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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 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึง 27 กันยายน พ.ศ. 2562  และจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง ประจ าปีงบประมาณ 2562 

                                
 

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

 
.............................................................กรรมการ .............................................................กรรมการ 

                    (นางธนธรณ ์ มาลี)     (นางพูลสุข   ทรัพย์สมบูรณ์) 
 

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

.............................................................กรรมการ .............................................................กรรมการ 
                    (นางสาวสร้อยธิดา  ปัญญา)    (นางสาววรัญญา  โพธิกนิษฐ) 
 

.............................................................กรรมการ .............................................................กรรมการ 
                    (นายทิฐินัย   ศิริแตง)      (นายอภิชิต  การินทร์) 
 

.............................................................กรรมการ 
(นางสาวกรจงกล  นาคสัมฤทธิ์) 

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

(นางสาวสมพิศ  จันทร์หัวนา)  
 

    ทั้งนี้ คณะกรรมการสถานศึกษาได้รับทราบผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถานศึกษาจะน าข้อมูลผลการประเมินนี้ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาต่อไป 
 
        .......................................................ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

(นายอรรถพร  ไม่หน่ายกิจ) 
วันที่  30  กันยายน พ.ศ. 2562 
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                     สำรบัญ   
                                                                                                        หน้ำ                                                                                              

ค ำน ำ                 ก 
สำรบัญ                 ค 
บทสรุปผู้บริหำร  และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา            ง                                                                                                 
บทที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของสถำนศึกษำ             1  
บทที่ 2 ทิศทำงและผลกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ              25 
บทที่ 3 ผลกำรประเมินตนเอง                 48 
ผลกำรประเมินตนเองตำมรำยมำตรฐำน  
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน/ผู้รับบริการ           48 
 มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษา/การให้บริการ               89 
 มาตรฐานที่ 3 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษา            116 
บทที่ 4 สรุปผลกำรประเมินตนเอง และแนวทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำ                   

สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 2562         131 
 สรุปผลการวิเคราะห์ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพ่ือการพัฒนา                     133 
 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา           135 
 เกณฑ์ระดับคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย     136 
ภำคผนวก   
 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาปีงบประมาณ 2562 

 แต่งตั้งคณะกรรมประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 คณะผู้จัดท า 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ ตั้งอยู่เลขที่ 40  แยกบางแวก 69 

แขวงบางแวก  เขตภาษีเจริญ  จังหวัดกรุงเทพมหานคร ส านักงาน กศน. กรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงาน
ส่ ง เสริมการศึกษานอกระบบและการศึ กษาตามอัธยาศั ย  ส านั ก งานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ 
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษา
ตามอัธยาศัย โดยมีบุคลากรจ านวน 15 คน มีผู้เรียน ผู้เข้ารับการอบรม และผู้รับบริการ จ านวน 11,161  คน  

 

ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินตนเองของสถานศึกษา ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา  แต่งตัง้วันที่  1  สิงหาคม 2562  ถึงวันที่  27  กันยายน  2562 ซึ้งจากการประเมินคุณภาพการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา  สามารถสรุปผลการประเมินได้ดังนี้  
 ผลการประเมินตนเองในภาพรวม มีคะแนนรวม เท่ากับ 92.00 คะแนน  ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพดีมำก 
และเม่ือพิจารณาผลการประเมินตนเองตามรายมาตรฐาน พบว่า 

     มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน/ผู้รับบริการ มีคะแนนรวม เท่ากับ 33.00 คะแนน  ซึ่งอยู่ในระดับ 
คุณภาพดีมาก 

มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษา/การให้บริการ มีคะแนนรวม เท่ากับ 41.00คะแนน                     
ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมำก 

มาตรฐานที่ 3 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษา มีคะแนนรวม เท่ากับ 18.00 คะแนน                   
ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมำก 

 

ตามรายละเอียด ดังนี้ 
 

มำตรฐำน/ตัวบ่งชี ้
น้ ำหนัก

(คะแนน) 

ผลกำรประเมินตนเอง 

คะแนนที่
ได ้

ระดับ
คุณภำพ 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน/ผู้รับบริกำร 35 33.00 ดีมำก 
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน    
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานมีคุณธรรม  5 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานมีทักษะกระบวนการคิด ทักษะการแสวงหาความรู้    
                 เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต  5 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานมีความรู้พื้นฐาน  5 3.50 ดี 
กำรศึกษำต่อเนื่อง    
ตัวบ่งช้ีที่ 1.4  ผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพ 5 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 ผู้เรียนหรือผูเ้ข้ารับการอบรมปฏิบัตตินตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 5 5.00 ดีมาก 



จ 

 

มำตรฐำน/ตัวบ่งชี ้
น้ ำหนัก

(คะแนน) 

ผลกำรประเมินตนเอง 

คะแนนที่
ได ้

ระดับ
คุณภำพ 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.6  ผู้เรียนหรือผูเ้ข้ารับการอบรมสามารถใช้เทคโนโลยีได้อยา่งเหมาะสม 5 5.00 ดีมาก 
กำรศึกษำตำมอธัยำศัย    
ตัวบ่งช้ีที่ 1.7  ผู้รับบริการไดร้ับความรู้และ/หรือประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการการศึกษาตามอัธยาศัย 5 4.50 ดีมาก 
มำตรฐำนที่ 2 คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ/กำรให้บริกำร 45 41.00 ดีมำก 
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน    
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 คุณภาพครูการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 5 4.50 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 คุณภาพของหลักสูตรสถานศึกษา 5 4.50 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 คุณภาพสื่อตามหลักสูตรสถานศึกษา 5 4.50 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.4 คุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 5 4.50 ดีมาก 
กำรศึกษำต่อเนื่อง    
ตัวบ่งช้ีที่ 2.5 คุณภาพวิทยากรการศึกษาต่อเนื่อง 5 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.6 คุณภาพหลักสตูรและสื่อการศึกษาต่อเนื่อง  5 4.50 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.7 คุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่อง 5 4.50 ดีมาก 
กำรศึกษำตำมอัธยำศัย    
ตัวบ่งช้ีที่ 2.8 คุณภาพผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 5 4.50 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.9 คุณภาพกระบวนการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศยั 5 4.50 ดีมาก 
มำตรฐำนที่ 3 ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำ  20 18.00 ดีมำก 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาล 5 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 การส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของภาคีเครือข่าย 5 4.50 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที ่3.3 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา 5 4.50 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.4  การประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา 5 4.00 ดี 

รวม 100 92.00 ดีมำก 

 
 
 
 
 
 
 
 



ฉ 

 
ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพ่ือการพัฒนาการศึกษา สามารถสรุป

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และวิธีปฏิบัติที่ดี หรือนวัตกรรม หรือตัวอย่างที่ดี หรือต้นแบบของสถานศึกษา ได้ดังนี้ 
 
 

สรุปผลกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำเพื่อกำรพัฒนำ 
จุดเด่น        

ของสถำนศึกษำ 
1. สถานศึกษาจัดให้มีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่หลากหลาย  โดยสอดแทรกกระบวนการ

เรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดคุณธรรมในเรื่องความสามัคคี มีวินัย มีความสะอาด สุภาพ ประหยัด ยึด
มั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์เป็นประมุข และจิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ 
กิจกรรมค่ายธรรมสดใสห่างไกลยาเสพติดที่ด าเนินการมาต่อเนื่องทั้ง 7 รุ่น และกิจกรรม
ธรรมศึกษา  เพ่ือให้ผู้เรียนอยู่ในสังคม ชุมชน และพัฒนาตนเองได้อย่างมีความสุข  และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

2. สถานศึกษาได้ก าหนดให้นักศึกษาจัดท าโครงงานทุกภาคเรียน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของ
คะแนนระหว่างภาคเรียน  กิจกรรมโครงงานท าให้ผู้เรียนได้มีทักษะในการคิด การลงมือท า 
ค้นคว้า ทดลอง  การจัดหาข้อมูล  สรุปผลและรายงานผล  ตลอดจนการน าเสนอผลงาน
โครงงานช่วยให้ผู้เรียนเกิดการคิดเป็น  ท าเป็นและแก้ปัญหาเป็น และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
เสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

3. สถานศึกษาจัดกิจกรรม และพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้  ความเข้าใจ ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข  ตามแนวพระราชด าริ 
ยึดหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนการใช้ความรู้
ด้วยความรอบครอบ ระมัดระวัง  และมีคุณธรรมเป็นพ้ืนฐานในการตัดสินใจ และการกระท า 
น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 

4. สถานศึกษาได้ด าเนินการจัดกิจกรรมศูนย์ดิจิทัลชุมชน เพื่อจัดกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  และประชาสัมพันธ์สินค้าชุมชน ผ่านสื่อดิจิทัล การค้าออนไลน์ เพ่ือให้
ผู้เรียนน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  ในการเพิ่มมูลค่าสินค้าหรือบริการ 

5. สถานศึกษาจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย คือ กิจกรรมให้บริการหนังสือพิมพ์ กศน.
แขวง  และกิจกรรมห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้  เพ่ือให้บริการประชาชนในชุมชนเป็นการใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือเสริมการอ่าน 

6. สถานศึกษามีการส่งเสริม และพัฒนาครู การศึกษาขั้นพ้ืนฐานหลักสูตรต่อเนื่องท าให้ครูมี
ความรู้ ความสามารถ  และทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู้ สอดคล้องกับสภาพปัญหา
ของผู้เรียน ตามหลักปรัชญาการคิดเป็น โดยใช้การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ ONIE 
model  และการเรียนรู้แบบโครงงาน  สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน 

7. วิทยากรการศึกษาต่อเนื่อง หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความรู้ ความสามารถ สามารถจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน/ผู้รับบริการ  และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และ
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น าไปประกอบอาชีพหรือพัฒนาอาชีพไดจ้ริง  ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ สามารถน าความรู้
ไปพัฒนาต่อยอดอาชีพ หรือเพ่ิมรายได้  

8.  ผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย  มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการปฏิบัติงานสามารถ
ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนหลากหลายรูปแบบ สอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการ
ของผู้รับบริการ 

9.  ผู้บริหารสถานศึกษาได้น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและน าหลักธรรมภิบาลในการ
บริหารงานของสถานศึกษาทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงาน
บุคลากร และด้านการบริหารงานทั่วไป  ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรท างานร่วมกันเป็นทีม 
มีความรักสามัคคี มุ่งปฏิบัติงานสู่ความส าเร็จร่วมกันอย่างถูกต้องโปร่งใส และตรวจสอบได้ 

10. คณะกรรมการสถานศึกษาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ ทั้ง 8 ด้าน สามารถให้ค าปรึกษา
ข้อเสนอแนะต่างๆ และมีส่วนร่วมตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

จุดที่ควรพัฒนำ 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีค่าสูงกว่า 
ค่าเป้าหมายที่ก าหนดแต่ไม่ครบทุกรายวิชา ครูควรพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
ให้เห็นเด่นชัด 

2. สถานศึกษาควรติดตามผู้เรียน/ผู้รับบริการ หลังจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง ซึ่งยังติดตามไม่ต่อเนื่องเท่าที่ควร 

3. ผู้เรียน/ผู้รับบริการที่จบหลักสูตรการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพน าความรู้ไปสร้างรายได้ เพื่อ
ประกอบอาชีพ หรือเพ่ิมมูลค่าสินค้า ได้ค่อนข้างน้อย 

4. สถานศึกษาไม่มีงบประมาณในการจัดซื้อสื่อ หนังสือ ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านใน
บ้านหนังสือชุมชนหรือห้องสมุด 

5. สถานศึกษาควรมีการประชุมติดตาม ทบทวน ระบบประกันคุณภาพภายใน ที่ส่งผลต่อ
คุณภาพผู้เรียน โดยน าผลการประเมินตนเองของสถานศึกษามาพัฒนาปรับปรุงในปีต่อไป 
สร้างความตระหนักและเห็นความส าคัญของงานประกันคุณภาพในสถานศึกษา 

วิธีปฏิบัติที่ดี 
หรือนวัตกรรม 
หรือตัวอย่ำงท่ีดี 
หรือต้นแบบ 
 
 
 

1. สถานศึกษามีผู้เรียนที่เป็นตัวย่างที่ดีด้านคุณธรรม จากการสอบนักธรรมศึกษาชั้นตรี  

นักธรรมศึกษาชั้นโท และนักธรรมศึกษาชั้นเอก ของนักศึกษาและบุคลากรคร ูมีการมอบ

ประกาศนียบัตรให้ในโครงการปฐมนิเทศผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 จ านวน 41 ราย และ

มอบเกียรติบัตรกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดีเด่น ของแต่ละระดับ จ านวน 21 ราย 

นอกจากนี้สถานศึกษายังมีการมอบเกียรติบัตรผู้มีคะแนนสอบวัดผลการศึกษาระดับชาติ

ส าหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคเรียนที่ 2/2561     
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วิธีปฏิบัติที่ดี 
หรือนวัตกรรม 
หรือตัวอย่ำงท่ีดี 
หรือต้นแบบ 
 

ทุกระดับ จ านวน 3 ราย เพ่ือเป็นเกียรติ และขวัญก าลังใจแก่ผู้เรียน 

2. สถานศึกษาจัดการศึกษา โดยส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายที่มีศักยภาพจัด หรือร่วมจัด
การศึกษาในทุกกิจกรรม และทุกขั้นตอน 

3. คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ ติดตาม การจัดการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 

จากจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และวิธีปฏิบัติที่ดี หรือนวัตกรรมหรือตัวอย่างที่ดี หรือต้นแบบของสถานศึกษา 
 เห็นควรให้สถานศึกษาจัดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือการปรับปรุง หรือพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยก าหนดแนว
 ทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 

1. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถในการออกแบบการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือให้สามารถจัดการเรียนการสอนในรายวิชาหลักได้ 

2. จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านวิชาการที่หลากหลาย เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีค่าสูงขึ้น 

3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูท าสื่อและเทคโนโลยีที่มีความหลากหลายมาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกับผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิต การท างาน หรือประกอบ
อาชีพ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง 

4. สถานศึกษาควรติดตามผู้เรียน/ผู้รับบริหาร หลังจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการศึกษา
ต่อเนื่องอย่างต่อเนื่อง 

5. สถานศึกษาควรมีการติดตามและประเมินหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อพัฒนาจัดท าหลักสูตรให้มีคุณภาพ
ยิ่งขึ้น 

6. พัฒนาวิทยากรการศึกษาต่อเนื่อง ในการจัดท าหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ การออกแบบการ
เรียนรู้ และการวัดและประเมินผลให้สามารถจัดการศึกษาต่อเนื่องได้อย่างมีคุณภาพ 

7. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ประชาชน ชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านหนังสือชุมชน จัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เพ่ือสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับชุมชน 
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บทท่ี  1 
ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ 

 
สภำพทั่วไปของสถำนศึกษำ 
ชื่อสถำนศึกษำศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ 
สถำนที่ตั้ง 
 ตั้งอยู่เลขท่ี 40 แยกบางแวก69 แขวงบางแวก  เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร 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 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ  เดิมชื่อศูนย์บริการการศึกษา

นอกโรงเรียนเขตภาษีเจริญ  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2540 ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ”  สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ตามพระราชบัญญัติการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  พ.ศ. 2551 กระทรวงศึกษาธิการ  
ซึ่งมีสถานะเป็นสถานศึกษาตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยก าหนดให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 
  1. ส ารวจและวางแผนการจัดการศึกษานอกโรงเรียนในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
  2. ประสานงานเครือข่ายการบริการการศึกษานอกโรงเรียน 
  3. ส่งเสริมสนับสนุนและจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนทุกรูปแบบ   รวมทั้งการให้บริการ
การศึกษานอกโรงเรียนเพื่อเสริมในระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  4. จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี จัดท าข้อมูลสารสนเทศ 
  5. บริการสื่อการศึกษาแก่กลุ่มเป้าหมาย และเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน 
  6. ประสานและส่งเสริมให้มีศูนย์การเรียนชุมชน หน่วยจัดการศึกษานอกโรงเรียน  เพ่ือเป็น
เครือข่ายการบริการการศึกษานอกโรงเรียน ศูนย์การศึกษาชุมชน 
  7. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
   
 
 
 
 
 
 

mailto:Phasicharoen@bkk1.nfe.go.th
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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 
 ทิศตะวันตก        ติดต่อกับ   เขตบางแค มีคลองพระยาราชมนตรี  คลองบางแวก  คลองบางไผ่และ
คลองลัดตากลั่น เป็นเส้นบางเขต 
สภำพของชุมชน 
  เขตภาษีเจริญเป็นเขตชั้นนอกทางด้านฝั่งธนบุรีของกรุงเทพมหานคร  มีลักษณะ เป็นกึ่งชนบท
และก่ึงชุมชนเมือง พื้นที่ดินโดยทั่วไปมีสภาพเป็นที่ราบลุ่ม มีความอุดมสมบูรณ์อากาศชุ่มชื้นตลอดปี เหมาะส าหรับ
การปลูกพืชผัก ผลไม้ที่มีชื่อเสียง ได้แก่ มะละกอกล้วยหอมทอง ส้มโอ ฝรั่ง ฯลฯ แต่ปัจจุบันตามจ านวน พ้ืนที่
ทั้งหมดของเขตภาษีเจริญ คือ 33,687.5ไร่ เป็นพ้ืนที่ทางการเกษตรเพียง  8.804 ไร่ ทั้งนี้เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลง จากชุมชนเกษตรเป็นชุมชนเมืองมีมากขึ้น มีตึกมีอาคารพาณิชย์ คอนโดมิเนียม และหมู่บ้านจัดสรร
เกิดข้ึนมากมาย ท าให้พื้นที่การเกษตรลดลงทุกปี 
สภำพทำงเศรษฐกิจและสังคม 
   เนื่องจากสภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่ม  จึงเหมาะกับการท าการเกษตรกรรม  มาตั้งแต่อดีต  
โดยเฉพาะการปลูกพืชผักและผลไม้ แต่พ้ืนที่ส่วนใหญ่ในปัจจุบันได้เปลี่ยนสภาพการใช้ที่ดินเป็นชุมชนเมืองเพ่ิมมาก
ขึ้นทุกปี    ส่งผลให้อาชีพดั้งเดิมที่เคยเป็นเกษตรกร  ได้เปลี่ยนแปลงไปด้วย   อาชีพท าการค้า  รับจ้าง  รับราชการ
และรัฐวิสาหกิจรวมทั้งงานบริการด้านต่างๆได้กลายเป็นอาชีพที่ส 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      มีพ้ืนที่ 4.86 ตร.กม 
2. แขวงบางด้วน     มีพ้ืนที่ 3.52 ตร.กม. 
3. แขวงบางแวก      มีพ้ืนที่ 2.29 ตร.กม. 
4. แขวงบางจาก      มีพ้ืนที่ 1.50 ตร.กม. 
5. แขวงคลองขวาง     มีพ้ืนที่ 2.65 ตร.กม. 
6. แขวงคูหาสวรรค์     มีพ้ืนที่ 1.86 ตร.กม.  
7. แขวงปากคลองภาษีเจริญ มีพ้ืนที่ 0.50 ตร.กม. 
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กำรศึกษำสถำนศึกษำอ่ืน ๆ 

- สถานศึกษาสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาเขต 3   จ านวน  6   แห่ง 
- สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร   จ านวน  13  แห่ง 
- สถานศึกษาสังกัดเอกชน     จ านวน  16  แห่ง 
-  มหาวิทยาลัย      จ านวน   1  แห่ง 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน    จ านวน   2  แห่ง 

 - สถานศึกษาสังกดัส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน   1  แห่ง 
 

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

  

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

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  2 1  3 
เจ้าหน้าที่ท าความสะอาด 1    1 

รวมจ ำนวน 1 9 5  15 
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 แหล่งเรียนรู้และภำคีเครือข่ำย 

 

กศน.ต ำบล/แขวง ที่ตั้ง ผู้รับผิดชอบ 
กศน.แขวงบางแวก 
 

วัดชัยฉิมพลี  ซอยจรัญสนิทวงศ์ 13
แขวงบางแวก  เขตภาษีเจริญ  
กรุงเทพฯ10160 

นางสาวสร้อยธิดา  ปัญญา 

กศน.แขวงบางหว้า 
 

วัดรางบัว  ซอยเพชรเกษม 33 แขวงบาง
หว้า  เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ10160 

นางสาวเปรมทิพย์  รัตนเรือง 

กศน.แขวงบางด้วน 
 

ศูนย์สุขภาพชุมชนเขต 1 หมู่ 3 ซอย
เพชรเกษม 54แขวงบางด้วน  เขตภาษี
เจริญ  กรุงเท0พฯ 10160 

นายทิฐินัย ศิริแตง 

กศน. แขวงปากคลองภาษีเจริญ 
 

วัดทองศาลางาม ซอยเพชรเกษม 20 
แขวงปากคลองภาษีเจริญ 
 เขตภาษีเจริญ   กรุงเทพฯ 10160 

นางสาวสุวรรณี ไพเราะห์ 

กศน.แขวงคูหาสวรรค์ 
 

32 ซอยบางแวก 1 แขวงคูหาสวรรค์ 
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 
10160 

นายอภิชิต การินทร์ 

กศน. แขวงบางจาก 
 

143 ชุมชนศรีประดู่บางจาก แขวงบาง
จาก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 

นางสาววรัญญาโพธิกนิษฐ 

กศน. แขวงคลองขวาง 
 

วัดตะล่อม  ซอยจรัญสนิทวงศ์ 13แขวง
คลองขวาง  เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ
10160 

นางสาวกรจงกล นาคสัมฤทธิ์ 

รวมจ ำนวน 7 แขวง 7 คน 
  
 
 
 

ศูนย์กำรเรียนชุมชน ที่ตั้ง ผู้รับผิดชอบ 
ศูนย์การเรียนชุมชนวัดชัยฉิมพลี  
ซอยจรัญสนิทวงศ์ 13แขวงบางแวก  
เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ10160 

วัดชัยฉิมพลี  ซอยจรัญสนิทวงศ์ 13
แขวงบางแวก  เขตภาษีเจริญ  
กรุงเทพฯ10160 

นางสาวสร้อยธิดา  ปัญญา 
นางสาววรัญญา โพธิกนิษฐ 

 
ศูนย์การเรียนชุมชนวัดรางบัว วัดรางบัว  ซอยเพชรเกษม 33แขวงบาง

หว้า  เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ10160 
นางสาวเปรมทิพย์  รัตนเรือง 

นางพันนิภา  จีนเหนาะ 
นายบุญเสริม จันทร์ศิริพรชัย 

ศูนย์การเรียนชุมชนวัดจันทร์
ประดิษฐาราม เขต 1 หมู่ 3 

ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 1 
แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ 10160 

นายทิฐินัย  ศิริแตง 



5 

 
ศูนย์กำรเรียนชุมชน ที่ตั้ง ผู้รับผิดชอบ 

ศูนย์การเรียนชุมชนวัดทองศาลางาม วัดทองศาลางาม ซอยเพชรเกษม ๒๐
แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ   
กรุงเทพฯ 10160 

นางสาวสุวรรณี  ไพเราะห์ 
 

ศูนย์การเรียนโรงเรียนไชยฉิมพลี โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม  แขวงบาง
แวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 

นางสาวสมพิศ  จันทร์หัวนา 

 

ศูนย์การเรียนชุมชนวัดตะล่อม วัดตะล่อม  ซอยจรัญสนิทวงศ์ 13แขวง
คลองขวาง  เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ
10160 

นางสาวกรจงกล  นาคสัมฤทธิ์ 

ศูนย์การเรียนชุมชนวัดวิจิตรการนิมิตร 32 ซอยบางแวก 1 แขวงคูหาสวรรค์ 
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ10160 

นายอภิชิต การินทร์ 

ศูนย์การเรียนชุมชนเลิศสุขสม ชุมชนเลิศสุขสม 
แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ 10160 

นางสาวสมฤดี  แสงทน 

รวมจ ำนวน 9  แห่ง  
  
 

แหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู้   ที่ตั้ง 
1. พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นชุมชน 
พูนบ าเพ็ญ 

มรดกทางวัฒนธรรม ซอยชุมชนพูนบ าเพ็ญ ถนนจรัญสนิทวงศ์ 13
แขวงคลองขวาง  เขตภาษีเจริญ   

2. ตลาดน้ าคลองบางเชือกหนัง การอนุรักษ์สืบสานประเพณี
และวัฒนธรรมแบบไทยดั้งเดิม 

ซอยชุมชนพูนบ าเพ็ญ ถนนจรัญสนิทวงศ์ 13
แขวงคลองขวาง  เขตภาษีเจริญ   

3. ตลาดน้ าวัดนิมมานรดี การอนุรักษ์สืบสานประเพณี
และวัฒนธรรมแบบไทยดั้งเดิม 

ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า 
 เขตภาษีเจริญ 
 

4. ห้องสมุดชุมชนวัดนาคปรก บริการข้อมูลข่าวสาร ถนนเพชรเกษม 23 ตลาดพลู 
เทอดไท 49 
 

5. ห้องสมุดประชาชนส านักงาน
เขตภาษีเจริญ 

บริการข้อมูลข่าวสาร ถนนเพชรเกษม 50/4แขวงบางหว้า  
เขตภาษีเจริญ 

6. ศาลเจ้าขุนด่านเจ้าพ่อเสือ ความศักดิ์สิทธิ์และอภินิหาร ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า 
 เขตภาษีเจริญ 

7. วัดปากน้ าภาษีเจริญ ศาสนาและวัฒนธรรม ถนนเพชรเกษม 23แขวงปากคลองภาษีเจริญ 
เขตภาษีเจริญ 

8. วัดอัปสรสวรรค์ ศาสนาและวัฒนธรรม ถนนเพชรเกษม 23 แขวงปากคลองภาษีเจริญ 
เขตภาษีเจริญ 
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แหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู้   ที่ตั้ง 

9. วัดนวลนรดิศ ศาสนาและวัฒนธรรม ถนนเพชรเกษม 17 แขวงปากคลองภาษีเจริญ 
เขตภาษีเจริญ 

10. วัดคูหาสวรรค์ ศาสนาและวัฒนธรรม ถนนเพชรเกษม 28แขวงคูหาสวรรค์ 
 เขตภาษีเจริญ 

11. วัดนิมมานรดี ศาสนาและวัฒนธรรม ซอยเพชรเกษม 33แขวงบางหว้า  
 เขตภาษีเจริญ   

12. วัดนาคปรก ศาสนาและวัฒนธรรม ซอยเพชรเกษม 33แขวงบางหว้า   
เขตภาษีเจริญ   

13. วัดนางชีวรวิหาร ศาสนาและวัฒนธรรม ซอยเพชรเกษม 33แขวงบางหว้า  
 เขตภาษีเจริญ   

14. ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิ์การ
สังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค 

กิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิต 
ผู้สูงอายุ 

813 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า  
เขตภาษีเจริญ 

รวมจ ำนวน 14  แห่ง  
   

ภูมิปัญญำท้องถิ่น ควำมรู้ควำมสำมำรถ   ที่ตั้ง 
1. นางจุฬี  ยิ้มพ่วงสิน การร้อยพวงมาลัย 7 หมู่ 1 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ  
2. นางรัศมี  ธนะภาณุ ประดิษฐ์ของใช้จากเศษไม ้ 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. นายเฉลิม  หุ่นห้อย น้ าหมักชีวภาพ 147 ถ.เพชรเกษม 58 แยก 14 แขวงบางด้วน 
เขตภาษีเจริญ 

9.นางละเอียด  มูลธิยะ ภาษาอังกฤษ 30/8  ม.5 แขวงบางไผ่  เขตบางแค  กรุงเทพฯ 

10.น.ส.ศิริวรรณหว่างรักษาวงศ์ สานตะกร้าจากเส้น
พลาสติก 

22 ซ.บาแวก 1 แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพฯ 

11. นางสาวรุ่งนภา ชีระชาญโชติ ภาษาจีน 25/1 หมู่ 6 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ 
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ภูมิปัญญำท้องถิ่น ควำมรู้ควำมสำมำรถ   ที่ตั้ง 

12. นางสมฤทัย  แก้วอุไร ดอกไม้ประดิษฐ์จากดิน
ไทย 

138 ถ.เพชรเกษม 58 แยก 10 แขวงบางด้วน 
เขตภาษีเจริญ 

13. นางสาววิไล  อยู่ยงยืน แปรรูปผลไม้ หมู่ 4 แขวงบางหว้า   เขตภาษีเจริญ 
14. นางกรรณิกา  กุลโกวิท กระเป๋าหนังท ามือ   12/2 แขวงปากคลองภาษีเจริญ  เขตภาษีเจริญ 
15. นางอารมณ์  ยมทอง การพับดอกไม้จากใบเตย ชุมชนเลิศสุขสม 499  ถ.พุทธมณฑลสาย 1  

แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ 
16.นายสุภชัย  ถ้ าหินอ่อน ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ

ท างานปลูกผักปลอดสารเคม ี
ชุมชนวัดตะโน แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ 

17.นายวันชัย  ขยายวงศ์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ท างานปลูกผักปลอดสารเคม ี

75/1 ซอยบางแวก 1  แขวงคูหาสวรรค์   
เขตภาษีเจริญ  

รวมจ ำนวน 17 คน  

 

  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. วัดก าแพง ซอยจรัญสนิทวงศ์ 13 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ 
7. วัดประดู่บางจาก ซอยเพชรเกษม 34แขวงบางจาก  เขตภาษีเจริญ   
8. ศูนย์สาธารณสุข 47 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 13แขวงคลองขวาง  เขตภาษีเจริญ   
9. . ศูนย์สาธารณสุข 62 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ 
10. สถานีต ารวจเขตภาษีเจริญ ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ 
11. ส านักงานเขตภาษีเจริญ ถนนเพชรเกษม 54 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ 
12. ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุบ้านบางแค 

813 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ 

13. โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม ซอยเพชรเกษม 48 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ 
14. โรงเรียนวัดนาคปรก ถนนเพชรเกษม 23 ตลาดพลู ซอยเทอดไท 49 
15. ห้องสมุดวัดนาคปรก ถนนเพชรเกษม 23 ตลาดพลู ซอยเทอดไท 49 
16. สถานีต ารวจบางเสาธง ซอยจรัญสนิทวงศ์ 13 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ 

รวมจ ำนวน 16 แห่ง 
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 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของสถำนศึกษำ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ ำนวยกำร 

กลุ่มอ ำนวยกำร กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติกำร กลุ่มประสำนเครือข่ำยและ
กิจกำรพิเศษ 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 

- งานธุรการ และสารบรรณ 
- งานการเงิน 
- งานบัญชี 
- งานงบประมาณ 
- งานพัสด ุ
- งานบุคลากร 
- งานอาคารสถานท่ี 
- งานแผนงานและโครงการ 
- งานประชาสัมพันธ์ 
- งานข้อมูลสารสนเทศและ

การรายงาน 
- งานควบคุมภายใน 
- งานนิเทศภายใน ติดตาม

และประเมินผล 
- งานประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 
- งานเลขานุการ

คณะกรรมการสถานศึกษา
และอาสาสมคัร กศน. 

 

- งานส่งเสรมิการรู้หนังสือ 
- งานการศึกษาพ้ืนฐานนอก

ระบบ 
- งานพัฒนาหลักสูตร 
- งานทะเบียน 
- งานวัดผล 
- งานศูนย์บริการให้ค าปรึกษา

แนะน า 
- งานกองทุนกู้ยืมเพื่อ

การศึกษา 

- งานการศึกษาต่อเนื่อง 
- งานการศึกษาเพื่อพัฒนา

อาชีพ 
- งานการศึกษาเพื่อพัฒนา

ทักษะชีวิตและงานพัฒนา
สังคมและชุมชน 

- งานจัดกระบวนการเรยีนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 

- งานการศึกษาตามอัธยาศัย 
(พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิปญัญา
ท้องถิ่น) 

- งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลย ี

- งานกิจการนักศึกษา 
- งานส่งเสรมิ สนับสนุนภาคี

เครือข่าย 
- งานกิจการพิเศษ 
- งานกิจการลูกเสือและยุวกาชาด 
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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 20 36 56 1 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 363 406 769 5 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 552 587 1139 7 
โครงการปฐมนิเทศ  2/2561 306 351 657 14 
โครงการปฐมนิเทศ  1/2562 306 351 657 5 
โครงการตรวจสุขภาพ 2/2561 306 351 657 5 
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 1/61 306 351 657 14 
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 2/61 306 351 657 14 
โครงการตรวจสุขภาพ  1/2562 255 345 600 8 
กิจกรรมไหว้ครู 1/62 439 478 917 14 
โครงการสอนเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการศึกษานอกระบบ 118 182 300 7 
โครงการ เดินตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง อบรมการท าบัญชีครัวเรือน 235 265 500 14 
โครงการ เดินตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง อบรมการท าบัญชีครัวเรือน 249 351 600 14 
โครงการสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ต่อเนื่อง (บันทึก กรต.) 249 351 600 14 
โครงการจัดหาสื่อเสริมการเรียนประวัติศาสตร์ชาติไทย 198 230 428 14 
กิจกรรมสอนเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

    

โครงการ ค่ายธรรมะสดใส ห่างไกลยาเสพติด รุ่นที่ 6 41 59 100 3 
โครงการ ค่ายธรรมะสดใส ห่างไกลยาเสพติด รุ่นที่ 7 47 53 100 3 
โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย 59 116 175 10 
โครงการอบรมการพัฒนาชาติด้วยยุทธศาสตร์ 20 ปี 139 161 300 14 
โครงการ ค่ายสะเต็มศึกษา พัฒนาเยาวชน 57 93 150 12 
โครงการ อบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย 78 97 175 10 
โครงการ แข่งขันกีฬาเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ 158 389 547 14 
โครงการ กศน.ภาษีเจริญ จิตอาสากาชาดรุ่นใหม่ใส่ใจผู้สูงวัย 32 68 100 8 
โครงการ ค่ายพัฒนาวิชาการติวเข้มเติมเต็มความรู้ ก่อนสอบ N-NET 51 89 140 8 
โครงการ ค่ายย้อนรอยประวัติศาสตร์  ราชธานีไทย 52 98 150 14 

9  
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หลักสูตร/ประเภท 
จ ำนวนผู้เรียน 

รวม 
จ ำนวนครู/

วิทยำกร/ผู้จัด
กิจกรรม (คน) 

ชำย หญิง 

โครงการ จิตอาสา “เราท าความ ดี ด้วยหัวใจ” กศน. ปลูกป่าเฉลิม       
พระเกียรติเนื่องโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
 

7 23 30 1 

รวมจ ำนวน 4929 6232 11161 247 

กำรศึกษำต่อเนื่อง     
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 1 อ าเภอ 1 อาชีพ     
1.หลักสูตรนวดแผนไทย (40 ชั่วโมง) 3 17 20 1 
2.วิชากระเป๋าสานจากเชือกมัดฟาง  (40 ชั่วโมง) 
 

- 15 15 1 

รวมจ ำนวน 3 32 35 2 

กลุ่มสนใจไม่เกิน 30 ช่ัวโมง     
-หลักสูตรอาหารว่าง    (25 ชั่วโมง) 1 14 15 1 
- หลักสูตรของช าร่วย  (18 ชั่วโมง) 1 14 15 1 
- หลักสูตรขนมหวานใบเตยหอม  (25 ชั่วโมง) 2 13 15 1 
- หลักสูตรขนมหวานใบเตยหอม  (18 ชั่วโมง) - 15 15 1 
- หลักสูตรกระเช้าใบเตย (25 ชั่วโมง) - 15 15 1 
-หลักสูตรอาหารว่าง    (18 ชั่วโมง) - 15 15 1 
- หลักสูตรสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก(25 ชั่วโมง) - 15 15 1 
- หลักสูตรอาหารว่าง    (18 ชั่วโมง) - 15 15 1 
- หลักสูตรของช าร่วยจากริบบิ้น(25 ชั่วโมง) 2 13 15 1 
- หลักสูตรชานมไข่มุกหลากรส    (18 ชั่วโมง) 2 13 15 1 
- หลักสูตรขนมไทย  (25 ชั่วโมง) 3 12 15 1 
- หลักสูตรขนมไทย  (18 ชั่วโมง) 3 12 15 1 
- หลักสูตรตุ๊กตาลูกช้างบริหารนิ้วมือ  (18 ชั่วโมง) - 15 15 1 
- หลักสูตรกระเป๋าสานจากเส้นไหมญี่ปุ่น  (25 ชั่วโมง) - 15 15 1 
-วิชาตะกร้าสานเดคูพาจ  (20 ชั่วโมง) - 15 15 1 
-วิชาการท าน้ าอบน้ าปรุงไทย  (20 ชั่วโมง) - 15 15 1 
-วิชาการท าโอ่งผ้าไทย  (20 ชั่วโมง) - 15 15 1 
-การแปรรูปเคมีภัณฑ์ (20 ชั่วโมง) - 15 15 1 
-การท าน้ ายาเอนกประสงค์ (20 ชั่วโมง) - 15 15 1 
-การท าคุกก้ีหลากรส (20 ชั่วโมง) - 15 15 1 
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หลักสูตร/ประเภท 
จ ำนวนผู้เรียน 

รวม 
จ ำนวนครู/

วิทยำกร/ผู้จัด
กิจกรรม (คน) 

ชำย หญิง 

-การแปรรูปเคมีภัณฑ์ (น้ ายาล้างจาน , น้ ายาปรับผ้านุ่ม (20 ชั่วโมง) 2 13 15 1 
-การท าน้ ายาเอนกประสงค์ (20 ชั่วโมง) - 15 15 1 
-การท าน้ ายาเอนกประสงค์ (20 ชั่วโมง) - 15 15 1 
-วิชาพิมเสนเจลสมุนไพร (20 ชั่วโมง) - 15 15 1 
-วิชาการท าน้ าอบน้ าปรุงไทย (20 ชั่วโมง) - 15 15 1 
-วิชาการท าขนมเค้กกล้วยหอมธัญพืช (20 ชั่วโมง) - 15 15 1 
-วิชาช่างตัดผมชาย (20 ชั่วโมง) 17 15 32 5 
-วิชาศิลปะประดิษฐ์จากผ้า (20 ชั่วโมง) - 15 15 1 
-วิชาศิลปะประดิษฐ์จากผ้า (20 ชั่วโมง) 2 13 15 1 
-วิชาน้ าสลัดหลากสี (20 ชั่วโมง) 2 13 15 1 
-วิชาศิลปะประดิษฐ์จากผ้า (20 ชั่วโมง) - 15 15 1 
-วิชาศิลปะประดิษฐ์จากผ้า (20 ชั่วโมง) 2 13 15 1 
-วิชาพิมเสนเจลสมุนไพร (20 ชั่วโมง) - 15 15 1 
-วิชาน้ าสลัดหลากสี (30 ชั่วโมง) 2 13 15 1 
-วิชาขนมไทย (20 ชั่วโมง) - 15 15 1 
-วิชาตุ๊กตาบริหารนิ้วมือ (30 ชั่วโมง) - 15 15 1 
-วิชาการท าต้นไม้มงคล (20 ชั่วโมง) - 15 15 1 
-วิชาการแปรรูปเคมีภัณฑ์ (20 ชั่วโมง) - 15 15 1 
-วิชาการเพ้นท์แก้วกาแฟ (20 ชั่วโมง) - 15 15 1 

รวมจ ำนวน 88 594 682 42 
ชัน้เรียนวิชำชีพ 31 ชั่วโมงข้ึนไป     
1.หลักสูตรวิชาช่างไม้  (40 ชั่วโมง) 15 - 15 1 
2.หลักสูตรวิชาช่างผมชาย  (40 ชั่วโมง) - 15 15 1 
3.หลักสูตรซ่อมรถจักรยาน  (40 ชั่วโมง) 13 2 15 1 
4.หลักสูตรวิชาช่างผมชาย  (40 ชั่วโมง) 2 13 15 1 
5.หลักสูตรวิชาช่างเสริมสวย  (40 ชั่วโมง) 1 14 15 1 
6.หลักสูตรวิชาซ่อมรถจักรยาน  (40 ชั่วโมง) 6 14 20 1 
7.หลักสูตรวิชาช่างเชื่อม  (40 ชั่วโมง) 15 - 15 1 
8.วิชาการท าน้ าพริก  
(น้ าพริกเผา , น้ าพริกไข่เค็ม,น้ าพริกตาแดงปลาสลิด)  (40 ชั่วโมง) 

- 15 15 1 
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หลักสูตร/ประเภท 
จ ำนวนผู้เรียน 

รวม 
จ ำนวนครู/

วิทยำกร/ผู้จัด
กิจกรรม (คน) 

ชำย หญิง 

9.วิชากระเป๋าผ้าลดโลกร้อน (40 ชั่วโมง) - 15 15 1 

10.การท าบายศรีสู่ขวัญแบบโบราณ (40 ชั่วโมง) 6 14 20 1 

11.วิชาการถักโครเชต์  (40 ชั่วโมง) - 15 15 1 

12.วิชาการท ากระเป๋าเมคราเม่ (40 ชั่วโมง) - - 20 1 

13.วิชาช่างไม้  (40 ชั่วโมง) 15 5 20 1 

14.วิชาช่างไม้  (40 ชั่วโมง) 15 - 15 1 

15.วิชากระเป๋าผ้าลดโลกร้อน (40 ชั่วโมง) - 15 15 1 

16.วิชากระเป๋าผ้าลดโลกร้อน (40 ชั่วโมง) - 15 15 1 

17.วิชาช่างทาสีเบื้องต้น 15 - 15 1 

รวมจ ำนวน 105 150 275 17 
ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อด้ำนอำชีพ     
1.โครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ กศน.แขวงบางหว้า 1 19 20 1 
2.โครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพส าหรับการค้าขาย 2 18 20 1 

รวมจ ำนวน 3 37 40 2 

กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง     
1.หลักสูตรอบรมบัญชีครัวเรือน  (6 ชั่วโมง) 5 10 15 1 
2.การท าปุ๋ยชีวภาพ (6 ชั่วโมง) 5 10 15 1 
3. การท าปุ๋ยชีวภาพ (6 ชั่วโมง) 5 10 15 1 
4.อบรมบัญชีครัวเรือน  (6ชั่วโมง) 3 12 15 1 
5.อบรมบัญชีครัวเรือน  (6ชั่วโมง) 2 13 15 1 
6.การท าปุ๋ยชีวภาพ (6 ชั่วโมง) 7 10 17 1 
7.อบรมบัญชีครัวเรือน  (6 ชั่วโมง) 7 10 17 1 
8.การท าปุ๋ยชีวภาพ (6 ชั่วโมง) 2 13 15 1 
9.การท าน้ าสมุนไพรจากมะนาว (6ชั่วโมง) 2 13 15 1 
10.การท าไตรโดเดอร์ม่าเชื้อรามหัศจรรย์ (6ชั่วโมง) 8 12 20 1 
11.การท าน้ าหมักชีวภาพ(6 ชั่วโมง) 5 15 20 1 
12.การท าไตรโดเดอร์ม่าเชื้อรามหัศจรรย์ (6 ชั่วโมง) 8 12 20 1 

13.การท าครีมอาบน้ าจากสมุนไพร  (6 ชั่วโมง) 5 10 15 1 
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หลักสูตร/ประเภท 
จ ำนวนผู้เรียน 

รวม 
จ ำนวนครู/

วิทยำกร/ผู้จัด
กิจกรรม (คน) 

ชำย หญิง 

14การท าน้ าหมักชีวภาพ  (9ชั่วโมง) 2 18 20 1 
รวมจ ำนวน 66 168 234 14 

กำรศึกษำเพื่อพัฒนำสังคมและชุมชน     
1.โครงการ รู้ภัยใกล้เอดส์   3 17 20 1 
2.โครงการป้องกันการบรรเทาอัคคีภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในชุมชน 20 11 31 1 
3.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร 29 26 55 3 
4.การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ - 60 60 3 
5.โครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 29 111 140 1 

รวมจ ำนวน 69 217 286 8 
กำรศึกษำเพื่อพัฒนำสังคมและชุมชน     
โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย 16 91 107 15 
โครงการเรียนรู้วิถีไทยและภูมปัญญาไทยส าหรับผู้สูงอายุ 20 85 105 3 

รวมจ ำนวน 36 176 212 18 
กำรศึกษำตำมอัธยำศัย     
โครงการจัดหาหนังสือพิมพ์แขวงในชุมชน 892 1208 2100 8 
กิจกรรมห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้ 596 904 1500 8 

รวมจ ำนวน - - 7 7 
โครงการ Smart ONIE เพ่ือสร้าง Smart Farmer 3 8 11 3 

รวมจ ำนวน 3 8 11 3 
กำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชน     

โครงการดิจิทัลชุมชนระดับต าบล กศน.แขวงบางแวก 18 12 30 1 
โครงการดิจิทัลชุมชนระดับต าบล กศน.แขวงปากคลองภาษีเจริญ 12 18 30 1 

โครงการดิจิทัลชุมชนระดับต าบล กศน.แขวงบางหว้า 4 26 30 1 
โครงการดิจิทัลชุมชนระดับต าบล กศน.แขวงบางด้วน 4 26 30 1 

โครงการดิจิทัลชุมชนระดับต าบล กศน.แขวงบางจาก 16 14 30 1 
โครงการดิจิทัลชุมชนระดับต าบล กศน.แขวงคลองขวาง 12 18 30 1 

โครงการดิจิทัลชุมชนระดับต าบล กศน.แขวงคูหาสวรรค์ - 30 30 1 
รวมจ ำนวน 69 152 221 10 
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หลักสูตร/ประเภท 

จ ำนวนผู้เรียน 

รวม 

จ ำนวนครู/
วิทยำกร/ผู้
จัดกิจกรรม 

(คน) 

ชำย หญิง 

โครงการอบรม  Google   Classroom 3 11 14 2 
รวมจ ำนวน 3 11 14 2 

 
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  2 1  3 
เจ้าหน้าที่ท าความสะอาด 1    1 

รวมจ ำนวน 1 9 5  15 
 
 

 งบประมำณประจ ำปี  พ.ศ. 2562 

 
 

  ประเภท
งบประมำณ 

งบประมำณที่ได้รับ งบประมำณที่ใช้ 
จ ำนวน (บำท) คิดเป็นร้อยละ 

งบอุดหนุน  
การเรียนการสอน 1,184}765.55 1,184,765.55 100 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 558,300 558,300 100 
หนังสือเรียน 448,264 448,264 100 

งบด ำเนินงำน   
ทักษะชีวิต 32,200 32,200 100 
เศรษฐกิจพอเพียง 44,800 44,800 100 
บริหารศูนย์ 84,000 84,000 100 
ส่งเสริมการรู้หนังสือ 3,300 3,300 100 
หนังสือพิมพ์แขวง 17,150 17,150 100 
ค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม 20,400 20,400 100 
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งบรำยจ่ำยอ่ืน  

ค่าสาธารณูปโภค - - - 
พัฒนาสังคมและชุมชน 84,000 84,000 100 
โครงการ Smart ONIE 23,552 23,552 100 
โครงการดิจิทัลชุมชน 61,306 61,306 100 
กลุ่มสนใจไม่เกิน 30 ชม. 186,200 186,200 100 
ชั้นเรียนวิชาชีพช่างพ้ืนฐาน 31 ชม. 189,000 189,000 100 
1 อ าเภอ 1 อาชีพ  30,600 30,600 100 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาด้านอาชีพ 48,000 48,000 100 
โครงการโอนความรู้เทียบระดับ
การศึกษามิติความรู้ความคิด 

10,740 10,740 100 

เงินรำยได้สถำนศึกษำ 410,720.46 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2562 
 
รำงวัล เกียรติบัตร เกียรติยศ และผลงำนดีเด่นของสถำนศึกษำ(ปีปัจจุบัน) 

  1. โล่เกียรติคุณ แด่ นางพรทิพย์   ศิริแตง ผอ.กศน.เขตภาษีเจริญ  ซึ่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น 
 2.  นางพรทิพย์  ศิริแตง ผอ.กศน.เขตภาษีเจริญ เป็นบุคคลผู้ เสียสละอุทิศตนเพ่ือประโยชน์               
ทางการศึกษาสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นแบบอย่างที่ดี  เนื่องในวันครู ครั้งที่ 12 ปี พ.ศ.2562  
 3.  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กศน.เขตภาษีเจริญ  เป็นสถานศึกษาดีเด่น 

4. ส านักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรีทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร  
นางพรทิพย์  ศิริแตง  ได้รับรางวัลโครงการ “ปิยชนน์  คนการศึกษา” ประจ าปี 2562 

5. ส านักงานยุวกาชาด  สภากาชาดไทย  ขอมอบโล่ “มาตรฐานชมรมอาสายุวกาชาด” ประจ าปี 2561  
ให้กับชมรมอาสายุวกาชาด กศน.เขตภาษเจริญ กรุงเทพมหานคร  ที่ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม           
อาสายุวกาชาด  เป็นระยะเวลา 3 ปี  ให้ไว้  ณ วันที่ 27 มกราคม 2562 

6. กระทรวงศึกษาธิการโดยส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  กศน.เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร  ร่วมแสดงผลงาน          
ของนักศึกษากศน.  ให้ไว้  ณ  วันที่  19  มกราคม 2562 

7. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ไว้เพ่ือแสดงว่า  นางธนธรณ์   มาลี   
ได้ รั บยกย่องและ เชิดชู เ กี ย รติ ครู ที่ ปฏิบั ติ ง านดี เด่ น   ประจ าปี  2562   ด้ านการท า งาน เป็ นที ม                         
ให้ไว้  ณ  วันที่ 13 กันยายน 2562 
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8. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ไว้เพ่ือแสดงว่า นางพูลสุข      

ทรัพย์สมบูรณ์  ได้รับยกย่องและเชิดชูเกียรติครูที่ปฏิบัติงานดีเด่น  ประจ าปี 2562  ด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์การ
ปฏิบัติงาน   ให้ไว้  ณ วันที่ 13 กันยายน 2562 

9. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบเกยีรติบัตรฉบับนี้ไว้เพื่อแสดงว่า น.ส.สมพิศ  จันทร์หัวนา  
ได้รับยกย่องและเชิดชู เกียรติครูที่ปฏิบัติงานดี เด่น  ประจ าปี  2562  ด้าน การพัฒนาผู้ เรียน  ให้ไว้                  
ณ  วันที่  13  กันยายน  2562 

10.  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ไว้เพ่ือแสดงว่า  น.ส.เปรมทิพย์            
รัตนเรือง   ได้รับยกย่องและเชิดชูเกียรติครูที่ปฏิบัติงานดีเด่น  ประจ าปี 2562  ด้านการพัฒนาผู้เรียน  ให้ไว้    
ณ  วันที่  13  กันยายน  2562 

11. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ไว้เพ่ือแสดงว่า  น.ส.สุวรรณี  ไพเราะห์ 
ได้ รับยกย่องและเชิดชู เกียรติครูที่ปฏิบัติ งานดี เด่น   ประจ าปี  2562  ด้ าน การบริการที่ ดี   ให้ ไว้                        
ณ  วันที่  13  กันยายน  2562 

12. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ไว้เพ่ือแสดงว่า น.ส.สร้อยธิดา  ปัญญา 
ได้ รับยกย่องและเชิดชู เกียรติครูที่ปฏิบัติ งานดี เด่น   ประจ าปี  2562  ด้ าน การบริการที่ ดี   ให้ ไว้                      
ณ  วันที่  13  กันยายน  2562 

13. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ไว้เพื่อแสดงว่า น.ส.กรจงกล นาคสัมฤทธิ์   
ได้รับยกย่องและเชิดชูเกียรติครูที่ปฏิบัติงานดีเด่น  ประจ าปี 2562  ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้  ให้ไว้            
ณ  วันที่  13  กันยายน  2562 

14. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ไว้เพ่ือแสดงว่า  น.ส.วรัญญา   โพธิกนิษฐ   
ได้ รั บยกย่องและเชิดชู เกี ยรติครูที่ปฏิบั ติ ง านดี เด่น   ประจ าปี  2562  ด้ านการบริหารหลักสู ตร                           
ให้ไว้  ณ  วันที่  13  กันยายน  2562 

15. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ไว้เพ่ือแสดงว่ า  นายทิฐินัย  ศิริแตง   
ได้รับยกย่องและเชิดชูเกียรติครูที่ปฏิบัติงานดีเด่น  ประจ าปี 2562  ด้านการสร้างความสัมพันธ์และร่วมมือ       
กับชุมชนในการจัดการเรียนรู้   ให้ไว้   ณ  วันที่  13  กันยายน  2562 

16. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ไว้เพ่ือแสดงว่า  นางพันนิภา  จีนเหนาะ   
ได้ รับยกย่องและเชิดชู เกียรติครูที่ปฏิบัติ งานดี เด่น   ประจ าปี  2562  ด้ านการบริการที่ ดี   ให้ ไว้                        
ณ  วันที่  13  กันยายน  2562 

17. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ไว้เพ่ือแสดงว่า  น.ส.สมฤดี  แสงทน   
ได้รับยกย่องและเชิดชูเกียรติครูที่ปฏิบัติงานดีเด่น  ประจ าปี 2562  ด้านการมีจริยธรรมและจรรยาบรรณ           
วิชาชีพครู  ให้ไว้   ณ  วันที่  13  กันยายน  2562 

18. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ไว้ เพ่ือแสดงว่า   นายบุญเสริม            
จันทร์ศิริพรชัย   ได้รับยกย่องและเชิดชูเกียรติครูที่ปฏิบัติงานดีเด่น  ประจ าปี 2562  ด้านการใช้และพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา  ให้ไว้   ณ วันที่ 13 กันยายน 2562 
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ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ที่ผ่ำนมำ 
 

1. ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ ปีงบประมำณ 2561 
 

มำตรฐำน/ตัวบ่งชี ้
น้ ำหนัก

(คะแนน) 

ผลกำรประเมินตนเอง 

คะแนนที่ได ้ ระดับ
คุณภำพ 

มำตรฐำนที่ 1คุณภำพของผู้เรียน/ผู้รับบริกำร 35 30 ดีมำก 
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน    
ตัวบ่งชีท้ี่ 1.1 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานมีคุณธรรม  5 4.50 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีทักษะ กระบวนการคิด ทักษะการ
แสวงหา ความรู้ เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน 
                การด 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 
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.4 คุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 5 3.50 ดี 
กำรศึกษำต่อเนื่อง    
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.5 คุณภาพวิทยากรการศึกษาต่อเนื่อง 5 4.00 ดี 
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.6 คุณภาพหลักสูตรและสื่อการศึกษาต่อเนื่อง  5 4.00 ดี 
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 
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มำตรฐำน/ตัวบ่งชี ้
น้ ำหนัก

(คะแนน) 

ผลกำรประเมินตนเอง 

คะแนนที่ได ้ ระดับ
คุณภำพ 

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 
ตัวบ่งชีท้ี่3.3 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
คุณภาพดีมำก 
 

 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำจำกผลกำรประเมินตนเอง  

  สถานศึกษาควรจัดท าโครงการ/กิจกรรม เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน          
แนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
 จากผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา เห็นควรให้สถานศึกษาจัดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือการ
ปรับปรุง หรือพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตามล าดับความส าคัญ ดังนี้ 
 

1. ตัวบ่งชี้ด้านผู้เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความรู้พ้ืนฐานที่อยู่ในระดับพอใช้ เป็นที่ทราบในการ
ด าเนินงานเนื่องจากมีบริบทที่เกี่ยวข้องที่จากัดทั้งในส่วนของสถานศึกษาซึ่งพัฒนาปรับปรุงแก้ไขในทุกมิติทั้ง
หลักสูตรรูปแบบการเรียนรู้การวัดประเมินผลที่ค่อนข้างจากัดจากแนวนโยบายของส่วนกลางจึงส่งผลให้ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดังกล่าวส าหรับส่วนของกลุ่มผู้เรียนจากการติดตามตรวจสอบของสถานศึกษาพบว่าผู้เรียนมี
ข้อจากัดหลายประการในการเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้เช่นความรู้พ้ืนฐานเดิมก่อนเข้ามาร่วมกิจกรรมมีน้อยทั้งนี้
สถานศึกษาได้ก าหนดวิธีการให้บังเกิดคุณภาพยิ่งขึ้นโดยก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ใช้วิธีการประเมินการ
รู้หนังสือตามเครื่องมือที่ส านักงาน  กศน. ก าหนดเป็นแนวทางในการประเมินความรู้ของผู้เรียนเป็นชั้นแรก
จากนั้นเมื่อสมัครเข้าเรียนก็มีการประเมินปรับพ้ืนฐานความรู้ในกระบวนการของครูเพ่ือจัดกลุ่มผู้เรียนอีกชั้นหนึ่ง
จะเป็นการยกระดับคุณภาพในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้. 

2.  จากผลการประเมินระดับคุณภาพวิทยากรจัดการศึกษาต่อเนื่องและผู้จัดการศึกษาตามอัธยาศัย
สถานศึกษาควรจัดการประชุมการอบรมพัฒนาความรู้การร่วมกันพัฒนาหลักสูตรสื่อพัฒนากระบวนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ การพัฒนาวิทยากรและการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรจัดการศึกษาต่อเนื่องและผู้จัดการ
ศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือประเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการในการจัดการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่องและการจัด
การศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษา. 
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2)  ผลกำรประเมินคุณภำพสถำนศึกษำโดยต้นสังกัด ครั้งล่ำสุด 

 มำตรฐำน 
 

น้ ำหนัก
(คะแนน) 

ผลกำรประเมินตนเอง 

คะแนนที่ได้ ระดับคุณภำพ 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพผู้เรียน/ผู้รับบริกำร 35 28.89 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผู้เรียนมีคุณภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 3 2.58 ดี 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พงึ
ประสงค ์

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 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อน
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5 4.00 ดี 
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 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำจำกผลกำรประเมินสถำนศึกษำโดยต้นสังกัด  
สถานศึกษาควรจัดท าโครงการ/กิจกรรม เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มำตรฐำน 

 

น้ ำหนัก
(คะแนน) 

ผลกำรประเมินตนเอง 

คะแนนที่ได้ ระดับคุณภำพ 

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 



23 

 
3. ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก(ครั้งล่ำสุด) 

 

 

3). ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก (ครั้งล่ำสุด) 
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำจำกผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 
1. ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ 
1.1  สถานศึกษาควรน าเครื่องคอมพิวเตอร์ไปไว้ตามศูนย์การเรียนรู้อย่างน้อยศูนย์ละ 1   เครื่อง                

เพ่ือให้นักศึกษาได้ค้นคว้าและในเรื่องของห้องสมุด ควรจัดมุมการอ่าน การจัดวางหนังสือ ควรมีข้อความ          
ตามชั้นหนังสือว่าเป็นหนังสือหมวดอะไร หนังสือควรมีหลากหลายมากกว่านี้ และควรจัดหาหนังสือในแต่ละแห่ง
ให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น รวมทั้งจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จัดกิจกรรมร่วมกับสถานศึกษา
ใกล้เคียงหรือร่วมกับเขตอ่ืน ในการพัฒนาครูในด้านทักษะการสอนคิดผ่านกิจกรรม โครงงานเพ่ิมมากขึ้น 
โดยเฉพาะควรเพิ่มโครงงานประเภททดลองมากขึ้น 

 
ตัวบ่งชี้ 

น้ ำหนัก
(คะแนน) 

ค่ำคะแนน ระดับคุณภำพ 

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. พัฒนาการชองการประเมินคณุภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 5 4.58 ดีมาก 

9. ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

5 4.33 ดี 

10. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา 

5 4.67 ดีมาก 

11. ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 5 5 ดีมาก 

12. ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

5 4 ดี 

ผลรวมคะแนนกำรประเมินของตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม 10 9  

ผลรวมคะแนนกำรประเมินของทุกตัวบ่งช้ี 100 88.25 ดี 
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     1.2  สถานศึกษาควรมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดมสมองผู้มีส่วนเกี่ ยวข้องด้วยการร่วมมือ       
กับส านักงาน กศน.เขต กรุงเทพมหานคร  ในการก าหนดมาตรการเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน         
ของผู้เรียนการศึกษาพ้ืนฐาน  และควรมีการน าข้อสอบระดับชาติ (N-NET) มาวิเคราะห์ จัดท าเป็นคู่มือให้ครู        
ใช้เพื่อการสอนเสริมของครูในการที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (N-NET) ให้สูงขึ้น 

2. ด้ำนบริหำรจัดกำรศึกษำ 
พัฒนาส านักงานของสถานศึกษา ซึ่ งมี พ้ืนที่  3 ชั้นให้กลายเป็นแหล่งรวมขององค์ความรู้                  

ที่หลากหลายพร้อมที่จะให้นักศึกษาเข้าไปศึกษาทั้งข้อมูลอาชีพ ข้อมูลการศึกษาพ้ืนฐานและข้ อมูลภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพ่ือเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตพัฒนาให้สถานศึกษากลายเป็นแหล่งเชื่อมโยงความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างชุมชนกับสถานศึกษา  และสามารถปลูกฝังให้รู้และรักท้องถิ่นของตนมากขึ้น  สามารถท าให้คนที่เข้ามา
มองเห็นคุณค่า  และตระหนักถึงปัญหาในชุมชนของตนพร้อมที่จะเป็นสมาชิกที่ดีต่อไป 

3. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
สถานศึกษาควรส่งเสริมสนับสนุนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับ 

การวัดผลประเมินผลที่มีหน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น หรือสถานศึกษาอาจจะจัดเองโดยเชิญวิทยากรที่เชี่ย วชาญ           
มาให้ความรู้กับคณะครูเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผล และการน าผลการประเมิน            
ไปใช้ตลอดจนการศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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บทท่ี 2 
ทิศทำงและผลกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ 

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

 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ ได้ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน ตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
ทิศทำงกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ 
 ปรัชญำ 

 ปรัชญำคิดเป็น  เน้นคุณธรรม น าความรู้สู่สังคม 
 

 วิสัยทัศน์ 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ เป็นสถานศึกษาที่ส่งเสริม 

การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยมีภาคีเครือข่ายเป็นฐานการเรียนรู้โดยมุ้งเน้นพัฒนาคนให้มีความรู้ การใช้เทคโนโลยีเพ่ือให้เกิด
ทักษะที่จ าเป็นในโลกศตวรรษท่ี 21 
 

พันธกิจของสถำนศึกษำ 

  1. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมีคุณภาพทุกด้าน  เพื่อยกระดับ
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 และตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
 กลยุทธ์ที ่1รับวิธีการเรียน เปลี่ยนวิธีสอนให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการดังนี้  

เป้ำประสงค์ โครงกำร ตัวช้ีวัด/เกณฑ์คุณภำพ 
1. กลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทาง
การศึกษาในรูปแบบการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษา  ขั้นพ้ืนฐาน 
การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษา
ตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพอย่างเท่า
เทียมกัน อันน าไปสู่การยกระดับ
คุณภาพชีวิต 

โครงการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
 

ร้อยละของประชากรวัยแรงงาน
เรียน กศน. ผ่านการประเมินแต่ละ
หมวดวิชา 

 
 กลยุทธ์ที ่2  จัดกิจกรรมที่หลากหลายให้สอดคล้องกับ ความต้องการมีรายละเอียดการด าเนินงาน ดังนี้  

เป้ำประสงค์ โครงกำร ตัวช้ีวัด/เกณฑ์คุณภำพ 
2. กลุ่มเป้าหมายได้พัฒนาตนเอง
โดยอยู่บนแนวคิดคุณธรรม 
จริยธรรม และหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชน 
3. กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรม
ให้มีความรู้ในอาชีพที่เหมาะสมกับ
บริบท และความต้องการของชุมชน 
4. สถานศึกษาพัฒนาระบบการ
เรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ตอบสนองกับการ
เปลี่ยนแปลงบริบทด้านเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ 
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
อาชีพ 
 

ร้อยละ ของผู้เรียนวิชาชีพมีความรู้
ความเข้าใจและมีทักษะในการฝึก
วิชาชีพ 
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 กลยุทธ์ที ่2  จัดกิจกรรมที่หลากหลายให้สอดคล้องกับ ความต้องการมีรายละเอียดการด าเนินงาน ดังนี้  
 

เป้ำประสงค์ โครงกำร ตัวช้ีวัด/เกณฑ์คุณภำพ 
2. กลุ่มเป้าหมายได้พัฒนาตนเอง
โดยอยู่บนแนวคิดคุณธรรม 
จริยธรรม และหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชน 
3. กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรม
ให้มีความรู้ในอาชีพที่เหมาะสมกับ
บริบท และความต้องการของชุมชน 
4. สถานศึกษาพัฒนาระบบการ
เรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ตอบสนองกับการ
เปลี่ยนแปลงบริบทด้านเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ 
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิต 
 

ร้อยละ   ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความรู้ความเข้าใจและมีทักษะชีวิต 

ชุมชนภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมจัด 
ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ด าเนินงานการศึกษาและการศึกษา
ตามอัธยาศัยรวมทั้งการขับเคลื่อน
กิจกรรมการเรียนรู้ของชุมชน 

โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
สังคมและชุมชน 
 

ร้อยละ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความรู้ความเข้าใจและน าความรู้ไป
ใช้ตามความมุ่งหมาย 

 
 กลยุทธ์ที ่3  ขยายและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาให้เป็นฐานความรู้ของชุมชน มีรายละเอียด
การด าเนินงาน ดังนี้  
 

เป้ำประสงค์ โครงกำร ตัวช้ีวัด/เกณฑ์คุณภำพ 
ชุมชนภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมจัด 

ส่งเสริมและสนับสนุนการ

ด าเนินงานการศึกษาและการศึกษา

ตามอัธยาศัยรวมทั้งการขับเคลื่อน

กิจกรรมการเรียนรู้ของชุมชน 

โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละ  ของผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้และเข้าใจมีทักษะในการ
ด ารงชีวิต 
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 กลยุทธ์ที่ 4 จัดระบบบริหำรเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพดังนี้  
 

เป้ำประสงค์ โครงกำร ตัวช้ีวัด/เกณฑ์คุณภำพ 
บุคลการของสถานการณ์ได้รับ
พัฒนา เพ่ือพัฒนาสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมี
ประสิทธิภาพสถานศึกษามีระบบ
บริหารจัดการที่เป็นไป ตาม
หลักธรรมภิบาล 
 

โครงการพัฒนาบุคลากรในการ
ประกันคุณภาพ 
โครงการตามนโยบายเร่งด่วน หรือ
ที่มอบหมาย 

ร้อยละของผู้รับบริการมีความรู้
ความเข้าใจเรื่องการประกัน
คุณภาพ 

 
 กลยุทธ์ที่  5  ผนึกก ำลังภำคีเครือข่ำยให้มีส่วนร่วมจัดกำรศึกษำดังนี้  
 

เป้ำประสงค์ โครงกำร ตัวช้ีวัด/เกณฑ์คุณภำพ 
ชุมชนภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมจัด 
ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ด าเนินงานการศึกษาและการศึกษา
ตามอัธยาศัยรวมทั้งการขับเคลื่อน
กิจกรรมการเรียนรู้ของชุมชน 
 

โครงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
 
 

ร้อยละ ของผู้รับบริการมีความรู้ 
ตามความต้องการ 
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แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี พ.ศ. 2562 
 

งำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้ำหมำย เป้ำหมำย พื้นที ่ ระยะเวลำ งบประมำณ 

1. โครงการการจัด
กิจกรรมการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

1. เพื่อยกระดับการศึกษาของ
ประชากรภาษีเจรญิให้มีวุฒิ
สูงขึ้น 
2. เพื่อให้ผู้เรียนน าสาระการ
เรียนรูไ้ปใช้ประโยชน ์
3. เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้

นักศึกษา กศน.
เขตภาษีเจริญ 

1,014 คน กศน.แขวง 
ทั้ง 7 แขวง 

ต.ค. 61 - 
ก.ย. 62 

1,184,765.55 

2. โครงการปฐมนเิทศ
นักศึกษาใหม่ ภาคเรียน
2/2561 และ 1/2562 

1. เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบ
ระเบียบปฏิบัติของสถานศึกษา 
2. เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบ
กระบวนการจดัการเรียนการ
สอน 

นักศึกษา กศน.
เขตภาษีเจริญ 

600 คน โรงเรียนไชย
ฉิมพลี
วิทยาคม 

พ.ย. 61 
พ.ค. 62 

10,000 

3. โครงการ กศน.  
ภาษีเจรญิส่งเสรมิ
สุขภาพกายและจติของ
ผู้เรยีน 
 

1.เพื่อส่งเสรมิความสัมพันธ์ 
ความร่วมมือกับชุมชนในการ
ส่งเสริมสุขภาพ ของ นักศึกษา  
กศน. 
2.เพื่อให้นักศึกษาเกิดความ
ตื่นตัวตระหนักและเห็น
ความส าคญัและใส่ใจใน 
สุขภาพตนเองและครอบครัว 
3.เพื่อใหน้ักศึกษาทราบปัจจัย
เสี่ยงในการเกดิภาวะเจ็บป่วย
ของตนเองในอนาคต 
4.เพื่อให้นกัศึกษากลุ่มเสี่ยงด้าน
สุขภาพได้รับการให้ค าปรึกษาที่
เหมาะสมในการ 
5.เพื่อให้นกัศึกษามีสุขภาพกาย
ที่ดีร่าเริงแจ่มใส 

นักศึกษา กศน.
เขตภาษีเจริญ 

600 คน โรงเรียนไชย
ฉิมพลี
วิทยาคม 

พ.ย. 61 
พ.ค. 62 
 

- 

4. โครงการ กศน. 
ภาษีเจรญิ จัดพิธีไหว้คร ู

1. เพื่อแสดงความกตญัญูที่ศิษย์
พึงมีต่อครูอาจารย ์
2. เพื่อเสริมสร้างคณุธรรม
จริยธรรมอันดรีะหว่างนักศึกษา
กับคณาจารย ์

นักศึกษา กศน.
เขตภาษีเจริญ 

600 คน โรงเรียนไชย
ฉิมพลี
วิทยาคม 

16 มิ.ย. 62 - 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้ำหมำย เป้ำหมำย พื้นที ่ ระยะเวลำ งบประมำณ 

5. โครงการปัจฉิมนเิทศ
นักศึกษา ปีการศึกษา 
2/2561 และปี
การศึกษา 1/2562 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อเตรียมความพร้อมก่อน
การสอบปลายภาคเรยีนให้กับ
นักศึกษา 
2. เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึง
แนวทางการศึกษาต่อท่ีสูงขึ้น
และมีความพร้อมในการก้าวสู่
อาชีพ 
3.เพื่อให้นักศึกษาได้แสดง
ความรู้ความสามารถด้าน
โครงงาน 

นักศึกษา กศน.
เขตภาษีเจริญ 

 
 
 
 
 
 
 
 

1,200 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนไชย
ฉิมพลี

วิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 

มี.ค. 62 -  
ก.ย. 62 
 
 
 
 

 
 
 
 

5,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. โครงการ เดินตาม
รอยพ่อ อยู่อย่าง
พอเพียง อบรมการท า
บัญชีครัวเรือน 

1  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้
เรียนรู้การจดบันทึกการท าบัญชี
ครัวเรือนส าหรับนักศึกษา กศน. 
ตามหลักสูตรการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ. 2551 
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีสื่อ
การเรยีนรู้การจอบันทึกส าหรับ
นักศึกษา การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย เขต
ภาษีเจรญิ 

นักศึกษา กศน.
เขตภาษีเจริญ 

500 คน โรงเรียนไชย
ฉิมพลี
วิทยาคม 

ต.ค. 61 -
มี.ค. 62 
 

25,000 
 
 

7. โครงการ เดินตาม
รอยพ่อ อยู่อย่าง
พอเพียง อบรมการท า
บัญชีครัวเรือน 

1  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้
เรียนรู้การจดบันทึกการท าบัญชี
ครัวเรือนส าหรับนักศึกษา กศน. 
ตามหลักสูตรการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ. 2551 
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีสื่อ
การเรยีนรู้การจอบันทึกส าหรับ
นักศึกษา การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยเขต
ภาษีเจรญิ 

นักศึกษา กศน.
เขตภาษีเจริญ 

600 คน โรงเรียนไชย
ฉิมพลี
วิทยาคม 

ส.ค. 61  - 
ก.ย.  62 
 

30,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้ำหมำย เป้ำหมำย พื้นที ่ ระยะเวลำ งบประมำณ 

8. โครงการ สื่อส่งเสริม
การเรยีนรู้ต่อเนื่อง 
(การจดบันทึกการ
เรียนรูต้่อเนื่อง กรต.) 

1. เพื่อใหผู้้เข้าร่วมโครงการ ได้
เรียนรู้การจดบันทึกส าหรับ
นักศึกษา กศน. ตามหลักสูตร
การศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 
2551 
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีสื่อ
การเรยีนรู้การจดบันทึกส าหรับ
นักศึกษา การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย เขต
ภาษีเจรญิ 
 

นักศึกษา กศน.
เขตภาษีเจริญ 

600 คน โรงเรียนไชย
ฉิมพลี

วิทยาคม 

พ.ย. 61 - 
มี.ค. 62 

75,000 

9. โครงการ สื่อส่งเสริม
การเรยีนรู้ต่อเนื่อง 
(การจดบันทึกการ
เรียนรูต้่อเนื่อง กรต.) 

1. เพื่อใหผู้้เข้าร่วมโครงการ ได้
เรียนรู้การจดบันทึกส าหรับ
นักศึกษา กศน. ตามหลักสูตร
การศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 
2551 
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีสื่อ
การเรยีนรู้การจดบันทึกส าหรับ
นักศึกษา การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย เขต
ภาษีเจรญิ 
 

นักศึกษา กศน.
เขตภาษีเจริญ 

600 คน โรงเรียนไชย
ฉิมพลี

วิทยาคม 

พ.ค. 62 – 
ก.ย.  62 

90,000 

10. โครงการ จัดหาสื่อ
เสรมิการเรียน
ประวัติศาสตร์ชาติไทย 

1.เพื่อใหผู้้เข้าร่วมโครงการ มีสื่อ
ในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติ
ไทยและบุญคณุของ
พระมหากษตัริย ์
2.เพื่อให้การจัดกิจกรรม มสีื่อ 
ในเรื่องประวัติศาสตร์ชาตไิทย
และบุญคุณของพระมหากษัตริย ์

นักศึกษา กศน.
เขตภาษีเจริญ 

428 คน โรงเรียนไชย
ฉิมพลี

วิทยาคม 

ธ.ค. 61 60,000 
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กิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
 

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้ำหมำย เป้ำหมำย พื้นที ่ ระยะเวลำ งบประมำณ 
11. โครงการ  อบรม
การพัฒนาชาติด้วย
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 
ส าหรับผู้เรียน 

1.เพื่ อ ให้ นั ก ศึ กษามี ค วาม รู้  

ความเข้าใจ  เรื่องการพัฒนา

ชาติด้วยยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี   

2.เพื่อให้นักศึกษามีทักษะการ

เรียนรู้  ทักษะการคิดวิเคราะห์  

และทักษะการคิดสร้างสรรค์

แนวทา งกา รพัฒนาตน เ อ ง  

ครอบครัว  ชุมชนและประเทศ 

นักศึกษา กศน.
เขตภาษีเจริญ 

140 คน ห้องประชุม
โรงเรียนไชย
ฉิมพลี
วิทยาคม 

10 ก.พ. 
และ 17 
ก.พ. 62 

 

39,265 

12. โครงการ   ค่าย
พัฒนาวิชาการติวเข้ม
เติมเต็มความรู้ ก่อน
สอบ N-NET 

1.เพือ่ให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
เฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระฯ เป็นไป
ตามเกณฑ์   
2.เพื่อเพิ่มเติมความรู้ ในกลุ่ม
สาระที่มี ผลการสอบต่ ากว่ า
เกณฑ์ให้แก่ผู้เรียน 
3.เพื่อพัฒนาผลการประเมินอ่าน 
คิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไป
ตามเกณฑ์ 
 

นักศึกษา กศน.
เขตภาษีเจริญ 

140 คน โรงเรียนไชย
ฉิมพลี
วิทยาคม 

11 ส.ค. 62 
 

22,750 

13.โครงการ ค่ายสะ
เต็มศึกษา พัฒนา
เยาวชน  รุ่นที่ 2 

1.เพื่ อ ให้ นั ก ศึ กษามี ค วาม รู้  

ความเข้าใจ  และทักษะการ

แก้ปัญหาโดยใช้สะเต็มศึกษาได้ 

2.เพื่อให้นักศึกษาสามารถน า

ความรู้หลายวิชามาบูรณาการ

ร่วมกันและสามารถประยุกต์ใช้

ในชีวิตประจ าวัน พัฒนาทักษะ

ชีวิตสู่การประกอบอาชีพ 

นักศึกษา กศน.
เขตภาษีเจริญ 

150 คน ศูนย์
วิทยาศาสตร์
เพื่อ
การศึกษา
สมุทรสาคร  

2-3 มี.ค. 62 87,125 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้ำหมำย เป้ำหมำย พื้นที ่ ระยะเวลำ งบประมำณ 

14. โครงการ ค่ายย้อน
รอยประวตัิศาสตร์ ราช
ธานีไทย 

1 . เ พื่ อ ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า เ รี ย น รู้

เ รื่ องราวในสมัยอยุ ธยาจาก

ส ถ า น ที่ จ ริ ง เ กี่ ย ว กั บ

ประวัติศาสตร์ชาติไทยและความ

เป็นมาของชาติ 

2.เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตส านึก

รักความเป็นไทยเห็นคุณค่ า

ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นมรดกโลก

ของไทย 

นักศึกษา กศน.
เขตภาษีเจริญ 

150 คน กศน.เขต
ภาษีเจรญิ 

15 ก.ค. 62 44,050 

15. โครงการ   ค่าย
ธรรมะสดใส  ห่างไกล
ยาเสพตดิ  รุ่นที่ 6 

1.เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจในหลักธรรมค าสอนของ
พระพุทธเจ้า  สามารถน าไป
ปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
2.เ พื่ อ ป ลู ก ฝั ง คุ ณ ธ ร ร ม  
จริยธรรม และหลักธรรมค าสอน
ให้เป็นคนดี   มีคุณธรรม 

นักศึกษา กศน.
เขตภาษีเจริญ 

100 คน วัดเขา
นกกระจิบ 
อ.เมือง      
จ.ราชบุร ี

8-9 ธ.ค. 61 
 

72,455 

16. โครงการ   ค่าย
ธรรมะสดใส  ห่างไกล
ยาเสพตดิ  รุ่นที่ 7 

1.เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจในหลักธรรมค าสอนของ
พระพุทธเจ้า  สามารถน าไป
ปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
2.เ พื่ อ ป ลู ก ฝั ง คุ ณ ธ ร ร ม  
จริยธรรม และหลักธรรมค าสอน
ให้เป็นคนดี   มีคุณธรรม 

นักศึกษา กศน.
เขตภาษีเจริญ 

100 คน วัดเขา
นกกระจิบ 
อ.เมือง      
จ.ราชบุร ี

1-2 มิ.ย. 
62. 

 

74,900 

17. โครงการ  กศน.
ภาษีเจรญิ  อาสา
กาชาดรุ่นใหม่ใส่ใจดูแล
ผู้สูงวัย 

1.เพื่อส่งเสรมิให้นักศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจเรื่องอาสา      
ยุวกาชาด มีทักษะในเรื่อง        
การดูแลผูสู้งอายุมีทัศนคติทีด่ี  
มีความเอื้ออาทรต่อผู้สูงอายุ 
และสามารถน าความรูไ้ปใช้     
ในการดูแลผู้สูงอายไุด ้
2.เพื่อให้อาสายุวกาชาดเป็น
ก าลังส าคญัและเป็นท่ีพึ่งของ
ครอบครัว ชุมชน สังคม ในเรื่อง
การดูแลผูสู้งอายุโดยยึดหลักการ
ของยุวกาชาด 

นักศึกษา กศน.
เขตภาษีเจริญ 

100 คน ค่ายดวง
หทัย         
จ.ราชบุร ี

20 - 21 
ก.ค. 62 

75,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้ำหมำย เป้ำหมำย พื้นที ่ ระยะเวลำ งบประมำณ 

18. โครงการแข่งขัน
กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 
วันแม่แห่งชาติ 

1.เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระ

บรมร าชะนี พั นปี หลว ง  12 

สิงหาคม  

2.เพื่อให้นักศึกษารู้จักกฎกติกา 

มารยาทของการเล่นกีฬา รู้แพ้ รู้

ชนะ รู้อภัย รู้จักการใช้เวลาว่าง

ให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยา

เสพติด รวมทั้งก่อให้เกิดความ

สามัคคีในหมู่คณะและพัฒนาคุฯ

ภาพชีวิต 

นักศึกษา กศน.
เขตภาษีเจริญ 

300 คน สนามกีฬา
โรงเรียนไชย
ฉิมพลี
วิทยาคม 

4 ส.ค. 62 30,000 

19. โครงการจิตอาสา 
“เราท าความ ดี ด้วย
หัวใจ” กศน. ปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติ                   
เนื่องโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก  

1.เพื่อฟ้ืนฟูป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์ 

ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์

จากป่าไม้ที่ปลูกได้  

2.เพื่อสร้างระบบนิเวศน์เกดิ

ความสมดุลของธรรมชาติและให้

ประชาชนตระหนักในการรักษา 

สิ่งแวดล้อม 

 

บุคลากร  และ

นักศึกษา กศน.

เขตภาษีเจริญ  

 

35 คน 

 

ศูนย์

วิทยาศาสตร์

เพื่อ

การศึกษา

สมุทรสาคร  

 

14 ก.ค. 62 

 

8,800 

20. โครงการอบรม 
เรื่องสถาบัน
พระมหากษตัริย์กับ
ประเทศไทย 

1.เพื่อสนองพระราชปณิธานของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกา 
ธิ เบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช  ในโครงการ : อบรม 
เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับ
ประเทศไทย 
2.เพื่อพัฒนาผู้เรียนใหม้ีระเบียบ 
วินัย มีความเสียสละอดทน และ
มีจิตสาธารณะที่ด ี
3.เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะใน
ก า ร บ า เ พ็ ญ ป ร ะ โ ย ช น์ ต่ อ
ส่วนรวม 

นักศึกษา กศน.
เขตภาษีเจริญ 
 

150  คน มหาวิทยา 
ลัยกรุงเทพ

ธนบุรี 

 26 พ.ค. 62 
 

34,500 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้ำหมำย เป้ำหมำย พื้นที ่ ระยะเวลำ งบประมำณ 

21. โครงการ
ประวัติศาสตร์ชาติไทย
และบุญคุณ
พระมหากษตัริยไ์ทย 

1.เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาของ
ชาติไทย ความรักชาติ เทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ และ
บรรพบุรุษไทย 
2.เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษตัริยไ์ทย 

นักศึกษา 
กศน.เขต 
ภาษีเจรญิ 

300 คน โรงเรียน
จันทร์
ประดิษฐา
ราม
วิทยาคม 

 

23 ธ.ค. 
61 
 

72,455 
 

 
งำนกำรศึกษำต่อเนื่องศูนย์ฝึกอำชีพชุมชน วิชำชีพพื้นฐำน  31  ขึ้นไป 
 

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
กลุ่ม 

เป้ำหมำย 
เป้ำหมำย พื้นที่ ระยะเวลำ งบประมำณ 

22. โครงการ กศน. 
ภาษีเจรญิ            
จัดการศึกษาต่อเนื่อง
เพื่อพัฒนาอาชีพ            
สู่ชุมชน ช่างพื้นฐาน 

1.เพื่อให้มีความรู้ความ
เข้าใจการฝึกทักษะอาชีพ
หลักสตูรระยะสั้น 
2.เพื่อพัฒนาอาชีพตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง 
3.พัฒนากระบวนการ
เรียนรูด้้านอาชีพ 
4.เพื่อส่งเสรมิการมี
รายได้มีอาชีพในชุมชน 

ผู้รับบริการใน
พืน้ท่ีเขต 
ภาษีเจรญิ 
 
 

210 คน 
 

-แขวงบางด้วน 
-แขวงบางจาก 
-แขวงบางหว้า 
-แขวงคลอง
ขวาง 
-แขวงปาก
คลองภาษีเจริญ 
-แขวงบางแวก 
-แขวงคูหา
สวรรค์ 
 

ธ.ค. 61 - 
ก.ย. 62 

189,000 

 

งำนกำรศึกษำต่อเนื่อง กลุ่มสนใจ 

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
กลุ่ม 

เป้ำหมำย 
เป้ำหมำย พื้นที่ ระยะเวลำ งบประมำณ 

23. โครงการ กศน. 
ภาษีเจรญิ  ฝึกอาชีพ
ให้ประชาชน “พัฒนา
อาชีพ” 

1.เพื่อให้มีความรู้ความ
เข้าใจการฝึกทักษะอาชีพ
หลักสตูรระยะสั้น 
2.เพื่อพัฒนาอาชีพตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง 
3.พัฒนากระบวนการ
เรียนรูด้้านอาชีพ 
4.เพื่อส่งเสรมิการมี
รายได้มีอาชีพในชุมชน 

ผู้รับบริการใน
พื้นที่เขต 
ภาษีเจรญิ 
 
 

266 คน -แขวงบางด้วน 
-แขวงบางจาก 
-แขวงบางหว้า 
-แขวงคลอง
ขวาง 
-แขวงปาก
คลองภาษีเจริญ 
-แขวงบางแวก 
-แขวงคูหา
สวรรค์ 
 

ต.ค. 61 – 
ก.ย. 62 

186,200 
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งำนกำรศึกษำต่อเนื่องกำรจัดกำรเรียนรู้ 1 อ ำเภอ 1 เขต 
 

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
กลุ่ม 

เป้ำหมำย 
เป้ำหมำย พื้นที่ ระยะเวลำ งบประมำณ 

24. โครงการ กิจกรรม
ศูนย์อาชีพชุมชน 1 
อ าเภอ 1 อาชีพ กศน.
แขวงบางหว้า 
- วิชานวดแผนไทย 
-วิชากระเป๋าสาน      
จากเชือกมัดฟาง 

1. เพื่อให้ผู้รับบริการมี
ความรู้ความเข้าใจในการ
ฝึกทักษะอาชีพ 
2. เพื่อพัฒนาอาชีพตาม
แนวเศรษฐกจิพอเพียง 
3.เพื่อพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ด้านอาชีพ 
4 . เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร มี
รายได้อาชีพในชุมชน 

ผู้รับบริการใน
พื้นที่เขต 
ภาษีเจรญิ 
 
 

34 คน กศน.แขวง 
- แขวงบาง
หว้า 
- แขวงคูหา
สวรรค ์
 

ต.ค. 61 – 
ก.ย. 62 

30,600 

25. โครงการส่งเสริม
การเรยีนรู้หนังสือ 
 
 
 

1.เพื่อให้มีทักษะการอ่าน
และเขียน 
2.เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
โครงการคงสภาพการรู้
หนังสือ 

ผู้ไมรู่้หนังสือใน
เขต 
ภาษีเจรญิ 
 
 

6 คน กศน. เขต
ภาษีเจรญิ 

ต.ค.61 - 
ก.ย.62 

3,300 
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กำรศึกษำเพื่อพัฒนำทักษะชีวิต 

 

 

 

 
 

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
กลุ่ม 

เป้ำหมำย 
เป้ำหมำย พืน้ที่ ระยะเวลำ งบประมำณ 

26. โครงการอบรมผู้สูง
วัยใส่ใจสุขภาพ เพ่ือ
พัฒนาทักษะชีวิต กศน.
แขวงบางหว้า 
-อบรมให้ความรูเ้รื่อง
การประคบกดจุดคลาย
เส้นส าหรับผู้สูงอาย ุ

1เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรูค้วาม
เข้าใจการประคบกดจดุ
คลายเส้นส าหรับ
ผู้สูงอายุให้แข็งแรง
เหมาะสมกับวัยของ
ตนเอง 
2.เพื่อให้ผู้รับการ
ฝึกอบรมมีความพึงพอใจ
ในการจัดกิจกรรม 

ประชาชนท่ัวไป 
 

20 คน กศน.แขวงบาง
หว้า 

22 ก.พ. 62 
 

2,300 

27. โครงการ อบรมการ
ป้องกันการบรรเทา
อัคคีภัยและช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัในชุมชน 
กศน.แขวงคลองขวาง 

1.เพื่อให้ภาคีเครือข่ายมี
ส่วนร่วมในการวาง
แผนการจดักิจกรรม 
2.เพื่อให้ได้เนื้อหา
หลักสตูรตามความ
ต้องการและเกิด
ประโยชน์ต่อ
กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนท่ัวไป 20 คน กศน.แขวง
คลองขวาง 

19 ธ.ค. 62 2,300 

28. โครงการ อบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
จราจร กศน.แขวงบาง
แวก 

1.เพื่อให้ภาคีเครือข่ายมี
ส่วนร่วมในการวาง
แผนการจดักิจกรรม 
2.เพื่อให้ได้เนื้อหา
หลักสตูรตามความ
ต้องการและเกิด
ประโยชน์กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนท่ัวไป 20 คน กศน.แขวงบาง
แวก 

30 พ.ย.61 2,300 

29. โครงการรณรงค์
ต่อต้านและแก้ไขปญัหา
ยาเสพตดิ 

1.  เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้ ความ
เข้าใจ ถึงพิษภัยยาเสพ
ติด และรู้เท่าทันโทษของ
ยาเสพตดิ 
2.  เพื่อมีภูมิคุ้มกันเรื่อง
ยาเสพตดิ และน าความรู้
ที่ได้รับเผยแพร่ให้กับคน
ในครอบครัว ชุมชน 
ต่อไป 

ประชาชนท่ัวไป
เขตภาษีเจริญ 

140 คน โรงเรียนไชย
ฉิมพลีวิทยาคม 
แขวงบางแวก 
เขตภาษีเจริญ 
กทม. 
 

25 พ.ค. 
62 

16,100 



38 

 
กำรศึกษำเพื่อพัฒนำทักษะชีวิต 
 

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
กลุ่ม 

เป้ำหมำย 
เป้ำหมำย พื้นที ่ ระยะเวลำ งบประมำณ 

30. โครงการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งชุมชนใน
การป้องกันและแกไ้ข
ปัญหาเอดส ์
 

1.เพื่อแต่งตั้งคณะท างาน
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
2.เพื่อมอบงานให้กับ
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
3. เพื่อมอบหมายให้น า
ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนท่ัวไป 
 

20 คน กศน.แขวงปาก
คลองภาษี
เจริญ 

28 ก.พ. 62 
 

2,300 

31. โครงการ อบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
จราจร กศน.แขวงบาง
จาก 

1.เพื่อให้ภาคีเครือข่ายมี
ส่วนร่วมในการวาง
แผนการจดักิจกรรม 
2.เพื่อให้ได้เนื้อหา
หลักสตูรตามความ
ต้องการและเกิด
ประโยชน์กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนท่ัวไป 20 คน กศน.แขวงบาง
จาก 

30 พ.ย. 61 2,300 

32. โครงการอบรม 
ผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ เพื่อ
พัฒนาทักษะชีวิต กศน.
แขวงคูหาสวรรค ์
-อบรมยางให้ความรูย้าง
ยืดเสริมสร้างสุขภาพ
ผู้สูงอาย ุ

1เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรูค้วาม
เข้าใจการประคบกดจดุ
คลายเส้นส าหรับ
ผู้สูงอายุให้แข็งแรง
เหมาะสมกับวัยของ
ตนเอง 
2.เพื่อให้ผู้รับการ
ฝึกอบรมมีความพึงพอใจ
ในการจัดกิจกรรม 

ประชาชนท่ัวไป 20 คน กศน.แขวงคูหา
สวรรค ์

22 ก.พ. 62 2,300 
 

33. โครงการอบรมผู้สูง
วัยใส่ใจสุขภาพ เพ่ือ
พัฒนาทักษะชีวิต กศน.
แขวงบางด้วน 
-อบรมให้ความรูเ้รื่อง
การประคบกดจุดคลาย
เส้นส าหรับผู้สูงอาย ุ

1เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรูค้วาม
เข้าใจการประคบกดจดุ
คลายเส้นส าหรับ
ผู้สูงอายุให้แข็งแรง
เหมาะสมกับวัยของ
ตนเอง 
2.เพื่อให้ผู้รับการ
ฝึกอบรมมีความพึงพอใจ
ในการจัดกิจกรรม 

ประชาชนท่ัวไป 20 คน กศน.แขวงบาง
ด้วน 

22 ก.พ. 62 2,300 
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งำนกำรศึกษำเพื่อพัฒนำสังคมและชุมชน 
 

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
กลุ่ม 

เป้ำหมำย 
เป้ำหมำย พื้นที ่ ระยะเวลำ งบประมำณ 

34. โครงการ  
ประวัติศาสตร์ชาติไทย
และบุญคุณ
พระมหากษตัริยไ์ทย 
( ส าหรับประชาชน ) 

1. เพื่อใหป้ระชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความเป็นมาของชาตไิทย 
ความรักชาติ เทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
และบรรพบุรุษไทย                                                                                              
2.เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษตัริยไ์ทย 

ประชาชนใน
เขตภาษีเจริญ     
 

105 คน ประชาชนใน
ชุมชนทั้ง 7  
แขวง        
ของ กศน.เขต
ภาษีเจรญิ 

22 ธ.ค. 61 
 

42,000 
 

35. โครงการ เรียนรู้วิถี
ไทยและภูมิปญัญาไทย
ส าหรับผู้สูงอาย ุ

1.เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับความ
เป็นมาของชาติไทยวิถีไทย
และภมูิปัญญา                  
ไทยส าหรับผู้สูงอายุ           
2.เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับสามารถ
น าไปปรับใช้ให้ เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองได้ 

ประชาชนใน
เขตภาษีเจริญ     
 

105 คน ประชาชนใน
ชุมชนทั้ง 7  
แขวง       
ของ กศน.เขต
ภาษีเจรญิ 

26 มิ.ย. 62 
 

42,000 
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งำนกำรศึกษำเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง 
 

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
กลุ่ม 

เป้ำหมำย 
เป้ำหมำย พื้นที ่ ระยะเวลำ งบประมำณ 

36. โครงการการศึกษา
เพื่อการเรยีนรู้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
-การท าน้ าหมักชีวภาพ 
-การท าไตรโคเดอร์มา่ 
เชื้อมหัศจรรย ์
-การท าบัญชีครัวเรือน 
-การท าน้ าหมักชีวภาพ 
-การท าบัญชีครัวเรือน 
-การท าน้ าหมักชีวภาพ 
-การท าไตรโคเดอร์มา่
เชื้อมหัศจรรย ์
-การแปรรูปน้ าสมุนไพร 
-การท าบัญชีครัวเรือน 
-การท าน้ าหมักชีวภาพ 
-การท าครีบอาบน้ าจาก
สมุนไพร 
-การท าน้ าหมักชีวภาพ 
 

1. มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโครงการ
พระราชด าริตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
2. เพื่อเป็นการพัฒนา
ศักยภาพให้ปฏิบตัิงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ป ร ะ ช า ช น
ทั่วไป 

112 คน กศน.แขวง 7 
แขวง 

ธ.ค. 61 - 
ต.ค. 62 

44,800 
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กำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
 

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
กลุ่ม 

เป้ำหมำย 
เป้ำหมำย พื้นที ่ ระยะเวลำ งบประมำณ 

37. โครงการจัดหา
หนังสือพิมพ์แขวงใน
ชุมชน 

1.เพื่อพัฒนา  กศน.แขวง
ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
2.เพื่อจัดหาสิ่งอ านวย
ความสะดวกรองรับการ
บริการ 
3.เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสรมิ
การเรยีนรู้ ในชุมชน 

นักศึกษาและ
ประชาชน
ทั่วไป 

1,500 คน กศน.แขวงทั้ง 
7 แขวง 

1 ต.ค. 61 - 
30 ก.ย. 62 

17,150 

38.โครงการส่งเสรมิ
การอ่าน เพื่อการเรียนรู ้
 

- เพื่อให้เด็กปฐมวัย  
ตลอดประชาชนท่ัวไป 
ได้รับบริการจากสื่อที่
ทันสมัยและหลากหลาย 
 

เยาวชน 
นักศึกษา 
ประชาชน
ทั่วไป 

 

2,100 คน กศน.แขวงทั้ง 
7 แขวงและ
ห้องสมุดวัด
นาคปรก 

1 ต.ค. 61 - 
30 ก.ย. 62 

- 

 
กำรประเมินเทียบระดับกำรศึกษำ 
 

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
กลุ่ม 

เป้ำหมำย 
เป้ำหมำย พื้นที ่ ระยะเวลำ งบประมำณ 

39. โครงการประเมิน
เทียบระดับการศึกษา 
(6 เดือน) 
 
 

1.เปิดโอกาสใหผู้้มี
ประสบการณ์ได ้
รับการรบัรองคุณวุฒิ
ทางการศึกษา 
2.เพื่อสร้างแรงจูงใจให้
บุคคลมีความ
กระตือรือร้นที่จะ
แสวงหาความรูเ้พิ่ม
ทักษะและสังคมและ
ประสบการณ์ต่อเนื่อง 

ประชาชนท่ัวไป 
 
 

36 คน -เขตภาษีเจริญ 
-เขตบางแค 

1 ต.ค. 61 - 
30 ก.ย. 62 

10,740.- 
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โครงกำรตำมยุทธศำสตร์ 
 

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
กลุ่ม 

เป้ำหมำย 
เป้ำหมำย พื้นที ่ ระยะเวลำ งบประมำณ 

40. โครงการ การ
จัดการเรียนรู้ของศูนย์
ส่งเสริมและพัฒนา
ประชาธิปไตยประจ า
ต าบล 

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคน
ในชุมชนในศูนย์ส่ ง เสริมและ
พัฒนาประชาธิปไตยประจ า
ต าบล 

ประชาชน 420 คน กศน.แขวง 
7 แหง่ 

1 ต.ค. 61 - 
30 ก.ย. 62 

- 

41. โครงการ   SMART 
ONIE เพื่อ SMART 
FARMER 

1.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจในการเป็น 
SMART FARMER 
2.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการ
ท าเกษตร ตามความเหมาะสม
ของพื้นที่ และเห็นช่องทาง หรือ
การพัฒนาอาชีพด้านเกษตรกร 
3.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนที่ผ่าน
การอบรม สามารถยกระดับเป็น
SMART FARMER ได้ 

ประชาชน
ทั่วไป  

5 คน 7 แขวง 
 

5 - 7  เม.ย. 
62 
 

23,552  

42. โครงการพัฒนา
เศรษฐกิจดิจิทลั 

1. เพื่ อ ให้ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจในการใช้สมาร์ทโฟน
เข้าสู่การประกอบอาชีพได้ 
2.เพื่อให้ประชาชนมีทักษะรู้เท่า
ทั นสื่ อ ดิ จิ ทั ล  คิ ด  วิ เ ค ร า ะห์ 
แยกแยะ  สื่ อดิ จิ ทั ล เพื่ อการ
บริโภคสื่อสังคมออนไลน์อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 

ประชาชนใน
ชุมชนเขต
ภาษีเจรญิ 
 
 

210 คน กศน.แขวง 
7 แขวง 

มี.ค. 62 
 

61,306 
 
 
 

43. โครงการ
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารด้านอาชีพ 
- กศน.แขวงบางหว้า 
- กศน.แขวงคูหาสวรรค ์

1.เพื่อฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารดา้นอาชีพให้กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ีของ
สถานศึกษา  
2.เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
ที่ผ่านการอบรมตามโครงการ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้าน
อาชีพ สามารถน าความรู้ที่ได้รับ
ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบ
อาชีพ และด าเนินชีวิตประจ าวัน
ได ้

ประชาชนใน
ชุมชนเขต
ภาษีเจรญิ 
 

40 คน - กศน.
แขวงบาง
หว้า 
กศน.แขวง
คูหา
สวรรค ์
 

ม.ค. - มี.ค. 
62 

48,000 
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กำรประกันคุณภำพสถำนศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย/กำรบริหำรจัดกำรกำรพัฒนำบุคลำกร 

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
กลุ่ม 

เป้ำหมำย 
เป้ำหมำย พื้นที ่ ระยะเวลำ งบประมำณ 

44. โครงการประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

1.เพื่อให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาได้แสดงความ
คิดเห็นและมีบทบาทหน้าท่ี
ร่วมกับ กศน.เขตภาษีเจริญ 
ในการจัดการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย 
2.เพื่อเสรมิสรา้งความร่วมมือ
ร่วมใจ และความ สมัพันธ์อัน
ดีระหว่างบุคลากรกับคณะ
กรรม การสถานศึกษา 

คณะกรรมการ 
สถานศึกษา 
และบุคลากร 
กศน.เขต    
ภาษีเจรญิ 

2 ครั้ง : ปี กศน.เขต          
ภาษีเจรญิ 

ต.ค. 61 – 
ก.ย. 62 

- 

 
เพ่ือให้การด าเนินการประกันคุณภาพเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สถานศึกษาจึงได้ร่วมกันก าหนด        

ค่าเป้าหมาย ซึ่งเป็นค่าความส าเร็จ หรือระดับผลการด าเนินงานที่สถานศึกษาคาดหวังว่าสามารถท าให้ เกิดขึ้นได้   
ในมาตรฐานที่ 1 ดังนี้  
 

ประเด็น 
ค่าเป้าหมาย 

(จ านวนหรือร้อยละ
หรือค่าเฉลี่ย) 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ตัวบ่งชี้ 1.1 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณธรรม  

     ประเด็นที่ 1 ผู้เรียนมีคุณธรรม ร้อยละ 83 

     ประเด็นที่ 5 ผู้เรียนที่เป็นตัวอย่างที่ดี หรือต้นแบบด้านคุณธรรม จ านวน  19  คน 
ตัวบ่งชี้ 1.2 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีทักษะกระบวนการคิด ทักษะการ 
               แสวงหาความรู้ เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้   
              ในการด ารงชีวิต  

 

     ประเด็นที่ 1 ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด ทักษะการแสวงหาความรู้  เรียนรู้ 
                    อย่างต่อเนื่อง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต 

ร้อยละ 86.34 
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ประเด็น 
ค่าเป้าหมาย 

(จ านวนหรือร้อยละ 
หรือค่าเฉลี่ย) 

     ประเด็นที่ 5 ผู้เรียนที่เป็นตัวอย่างที่ดี หรือต้นแบบด้านทักษะกระบวนการคิด  
                    ทักษะการแสวงหาความรู้ เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และสามารถน าไป 
                    ประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต 

จ านวน 19 คน 

ตัวบ่งชี้ 1.3 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความรู้พื้นฐาน   

ประเด็นที่ 1 ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐาน รอ้ยละ  41.37 
ตัวบ่งชี้ 1.3 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความรู้พื้นฐาน   
 ระดับประถมศึกษา 
     รายวชิาทักษะการเรียนรู้ 
     รายวชิาภาษาไทย 
     รายวชิาภาษาอังกฤษ 
     รายวชิาคณิตศาสตร์ 
     รายวชิาวิทยาศาสตร์ 
     รายวชิาช่องทางการเข้าสู่อาชีพ 
    รายวิชาทักษะการประกอบอาชีพ 
    รายวิชาพัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน 
    รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง 
    รายวิชาสุขศึกษา พลศึกษา 
    รายวิชาศิลปศึกษา 
    รายวิชาสังคมศึกษา 
    รายวิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง 
    รายวิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
    รายวิชาทักษะการเรียนรู้ 
    รายวิชาภาษาไทย 
    รายวิชาภาษาอังกฤษ 
    รายวิชาคณิตศาสตร์ 
    รายวิชาวิทยาศาสตร์ 
    รายวิชาช่องทางการพัฒนาอาชีพ 
    รายวิชาทักษะการพัฒนาอาชีพ 
    รายวิชาพัฒนาอาชีพให้เข้มแข็ง 

 
      ค่าเฉลี่ย 42.00 

ค่าเฉลี่ย 42.50 
      ค่าเฉลี่ย 37.00 

ค่าเฉลี่ย 29.50 
ค่าเฉลี่ย 40.50 

      ค่าเฉลี่ย 52.05 
ค่าเฉลี่ย 35.50 

      ค่าเฉลี่ย 36.00 
ค่าเฉลี่ย 61.50 
ค่าเฉลี่ย 56.50 
ค่าเฉลี่ย 46.50 
ค่าเฉลี่ย 48.50 

      ค่าเฉลี่ย 40.00 
      ค่าเฉลี่ย 49.00 

 
      ค่าเฉลี่ย 44.00 
      ค่าเฉลี่ย 44.00 
      ค่าเฉลี่ย 29.00 

ค่าเฉลี่ย 28.50 
      ค่าเฉลี่ย 29.00 

ค่าเฉลี่ย 56.50 
      ค่าเฉลี่ย 44.00 
      ค่าเฉลี่ย 52.00 



45 

 

ประเด็น 
ค่าเป้าหมาย 

(จ านวนหรือร้อยละ 
หรือค่าเฉลี่ย) 

    รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง 
    รายวิชาสุขศึกษา พลศึกษา 
    รายวิชาศิลปศึกษา 
    รายวิชาสังคมศึกษา 
    รายวิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง 
    รายวิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
     รายวชิาทักษะการเรียนรู้ 
     รายวชิาภาษาไทย 
     รายวชิาภาษาอังกฤษ 
     รายวชิาคณิตศาสตร์ 
     รายวชิาวิทยาศาสตร์ 
     รายวชิาช่องทางการขยายอาชีพ 
     รายวชิาทักษะการขยายอาชีพ 
     รายวชิาพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง 
     รายวชิาเศรษฐกิจพอเพียง 
     รายวชิาสุขศึกษา พลศึกษา 
     รายวชิาศิลปศึกษา 
     รายวชิาสังคมศึกษา 
     รายวชิาศาสนาและหน้าที่พลเมือง 
     รายวชิาการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 

ค่าเฉลี่ย 67.50 
      ค่าเฉลี่ย 52.00 

ค่าเฉลี่ย 44.50 
      ค่าเฉลี่ย 43.00 
      ค่าเฉลี่ย 38.00 

ค่าเฉลี่ย 44.50 
 

ค่าเฉลี่ย 41.50 
ค่าเฉลี่ย 52.50 
ค่าเฉลี่ย 28.50 
ค่าเฉลี่ย 24.50 
ค่าเฉลี่ย 32.50 

      ค่าเฉลี่ย 38.00 
ค่าเฉลี่ย 36.50 
ค่าเฉลี่ย 33.50 

      ค่าเฉลี่ย 49.00 
ค่าเฉลี่ย 43.50 
ค่าเฉลี่ย 38.50 

      ค่าเฉลี่ย 40.00 
      ค่าเฉลี่ย 37.00 

ค่าเฉลี่ย 28.50 
     ประเด็นที่ 2 ผู้เรียนน าความรู้พื้นฐานไปใช้ในการด าเนินชีวิต การท างาน  

       หรือการประกอบอาชีพ 
ร้อยละ 63.29 

 ประเด็นที่ 5 ผู้เรียนที่เป็นตัวอย่างที่ดี หรือต้นแบบในการน าความรู้ไปใช้/   
                    ประยุกต์ในการด ารงชีวิต 

จ านวน 7 คน 

การศึกษาต่อเนื่อง 

ตัวบ่งชี้ 1.4 ผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพ 
 ประเด็นที่ 1 ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ร้อยละ 80 

 ประเด็นที่ 2 ผู้เรียนน าความรู้ไปใช้ในการลดรายจ่าย หรือเพ่ิมรายได้ หรือประกอบ 
                       อาชีพหรือพัฒนาต่อยอดอาชีพ หรือการเพ่ิมมูลค่าของสินค้า หรือบริการ 

ร้อยละ 80 
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ประเด็น 
ค่าเป้าหมาย 

(จ านวนหรือร้อยละ 
หรือค่าเฉลี่ย) 

 ประเด็นที่ 5 ผู้เรียนเป็นตัวอย่างที่ดี หรือต้นแบบในการน าความรู้ไปใช้ จ านวน 7  คน 

ตัวบ่งชี้ 1.5 ผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ประเด็นที่ 1 ผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักปรัชญาของ 
                         เศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละ 80 

 ประเด็นที่ 2 ผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของ  
                     เศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละ 80 

 ประเด็นที่ 5 ผู้เรียนเป็นตัวอย่างที่ดี หรือต้นแบบในการปฏิบัติตนตามหลัก 
      ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

จ านวน 7 คน 

ตัวบ่งชี้ 1.6 ผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 
     ประเด็นที่ 1 ผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและมี 

        ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
ร้อยละ 80 

     ประเด็นที่ ๒ ผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้ไปใช้ในการ 
                     แก้ปัญหาและพัฒนาการด ารงชีวิต หรือประกอบอาชีพได้อย่าง 
                     เหมาะสม 

ร้อยละ 80 

ประเด็นที่ 5 ผู้เรียนเป็นตัวอย่างที่ดี หรือต้นแบบในการใช้เทคโนโลยีได้อย่าง 
                     เหมาะสม 

จ านวน 7 คน 

การศกึษาตามอัธยาศัย 

ตัวบ่งชี้ 1.7 ผู้รับบริการได้รับความรู้และ/หรือประสบการณ์จากการ 
              เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการการศึกษาตามอัธยาศัย 

     ประเด็นที่ 1 ผู้รับบริการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการการศึกษาตามอัธยาศัย ร้อยละ 80 

     ประเด็นที่ 2 ผู้รับบริการที่ได้รับความรู้และ/หรือประสบการณ์จากการเข้า 
        ร่วมกิจกรรม/โครงการการศึกษาตามอัธยาศัย 

ร้อยละ 80 

     ประเด็นที่ 5 ผู้รับบริการเป็นตัวอย่างที่ดี หรือต้นแบบในการน าความรู้จาก 
        การเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการการศึกษาตามอัธยาศัยไปใช้ 

จ านวน 20 คน 
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ผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ2562 
โครงกำร/กิจกรรม เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 

กิจกรรมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
โครงการปฐมนิเทศ  2/2561 600 657 
โครงการปฐมนิเทศ  1/2562 600 657 
โครงการตรวจสุขภาพ 2/2561 600 657 
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 1/61 600 657 
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 2/61 600 657 
โครงการตรวจสุขภาพ  1/2562 600 657 
กิจกรรมไหว้ครู 1/62 600 917 
โครงการสอนเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการศึกษานอกระบบ 300 300 
โครงการ เดินตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง อบรมการท าบัญชีครัวเรือน 250 500 
โครงการ เดินตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง อบรมการท าบัญชีครัวเรือน 500 600 
โครงการสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ต่อเนื่อง (บันทึก กรต.) 600 600 
โครงการจัดหาสื่อเสริมการเรียนประวัติศาสตร์ชาติไทย 428 428 
กิจกรรมสอนเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  

โครงการ ค่ายธรรมะสดใส ห่างไกลยาเสพติด รุ่นที่ 6 100 100 
โครงการ ค่ายธรรมะสดใส ห่างไกลยาเสพติด รุ่นที่ 7 100 100 
โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย 300 300 
โครงการอบรมการพัฒนาชาติด้วยยุทธศาสตร์ 20 ปี 300 300 
โครงการ ค่ายสะเต็มศึกษา พัฒนาเยาวชน 150 150 
โครงการ อบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย 150 175 
โครงการ แข่งขันกีฬาเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ 300 547 
โครงการ กศน.ภาษีเจริญ จิตอาสากาชาดรุ่นใหม่ใส่ใจผู้สูงวัย 100 100 
โครงการ ค่ายพัฒนาวิชาการติวเข้มเติมเต็มความรู้ ก่อนสอบ N-NET 140 140 
โครงการ ค่ายย้อนรอยประวัติศาสตร์  ราชธานีไทย 150 150 
โครงการ จิตอาสา “เราท าความ ดี ด้วยหัวใจ”กศน.ปลูกป่าเฉลิม         
พระเกียรติเนื่องโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

30 30 
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บทท่ี 3 
ผลกำรประเมินตนเอง  

   
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ  ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพ       
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ  2562 ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงศึกษาธิการก าหนด
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพภายใน ส าหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบ พ.ศ. 2555           
ที่อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 20 วรรคสาม และมาตรา 25 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551และเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 20 ตัวบ่งชี้
ดังรายละเอียดผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

ผลกำรประเมินตนเองตำมรำยมำตรฐำน  
มำตรฐำนที่ 1คุณภำพของผู้เรียน/ผู้รับบริกำร 
 จากการด าเนินงานของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 1 สามารถน าเสนอผลการด าเนินงาน 
ตามรายตัวบ่งชี้ ได้ดังนี้ 
 

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ผู้เรียนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนมีคุณธรรม 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 จากการประเมินตนเองของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ           
ในตัวบ่งชี้ที่ 1.1 พบว่าศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ บรรลุตามเป้าหมาย
ความส าเร็จของตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ที่ก าหนดไว้ ซึ่งได้ 5.00  คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ด้วยการด าเนินงาน
ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ ดังนี้ 

1. ผู้เรียนมีคุณธรรมเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดหรือไม่  
       สถานศึกษาได้ก าหนดเป้าหมายให้นักศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคุณธรรม ร้อยละ 83 ของนักศึกษาที่
ลงทะเบียนมีคุณธรรมใน ระดับดีมาก ขึ้นไป ซึ่งผลการด าเนินงาน ในปีงบประมาณ 2562 พบว่านักศึกษามี
คุณธรรม จริยธรรมอยู่ในระดับ ดีมาก  คิดเป็นร้อยละ  83.39  ซึ่งสูงกว่าคา่เป้าหมาย ตามรายละเอียดดังนี้ 
 ผลการประเมินคุณธรรม 

ระดับ 
2/2561 1/2562 

จ ำนวน พอใช้ ดี ดีมำก ร้อยละ 
ระดับดีมำก 

จ ำนวน พอใช้ ดี ดีมำก ร้อยละ
ระดับดีมำก 

ประถม 28 - 2 26 92.85 28 - 5 23 82.14 
ม.ต้น 378 - 151 227 60.05 391 - 70 321 82.09 

ม.ปลาย 544 - 19 525 96.50 96.50 - 79 516 86.72 
รวม 950 - 264 686 83.13 1,014 - 149 837 83.65 

เฉลี่ย 83.13 เฉลี่ย 83.65 
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จากตารางผลการประเมินคุณธรรมผู้เรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

พุทธศักราช 2562  ขอศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ  แสดงให้เห็นว่า  
ผู้เรียน 2/2561 มีร้อยละเฉลี่ยระดับดีมาก  ของการประเมินคุณธรรมเท่ากับ 81.13 และภาคเรียนที่ 1/2562          
มีร้อยละเฉลี่ยระดับ ดีมาก ของการประเมินคุณธรรม เท่ากับ 83.65  
  2. สถานศึกษามีการประเมินคุณธรรมของผู้เรียนที่มีความน่าเชื่อถืออย่างไร  
     สถานศึกษามีการประเมินคุณธรรมของนักศึกษาที่ลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 2/61และภาคเรียนที่ 
1/62 พบว่านักศึกษามีพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้อยู่ในระดับ ดีมาก เนื่องจากในปีงบประมาณ 2562 โดยศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ  ได้มีประชุมเพ่ือวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน จัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ได้แก่ “โครงการ ค่ายธรรมะ
สดใส  ห่างไกลยาเสพติด รุ่นที่ 6 – รุ่นที่ 7  โครงการค่ายย้อนรอยประวัติศาสตร์  ราชธานีไทย, โครงการ            
กศน.ภาษีเจริญ อาสากาชาดรุ่นใหม่ใส่ใจค่านิยมผู้สูงวัย, โครงการแข่งขันกีฬาเฉลิมพระเกียรติ   วันแม่แห่งชาติ  
มีการประเมินผลการด าเนินงาน  ของโครงการโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจและมีการประเมินคุณธรรมของ
นักศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 ในทุกภาคเรียน           
โดยใช้เครื่องมือในการบันทึกการท ากิจกรรมของนักศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2561 และภาคเรียนที่ 1/2562 
สถานศึกษาได้จัดอบรมธรรมศึกษาให้กับนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา เตรียมความพร้อมก่อนสอบ  
 3. สถานศึกษามีผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมอย่างต่อเนื่องอย่างไร 
  สถานศึกษามีแนวทางในการยกระดับคุณธรรมผู้เรียนให้สูงขึ้น  โดยจะชี้แจงให้นักศึกษาได้ทราบ
กระบวนการเรียนการสอนของ กศน. จะเน้นย้ าในเรื่องของความรู้คู่คุณธรรม นักศึกษา กศน. ต้องมีความ
รับผิดชอบสูงกว่านักศึกษาในระบบโรงเรียน เพราะต้องท างานด้วยเรียนไปด้วย มีการประเมินคุณธรรมนักศึกษา 
กศน. เป็นรายบุคคลโดยการสังเกตจากการสอบสามารถมาพบกลุ่ม การร่วมกิจกรรมของสถานศึกษาการร่วม
กิจกรรมกับชุมชน ส่งงานตามที่มอบหมาย  การเข้าสอบตรงเวลา การพูดจา การปฏิบัติตามระเบียบวินัยแต่งกาย 
การมีน้ าใจต่อครู และเพ่ือนนักศึกษา นอกจากนี้สถานศึกษาได้เข้าร่วมการสอบธรรมศึกษาส าหรับนักศึกษาเป็น
ต้น นอกจากสถานศึกษายังได้จัดท าโครงการพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริม ให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีการ
ด าเนินงานตามแผนงาน และโครงการมีการประเมินผล สรุป และรายงานผลการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง การ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูจะมีการตรวจผลงาน/ชิ้นงาน/รายงานของนักศึกษา/สมุดบันทึกความดี ซึ่ง
ผลงานต่าง ๆ ตลอดจนกิจกรรมจิตอาสาต่าง ๆ จะชี้ให้เห็นว่านักศึกษาแต่ละคนมีความรับผิดชอบจริง   

4. สถานศึกษามีการด าเนินงานที่สอดคล้องกับ นโยบายและจุดเน้นของส านักงาน กศน. /นโยบาย 
จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ/ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี 
       สถานศึกษามีการด าเนินงานที่สอดคล้องดังนี้ 
สอดคล้องแผนกำรศึกษำแห่งชำติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคม             
ของประเทศชาติ 

ข้อ 2.1 คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบบประชาธิปไตย         
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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1) ร้อยละของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่สะท้อนความรักและการธ ารง

รักษาสถาบันหลักของชาติและการยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
เพ่ิมข้ึน 

ข้อ 2.3 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาการดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
1) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการความขัดแย้งโดย

แนวทางสันติวิธีเพ่ิมข้ึน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
2.1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่จ าเป็นใน

ศตวรรษท่ี 21 
2. ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความมีวินัยและมีจิตสาธารณะเพ่ิมข้ึน 

นโยบำยและจุดเน้นกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ 2562 
1. จุดเน้นด้านความมั่นคง 
แนวทางหลัก 
1.3 การยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษ 
โครงการหลัก  
3. การเสริมสร้างความมั่นคงของสภาบันหลักของชาติ 
- โครงการพัฒนาคุณภาพเด็กไทยและเยาวชนไทย: การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
- การพัฒนาการเรียนรู้ประวิติศาสตร์ชาติไทย/สถาบันพระมหากษัตริย์ 
แนวทางหลัก 
1.4 การพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 
โครงการหลัก  
4. การส่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือความม่ันคง 
- การสร้างเสริมความรู้และทักษะความเป็นพลเมือง(Civic Education) 
3. จุดเน้นด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
แนวทางหลัก 
3.1 พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
โครงการหลัก  
5. การส่งเสริมและสร้างคนดี 
- โรงเรียนคุณธรรม 
- โครงการส่งเสริมกิจกรรม 
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นโยบำยและจุดเน้นส ำนักงำน กศน. ปีงบประมำณ 2562 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง 
ข้อ 1.1 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามพระบรมราชโนบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่ 10 
1.  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์       

ทรงเป็นประมุข มีความเป็นพลเมืองดี เคารพความคิดของผู้อื่นยอมรับความแตกต่างและหลากหลายทางความคิด
และอุดมการณ์ รวมทั้งสังคมพหุวัฒนธรรม 

2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ปลูกฝังคุณธรรม สร้างวินัยจิตสาธารณะ และอุดมการณ์ความยึด
มั่นในสถาบันหลักของชาติรวมทั้งการมีจิตอาสา ผ่านกิจกรรมลูกเสือ กศน. และกิจกรรมอ่ืนๆ ตลอดจนสนับสนุน
ให้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร 

5. สถานศึกษามีผู้เรียนที่เป็นตัวอย่างที่ดี หรือต้นแบบด้านคุณธรรมเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด
หรือไม่ อย่างไร 

สถานศึกษามีผู้เรียนที่เป็นตัวอย่างที่ดี ดังตาราง 
 
 

ระดับ 

 
 

ค่ำ
เป้ำหมำย 

ภำคเรียนที่ 2/2561 ภำคเรียนที่ 1/2562 ค่ำเฉลี่ย
ตัวอย่ำงที่ดี 

ผลเปรียบเทียบ
ดังค่ำเป้ำหมำย จ ำนวน

ผู้เรียน
ทั้งหมด
(คน) 

ตัวอย่ำงที่ดี 
(คน) 

จ ำนวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด
(คน) 

ตัวอย่ำง
ที่ด ี

(คน) 

ประถม 19 28 3 28 3 3 สูงกว่า
เป้าหมายที่

ก าหนด 
ม.ต้น 378 8 391 9 9 

ม.ปลาย 544 9 595 8 8 

   รวม 950 20 1,014 20 20 

 
สถานศึกษายกตัวอย่างที่ด ีจ านวน 20 คนดังนี้ 

ที ่ ชื่อ-สกุล ระดับ 
1 นางสาวสุภาภรณ์  ศรีแดง ธรรมศึกษาชั้นตรี 
2 นางสาวมาลินี    หินอุดม ธรรมศึกษาชั้นตรี 
3 นางสาวแพรพิไล  โชติวรสกุล ธรรมศึกษาชั้นตรี 
4 นางสาวพารินี  คนหลัก ธรรมศึกษาชั้นตรี 
5 นางสาวอรวรรณ  จันแจ่ม ธรรมศึกษาชั้นตรี 
6 นางสาวลินรดา  ปาลินรดา ธรรมศึกษาชั้นตรี 
7 นางสาวนิสา  บุญแสง ธรรมศึกษาชั้นตรี 
8 นายภานุดิษฐ์   นุชนาถ ธรรมศึกษาชั้นตรี 
9 นายพงษ์ศักดิ์  บุศยะบ ารุง ธรรมศึกษาชั้นตรี 
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ที ่ ชื่อ-สกุล ระดับ 
10 นางสาวสลักจิต   กงแก้ว ธรรมศึกษาชั้นตรี 
11 นางสาวประดับ  ไชนะรา ธรรมศึกษาชั้นตรี 
12 นางสาวจุฑามาศ   ศรีสนธ์ ธรรมศึกษาชั้นตรี 
13 นายพรอนันต์  สมพร ธรรมศึกษาชั้นตรี 
14 นางสาวกรรณิการ์  ประจักร์เมือง ธรรมศึกษาชั้นตรี 
15 นายชลชาติ  เสนาหาญ ธรรมศึกษาชั้นตรี 
16 นางสาวประกายเพชร  ลาปะ ธรรมศึกษาชั้นตรี 
17 นางสาวพัชรินทร์  กาลณีโย ธรรมศึกษาชั้นโท 
18 นายต้น   นามแสง ธรรมศึกษาชั้นโท 
19 นายกรรชัย   เห็นนนท์ ธรรมศึกษาชั้นโท 
20 นายณัฐพล  ทับเที่ยง ธรรมศึกษาชั้นเอก 

 
ตัวบ่งชี้ที่  1.2 ผู้ เรียนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนมีทักษะ กระบวนกำรคิด ทักษะกำรแสวงหำควำมรู้  
เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรด ำรงชีวิต 

ผลกำรด ำเนินงำน 
จากการด าเนินงานของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ จึงมีผลการ

ประเมินตนเองภายในสถานศึกษามาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน/ผู้รับบริการตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ผู้เรียนการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานมีทักษะ กระบวนการคิด ทักษะการแสวงหาความรู้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในการด ารงชีวิตโดยวัดจากการท ากิจกรรม กพช. ของสถานศึกษา  รวมทั้งการจัดท าโครงงานและเข้าร่วมการ
ประกวดโครงงานของสถานศึกษา ได้คะแนน 5.00 อยู่ในระดับดีมาก 
      1.  ผู้เรียนมีความสามารถตามค าอธิบายตัวบ่งชี้ 1.2 เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดหรือไม่ 
   สถานศึกษา มีผู้เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีทักษะกระบวนการคิดทักษะการแสวงหาความรู้ 
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตของนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ทุกระดับทั้งหมด รวมภาคเรียนที่ 2 / 2561 รวมกับ ภาคเรียนที่ 
1/2562 คิดเป็น 2 ภาคเรียน มีจ านวน 1,964 คน (ระดับประถมศึกษา จ านวน 56 คน ,ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น จ านวน 769 คน ,ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 1,139 คน  เพ่ือน ามาคิดเป็นค่าเป้าหมายของ
สถานศึกษาคือ  ร้อยละ  86.34 ดังตาราง 
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 ตารางแสดงรายละเอียด : ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด  ทักษะการแสวงหาความรู้ เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต 

 
ระดับ 

ภำคเรียนที่ 2/2561 ภำคเรียนที่ 1/2562 ค่ำ
เป้ำหมำย 
(ร้อยละ) 

จ ำนวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

พอใช้ ดี ดีมำก 
ร้อยละ 
ระดับ  
ดีมำก 

จ ำนวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

พอใช้ ดี ดีมำก 
ร้อยละ 
ระดับ 
ดีมำก 

ประถม 28 - 4 27 96.42 28 - 3 25 89.28  
 

86.34 
ม.ต้น 378 - 52 326 86.24 391 - 56 335 85.67 

ม.ปลาย 544 - 72 472 86.76 595 - 86 509 85.71 

รวม 950 - 128 822 89.80 1,014 - 145 869 86.88 

เฉลี่ย 89.80 
 

เฉลี่ย 86.88 

 

จากตาราง  การประเมินทักษะการแสวงหาความรู้/การน าไปใช้ ในปีงบประมาณ  2562 ทั้ง  3  ระดับ  
มีผลเฉลี่ย ดีมาก  ร้อยละ  88.34  อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

2. สถานศึกษาน าเสนอวิธีการประเมินความสามารถของผู้เรียนตามค าอธิบายตัวบ่งชี้ 1.2 อย่างไร 
   สถานศึกษามีการประเมินทักษะการแสวงหาความรู้/การน าไปใช้  ของผู้เรียนการศึกษาหลักสูตร

การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ทุกระดับคือ ระดับประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยครูออกแบบกระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมที่หลากหลาย 
สอดคล้องกับความต้องการและความแตกต่างกันของผู้เรียน เช่น การเรียนรู้ด้วยโครงงาน การศึกษาด้วยตนเอง
จากสื่อที่หลากหลาย การเขียนโครงการ การท ากิจกรรม กพช.  การสอนเสริม ใบความรู้และใบงาน เป็นต้น 
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการคิด ทักษะการแสวงหาความรู้ เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตได้สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดเมื่อเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนที่ก าหนด  ท าให้ได้
คะแนนผลการประเมินคุณภาพในตัวบ่งชี้ที่  1.2 ประเด็นที่  1 ได้คะแนนเท่ากับ  1  คะแนน 
    

  3. สถานศึกษามีผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาผู้ เรียนตามค าอธิบายตัวบ่งชี้ 1.2 อย่างต่อเนื่อง
อย่างไร 
   สถานศึกษามีการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ โครงการหรือกิจกรรม ที่ส่งเสริ มให้
ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการคิด การแสวงหาความรู้ เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าไปใช้ในการด ารงชีวิต กิจกรรม
การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การแสวงหาความรู้ เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าไปใช้ในการด ารงชีวิตที่
สถานศึกษาด าเนินการจัดให้กับผู้เรียนในปีงบประมาณ 2562 ประกอบด้วย โครงการปฐมนิเทศ  2/2561, 
โครงการปฐมนิเทศ  1/2562, โครงการตรวจสุขภาพ 2/2561,โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 2/2561, โครงการ
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 1/2562, โครงการตรวจสุขภาพ  1/2562,กิจกรรมไหว้ครู , กิจกรรมสอนเสริมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, โครงการ กศน.ภาษีเจริญอาสากาชาดรุ่นใหม่ใส่ใจ
ผู้สูงวัย, โครงการค่ายธรรมะสดใส ห่างไกลยาเสพติด รุ่นที่ 6 รุ่นที่7, โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย           
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และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย, กศน.ภาษีเจริญอาสากาชาดรุ่นใหม่ใส่ใจผู้สูงวัย, โครงการติวเข้มความรู้           
สู่ความส าเร็จ ครั้งที่ 2, โครงการแข่งขันกีฬาเฉลิมพระเกียรติ วันแม่แห่งชาติ  
    4. สถานศึกษามีการด าเนินงานที่สอดคล้องกับ นโยบายและจุดเน้นของส านักงาน กศน.  /นโยบาย
จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ/ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี อย่างไร 

      สถานศึกษา มีการด าเนินงานจัดกิจกรรม/โครงการที่มีความสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น        
ของ ส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 3.1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ ปลุกฝังคุณธรรมสร้างวินัยจิตธารณะ             
ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม และการมีจิตอาสาผ่านกิจกรรมรูปแบบต่างๆ เช่น กิจกรรมลูกเสือ กศน.  กิจกรรม
อาสาตลอดจน สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร 3.2 ส่งเสริม
การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ตองสนองกับการเปลี่ยนในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งความต้องการของประชาชนและ
ชุมชนในรูปแบบที่หลากหลาย ให้ประชาชนคิดเป็นวิเคราะห์ได้ ตัดสินใจภายใต้ข้อมูลที่ถูกต้อง 3.3 พัฒนา
ศักยภาพคนด้านทักษะและความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยี(Digital Literacy) (1) พัฒนาความรู้และทักษะ
เทคโนโลยีดิจิทัลของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้สามารถใช้ Social Media และApplication ต่าง ๆ 
ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนสอน (2) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือให้ประชาชนมี
ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งสร้างรายได้ให้กับ
ตนเอง 3.8 พัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยใช้กระบวนการ สะเต็มศึกษา 
(STEM Education) 3.9 การส่งเสริมวิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา  ยุทธศาสตร์ที่4 ด้านการสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม 4.1 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา (1) เร่ง
ด าเนินหาตัวตนของประชาชนวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาโดยใช้กลวิธเคาะ
ประตูบ้าน รุกถึงที่ ลุยถึงถ่ิน โดยประสานกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพ่ือด าเนินการตรวจสอบข้อมูลทะเบียน
ราษฎร์เทียบข้อมูลการลงทะเบียนเรียนของทุกหน่วยงาน ค้นหาผู้ที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษาเป็นรายบุคคล             
(2)  ติดตามผลของกลุ่มเป้าหมายประชาชนวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาที่ได้การจัดหาที่เรียนและทั้งจัดท า
ฐานข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาของกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งพัฒนาระบบเพ่ือระบบเพ่ือการการติดตามกลุ่มเป้าหมายที่
ได้รับการช่วยเหลือให้กลับสู่ระบบการศึกษาแบบครบวงจร โดยติดตามตั้งแต่การเข้าศึกษาต่อจนจบการศึกษา 

 

สอดคล้องกับนโยบำยและจุดเน้นกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ 2562 
1. ด้านการจัดการศึกษาและการเรียนรู้  
1.1 การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (1) สนับสนุนการศึกษานอกระบบตั้งแต่ปฐมวัยจนจบ 

การศึกษาขั้นฟ้ันฐาน โดยด าเนินการให้ผู้เรียนได้รับการสนับสนุนค่าจัดซื้อหนังสือเรียน ค่าจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนและค่าจัดการเรียนการสอนอย่างทั่วถึงและเพียงพอ เพ่ือโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษา
ที่มีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (2) จัดการศึกษานอกระบบการศึกษาข้ันพื้นฐานให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้ด้อย พลาด 
และขาดโอกาสทางการศึกษา ทั้งระบบการให้บริการ ระบบการเรียนการสอน ระบบการวัดประเมินการเรียน
ป่านการเรียนแบบเรียนรู้ด้วยตนเองการพบกลุ่มการเรียนแบบชั้นเรียนและการจัดการศึกษาทางไกล (3) จัดให้มี
การประเมินเพ่ือเทียบระดับการศึกษาและการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ที่มีความโปร่งใส ยุติธรรม
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ตรวจสอบได้ มีมาตรฐานตามที่ก าหนด และสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (4) จัดให้มีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีคุณภาพผู้เรียนที่มีคุณภาพที่ผู้เรียนต้องเรียนรู้และเข้า
ร่วมปฏิบัติกิจกรรม เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการจบหลักสูตร อาทิ กิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคี กิจกรรมเกี่ยวกับ
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์อย่างเนื่อง 

5. สถานศึกษามีผู้เรียนที่เป็นตัวอย่างที่ดี หรือต้นแบบตามค าอธิบายตัวบ่งชี้ 1.2 หรือไม่อย่างไร 
สถานศึกษา มีผู้เรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

ที่เป็นตัวอย่างที่ดี หรือเป็นต้นแบบที่ดีด้านทักษะกระบวนการคิด ทักษะการแสวงหาความรู้ เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในในการด ารงชีวิตโดยสถานศึกษาได้ตั้งค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ดังตาราง 
  ตารางแสดงรายละเอียด ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด ทักษะการแสวงหาความรู้เรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต ที่เป็นตัวอย่างที่ดี หรือเป็นต้นแบบ 
 

ระดับ 
จ ำนวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

จ ำนวนผู้เรียนที่เป็น
ตัวอย่ำงที่ดีหรือเป็น
ต้นแบบในด้ำนทักษะกำร
คิด ทักษะกำรแสวงหำ
ควำมรู้ฯ 

ค่ำเฉลี่ยจ ำนวนผู้เรียนที่เป็น
ตัวอย่ำงที่ดีหรือเป็น
ต้นแบบในด้ำนทักษะกำร
คิด ทักษะกำรแสวงหำ
ควำมรู้ฯ 

ค่ำเป้ำหมำย 
 

2/2561 1/2562 

ประถมศึกษา 56 2 2 2 19 

มัธยมศึกษาตอนต้น 769 5 11 8 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 1,139 7 13 10 

รวม 1,964 20 20 20 

 
จากการด าเนินงานของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ จึงมีผลการ

การประเมินตนเองภายในสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ประเด็นที่  5  
ผู้เรียนที่เป็นตัวอย่างที่ดีหรือเป็นต้นแบบในด้านทักษะการคิด ทักษะการแสวงหาความรู้ฯสูงกว่าค่าเป้าหมายที่
ก าหนดเมื่อเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนที่ก าหนด ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 20 คน ท าให้ได้
คะแนนผลการประเมินคุณภาพในตัวบ่งชี้ที่  1.2 ประเด็นที่  5  ไดค้ะแนนเท่ากับ  1 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3  ผู้เรียนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนมีควำมรู้พื้นฐำน   

ผลกำรด ำเนินงำน 
จากการประเมินตนเองของสถานศึกษาในตัวบ่งชี้ที่ 1.3 พบว่าสถานศึกษา บรรลุตามเป้าหมาย

ความส าเร็จของตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ที่ก าหนดไว้ ซึ่งได้ คะแนน 3.50 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ด้ว ยการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา  
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1. ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานตามค าอธิบายตัวบ่งชี้ 1.3 เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างไร 

          สถานศึกษา มีผู้เรียนที่มีความรู้  ความสามารถและมีทักษะตามสาระการเรียนรู้  โดยก าหนด
จ านวนผู้เรียนทุกระดับที่คาดว่าจะมีความรู้  ความสามารถและมีทักษะตามสาระการเรียนรู้  ซึ่งมีคะแนนสอบ
ประเมินผลคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ (N-NET) ปีงบประมาณ 2562( ครั้งที่ 2/2561 รวมกับ ครั้งที่ 
1/2562) เพ่ือน าผลคะแนนมารวมกันเพ่ือหาค่าเฉลี่ยและน ามาเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ใน
ปีงบประมาณ 2561  ซึ่งมีผลการด าเนินงาน  ดังนี้   
 

ตารางแสดงค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในปีงบประมาณ  2561 – 2564  ระดับประถมศึกษา 
 

รายวิชา 
ค่าเป้าหมายในแผนพัฒนาการศึกษา  (ประถมศึกษา) 

2561 2562 2563 2564 

ทักษะการเรียนรู ้ 41.50 42.00 42.50 43.00 
ภาษาไทย 42.00 42.50 43.00 43.50 
ภาษาอังกฤษ 36.50 37.00 37.50 38.00 
คณิตศาสตร ์ 29.00 29.50 30.00 30.50 
วิทยาศาสตร ์ 40.00 40.50 41.00 41.50 
ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ 52.50 52.00 52.50 53.00 
ทักษะการพัฒนาอาชีพ 35.00 35.50 36.00 36.50 
พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน 35.50 36.00 36.50 37.00 
เศรษฐกิจพอเพียง 61.00 61.50 62.00 62.50 
สุขศึกษา พลศึกษา 56.00 56.50 57.00 57.50 
ศิลปศึกษา 46.00 46.50 47.00 47.50 
สังคมศึกษา 48.00 48.50 49.00 49.50 
ศาสนาและหนา้ที่พลเมือง 39.50 40.00 40.50 41.00 
การพัฒนาตนเอง ชุมชนสังคม 48.50 49.00 49.50 50.00 

 

ตารางค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในปีงบประมาณ  2561 – 2564 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

รายวิชา 
ค่าเป้าหมายในแผนพัฒนาการศึกษา  (ม.ต้น) 

2561 2562 2563 2564 

ทักษะการเรียนรู ้ 43.50 44.00 44.50 45.00 
ภาษาไทย 43.50 44.00 44.50 45.00 
ภาษาอังกฤษ 28.50 29.00 29.50 30.00 
คณิตศาสตร ์ 28.00 28.50 29.00 29.50 
วิทยาศาสตร ์ 28.50 29.00 29.50 30.00 
ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 56.00 56.50 57.00 57.50 
ทักษะการพัฒนาอาชีพ 43.50 44.00 44.50 45.00 
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รายวิชา 
ค่าเปา้หมายในแผนพัฒนาการศึกษา  (ม.ต้น) 

2561  2561  
พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 51.50 52.00 52.50 53.00 
เศรษฐกิจพอเพียง 67.00 67.50 68.00 68.50 
สุขศึกษา พลศึกษา 51.50 52.00 52.50 53.00 
ศิลปศึกษา 44.00 44.50 45.00 45.50 
สังคมศึกษา 42.50 43.00 43.50 44.00 
ศาสนาและหนา้ที่พลเมือง 37.50 38.00 38.50 39.00 
การพัฒนาตนเอง ชุมชนสังคม 44.00 44.50 45.00 45.50 

 
ตารางแสดงค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในปีงบประมาณ  2561 – 2564  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

รายวิชา 
ค่าเป้าหมายในแผนพฒันาการศกึษา  (ม.ปลาย) 

2561 2562 2563 2564 
ทักษะการเรียนรู ้ 41.00 41.50 42.00 42.50 
ภาษาไทย 52.00 52.50 53.00 53.50 
ภาษาอังกฤษ 28.00 28.50 29.00 29.50 
คณิตศาสตร ์ 24.00 24.50 25.00 25.50 
วิทยาศาสตร ์ 32.00 32.50 33.00 33.50 
ช่องทางการขยายอาชพี 37.50 38.00 38.50 39.00 
ทักษะการขยายอาชีพ 36.00 36.50 37.00 37.50 
พัฒนาอาชีพให้มีความมัน่คง 33.00 33.50 34.00 34.50 
เศรษฐกิจพอเพียง 48.50 49.00 49.50 50.00 
สุขศึกษา พลศึกษา 43.00 43.50 44.00 44.50 
ศิลปศึกษา 38.00 38.50 39.00 39.50 
สังคมศึกษา 39.50 40.00 40.50 41.00 
ศาสนาและหนา้ที่พลเมือง 36.50 37.00 37.50 38.00 
การพัฒนาตนเอง ชุมชนสังคม 28.00 28.50 29.00 29.50 
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ตำรำงผลกำรเปรียบเทียบกับค่ำเป้ำหมำยระดับประถมศึกษำ 

รายวิชาบังคับ ค่าเป้าหมาย 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบ N-NET ของสถานศึกษา ผลการ

เปรียบเทยีบกับค่า
เป้าหมาย 

2/2561 1/2562 ค่าเฉลี่ย 

1.  ทักษะการเรียนรู ้ 42.00 49.63 55.00 52.32 สูงกว่ำ 
2.  ภาษาไทย 42.50 60.56 60.00 60.28 สูงกว่ำ 
3.  ภาษาอังกฤษ 37.00 35.00 35.00 35.00 ต่ ากว่า 
4.  คณิตศาสตร ์ 29.50 33.33 30.00 31.67 สูงกว่า 
5.  วิทยาศาสตร ์ 40.50 28.15 33.33 30.74 ต่ ากว่า 
6.  ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ 52.00 57.78 35.00 46.39 ต่ ำกว่ำ 
7.  ทักษะการพัฒนาอาชีพ 35.50 42.78 32.50 37.64 สูงกว่ำ 
8.  พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน 36.00 44.44 35.00 39.72 สูงกว่ำ 
9.  เศรษฐกิจพอเพียง   61.50 64.44 75.00 69.72 สูงกว่ำ 
10. สุขศึกษา พลศึกษา 56.50 58.89 40.00 49.45 ต่ ำกว่ำ 
11. ศิลปศึกษา 46.50 52.22 55.00 53.61 สูงกว่ำ 
12. สังคมศึกษา 48.50 53.33 45.00 49.17 สูงกว่ำ 
13. ศาสนาและหนา้ที่พลเมือง 40.00 36.67 30.00 33.34 ต่ ำกว่ำ 
14. การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 49.00 54.44 40.00 47.22 ต่ ำกว่ำ 

ตำรำงผลกำรเปรียบเทียบกับค่ำเป้ำหมำยระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 

รายวิชาบังคบั 
ค่า

เป้าหมาย 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบ N-NET ของ
สถานศึกษา 

ผลการ
เปรียบเทียบกับ
ค่าเป้าหมาย 2/2561 1/2562 ค่าเฉลี่ย 

1.  ทักษะการเรียนรู ้ 44.00 48.81 46.15 47.48 สูงกว่า 

2.  ภาษาไทย 44.00 47.42 55.00 51.21 สูงกว่า 

3.  ภาษาอังกฤษ 29.00 33.17 30.56 31.87 สูงกว่า 
4.  คณิตศาสตร ์ 28.50 23.78 30.96 27.37 ต่ ากว่า 

5.  วิทยาศาสตร ์ 29.00 26.89 25.19 26.04 ต่ ำกว่ำ 

6.  ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 56.50 59.49 49.56 54.53 ต่ ำกว่ำ 

7.  ทักษะการพัฒนาอาชีพ 44.00 42.54 47.33 44.94 สูงกว่า 

8.  พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 52.00 33.56 31.78 32.67 ต่ ากว่า 
9.  เศรษฐกิจพอเพียง 67.50 66.27 62.89 64.58 ต่ ากว่า 
10. สุขศึกษา พลศึกษา 52.00 56.27 59.78 58.03 สูงกว่ำ 
11. ศิลปศึกษา 44.50 31.86 33.78 32.82 ต่ ากว่า 
12. สังคมศึกษา 43.00 41.67 44.22 42.95 ต่ ากว่า 
13. ศาสนาและหนา้ที่พลเมือง 38.00 39.50 28.67 34.09 ต่ ากว่า 
14. การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 44.50 52.17 36.89 44.53 สูงกว่า 
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ตำรำงผลกำรเปรียบเทียบกับค่ำเป้ำหมำยระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 

รายวิชาบังคับ ค่าเป้าหมาย 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบ N-NET ของสถานศึกษา ผลการเปรยีบเทียบ

กับค่าเป้าหมาย 2/2561 1/2562 ค่าเฉลี่ย 

1.  ทักษะการเรียนรู ้ 41.50 49.39 39.22 44.31 สูงกว่ำ 

2.  ภาษาไทย 52.50 45.28 42.33 43.81 ต่ ากว่า 

3.  ภาษาอังกฤษ 28.50 27.06 27.67 27.37 ต่ ากว่า 
4.  คณิตศาสตร ์ 24.50 18.20 26.81 22.51 ต่ ากว่า 

5.  วิทยาศาสตร ์ 32.50 25.77 28.81 27.29 ต่ ากว่า 

6.  ช่องทางการขยายอาชีพ 38.00 52.41 47.00 49.71 สูงกว่ำ 

7.  ทักษะการขยายอาชีพ 36.50 45.21 44.50 44.86 สูงกว่ำ 

8.  พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง 33.50 43.19 49.56 46.38 สูงกว่ำ 

9.  เศรษฐกิจพอเพียง 49.00 52.27 42.67 47.47 ต่ ากว่า 

10. สุขศึกษา พลศึกษา 43.50 43.40 32.33 37.87 ต่ ากว่า 
11. ศิลปศึกษา 38.50 37.16 35.33 36.25 ต่ ากว่า 
12. สังคมศึกษา 40.00 35.46 36.40 35.93 ต่ ากว่า 
13. ศาสนาและหนา้ที่พลเมือง 37.00 27.09 43.15 35.12 ต่ ากว่า 
14. การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 28.50 26.88 29.33 28.11 ต่ ากว่า 

 

ระดับประถมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด จ านวน  8  รายวิชา  คือ  
  1)  วิชาทักษะการเรียนรู้    ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 42.00  ผลด าเนินการได้ 52.32 
  2)  วิชาภาษาไทย   ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 42.50 ผลด าเนินการได้ 60.28 
  3)  วิชาคณิตศาสตร์  ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 29.50 ผลด าเนินการได้ 31.67 
  4)  วิชาทักษะการประกอบอาชีพ   ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 35.50  ผลด าเนินการได้ 37.64 
  5)  วิชาพัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 36.00  ผลด าเนินการได้ 39.72 

6)  วิชาเศรษฐกิจพอเพียง  ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 61.50  ผลด าเนินการได้ 69.72 
7)  วิชาศิลปศึกษา  ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 46.50 ผลด าเนินการได้ 53.61 
8) วิชาสังคมศึกษา  ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 48.50  ผลด าเนินการได้ 49.17 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีคะแนนเฉลี่ย สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด จ านวน 6 วิชา คือ  
  1)  วิชาทักษะการเรียนรู้  ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 44.00  ผลด าเนินการได้ 47.48 

2)  วิชาภาษาไทย  ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 44.00 ผลด าเนินการได้ 51.21 
  3)  วิชาภาษาอังกฤษ  ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 29.00  ผลด าเนินการได้ 31.87 
  4)  วิชาทักษะการพัฒนาอาชีพ ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 44.00 ผลด าเนินการได้ 44.94 
  5)  วิชาสุขศึกษา  พลศึกษา   ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 52.00  ผลด าเนินการได้ 58.03 
  6)  วิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 44.50 ผลด าเนินการได้ 44.53 
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 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีคะแนนเฉลี่ย สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด จ านวน 4 วิชา คือ  
  1)  วิชาทักษะการเรียนรู้        ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้  41.50  ผลด าเนินการได ้ 44.31 

2)  วิชาช่องทางการขยายอาชีพ          ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้  38.50  ผลด าเนินการได้  49.71 
  3)  วิชาทักษะการขยายอาชีพ        ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้  36.50  ผลด าเนินการได้  44.86 
  4)  วิชาพัฒนาอาชีพให้มีความม่ันคง     ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้  33.50  ผลด าเนินการได้  46.38 
  จากผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ในปีงบประมาณ  2562 น าไปเปรียบเทียบกับค่า
เป้าหมาย  พบว่า  มีค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบ  N-NET  สูงกว่าค่าเป้าหมาย  ไม่ครบทุกรายวิชา  เมื่อเทียบกับ
เกณฑ์การให้คะแนนที่ก าหนด  ท าให้ได้คะแนนผลการประเมินคุณภาพในตัวบ่งชี้ที่  1.3  ประเด็นที่  1  ได้
คะแนนเท่ากับ  0.5 

2. ผู้เรียนน าความรู้พ้ืนฐานไปใช้ในการด ารงชีวิต การท างานหรือการประกอบอาชีพได้เป็นไปตามค่า
เป้าหมายที่ก าหนดอย่างไร  

   สถานศึกษา มีการด าเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้พ้ืนฐานไปใช้ในการด ารงชีวิต  การท างานหรือ
การประกอบอาชีพได้  สถานศึกษาด าเนินการได้  สู งกว่าค่า เป้าหมายที่ก าหนด คือ ร้อยละ 63.31                         
ซึ่งสถานศึกษาก าหนดค่าเป้าหมายไว้ คือ ร้อยละ 63.29 ผู้เรียนน าความรู้ พ้ืนฐานไปใช้ในการด ารงชีวิต         
การท างาน หรือการประกอบอาชีพได้  โดยมีการประเมินความความรู้พ้ืนฐานของผู้เรียนการศึกษาหลักสูตร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ทุกระดับคือ ระดับประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย คิดจากจ านวนผู้เข้าสอบการสอบปลายภาคในปีงบประมาณ 
2562 (ภาคเรียนที่ 2/2561และ ภาคเรียนที่ 1/2562) ดังตาราง 

 

ตารางแสดงรายละเอียด : ผู้เรียนน าความรู้พ้ืนฐานไปใช้ในการด ารงชีวิต การท างาน หรือการประกอบ
อาชีพได้  (คิดจากจ านวนผู้ เข้าสอบการสอบปลายภาคในปีงบประมาณ 2562 (ภาคเรียนที่  2/2561                
และภาคเรียนที่ 1/2562) 

ระดับ 
จ ำนวนผู้เรียนทั้งหมด 

จ านวนผู้เรียนน าความรู้
พื้นฐานไปใช้ในการด ารงชีวิต 

การท างาน 
หรือการประกอบอาชีพได ้
(จ านวนผู้เข้าสอบ) 

จ านวนผู้เรียนน าความรู้
พื้นฐานไปใช้ในการด ารงชีวิต 

การท างาน 
หรือการประกอบอาชีพได ้

(จ านวนผู้เข้าสอบ) 

ค่ำเฉลี่ย 
(ร้อยละ) 

ค่ำเป้ำหมำย 
(ร้อยละ)  

ของ
สถานศึกษา 

2/2561 1/2562 2/2561 1/2562 

ประถมศึกษา 41 36 26 19 45 58.44  
 

63.29 
มัธยมศึกษาตอนต้น 409 374 245 236 481 61.43 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 598 608 362 483 845 70.06 

รวม 2,066 633 738 1,371 63.31 
เฉลี่ย 63.31 
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 ตารางแสดงรายละเอียด : ผู้เรียนน าความรู้พ้ืนฐานไปใช้ในการด ารงชีวิต การท างาน หรือการประกอบ
อาชีพได้  (คิดจากจ านวนผู้ เข้าสอบการสอบปลายภาคในปีงบประมาณ 2562 (ภาคเรียนที่  2/2561              
และภาคเรียนที่ 1/2562) 

ระดับ 

จ ำนวนผู้เรียน
ทั้งหมด 

จ านวนผู้เรียนน าความรู้
พื้นฐานไปใช้ในการด ารงชีวิต 

การท างาน 
หรือการประกอบอาชีพได ้
(จ านวนผู้เข้าสอบ) 

จ านวนผู้เรียนน าความรู้
พื้นฐานไปใช้ในการด ารงชีวิต 

การท างาน 
หรือการประกอบอาชีพได ้

(จ านวนผู้เข้าสอบ) 

ค่ำเฉลี่ย 

(ร้อยละ) 
ค่ำเป้ำหมำย 

(ร้อยละ) 
ของ

สถำนศึกษำ 
2/2561 1/2562 2/2561 1/2562  

ประถมศึกษา 28 28 21 15 36 64.29  
 

63.29 
มัธยมศึกษาตอนต้น 378 391 252 187   439 57.08 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 544 595 423 373   796 69.88 

รวม 1,964 1,221 1,271 191.25 

เฉลี่ย 63.75 
 

จากผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ในปีงบประมาณ  2562 น าไปเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย  
พบว่า  ผู้เรียนน าความรู้ พ้ืนฐานไปใช้ในการด ารงชีวิตการท างานหรือการประกอบอาชีพได้ สถ านศึกษา
ด าเนินการ คือ ร้อยละ 63.75 ซึ่งสถานศึกษาก าหนดค่าเป้าหมายไว้ คือ ร้อยละ 63.29 ผู้เรียนน าความรู้พ้ืนฐาน
ไปใช้ในการด ารงชีวิต การท างาน หรือการประกอบอาชีพได้ โดยมีการประเมินความความรู้พ้ืนฐานของผู้เรียน
การศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ทุกระดับคือ ระดับ
ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย คิดจากจ านวนผู้เข้าสอบการสอบปลายภาค
ในปีงบประมาณ 2562 (ภาคเรียนที่ 2/2561และ ภาคเรียนที่ 1/2562) สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดเมื่อเทียบกับ
เกณฑ์การให้คะแนนที่ก าหนด  ท าให้ได้คะแนนผลการประเมินคุณภาพในตัวบ่งชี้ที่  1.3 ประเด็นที่  2ผู้เรียนน า
ความรู้พื้นฐานไปใช้ในการด ารงชีวิต การท างาน หรือการประกอบอาชีพได้ ได้คะแนนเท่ากับ  1 
     3. สถานศึกษามีผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้พ้ืนฐานของผู้เรียนตามค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
1.3 อย่างต่อเนื่องอย่างไร 
           สถานศึกษามีผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้พ้ืนฐานของผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้ 
ความสามารถ และมีทักษะตามสาระการเรียนรู้ รวมทั้งการน าความรู้ ความสามารถไปใช้ในการด ารงชีวิต การ
ท างาน และการประกอบอาชีพ โดยได้จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในด้านต่าง ๆ ให้กับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
ในทุกภาคเรียน คือ โครงการปฐมนิเทศ  2/2561,โครงการปฐมนิเทศ  1/2562, โครงการตรวจสุขภาพ 2/2561,
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 2/2560, โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 1/2562, โครงการตรวจสุขภาพ  
1/2562,กิจกรรมไหว้ครู ,โครงการค่ายธรรมะสดใส  ห่างไกลยาเสพติด  รุ่นที่ 6 , โครงการค่ายธรรมะสดใส  
ห่างไกลยาเสพติด  รุ่นที่ 7 , โครงการอบรมการพัฒนาชาติด้วยยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  ส าหรับผู้เรียน, โครงการ
ค่ายพัฒนาวิชาการติวเข้มเติมเต็มความรู้  ก่อนสอบ N-NET, โครงการค่ายย้อนรอยประวัติศาสตร์  ราชธานีไทย, 
โครงการ กศน.ภาษีเจริญอาสากาชาดรุ่นใหม่ใส่ใจผู้สูงวัย, โครงการแข่งขันกีฬาเฉลิมพระเกียรติ วันแม่แห่งชาติ 
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     4. สถานศึกษามีการด าเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของส านักงาน กศน./นโยบาย 

จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ/ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปีอย่างไร 
        สถานศึกษามีการด าเนินงานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีคุณภาพการจัด

กิจกรรม/โครงการที่มีความสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ 2562 
          ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 2.2 พัฒนาก าลังคนให้เป็น “Smart DigitalPersons (SDPs)” ที่มีทักษะด้านดิจิทัล            
เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศ (1) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้าน Digital เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้พ้ืนฐานด้าน
Digital และความรู้เรื่องกฎหมายว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ส าหรับการใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน รวมทั้งการพัฒนาและการเข้าสู่อาชีพ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ให้มีคุณภาพ3.3ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบ “สะเต็มศึกษา” (STEM Education)ส าหรับนักศึกษา
และประชาชน โดยบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ควบคู่กับเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
เพ่ือประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน พัฒนาทักษะชีวิตสู่การประกอบอาชีพ  สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น
กระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ 2562 

2. จุดเน้นด้านการผลิตพัฒนาก าลังคนให้ความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน มีสมรรถนะในสาขา        
ที่ตรงตามความต้องการของตลาดงานและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 4. การส่งเสริม สนับสนุนการ
พัฒนาเพ่ือเสริมสร้างการผลิตและพัฒนาก าลังคน โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ สะเต็มศึกษา (STEM 
Education) 5. ส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน โครงการพัฒนา          
ขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้เรียน 3. จุดเน้นด้านการพัฒนาและเริมสร้างศักยภาพคน แนวทางหลัก         
7. การขับเคลื่อน STEM Education โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน โครงการ
พัฒนาผู้เรียนด้านคณิตศาสตร์ และสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและ
พัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ข้อ 2.1 ก าลังคนมี
ทักษะที่ส าคัญจ าเป็นต้องมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและมีการพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคม
ของประเทศ (9) ประชากรวัยแรงงาน(15 – 59 ปี ) มีจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น (10) ร้อยละของประชากร
วัยแรงงาน(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 
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     5. สถานศึกษามีผู้เรียนที่เป็นตัวอย่างที่ดี หรือต้นแบบในการน าความรู้ไปใช้/ประยุกต์ใช้ในการ
ด ารงชีวิตหรือไม่ อย่างไร 
         สถานศึกษามีผู้ เรียนที่ เป็นตัวอย่างที่ดีหรือเป็นต้นแบบในด้านการน าความรู้ พ้ืนฐานไปใช้ 
ประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต ที่เป็นตัวอย่างที่ดีหรือเป็นต้นแบบในด้านการน าความรู้พ้ืนฐานไปใช้ ประยุกต์ใช้ใน
การด ารงชีวิต ดังตาราง 
 ตารางแสดงรายละเอียด : ผู้เรียนที่เป็นตัวอย่างที่ดีหรือเป็นต้นแบบในด้านการน าความรู้พ้ืนฐานไปใช้ 
ประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต 

ระดับ 
จ ำนวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

จ ำนวนผู้เรียนที่เป็น
ตัวอย่ำงที่ดีหรือเป็น

ต้นแบบในด้ำนกำรน ำ
ควำมรู้พ้ืนฐำนไปใช้
ประยุกต์ใชใ้นกำร

ด ำรงชีวิต 

ค่ำเฉลี่ยจ ำนวนผู้เรียนที่เป็น
ตัวอย่ำงที่ดีหรือเป็น

ต้นแบบในด้ำนกำรน ำ
ควำมรู้พ้ืนฐำนไปใช้
ประยุกต์ใชใ้นกำร

ด ำรงชีวิต 

ค่ำเป้ำหมำย 
ของสถำนศึกษำ 

(คน) 

2/2561 1/2562 
ประถมศึกษา 77 4 6 5  

7 มัธยมศึกษาตอนต้น 783 8 10 9 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 1,208 12 14 13 

เฉลี่ย 9 

 
จากผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ในปีงบประมาณ  2562 น าไปเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย  

พบว่า  มีผู้เรียนที่เป็นตัวอย่างที่ดีหรือเป็นต้นแบบในด้านการน าความรู้พ้ืนฐานไปใช้ ประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต 
ที่เป็นตัวอย่างที่ดีหรือเป็นต้นแบบในด้านการน าความรู้พ้ืนฐานไปใช้ ประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต จ านวน 9 คน 
ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดเมื่อเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนที่ก าหนด  ท าให้ได้คะแนนผลการประเมิน
คุณภาพในตัวบ่งชี้ที่  1.3  ประเด็นที่  5 ได้คะแนนเท่ากับ  1 

ดังนั้นจากการด าเนินงานของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ           
จึงมีผลการประเมินตนเองภายในสถานศึกษามาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน/ผู้รับบริการตัวบ่งชี้ที่ 1.3  
ผู้เรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานมีความรู้พื้นฐาน  โดยวัดจากค่าเฉลี่ยคะแนนสอบ N-NET ของสถานศึกษา ได้คะแนน 
3.50 อยู่ในระดับดี 
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รายชื่อผู้เรียนที่เป็นตัวอย่างที่ดีหรือเป็นต้นแบบในด้านการน าความรู้พ้ืนฐานไปใช้ ประยุกต์ใช้ในการ

ด ารงชีวิต ที่เป็นตัวอย่างที่ดีหรือเป็นต้นแบบในด้านการน าความรู้พ้ืนฐานไปใช้ ประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต  ดังนี้ 
ระดับประถมศึกษา  จ านวน  2  ราย  ได้แก่ 
1. นายวัชระพล      รักพินิจ 
2. นายอนวัช         พันธ์เอก 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จ านวน  2  ราย  ได้แก่ 
1. นางสาวศิริพร       เปียมัน 
2. นางสาวพลอยแก้ว  สรวงษ์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จ านวน  5  ราย  ได้แก่ 
1. นางสาวสุวารี        แหวนเพชร 
2. นางสาวก าไลทอง   ชัยบล 
3. นางสาวกรกต       วิเศษ 
4. นายรัชชานนท์      ปุณฑาธิกานนท ์
5.   นายณัฐพล           ทับเที่ยง   

 

กำรศึกษำต่อเนื่อง 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4 ผู้เรียนหรือผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะในกำรประกอบอำชีพ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 จากการประเมินตนเองของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ            
ในตัวบ่งชี้ที่ 1.4  พบว่า  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ  บรรลุตามเป้าหมาย
ความส าเร็จของตัวบ่งชี้ที่  1.1 ที่ก าหนดไว้ ซึ่งได้ 5 คะแนน อยู่ระดับ ดีมากจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน          
ด้วยการด าเนินงานของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ ดังนี้ 
  1. ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดหรือไม่  
       สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพ
ของผู้ เรียนหรือผู้ เข้ารับการอบรม  สถานศึกษาได้จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  และผ่านความเห็นชอบ               
จากคณะกรรมการสถานศึกษา  มีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรวิชาชีพ  ได้แก่  กลุ่มอาชีพเกษตรกรรรม 
กลุ่มพาณิชยกรรมและบริการ  กลุ่มความคิดสร้างสรรค์ และกลุ่มเฉพาะทาง (ช่างต่าง ๆ) โดยมีคู่มือการจัด
หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) เป็นแนวทางในการด าเนินงาน น าความรู้ไปใช้ในการการ
ต่อยอดอาชีพเดิม  หรือสร้างรายได้เสริมหรือประกอบอาชีพใหม่ หรือสร้างโอกาสในการเรี ยนรู้   ซึ่งเป็นผลจาก
การเข้าเรียนตามหลักสูตร ตั้งแต่ 6 ชั่วโมงขึ้นไป โดยมีการส ารวจความต้องของผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนบรรลุผล
ตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 
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กิจกรรม/โครงกำร 
จ ำนวนผู้เรียน 
/ผู้รับบริกำร 

มีควำมรู้ 
/ควำมสำมำรถ 

เป้ำหมำย ผล จ ำนวน ร้อยละ 
1.โครงการ 1 อ าเภอ 1 อาชีพ 34 35 35 100 
2.โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มสนใจไม่เกิน 30 ชม. 266 527 527 100 
3.โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ชั้นเรียนวิชาชีพ 30 ชม. 
ขึ้นไป 

210 277 277 100 

เฉลี่ย 510 839 839 100 
  
 จากตาราง  พบว่า  ผู้เรียน/ผู้รับบริการ  ผ่านกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เป็นไปตาม           
ค่าเป้าหมายที่ก าหนด คือจ านวนผู้เรียน/ผู้รับบริการ คิดเป็นร้อยละ 100  มีความรู้/ความสามารถ ได้ค่า
เป้าหมาย 1 คะแนน 

2.  ผู้เรียนน าความรู้ไปใช้ในการลดรายจ่าย หรือเพ่ิมรายได้หรือประกอบอาชีพ หรือพัฒนาต่อยอดอาชีพ 
หรือเพ่ิมมูลค่าของสินค้าหรือบริการ เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดหรือไม่ 

    ผลการน าความรู้ไปใช้ในการลดรายจ่ายและเพ่ิม หรือต่อยอดอาชีพเดิม  หรือสร้างรายได้เสริมหรือ
ประกอบอาชีพใหม่ หรือสร้างโอกาสในการเรียนรู้ ดังนี้ 

 
กำรน ำไปใช ้ จ ำนวนที่จัด จ ำนวนที่น ำไปใช ้ ร้อยละ ค่ำเป้ำหมำย

ของ
สถำนศึกษำ 

1. ต่อยอดอาชีพเดิม 
  

797 

265 33.29  
 
 

80 

2. สร้างรายได้เสริม  150 18.82 
3. ประกอบอาชีพใหม่ 72 9.03 

4. สร้างโอกาสในการเรียนรู้ 310 38.89 

เฉลี่ย 797 797 85 
  
 จากตารางผลการจัดการศึกษาต่อเนื่อง (อาชีพ) การน าไปใช้ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ  แสดงให้เห็นว่า ผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง (อาชีพ) มีร้อยละเฉลี่ยของการน าความรู้  
ไปใช้เท่ากับ 85 มากกว่าค่าเป้าหมายของสถานศึกษา คือ ร้อยละ 80 โดยน าความรู้ไปใช้ในด้านสร้างโอกาสใน
การเรียนรู้มากที่สุด ได้ค่าเป้าหมาย 1 คะแนน 
 3. สถานศึกษามีการประเมินผู้เรียนและมีการติดตามการน าความรู้ไปใช้ตามค าอธิบายตัวบ่งชี้ 1.4  
ที่น่าเชื่อถืออย่างไร    
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     สถานศึกษามีการวัดและประเมินผลผู้เรียน การวัดและประเมินผลการเรียนแบบกลุ่มสนใจ ประเมิน
เมื่อสิ้นสุดการเรียน โดยใช้วิธีการประเมินทีห่ลากหลายวิธี เช่น ใบลงชื่อเวลาเรียน  ทะเบียนผู้เรียน แบบทดสอบ          
ผู้จบหลักสูตร และแบบประเมินความพึงพอใจ การตรวจชิ้นงาน โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริงครอบคลุม
ความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่ส าคัญตามวัตถุประสงค์ ของหลักสูตรใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลหลังเรียน
การวัดและประเมินผลการเรียนแบบชั้นเรียนวิชาชีพ ประเมินจากพัฒนาการ หรือความก้าวหน้าในทักษะอาชีพที่
เรียน ก่อนเรียนระหว่างเรียน และเมื่อสิ้นสุดการเรียนโดยใช้วิธีการประเมินที่หลากหลายวิธีที่เน้นการประเมิน
ตามสภาพจริงครอบคลุมความ รู้ ทักษะและคุณลักษณะที่ส าคัญในงานอาชีพ ดังนี้  1.ความรู้ตามหลักสูตร         
2. ทักษะการปฏิบัติงานตามหลักสูตร 3. คุณลักษณะที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามหลักสูตร โดยใช้เครื่องมือวัดและ
ประเมินผลก่อนเรียนระหว่างเรียน และหลังเรียน และสถานศึกษามีการติดตามผู้เรียนที่เรียนจบหลักสูตร ภายใน
ระยะเวลา 1 เดือน โดยใช้แบบติดตามผู้เรียนหลังจบหลักสูตร (ตามแบบ กน.21)เพ่ือเป็นข้อมูลในการวาง
แผนการจัดในครั้งต่อไปและส่วนใหญ่พบว่าผู้เรียนหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องน าความรู้ไปใช้ในด้านการสร้าง
โอกาสในการเรียนรู้  และพัฒนาต่อยอดอาชีพเดิม ได้ค่าเป้าหมาย 0.5 คะแนน 
 4. สถานศึกษามีการด าเนินงานที่สอดคล้องกับ นโยบายและจุดเน้นของส านักงาน กศน./นโยบาย 
จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ/ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปีอย่างไร  
     สถานศึกษาได้ด าเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และเป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ  20 ปี 
ได้ค่าเป้าหมาย 1 คะแนน  ดังนี้  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย  และนวัตกรรม  เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ  
  ข้อ 2.1 ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
  (9) ประชากรวัยแรงงาน (15 – 59 ปี) มีจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 
  (10) ร้อยละของประชากรวัยแรงงาน (15-59 ปี) ที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่าข้ึนไปเพ่ิมข้ึน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  ข้อ 2.2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา           
และมาตรฐานวิชาชีพ  และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
  (7) ร้อยละของแรงงานที่ขอเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เพ่ือยกระดับคุณวุฒิการศึกษา
เพ่ิมข้ึน 
  (8)  จ านวนผู้สูงวัยที่ได้รับบริการการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิตเพ่ิมข้ึน 
  (9)  จ านวนสาขาและวิชาชีพที่เปิดโอกาสให้ผู้สูงวัยได้รับการส่งเสริมให้ท างานและถ่ายทอด
ความรู้/ประสบการณ์เพ่ิมข้ึน 
สอดคล้องกับนโยบำยและจุดเน้นส ำนักงำน  กศน. ปีงบประมำณ 2562  ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  2.1 เร่งรัดด าเนินการจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือยกระดับทักษะอาชีพของประชาชนสู่ฝีมือแรงงาน 
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  1) จัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท าที่สอดคล้องกับศักยภาพของชุมชน และความต้องการ
ของตลาด ให้ประชาชนสามารถน าไปประกอบอาชีพได้จริง โดยให้เน้นหลักสูตรการศึกษาอาชีพช่างพ้ืนฐานโดย
ให้เน้นหลักสูตรการศึกษาอาชีพช่างพ้ืนฐาน โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีพ 
  2) บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานกับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผ่านศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาภาคทั่วประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
  ข้อ 3.3 พัฒนาศักยภาพคนด้านทักษะและความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) 

1) พัฒนาความรู้และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้ 
สามารถใช้ Social Media และ Application ต่าง ๆ ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
 

  ข้อ 3.4 พัฒนำทักษะด้ำนภำษำอังกฤษ และภำษำอ่ืน ๆ เพื่อรองรับกำรพัฒนำประเทศ 
  1) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืน ๆ ที่สอดคล้องกับบริบท
ของพ้ืนที่ โดยใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล Social Media และApplication ต่าง ๆ 

2) จัดและส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาอ่ืน ๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของ 
พ้ืนที่ และความต้องการของประชาชนเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ 
  ข้อ 3.5 ส่งเสริมกำรพัฒนำสุขภำวะของประชำชนทุกวัย โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจ  
การสนับสนุนกิจกรรมสุขภาวะ และสร้างเครือข่ายภาคประชาชน ในการเผ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค ให้กับ
ประชาชนทุกช่วงวัย  
  ข้อ 3.7 เตรียมควำมพร้อมกำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุที่เหมำะสมและมีคุณภำพ 

1) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้กับประชาชนเพื่อสร้างความตระหนักถึงการเตรียมพร้อมเข้าสู่ 
สังคมสูงอายุ (Aging society) มีความเข้าใจในพัฒนาการของช่วงวัย รวมทั้งเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการดูแล
รับผิดชอบผู้สูงอายุในครอบครัวและชุมชน 

2) พัฒนาการจัดบริการการศึกษาและการเรียนรู้ส าหรับประชาชนในการเตรียมความพร้อม 
เข้า สู่วัยสูงอายุที่เหมาะสมและมีคุณภาพ 
  3) จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตส าหรับผู้สูงอายุภายใต้แนวคิด “Active Aging”
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาทักษะชีวิต ให้สามารถดูแลตนเองทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
และรู้จักใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 
    4) สร้างความตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ เปิดโอกาสให้มีการเผยแพร่ภูมิปัญญา
ของผู้สูงอายุ และให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านต่างๆ ในชุมชน เช่น ด้านอาชีพ กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 
    5) จัดการศึกษาอาชีพเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในทุกระดับ 
  5.  สถานศึกษามีผู้เรียนที่เป็นตัวอย่างที่ดี หรือต้นแบบในการน าความรู้ไปใช้หรือไม่ อย่างไร   
              สถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนวิชาชีพได้มีการพัฒนาอาชีพของตนเองเข้าร่วม 
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กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน  และมีผู้เรียนหลักสูตรการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพจนกลายมา
เป็นวิทยากรสอนให้ความรู้  ที่เป็นตัวอย่างที่ดี  หรือต้นแบบในการน าความรู้ไปใช้  แสดงให้เห็นถึงเป็นผู้เรียนที่
เป็นตัวอย่างที่ดี ในการน าความรู้ไปใช้ มีความเป็นต้นแบบในการน าความรู้ไปใช้สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด  
จ านวน 8 ราย ไดค้่าเป้าหมาย 1 คะแนน ดังนี้ 
  5.1 นางปราณี     ทิพย์ขยัน จากผู้เรียนอาชีพด้านการจักรสาน เป็นวิทยากรให้ความรู้                
ด้านการจักสาน 
  5.2 นางสาวปรางมาศ  เขตสมัคร  จากผู้เรียนอาชีพด้านการแปรรูปสมุนไพร เป็นวิทยากรให้
ความรู้ด้านการแปรรูปสมุนไพร 
   5.3 นางสาวศรีดา  อยู่สบาย จากผู้เรียนอาชีพด้านศิลปะประดิษฐ์ เป็นวิทยากรด้านการเย็บผ้า 
  5.4 นางกรรณิกา  กุลโกวิท  จากผู้เรียนกระเป๋าหนังท ามือ เป็นวิทยากร กระเป๋าหนังท ามือ 
  5.5 นางมะลิวัลย์  พรมมา  จากผู้เรียนวิชาขนมไทย เป็นวิทยากรวิชาขนมหวาน-ใบเตยหอม 
  5.6 นายธรรมศักดิ์  มากนคร  จากผู้เรียนวิชาการท าน้ าพริก เป็นวิทยากรวิชาการท าน้ าพริก 
   5.7 นายวินัย  แก้วค า  จากผู้เรียนวิชาการท าน้ าหมักชีวภาพ เป็นวิทยากรวิชาการท าน้ าหมัก
ชีวภาพ 
   5.8 นายสวัสดิ์  แก้วหยก  จากผู้เรียนวิชาการท าปุ๋ยหมัก เป็นวิทยากรวิชาน้ าหมักชีวภาพ 
  
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5 ผู้เรียนหรือผู้เข้ำรับกำรอบรมปฏิบัติตนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลกำรดำเนินงำน 
 จากการประเมินตนเองของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญในตัวบ่งชี้
ที ่ 1.5 พบว่าศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัยเขตภาษีเจริญบรรลุตามเป้าหมายความส าเร็จของ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ที่ก าหนดไว้ ซึ่งได้ 5  คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ด้วยการด าเนินงานของศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ ดังนี้ 
 

1. ผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นไปตาม           
ค่าเป้าหมายที่ก าหนดหรือไม่  
 

สถานศึกษามีนโยบายในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง          
และพัฒนาศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจ าต าบล สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการด าเนินงานของส านักงาน กศน. โดย ครู กศน.ต าบล 
ได้ด าเนินการส ารวจความต้องการเรียนรู้เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิต โดยการส ารวจความต้องการของผู้เรียน/ผู้รับบริการ การพูดคุย สอบถามกลุ่มประชาชนในขณะที่ครู กศน.
ต าบล ปฏิบัติงานในพ้ืนที่สอบถามความต้องการในเวทีประชาคมชุมชน และการร่วมประชุมกับภาคีเครือข่าย  
รวมทั้งได้จัดกิจกรรมถอดบทเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562น าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมของ ครู กศน.ต าบล  รวบรวมเป็น
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณของสถานศึกษา จัดท าแผนบริหารงบประมาณตามงวดงบประมาณที่ได้รับ
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จัดสรร น าไปสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนที่ก าหนด ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย
กิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเ พียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจ าต าบล             
และกิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กศน.ต าบล ดังนี้ 

1.1. การเผยแพร่ความรู้เรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต
และการประกอบอาชีพ การสาธิตกิจกรรมการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในศูนย์การเรียนรู้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจ าต าบล จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิธีปรับประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตรวมไปถึงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ของชุมชนในทุกต าบล  โดยจัดการเรียนรู้วิธีการลดปริมาณขยะมูลฝอย การคัดแยกการรีไซเคิลและจัดท าเตา
สาธิตการย่อยขยะอินทรีย์ พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติการท าน้ าหมักหัวเชื้อเพ่ือเร่งการย่อยสลายของขยะ  

1.2. จัดกระบวนการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติกิจกรรมการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ให้แก่ผู้เรียนและประชาชนทั่วไป ในศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจ าต าบล 
ได้แก่ จัดอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวกับการน าเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในอาชีพเกษตร การจัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิธีปรับประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต  

1.3.  การจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับประชาชนทั่วไป ประกอบด้วย 7 โครงการ 
 3.1 โครงการส่งเสริมการเรียนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สมุดบันทึกบัญชีครัวเรือน)วัตถุประสงค์

ให้ผู้ร่วมโครงการเรียนรู้การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต และใช้ในการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม ด าเนินการในเดือนสิงหาคม-กันยายน  พ.ศ. 2562 กศน. ทั้ง 7 แขวง  เป้าหมายผู้เรียน 600
คน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้  600 คน  

3.2 โครงการ กศน.แขวงบางด้วน จัดการศึกษาเ พ่ือเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการท า
ครีมอาบน้ าสมุนไพร และการท าน้ าหมักชีวภาพด าเนินการในวันที่ 26 ธันวาคม 2561และ วันที่ 25 พฤษภาคม 
2562 ณ แขวงบางด้วน เป้าหมายผู้เรียน 15 คน  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้  30 คน  

3.3 โครงการแขวงบางจากจัดการศึกษาเพ่ือเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
กลุ่มเป้าหมายเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการอบรมบัญชีครัวเรือน 
และการท าปุ๋ยชีวภาพด าเนินการในเดือน วันที่ 23 กุมภาพันธ์  2562และ วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 ณ แขวง
บางจาก เป้าหมายผู้เรียน 15 คน   มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้  30 คน  

3.4 โครงการแขวงปากคลองภาษีเจริญจัดการศึกษาเพ่ือเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการ
อบรมบัญชีครัวเรือน และการท าปุ๋ยชีวภาพด าเนินการในวันที่ 22  ธันวาคม 2561 และ วันที่ 18 พฤษภาคม  
2562 ณ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เป้าหมายผู้เรียน 15 คน   มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้  30 คน  

3.5 โครงการแขวงคูหาสวรรค์จัดการศึกษาเพ่ือเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการแปรรูปน้ า
สมุนไพร และการท าไตรโคเดอร์ม่าเชื้อรามหัศจรรย์  ด าเนินการในวันที่ 22  ธันวาคม 2561 และวันที่              
7  มิถุนายน  2562 ณ แขวงคูหาสวรรค์ เป้าหมายผู้เรียน 15 คน   มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้  32 คน  
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3.6 โครงการแขวงบางแวกจัดการศึกษาเพ่ือเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้

กลุ่มเป้าหมายเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการท าบัญชีครัวเรือน            
และการท าปุ๋ยหมักชีวภาพ ด าเนินการในวันที่ 22  กุมภาพันธ์ 2562 และ วันที่  20 เมษายน  2562 ณ แขวง
บางแวก  เป้าหมายผู้เรียน 15 คน   มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้  34 คน  

3.7 โครงการแขวงคลองขวางจัดการศึกษาเพ่ือเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการท าน้ าหมัก
ชีวภาพ และการท าบัญชีครัวเรือน ด าเนินการในวันที่ 26  ธันวาคม 2561 และ  18 พฤษภาคม   2562                   
ณ  แขวงคลองขวาง  เป้าหมายผู้เรียน  15  คน  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้  30 คน  

3.8 โครงการแขวงบางหว้าจัดการศึกษาเพ่ือเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
กลุ่มเป้าหมายเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการท าน้ าหมักชีวภาพ           
และการท าไตรโคเดอร์ม่าเชื้อรามหัศจรรย์ ด าเนินการในวันที่ 26  ธันวาคม 2561 และ วันที่  18 พฤษภาคม  
2562  ณ แขวงบางหว้า เป้าหมายผู้เรียน 15 คน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้  30 คน  

 ในการจัดกิจกรรมพิจารณาคัดเลือกวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถจากภูมิปัญญาชุมชน ผู้รู้ในชุมชน   
วิทยากรจากหน่วยงานภาคีเครือข่าย และวิทยากรของ กศน. เขตภาษีเจริญ  โดยหลักสูตรที่ใช้ในการจัดการ
เรียนรู้เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นร่วมกับวิทยากร มุ่งเน้นการให้ความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการ
ประยุกต์ใช้  หลังการจัดการเรียนรู้มีการประเมินความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และสรุปผลการเรียนรู้  ซึ่งสถานศึกษาได้ก าหนดค่าเป้าหมายผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ตามแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2561-2564 โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ก าหนดไว้ ร้อยละ 80 จากการประเมินผล พบว่า ผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรม 
จ านวน 216 คน มีความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  จ านวน 216 คน  คิดเป็นร้อยละ 
100 สูงกว่าค่าเป้าหมาย ตามตารางแสดงการเปรียบเทียบข้อมูลจ านวนผู้เรียนที่มีความรู้ ความเข้าใจตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับค่าเป้าหมายดังนี้ 
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ตำรำงแสดงกำรเปรียบเทียบจ ำนวนผู้เรียนที่มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 

ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงกับค่ำเป้ำหมำย 
 
 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าเป้าหมาย 
สถานศึกษา 

 1. โครงการ กศน.แขวงบางด้วน จัดการศึกษาเพ่ือเรียนรู้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง   เรื่องการท าครีมอาบน้ าสมุนไพร และการท า    
น้ าหมักชีวภาพ 
2. โครงการแขวงบางจากจัดการศึกษาเพ่ือเรียนรู้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงการอบรมบัญชีและการท าปุ๋ยชีวภาพ 
3. โครงการแขวงปากคลองภาษีเจริญจัดการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการอบรมบัญชีและการท าปุ๋ยชีวภาพ 
4. โครงการแขวงคูหาสวรรค์จัดการศึกษาเพ่ือเรียนรู้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงการแปรรูปน้ าสมุนไพรและการท าไตรโคเดอร์ม่า
เชื้อรามหัศจรรย์ 
5. โครงการแขวงบางแวกจัดการศึกษาเพ่ือเรียนรู้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงการอบรมบัญชีและการท าปุ๋ยชีวภาพ 
6.โครงการแขวงคลองขวางจัดการศึกษาเพ่ือเรียนรู้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงการท าน้ าหมักชีวภาพ และการท าบัญชีครัวเรือน 
7.โครงการแขวงบางหว้าจัดการศึกษาเพ่ือเรียนรู้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงการท าน้ าหมักชีวภาพ และการท าไตรโคเดอร์ม่า
เชื้อรามหัศจรรย์ 

30 คน 
 
 

30 คน 
 

30 คน 
 

32 คน 
 
 

34 คน 
 

30 คน 
 
 

30 คน 
 
 

30 คน 
 
 

30 คน 
 

30 คน 
 

32 คน 
 
 

34 คน 
 

30 คน 
 
 

30 คน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

80 

รวม 216 216  
 

2. ผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามค าอธิบาย
ตัวบ่งชี 1.5 เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดหรือไม่ 

      สถานศึกษาได้ด าเนินการจัดกิจกรรมอบรมเมื่อเสร็จสิ้นการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแต่ละหลักสูตร 
ประมาณ 30 วัน ครู กศน.ต าบล ทั้ง 7 ต าบล ได้ด าเนินการติดตามผลการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ของผู้จบ
หลักสูตรการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง   โดยใช้แบบสอบถาม โทรศัพท์ สื่อออนไลน์รวมทั้งติดตาม
ที่บ้านผู้เรียนบันทึกผลการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ของผู้เรียนในโปรแกรม DMIS62 ทั้งนี้  สถานศึกษา           
ได้ก าหนดค่าเป้าหมายร้อยละของผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรมที่น าความรู ้ ความเข้าใจตามหลักปรัชญา         
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด ารงชีวิตตามแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2562-2565 โดยในปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2562 ไดก้ าหนดค่าเป้าหมายไว้ร้อยละ  80 จากการติดตามผลของ ครู กศน.ต าบล พบว่า มีผู้เรียนหรือผู้เข้า



72 

 
รับการอบรมปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ 87.96 รายละเอียด
ในตารางดังนี้ 

ตำรำงแสดงจ ำนวนผู้เรียนหรือผู้เข้ำรับกำรอบรมปฏิบัติตนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ที ่ หลักสูตร 
ผู้จบ 

หลักสูตร(คน) 
กำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์(คน) 

ด ำรงชีวิต ประกอบอำชีพ รวม คิดเป็นร้อยละ 
1 การท าครีมน้ า

สมุนไพร 
15 6 7 13 86.66 

2 การท าน้ าหมัก
ชีวภาพ 

45 18 22 40 88.88 

3 การอบรมบัญชี
ครัวเรือน 

62 25 30 55 88.70 

4 การท าปุ๋ยชีวภาพ 47 22 19 41 87.23 
5 การแปรรูปน้ า

สมุนไพร 
16 9 5 14 87.50 

6 การท าไตรโคเดอร์ม่า
เชื้อรามหัศจรรย์ 

31 17 10 27 87.09 

รวม 216 97 93 190 87.96 
ค่ำเป้ำหมำย 80 

ผลกำรด ำเนินงำน 87.96 
 

3. สถานศึกษามีการประเมินผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรมและมีการติดตามการน าความรู้ไปใช้ตาม 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 1.5 ที่น่าเชื่อถือ ชัดเจนอย่างไร 

สถานศึกษาได้มีการประชุมบุคลากรร่วมกันทบทวนปรับปรุงเครื่องมือเพ่ือใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้
ของผู้เรียน ตามแนวทางการด าเนินงานการจัดการศึกษาต่อเนื่อง (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.2561) ของส านักงาน 
กศน. โดยมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการด าเนินงานของสถานศึกษา ทั้งแบบประเมินผลการเรียนรู้ แบบ
ประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ และแบบติดตามผลการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ของผู้เรียน 
จากนั้น ครู กศน.ต าบล ร่วมกับวิทยากรน าเครื่องมือไปใช้ในการด าเนินงาน ทั้งระหว่างการจัดการเรียนรู้ เมื่อจบ
หลักสูตร และหลังการจบหลักสูตร  ด าเนินการติดตามผลการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของผู้จบหลักสูตร โดยใช้แบบสอบถาม โทรศัพท์ สื่อออนไลน์ รวมทั้งติดตามท่ีบ้านผู้เรียน 
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 4. สถานศึกษามีการด าเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของส านักงาน กศน. /นโยบาย จุดเน้น
ของกระทรวงศึกษาธิการ/ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี อย่างไร 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข้อ 2.1  คนทุกช่วงวัย  มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม  มีคุณธรรมจริยธรรม  และน าแนวคิดตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
 ( 2 )  ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักในความส าคัญของ
การด ารงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมความมีคุณธรรมจริยธรรม  และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการด าเนินชีวิตเพ่ิมข้ึน 
  2.3  ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการน้อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเพิ่มขึ้น 
ข้อ 2.2  หลักสูตร  แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้  ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  คุณธรรม  
จริยธรรมและการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
 ( 2 )  จ านวนสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนสอนและกิจกรรม  เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
 

นโยบำยและจุดเน้นกระทรวงศึกษำธิกำร  ปีงบประมำณ 2562 
ยุทธศาสตร์ชาติ 1 การจัดการศึกษา เพ่ือความมั่นคงของชาติ 
ยุทธศาสตร์ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของการ
พัฒนาประเทศ 
 

นโยบำยและจุดเน้นส ำนักงำน กศน. ปีงบประมำณ 2562 
1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 

1.1เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ถึงความส าคัญ
ของสถาบันหลักของชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและชาติไทย น้อมน า
และเผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทางพระราชด าริต่าง ๆ 

1. ด้านการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ 
1.3 การศึกษาต่อเนื่อง 
 4) ให้สถานศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านกระบวนการเรียนรู้
ตลอดชีวิตในรูปแบบต่าง ๆ ให้กับประชาชน เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน สามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง และมีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ตามทิศทางการพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน 

5.  สถานศึกษามีผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรมที่เป็นตัวอย่างที่ดี หรือต้นแบบตามค าอธิบายตัวบ่งชี้ 1.5 
หรือไม่ อย่างไร 

สถานศึกษา ก าหนดค่าเป้าหมายจ านวนผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรมที่เป็นตัวอย่างที่ดี ในการปฏิบัติตน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2562-2565  และปีงบประมาณ          
พ.ศ. 2562 ก าหนดค่าเป้าหมายไว้จ านวน 14 คน โดยพิจารณาจาก คุณลักษณะของผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการ
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อบรม 3 ประการ คือ1)ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง2)สามารถเผยแพร่การด าเนินชีวิตตาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ และ 3) ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการประกอบ
อาชีพจากการติดตามผลการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ของผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งสถานศึกษาก าหนดค่า
เป้าหมายผู้เรียนเป็นตัวอย่างที่ดี จ านวน 7 คน  พบว่า ผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรมที่มีคุณลักษณะตามที่ก าหนด 
จ านวน 21 คน สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6 ผู้เรียนหรือผู้เข้ำรับกำรอบรมสำมำรถใช้เทคโนโลยีได้อย่ำงเหมำะสม 

ผลกำรด ำเนินงำน 
การประเมินตนเองของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญในตัวบ่งชี้             

ที่ 1.6  พบว่า  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ บรรลุตามเป้าหมาย
ความส าเร็จของตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ที่ก าหนดไว้ ซึ่งได้ 5 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก จากคะแนนเต็ม 5 คะแนนด้วยการ
ด าเนินงานของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ  ดังนี้ 

ที ่ ชื่อ-สกุล แขวง  น้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
1. นางปราณี     ทิพย์ขยัน แขวงคูหาสวรรค์ เรื่องน้ ายาเอนกประสงค์ 
2. นางพร้อม    พวงศรี แขวงคูหาสวรรค์ เรื่องปุ๋ยหมัก 
3. นายปิยะ    กระจกเอ่ียม แขวงคูหาสวรรค์ เรื่องปุ๋ยหมัก 
4. นายอาภรณ์   เหลืองรุ่งโรจน์ แขวงบางด้วน เรื่องปลูกผักไร้ดิน 
5. นายเฉลิม   หุ่นห้อย แขวงบางด้วน เรื่องการท าน้ าหมักชีวภาพ 
6. นางอารมณ์  ยมทอง แขวงบางด้วน เรื่องการแปรรูปสมุนไพร 
7. นายสวัสดิ์    แก้วหยก แขวงบางจาก เรื่องท าปุ๋ยหมัก 
8. นางสาววีรนุช  แก่นนาค า แขวงบางจาก เรื่องท าปุย๋ไส้เดือน 
9. นายกิตติศักดิ์  เต้าประเสริฐ แขวงบางจาก เกษตรผสมผสาน 
10. นางสาววรรณภา  ก๋งเกิด แขวงคลองขวาง น้ าหมักชีวภาพ 
11. นางยุพิน  สุวรรณรัตน์ แขวงคลองขวาง น้ าหมักชีวภาพ 
12. นายวินัย แก้วค า แขวงคลองขวาง บัญชีครัวเรือน 
13. นางสาวกรกต  วิเศษ แขวงบางหว้า เรื่องปลูกผักไร้ดิน 
14. นายไมตรี  ศรีส าอางค์ แขวงบางหว้า ปุ๋ยหมักชีวภาพ 
15. นางสมรด  ทองดี แขวงบางหว้า เรื่องแปรรูปสมุนไพร 
16. นางอัญชลี  กู้เกียรติรัตน์ แขวงปากคลอง ปุ๋ยชีวภาพ 
17. นางสาวพรพรรณ  กุลโกวิท แขวงปากคลอง การท าบัญชีครัวเรือน 
18. นางเตือนใจ  แก้วจินดา แขวงปากคลอง การท าบัญชีครัวเรือน 
19. นายสังขจาย  ข าเขียว แขวงบางแวก เรื่องท าปุ๋ยหมักชีวิภาพ 
20. นางมะลิวัลย์  พรมมา แขวงบางแวก การท าบัญชีครัวเรือน 
21. นางวรรณา จิระวัตรวิทยา แขวงบางแวก การท าบัญชีครัวเรือน 
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 1. ผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรม  มีความรู้  ความเข้าใจ  และมีความสามารถในใช้เทคโนโลยีเป็นไป  
ตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดหรือไม่ 

ผลการด าเนินงานของสถานศึกษาที่มีการด าเนินการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 1 สามารถ 
ประเมินผู้เข้ารับการอบรม โครงการดิจิทัลชุมชน หลักสูตร Digital literacy/หลักสูตรการค้าออนไลน์ตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี  ปีงบประมาณ 2562ในด้านของการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ
การศึกษา ส าหรับคนทุกช่วงวัย พบว่าผู้เรียนที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี โดยมีการทดสอบการปฏิบัติ และการสังเกตพฤติกรรม การเรียนรู้รายบุคคลระหว่างเรียน         
เมื่อสิ้นสุดการจัดอบรมได้ก าหนดให้มีการทดสอบ ความรู้ ความเข้าใจและการฝึกปฏิบัติ 

ทั้งนี้ สถานศึกษาได้ก าหนดเป้าหมายให้เข้ารับการอบรม ที่สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม    
ร้อยละ 80  ของผู้เข้ารับการอบรมในระดับดีขึ้นไป  

ผลการด าเนินงานของสถานศึกษาในปีงบประมาณ 2562  พบว่า  มีการใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม
ในระดับดีข้ึนไป  ร้อยละ  100 

ตาราง ผู้เรียนเข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

โครงการ 
จ านวนผู้เข้า
รับการอบรม 

ผลจากการ
ด าเนินงาน 

ร้อยละ 
ค่าเป้าหมายของ

สถานศึกษา 
1.หลักสูตร Digital Literacy 210 100 100  

80 2.หลักสูตร การค้าขายออนไลน์ 210 100 100 
3.โครงการ Smart Famer  18 100 100 

รวม 438 100 100 
ซึ่งจากการติดตามผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรดิจิทัลชุมชน ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้ไปใช้        

ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการด ารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม  
ผลการด าเนินงานของสถานศึกษาตามเกณฑ์  มีดังต่อไปนี้ 
1. ผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเป็นไปตาม

ค่าเป้าหมายหรือไม่ สถานศึกษาได้ก าหนดค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ 
หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล หลักสูตรการค้าออนไลน์ จากผลด าเนินงานโครงการดิจิทัลชุมชน พบว่า สถานศึกษาที่
ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถในการใช้เทคโนโลยี ร้อยละ100 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่
ก าหนดไว้อยู่ในระดับ 1 คะแนน 

2. ผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการด ารงชีวิต            
หรือการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม ตามค าอธิบายตัวบ่งชี้ 1.6 เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดหรือไม่ 
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ตารางแสดงผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการ

ด ารงชีวิตหรือประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม 
 

ข้อ โครงการ จ านวน
ผู้เรียน 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ร้อยละ ค่าเป้าหมาย 
สถานศึกษา 

ผลการเปรียบเทียบ
กับค่าเป้าหมาย 

1 โครงการ Smart ONIE  
เพ่ือสร้าง Smart farmer 

18 17 94.44  

 
80 

 
 

สูงกว่าค่าเป้าหมาย
ที่ก าหนด 

2 โครงการดิจิชุมชน หลักสูตร
Digital literacy 

105 89 84.76 

3 โครงการดิจิชุมชน หลักสูตร 
การค้าขายออนไลน์ 

105 87 82.85 

 รวม 228 193 87.35   
 
สถานศึกษาได้ด าเนินการติดตามผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรมภายหลังการฝึกอบรม จากเครื่องมือ

ประเมินผลและติดตามผู้เข้ารับการอบรมโครงการดิจิทัลชุมชน หลักสูตร  Digbital Literacy หลักสูตรการค้า
ออนไลน์ และโครงการ Smart ONIE เพ่ือสร้าง Smart farmer พบว่าจากผลด าเนินงานโครงการดิจิทัลชุมชน  
สถานศึกษาท่ีผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการด ารงชีวิต หรือสามารถ
น าไปประกอบอาชีพได้ ร้อยละ 87.35  ซึ่งมีค่าสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้อยู่ในระดับ 1 คะแนน 

3. สถานศึกษามีการประเมินผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรม มีการติดตามและการน าความรู้ไปใช้ ตาม
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 1.6 ที่น่าเชื่อถือชัดเจนอย่างไร 

สถานศึกษามีการเรียนรู้และมีการติดตาม การน าความรู้ไปใช้ของผู้เข้ารับการอบรมโครงการดิจิทัลชุมชน 
หลักสูตร Digital literacy / หลักสูตรการค้าออนไลน์ ได้มีการก าหนดเครื่องมือ การประเมิน ติดตาม โดยใช้แบบ
ติดตามประเมินผลรายบุคคล แบบทดสอบก่อนเรียน ทดสอบโดยการฝึกปฏิบัติการประเมินตามสภาพจริง การ
สังเกตปฏิบัติระหว่างเรียน แบบทดสอบหลังเรียน โดยใช้แบบติดตามผู้เข้ารับการฝึกอบรมการติดตามจากสื่อ
ออนไลน์  

4. สถานศึกษาได้มีการด าเนินการจัดกิจกรรมโครงการดิจิทัลชุมชน ที่สอดคล้องกับ หลักสูตรหลักสูตร 
Digital literacy/ หลักสูตรการค้าออนไลน์ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562ซึ่งมีความสอดคล้อง
กับแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี ในด้านของการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
ส าหรับคนทุกช่วงวัย และสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2562ในการ
พัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาความรู้ และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล ให้กับประชาชนมีความรู้
พ้ืนฐานดิจิทัล ผลด าเนินงานอยู่ในระดับ 1 คะแนน 
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 4.ควำมสอดคล้องของมำตรฐำนกับนโยบำยแผนกำรศึกษำแห่งชำติ  20 ปี 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้องโอกาสความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
ข้อ 2.2  การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 

( 1 )  มีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาท่ีทันสมัยสนองตอบความต้องการของผู้เรียน      
       และผู้ใช้บริการอย่างถั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

 ( 6 )  ร้อยละของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม 
 ( 7 )  มีสื่อดิจิทัลเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการส่งเสริมการมีอาชีพ 
นโยบำยและจุดเน้นกระทรวงศึกษำธิกำร  ปีงบประมำณ  2562 
3.  จุดเน้นด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แนวทางหลัก 3.3 พัฒนาศักยภาพคนด้านทักษะและความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  (Digital  Literacy) 
โครงการหลัก 1.7  การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี  การสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านผลผลิตและการบริการและทักษะ
การเป็นผู้ประกอบการแก่ประชาชนวัยท างานและผู้สูงอายุ 
4.  จุดเน้นด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
แนวทางหลัก 4.3  .ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและส าหรับคนทุกวัย 
โครงการหลัก 5.  การขับเคลื่อนแผนแม่บทเทคโนโลยี  สารสนเทศเพ่ือการศึกษา  เพ่ือสร้างและเพ่ิม
ประสิทธิภาพด้านการศึกษา 
-  พัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างสรรค์ 
นโยบำยและจุดเน้นส ำนักงำน กศน. ปีงบประมำณ 2562 
Media  และApplicationต่าง ๆ เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ข้อ 2.2  พัฒนาทักษะให้ประชาชนเพื่อการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการ 
           1) พัฒนาทักษะและส่งเสริมให้ประชาชนประกอบธุรกิจการค้าออนไลน์(พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) มีการ
ใช้ความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมในการประกอบอาชีพ สร้างทักษะอาชีพที่สูงขึ้นให้กับประชาชนเพ่ือร่วม
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล 
          2) ส่งเสริมให้ประชาชนใช้เทคโนโลยี ในการท าช่องทางเผยแพร่และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจ
ชุมชนให้เป็นระบบครบวงจรและสนับสนุนการจ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ผ่านศูนย์จ าหน่ายสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ออนไลน์ กศน. (ONIE Online Commerce Center : OOCC) เพ่ือจ าหน่ายสินค้าออนไลน์ระดับ
ต าบล รวมทั้งด าเนินการเปิดศูนย์ให้ค าปรึกษา OOCC  กศน. เพ่ือเปิดช่องทางในการให้ค าปรึกษากับประชาชน
เกี่ยวกับการค้าออนไลน์เบื้องต้น 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีคุณภาพ 
ข้อ 3.2 ส่งเสริมการจัดกระบวนการการเรียนรู้ที่ตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ รวมทั้งความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนในรูปแบบที่หลากหลายให้ประชาชนคิดเป้นวิเคราะห์ได้ ตัดสินใจภายใต้ข้อมูลที่
ถูกต้อง 
ข้อ 3.3 พัฒนาศักยภาพคนด้านทักษะและความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Literacy) 
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        (1) พัฒนาความรู้และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้สามารถใช้ Social 
Media และ Application ต่างๆ ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
        (2) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือให้ประชาชนมีทักษะความเข้าใจและเทคโนโลยี
ดิจิทัล ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งสร้างรายได้ให้กับตนเองได้ 

5. สถานศึกษามีผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรมที่เป็นตัวอย่างที่ดี หรือต้นแบบตาม ตามค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
1.6 หรือไม่อย่างไร 

 สถานศึกษามีตัวอย่างที่ดี และน าความรู้ไปใช้ โดยการก าหนดค่าเป้าหมาย จ านวน 7 คน พบว่ามีผู้เข้า
รับการอบรมที่เป็นตัวอย่างที่ดี หรือต้นแบบสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด คือ 14 คน อยู่ในระดับ 1 คะแนน     
ดังแสดงในตาราง 

ตารางแสดงผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรมที่เป็นตัวอย่างที่ดีหรือต้นแบบ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล เทคโนโลยีดิจิทัล สินค้ำหรือผลิตภัณฑ์ 
1 นางปราณี     ทิพย์ขยัน Page / facebook / line ตะกร้าสานเชือกมัดฝาง 
2 นางสมใจ     กล้าหาญ Page / facebook / line ตุ๊กตาช้าง 
3 นางผ่องศรี   จตุรภัทรศิริ Page / facebook / line ดอกไม้จากดิน 
4 นางลัดดา    มากนคร Page / facebook / line น้ าพริก 
5 นายโชคชัย   เกตุแก้ว Page / facebook / line อะไหล่รถจักรยานยนต์ 
6 นางบุญช่วย  วิชชุกร Page / facebook / line การแปรรูปสมุนไพร 
7 นางสาวปรางมาศ  เขตสมัคร Page / facebook / line              การแปรรูปสมุนไพร 
8 นายสหรัฐ   แก้วหยก Page / facebook / line เครื่องหนัง 
9 นางสาวศรีดา  อยู่สบาย Page / facebook / line เสื้อผ้าแฟชั่นby ศรีดา 
10 นางสาวอารยา  หอมจันทร์ Page / facebook / line เครื่องส าอางค์ 
11 นายกิติคุณ  ลาบบุญเรือง Page / facebook / line กิ๊ฟช๊อป 
12 นางกรรณิกา  กุลโกวิท Page / facebook / line กระเป๋าหนังท ามือ 
13 นายธนวุฒิ  สวุรรณบุตร Page / facebook / line ขายรถมือสอง 
14 นางสาวศิริลักษณ์  มีสวัสดิ์ Page / facebook / line ขนมปัง  
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กำรศึกษำตำมอัธยำศัย  
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.7 ผู้รับบริกำรได้รับควำมรู้และ/หรือประสบกำรณ์จำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรม/โครงกำร  
กำรศึกษำตำมอัธยำศัย  
ผลกำรด ำเนินงำน  
 1. ผู้รับบริการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นไปตามค่าเป้าหมาย ที่ก าหนดหรือไม่ 

  จากการประเมินตนเองของสถานศึกษาในตัวบ่งชี้ 1.7 พบว่าสถานศึกษาด าเนินการส่งเสริมให้
ผู้รับบริการได้รับความรู้และ/หรือประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการการศึกษาตามอัธยาศัย  
ได้  4.5 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก  จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ด้วยการด าเนินงานของสถานศึกษา ดังนี้ 
 สถานศึกษาได้น าเดินการจัดกิจกรรม/โครงการการศึกษาตามอัธยาศัยโดยตั้งเป้าหมายผู้รับบริการ        
ในปีงบประมาณ 2562 จ านวน 3,600 คน ค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด คือ ร้อยละ 80 ผลการด าเนินงาน
พบว่ามีผู้รับบริการได้รับเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการการศึกษาตามอัธยาศัย จ านวน   3,060 คน ซึ่งสูงกว่าค่า
เป้าหมายที่ก าหนด ร้อยละ 85 รายละเอียดที่ปรากฏในตารางดังนี้ 
 

 

 2. ผู้รับบริการที่ได้รับความรู้ /หรือประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการการศึกษาตาม
อัธยาศัย เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดหรือไม่ ดังนี้ 
  สถานศึกษาได้มีการจัดกิจกรรมและมีผู้รับบริการได้รับความรู้และ/หรือประสบการณ์จากการเข้า
ร่วมกิจกรรม/โครงการการศึกษาตามอัธยาศัย  จ านวน  3 , 060 คน คิด เป็นร้อยละ 85 ซึ่งสูงกว่าค่า
เป้าหมายที่ก าหนด คือ ร้อยละ 80 โดยผู้รับบริการได้รับความรู้ ในรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลายคือโครงการจัด 
หาหนังสือพิมพ์แขวงในชุมชน  และโครงการห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้  โดยผู้รับบริการได้รับความรู้และ/หรือ
ประสบการณ์จากการเข้าร่วมโครงการจัดหาหนังสือพิมพ์แขวงในชุมชน  และโครงการห้องสมุดเพ่ื อการเรียนรู้        
ผลจากการด าเนินโครงการท าให้ผู้เข้าร่วมมีทักษะในการคิด  วิเคราะห์  และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้
ในการเรียนรู้ การท างานและชีวิตประจ าวันได้  
 

กิจกรรม/โครงกำร ผลกำรด ำเนินงำน ได้รับควำมรู้ ร้อยละ 
โครงการจัดหาหนังสือพิมพ์แขวงในชุมชน 2,100 คน 1,785 คน 85 
โครงการห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้ 1,500 คน 1,275 คน 85 

รวมผลกำรด ำเนินงำน 3,600 คน 3,060 คน 85 
 
  

กิจกรรม/โครงกำร เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน รอ้ยละ 
ค่ำ

เป้ำหมำย 
โครงการจัดหาหนังสือพิมพ์แขวงในชุมชน 2,100 คน 1,785 คน 85  

80 โครงการห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้ 1,500 คน 1,275 คน 85 
รวมผลกำรด ำเนินงำน 3,600 คน 3,060 คน 85  
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 3. สถานศึกษามีวิธีหาร่องรอยหลักฐานที่แสดงว่าผู้รับบริการมีความรู้ และหรือประสบการณ์ที่น่าเชื่อถือ
อย่างไร  
 สถานศึกษามีวิธีหาร่องรอยหลักฐานที่แสดงว่าผู้รับบริการมีความรู้หรือประสบการณ์ จากสมุดบันทึก 
การอ่าน  รายงานผลการด าเนินงาน ภาพถ่าย ใบงาน /กิจกรรม  แบบส ารวจ  หรือแบบสอบถาม และสัมภาษณ์
แบบไม่มีโครงสร้าง  สมุดเยี่ยม  แบบบันทึกผลการประเมินห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้ของ กศน. ประจ าปี 256 2 
และรายงานผลผ่านระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ ส านักงาน กศน. (DMIS 62) 
  4.  สถานศึกษาได้ด าเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของส านักงาน กศน./นโยบายจุดเน้น
ของกระทรวงศึกษาธิการ/ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี อย่างไร 
ส ำนักงำน กศน. ตรงตามหลักยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน   
 2.1 เร่งรัดด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำอำชีพเพื่อยกระดับทักษะอำชีพของประชำชนสู่ฝีมือแรงงำน   
    1) จัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท าที่สอดคล้องกับศักยภาพของชุมชน และความต้องการของตลาด 
ให้ประชาชนสามารถน าไปประกอบอาชีพได้จริง โดยให้เน้นหลักสูตรการศึกษาอาชีพช่างพ้ืนฐาน โดยประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีพ เช่น การเรียนผ่าน Youtube การเรียนผ่าน Facebook Live 
ระบบการเรียนรู้ในระบบเปิดส าหรับมหาชน (Massive Open Online Courses : MOOCs) คอมพิวเตอร์ช่วย
สอน (Computer Assisted Instruction : CAI) เป็นต้น รวมถึงสนับสนุนให้เกิดระบบการผลิตที่ครบวงจร     
และเปิดพ้ืนที่ส่วนราชการเป็นที่แสดงสินค้าของชุมชนเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน 
 2) บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานกับส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา ผ่านศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาภาคทั่วประเทศ เพ่ือมุ่งพัฒนา
ทักษะของประชาชน โดยใช้ประโยชน์จากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพ้ืนที่ และด าเนินการเชิงรุกเพ่ือเสริม
จุดเด่นในระดับภาค ในการเป็นฐานการผลิตและการบริการที่ส าคัญ รวมถึงมุ่งเน้นสร้างโอกาสในการสร้างรายได้       
เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานทั้งภาคอุตสาหกรรมและการบริการ  
 3) พัฒนากลุ่มอาชีพพ้ืนฐานที่รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ เช่น เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
เขตเศรษฐกิจตะวันตก ที่สามารถพัฒนาศักยภาพไปสู่ระดับฝีมือแรงงาน 
           2.2 พัฒนำทักษะให้ประชำชนเพื่อกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับสินค้ำและบริกำร  
 1) พัฒนาทักษะและส่งเสริมให้ประชาชนประกอบธุรกิจการค้าออนไลน์ (พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์)            
มีการใช้ความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมในการประกอบอาชีพ สร้างทักษะอาชีพที่สูง ขึ้นให้กับประชาชน           
เพ่ือร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล  
 2) ส่งเสริมให้ประชาชนใช้เทคโนโลยีในการท าช่องทางเผยแพร่และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจ
ชุมชนให้เป็นระบบครบวงจรและสนับสนุนการจ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ผ่าน 
ศูนย์จ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ออนไลน์ กศน. (ONIE Online Commerce Center : OOCC) เพ่ือจ าหน่าย
สินค้าออนไลน์ระดับต าบล รวมทั้ง ด าเนินการเปิดศูนย์ให้ค าปรึกษา OOCC กศน. เพ่ือเปิดช่องทางในการให้
ค าปรึกษากับประชาชนเกี่ยวกับการค้าออนไลน์เบื้องต้น  
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 3) พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม โดยเน้น
ทักษะภาษาเพ่ืออาชีพ ทั้งในภาคธุรกิจ การบริการ และการท่องเที่ยว รวมทั้งพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
ภาษาอังกฤษ เพ่ือส่งเสริมการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารและการพัฒนาอาชีพ  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์  
 3 .1  ส่ ง เสริ มกำรจั ดกิ จกรรมกำร เ รี ยนรู้ ที่ ปลู กฝั งคุณธรรม สร้ ำ ง วินั ย  จิ ตสำธำรณะ  
ควำมรับผิดชอบต่อส่วนรวม และกำรมีจิตอำสำ ผ่านกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ เช่น กิจกรรมลูกเสือ กศน. 
กิจกรรมจิตอาสา ตลอดจน สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร  
 3.2 ส่งเสริมกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองกับกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  รวมทั้ง 
ความต้องการของประชาชนและชุมชน ในรูปแบบที่หลากหลาย ให้ประชาชนคิดเป็น วิเคราะห์ได้ ตัดสินใจ
ภายใต้ข้อมูลที่ถูกต้อง  
 3.3 พัฒนำศักยภำพคนด้ำนทักษะและควำมเข้ำใจในกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)  
 1) พัฒนาความรู้และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้สามารถ  ใช้ 
Social Media และ Application ต่าง ๆ ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน  
 2) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือให้ประชาชนมีทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งสร้างรายได้ให้กับตนเองได้  
 3.4 พัฒนำทักษะด้ำนภำษำอังกฤษ และภำษำอ่ืนๆ เพื่อรองรับกำรพัฒนำประเทศ  
 1) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาอ่ืน ๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
โดยใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล Social Media และ Application ต่าง ๆ  
 2) จัดและส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาอ่ืน ๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ และ
ความต้องการของประชาชน เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศ  
 3.5 ส่งเสริมกำรพัฒนำสุขภำวะของประชำชนทุกวัย โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจ การสนับสนุน
กิจกรรมสุขภาวะ และสร้างเครือข่ายภาคประชาชน ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค ให้กับประชาชนทุก
ช่วงวัย โดยเฉพาะในพ้ืนที่ห่างไกล พ้ืนที่ชายแดน และชายแดนภาคใต้ โดยประสานงาน  ร่วมกับโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล และเจ้าหน้าที่ อสม. ในการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาวะอนามัย  ให้กับประชาชน 
รวมทั้งผลิตชุดความรู้เกี่ยวกับสุขภาวะ สุขอนามัย เพ่ือใช้ประกอบการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาของ กศน.  
 3.6 เพิ่มอัตรำกำรอ่ำนของประชำชน โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในรูปแบบต่างๆ เช่น 
อาสาสมัครส่ ง เสริมการอ่าน ห้องสมุดประชาชน บ้ านหนั งสื อชุมชน ห้องสมุด เคลื่ อนที่  ผลั กดัน  
ให้เกิดห้องสมุด สู่การเป็นห้องสมุดเสมือนจริงต้นแบบ เพ่ือพัฒนาให้ประชาชนมีความสามารถในระดับอ่านคล่อง 
เข้าใจความคิดวิเคราะห์พ้ืนฐาน และสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและทันเหตุการณ์ รวมทั้งน าความรู้ที่
ได้รับไปใช้ปฏิบัติจริงในชีวิตประจ าวัน 
 3.7 เตรียมควำมพร้อมกำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุที่เหมำะสมและมีคุณภำพ  
 1) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้กับประชาชนเพ่ือสร้างความตระหนักถึงการเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคม  
ผู้สูงอายุ (AgingSociety) มีความเข้าใจในพัฒนาการของช่วงวัย รวมทั้งเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการดูแล 
รับผิดชอบผู้สูงอายุในครอบครัวและชุมชน  
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 2) พัฒนาการจัดบริการการศึกษาและการเรียนรู้ส าหรับประชาชนในการเตรียมความพร้อม เข้าสู่วัย
สูงอายุที่เหมาะสมและมีคุณภาพ  
 3) จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตส าหรับผู้สูงอายุภายใต้แนวคิด “Active Aging” การศึกษาเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาทักษะชีวิต ให้สามารถดูแลตนเองทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต และรู้จักใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยี  
 4) สร้างความตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ เปิดโอกาสให้มีการเผยแพร่ภูมิปัญญาของ
ผู้สูงอายุ และให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านต่างๆ ในชุมชน เช่น ด้านอาชีพ กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม  
  5) จัดการศึกษาอาชีพเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
ทุกระดับ  
 3.8 พัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำนอกระบบระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน โดยใช้กระบวนกำร “สะเต็ม
ศึกษำ” (STEM Education) 
 3.9 กำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำ 
  1) จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เชิงรุกท้ังในสถานศึกษา และในชุมชน   
 2) ให้ความรู้วิทยาศาสตร์อย่างง่าย วิทยาศาสตร์ในวิถีชีวิต วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวันกับประชาชน  
 3) ร่วมมือกับหน่วยงานวิทยาศาสตร์อื่น ในการพัฒนาสื่อและรูปแบบการจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์  
 3.10 ส่งเสริม และพัฒนำระบบกำรสะสมและเทียบโอนหน่วยกำรเรียน (Credit Bank System)    
ของสถานศึกษา ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือประโยชน์
ในการด าเนินการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 3.11 สร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ในรูปแบบ E-learning ที่ใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการเรียนรู้ 
เพ่ือเป็นการสร้างและขยายโอกาสในการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้สะดวก รวดเร็ว ตรงตามความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ เช่น ระบบการเรียนรู้ในระบบเปิดส าหรับมหาชน (Massive Open Online Courses : 
MOOCs) คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction : CAI)  
 3.12 ส่งเสริมกำรรู้ภำษำไทย เพิ่มอัตรำกำรรู้หนังสือ และยกระดับกำรรู้หนังสือของประชำชน  
 1) ส่งเสริมการรู้ภาษาไทย ให้กับประชาชนในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะประชาชนในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้สามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทย เพ่ือประโยชน์ในการใช้
ชีวิตประจ าวันได ้ 
 2) เร่งจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมอัตราการรู้หนังสือ และคงสภาพการรู้หนังสือ ให้ประชาชนสามารถ อ่านออก 
เขียนได้ และคิดเลขเป็น โดยมีการวัดระดับการรู้หนังสือ การใช้สื่อ กระบวนการ และกิจกรรมพัฒนาทักษะ       
ในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่และกลุ่มเป้าหมาย  
 3) ยกระดับการรู้หนังสือของประชาชน โดยจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการรู้หนังสือในรูปแบบต่างๆ 
รวมทั้งพัฒนาให้ประชาชนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
ประชาชน  
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สอดคล้องกับแผนกำรศึกษำแห่งชำติ  
  ตามหลักยุทธศาสตร์ที่ 3   ด้านการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
โดยสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้   สื่อต าราเรียน  นวัตกรรม  และสื่อการเรียนอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน  
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้   โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่  ซึ่งจะมีแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถ     
จัดการศึกษา/จัดกิจกรรม การเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพเพ่ิมขึ้น  ตามจ านวนแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดพิพิธภัณฑ์    
ที่ได้รับการสนับสนุน จากภาคเอกชน  สถานประกอบการสถาบันศาสนามูลนิธิสถาบัน/องค์กรต่าง ๆ              
ในสังคมเพ่ิมขึ้น ตามร้อยละของชุมชนที่มีการจัดการแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพเพ่ิมขึ้น  รวมถึงมีระบบเครือข่าย
เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการศึกษาที่ทันสมัยสนองตอบความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและ         
ยังมีระบบคลังข้อมูลเกี่ยวกับสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพมาตรฐานสามารถน าไปประยุกต์               
ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา      
เช่น การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล  มีสื่อดิจิทัลเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ  ชุมชน  และการ
ส่งเสริมการมีอาชีพ และหลักยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการจัดการศึกษา  เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิต  ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  โดยมีการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ เพ่ือเสริมสร้างในคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน 
 

ผู้รับบริกำรเป็นตัวอย่ำงที่ดี หรือต้นแบบในกำรน ำควำมรู้จำก 
กำรเข้ำร่วมกิจกรรม/โครงกำรกำรศึกษำตำมอัธยำศัยไปใช้ 

กิจกรรม/โครงกำร 
ค่ำ

เป้ำหมำย 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
เป้ำหมำยที่ได้รับ 

โครงการจัดหาหนังสือพิมพ์แขวงในชุมชน 20 คน 30 คน 
 

สูงกว่าค่าเป้าหมาย   
ที่ก าหนด 

 
โครงการห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้ 

 

 5. สถานศึกษามีผู้รับบริการที่เป็นตัวอย่างที่ดี/หรือต้นแบบตามค าอธิบายตัวบ่งชี้ที่ 1.7 หรือไม่
อย่างไร  
 สถานศึกษาได้ก าหนดค่าเป้าหมายผู้รับบริการที่เป็นตัวอย่างที่ดีหรือต้นแบบปีงบประมาณ 2562 
จ านวน 20 คน ผลการด าเนินงานพบว่าผู้รับบริการที่เป็นตัวอย่างที่ดี จ านวน 30 คน  ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมาย         
ที่ก าหนดดังนี้ 1) นางสาวพรพรรณ  กุลโกวิท ที่อยู่ 22 ซ.เพชรเกษม 20 แยก 9 แขวงปากคลองภาษีเจริญ      
เขตภาษีเจริญ กทม. อายุ 55 ปี อาชีพ แม่บ้าน  เป็นผู้รับบริการที่เป็นตัวอย่างที่ดีสามารถเลือกที่จะเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิตตามความสนใจ ความต้องการของผู้รับบริการ  และศักยภาพในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล    
ซึ่งเป็นผู้รับบริการที่ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้  เป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ  โดยใช้พ้ืนที่ในการท างานและใช้บริการ
วารสาร  นิตยสาร  ในการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ตลอดจนเข้าร่วมประชุมคัดเลือกหนังสือ   และ สื่อส าหรับ
ห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้  2) นางสาววริษฐา  ตรีรัตน์ ที่อยู่ 22 ซ.เพชรเกษม 20 แยก 9 แขวงปากคลองภาษีเจริญ 
เขตภาษีเจริญ กทม. อายุ 28 ปี อาชีพ รับจ้าง เป็นผู้รับบริการที่เป็นตัวอย่าง ที่ดีสามารถเลือกที่จะเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิตตามความสนใจ  ความต้องการของผู้รับบริการและศักยภาพในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล    
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ซึ่งเป็นผู้รับบริการที่ห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้เป็นประจ า อย่างสม่ าเสมอ  มีประวัติการเข้าใช้ห้องสมุดเพ่ือการ
เรียนรู้ ในการค้นคว้าข้อมูลด้านต่าง ๆ และแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ อีกด้วย 3) นางสาวกรานต์  ชูนุกุลวงศ์ ที่อยู่           
17 เพชรเกษม 19/3 แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กทม. อายุ 29 ปี อาชีพ รับจ้าง เป็นผู้เข้ารับ
บริการโครงการจัดหาหนังสือพิมพ์แขวงในชุมชน  เป็นผู้รับบริการที่อย่างสม่ าเสมอ และให้ความสนใจในเนื้อหา
ข่าวสารข้อมูลที่หลากหลายประเภท เช่น ข่าวเยาวชน ข่าวสารธุรกิจการค้าขายออนไลน์  คอลัมน์นวนิยาย เป็น
ต้น ซึ่งผู้รับบริการสามารถน าไปต่อยอดองค์ความรู้ของตนเอง  อีกทั้งยังเป็นผู้สนับสนุน บริจาคหนังสือ เพ่ือ
แบ่งปันให้ผู้อ่ืนอีกด้วย 4) นางอัญชลี กู้เกียรติรัตน์ที่อยู่ 7เพชรเกษม 20 แยก 9-2 แขวงปากคลองภาษีเจริญ   
เขตภาษีเจริญ กทม. อายุ 50 ปี  อาชีพ แม่บ้านเป็นผู้เข้ารับบริการโครงการจัดหาหนังสือพิมพ์แขวงในชุมชน  
เป็นผู้รับบริการที่อย่างสม่ าเสมอ และให้ความสนใจในเนื้อหาข่าวสารข้อมูลที่หลากหลายประเภท เช่น ข่าว
เยาวชน ข่าวสารธุรกิจการค้าขายออนไลน์ คอลัมน์นวนิยาย เป็นต้น  ซึ่งผู้รับบริการสามารถน าไปต่อยอดองค์
ความรู้ของตนเอง  อีกทั้งยังเป็นผู้สนับสนุน บริจาคหนังสือ เพ่ือแบ่งปันให้ผู้อ่ืนอีกด้วย 5) นายรัตนประโชติ     
พูนบ าเพ็ญ ที่อยู่ 58 ซ.บางแวก แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ กทม.เป็นผู้เข้ารับบริการโครงการจัดหา
หนังสือพิมพ์แขวงในชุมชน เป็นผู้รับบริการที่อย่างสม่ าเสมอ และให้ความสนใจในเนื้อหาข่าวสารข้อมูลที่
หลากหลายประเภท เช่น ข่าวเยาวชน ข่าวสารธุรกิจการค้าขายออนไลน์  คอลัมน์นวนิยาย เป็นต้น               
ซึ่งผู้รับบริการสามารถน าไปต่อยอดองค์ความรู้ ของตนเอง อีกทั้งยังเป็นผู้สนับสนุน บริจาคหนังสือ เพ่ือแบ่งปัน
ให้ผู้อ่ืนอีกด้วย 6) นางอารมณ์  ยมทอง ที่อยู่ 499  ถ.พุทธมณฑลสาย 1 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กทม.    
เข้ารับบริการโครงการกิจกรรมการอ่านเพ่ือการเรียนรู้  กศน.แขวงบางด้วน  เป็นผู้รับบริการที่เป็นแบบอย่างที่ดี  
โดยได้รับความรู้จากการมาใช้บริการโครงการกิจกรรมการอ่านเพ่ือการเรียนรู้ ได้รับข่าวสารข้อมูล ทันต่อ
เหตุการณ์บ้านเมือง น าความรู้ไปถ่ายทอดให้กับบุคคลในครอบครัว เป็นการเพ่ิมเติมความรู้ให้กับตนเองและคน
ในครอบครัว 7) นางฉวีวรรณ  ตระกูลธรรม ที่อยู่ 145/3 ซอยเพชรเกษม 48 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กทม.  
อาชีพ รับจ้าง เข้ารับบริการโครงการกิจกรรมการอ่านเพ่ือการเรียนรู้ เป็นผู้ รับบริการที่เป็นแบบอย่างที่ดี       
โดย เป็นผู้ที่ใฝ่หาความรู้ อยู่ตลอดเวลา  มีความสนใจ ที่จะรับความรู้ใหม่ ๆ เป็นผู้ที่มารับบริการจากหนังสือ        
อ่านเล่น  หนังสือ  ให้ความบันเทิง  หนังสือธรรมะ ของ กศน.แขวงบางด้วน  น าความรู้ไปถ่ายทอดให้กับบุคคล
ในครอบครัว  เป็นการเพ่ิมเติมความรู้ให้กับตนเองและคนในครอบครัว  8) นายธิติวัฒน์  สิทธิพูนปวีร์ ที่อยู่  48 
ซอยเพชรเกษม 48  เเขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร  อายุ 57  ปี อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว  เข้ารับ
บริการโครงการกิจกรรมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ กศน.แขวงบางด้วน เป็นผู้รับบริการที่เป็นตัวอย่างที่ดีที่   โดยได้
น าความรู้ที่ได้รับจากการใช้บริการเพ่ือการเรียนรู้ไปใช้ในการพัฒนาอาชีพของตนเอง รวมถึงส่งเสริมให้บุคคลใน
ครอบครัวและคนในชุมชนได้เข้ารับบริการเช่นเดียวกัน  9) นางสุนีย์ บุญเอ่ียม  ที่อยู่ 70 ซอยเพชรเกษม 48 
แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร  อาชีพ รับจ้าง เข้าบริการเพ่ือการเรียนรู้  กศน.แขวงบางด้วน   
เป็นผู้รับบริการ  ที่เป็นแบบอย่างที่ดีที่  โดยเป็นผู้ใช้บริการที่  กศน.แขวงบางด้วน อย่างสม่ าเสมอ  มีประวัติเข้า
ใช้บริการเป็นประจ า ทั้งค้นคว้าข้อมูลในการประกอบอาชีพ  และแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ อีกทั้ง ยังเป็นผู้สนับสนุน 
บริจาคหนังสือ  และสื่อต่าง ๆ เพ่ือแบ่งปันให้ผู้อ่ืนอีกด้วย 10) นายธรรมศักดิ์   ที่อยู่ บ้านเลขที่ 145/32 แขวง
บางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร  อาชีพ รับจ้าง  เข้าบริการเพ่ือการเรียนรู้  กศน.แขวงบางด้วน  เป็น
ผู้รับบริการที่เป็นแบบอย่างที่ดี   โดยได้น าความรู้ที่ได้รับจากการเข้าใช้บริการเพ่ือการเรียนรู้ไปใช้ในการพัฒนา
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อาชีพของตนเองปรับเปลี่ยนรูปแบบในการท าประกอบอาชีพของตนเอง  รวมถึงส่งเสริมให้บุคคลในครอบครัวได้
เข้า  รับบริการเช่นเดียวกัน 11) นางสาวทิพย์มณี  หมายงาม  ที่อยู่  เลขที่ 52 ถนนเทิดไท90  แขวงบางหว้า 
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร  อาชีพ รับจ้าง เข้าโครงการจัดหาหนังสือพิมพ์แขวงในชุมชน  กศน.แขวงบาง
หว้า  เป็นผู้รับบริการที่เป็นแบบอย่างที่ดี  โดยเป็นผู้ที่ใฝ่หาความรู้อยู่ตลอดเวลา  มีความสนใจที่จะรับความรู้ใหม่ 
ๆ เป็นผู้ที่มารับบริการอ่านหนังสือพิมพ์ จะได้รับข่าวสารที่มีประโยชน์ในด้านสุขภาพ การดูแลสุขภาพ น าความรู้
ที่ได้รับจากการอ่านมาใช้ในการประกอบอาชีพเกี่ยวกับการเลือกสินค้าที่ผู้บริโภคต้องการมาขาย แล้วน าความรู้ที่
ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ แนะน าคนในครอบครัวรวมทั้งเพ่ือนบ้านใกล้เคียงให้มาใช้บริการโครง  การจัดหา
หนังสือพิมพ์แขวงในชุมชน อีกด้วย 12) นางสาวสุกัญญา โหน่งบัณทิต ที่อยู่ 29/1 ถนนเทอดไท แขวงบางหว้า 
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร  อาชีพ รับจ้าง เข้ารับบริการโครงการจัดหาหนังสือพิมพ์แขวง ในชุมชน      
กศน.แขวงบางหว้า  เป็นผู้รับบริการ ที่ เป็นแบบอย่างที่ดี  โดยการแสวงหาความรู้จากคอลัมน์ต่าง ๆ            
ของหนังสือพิมพ์ที่ตนเองสนใจเพ่ือเป็นการรับรู้ข่าวสารใหม่ ๆ และน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน  
13) นางสาวสุกัญญา  กาคุณ  ที่อยู่ บ้านเลขที่ 99/98  แขวงบางหว้า  เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร        
เข้าบริการอ่านหนังสือพิมพ์ กศน.แขวงบางหว้า  เป็นผู้รับบริการที่เป็นแบบอย่างที่ดี  โดยนางสาวสุกัญญา      
กาคูณ  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้น าความรู้จากการอ่านไปค้นคว้าข้อมูลในการประกอบอาชีพ ประกอบการเรียน
การศึกษา ในการท ารายงาน หรือชิ้นงาน ส่งอาจารย์ และยังแสวงหาความรู้   เพ่ือให้ทันข่าวสารในยุค     
ปัจจุบัน 14) นางสาวทิพย์กัลยา  แสนตรี ที่อยู่ 21 ซ.ศาลธนบุรี แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร   
อาชีพรับจ้าง  เข้ารับบริการอ่านหนังสือพิมพ์  กศน.แขวงบางหว้า  เป็นผู้รับบริการที่เป็นแบบอย่างที่ดี          
โดยได้น าความรู้จากการมาใช้บริการห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้  ได้รับข่าวสารข้อมูล ทันต่อเหตุการณ์บ้านเมือง    
น าความรู้ไปถ่ายทอดให้กับบุคคล ในครอบครัว เป็นการเพ่ิมเติมความรู้ให้กับตนเองและคนในครอบครัว         
15) นายพงศธร บุญศิลป์ ที่อยู่ 10 แขวงบางหว้า  เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร  เข้ารับบริการโครงการจัดหา
อ่านหนังสือพิมพ์ กศน.แขวงบางหว้า โดยหาโอกาสเพ่ือแสวงหาความรู้อย่างสม่ าเสมอ 16) นายเฉลิมพงศ์  แซ่อ้ึง  
ที่อยู่  228  ถนนเทอดไท  แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร  อายุ  อาชีพ ค้าขาย  เข้ารับบริการ
อ่านหนังสือพิมพ์ กศน.แขวงบางหว้า  เป็นผู้รับบริการที่เป็นตัวอย่างที่ดี โดยศึกษาค้นหว้าข้อมูลจากหนังสือ          
ต่าง ๆ  ย่างสม่ าเสมอ นอกจากนี้ผู้อ่านยังช่วยสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในการอ่าน ช่วยตกแต่งที่นั่งอ่าน  
และช่วยท าความสะอาดหนังสือประชาสัมพันธ์และสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ใช้กับผู้อ่าน ครู กศน.            
แขวงบางหว้า  และบรรณารักษ์ กระตุ้นและจูงใจให้ผู้ใช้มาอ่านหนังสือพิมพ์ และทรัพยากรสารนิเทศแนะน า 
หรือน าเสนอทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด  17) นายคงกุลกวีร์  เหลืองสิวากุล ที่อยู่  20 พุทธมณฑลสาย1 
ซอย 5  แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร  เข้ารับบริการโครงการ  จัดหาหนังสือพิมพ์แขวงใน
ชุมชน  กศน.แขวงบ้าง  เป็นผู้รับบริการ  ที่เป็นแบบอย่างที่ดี   โดยน าความรู้ที่ได้รับจากการอ่านหนังสือพิมพ์
ประจ าวัน น ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน  และถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อ่ืนอีกด้วย 18) นางสาวเสาวลักษณ์ พูลสวัสดิ์  
ที่อยู่  บ้านเลขที่ 275 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เข้ารับบริการโครงการจัดหาหนังสือพิมพ์
แขวงในชุมชน  กศน.แขวงบางด้วน  ภาษีเจริญ  ซึ่งเป็นผู้รับบริการที่เป็นแบบอย่างที่ดี  โดยเป็นผู้ที่ใฝ่หาความรู้
โดยการอ่านหนังสือพิมพ์  และชักชวนชาวบ้านเข้ามาใช้บริการโครงการจัดหาหนังสือพิมพ์แขวงในชุมชน            
อีกด้วย   19) นางสาววิชุตา  ควรชอบ ที่อยู่ บ้านเลขท่ี 15 ซอยบางแวก69 แยก 4 แขวงบางแวก  เขตภาษีเจริญ  
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กรุงเทพมหานคร  เข้ารับบริการโครงการห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้ของ กศน.แขวงบางหว้าเป็นผู้รับบริการที่เป็น
แบบอย่างที่ดี  โดยได้น าความรู้จากการมาใช้บริการโครงการห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้ ของ กศน.แขวงบางหว้า  
โดยได้รับข่าวสารข้อมูล ทันต่อเหตุการณ์บ้านเมืองน าความรู้ไปถ่ายทอดให้กับบุคคลในครอบครัวเป็นการเพ่ิมเติม
ความรู้ให้กับตนเองและคนในครอบครัว 20) นายวรวิช พินิจพรอนันต์ ที่อยู่ บ้านเลขที่ 15หมู่ 9 ซอยบางแวก 67 
แยก 4 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร เข้ารับบริการหนังสือพิมพ์แขวงในชุมชน กศน.แขวง        
บางแวก เป็นผู้รับบริการที่เป็นแบบอย่างที่ดี โดยได้น าความรู้จากการมาใช้บริการห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้  ได้รับ
ข่าวสารขอ้มูล  ทันต่อเหตุการณ์บ้านเมือง น าความรู้ไปถ่ายทอดให้กับบุคคลในครอบครัว เป็นการเพ่ิมเติมความรู้
ให้กับตนเองและคนในครอบครัว 21) นายศรัทธา เล้าสมบูรณ์ ที่อยู่ 83 ซ.บางแวก 118  แขวงบางไผ่ เขตบางแค 
กรุงเทพมหานคร เข้ารับบริการหนังสือพิมพ์แขวงในชุมชน  กศน.แขวงบางแวก  เป็นผู้รับบริการที่เป็นแบบอย่าง
ที่ดี โดยได้น าความรู้จากการมาใช้บริการห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้  ได้รับข่าวสารข้อมูล  ทันต่อเหตุการณ์บ้านเมือง  
น าความรู้ไปถ่ายทอดให้กับบุคคลในครอบครัว เป็นการเพ่ิมเติมความรู้ให้กับตนเองและคนในครอบครัว          
22) นายธีรพง คุ้มใจดี ที่อยู่ 50/930 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี เข้ารับบริการโครงการจัดหา
หนังสือพิมพ์แขวงในชุมชน กศน.แขวงบางด้วน  ภาษีเจริญ ซึ่งเป็นผู้รับบริการที่เป็นแบบอย่างที่ดี  โดยเป็นผู้ที่
ใฝ่หาความรู้โดยการอ่านหนังสือพิมพ์  และชักชวนชาวบ้านเข้ามาใช้บริการโครงการจัดหาหนังสือพิมพ์แขวงใน
ชุมชน  อีกด้วย 23)นางสาวเบญจวรรณ  บุญฉิม ที่อยู่418 ซ.บางแค แขวงบางแค  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 
เข้ารับบริการโครงการจัดหาหนังสือพิมพ์แขวงในชุมชน  กศน.แขวงบางจาก  เป็นผู้รับบริการที่เป็นแบบอย่างที่ดี   
โดยน าความรู้ที่ได้รับจากการอ่านหนังสือพิมพ์ประจ าวัน น ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน และถ่ายทอดความรู้ให้แก่
ผู้อ่ืนอีกด้วย 24) นางสาว วัณฑิกา รานอก ที่อยู่ 10 ซ.เพชรเกษม 68 แยก 8 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค    
เข้ารับบริการโครงการ จัดหาหนังสือพิมพ์แขวงในชุมชน  กศน.แขวงบางจาก  เป็นผู้รับบริการที่เป็นแบบอย่างที่ดี   
โดยน าความรู้ที่ได้รับจากการอ่านหนังสือพิมพ์ประจ าวัน น ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน  และถ่ายทอดความรู้ให้แก่
ผู้อ่ืนอีกด้วย 25) นางสาวภรณ์ทิพย์ ท่านมุด ที่อยู่ 264/4 ต.บ้านบุ่ง อ.เมือง จ.พิจิตร เข้ารับบริการโครงการ
จัดหาหนังสือพิมพ์แขวงในชุมชน  กศน.แขวงบางจาก  เป็นผู้รับบริการที่เป็นแบบอย่างที่ดี โดยน าความรู้ที่ได้รับ
จากการอ่านหนังสือพิมพ์ประจ าวัน น ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน  และถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อ่ืนอีกด้วย 26)นายทัช
ชัย ไรหยก ที่อยู่ 80/1 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เข้ารับบริการโครงการ จัดหาหนังสือพิมพ์
แขวงในชุมชน  กศน.แขวงบางจาก เป็นผู้รับบริการที่เป็นแบบอย่างที่ดี โดยน าความรู้ที่ได้รับจากการอ่าน
หนังสือพิมพ์ประจ าวัน น ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน  และถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อ่ืนอีกด้วย 27) นางสาวชนกนันท์  
ศรีน าปน ที่อยู่ 1/10 ซ.เพชรเกษม 64 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เข้ารับบริการโครงการ 
จัดหาหนังสือพิมพ์แขวง ในชุมชน  กศน.แขวงบางจาก  เป็นผู้รับบริการที่เป็นแบบอย่างที่ดี   โดยน าความรู้ที่
ได้รับจากการอ่านหนังสือพิมพ์ประจ าวัน น ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน  และถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อ่ืนอีกด้วย  28) 
นางสาวกมลเนตร คล้ายแจ้ง ที่อยู่ 2 ซ.บางแวก116 แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ กทม.เข้ารับบริการโครงการ 
จัดหาหนังสือพิมพ์แขวงในชุมชน กศน.แขวงคลองขวาง  เป็นผู้รับบริการที่เป็นแบบอย่างที่ดี  โดยน าความรู้ที่
ได้รับจากการอ่านหนังสือพิมพ์ประจ าวัน น ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน  และถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อ่ืนอีกด้วย  29) 
นางอรอนงค์  เปรมสมบัติ ที่อยู่72/1 ซ.บางแวก 116 แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ กทม. เข้ารับบริการ
โครงการ จัดหาหนังสือพิมพ์แขวงในชุมชน  กศน.แขวงคลองขวาง  เป็นผู้รับบริการที่เป็นแบบอย่างที่ดี   โดยน า
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ความรู้ที่ได้รับจากการอ่านหนังสือพิมพ์ประจ าวัน น ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน  และถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อ่ืนอีก
ด้วย 30) นางสมพร พูนบ าเพ็ญ ที่อยู่ 58 ซ.บางแวก  แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ กทม. เข้ารับบริการ
โครงการ จัดหาหนังสือพิมพ์แขวงในชุมชน  กศน.แขวงคลองขวาง เป็นผู้รับบริการที่เป็นแบบอย่างที่ดี โดยน า
ความรู้ที่ได้รับจากการอ่านหนังสือพิมพ์ประจ าวัน น ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน  และถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อ่ืนอีก
ด้วย               
 จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน/ผู้รับบริการ    
ดังรายละเอียดข้างต้น สามารถสรุปคะแนนที่ได้ และระดับคุณภาพจากผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ได ้
ดังรายละเอียดในตารางต่อไปนี้  
 

มำตรฐำน/ตัวบ่งชี ้
น้ ำหนัก

(คะแนน) 
ผลกำรประเมินตนเอง 

คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภำพ 
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรยีน/ผู้รับบริกำร 35 33.00 ดีมำก 
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน    
ตัวบ่งชีท้ี่ 1.1 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานมีคุณธรรม  5 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ 1.2 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานมีทักษะ กระบวนการคิด ทักษะ 
                การแสวงหาความรู้ เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และสามารถน าไป 
                ประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต  5 

5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.3 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานมีความรู้พืน้ฐาน  5 3.50 พอใช้ 
กำรศึกษำต่อเนื่อง    
ตัวบ่งชีท้ี่ 1.4  ผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความสามารถ และ
      ทักษะในการประกอบอาชพี 

5 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.5 ผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรมปฏบิัติตนตามหลักปรัชญาของ 
                   เศรษฐกิจพอเพยีง 

5 5.00 ดีมาก 

ตัวบง่ชี้ที ่1.6  ผู้เรียนหรือผู้เขา้รับการอบรมสามารถใช้เทคโนโลยไีด้อย่าง 
                  เหมาะสม 

5 5.00 ดีมาก 

กำรศึกษำตำมอธัยำศัย    
ตัวบ่งชีท้ี่ 1.7 ผู้รับบริการได้รบัความรู้และ/หรือประสบการณ์จากการ 
                เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการการศึกษาตามอัธยาศัย 

5 4.50 ดีมาก 

รวม 35 33.00 ดีมำก 

  
 สถานศึกษามีผลการประเมินตนเองในภาพรวม มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน/ผู้รับบริการ มีคะแนน
รวม เท่ากับ 33.00 คะแนน ซึ่งมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก โดยมีจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ตัวอย่างที่ดี หรือ
ต้นแบบและข้อเสนอแนะในการพัฒนา ดังนี้  
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 จุดเด่น 

11. สถานศึกษาจัดให้มีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่หลากหลาย  โดยสอดแทรกกระบวนการเรียนรู้ให้ 
ผู้เรียนเกิดคุณธรรมในเรื่องความสามัคคี มีวินัย มีความสะอาด สุภาพ ประหยัด ยึดมั่นในระบบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และจิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมค่ายธรรมสดใสห่างไกลยาเสพติดที่
ด าเนินการมาต่อเนื่องทั้ง 7 รุ่น และกิจกรรมธรรมศึกษา  เพ่ือให้ผู้เรียนอยู่ในสังคม ชุมชน และพัฒนาตนเองได้
อย่างมีความสุข  และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

12. สถานศึกษาได้ก าหนดให้นักศึกษาจัดท าโครงงานทุกภาคเรียน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของคะแนนระหว่าง
ภาคเรียน  กิจกรรมโครงงานท าให้ผู้เรียนได้มีทักษะในการคิด การลงมือท า ค้นคว้า ทดลอง  การจัดหาข้อมูล  
สรุปผลและรายงานผล  ตลอดจนการน าเสนอผลงานโครงงานช่วยให้ผู้เรียนเกิดการคิดเป็น  ท าเป็นและ
แก้ปัญหาเป็น และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

13. สถานศึกษาจัดกิจกรรม และพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้  ความเข้าใจ ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข  ตามแนวพระราชด าริ ยึดหลักความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนการใช้ความรู้ด้วยความรอบครอบ ระมัดระวัง  และมี
คุณธรรมเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจ และการกระท า น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 

14. สถานศึกษาได้ด าเนินการจัดกิจกรรมศูนย์ดิจิทัลชุมชน เพื่อจัดกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
และประชาสัมพันธ์สินค้าชุมชน ผ่านสื่อดิจิทัล การค้าออนไลน์ เพ่ือให้ผู้เรียนน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  
ในการเพิ่มมูลค่าสินค้าหรือบริการ 

15. สถานศึกษาจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย คือ กิจกรรมให้บริการหนังสือพิมพ์ กศน.แขวง  และ
กิจกรรมห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้  เพื่อให้บริการประชาชนในชุมชนเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือเสริมการอ่าน 

16. สถานศึกษามีการส่งเสริม และพัฒนาครู การศึกษาขั้นพ้ืนฐานหลักสูตรต่อเนื่องท าให้ครูมีความรู้ 
ความสามารถ  และทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู้ สอดคล้องกับสภาพปัญหาของผู้เรียน ตามหลักปรัชญา
การคิดเป็น โดยใช้การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ ONIE model  และการเรียนรู้แบบโครงงาน  สามารถใช้สื่อ
เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

17. วิทยากรการศึกษาต่อเนื่อง หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความรู้ ความสามารถ สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้
ให้กับผู้เรียน/ผู้รับบริการ  และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และน าไปประกอบอาชีพหรือพัฒนาอาชีพได้
จริง  ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ สามารถน าความรู้ไปพัฒนาต่อยอดอาชีพ หรือเพ่ิมรายได้  

18.  ผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย  มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการปฏิบัติงานสามารถออกแบบ
และจัดกิจกรรมการเรียนหลากหลายรูปแบบ สอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการของผู้รับบริการ 

 จุดที่ควรพัฒนำ  
6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีค่าสูงกว่า 

ค่าเป้าหมายที่ก าหนดแต่ไม่ครบทุกรายวิชา ครูควรพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้เห็น
เด่นชัด 
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7. สถานศึกษาควรติดตามผู้เรียน/ผู้รับบริการ หลังจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหลักสูตรการศึกษา

ต่อเนื่อง ซึ่งยังติดตามไม่ต่อเนื่องเท่าที่ควร 
8. ผู้เรียน/ผู้รับบริการที่จบหลักสูตรการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพน าความรู้ไปสร้างรายได้ เพื่อประกอบอาชีพ 

หรือเพ่ิมมูลค่าสินค้า ได้ค่อนข้างน้อย 
9. สถานศึกษาไม่มีงบประมาณในการจัดซื้อสื่อ หนังสือ ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในบ้านหนังสือ

ชุมชนหรือห้องสมุด 
 

 ต้นแบบ 

  - 

 ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำ 
8. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถในการออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้

ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือให้สามารถจัดการเรียนการสอนในรายวิชาหลักได้ 
9. จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านวิชาการท่ีหลากหลาย เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเรียน

การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีค่าสูงขึ้น 
10. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูท าสื่อและเทคโนโลยีที่มีความหลากหลายมาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้

เหมาะสมกับผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิต การท างาน หรือประกอบอาชีพ เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง 

11. สถานศึกษาควรติดตามผู้เรียน/ผู้รับบริหาร หลังจบหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน และการศึกษาต่อเนื่อง
อย่างต่อเนื่อง 

 
มำตรฐำนที่ 2 คุณภำพกำรจดักำรศึกษำ/กำรให้บริกำร 
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษา/การให้บริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพครูการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 จากการประเมินตนเองของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญในตัวบ่งชี้
ที ่2.1 พบว่า บรรลุตามเป้าหมายเป้าหมายความส าเร็จของตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ที่ก าหนดไว้ ซึ่งได้ 4.50 จากคะแนน 5 
คะแนน โดยมีการด าเนินงานดังนี้  

1. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญด าเนินการท าแบบส ารวจความ
ต้องการของครูผู้สอนในด้านการเรียนรู้กระบวนการเรื่องต่างๆได้ แก่ การอบรมการจัดท าแผนกรเรียนรู้รูปแบบ
ต่างๆการอบรมการจัดท าสื่อเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน เป็นต้น แล้วน าข้อมูลสารสนเทศที่ได้มาวิเคราะห์ 
เพ่ือจัดล าดับความส าคัญ น าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการจัดท าโครงการพัฒนาครู กศน. เพ่ือจัดกระบวนการ
เรียนการสอน โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย (หลักสูตร “การอบรม
วิทยากรประวัตศาสตร์ชาติไทย”) ,โครงการอบรมบุคคลต้นแบบในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือรองรับการ
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ประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาในสังกัด ส านักงาน กศน.กทม. ,อบรมและสอบพระปริยัติธรรม
สนามหลวง (สอบธรรมศึกษาชั้นตรี และชั้นโท อุดมศึกษา) , โครงการพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาเกี่ยวกับ
การสร้างสื่อสร้างสรรค์รูปแบบ  STEM,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้นวัตกรรมจัดการเรียนรู้ด้วย  
Google Classroom , ครูได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติครูที่ปฏิบัติงานดีเด่น ประจ าปี 2562 ,โครงการอบรม
วิทยากร  การจัดการเรียนการสอนเพ่ือการเรียนรู้  เรื่อง  พระมหากษัตริย์กับประเทศไทย และได้ด าเนินงานตาม
แผนและโครงการที่ได้รับอนุมัติ พร้อมทั้งมีการนิเทศติดตาม ประเมินผลทั้งนี้มี การประเมินในรูปแบบที่
หลากหลาย ได้แก่ การประเมินก่อน ระหว่าง และเสร็จสินโครงการนอกจากนี้มีการประเมินครูผู้สอนในการน า
ความรู้ที่ได้จากการอบรมไปขยายผลในการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ ได้มีการประเมินความรู้ ความ
เข้าใจของครูผู้สอน ที่ได้รับการพัฒนา จากผลงานที่ผลิต และพัฒนาขึ้นมาและมีการนิเทศติดตามโดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการนิเทศติดตามผลภายในของสถานศึกษา จัดท าแผนการนิเทศการจัดการเรียนการสอนครูระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดให้ครูรายงานผลการได้รับความรู้มาวางแผนการจัดกิจกรรม โดยใช้เครื่องมือนิเทศ 
ทั้งนี้ได้น าผลการนิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรม  โดยใช้เครื่องมือนิเทศ ทั้งนี้ได้น าผลการนิเทศมาวิเคราะห์เพ่ือ
ใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป 

3.  สถานศึกษามีครูการศึกษาขั้น พ้ืนฐานที่มีคุณภาพตามที่ ได้ รับการพัฒนาจ านวนเท่า ใด 
              ศูนย์การนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ มีการประเมินครูการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่
ได้รับการพัฒนาตามโครงการดังนี้ 

 

ที่ โครงกำร 
จ ำนวน

ผู้เข้ำร่วม 
ระยะเวลำ/

สถำนที่อบรม 

กลุ่มเป้ำ 
หมำย 

 

หลักสูตร 
(ชั่วโมง) 

1 โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและ
บุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย (หลักสูตร “การ
อบรมวิทยากรประวัตศาสตร์ชาติไทย”) 

14 ระหว่างวันที่  
9 - 11ต.ค.2561 
ณ รอยัลเจมส์ 

 ผอ./ข้าราชการ/ 
ครูอาสาฯ/ 
ครูกศน.ต าบล/  
ครู ศรช. 

 18 
ชั่วโมง 

2. โครงการอบรมบุคคลต้นแบบในการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอกของสถานศึกษาในสงักัด 
ส านักงาน กศน.กทม. 

6 ระหว่างวันที่  
1 - 5 ต.ค. 2561 

ณ เดอะรอยัลเจมส 
กอร์ฟ รีสอร์ท 

ผอ./ข้าราชการ/ 
ครู กศน.ต าบล/ 
ครู ศรช. 

30 ชั่วโมง 

3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การน าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารพื่อการศึกษาการใช้
งาน  Google Classroom ในการจัดการเรียน
การสอนหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช2551 

1 ระหว่างวันที่  
16 – 20 ต.ค. 

2561 
ณ The รอยัลเจมส์

กอร์ฟ  
รีสอร์ท 

ครู ศรช. 30 ชั่วโมง 
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ที่ โครงกำร 
จ ำนวน

ผู้เข้ำร่วม 
ระยะเวลำ/

สถำนที่อบรม 

กลุ่มเป้ำ 
หมำย 

 

หลักสูตร 
(ชั่วโมง) 

4 โครงการประชุมเชงิปฏบิัติการการเขียนรายงาน
การประเมินตนเอง ของสถานศึกษาในสังกัด
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

4 ระหว่างวันที่  
17 – 20 ต.ค. 

2561 

- ข้าราชการ 
- ครู กศน.ต าบล 
 

24 ชั่วโมง 

5 โครงการเตรียมความพร้อมในการเก็บข้อมูลและ
วเิคราะห์ข้อมูลประเมินการอบรม ประวัติศาสตร์
ชาตไิทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 
หลักสูตร “การอบรมวิทยากรประวัติศาสตร์ชาติ
ไทย”ของส านักงาน กศน.กทม. 

13 วันที่ 24 ตุลาคม 
2561 

ณ หอประชุม 
คุรุสภา 

ผอ./ข้าราชการ/ 
ครู กศน.ต าบล/ 
ครู ศรช. 

6  ชั่วโมง 

6 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏบิัติงาน
ทางการเงินและพัสด ุ

4 ระหว่างวันที่  
19 – 21 พ.ย. 

2561 

ผอ./ 
ข้าราชการ/ 
ครู กศน.ต าบล 

18 ชั่วโมง 

7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การน าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาการใช้
งาน  Google Classroom ในการจัดการเรียน
การสอนหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช2551 ระยะที่ 2 

1 ระหว่างวันที่  
20 – 24 พ.ย. 

2561 
ณ โรงแรมริเวอร์

ไรส์เพลส  
จ.นนทบุรี 

ครู ศรช. 30 ชั่วโมง 
 

8 อบรมและสอบพระปริยติธรรมสนามหลวง
(สอบธรรมศึกษาชั้นตรี และชั้นโท อุดมศึกษา) 

14 ระหว่างวันที่  
1 - 30 ธ.ค. 61 
ณ วัดชัยฉิมพลี 

ผอ./ข้าราชการ/ 
ครูอาสาฯ/        
คร ูกศน.ต าบล/ 
ครู ศรช. 

12 ชั่วโมง 

9 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษา
เกี่ยวกับการแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science 
Show 

2 ระหว่างวันที่  
7 – 8 ม.ค.  62  

ศูนย์วิทยาศาสตร์
เพ่ือการศึกษา
สมุทรสาคร 

 คร ูกศน.ต าบล 12 ชั่วโมง 

10 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษา
เกี่ยวกับการสร้างสื่อสร้างสรรค์รูปแบบ  
STEM 

2 ระหว่างวันที่  
9 – 11 ม.ค. 62  

ณ ศูนย์
วิทยาศาสตร์เพื่อ

การศึกษา
สมุทรสาคร 

คร ูกศน.ต าบล 
 

18 ชั่วโมง 
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ที่ โครงกำร 
จ ำนวน

ผู้เข้ำร่วม 
ระยะเวลำ/

สถำนที่อบรม 

กลุ่มเป้ำ 
หมำย 

 

หลักสูตร 
(ชั่วโมง) 

11 โครงการฝึกอบรมการพัฒนาการปฏิบัติงาน
ด้านพัสดุ ส าหรับสถานศึกษาในสังกัด 
ส านักงาน กศน.กทม. 

3 ระหว่างวันที่  
20 – 22 ก.พ. 62 

 ข้าราชการ 
คร ูกศน.ต าบล 
 

 18 
ชั่วโมง 

12 โครงการค่าย STEM EDUCATION  2 ระหว่างวันที่  
2 – 3 มี.ค. 62 
ณ ศูนย์วิทฯ
สมุทรสาคร 

ครูอาสาฯ/       
คร ูกศน.ต าบล 
 

12 ชั่วโมง 

13 การอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับ
ประเทศไทยโดยวิทยากร หลักสูตรจิตอาสา 
904 “หลักสูตรหลักประจ า” รุ่นที่ 3/62 
“เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” ส านักงาน กศน.กทม. 

11  วันที่ 21 เม.ย. 62 ข้าราชการ/ 
คร ูกศน.ต าบล 

6 ชั่วโมง 

14 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้
นวัตกรรมจัดการเรียนรู้ด้วย  Google 
Classroom และการคิดเชิงบวก ท างานเชิง
รุกในยุคศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 1 

11 ระหว่างวันที่  
14 – 16 พ.ค. 62 

ณ ชลพฤกษ์  
รีสอร์ท  

จ.นครนายก 

ผอ./ข้าราชการ/ 
ครูอาสาฯ/       
คร ูกศน.ต าบล 

18 ชั่วโมง 

18 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้
นวัตกรรมจัดการเรียนรู้ด้วย  Google 
Classroom และการคิดเชิงบวก ท างานเชิง
รุกในยุคศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 3 

1 ระหว่างวันที่  
28 – 30 พ.ค. 62 

ณ ชลพฤกษ์  
รีสอร์ท  

จ.นครนายก 

ครู ศรช. 18 ชั่วโมง 

19 โครงการพัฒนาครู กศน. ด้านเทคนิคการสอน
ภาษาอังกฤษ 

1 ระหว่างวันที่  
10 – 11 มิ.ย. 62 
ณ โรงแรมลองบีช 

ชะอ า 
จ. เพชรบุรี 

คร ูกศน.ต าบล 
 

12 ชั่วโมง 

20 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-office)  

1 วันที่  
14 มิ.ย. 62 
ณ ส านักงาน 
กศน. กทม. 

คร ูกศน.ต าบล 
 

 
6 ชั่วโมง 
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       จากตาราง ครูการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน ผ่านกระบวนการพัฒนาในรูปแบบการอบรม การประชุม
ชี้แจงการศึกษาค้นคว้าเอกสาร สามารถน าความรู้มาจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้อย่างมีคุณภาพ จ านวน 13 คน 
จากครูทั้งหมด 13 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
            4.  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ มีการด าเนินงานที่สอดคล้องกับ
แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี / นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2562 นโยบาย       
และจุดเน้นส านักงาน กศน. ปีงบประมาณ 2562 ดังนี้ 
แผนกำรศึกษำแห่งชำติแห่งชำติ  20 ปี 
ยุทธศำสตร์ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
                   ข้อ 2.7 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
                         (1) ร้อยละของครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ
และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
                        (2)  ร้อยละของครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเพิ่มขึ้น 
นโยบำยและจุดเน้นกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ 2562 
จุดเน้นกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 
แนวทางหลัก 
3.2 การผลิตและการพัฒนาครูคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
โครงการหลัก 

10. โครงการผลิตพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
- ผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
- ผลิตครูระบบปิด 
- Training  for trainers/Boot Camp 
- การพัฒนาระบบนิเทศสร้างTrainers ด้านการประเมินคุณภาพ 
- โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วย DLTV/TPEP online 
- การพัฒนาครูเฉพาะช่วงปิดภาคเรียน 

นโยบำยและจุดเน้นส ำนักงำน กศน.ปีงบประมำณ 2562 
       ยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ ข้อ 3.3  พัฒนำศักยภำพคน
ด้ำนทักษะและควำมเข้ำใจในกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  (Digital Literacy) 

1) พัฒนาความรู้และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลของครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพ่ือให้สามารถ
ใช้  Social Media และ Application ต่าง ๆ ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

2) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ เทคโนโลยีดิจิทัล  เ พ่ือให้ประชาชนมีทักษะความเข้าใจ          
และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  รวมทั้งสร้างรายได้ให้กับตนเองได้ 
ข้อ 3.4  พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ  และภาษาอ่ืน ๆ  เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศ 
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1) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืน ๆ  ที่สอดคล้องกับบริบท

ของพ้ืนที่  โดยใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล Social Media และ Application ต่าง ๆ 
2) จัดและส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  และภาษาอ่ืน ๆ  ที่สอดคล้องกับบริบท       

ของพ้ืนที่  และความต้องการของประชาชนเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ   
ภำรกิจต่อเนื่อง  ข้อ 1 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
          ข้อ 1.5 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 
       5. สถานศึกษามีผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรมที่เป็นตัวอย่างที่ดีหรือต้นแบบในการน าความรู้ไปใช้ สูงกว่าค่า
เป้าหมายที่ก าหนด  
  การส่งเสริมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษี เจริญ โดยผู้บริหารเห็น
ความส าคัญของกระบวนการส่งเสริมสนับสนุน/พัฒนาครูการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยการส่งเสริมให้เข้าร่วมโครงการ
ในการพัฒนาบุคคลากรและเครือข่าย รวมทั้งการส่งครูเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่ส านักงาน กศน. จังหวัด
กรุงเทพมหานคร หรือหน่วยงานอ่ืนที่มีความเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของแต่ละภาคเรียนโดยให้
ครูที่ไปรับการพัฒนารายงานผลการพัฒนาตนเองในที่ประชุมประจ าสัปดาห์เพ่ือวางแผนและจัดท าแนวทางการ
พัฒนาครูในสถานศึกษาให้มีความรู้ความสามารถที่จะน าไปใช้กับผู้เรียนของตนเอง ในแต่ละ กศน.แขวง มีการ
จัดท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาการจัดกระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษาได้ ทั้งยังสามารถยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ในรายวิชาที่ลงทะเบียนในแต่ละภาคเรียนให้สูงขึ้น 
  จากผลการด าเนินงานการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนครูได้น าทักษะเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ออกแบบการจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยการท านวัตกรรม Google Classroom มาใช้ส าหรับสร้าง
ห้องเรียนออนไลน์ โดยให้นักศึกษาท าในงานสืบค้นข้อมูล มีทักษะการคิดวิเคราะห์ แสวงหาความรู้ ซึ่ง
สถานศึกษาสร้างครูต้นแบบด้าน Google Classroom คือนายบุญเสริม จันทร์ศิริพรชัย ซึ่งเป็นวิทยากรโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้นวัตกรรมจัดการเรียนรู้ด้วย Google Classroom และคิดเชิงบวกท างานเชิงรุกในยุค
ศตวรรษท่ี 21 รุ่นที่ 1-5 ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 คุณภำพของหลักสูตรสถำนศึกษำ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
จากการประเมินตนเองของสถานศึกษาในตัวบ่งชี้ที่ 2.2 พบว่าสถานศึกษาบรรลุตามเป้าหมายความส าเร็จ

ของตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ที่ก าหนดไว้ ซึ่งได้ 4.50 คะแนน ได้ระดับคุณภาพอยู่ในระดับ ดีมาก จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
ด้วยการด าเนินงานของสถานศึกษา ดังนี้ 
  1.สถานศึกษามีการด าเนินงานที่เป็นกระบวนการในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างไร 
   สถานศึกษามีการจัดประชุมปรึกษาหารือในการด าเนินงานกระบวนการพัฒนาหลักสูตร โดยเริ่มจาก
การวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนด
จุดมุ่งหมายหลักสูตร จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างาน มีการประชุมวางแผนศึกษาและวิเคราะห์ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรในสถานศึกษาในการจัดท าหลักสูตรและแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  โดยการประชุมชี้แจง
และแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนให้กับบุคลากร  รวมทั้งร่วมกันหาข้อมูลและรวบรวมเพ่ือน าไปใช้ในการ
อบรมหลักสูตรสถานศึกษา    ได้พัฒนาหลักสูตรขึ้น  เพ่ือให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษาและแผนการ
จัดการเรียนการสอนของส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  โดยเข้ารับการอบรม 
ดังนี้ 1. โครงการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ระหว่างวันที่  18 – 21 กันยายน 2561  โดยมีวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ  
คือ  รองศาสตราจารย์  ดร.พัชรี  ศรีสังข์  อาจารย์ประจ าภาควิชาสังคมวิทยา  คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ  และนายสังคม  โทปุรินทร์  ผู้อ านวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
มัธยมศึกษาเขต  36  (ข้าราชการบ านาญ) มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในสาระการเรียนรู้  คือ  ทักษะการ
เรียนรู้  ความรู้พ้ืนฐาน  วิชาภาษาไทย  วิชาคณิตศาสตร์  วิชาภาษาอังกฤษ  วิชาวิทยาศาสตร์  สาระการ
ประกอบอาชีพ  สาระทักษะการด าเนินชีวิต  และสาระการพัฒนาสังคม โดยมีองค์ประกอบในการพัฒนา 
ปรับปรุง แก้ไขหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตามยุค Thailand 4.0 สถานศึกษามีการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลาง จากหลักสูตร พ.ศ.2551 
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร จุดประสงค์ของรายวิชา (ความมุ่งหวังที่ต้องการ)  เนื้อหาของหลักสูตร กิจกรรมการ
เรียนการสอนและประเมินผลการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้   สถานศึกษามีการตรวจสอบคุณภาพ
ของหลักสูตร เมื่อร่างหลักสูตรเสร็จต้องมีการตรวจสอบก่อนน าไปใช้  โดยคณะท างานร่างหลักสูตร/ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  คณะกรรมการสถานศึกษา  การน าหลักสูตรไปใช้  การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรไปสู่การ
สอน  ก าหนดวิธีการจัดการเรียนการสอน  ก าหนดรายละเอียดกิจกรรมในแต่ละคาบ  เตรียมวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือได้
ใช้ในการเรียนการสอนตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2/2561 เป็นต้นมาและสถานศึกษาได้จัดท าแผนการลงทะเบียนเรียน
ตามโครงสร้าง 4 ภาคเรียน ในปีงบประมาณ 2562 สถานศึกษายังไม่ได้จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาขึ้นใหม่ แต่ได้
ท าหลักสูตรที่เข้ารับการอบรม เช่นประวัติศาสตร์ชาติไทยมาจัดท าเป็นโครงการและสอดแทรกในเนื้อหาบทเรียน
เรื่อง ประวัติศาสตร์ชาติไทย 
     2. สถานศึกษามีการทบทวนหรือประเมินหลักสูตรสถานศึกษาอย่างไร 
     เพ่ือทราบถึงคุณภาพของหลักสูตรของสถานศึกษา สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร โดยการ
ประเมินผู้เรียนเพ่ือทราบถึงผลสัมฤทธิ์ของแผนการพัฒนาหลักสูตร โดยมีการทบทวนหรือประเมินหลักสูตร
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สถานศึกษาทุก ๆ 2 ปี  โดยการสนทนากลุ่ม  การประชุม  การสังเกต  การสัมภาษณ์  เช่น  สถานศึกษามีการ
ประเมินจุดประสงค์ของหลักสูตรวิชาการเพาะเห็ดภูฎานในถุงพลาสติกและการแปรรูป ดังต่อไปนี้  สถานศึกษามี
การประเมินความต้องการของผู้เรียนหรือไม่  การจัดการเรียนการสอน มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย
เหมาะสมสอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ การประกอบอาชีพ กิจกรรมและสื่อการเรียนรู้ มีกิจกรรมและสื่อที่
เหมาะสมกับการเรียนการสอน วิธีวัดผลและเมินผลผู้เรียน มีการสอบวัดผลทางด้านทฤษฎีเพ่ือตรวจสอบ
ความสามารถของผู้เรียนและมีการวัดผลแบบเชิงประจักษ์  

3. สถานศึกษามีการทบทวน หรือติดตาม หรือประเมินกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
เพ่ือน าไปปรับปรุงกระบวนการสอนอย่างไร 
     สถานศึกษามีการทบทวน  ติดตาม  หรือประเมินกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาทุก ๆ  2 ปี  
โดยการประเมินผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง  โดยมีการสร้างประสบการณ์  การฝึกฝน  มีการคิดวิเคราะห์          
ฝึกทักษะได้ด้วยตนเอง  การประเมินผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้านการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมให้สอดคล้อง
กับค่านิยมอันดีงามและยึดมั่นในคุณธรรมหรือไม่  การประเมินผู้เรียนมีการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาทักษะการด ารงชีวิต
และการประกอบอาชีพ  เช่น  การสื่อสาร  การสร้างสัมพันธภาพ การเข้าใจศักยภาพของตน  เพ่ือเตรียม
ประกอบอาชีพหรือไม่  การประเมินและติดตามวิทยากรและผู้เรียนมีการเรียนรู้  ใช้ภูมิปัญญา  เพ่ือให้เกิดความรู้  
ความเข้าใจ  ความตระหนักในวิชาชีพหรือไม่  การประเมินผู้เรียนว่ามีความเข้าใจเป็นไปตามจุดประสงค์หรือไม่  
โดยใช้เครื่องมือในการประเมิน  เช่น  การประเมินความจริง  (เชิงประจักษ์)  แฟ้มผลงาน  การสังเกต  การ
สัมภาษณ์  การจัดนิทรรศการ  การเข้าประกวดแข่งขัน  เป็นต้น 
     4. สถานศึกษามีการด าเนินงานที่สอดคล้องกับ นโยบายและจุดเน้นของส านักงาน กศน./นโยบาย 
จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ/ ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี อย่างไร 

    สถานศึกษา มีการประชุมชี้แจงนโยบายและจุดเน้นของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับแผนการศึกษา
แห่งชาติ 20 ปี   ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาก าลังคนการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ       
ในการแข่งขันของประเทศเช่น 
 ข้อ 2.1 ขับเคลื่อน กศน. สู่“Smart ONIE” ในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่เสริมสร้าง 
ศักยภาพของประชาชนให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
  (1) พัฒนาความรู้ความสามารถทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของครูและบุคลากร กศน.             
เช่น Boot Camp หลักสูตรภาษาอังกฤษการจัดหลักสูตรภาษาเพ่ืออาชีพ 
  (2) พัฒนาความรู้และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล การใช้ Social Media และ Application ต่าง ๆ  
เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ข้อ 2.2  สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศ
เฉพาะด้าน (8) จ านวนหลักสูตรหรือสาขาวิชาที่ผู้เรียนสามารถโอนย้ายหรือศึกษาต่อเนื่องเพ่ิมขึ้น 
สอดคล้องกับแผนกำรศึกษำแห่งชำติ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ข้อ 2.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมี
คุณภาพและมาตรฐาน 
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(3) จ านวนสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มี

คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เพ่ิมขึ้น 
(6) ร้อยละของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่จัดกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการเพ่ือพัฒนาทักษะการคิด

วิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์เพ่ิมขึ้น 
 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  2562 
 ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  ข้อ 3.8 พัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยใช้กระบวนการ 
“สะเต็มศึกษา” (STEM Education)  
   5. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างไรที่เป็นต้นแบบ  
สถานศึกษาได้พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในสาระการเรียนรู้ 9 วิชา คือ 1. ภาษาไทย(พท) 2. ภาษาต่างประเทศ
(พต) 3.วิทยาศาสตร์ (พว) 4.คณิตศาสตร์(พค) 5.ทักษะการเรียนรู้(ทร) 6.การประกอบอาชีพ(อช) 7.ทักษะการ
ด าเนินชีวิต(ทช) 8.การพัฒนาสังคม(สค) 9.เล่มรวม เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนตั้งแต่ภาคเรียนหน้า 2/61 ได้
ด าเนินการตามกระบวนการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เขตภาษีเจริญ มีกระบวนการพัฒนาหลักสูตรเรียนรู้ของผู้เรียนที่เป็นต้นแบบ  โดยเริ่มจากการวิเคราะห์สภาพ
ปัญหาและความสนใจ  ความต้องการของผู้เรียนและสอดคล้องกับบริบทของชุมชน  หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเป็น
หลักสูตรที่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนให้ดีขึ้น  เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน  เป็นการเพ่ิมพูนความรู้  และ
สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด หรือน าไปประกอบเป็นอาชีพได้  ซึ่งหลักสูตรที่
สถานศึกษาได้พัฒนาขึ้น  คือหลักสูตรการเพาะเห็ดภูฏานในถุงพลาสติกและการแปรรูป  

ดังนั้นจากการด าเนินงานของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ จึงมีผล
การประเมินตนเองภายในสถานศึกษามาตรฐานที่  2  คุณภาพการจัดการศึกษา/การให้บริการ  ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
คุณภาพของหลักสูตรสถานศึกษาซึ่งได ้4.50 คะแนน ได้ระดับคุณภาพอยู่ในระดับ ดีมาก 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 คุณภำพสื่อตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
 ผลกำรด ำเนินงำน 
 จากการประเมินตนเองของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ           
ในตัวบ่งชี้ที่ 2.3 พบว่าศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ บรรลุตามเป้าหมาย
ความส าเร็จของตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ที่ก าหนดไว้ ซึ่งได้  4.50  คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ด้วยการด าเนินงาน
ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ ดังนี้ 

1. สถานศึกษามีการด าเนินงานที่เป็นกระบวนการในการจัดหาหรือจัดท าสื่ออย่างไร 
    สถานศึกษาได้จัดหาสื่อตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยการมอบหมายให้ครู กศน.แขวง ส ารวจแบบ

ความต้องการสื่อจากผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียน ในแต่ละรายวิชา ทุกระดับชั้น และเมื่อได้จ านวนความต้องการสื่อ
แล้ว สถานศึกษาได้ด าเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและบุคลากร ตัวแทนองค์กรนักศึกษาเพ่ือชี้แจง
รายละเอียดในการจัดหาสื่อ โดยผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ให้ด าเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง
ตามระเบียบพัสดุตามจ านวนที่ต้องการและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ซึ่งสื่อที่จัดหาจากหนังสือเรียน กศน.
ของส านักพิมพ์เอกชน ที่ผ่านการตรวจพิจารณาจากส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย และเมื่อได้รับสื่อแล้วจะมีการลงทะเบียนควบคุมสื่อการเรียนการสอน ส าหรับ กศน.แขวงมีการ
ลงทะเบียนยืม-คืนสื่อ ไว้ให้บริการส าหรับผู้เรียนในระดับต าบล นอกจากยังมีการน าสื่อนวัตกรรมที่ทันสมัยทัน
เหตุการณ์ปัจจุบัน เพ่ือให้ผู้เรียนได้น าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ และผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาผ่าน
เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย  

2) สถานศึกษามีการทบทวนหรือติดตาม หรือประเมินสื่อตามหลักสูตรสถานศึกษาอย่างไร 
   สถานศึกษามีการทบทวนติดตาม ประเมินสื่อตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยสถานศึกษาแต่งตั้ง

คณะกรรมการนิเทศติดตามการใช้สื่อการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมีการประชุม
จัดท าแผนการนิเทศและเครื่องมือการนิเทศการประเมินสื่อ รวบรวมการใช้สื่อจากผู้เรียน น าผลการประเมินสื่อ
มาแก้ไขปรับปรุง และพัฒนา 

3) สถานศึกษามีการทบทวนหรือติดตาม หรือประเมินสื่อตามหลักสูตรสถานศึกษาอย่างไร 
   สถานศึกษาได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวน ติดตาม ประเมินกระบวนการจัดหาสื่อเพ่ือให้

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามความต้องการของครูและผู้เรียน และน าผลการประเมินไปปรับปรุงกระบวนการ
จัดหาสื่อตามหลักสูตรของสถานศึกษาต่อไป 
 4) สถานศึกษา มีการด าเนินงานที่สอดคล้องนโยบายและจุดเน้นของส านักงาน กศน. นโยบาย จุดเน้น
ของกระทรวงศึกษาธิการ /ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี อย่างไร 
 สอดคล้องกับแผนกำรศึกษำชำติที่ 20 ปี 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ข้อ 2.4 แหล่ง
เรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดย
ไม่จ ากัดเวลาและสถานที่  (6) จ านวนสื่อต าราเรียน และสื่อการเรียนรู้ ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพจาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบเพ่ิมขึ้น  (7) จ านวนสื่อต าราเรียน และสื่อการเรียนรู้ ที่ได้รับการพัฒนาโดยการมีส่วนร่วม
จากภาครัฐและเอกชนเพิ่มข้ึน 
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 จุดเน้นด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  ข้อ 3.1 พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน 
การวัดและประเมินผล 1.การพัฒนาหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่น  โครงการพัฒนาสื่อ คู่มือ Application Website 
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 2562 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
 ข้อ 3.3  พัฒนาศักยภาพคนด้านทักษะและความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  (Digital Literacy) 

1) พัฒนาความรู้และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลของครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพ่ือให้สามารถ
ใช้  Social Media และ Application ต่าง ๆ ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

2) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล  เพ่ือให้ประชาชนมีทักษะความเข้าใจและใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล  ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  รวมทั้งสร้างรายได้ให้กับตนเองได้ 
ข้อ 3.4  พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ  และภาษาอ่ืน ๆ  เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศ 

1) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืน ๆ  ที่สอดคล้องกับบริบท
ของพ้ืนที่  โดยใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล Social Media และ Application ต่าง ๆ 

2) จัดและส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  และภาษาอ่ืน ๆ  ที่สอดคล้องกับบริบทของ
พ้ืนที่  และความต้องการของประชาชนเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ   

     5. สถานศึกษามีการจัดหาหรือจัดท าสื่อตามหลักสูตรสถานศึกษาอย่างไร ที่เป็นต้นแบบ 
                       สถานศึกษาได้มีการจัดท าสื่ อ  หนั งสือ เช่น วิชา เลือกเสรี  สาระการด า เนินชีวิ ต  
รายวิชา ทช03069 ภาษีเจริญเพลินวาน  จ านวน 3.0 หน่วยกิต เพ่ือใช้เป็นสื่อการเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเขต
ภาษีเจริญ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 คุณภำพกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
 ผลกำรด ำเนินงำน 
 จากการประเมินตนเองของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ  
ในตัวบ่งชี้ที่ 2.4 พบว่าศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ บรรลุตามเป้าหมาย
ความส าเร็จของตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ที่ก าหนดไว้ ซึ่งได้ 4.50คะแนน ได้ระดับคุณภาพอยู่ในระดับ ดีมาก ด้วยการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา ดังนี้ 
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 1. ครูการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีกระบวนการในการออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้รายวิชาหรือ         
หน่วยกิตการเรียนรู้รายวิชาหรือหน่วยการเรียนรู้ที่ให้ความส าคัญกับความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน
อย่างไร  
  สถานศึกษาได้มอบหมายให้ครู มีการจัดตั้งกลุ่มผู้เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคเรียนที่ 2/2561         
และภาคเรียนที่ 1/2562  มีการวิเคราะห์จากข้อมูลผู้เรียน การสัมภาษณ์พูดคุยกับผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพ่ือจัด
กลุ่มผู้เรียน เพ่ือน าข้อมูลมาจัดท าแผนการเรียนรู้รายบุคคล ก่อนออกแบบการจัดการเรียนรู้ครูและผู้เรียนร่วมกัน
วิเคราะห์สาระการเรียนรู้ เป็นรายวิชา (ตามความยาก-ง่ายของเนื้อหา) ในรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน โดยเนื้อหา
ที่ง่ายให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง เนื้อหาปานกลางครูและผู้เรียนร่วมกันออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้โดย
การพบกลุ่ม ส่วนเนื้อหาที่ยาก จัดให้มีการสอนเสริมจากวิทยากรที่มีความรู้เฉพาะรายวิชา เมื่อมีการวิเคราะห์
เนื้อหารายวิชาแล้วน าผลการวิเคราะห์มาท าแผนการเรียนรู้ร่วมกัน โดยออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มี
ความหลากหลาย เช่น ฝึกปฏิบัติจริง การสาธิต บรรยาย การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ในสถานที่จริง การ
เรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยี เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ค านึงถึงเป้าหมาย ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรและจุดมุ่งหมายรายวิชา การวัดและประเมินผล รวมทั้งใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายเหมาะสมกับ
ผู้เรียน เช่น สื่อของจริง แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูและผู้เรียนร่วมกันจัดท าปฏิทินการพบกลุ่ม เพ่ือนัด
หมายในการจัดกระบวนการเรียนรู้ระหว่างครูกับผู้เรียน 

2.  ครกูารศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบได้อย่างไรว่า ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถบรรลุตามมาตรฐานตัวชี้วัด
ของรายวิชาหรือหน่วยการเรียนรู้ 

   ครูออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้  โดยได้แบบทดสอบวัดความรู้เดิมของผู้เรียนมีการวัดผล
ระหว่างภาคเรียน มีการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วย Google Classroom เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะใน
การแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ด้วยตนเอง เป็นการพัฒนาความรู้และทักษะด้านดิจิทัล (Digital)และมี
ทักษะในการคิดเป็น ตามแผนที่สอดคล้องกับสภาพผู้เรียนมีการวัดและประเมินผลตามเนื้อหารายวิชา มีการ
ทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน ครูมีกระบวนการให้นักศึกษาเรียนรู้จากสื่อ  เช่น ใบความรู้  ใบงาน ชิ้นงาน  วีดี
ทัศน์  อินเทอร์เน็ต  สื่อต่าง ๆ  แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา  ฯลฯ  และครูได้มีการตรวจแบบบันทึกการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง  ทดสอบกลางภาค  ทดสอบปลายภาค หรือผลงานของนักศึกษาเพ่ือวัดความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียน 
เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนครั้งต่อไป  มีการวัดผลกลางภาคเรียนหลัง จากที่เรียนเนื้อหาวิชาได้ระยะเวลาหนึ่ง 
เพ่ือพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน  นอกจากนี้มีการวัดผลปลายภาคเรียน โดยใช้แบทดสอบปรนัย และอัตนัย 
หลังจากผู้เรียนได้เรียนรู้ทุกหน่วยการเรียนรู้ ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดรายวิชา สอดคล้องกับแผนการจัด
กระบวนการเรียนรู้ ซึ่งนักศึกษาสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้นอกจากนี้ยังได้มีการประเมิน
ผู้เรียนด้านคุณธรรม โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน การท างานกลุ่ม การสอบถามผู้ปกครอง แฟ้มสะสม
ผลงานหรือเพ่ือนของผู้เรียน 

3. ครูมีการทบทวน หรือติดตามหรือประเมินกระบวนการการออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือ
น าไปปรับปรุงกระบวนการอย่างไร 

 ภายหลังการจัดกระบวนการเรียนรู้ครูได้มีการบันทึกสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนและแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาหลังการสอน  โดยสถานศึกษาได้มีการนิเทศติดตามผลการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครู       
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และได้น าผลการนิเทศมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน สร้างเครือข่ายการนิเทศทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้ครูสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้และหาวิธีร่วมกันแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนจากการจัดการเรียนรู้เสนอความเห็นต่อผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ือแก้ไขปัญหาและน ามาพัฒนาปรับปรุงใน
การออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ใหม่ให้มีความเหมาะสม หรือน าปัญหาที่พบมาท าวิจัยชั้นเรียน            
เพ่ือน าปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการเรียนรู้ไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพส่งผลให้ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 

4. สถานศึกษามีการด าเนินงานที่สอดคล้องกับ นโยบายและจุดเน้นของส านักงาน กศน./นโยบาย 
จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ/ ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปีอย่างไร  

     สถานศึกษา มีการด าเนินงานที่สอดคล้อง ดังนี้ 
สอดคล้องกับแผนกำรศึกษำแห่งชำติ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ข้อ 2.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมี
คุณภาพและมาตรฐาน 

(3) จ านวนสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เพ่ิมขึ้น 

(6) ร้อยละของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่จัดกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการเพ่ือพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์เพ่ิมขึ้น 
สอดคล้องกับนโยบำยและจุดเน้นกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ 2562 
5.จุดเน้นด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางหลัก 
 5.1 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 โครงการหลัก 
 1.การสร้างความรู้ ความเข้าใจความตระหนักในการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศและสภาพแวดล้อม 
 - โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
สอดคล้องกับนโยบำยและจุดเน้น ส ำนักงำน กศน. ปีงบประมำณ 2562 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 ข้อ 3.1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ปลูกฝังคุณธรรม สร้างวินัย จิตสาธารณะ ความรับผิดชอบ
ต่อส่ วนรวม และการมีจิตอาสาผ่ านกิจกรรมรูปแบบต่า ง ๆ  เช่น  กิจกรรมพิธี ไหว้ครู ,  โครงการ                    
กศน.เขตภาษีเจริญ ส่งเสริมสุขภาพกายและจิตของผู้เรียน, โครงการค่ายธรรมะสดใส  ห่างไกลยาเสพติด รุ่นที่ 6, 
และโครงการ  กศน.ภาษีเจริญ  อาสากาชาดรุ่นใหม่ใส่ใจดูแลผู้สูงวัย 
 ข้อ 3.2 ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงในศต วรรษที่  21            
เช่น  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วย Google Classroom และการคิดเชิง
บวก ท างานเชิงรุกในยุคศตวรรษที่ 21 โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอน โดยให้ผู้เรียน
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สามารถเรียนรู้หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้อย่างต่อเนื่องทุก
สถานที่  ทุกเวลา และสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้สอน สร้างงานและส่งงานที่ได้รับมอบหมายได้ด้วย             
Google Classroom แทนการพบกลุ่มปกติ 
 ข้อ 3.3 พัฒนาศักยภาพคนด้านทักษะและความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) 

1) พัฒนาความรู้และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลของครู และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้ 
สามารถใช้ Social Media และ Application ต่าง ๆ ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน เช่น 
โครงการอบรมการพัฒนาชาติด้วยยุทธศาสตร์ 20 ปี ส าหรับผู้เรียน และ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ ครูผู้สอนมี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ในแต่ละด้าน เพ่ือน าไป
ถ่ายทอดสร้างการรับรู้ให้กับผู้เรียนที่รับผิดชอบจัดหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วย Google Classroom
  ข้อ 3.8 พัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยใช้กระบวนการ “สะเต็ม
ศึกษา” (STEM Education) ส าหรับผู้เรียนและประชาชนโดยบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ควบคู่กับ
เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ เช่น โครงการค่ายสะเต็มศึกษา พัฒนาเยาวชน เพ่ือประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันพัฒนาทักษะชีวิตสู่การประกอบอาชีพ 
 ข้อ 3.10 ส่งเสริม และพัฒนาระบบการสะสมและเทียบโอนหน่วยการเรียน (Credit Bank System) 
ของสถานศึกษา ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือประโยชน์
ในการด าเนินการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยให้สามารถน าผลการเรียนรู้จาก
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมาเทียบระดับการศึกษาได้การด าเนินงานประเมินเทียบระดับ
การศึกษาเป็นการยกระดับการศึกษาของกลุ่มเป้าหมายที่มีความรู้และประสบการณ์ในอาชีพให้สูงขึ้นโดยประเมิน
เพ่ือให้ได้รับการรับรองวุฒิการศึกษา ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย    
ใช้วิธีการประเมินด้านมิติความรู้ความคิด และด้านมิติประสบการณ์ ซึ่งการให้คุณค่าของผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น
จากวิถีชีวิต จากประสบการณ์ทางอาชีพ   
  5. ครูการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีการออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้รายวิชาหรือหน่วยการเรียนรู้
อย่างไรที่เป็นต้นแบบ  
 สถานศึกษาได้ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพส่งเสริมให้ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
หลากหลายในการจัดการเรียนการสอน เช่น การท าแบบทดสอบออนไลน์ การใช้ Google Classroom ครูมีการ
ออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เช่น 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วย Google Classroom และการคิดเชิงบวก 
ท างานเชิงรุกในยุคศตวรรษที่ 21,  โครงการอบรมการพัฒนาชาติด้วยยุทธศาสตร์ 20 ปี ส าหรับผู้เรียน และ
โครงการอบรมวิทยากรการจัดการเรียนการสอนเพ่ือการเรียนรู้ เรื่องพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย  

ดังนั้นจากการด าเนินงานของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ จึงมีผล
การประเมินตนเองภายในสถานศึกษามาตรฐานที่  2  คุณภาพการจัดการศึกษา/การให้บริการ  ตัวบ่งชี้ที่ 2.4
คุณภาพของหลักสูตรสถานศึกษาได้ 4.50 คะแนน  ได้ระดับคุณภาพอยู่ในระดับ ดีมาก   
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กำรศึกษำต่อเนื่อง 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 คุณภำพวิทยำกรกำรศึกษำต่อเนื่อง 

ผลกำรด ำเนินงำน 
จากผลการประเมินตนเองในตัวบ่งชี้ที่ 2.5 พบว่าสถานศึกษาบรรลุตามเป้าหมายความส าเร็จของตัวบ่งชี้

ที่ 2.5 ซึ่งได้คะแนน 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ด้วยการด าเนินงานของสถานศึกษาดังนี้ 
 1. สถานศึกษามีการด าเนินงานที่เป็นกระบวนการในการส่งเสริมหรือพัฒนาวิทยากรการศึกษาต่อเนื่อง
ให้มีคุณภาพอย่างไร 
  สถานศึกษามีกระบวนการด าเนินงานในการส่งเสริมหรือพัฒนาวิทยากรกระบวนการศึกษาต่อเนื่อง       
โดยมีการส ารวจภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้านและผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ ที่ตรงกับความ
ต้องการของผู้เรียน มีการรับสมัครวิทยากรการศึกษาต่อเนื่อง มีการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งวิทยากร การศึกษาต่อเนื่อง 
มีการจัดประชุมชี้แจงเพ่ือท าความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของวิทยากร มีการถ่ายทอดองค์ความรู้จากวิทยากร
การศึกษาต่อเนื่อง เพื่อน าข้อมูลมาจัดท าหลักสูตร มีการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงวัตถุประสงค์และแนวทางการ
ด าเนินงาน รวมทั้งกระบวนการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียนให้ตรงตามหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง ค่าเป้าหมาย
อยู่ในระดับ 1 คะแนน  
 2. สถานศึกษาทราบได้อย่างไรว่าวิทยาการศึกษาต่อเนื่อง มีความรู้ความซึ่งวิทยากรการศึกษาต่อเนื่อง 
การส่งเสริมหรือพัฒนา 
  วิทยากรการศึกษาต่อเนื่องมีความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับจากการพัฒนาหรือส่งเสริมไปใช้ในการจัด
กระบวนการได้อย่างดี เนื่องจากวิทยากรเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน สามารถถ่ายทอดให้กับ
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย ท าให้กลุ่มเป้าหมายสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไป
ขยายผลหรือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพสถานศึกษาเชิญวิทยากรหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง
ทุกหลักสูตรในปีงบประมาณที่ด าเนินการกิจกรรม มาประชุมชี้แจงเพ่ือท าความเข้าใจตามคู่มือการปฏิบัติงานงาน
การศึกษาต่อเนื่องรูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตร 30 ชั่วโมง เช่น การแปรรูปสมุนไพร , การแปรรูปอาหาร, การแปร
รูปเคมีภัณฑ์ เรียน/ระยะสั้น หลักสูตร  40  ชั่วโมง เช่น ช่างพ้ืนฐาน เป็นต้นตามระเบียบคู่มือการศึกษาต่อเนื่อง 
กลุ่มเป้าหมายสามารถน าความรู้ที่ได้รับ จากวิทยากรไปใช้ในการพัฒนาตนเองเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้ สถานศึกษาจัดให้มีกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้วิทยากรมีความรู้
ความเข้าใจและมีศักยภาพในการจัดการศึกษาต่อเนื่อง เช่นการประชุมชี้แจงท าความเข้าใจในเรื่องการออกแบบ
การจัดกระบวนการเรียนรู้ การจัดท าสื่อ การวัดและประเมินผลผู้เรียน ค่าเป้าหมายอยู่ในระดับ 1 คะแนน 
 3. สถานศึกษามีการนิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการเรียนรู้ของวิทยากร การจัดกระบวนการของ
วิทยากรอย่างต่อเนื่อง ทั้งก่อนการด าเนินโครงการ ระหว่างและหลังการด าเนินโครงการ เพ่ือให้ค าแนะน า 
เสนอแนะ เพื่อให้การด าเนินการโครงการของวิทยากรมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การสังเกตการณ์จัดกระบวนการ
เรียนรู้ การแสดงความคิดเห็นของผู้บริหารและผู้นิเทศ เพ่ือน าข้อมูลมาสรุปผลร่วมกันวิเคราะห์และน าข้อมูล         
มาปรับปรุง ค่าเป้าหมายอยู่ในระดับ 1 คะแนน 
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 4. สถานศึกษามีการด าเนินงานที่สอดคล้องกับ นโยบายและจุดเน้นของส านักงาน กศน./นโยบายจุดเน้น
ของกระทรวงศึกษาธิการ/ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี อย่างไร 
     นโยบำยและจุดเน้นของส ำนักงำน กศน. 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

2.1  เร่งรัดด าเนินการการจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือยกระดับทักษะอาชีพของประชาชนสู้ฝีมือแรงงาน 
1)  จัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท าที่สอดคล้องกับศักยภาพของชุมชน และความต้องการของ

ตลาด ให้ประชาชนสามารถน าไปประกอบอาชีพได้จริง โดยให้เน้นหลักสูตรการศึกษาอาชีพช่าง พ้ืนฐานโดย
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีพ เช่น การเรียนผ่าน Youtube การเรียนผ่าน 
Facebook Live ระบบการเรียนรู้ในระบบเปิดส าหรับมหาชน (Massive Open Online Courses : MOOCs) 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction : CAI) เป็นต้น รวมถึงสนับสนุนให้เกิดระบบการผลิต
ที่ครบวงจร และเปิดพื้นท่ีส่วนราชการเป็นที่แสดงสินค้าของชุมชนเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน 
 2)  บู รณาการความร่ วมมื อ ในการ พัฒนาฝี มื อแรงงานกับส านั ก งานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษาผ่านศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาภาคทั่วประเทศ เพ่ือมุ่ง พัฒนา
ทักษะของประชาชนโดยใช้ประโยชน์จากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพ้ืนที่ และด าเนินการเชิงรุกเพ่ือเสริม
จุดเด่นในระดับภาคในการเป็นฐานการผลิตและการบริการที่ส าคัญ รวมถึงมุ่งเน้นสร้างโอกาสในการสร้างรายได้ 
เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานทั้งภาคอุตสาหกรรมและการบริการ 
 3) พัฒนากลุ่มอาชีพพ้ืนฐานที่รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ เช่น เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก เขตเศรษฐกิจตะวันตก ที่สามารถพัฒนาศักยภาพไปสู่ระดับฝีมือแรงงาน 
 ข้อที่ 2.2 พัฒนาทักษะให้ประชาชนเพื่อการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการ 

5. สถานศึกษามีการส่งเสริมหรือพัฒนาวิทยากรการศึกษาต่อเนื่องอย่างไร ที่เป็นต้นแบบ 
   สถานศึกษามีการส่งเสริมวิทยากรการศึกษาต่อเนื่องให้เป็นแบบอย่าง โดยวิทยากรการศึกษาต่อเนื่อง

ของสถานศึกษา ได้รับการเชิญเป็นวิทยากรจากหลายหน่วยงาน เนื่องจากมีความรู้ ความสามารถเป็นที่ประจักษ์ 
ถือว่าเป็นแบบอย่างหรือต้นแบบให้กับสถานศึกษาอื่นได้วิทยากรการศึกษาต่อเนื่อง ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ 
1 คะแนน 
 

ล ำดับที่ ชื่อ – นำมสกุล วิชำที่สอน 
1.  นางสาวปรางมาศ   เขตสมัคร วิทยากรวิชา การท าน้ าอบน้ าปรุงไทย  ( แขวงบางหว้า ) 
2. นายธรรมศักดิ์      มากนคร วิทยากรวิชา การท าน้ าพริก  ( แขวงบางด้วน ) 
3. นายรัตนประโชติ  พูนบ าเพ็ญ วิทยากรวิชา การท าน้ ายาเอนกประสงค์( แขวงคลองขวาง ) 
4. นางกรรณิกา     กุลโกวิท วิทยากรวิชา กระเป๋าเมคราเม่  ( แขวงปากคลองภาษีเจริญ ) 
5. นางปราณี        ทิพย์ขยัน   วิทยากรวิชา  กระเป๋าสานจากเชือกมัดฟาง ( แขวงคูหาสวรรค์ ) 
6. นางศรีดา         อยู่สบาย วิทยากรวิชา  กระเป๋าผ้าลดโลกร้อน ( แขวงบางจาก ) 
7. นางมะลิวัลย์     พรมมา วิทยากรวิชา  ขนมหวานใบเตยหอม ( แขวงบางแวก ) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6 คุณภำพหลักสูตรและสื่อกำรศึกษำต่อเนื่อง  

ผลกำรด ำเนินงำน 
 จากการประเมินตนเองของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ  
ในตัวบ่งชี้ที่ 2.6 พบว่าศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ บรรลุตามเป้าหมาย
ความส าเร็จของตัวบ่งชี้ที่  2.6  ที่ก าหนดไว้ ซึ่งได้  4.5  คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ด้วยการด าเนินงาน
ของศนูย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ ดังนี้ 

1. สถานศึกษามีการด าเนินงานที่เป็นกระบวนการในการจัดหา/จัดท า/พัฒนาหลักสูตร        
และสื่อการศึกษาต่อเนื่องอย่างไร 

สถานศึกษามีการจัดท าและพัฒนาหลักสูตรโดยกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge 
Managerment) โดยเริ่มต้นจากการบ่งชี้ความรู้ซึ่งสถานศึกษาได้ด าเนินการดังนี้ ส ารวจความต้องการของผู้เรียน
เป็นล าดับแรก ซึ่งโดยส่วนใหญ่ความต้องการของชุมชนจะเป็นกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นทั้งทางด้าน
ทักษะการด ารงชีวิต การประกอบอาชีพ ซึ่งหลักสูตรทุกหลักสูตรของการศึกษาต่อเนื่องของสถานศึกษามาจาก
ความต้องการของประชาชนในชุมชน โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน เช่น  จัดเวทีประชาคม  และ
สถานศึกษาได้มีการด าเนินการประชุมบุคลากรเพ่ือสร้างความเข้าใจในเรื่องการสร้างและแสวงหาความรู้จากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการจัดท าเป็นหลักสูตร หลังจากนั้นด าเนินการประสานงานกับเครือข่ายในพ้ืนที่ ได้แก่ ผู้น า
ชุมชน และหน่วยงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องในการเสาะแสวงหาและเข้าถึงบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์
ชาวบ้านในพ้ืนที่ จัดท าท าเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่นของเขตภาษีเจริญ ส่วนวิธีการแสวงหาภูมิปัญญาท้องถิ่น โดย
ส่วนใหญ่จะเน้นให้บอกเล่ามีการบรรยายด้วยวาจา ตลอดจนมีการสาธิตและด าเนินการปฏิบัติเพ่ือเป็นข้อมูลใน
การจัดท าและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง โดยผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้อนุมัติหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง 
  2. สถานศึกษาได้เชิญภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นวิทยากร
ให้ความรู้ในการจัด โครงการจัดการศึกษาต่อเนื่อง โครงการทักษะชีวิต โครงการพัฒนาสังคมและชุมชน ซึ่ง
วิทยากรดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาหลักสูตรนั้นอย่างแท้จริงส่งผลให้ถ่ายทอดและจัด
กระบวนการเรียนรู้แก่ผู้เรียนได้เป็นอย่างดีประกอบกับหลักสูตรที่ผ่านกระบวนการจัดการความรู้เป็นหลักสูตร
ที่มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งการประมวลผลและกลั่นกรองจากผู้บริหารและครูโดยผ่านการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา จึงท าให้หลักสูตรมีความสมบูรณ์ มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ สามารถดึงข้อมูลมาใช้
ง่าย ส่งผลให้สนองต่อความต้องการของผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้น  
  3. สถานศึกษามีการทบทวน ติดตาม ประเมินการใช้หลักสูตร เพ่ือปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
พร้อมน าปัญหาและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้มีความเหมาะสมทันต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงและ
สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะหลักสูตรสถานศึกษาสามารถน าหลักสูตรไปจัดกระบวนการ
เรียนรู้ได้ประสบความส าเร็จ สามารถรวมตัวเป็นกลุ่มอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่งไปจ าหน่าย สร้างรายได้ให้กับ
กลุ่ม ท าให้กลุ่มเข้มแข็งมากข้ึน 
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 4. สอดคล้องยุทธศาสตร์และเป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี 

ยุทธศาสตร์ที่3การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข้อ 2.2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐาน

วิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
(9) จ านวนสาขาและวิชาชีพที่เปิดโอกาสให้ผู้สูงวัยได้รับการส่งเสริมให้ท างานและถ่ายทอดความรู้/

ประสบการณ์เพ่ิมข้ึน 
ข้อ 2.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนมีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชน

สามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
 (9)  มีระบบคลังข้อมูลเกี่ยวกับสื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพมาตรฐานสามารถให้บริการคน
ทุกช่วงวัยและใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานได้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 

ข้อ 2.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 (13) มีหลักสูตรการศึกษาในการจัดการศึกษากลุ่มการศึกษาเฉพาะด้านเฉพาะทางกลุ่มที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษในทุกระดับการศึกษา ทั้งทางการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ที่มีคุณภาพและ
มาตรฐาน 

ข้อ 2.2 การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
 (7) มีสื่อดิจิทัลเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชน และการส่งเสริมการมีอาชีพเพ่ิมข้ึน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2.2 หลักสูตรแหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม 
จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
 (2) จ านวนสถานศึกษา/สถาบัน การศึกษาที่จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมและการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเพ่ิมข้ึน 
 สอดคล้องกับนโยบำยและจุดเน้นส ำนักงำน  กศน.  ปีงบประมำณ 2562 
2.2 พัฒนาทักษะให้ประชาชนเพื่อการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการ 
 1. พัฒนาทักษะและส่งเสริมให้ประชาชนประกอบธุรกิจการค้าออนไลน์ (พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์)มี
การใช้ความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมในการประกอบอาชีพ สร้างทักษะอาชีพที่สูงขึ้นให้กับประชาชนเพ่ือร่วม
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล 
 2.  ส่งเสริมให้ประชาชนใช้เทคโนโลยีในการท าช่องทางเผยแพร่และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของ
วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน ให้ เ ป็ น ร ะบบครบว งจ รและส นั บ สนุ น ก า ร จ า หน่ า ย สิ น ค้ า แล ะผ ลิ ตภัณฑ์ ผ่ า น  
ศูนย์จ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ออนไลน์ กศน. (ONIE Online Commerce Center : OOCC) เพ่ือจ าหน่าย
สินค้าออนไลน์ระดับต าบล รวมทั้งด าเนินการเปิดศูนย์ให้ค าปรึกษา OOCC กศน. เพ่ือเปิดช่องทางในการให้
ค าปรึกษากับประชาชนเกี่ยวกับการค้าออนไลน์เบื้องต้น 
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 3.  พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของประชาชนในรูปแบบต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรมโดย
เน้นทักษะภาษาเพ่ืออาชีพ ทั้งในภาคธุรกิจ การบริการ และการท่องเที่ยว รวมทั้งพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ เพ่ือส่งเสริมการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารและการพัฒนาอาชีพ 

5. สถานศึกษามีการจัดหา/จัดท า/พัฒนาหลักสูตรและสื่อการศึกษาต่อเนื่องอย่างไร ที่เป็นต้นแบบ 
  สถานศึกษามีกระบวนการจัดหาผู้เรียน การศึกษาต่อเนื่องที่เป็นต้นแบบ (Best Practice)   

มีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง โดยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนที่มีความสนใจโดยมีหลักสูตรที่
หลากหลาย และมีการจัดท าสื่อท าเนียบวิทยากร มีการประชุมวิทยาการ วิชาพิมเสนเจล วิทยากรนางสาวปราง
มาศ  เขตสมัคร  จากผู้เรียนอาชีพด้านการแปรรูปสมุนไพรกลายเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการแปรรูปสมุนไพร  
ผู้เรียนมีรายได้จากการน าสินค้าและผลิตภัณฑ์ ไปจ าหน่ายใน OOCC กศน.เขตภาษีเจริญ 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.7 คุณภำพกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้กำรศึกษำต่อเนื่อง 
ผลกำรด ำเนินงำน  

 จากการประเมินตนเองของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญในตัวบ่งชี้
ที ่ 2.7 พบว่าศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัยเขตภาษีเจริญบรรลุตามเป้าหมายความส าเร็จของ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ที่ก าหนดไว้ ซึ่งได้  4.5 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ด้วยการด าเนินงานของศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ ดังนี้ 
 1..วิทยากรมีกระบวนการในการออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่องอย่างไร 
     สถานศึกษามีการสรรหาวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถในหลักสูตรนั้นก่อนจัดกิจกรรมสถานศึกษา
มีการประชุม ชี้แจงแนวทางปฏิบัติการจัดท าแผนการสอน ให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละชุมชนและการวัดและ
ประเมินผลซึ่งอาจจะท าได้หลายวิธี จากการประเมินจากผลงาน ประเมินโดยการสังเกต แบบประเมินความพึง
พอใจ  และสถานศึกษามีการด าเนินการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ในกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนที่สอดคล้องกับ
สภาพปัญหา ความต้องการและความพร้อมของผู้เรียน โดยสามารถบูรณาการ วิธีการจัดการศึกษาที่เหมาะสม
และสถานศึกษาได้จัดกิจกรรมใน 2 รูปแบบ คือรูปแบบกลุ่มสนใจและรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น
ในปีงบประมาณ 2562 การจัดการศึกษาต่อเนื่องของวิทยากรโดยวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น การเรียนรู้
รายบุคคล โดยผู้เรียนกับวิทยากรร่วมกันวางแผน และออกแบบการเรียนรู้ การเรียนรู้รายกลุ่ม เป็นการเรียนรู้ที่
ไม่เกิน 20 คน ซึ่งมีความสนใจตรงกันตามหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ เป็นการจัดการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียน เรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ เช่น วิสาหกิจชุมชน ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 โดยประสานความร่วมมือกับเครือข่ายในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 

2. วิทยากรการศึกษาต่อเนื่องทราบได้อย่างไรว่า ผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ 
ความสามารถ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาต่อเนื่อง 

สถานศึกษาร่วมกับวิทยากรในการออกแบบและการจัดกระบวนการเรียนรู้  รวมทั้งวิธีการ
ประเมินผลการเรียนรู้ ด้วยวิธีการที่หลากหลายเช่น ประเมินความรู้ ทักษะ ทดสอบและปฏิบัติ ประเมินชิ้นงาน 
และประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนด้วยแบบสอบถาม เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาพัฒนาปรับปรุงการจัดการศึกษา



108 

 
ต่อเนื่องให้มีประสิทธิภาพ  มีการวัดและประเมินผลผู้เรียน จากการสังเกตการณ์เข้าร่วมกิจกรรม  มีการประเมิน
จากชิ้นงานของผู้เรียน  และประเมินจากพัฒนาการของผู้เรียนตามคู่มือการจัดการศึกษาต่อเนื่อง  
  3. วิทยากรการศึกษาต่อเนื่องมีการทบทวน หรือติดตาม หรือประเมินกระบวนการการ
ออกแบบ และจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่อง เพ่ือน าไปปรับปรุงกระบวนการอย่างไร  
   สถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนให้วิทยากรได้ใช้เทคนิคในการจัดกระบวนการเรียนรู้ มีการ
ประเมินผลที่หลากหลาย  และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ  ได้ศึกษาดูงานจากของจริง  จากแหล่งเรียนรู้  
จากสถานประกอบการ  และสถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะท างานนิเทศภายในสถานศึกษาโดยมีข้าราชการครู  
ครูอาสาฯ เป็นทีมนิเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจ ความไว้วางใจ และความตระหนักร่วมกัน  มีการวางแผนการนิเทศ
จัดท าปฏิทินการนิเทศติดตามงานและก าหนด/พัฒนามาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาต่อเนื่องของสถานศึกษา 
วิทยากรการศึกษาต่อเนื่องมีการทบทวนหรือติดตาม และประเมินการออกแบบ กระบวนการเรียนรู้เพ่ือท าไป
ปรับปรุง สถานศึกษามีการรายงานผลการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเริ่มตั้งแต่การจัดกิจกรรมจนเสร็จสิ้น
กิจกรรม มีการรายงานในระบบ DMIS และรายงานผู้จบหลักสูตรพร้อมภาพกิจกรรม 

4. สถานศึกษามีการด าเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของส านักงาน  กศน./
นโยบาย  จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ/ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปีอย่างไร 

สอดคล้องยุทธศำสตร์และเป้ำหมำยของแผนกำรศึกษำแห่งชำติ 20  ปี 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษา  เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ข้อ 2.2หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

(1) จ านวนสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน 

(2)  จ านวนสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมและการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเพ่ิมขึ้น 

(3)  จ านวนแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดการศึกษา/จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมใน
เรื่องการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน 

สอดคล้องกับนโยบำยและจุดเน้นกระทรวงศึกษำธิกำร  ปีงบประมำณ 2562 
ข้อ 4 จุดเน้นด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค  และความเท่าเทียมกันทางสังคม 
 แนวทางหลัก 
 4.4 การพัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน  เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 
 โครงการหลัก 
 5.การขับเคลื่อนแผนแม่บทเทคโนโลยี  สารสนเทศเพ่ือการศึกษา  เพ่ือสร้างและเพ่ิม

ประสิทธิภาพด้านการศึกษา/บูรณาการด้านสื่อและองค์ความรู้/จัดการเรียนรู้/จัดท าสื่อส าหรับประชาชนในเรื่อง
องค์ความรู้ จัดการเรียนรู้/จัดท าสื่อส าหรับประชาชนในเรื่ององค์ความรู้เกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาต่าง ๆ ของรัฐ 
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สอดคล้องกับนโยบำยและจุดเน้นส ำนักงำน กศน. ปีงบประมำณ 2562 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีคุณภาพ 
 ข้อ 3.6 จัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางเกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม

อย่างยั่งยืน 
 (1)  พัฒนาบุคลากรและแกนน าเกษตรกรในการเผยแพร่และจัดกระบวนการเรียนรู้ตาม

แนวทางเกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม 
 (2)  จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบระดับต าบลด้านเกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาอาชีพ

เกษตรกรรม  เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านเกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมให้กับชุมชน 
 (3)  ส่งเสริมให้มีการบูรณาการ ศฝช. และ กศน.อ าเภอในการจัดกระบวนการเรียนรู้ตาม

แนวทางเกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมให้กับประชาชน 
  5..วิทยากรมีการออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่องอย่างไร ที่เป็นต้นแบบ 
      สถานศึกษาขอยกตัวอย่าง 7 ราย ที่เป็นวิทยากรที่ดี มีการออกแบบและการจัดกระบวนการ
ศึกษาต่อเนื่องที่มีความรู้ มีทักษะความช านาญ เป็นผู้มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดี มี
ความสามารถเป็นที่ยอมรับในชุมชน เป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานอื่น ๆ และเป็นผู้ประสบความส าเร็จในการ
ประกอบอาชีพนั้น เป็นอย่างดี ดังนี้  

1.  
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

นางสาวปรางมาศ   เขตสมัคร   วิทยากรวิชา การท าน้ าอบน้ าปรุงไทย  ( แขวงบางหว้า ) 
นายธรรมศักดิ์      มากนคร     วิทยากรวิชา การท าน้ าพริก  ( แขวงบางด้วน ) 
นายรัตนประโชติ  พูนบ าเพ็ญ   วิทยากรวิชา การท าน้ ายาเอนกประสงค์( แขวงคลองขวาง ) 
นางกรรณิกา      กุลโกวิท        วิทยากรวิชา กระเป๋าเมคราเม่  ( แขวงปากคลองภาษีเจริญ ) 
นางปราณี         ทิพย์ขยัน       วิทยากรวิชา  กระเป๋าสานจากเชือกมัดฟาง ( แขวงคูหาสวรรค์ ) 
นางศรีดา          อยู่สบาย       วิทยากรวิชา  กระเป๋าผ้าลดโลกร้อน ( แขวงบางจาก ) 
นางมะลิวัลย์      พรมมา         วิทยากรวิชา  ขนมหวานใบเตยหอม ( แขวงบางแวก ) 

 

กำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.8  คุณภำพผู้จัดกิจกรรมกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
 ผลกำรด ำเนินงำน 
 จากการประเมินตนเองของสถานศึกษาในตัวบ่งชี้ที่ 2.8 คุณภาพผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยได้ 
4.5 คะแนน จาก คะแนนเต็ม 5 คะแนน อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก  

สถานศึกษา  มีผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยที่ได้รับมอบหมายจากสถานศึกษาให้ท าหน้าที่        
จัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยซึ่งมีบุคลากรดังนี้  1) ผู้อ านวยการ กศน.เขตภาษีเจริญ จ านวน 1 คน, 
2) ข้าราชการ  จ านวน 2 คน , 3) ครู อาสาสมัครฯ จ านวน 1 คน, 4) ครู กศน.แขวง จ านวน 7 คน                 
และ 5) ครู ศรช. จ านวน 3 คน  ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้อง กับการบริหารจัดการศึกษาตามอัธยาศัย        
ได้อย่างมีคุณภาพ  สามารถจัดการเรียนรู้  ผลิตหรือเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับผู้ใช้บริการ 
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1. สถานศึกษามีการด าเนินงานที่เป็นกระบวนการในการพัฒนาผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตาม

อัธยาศัยให้มีคุณภาพอย่างไร 
สถานศึกษาจัดส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยได้รับการพัฒนาตนเองจาก

ช่องทางการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น สื่ออิเล็กทรอนิกส์หนังสือ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา ศึกษาดูงาน เป็นต้น ได้
จัดกิจกรรมหรือโครงการให้แก่กลุ่มเป้าหมาย เช่น  ส่งเสริมการรู้หนังสือ บ้านหนังสือชุมชน บ้านหนังสืออัจฉริยะ 
ห้องสมุดชุมชน  กิจกรรมรักการอ่าน ผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย ศึกษาตามต้องการของผู้รับบริการ
น ามาออกแบบ และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องเหมาะสมกับผู้รับบริการ กิจกรรม/โครงการที่ผู้จัด
กิจกรรมการได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ได้แก่ โครงการอบรมบุคคลต้นแบบในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาโครงการพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาเกี่ยวกับการ
สร้างสื่อสร้างสรรค์รูปแบบ  STEM  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้นวัตกรรมจัดการเรียนรู้ด้วย  Google 
Classroom  โครงการอบรมวิทยากร  การจัดการเรียนการสอนเพ่ือการเรียนรู้  เรื่อง  พระมหากษัตริย์กับ
ประเทศไทยอบรมและสอบพระปริยัติธรรมสนามหลวง (สอบธรรมศึกษาชั้นตรี และชั้นโท อุดมศึกษา)โครงการ
อบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย (หลักสูตร “การอบรมวิทยากรประวัตศาสตร์ชาติ
ไทย”)ครูได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติครูที่ปฏิบัติงานดีเด่น ประจ าปี 2562มีประสบการณ์จากการพัฒนา
ตนเองน าความรู้ที่ได้มาพัฒนาการเรียนการสอน 

2. สถานศึกษาทราบได้อย่างไรว่า  ผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยมีคุณภาพ 
     สถานศึกษาตระหนักดีว่าผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย  เป็นผู้มีบทบาทในสถานศึกษาจึงต้องมี
การพัฒนาตนเองให้มีความสามารถและมีทักษะในการจัดการให้มีความรู้ที่สูงขึ้นผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตาม
อัธยาศัย  โดยน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมโครงการอบรมต่างๆ  มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานให้กับผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย  ในการประชุมกลุ่มของผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย  
นอกจากนั้นสถานศึกษาสามารถดูจากเอกสารที่ได้รับจากการอบรมต่าง ๆ  เช่น  แฟ้มสะสมงาน  วุฒิบัตร  
ประกาศนียบัตร  เป็นต้น 

3. สถานศึกษามีการทบทวน  หรือติดตาม  หรือประเมินกระบวนการด าเนินงานส่งเสริมหรือพัฒนา             
ผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย  และน าผลไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการอย่างไร 
 สถานศึกษาควรมีการทบทวน  ติดตาม  หรือประเมินผู้จัดและผลการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย  และการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ  เช่น  สนทนากลุ่ม  การประชุมการสังเกต  การสัมภาษณ์  การสรุป
รายงานผลการปฏิบัติงาน  เป็นต้น 

4. สถานศึกษามีการด าเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของส านักงาน  กศน. / นโยบาย  
จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ / ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ  20  ปี  อย่างไร 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ  ได้ด าเนินงานที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการด าเนินงานของส านักงาน กศน. ปีงบประมาณ  2562  ตรงตามหลัก ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ในการเพ่ิมอัตราการอ่านของประชาชนโดยการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในรูปแบบต่าง ๆเช่น อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน  ห้องสมุดประชาชน  บ้านหนังสือ
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ชุมชน  ห้องสมุดเคลื่อนที่ เพ่ือพัฒนาให้ประชาชนมีความสามารถในระดับอ่านคล่อง เข้าใจความคิดวิเคราะห์
พ้ืนฐานและสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและทันเหตุการณ์  รวมทั้งน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ปฏิบัติจริงใน
ชีวิตประจ าวัน  ใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการเรียนรู้เพ่ือเป็นการสร้างและขยายโอกาสในการเรียนรู้
ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้สะดวก  รวดเร็ว  ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ  และเพ่ิมอัตราการรู้
หนังสือและยกระดับการรู้หนังสือของประชาชน  ซึ่งมีการยกระดับการรู้หนังสือของประชาชน โดยมีการจัด
กิจกรรมพัฒนาทักษะการรู้หนังสือในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน  อีกทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการในด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ซึ่งมีแนวทางหลัก คือ การส่งเสริมสนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้
ความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสมเต็มตามศักยภาพโดยมีโครงการหลักในการสนับสนุน 
คือ การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาและการให้ความรู้ส าหรับคนทุกช่วงวัย และมีจุดเน้นในด้านการสร้าง
โอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม ซึ่งจะมีแนวทางหลักในการพัฒนาฐานข้อมูลด้าน
การศึกษาที่มีมาตรฐาน  เชื่อมโยงและเข้าถึงได้  คือ การขับเคลื่อนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา  เพ่ือสร้างและเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการศึกษาในด้านบูรณาการด้านสื่อและองค์ความรู้  และจัดการ
เรียนรู้/จัดท าสื่อส าหรับประชาชนในเรื่ององค์ความรู้เกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาต่าง ๆ ของรัฐ  รวมถึงสอดคล้อง
กับแผนการศึกษาแห่งชาติ ตามหลักยุทธศาสตร์ที่ 3.2 ด้านการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้  โดยสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้  สื่อต าราเรียน  นวัตกรรม และสื่อการเรียนอย่างมีคุณภาพและ
มาตรฐาน ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่  ซึ่งจะมีแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาให้
สามารถจัดการศึกษา/จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ตามจ านวนแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด
พิพิธภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน สถานประกอบการสถาบันศาสนามูลนิธิสถาบัน/องค์กรต่าง ๆ ใน
สังคมเพ่ิมขึ้น  ตามร้อยละของชุมชนที่มีการจัดการแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพเพ่ิมขึ้น  รวมถึงมีระบบเครือข่าย
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาที่ทันสมัยสนองตอบความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ  และยังมี
ระบบคลังข้อมูลเกี่ยวกับสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพมาตรฐานสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา เช่น 
การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล มีสื่อดิจิทัลเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชน  และการส่งเสริมการมี
อาชีพ และหลักยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการศึกษา เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  โดย
มีการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเพ่ือเสริมสร้างในคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน 

5.  สถานศึกษามีการพัฒนาผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างไร  ที่เป็นต้นแบบ 
  สถานศึกษามีการส่งเสริมและพัฒนาให้ กศน.ต าบล ทั้ง 7 แขวง ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับ
ผู้เรียน และคนในชุมชน กิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรมชวนน้องอ่าน กิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน กิจกรรม
บันทึกการอ่าน  สนับสนุนสื่อแก่หน่วยงานและแหล่งความรู้ต่าง ๆ ส่งเสริมให้หน่วยงานเครือข่ายจัดการศึกษา
ตามอัธยาศัย  เช่น ห้องสมุดในชุมชน  บ้านอัจฉริยะ หนังสือพิมพ์แขวง เป็นต้น    ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
กลุ่มต่าง ๆ ตามความต้องการและความสนใจ  เช่น  กลุ่มเด็กและเยาวชน  กลุ่มผู้สูงอายุ  ฯลฯ  มีการจัดท า
แผนงานโครงการการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  รวบรวมไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 2562ของศูนย์การศึกษา
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นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ  ด าเนินการจัดกิจกรรมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม
การศึกษาตามอัธยาศัยที่หลากหลายของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ  เช่น  
งานห้องสมุดประชาชน     กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  บ้านหนังสือชุมชน  เป็นต้น  นิเทศติดตามผลการ
ด าเนินงานของ  ข้าราชการ  ครู กศน.แขวง  และครู ศรช.  ในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  และน าผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาปรับปรุงพัฒนา  งานการศึกษาตามอัธยาศัย      

 

กำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.9 คุณภำพกระบวนกำรจัดกิจกรรมกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 

ผลกำรดำเนินงำน 
จากการประเมินตนเองของสถานศึกษาในตัวบ่งชี้  2.9 พบว่าสถานศึกษาด าเนินการส่งเสริม                    

ให้ผู้รับบริการได้รับความรู้และ/ประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการการศึกษาตามอัธยาศัยได้             
4.50 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก ด้วยการด าเนินงาน ของสถานศึกษา ดังนี้ 

1. ผู้จัดกจิกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยมีกระบวนการในการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไร 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ  ได้ จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยมี
กระบวนการในการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย  โดยมีการวางแผน  ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย  
และจัดกิจกรรมโดยค านึง   ถึงความต้องการและความเหมาะสมของช่วงอายุ เพศ วัย อาชีพ การศึกษาของ
ผู้รับบริการ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ได้จากการจัดกิจกรรมและรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีผลการ
ประเมินตนเอง (SAR) และแบบประเมินความพึงพอใจในปีที่ผ่านมา โดยน าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์หรือจัดท า
เป็นโครงการจัดหาหนังสือพิมพ์แขวงในชุมชน  และโครงการห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้   

2. ผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยมีวิธีการประเมินผู้รับบริการว่ามีความรู้ ความสามารถบรรลุ 
ตามวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างไร 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ  ได้จัดกิจกรรมการศึกษาตาม
อัธยาศัยมีวิธีการประเมินผู้รับบริการ โดยการจัดท าแบบประเมินความรู้  ความสามารถ  ที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการกิจกรรม เช่น แบบประเมินความพึงพอใจ  ผลงาน  ใบงาน/ชิ้นงาน  สอบถาม  
สัมภาษณ์  สมุดบันทึกการอ่าน       

3. ผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยมีการทบทวน หรือติดตาม หรือประเมินกระบวนการ 
ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไร 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ  ได้จั ดกิจกรรมการศึกษาตาม
อัธยาศัยมีวิธีการทบทวน  หรือติดตาม หรือประเมินการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผลการด าเนินงาน  
โดยคณะนิเทศภายในสถานศึกษา  ซึ่งประกอบด้วย  นางพรทิพย์  ศิริแตง  ผู้อ านวยการ กศน.เขตภาษีเจริญ   
และบุคลากรผู้ท าหน้าที่นิเทศติดตามผลด าเนินงานกิจกรรมระหว่างการด าเนินงาน เพ่ือหาข้อมูลที่เป็นปัญหา  
และอุปสรรค  น าไปพัฒนาปรับปรุงการจัดกิจกรรมให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป พร้อมทั้ง  มีการรายงานผล  การด าเนินงาน
ไปยังส านักงาน กศน.กทม. 
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4. สถานศึกษามีการด าเนินงานที่สอดคล้องกับ นโยบายและจุดเน้นของส านักงาน กศน. / นโยบาย  

จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ /ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี อย่างไร 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ  ได้ด าเนินงานที่สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการด าเนินงานของส านักงาน กศน. ปีงบประมาณ  2562  ตรงตามหลัก ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ในการเพ่ิมอัตราการอ่านของประชาชนโดยการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในรูปแบบต่าง ๆเช่น อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน  ห้องสมุดประชาชน  บ้านหนังสือ
ชุมชน  ห้องสมุดเคลื่อนที่ เพ่ือพัฒนาให้ประชาชนมีความสามารถในระดับอ่านคล่อง เข้าใจความคิดวิเคราะห์
พ้ืนฐานและสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและทันเหตุการณ์  รวมทั้งน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ปฏิบัติจริงใน
ชีวิตประจ าวัน  ใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการเรียนรู้เพ่ือเป็นการสร้างและขยายโอกาสในการเรียนรู้
ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้สะดวก  รวดเร็ว  ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รั บบริการ  และเพ่ิมอัตราการรู้
หนังสือและยกระดับการรู้หนังสือของประชาชน  ซึ่งมีการยกระดับการรู้หนังสือของประชาชน โดยมีการจัด
กิจกรรมพัฒนาทักษะการรู้หนังสือในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน  อีกทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการในด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ซึ่งมีแนวทางหลัก คือ การส่งเสริมสนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้
ความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสมเต็มตามศักยภาพโดยมีโครงการหลักในการสนับสนุน 
คือ การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาและการให้ความรู้ส าหรับคนทุกช่วงวัย และมีจุดเน้นในด้านการสร้าง
โอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม ซึ่งจะมีแนวทางหลักในการพัฒนาฐานข้อมูลด้าน
การศึกษาที่มีมาตรฐาน  เชื่อมโยงและเข้าถึงได้  คือ การขับเคลื่อนแผนแม่บทเทคโนโลยี สารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา  เพ่ือสร้างและเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการศึกษาในด้านบูรณาการด้านสื่อและองค์ความรู้  และจัดการ
เรียนรู้/จัดท าสื่อส าหรับประชาชนในเรื่ององค์ความรู้เกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาต่าง ๆ ของรัฐ  รวมถึงสอดคล้อง
กับแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี ตามหลักยุทธศาสตร์ที่ 3.2 ด้านการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้  โดยสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้  สื่อต าราเรียน  นวัตกรรม และสื่อการเรียนอย่างมีคุณภาพ
และมาตรฐาน ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่  ซึ่งจะมีแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาให้
สามารถจัดการศึกษา/จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ตามจ านวนแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด
พิพิธภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน สถานประกอบการสถาบันศาสนามูลนิธิสถาบัน/องค์กรต่าง ๆ ใน
สังคมเพ่ิมขึ้น  ตามร้อยละของชุมชนที่มีการจัดการแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพเพ่ิมขึ้น  รวมถึงมีระบบเครือข่าย
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาที่ทันสมัยสนองตอบความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ  และยังมี
ระบบคลังข้อมูลเกี่ยวกับสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพมาตรฐานสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา เช่น 
การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล มีสื่อดิจิทัลเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชน  และการส่งเสริมการมี
อาชีพ และหลักยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการศึกษา เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  โดย
มีการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเพ่ือเสริมสร้างในคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน 
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   5.  สถานศึกษามีการออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาตามอัธยาศัยอย่างไร  

เป็นต้นแบบ 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ   ได้ด าเนินการจัดห้องสมุด

เพ่ือการเรียนรู้   ได้ออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาตามอัธยาศัยในมุมห้องเศรษฐกิจพอเพียง โดย

การใช้  QR Code มาประยุกต์ใช้ เพ่ือตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในยุค Digital  และเป็นการ

เรียนรู้ผ่าน  Smart  Phone  โดยสแกน QR Code   ซึ่งเป็นสิ่งที่เข้ามาช่วยในการเรียนรู้ที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วย

ตนเอง  ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้บริการค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ  ผ่าน QR Code โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสามารถเข้าถึง

ข้อมูลได้พร้อมกัน  ท าให้ห้องสมุด  สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านได้อย่างทั่วถึงตามความต้องการของ

ผู้รับบริการ และกศน.แขวงบางหว้า ได้ออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้โดยการใช้  QR Code                

มาประยุกต์ใช้เช่นกัน 

 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ  ได้จัดโครงการ           

จัดหาหนังสือพิมพ์แขวงในชุมชน   มีเป้าหมายให้ชุมชนได้มีหนังสืออ่านเป็นประจ าสร้างวัฒนธรรมการอ่าน        

และเล็งเห็นช่องทางในการพัฒนาอาชีพสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยด าเนินการจัดโครงการจัดหาหนังสือพิมพ์

แขวงในชุมชน ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี   จากคนในชุมชน  และเข้าร่วมใช้บริการกันอย่างต่อเนื่อง  ผู้เข้าใช้

บริการยังได้น าองค์ความรู้   ที่ได้รับไปเผยแพร่ให้แก่คนในครอบครัว  และเชิญชวนคนในครอบครัวมาเข้าร่วมใช้

บริการโครงการจัดหาหนังสือพิมพ์แขวงในชุมชน  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 4.50 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.2 คุณภาพของหลักสูตรสถานศึกษา 5 4.50 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.3 คุณภาพสื่อตามหลักสูตรสถานศึกษา 5 4.50 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.4 คุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
สถานศึกษา 

5 4.50 ดีมาก 

กำรศึกษำต่อเนื่อง    
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.5 คุณภาพวิทยากรการศึกษาต่อเนื่อง 5 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.6 คุณภาพหลักสูตรและสื่อการศึกษาต่อเนื่อง  4.5 4.50 ดีมาก 
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มำตรฐำน 
น้ ำหนัก

(คะแนน) 
ผลกำรประเมินตนเอง 

คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภำพ 
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.7 คุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่อง 4.5 4.50 ดีมาก 
กำรศึกษำตำมอัธยำศัย    
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.8 คุณภาพผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 5 4.50 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.9 คุณภาพกระบวนการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 5 4.50 ดีมาก 

รวม 45 41.00 ดีมำก 

 
สถานศึกษามีผลการประเมินตนเองในภาพรวม มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษา/การให้บริการ 

มีคะแนนรวม เท่ากับ 41.00 คะแนน  ซึ่งมีคุณภาพอยู่ในระดับ  ดีมาก โดยมีจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา วิธีปฏิบัติที่ดี 
หรือนวัตกรรม หรือต้นแบบ และข้อเสนอแนะในการพัฒนา ดังนี้ 

จุดเด่น 
1. สถานศึกษามีการส่งเสริมและพัฒนาครูการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างต่อเนื่องท าให้ครูมีทักษะในการ

จัดการเรียนรู้แบบ ONIE MODEL และการเรียนรู้แบบโครงงาน  
2. วิทยากรการศึกษาต่อเนื่องหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการถ่ายทอดการ

จัดกระบวนการเรียนรู้ แก่ผู้เรียน สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
 

จุดที่ควรพัฒนำ 
1. ครูควรพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน การศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เห็นเด่นชัด 
2. หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องยังไม่มีความหลากหลายและยังพัฒนาได้ไม่ครบสมบูรณ์ 
3. สถานศึกษาไม่มีงบประมาณในการจัดหาสื่อ หนังสือ ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
 

วิธีปฏิบัติที่ดหีรือนวัตกรรม 
สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูผู้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมให้ครูปฏิบัติ

กิจกรรมการพัฒนาตนเองโดยการให้ศึกษาหลักการทรงงาน 23 ประการของรัชกาลที่ 9 และน ามาพูดในกิจกรรม
หน้าเสาธงโดยครูน าไปขยายผลการด าเนินงานระดับกับกลุ่มนักศึกษาของตนเองและในการประชุมองค์กร
นักศึกษาของ กศน. ต่อไป 

 

ต้นแบบ 
    - 

 

ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำ 
1. สถานศึกษาควรมีการติดตามและประเมินหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาจัดท าหลักสูตร 

ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
2. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรมีความรู้และสามารถจัดท าวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง  

เพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
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3. สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องจากภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ครบวงจร 

เพ่ือให้สถานศึกษาน าไปจัดกระบวนการเรียนรู้กับผู้เรียน/ผู้รับบริการได้อย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน 

 

มำตรฐำนที่ 3 ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 กำรบริหำรสถำนศึกษำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมำภิบำล 

ผลกำรด ำเนินงำน 
จากการประเมินตนเองของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ  

ในตัวบ่งชี้ที่ 3.1 พบว่าศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ บรรลุตามเป้าหมาย
ความส าเร็จของตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ที่ก าหนดไว้ ซึ่งได้  5  คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ด้วยการด าเนินงานของ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ ดังนี้ 
  1. ผู้บริหารมีการบริหารงานด้านวิชาการ โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและน าหลัก  
ธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานอย่างไร 
   กำรบริหำรงำนด้ำนวิชำกำร   
 ผู้บริหารมีการบริหารงานด้านวิชาการ   โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและน าหลัก 
ธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงาน  โดยน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  3 ห่วง 2 เงื่อนไข        
หลักความพอประมาณ  มีเนื้อหาความเข้าใจ ถึงความต้องการ ของกลุ่มเป้าหมาย ในการใช้หลักสูตร มีเนื้อหา
ของหลักสูตรที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้เรียน กลุ่มเป้าหมาย 
ควำมมีเหตุผล  มีการตัดสินใจอย่างมีเหตุ  มีผลมีความรอบรู้ เกี่ยวกับการท าหลักสูตรสถานศึกษาการวิเคราะห์
หลักสูตร เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  ตามเนื้อหาสาระรายวิชา 
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีการค านึงถึงสภาพแวดล้อมปัจจัยส่งเสริมความเป็นไปได้กับผลงานทางวิชาการในความ
คาดหวังในอนาคต 
ควำมรู้  เสริมสร้างความรู้  ให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพ  ให้ได้รับความรู้ตามเนื้อหาวิชาตามที่หลักสูตรก าหนดไว้  
พัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยส่งเสริมให้บุคลากรจัดท าแผนการเรียนรู้ พัฒนาวิธีการจัดกระบวนการ เรียนรู้ที่
หลากหลาย เช่น Google classroom  
คุณธรรมเนื้อหาของงานวิชาการหลักสูตรวิชาเลือก ของสถานศึกษา ได้สอดแทรกคุณธรรมในเนื้อหาของ
หลักสูตรและสร้างจิตส านักในการรักท้องถิ่นและชุมชน 
หลักธรรมำภิบำล  จัดจัดท าหลักสูตรของสถานศึกษาสามารถน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือมุ้งเน้นให้
หลักสูตรของสถานศึกษา  เป็นสื่อให้ผู้เรียนได้น าความรู้ไปใช้ในการเรียนรู้เรื่องราวในท้องถิ่นและชุมชนที่อาศัยอยู่
เพ่ือเกิดความภาคภูมิใจเป็นการเรียนรู้ที่ยังยืน 
 2. ผู้บริหารมีการบริหารงานด้านงบประมาณ โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและน าหลกั
ธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานอย่างไร 
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  กำรบริหำรงำนด้ำนงบประมำณ 
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงการบริหารงบประมาณตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง               
และหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงบประมาณที่มีความเหมาะสมกับสถานศึกษา  และทรัพยากร
แวดล้อมของสถานศึกษา 
 1.  หลักความพอประมาณ มีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเภทของงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร  จัดสรรเป็นจัดตามหมวดเงินงบประมาณ  และตามพ้ืนที่แขวงในความรับผิดชอบของสถานศึกษา 
 2.  ประเมินและสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ  เป็นรายโครงการและกิจกรรมให้เป็นไปตามแผน
ด าเนินงาน และแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
 3.  จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอกับการจัดกิจกรรมและโครงการในความรับผิดชอบขงสถานศึกษา 
 4.  น าเสนอแผนและอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการและกิจกรรม ให้ด าเนินงานได้ตามไตร
มาสที่สถานศึกษาก าหนดไว้ 
 5.  ด าเนินกิจกรรมและโครงการตามระเบียบพัสดุและจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง (e-gp) การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ ตลอดจนการควบคุมดูแลบ ารุงรักษา 
 6.  ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบ (e-budget) 
หลักธรรมำภิบำล โดยหลักนิติธรรมการบริหารงานงบประมาณเป็นไปตามระเบียบการบริหารงานตามเงื่อนไข  
ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร  บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วม  ในการวางแผนการจัดท าแผนงานการใช้จ่าย
งบประมาณ  ของสถานศึกษา  มีขั้นตอนและกระบวนการ  การใช้จ่ายงบประมาณอย่างถูกต้อง 
หลักควำมโปรงใส มีสรุปผลรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ  สรุปผลการด าเนินโครงการและกิจกรรม              
มีคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินงานและติดตามผลการด าเนินงาน 
หลักกำรมีส่วนร่วม มีการติดตามก ากับดูแล ตรวจสอบการรับเงิน การออกใบเสร็จรับเงิน และการเก็บรักษาเงิน
การจ่ายเงิน มีการประชุมบุคลากรของสถานศึกษา  มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ ในการปฏิบัติง าน                          
ความรับผิดชอบในการใช้จ่ายงบประมาณ ผ่านโครงการ กิจกรรม ตามปฏิทินการด าเนินงานโดย เจ้าหน้าที่ กศน.
แขวง ตามพ้ืนที่รับผิดชอบ  โดยมีการนิเทศติดตาม 
  3. ผู้บริหารมีการบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และน าหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานอย่างไร 
  กำรบริหำรงำนด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล ยึดหลักการบริหารแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน  
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.  ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาคนเองในสถานศึกษา  ให้เต็มศักยภาพ   
เช่น  ความสามัคคี  ความใสใจในการท างาน ความรับผิดชอบ 
 2.  มอบหมายการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่และความเหมาะสมของตัวบุคคลในด้านต่างๆ 
 3.  เปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความคิดเห็นร่วมกันและมีความเท่าเทียมกันและเพ่ิมศักยภาพ ความรู้  
คุณธรรม  ให้เพิ่มมากข้ึน 
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หลักธรรมำภิบำล 
 1.  ส่งเสริมให้บุคคลากรมีความคิดตัดสินใจเพ่ือน าไปสู่ผลงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน
และให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายการด าเนินงาน 
 2.  สร้างความไว้วางใจและความเสมอภาคในการปฏิบัติงานของคุคลากรเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
มนการท างาน 

4. ผู้บริหารมีการบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และน าหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานอย่างไร 

    กำรบริหำรงำนด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป 
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลักการน าไปสู่ความสมดุลความมั่นคงความยังยั่งยืนของชีวิต  
เศรษฐกิจ  สังคมและสิ่งแวดล้อมโดยความพอประมาณได้แก่  มีทิศทางในการบริหารตามนโยบายเป็นหลักส าคัญ  
เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษา 
ควำมมีเหตุผล  การน าความสามารถของบุคลากรและทรัพยากรท้องถิ่นมาจัดสรรสิ่งที่มีคุณค่าต่อสถานศึกษา 
กำรมีภูมิคุ้มกัน  สามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสถานศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายใน
ปัจจุบัน  มีการจัดการความเสี่ยงในการบริหารงานของสถานศึกษา 
ควำมรู้  น าความสามรถของภูมิปัญญาและบุคลากรในสถานศึกษาเป็นองค์ประกอบในการบริหารตามบริบท       
ในพ้ืนที ่
หลักธรรมำภิบำล  การบริหารจัดการสถานศึกษาที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าทุกระดับมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการในการท างานนิเทศติดตามผลเพ่ือความโปร่งใส  และด าเนินงานเป็นไปตามนโยบายของ
สถานศึกษา  กิจกรรมและโครงการมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  จากการด าเนินงานของบุคลากรที่ได้รับ
มอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้หลักการบริหารอย่างมีส่วนร่วม 
ปัจจัยควำมส ำเร็จ แผนการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษา      
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  กลุ่มเป้าหมายของสถานศึกษา 

4. สถานศึกษามีการด าเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของส านักงาน กศน./นโยบาย  
จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ/ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปีอย่างไร 
 แผนกำรศึกษำแห่งชำติ 20 ปี 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
ข้อ 2.1 โครงสร้าง บทบาทและระบบการบริหารจัดการศึกษามีความคล่องตัว  ชัดเจน และ สามารถตรวจสอบได้ 
 ( 1 ) มีการปรับปรุงโครงสร้างและระบบบริหารราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาค  และสถานศึกษาให้มี
เอกภาพ  สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่และการบริหารจักการตามหลักธรรมาภิบาล 
ข้อ 2.2ระบบการบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 
 ( 6 ) จ านวนสานศึกษาที่บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพิ่มข้ึน 
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นโยบำยและจุดเน้นกระทรวงศึกษำธิกำร  ปีงบประมำณ 2562 
 4.1 กำรพัฒนำบุคลำกร 
 1) พัฒนาบุคลากรทุกระดับ ทุกประเภทให้มีสมรรถนะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งก่อนและระหว่าง
การด ารงต าแหน่งเพ่ือให้มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานและบริหารจัดการการด าเนินงานของ
หน่วยงานและสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้ข้าราชการในสังกัดพัฒนาตนเองเพ่ือเลื่อน
ต าแหน่งหรือเลื่อนวิทยฐานะ โดยเน้นการประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์ 
 2) พัฒนาหัวหน้า กศน. ต าบล/แขวง ให้มีสมรรถนะสูงขึ้น เพ่ือการบริหารจัดการ กศน. ต าบล/
แขวงและการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการเป็นนักจัดการความรู้และผู้อ านวย
ความสะดวกในการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 
 3) พัฒนาครู กศน. และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาให้สามารถจัดรูปแบบการเรียนรู้
ได้อย่างมีคุณภาพ โดยส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถในการจัดท าแผนการสอน การจัดกระบวนการเรียนรู้การ
วัดและประเมินผล และการวิจัยเบื้องต้น 
 4) พัฒนาศักยภาพบุคลากร ที่รับผิดชอบการบริการการศึกษาและการเรียนรู้ ให้มีความรู้
ความสามารถและมีความเป็นมืออาชีพในการจัดบริการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน 
 5) ส่งเสริมให้คณะกรรมการ กศน. ทุกระดับ และคณะกรรมการสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการ
บริหารการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจของ กศน. อย่างมีประสิทธิภาพ 
 6) พัฒนาอาสาสมัคร กศน. ให้สามารถท าหน้าที่สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 7) พัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร รวมทั้งภาคีเครือข่าย โดยจัดให้มี
กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างสัมพันธภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานร่วมกันในรูปแบบที่หลากหลายอย่าง
ต่อเนื่อง 
นโยบำยและจุดเน้นส ำนัก กศน. ปีงบประมำณ 2562 

 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
 6.1 น าระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ ที่
ส านักงาน กศน. ได้พัฒนา มาใช้และให้สถานศึกษาใช้ในการบริหารจัดการบนข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์มีความโปร่งใส น านวัตกรรม และเทคโนโลยีระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลมาใช้ในการบริหารและการ
ตัดสินใจ  
 6.2 น าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการที่ส านักงาน กศน. ได้พัฒนา 
มาใช้และให้สถานศึกษาใช้ เพ่ือการบริหารจัดการและบูรณาการข้อมูลของประชาชนอย่างเป็นระบบ  
 6.3 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐาน ต าแหน่ง 
ให้ตรงกับสายงาน ความช านาญ และความต้องการของบุคลากร  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 กำรส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของภำคีเครือข่ำย 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 จากการประเมินตนเองของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ  
ในตัวบ่งชี้ที่ 3.2 พบว่าศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ บรรลุตามเป้าหมาย
ความส าเร็จของตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ที่ก าหนดไว้ ซึ่งได้ 4.50  คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ด้วยการด าเนินงาน
ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ ดังนี้ 

1. สถานศึกษามีกระบวนการในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดหรือร่วมจัดการศึกษาของภาคีเครือข่าย
อย่างไร 

 สถานศึกษามีกระบวนการในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นภาคีเครือข่าย
ในการจัด ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จัดท าท าเนียบภาคี
เครือข่ายเพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความถูกต้องทันสมัย  การคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชนเป็น
คณะกรรมการการด าเนินงานตามภารกิจของ กศน.เขตภาษีเจริญ  มีการคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาตาม
คุณลักษณะของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถหรือมีความช านาญการอันเป็นประโยชน์ต่อ
การจัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในด้านต่าง ๆ ตามคู่มือการสรรหาและแต่งตั้ง
คณะกรรมการสถานศึกษาสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมถึงเปิด
โอกาสให้บุคคลที่มีความพร้อมในชุมชนเข้ามีส่วนร่วมก าหนดแนวทางและวิธีการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยการเชิญ
ผู้น าท้องถิ่นที่มีศักยภาพและความพร้อมมาร่วมเป็นคณะกรรมการ กศน.ต าบล ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากร
ประสานการท างานร่วมกับภาคีเครือข่าย พัฒนาบุคลากรภาคีเครือข่ายให้มีศักยภาพในการจัดการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีคุณภาพ จัดให้มีกิจกรรมตามบทบาทหน้าที่และภารกิจอย่างต่อเนื่อง ดัง
จะเห็นได้จากการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาประจ าทุกปี เพ่ือให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการร่วมกัน
ก าหนดและทบทวนแผนการด าเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของกศน.เขตภาษีเจริญและสอดคล้อง
กับนโยบายและจุดเน้นที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพิจารณาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง     
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการศึกษาให้ค าปรึกษา เสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วม จากการจัดกิจกรรมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานการศึกษาต่อเนื่อง โดยผู้บริหาร ครู บุคลากร กศน.เขตภาษีเจริญพร้อมด้วยกรรมการ กศน.ต าบล 
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ด าเนินการนิเทศ ติดตาม  มีการยกย่องบุคคลในชุมชนที่มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จัดให้มีอาสาสมัคร กศน. ในการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ใน
ชุมชน พร้อมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรร่วมกิจกรรมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง มีการสร้างเว็บไซต์เพ่ือให้ชุมชนสามารถ
ติดตามและตรวจสอบการจัดกิจกรรมได้ตลอดเวลา 

จากผลการจัดการศึกษาในปีงบประมาณ 2562 กศน.เขตภาษีเจริญ มีกระบวนการในการส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดหรือร่วมจัดการศึกษาของภาคีเครือข่าย เมื่อเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน ท าให้ได้คะแนนผล
การประเมินคุณภาพในตัวบ่งชี้ 3.2 ประเด็นที่ 1 ได้คะแนนเท่ากับ  1  คะแนน 
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2. ภาคีเครือข่ายจัด หรือร่วมจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างไร 

 สถานศึกษา มีภาคีเครือข่ายร่วมจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรสถำนศึกษำจากการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการร่วมกันก าหนดและทบทวนแผนการ
ด าเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น กศน.เขตภาษีเจริญ มีส่วนร่วมพิจารณาหลักสูตรสถานศึกษา 
หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการศึกษาให้ค าปรึกษา เสนอแนะแนวทางการจัด
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลจากกิจกรรมนิเทศ ติดตามผลการ
ด าเนินงานแบบมีส่วนร่วม ด้ำนกำรศึกษำนอกระบบระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  ได้รับความร่วมมือจาก
หน่วยงานต่างๆ เช่น วัดเขานกกระจิบ ร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง ธรรมะกับการท างานและการด าเนินชีวิต
ตามโครงการค่ายธรรม  โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม ให้การสนับสนุนในเรื่องอาคารสถานที่และบุคลากร
ด าเนินการจัดการสอบ N – net และ สอบปลายภาค ในทุก ๆ ภาคเรียน รับความร่วมมือจากสถานีต ารวจนคร
บาลบางเสาธง สนับสนุนบุคลากรท าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในสนามสอบและร่วมจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์รักและเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์  และเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของ
พระมหากษัตริย์ไทย จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง เสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยตามวิถี
รัฐธรรมนูญ บุคลากรจากสถานศึกษาในระบบ ได้แก่ กศน.แขวง  ร่วมจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาการสอนเสริมเพ่ิม
ความรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ด้ำนกำรศึกษำต่อเนื่อง ได้รับความร่วมมือจากการผู้น าท้องถิ่น ผู้น าท้องที่  กลุ่ม
แม่บ้าน องค์กรเอกชน  ร่วมจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องในด้านการประสานงานจัดตั้งกลุ่ม ประชาสัมพันธ์งาน 
กศน. อ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการนิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมแบบมี
ส่วนร่วม ด้ำนกำรศึกษำตำมอัธยำศัย ได้รับความร่วมมือจากวัดนาคปรก  ร่วมจัดกิจกรรม รักการอ่าน เจ้าของ
บ้านหนังสือชุมชน ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านการฝึกอาชีพ  

จากผลการจัดการศึกษาในปีงบประมาณ 2562 กศน.เขตภาษีเจริญ มีผลของงานภาคีเครือข่ายร่วมจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างชัดเจน  เมื่อเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน ท าให้ได้คะแนน
ผลการประเมินคุณภาพในตัวบ่งชี้ 3.2 ประเด็นที่ 2 ได้คะแนนเท่ากับ 1 คะแนน 
 3.  สถานศึกษามีการติดตามการจัด หรือ ร่วมจัดการศึกษาของภาคีเครือข่ายอย่างไรบ้าง และน าผลการ
ติดตามไปใช้อย่างไร 

 สถานศึกษา มีการติดตามการจัด หรือร่วมจัดการศึกษาของภาคี เครือข่าย ด้านการบริหารจัดการ
สถานศึกษา จากการน าแผนการด า เนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น กศน. เขตภาษีเจริญ                
ที่คณะกรรมการสถานศึกษาได้ร่วมกันก าหนดมาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีพร้อมทั้งน าข้อ เสนอแนะแนว
ทางการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมาออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนที่ส านักงาน กศน.ก าหนด และน าผลจากการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วม มาพัฒนา
คุณภาพให้ตรงตามข้อเสนอแนะ และในทุก ๆ กิจกรรมทั้งกิจกรรมด้านการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานกิจกรรมด้านการศึกษาต่อเนื่อง และกิจกรรมด้านการศึกษาตามอัธยาศัย ยังได้มีการติดตามการร่วมจัด
การศึกษาของภาคีเครือข่ายจากการประเมินโครงการอีกด้วย 
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จากผลการจัดการศึกษาในปีงบประมาณ 2562  กศน.เขตภาษีเจริญ  มีการติดตามการจัดหรือร่วมจัด

การศึกษาของภาคีเครือข่าย และน าผลการติดตามไปใช้ ได้อย่างชัดเจน เมื่อเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน           
ท าให้ได้คะแนนผลการประเมินคุณภาพในตัวบ่งชี้ 3.2 ประเด็นที่ 3 ได้คะแนนเท่ากับ 1  คะแนน 

4.  สถานศึกษามีการทบทวน หรือติดตามกระบวนการในการส่งเสริม สนับสนุนการจัด หรือร่วมจัด
การศึกษาของภาคีเครือข่าย เพ่ือน าไปปรับปรุงกระบวนการอย่างไร 

     สถานศึกษามีการทบทวน ติดตามกระบวนการในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดหรือร่วมจัดการศึกษา
ของภาคีเครือข่าย เพ่ือน าไปปรับปรุงกระบวนการอย่างเป็นระบบเริ่มจากการพัฒนาระบบฐานข้อมูลภาคี
เครือข่ายให้มีความถูกต้องทันสมัย  มีการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชนให้เป็นคณะกรรมการชุดใหม่หาก
คณะกรรมการชุดเดิมหมดวาระหรือสิ้นสภาพการเป็นคณะกรรมการ ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาทุก
ครั้งว่ามีการทบทวนแผนการด าเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น กศน.เขตภาษีเจริญ นโยบายของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่มีการพิจารณาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องหรือไม่การบริหาร
จัดการการศึกษาให้ค าปรึกษา เสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่ดีหรือไม่ มีการจัดท า
แผนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลจากกิจกรรมนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานแบบมีส่วนร่วมหรือไม่ หากใน
ขั้นตอนใดไม่มีก็ให้บรรจุไว้ในวาระการประชุมครั้งต่อไป  นอกจากนี้ยังจัดให้มีการติดตามพัฒนาคุณภาพการ
ด าเนินงานของบุคลากรด้านการประสานการท างานร่วมกับภาคีเครือข่ายให้มีคุณภาพ จากการสอบถามพูดคุยกับ
ภาคีเครือข่าย ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

จากผลการจัดการศึกษาในปีงบประมาณ  2562  กศน.เขตภาษีเจริญ  มีการทบทวนติดตาม
กระบวนการในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดหรือร่วมจัดการศึกษาของภาคีเครือข่าย เพ่ือน าไปปรับปรุงได้อย่าง
ชัดเจนเมื่อเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน ท าให้ได้คะแนนผลการประเมินคุณภาพในตัวบ่งชี้ 3.2 ประเด็นที่ 4          
ได้คะแนนเท่ากับ  1  คะแนน 

5. สถานศึกษามีกระบวนการในการส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายจัด หรือร่วมจัดการศึกษาอย่าง ไร        
ที่เป็นต้นแบบ 

 สถานศึกษา มีกระบวนการที่เป็นวิธีปฏิบัติที่ดีในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วน
ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการจัด ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
จัดท าท าเนียบภาคีเครือข่ายเพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความถูกต้องทันสมัย  การคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิใน
ชุมชนเป็นคณะกรรมการการด าเนินงานตามภารกิจของ กศน.เขตภาษีเจริญ  มีการคัดเลือกคณะกรรมการ
สถานศึกษาตามคุณลักษณะของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถหรือมีความช านาญการอัน
เป็นประโยชน์ต่อการจัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในด้านต่าง ๆ ตามคู่มือการ
สรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย รวมถึงเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีความพร้อมในชุมชนเข้ามีส่วนร่วมก าหนดแนวทางและวิธีการมีส่วนร่วม
ของชุมชนโดยการเชิญผู้น าท้องถิ่นที่มีศักยภาพและความพร้อมมาร่วมเป็นคณะกรรมการ กศน.ต าบล ส่งเสริม 
สนับสนุนให้บุคลากรประสานการท างานร่วมกับภาคีเครือข่าย พัฒนาบุคลากรภาคีเครือข่ายให้มีศักยภาพในการ
จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีคุณภาพ จัดให้มีกิจกรรมตามบทบาทหน้าที่และภารกิจ
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อย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาประจ าทุกปี เพ่ือให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม
ในการร่ วมกันก าหนดและทบทวนแผนการด า เนิน งานที่ สอดคล้องกับนโยบายและจุด เน้ น ของ                             
กศน.เขตภาษีเจริญ  และสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพิจารณาหลักสูตร
สถานศึกษา หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการศึกษาให้ค าปรึกษา เสนอแนะ
แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วม จากการ
จัดกิจกรรมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการศึกษาต่ อเนื่อง โดยผู้บริหาร ครู บุคลากร              
กศน.เขตภาษีเจริญ  พร้อมด้วยกรรมการ กศน.ต าบล หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ด าเนินการนิเทศ ติดตาม           
มีการยกย่องบุคคลในชุมชนที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จัดให้มี
อาสาสมัคร กศน. ในการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในชุมชน พร้อมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรร่วมกิจกรรมกับ
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง มีการสร้างเว็บไซต์เพ่ือให้ชุมชนสามารถติดตามและตรวจสอบการจัดกิจกรรมได้ตลอดเวลา   

จากผลการจั ดการศึ กษา ในปี งบประมาณ 2562  กศน . เ ขตภาษี เ จ ริญ  มี ก ระบวนการ 
ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายจัด หรือร่วมจัดการศึกษา ที่เป็นวิธีปฏิบัติที่ดี เมื่อเทียบกับเกณฑ์การให้
คะแนน ท าให้ได้คะแนนผลการประเมินคุณภาพในตัวบ่งชี้ 3.2 ประเด็นที่ 5 ได้คะแนนเท่ากับ 0.5  คะแนน 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 กำรมีส่วนร่วมของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
ผลกำรด ำเนินงำน 

 จากการประเมินตนเองของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ  
ในตัวบ่งชี้ที่ 3.3 พบว่าการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา บรรลุตามเป้าหมายความส าเร็จของตัวบ่งชี้ที ่
3.3 ที่ก าหนดไว้ ซึ่งได ้ 4.5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก ด้วยการด าเนินงาน
ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ ดังนี้ 

1. สถานศึกษามีกระบวนการในการสรรหา และกระบวนการในการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่ที่ระเบียบก าหนดให้แก่คณะกรรมการสถานศึกษาได้อย่างไร 

สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาตามค าสั่งแต่งตั้ง  โดยผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร ได้มกีระบวนการในการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษา
อย่างชัดเจน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  พ.ศ.  2551              
มาตรา 19   ก าหนดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษา   ได้มีการก าหนดจ านวนกรรมการ   คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์ 
วิธีการได้มาของประธานและคณะกรรมการวาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง รวมทั้งอ านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการสถานศึกษา โดยสถานศึกษาได้ก าหนดคุณลักษณะของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคี
เครือข่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ 8 ด้าน โดยสถานศึกษาได้มีการจัดท าประกาศรับสมัครคัดเลือก
คณะกรรมการสถานศึกษาในแต่ละด้านตามเกณฑ์มีการเปิดเวทีพูดคุยในการคัดเลือกประธานกรรมการ
สถานศึกษา จากคณะกรรมการฝ่ายต่างๆหลังจากนั้นมีการสร้างกระบวนการเรียนรู้ตามความเข้าใจในบทบาท
และหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา   ซึ่งได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่ ตามระเบียบที่ก าหนด      
โดยจะมีการประชุมปีละ  2 ครั้ง เพ่ือรับทราบและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานของสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่องและให้การเห็นชอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการและให้ความเห็นชอบหลักสูตร  เป็นประจ าทุกปี 
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2. สถานศึกษาทราบได้อย่างไรว่าคณะกรรมการสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ 

ตามท่ีระเบียบก าหนด 
สถานศึกษาได้มีการจัดท าคู่มือคณะกรรมการสถานศึกษาและมีการจัดประชุมชี้แจงบทบาท หน้าที่ของ 

คณะกรรมการสถานศึกษาให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาทราบหลังจากได้มีการแต่งตั้งจากผู้มีอ านาจเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการสถานศึกษาได้รับทราบ จัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน
อย่างชัดเจน ให้ค าปรึกษา ชี้แนะ  เพ่ือให้การด าเนินงานของสถานศึกษาเป็นไปอย่างเรียบร้อย โดยสถานศึกษามี
การจัดประชุมเป็นประจ าปีละ 2 ครั้ง 

3. คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมตามบทบาทหน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนดหรือไม่  
สถานศึกษาได้มีการด าเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นร่วม 

ประชุม  วางแผน  ในการด าเนินงานตามภารกิจงานของ เช่น การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  การใช้จ่าย
งบประมาณ การให้ความเห็นชอบเอกสารเป็นวิทยากรให้ความรู้  ให้ค าแนะน าในการจัดกิจกรรม  เป็นเกียรติ ใน
พิธีเปิดต่าง ๆ ตามความเหมาะสมในการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตามบทบาทและภารกิจของคณะกรรมการ
สถานศึกษา เช่น เห็นชอบแผนปฏิบัติงานประจ าปี แผนพัฒนาการศึกษา อนุมัติหลักสูตรสถานศึกษา  เพ่ือให้การ
ด าเนินงานของสถานศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์อีกทั้งยังเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน
ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยากรของชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 

4. สถานศึกษามีการทบทวนกระบวนการในการสรรหาและกระบวนการในการสร้างความรู้ ความ 
เข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนดให้แก่คณะกรรมการสถานศึกษาอย่างไรสถานศึกษามีการ
ทบทวนกระบวนการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาและกระบวนการในการ 
      สร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด เช่น ในกรณีที่หมดวาระ
ลาออกตายย้าย สถานที่ปฏิบัติงาน ได้มีการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาแทน  โดยการพิจารณาสรรหา      
ตามคุณลักษณะ คุณสมบัติ  และด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ิมเติม โดยสถานศึกษามีการ
ประชุมชี้แจง ท าความเข้าใจ  ให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาปีละ  2  ครั้ง  เ พ่ือทบทวนบทบาทและหน้าที่        
ของคณะกรรมการสถานศึกษา และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน เพ่ือให้การด าเนินงานของ
สถานศึกษาเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบที่ก าหนด 
 5. สถานศึกษามีการด าเนินงานที่สอดคล้องกับ นโยบายและจุดเน้นของส านักงาน กศน./นโยบายจุดเนน้
ของกระทรวงศึกษาธิการ /ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปีอย่างไร 

 สอดคล้องยุทธศำสตร์และเป้ำหมำยของแผนกำรศึกษำแห่งชำติ  20  ปี    
 ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
ข้อ 2.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู  อาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม สร้างขวัญก าลังใจ 
และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
(1) มีระบบการสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์ความรู้  ความสามารถ  ประสบการณ์การ

จัดการเรียนการสอนการบริหารการศึกษาและความส าเร็จในวิชาชีพ 
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 สอดคล้องกับนโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำรปีงบประมำณ 2562 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
  กลยุทธ์1 เร่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดรับชอบในการจัดการศึกษาและสร้าง
เครือข่าย/ความเป็นภาคีหุ้นส่วนกับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศรวมทั้งสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
สอดคล้องกับนโยบำยและจุดเน้นส ำนักงำน กศน.  ปีงบประมำณ  2562 
 ข้อที่ 6. ด้านบุคลากร ระบบการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
  6.1  การพัฒนาบุคลากร 
   6) ส่งเสริมให้คณะกรรมการ กศน. ทุกระดับ และคณะกรรมการสถานศึกษา มีส่วน
ร่วมในการบริหารการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจของ กศน. อย่างมีประสิทธิภาพ  
  8) พัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร รวมทั้งภาคีเครือข่าย
ทั้งในและต่างประเทศในทุกระดับ โดยจัดให้มีกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างสัมพันธภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ท างานร่วมกันในรูปแบบที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.4 กำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
ผลกำรด ำเนินงำน 

 จากการประเมินตนเองของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ  
ในตัวบ่งชี้ที่ 3.4 พบว่าศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ บรรลุตามเป้าหมาย
ความส าเร็จของตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ที่ก าหนดไว้ ซึ่งได้ 4 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งอยู่ในคุณภาพ ดี ด้วย
การด าเนินงานของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ ดังนี้ 
 สถานศึกษา ได้ด าเนินงานจัดระบบการประกันคุณภาพภายในโดยได้มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 จ านวน 3 มาตรฐาน 20 ตัวบ่งชี้การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ปี 2561 – 2564 แผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 โดยการน าผลการประเมินคุณภาพภายในมาเป็นส่วน
หนึ่งของการวางแผน มีการด าเนินงานตามแผน ติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพการศึกษา การจัดระเบียบ บริหาร 
และสารสนเทศ ครั้งนี้โดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาและภาคีเครือข่ายมีการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาเพ่ือจัดท ารายงานการประเมินตนเองประจ าปี เพ่ือรายงานผลการประเมินแก่
ผู้เกี่ยวขอ้งและเผยแพร่ต่อสาธารณชน  

1. สถานศึกษามีการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนและผู้รับบริการ 
อย่างไร  
  สถานศึกษามีการจัดระบบการประเมินคุณภาพภายในที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนและผู้รั บบริการ       
ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพภายในส าหรับสถานศึกษาที่
จัดการศึกษานอกระบบ พ.ศ. 2555 ที่อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 20 วรรคสามและมาตรา 25 วรรคหนึ่ง 
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยพ.ศ. 2551 โดยสถานศึกษาได้
ด าเนินการ ดังนี้1) จัดให้มีมาตรฐานการศึกษานอกระบบที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนดและพัฒนา
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในส่วนที่เป็นลักษณะเฉพาะของสถานศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการประกาศ 
ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เรื่อง มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2560 ให้มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ของศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ/เขต ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 20 ตัวบ่งชี้ 2) จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2562- 2565 พร้อมก าหนดค่าเป้าหมาย ซึ่งเป็นค่าความส าเร็จ หรือระดับผลการด าเนินงานที่สถานศึกษา
คาดหวังว่าสามารถท าให้เกิดขึ้นได้ในมาตรฐานที่ 1 และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 โดยน าการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ปีงบประมาณ 2558ผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด 
ปีงบประมาณ 2557และผลการประเมินตนเอง ปีงบประมาณ 2561 ของสถานศึกษาเป็นข้อมูลสารสนเทศในการ
พัฒนาและปรับปรุง โดยขอความเห็นชอบจากส านักงาน กศน. กรุงเทพมหานคร 3) ด าเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561-2564และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 4) จัดให้มีการนิเทศ ติดตาม 
ตรวจสอบการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยทุกกิจกรรม โดยแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด าเนินการนิเทศตามแผน สรุปและรายงานผลการนิเทศ
เสนอต่อผู้เกี่ยวข้อง และน าผลการนิเทศไปพัฒนาและปรับปรุงงานให้มีคุณภาพ 5) จัดให้มีการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร่วมกันรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบ วิเคราะห์ ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ประเมินตนเองตามมาตรฐาน และตัวบ่งชี้  วิเคราะห์ผลการประเมินตนเอง 
6) จัดท ารายงานการประเมินตนเองประจ าปีงบประมาณ 2562 7) เสนอรายงานการประเมินคุณภาพภายในต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และภาคีเครือข่ายและเผยแพร่ต่อสาธารณชน 8) น าผลการ
ประเมินคุณภาพภายในมาเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาและภาคีเครือข่าย9) จัดระบบบริหารและสารสนเทศให้พร้อมในการใช้ในการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา 10) ยึดหลักการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา บุคลากรทุกคนใน
สถานศึกษา ภาคีเครือข่าย และผู้รับบริการ ในทุกขั้นตอนของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาซึ่งการ
ด าเนินงานดังกล่าวส่งผลต่อ คุณภาพผู้เรียนและผู้รับบริการ ดังจะเห็นได้จากคะแนนผลส่งผลให้ผู้เรียนและ
ผู้รับบริการมีคุณภาพตามวัตถุประสงค์ของโครงการโดยจะเห็นได้จากผลการประเมินตามตัวชี้วัด 1.1 – 1.7 

2. สถานศึกษามีการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่บุคลากรในการด าเนินงานตามระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีก าหนดอย่างไร 

สถานศึกษามีการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่บุคลากรในการด าเนินงานตามระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา มีการประชุมบุคลากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC)ในเรื่องประกันคุณภาพทุกเดือน เพ่ือ
วางแผนการท างานและประเมินผลการท างานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารจัดการในองค์กรให้บุคลากรได้แสดง
ความคิดเห็น ร่วมคิด ร่วมพัฒนา และใช้หลักการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม โดยใช้วงจรคุณภาพ PDCAเสนอ
แนวทางการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และเกิดความตะหนักในการน าไปสู่การปฏิบัติใน
การด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานการประเมิน
ตนเอง (Self Assessment Report) ของสถานศึกษาปีงบประมาณ 2562 เพ่ือทบทวนการจัดท ารายงานการ
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ประเมินตนเอง และให้บุคลากรของสถานศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมในมีการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งกรรมการที่รับผิดชอบ
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบการรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบ วิเคราะห์ ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาประเมินตนเองตามมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ วิเคราะห์ผลการประเมินตนเอง และเขียน
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

3. สถานศึกษามีการทบทวนหรือประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนและ
ผู้รับบริการอย่างไร 

สถานศึกษาทบทวนหรือประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในที่ส่งผลต่ อคุณภาพผู้เรียนและ
ผู้รับบริการ โดยมีการนิเทศติดตามผลอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง มีการประชุมทบทวนวิธีการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ผลการประเมินที่ผ่านมา และน ามาใช้ในการด าเนินการประกันภาพภายใน โดยสถานศึกษาการด าเนินการ
ประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการ และการท างานของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา
ด าเนินการตามแผน ติดตามตรวจสอบ ประเมินผล การพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง บุคลากรทุกคนใน
สถานศึกษามีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายในทุกขั้นตอน โดยใช้หลักการท างานตามวงจรของเดมมิ่ง 
(PDCA) ตั้งแต่ก าหนดเป้าหมาย วางแผนติดตาม ด าเนินการ ตรวจสอบ ประเมินผล พัฒนาหรือปรับปรุง 
สถานศึกษาได้แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีหน้าที่จัดท า
แผนการนิเทศเสนออนุมัติ ด าเนินการนิเทศตามแผน สรุปและรายงานผลการนิเทศเสนอต่อผู้เกี่ยวข้อง และน าผล
การนิเทศไปพัฒนาและปรับปรุงงานให้มีคุณภาพ เมื่อจัดโครงการ /กิจกรรมต่าง ๆ เสร็จเรียบร้อยแล้วจัดท า
สรุปผลการด าเนินงาน มีการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะแนวทางการ
แก้ปัญหาและพัฒนาต่อเนื่อง ของแต่ละโครงการ เพ่ือใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงการด าเนินต่อไป สถานศึกษา
จดัประชุมบุคลากรของสถานศึกษาทุกเดือน เพ่ือติดตามการด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ และทบทวน
หรือประเมินระบบการประกันคุณภาพภายใน 

4. สถานศึกษามีการจัดท าแนวทางการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในเพ่ือให้บุคลากรของ
สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานอย่างไร 

สถานศึกษามีการจัดท าแนวทางการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในเพ่ือให้บุคลากรของ
สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานมีการจัดประชุมบุคลากรของสถานศึกษาทุกคน เพ่ือทบทวนวิธีการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา บุคลากรของสถานศึกษาทุกคนร่วมกัน      ก าหนดค่า
เป้าหมายในมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน/ผู้รับบริการ ปีงบประมาณ 2562 ที่คาดหวังว่าสามารถท าให้
เกิดขึ้นได้ตามศักยภาพและบริบทของสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ 
2561 เป็นข้อมูลเทียบเคียง ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานว่าเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนดไว้หรือไม่ และเพ่ือให้บุคลากรของสถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2562 มี
การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง เพ่ือให้บุคลากรของสถานศึกษาใช้เป็นแนวทางการด าเนินงาน และเสนอ
รายงานการประเมินตนเองต่อคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้นสั งกัด ภาคีเครือข่าย และเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน 
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5. สถานศึกษาพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอย่างไร ที่เป็นต้นแบบ 

       สถานศึกษาพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนและ
ผู้รับบริการตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพภายในส าหรับ
สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษานอกระบบ พ.ศ. 2555 ที่อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 20 วรรคสามและมาตรา 25 
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยพ.ศ. 2551 สถานศึกษา
ด าเนินการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการและการท างานของบุคลากรทุกคนใน
สถานศึกษา โดยน าผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามปีงบประมาณ 2558 ผลการประเมินคุณภาพ
สถานศึกษาโดยต้นสังกัด ปีงบประมาณ 2557 และผลการประเมินตนเอง ปีงบประมาณ 2561 เป็นข้อมูล
สารสนเทศในการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 – 2564และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาด าเนินการตามแผนติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง จัดท าระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา บุคลากร
ทุกคนในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายในทุกขั้นตอน โดยใช้หลักการท างานตามวงจรของเดม
มิ่ง (PDCA) ตั้งแต่ก าหนดเป้าหมาย วางแผนติดตาม ด าเนินการตรวจสอบ ประเมินผล พัฒนาหรือปรับปรุง เพ่ือ
ด าเนินการพัฒนาประกันคุณภาพภายใน และน าผลการประเมินมาเป็นแนวทางในการด าเนินการต่อไป 

จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 3 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
การศึกษา ดังรายละเอียดข้างต้น สามารถสรุปคะแนนที่ได้และระดับคุณภาพจากผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ไดด้ังรายละเอียดในตารางต่อไปนี้ 

 
สถานศึกษามีผลการประเมินตนเองในภาพรวม มาตรฐานที่ 3 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษา 

มีคะแนนรวม เท่ากับ 18.00คะแนน ซึ่งมีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีมาก โดยมีจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา วิธีปฏิบัติที่ดี 
หรือนวัตกรรม หรือต้นแบบ และข้อเสนอแนะในการพัฒนา ดังนี้ 

 
 
 

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 4.50 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่3.3 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา 5 4.50 ดีมาก 
ตัวบง่ชี้ที ่3.4  การประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 5 4.00 ดี 

รวม 20 18.00 ดีมำก 
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จุดเด่น 

1. ผู้บริหารสถานศึกษาได้น าหลักธรรมาภิบาล และน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การบริหารงานของสถานศึกษา 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการ
บริหารงานทั่วไปมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานได้อย่างชัดเจน 

2. ผู้บริหารสถานศึกษา มีการประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ระหว่างสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน กศน. กับบุคคล ชุมชน องค์กร
ชุมชน สถาบันศาสนา รวมทั้งสถานศึกษาอ่ืนที่ ไม่ใช่สังกัดส านักงาน กศน. เพ่ือร่วมจัดการศึกษานอกระบบ    
และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการท างานร่วมกันในการส่งเสริมความรู้ และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้กับประชาชน  

3. ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนมีความรัก ความสามัคคี สร้างขวัญและก าลังใจ มีการ
ท างานร่วมกันเป็นทีม ยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต มุ่งการ
ปฏิบัติงานเพื่อน าไปสู่ความส าเร็จร่วมกัน 

4. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ที่ระเบียบ
ก าหนด ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งในการให้ค าปรึกษา พิจารณาให้ข้อเสนอแนะในแผนพัฒนาคุณภาพ แผนปฏิบัติการ 
ให้ความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้การระดมทุนทางสังคมและทรัพยากรจากชุมชน          
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ติดตามและเสนอแนะการด าเนินงาน 

จุดทีค่วรพัฒนำ  

 สถานศึกษาควรมีการประชุมติดตาม ทบทวน ระบบการประกันคุณภาพภายในที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 
อย่างต่อเนื่อง โดยน าผลการประเมินตนเองของสถานศึกษามาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาในปีต่อไป และสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาตระหนักและเห็น
ความส าคัญของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 วิธีปฏิบัติที่ดี หรือ นวัตกรรม 

 1. สถานศึกษามีโครงสร้างการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีความเป็นเอกภาพในการปฏิบัติงาน ท าให้
กระบวนการท างานมีประสิทธิภาพ เนื่องจากบุคลากรทุกคนของสถานศึกษารับทราบและปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่ของตนเอง 
  2. สถานศึกษาจัดการศึกษา โดยส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายที่มีศักยภาพ จัดหรือร่วมจัด
การศึกษา ในทุกกิจกรรม และทุกข้ันตอน 
 3. คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ ติดตาม การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
 4. สถานศึกษามีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง 
 ต้นแบบ 
    -   
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 ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำ 
 1. สถานศึกษาควรมีการประชุมติดตาม ทบทวน ระบบการประกันคุณภาพภายในที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ผู้เรียน อย่างต่อเนื่อง น าผลการประเมินตนเองของสถานศึกษามาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาในปีต่อไป และสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาตระหนักและเห็น
ความส าคัญของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

2. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องควรค านึงถึงสิ่ง ต่อไปนี้ 1. สร้างจิตส านึกการพัฒนางาน
ประกันโดยถือว่าเป็นวัฒนธรรมการท างานปกติ (ท าทุกคน-ท าทุกวัน)ของสถานศึกษา 2. ร่วมกันก าหนด
มาตรฐานที่เป็น อัตลักษณ์ ของสถานศึกษาอย่างเด่นชัด เพ่ือสร้างความเป็นเจ้าของร่วมกัน และด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง 3. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยทุกคนพัฒนาตนเอง ใฝ่เรียนรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และแบ่งปันความรู้ตลอดเวลา ทั้งในและนอกองค์กร 

3. การจะพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ และคุณธรรมนั้น ควรน าหลักการทรงงาน 23 ข้อของในหลวง
รัชกาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงาน ยึดการด าเนินงานในลักษณะทางสายกลางที่สอดคล้องกับสิ่งที่อยู่
รอบตัว และสามารถปฏิบัติได้จริง มีความละเอียดรอบครอบคิดค้นหาแนวทางพัฒนา เพ่ือมุ่งประโยชน์ต่อ
ประชาชนสูงสุด มีคุณค่า และควรยึดเป็นแบบอย่างในการเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท น ามาปฏิบัติเพ่ือให้
บังเกิดผลต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ 
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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 

1) สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

2) สรุปผลการวิเคราะห์ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพ่ือการพัฒนา 

 
 

1. สรุปผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 
 

 

มำตรฐำน/ตัวบ่งชี ้
น้ ำหนัก

(คะแนน) 

ผลกำรประเมินตนเอง 

คะแนนที่ได ้ ระดับ
คุณภำพ 

มำตรฐำนที่ 1คุณภำพของผู้เรียน/ผู้รับบริกำร 35 33 ดีมำก 
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน    
ตัวบ่งชีท้ี่ 1.1 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานมีคุณธรรม  5 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีทักษะ กระบวนการคิด ทักษะการ
แสวงหาความรู้ เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน                
การด ารงชีวิต  

5 
 

5.00 ดีมาด 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.3 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานมีความรู้พืน้ฐาน  5 3.50 ดี 
กำรศึกษำต่อเนื่อง    
ตัวบ่งชีท้ี่ 1.4 ผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความสามารถ และทักษะ 
                ในการประกอบอาชีพ 

5 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.5 ผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรมปฏบิัติตนตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง 

5 5.00 ดีมาก 

ตัวบง่ชี้ที ่1.6  ผู้เรียนหรือผู้เขา้รับการอบรมสามารถใช้เทคโนโลยไีด้อย่างเหมาะสม 5 5.00 ดีมาก 
กำรศึกษำตำมอธัยำศัย    
ตัวบ่งชีท้ี่ 1.7 ผู้รับบริการได้รบัความรู้และ/หรือประสบการณ์จากการเข้าร่วม 
                กิจกรรม/โครงการการศึกษาตามอัธยาศัย 

5 4.50 ดีมาก 

มำตรฐำนที่ 2 คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ/กำรให้บริกำร 45 41.00 ดีมำก 
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มำตรฐำน/ตัวบ่งชี ้
น้ ำหนัก

(คะแนน) 

ผลกำรประเมินตนเอง 

คะแนนที่ได ้ ระดับ
คุณภำพ 

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน    
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.1 คุณภาพครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 4.50 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.2 คุณภาพของหลักสูตรสถานศึกษา 5 4.50 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.3 คุณภาพสื่อตามหลักสูตรสถานศึกษา 5 4.50 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.4 คุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 5 4.50 ดีมาก 
กำรศึกษำต่อเนื่อง    
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.5 คุณภาพวิทยากรการศึกษาต่อเนื่อง 5 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.6 คุณภาพหลักสูตรและสื่อการศึกษาต่อเนื่อง  4.5 4.50 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.7 คุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่อง 4.5 4.50 ดีมาก 
กำรศึกษำตำมอัธยำศัย    
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.8 คุณภาพผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 5 4.50 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.9 คุณภาพกระบวนการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 5 4.50 ดีมาก 
มำตรฐำนที่ 3 ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำ  20 18.00 ดีมำก 
ตัวบ่งชีท้ี่ 3.1 การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                

หลักธรรมาภิบาล 
5 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชีท้ี่ 3.2 การส่งเสริม สนบัสนุนการจัดการศึกษาของภาคีเครือข่าย 5 4.50 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่3.3 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา 5 4.50 ดีมาก 
ตัวบง่ชี้ที ่3.4  การประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 5 4.00 ดี 

รวม 100 92.00 ดีมำก 
 

สถานศึกษามีผลการประเมินตนเองในภาพรวม  โดยมีคะแนนรวม  เท่ากับ  92.00  คะแนน                    
ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 
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2. สรุปผลกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำเพื่อกำรพัฒนำ 

สรุปผลกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำเพื่อกำรพัฒนำ 
จุดเด่น        

ของสถำนศึกษำ 
1. สถานศึกษาจัดให้มีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่หลากหลาย  โดยสอดแทรก

กระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดคุณธรรมในเรื่องความสามัคคี มีวินัย มีความสะอาด 
สุภาพ ประหยัด ยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และจิต
อาสาบ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมค่ายธรรมสดใสห่างไกลยาเสพติดที่ด าเนินการมาต่อเนื่อง
ทั้ง 7 รุ่น และกิจกรรมธรรมศึกษา  เพ่ือให้ผู้เรียนอยู่ในสังคม ชุมชน และพัฒนาตนเองได้
อย่างมีความสุข  และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

2. สถานศึกษาได้ก าหนดให้นักศึกษาจัดท าโครงงานทุกภาคเรียน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของ
คะแนนระหว่างภาคเรียน  กิจกรรมโครงงานท าให้ผู้เรียนได้มีทักษะในการคิด การลงมือ
ท า ค้นคว้า ทดลอง  การจัดหาข้อมูล  สรุปผลและรายงานผล  ตลอดจนการน าเสนอ
ผลงานโครงงานช่วยให้ผู้เรียนเกิดการคิดเป็น  ท าเป็นและแก้ปัญหาเป็น และเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนได้เสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

3. สถานศึกษาจัดกิจกรรม และพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้  ความเข้าใจ ในหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข  ตามแนว
พระราชด าริ ยึดหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 
ตลอดจนการใช้ความรู้ด้วยความรอบครอบ ระมัดระวัง  และมีคุณธรรมเป็นพื้นฐานใน
การตัดสินใจ และการกระท า น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 

4. สถานศึกษาได้ด าเนินการจัดกิจกรรมศูนย์ดิจิทัลชุมชน เพื่อจัดกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  และประชาสัมพันธ์สินค้าชุมชน ผ่านสื่อดิจิทัล การค้าออนไลน์ 
เพ่ือให้ผู้เรียนน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  ในการเพิ่มมูลค่าสินค้าหรือบริการ 

5. สถานศึกษาจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย คือ กิจกรรมให้บริการหนังสือพิมพ์ กศน.
แขวง  และกิจกรรมห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้  เพ่ือให้บริการประชาชนในชุมชนเป็นการใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือเสริมการอ่าน 

6. สถานศึกษามีการส่งเสริม และพัฒนาครู การศึกษาขั้นพ้ืนฐานหลักสูตรต่อเนื่องท าให้ครูมี
ความรู้ ความสามารถ  และทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู้ สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาของผู้เรียน ตามหลักปรัชญาการคิดเป็น โดยใช้การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ 
ONIE model  และการเรียนรู้แบบโครงงาน  สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 

7. วิทยากรการศึกษาต่อเนื่อง หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความรู้ ความสามารถ สามารถจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน/ผู้รับบริการ  และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และ
น าไปประกอบอาชีพหรือพัฒนาอาชีพไดจ้ริง  ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ สามารถน า
ความรู้ไปพัฒนาต่อยอดอาชีพ หรือเพ่ิมรายได้  

8. ผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย  มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการปฏิบัติงาน
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สรุปผลกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำเพื่อกำรพัฒนำ 

สามารถออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนหลากหลายรูปแบบ สอดคล้องเหมาะสมกับ
ความต้องการของผู้รับบริการ 

9.  ผู้บริหารสถานศึกษาได้น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและน าหลักธรรมภิบาลใน
การบริหารงานของสถานศึกษาทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการ
บริหารงานบุคลากร และด้านการบริหารงานทั่วไป  ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรท างาน
ร่วมกันเป็นทีม มีความรักสามัคคี มุ่งปฏิบัติงานสู่ความส าเร็จร่วมกันอย่างถูกต้องโปร่งใส 
และตรวจสอบได้ 

10.  คณะกรรมการสถานศึกษาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ ทั้ง 8 ด้าน สามารถให้ค าปรึกษา
ข้อเสนอแนะต่างๆ และมีส่วนร่วมตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

จุดที่ควรพัฒนำ 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีค่าสูง
กว่า 

2. ค่าเป้าหมายที่ก าหนดแต่ไม่ครบทุกรายวิชา ครูควรพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนให้เห็นเด่นชัด 

3. สถานศึกษาควรติดตามผู้เรียน/ผู้รับบริการ หลังจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง ซึ่งยังติดตามไม่ต่อเนื่องเท่าที่ควร 

4. ผู้เรียน/ผู้รับบริการที่จบหลักสูตรการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพน าความรู้ไปสร้างรายได้ เพื่อ
ประกอบอาชีพ หรือเพ่ิมมูลค่าสินค้า ได้ค่อนข้างน้อย 

5. สถานศึกษาไม่มีงบประมาณในการจัดซื้อสื่อ หนังสือ ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ในบ้านหนังสือชุมชนหรือห้องสมุด 

6. สถานศึกษาควรมีการประชุมติดตาม ทบทวน ระบบประกันคุณภาพภายใน ที่ส่งผลต่อ
คุณภาพผู้เรียน โดยน าผลการประเมินตนเองของสถานศึกษามาพัฒนาปรับปรุงในปีต่อไป 
สร้างความตระหนักและเห็นความส าคัญของงานประกันคุณภาพในสถานศึกษา 

วิธีปฏิบัติทีด่ี 
หรือนวัตกรรม 
หรือตัวอย่ำงท่ีดี 
หรือต้นแบบ 
 

1. สถานศึกษามีผู้เรียนที่เป็นตัวย่างที่ดีด้านคุณธรรม จากการสอบนักธรรมศึกษาชั้นตรี  

นักธรรมศึกษาชั้นโท และนักธรรมศึกษาชั้นเอก ของนักศึกษาและบุคลากรคร ูมีการมอบ

ประกาศนียบัตรให้ในโครงการปฐมนิเทศผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 จ านวน 41 ราย 

และมอบเกียรติบัตรกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดีเด่น ของแต่ละระดับ จ านวน 21 ราย 

นอกจากนี้สถานศึกษายังมีการมอบเกียรติบัตรผู้มีคะแนนสอบวัดผลการศึกษาระดับชาติ

ส าหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคเรียนที่ 2/2561     

ทุกระดับ จ านวน 3 ราย เพ่ือเป็นเกียรติ และขวัญก าลังใจแก่ผู้เรียน 

2. สถานศึกษาจัดการศึกษา โดยส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายที่มีศักยภาพจัด หรือร่วม
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สรุปผลกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำเพื่อกำรพัฒนำ 

จัดการศึกษาในทุกกิจกรรม และทุกขั้นตอน 
3. คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ ติดตาม การจัด 

การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 

แนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
1. ส่งเส1ริมสนับสนุนให้ครูได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถในการออกแบบการจัดกระบวนการ

เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือให้สามารถจัดการเรียนการสอนในรายวิชาหลักได้ 
2. จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านวิชาการท่ีหลากหลาย เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีค่าผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 

3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูท าสื่อและเทคโนโลยีที่มีความหลากหลายมาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้
ให้เหมาะสมกับผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิต การท างาน หรือ
ประกอบอาชีพ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง 

4. สถานศึกษาควรติดตามผู้เรียน/ผู้รับบริหาร หลังจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการศึกษา
ต่อเนื่องอย่างต่อเนื่อง 

5. สถานศึกษาควรมีการติดตามและประเมินหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาจัดท าหลักสูตรให้มี
คุณภาพยิ่งขึ้น 

6. พัฒนาวิทยากรการศึกษาต่อเนื่อง ในการจัดท าหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ การออกแบบ
การเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลให้สามารถจัดการศึกษาต่อเนื่องได้อย่างมีคุณภาพ 

7. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ประชาชน ชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านหนังสือชุมชน    
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เพ่ือสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับชุมชน 

 
************** 
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เกณฑ์ระดับคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
  
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 

 
ตารางที ่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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คณะผู้จัดท ำ 
 

คณะที่ปรึกษำ 
นายปรเมศวร์    ศิริรัตน์            ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม 

          อัธยาศัยกรุงเทพมหานคร 
นายอรรถพร    ไม่หน่ายกิจ        ประธานกรรมการสถานศึกษา  
นางพรทิพย์     ศิริแตง           ผู้อ านวยการศูนย์การศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ 

นางธนธรณ์     มาล ี           ครู คศ.3    
นางพูลสุข      ทรัพย์สมบูรณ์      ครู คศ.3    
  

คณะท ำงำน 
นางพรทิพย์   ศิริแตง           ผู้อ านวยการศูนย์การศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ 

นางธนธรณ์       มาล ี      ครู คศ.3    
นางพูลสุข        ทรัพย์สมบูรณ์ ครู คศ.3    
นางสาวสมพิศ   จันทร์หัวนา พนักงานราชการ (ครูอาสา) 
นางสาวเปรมทิพย์  รัตนเรือง พนักงานราชการครู กศน.แขวงบางหว้า    
นางสาดรจงกล    นาคสัมฤทธิ์ พนักงานราชการครู กศน.แขวงคลองขวาง    
นางสาวสุวรรณี   ไพเราะห์ พนักงานราชการ ครู กศน.แขวงปากคลองภาษีเจริญ    
นางสาวสร้อยธิดา  ปัญญา พนักงานราชการ ครู กศน.แขวงบางแวก 
นางสาววรัญญา  โพธิกนิษฐ พนักงานราชการ ครู กศน.แขวงบางจาก   
นายอภิชิต        การินทร ์ พนักงานราชการครู กศน.แขวงคูหาสวรรค์ 
นายทิฐินัย        ศิริแตง  พนักงานราชการครู กศน.แขวงบางด้วน 
นางพันนิภา      จีนเหนาะ   ครูศูนย์การเรียนชุมชนวัดรางบัว 
นางสาวสมฤดี    แสงทน  ครูศูนย์การเรียนชุมชนเลิศสุขสม 
นายบุญเสริม     จันทร์ศิริพรชัย ครูศูนย์การเรียนชุมชนรางบัว 
เรียบเรียงและเขียนรำยงำน 
นางพูลสุข        ทรัพย์สมบูรณ์ ครู คศ.3 
นางสาวสมพิศ   จันทร์หัวนา        ครูอาสาสมัคร 
ตรวจสอบข้อมูล  
นางพรทิพย์      ศิริแตง           ผู้อ านวยการศูนย์การศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ 
จัดพิมพ์และท ำรูปเล่มปก   
นายอภิชิต      การินทร์  พนักงานราชการครู กศน.แขวงคูหาสวรรค์ 

 

 


