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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(Self – Assessment Report : SAR) 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ 
 

สังกัดส านักงาน กศน.  
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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(นางสาวมาลี  ธัญธนนนท์) 

                     ผู้อ านวยการ กศน.เขตภาษีเจริญ                         
                    วันที ่ 9    ธนัวาคม  พ.ศ. 2563 

 

กระทรวงศึกษาธิการ 
ค าน า 

 
  ตามกฎกระทรวง ก าหนดระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพภายใน ส าหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษานอก
ระบบ พ.ศ. 2555  ที่อาศัยอ านาจตามความในมาตร 20 วรรคสาม และวรรคมาตรา 25 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.  2551 ได้ก าหนดให้สถานศึกษาต้องด าเนินการ ดังนี้  1) จัดให้มีมาตรฐาน
การศึกษานอกระบบที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด 2) จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี    
3) ด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี 4) จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา     
5) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 6) จัดท ารายงานการประเมินตนเองประจ าปี            
7) เสนอรายงานการประเมินคุณภาพภายในต่อคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และภาคีเครือข่าย และเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน 8) น าผลการประเมินคุณภาพภายในมาเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการสถานศึกษาและภาคีเครือข่าย 9) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 10) ยึดหลักการมีส่วนร่วมของสถานศึกษา 
บุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ภาคีเครือข่าย และผู้รับบริการ 
 ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ  ได้วางแผนและ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563  ในกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตาม
ภารกิจและบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษา  ส่งผลให้ผู้เรียนและผู้รับบริการได้รับการจัดการศึกษานอกระบบและการจัดการศึกษา
ตามอัธยาศัยที่เป็นไปตามความต้องการ และความสนใจ ตลอดทั้งภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่าง  ๆท าให้การ
ด าเนินงานของสถานศึกษาบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ตามที่ได้ก าหนดไว้ 
 ในการนี้ เพื่อเป็นการด าเนินงานให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงดังกล่าวข้างต้น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ จึงได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพื่อประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยวิเคราะห์จากแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปีร่วมกับผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา และจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี ่ยวข้อง เพื่อประเมินคุณภาพภายใน และจัดท ารายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา พร้อมทั้งร่วมกันเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีถัดไป ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องตามสภาพจริงของสถานศึกษา เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างยั่งยืน 
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สารบัญ 
  

                  หน้า 
ค าน า            ก  
สารบัญ            ข  
บทสรุปส าหรับผูบ้ริหาร           ง  
 บทที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 สภาพทั่วไปของสถานศึกษา       1  

 ทิศทางการด าเนินงานของสถานศึกษา      2 

 จ านวนผู้เรียน ผู้รับบริการ และจ านวนผู้จัดการเรียนรู้  
 (ปีงบประมาณที่จัดท ารายงานการประเมินตนเอง)    4 

 จ านวนบุคลากร (ปีงบประมาณที่จัดท ารายงานการประเมินตนเอง)   5 

 งบประมาณ (ปีงบประมาณที่จัดท ารายงานการประเมินตนเอง)   5 

 กศน.ต าบล/ศูนย์การเรียนชุมชน      6 

 แหล่งเรียนรู้         8 

 ภาคีเครือข่าย         9 

 ภูมิปัญญา         10 

 แผนปฏิบัติการประจ าปี (ปีงบประมาณที่จัดท ารายงานการประเมินตนเอง)  14 

 รางวัล เกียรติบัตร การเชิดชูเกียรติที่สถานศึกษาได้รับ     40 

 ค่าเป้าหมายของสถานศึกษา       42 
 บทที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
(เฉพาะมาตรฐานที่ 1 - 2)       46  

 ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาต่อเนื่อง (เฉพาะมาตรฐานที่ 1 - 2)  67 

 ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย (เฉพาะมาตรฐานที่ 1 - 2) 79 

 ผลการประเมินคุณภาพคุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา (มาตรฐานที่ 3) 85 
 

 

ข 
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สารบัญ (ต่อ) 
                  หน้า 
 
 บทที่ 3 สรุปผลการประเมินตนเอง และแนวทางการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 

 มาตรฐานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    105 

 มาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง       107 

 มาตรฐานการศึกษาตามอัธยาศัย      109 
 
ภาคผนวก 

 ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 
ของสถานศึกษา 

 ค่าเป้าหมายเพ่ือใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน 
การศึกษาของสถานศึกษา 

 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ ตั้งอยู่เลขที่ 40 อาคาร 38 ปี โรงเรียน

ไชยฉิมพลีวิทยาคม ซอยเพชรเกษม 48 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร  สังกัดส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ มีการ
จัดการศึกษา 3  ประเภท ประกอบด้วย 

   การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   การศึกษาต่อเนื่อง 
   การศึกษาตามอัธยาศัย 
คณะกรรมการประเมินตนเองของสถานศึกษา ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2563  ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 ซึ่งจากการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา สามารถสรุป ได้ดังนี้  

สถานศึกษามีผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับ ดีเลิศ  มีคะแนนรวมเท่ากับ 83.29 คะแนน 
และเม่ือพิจารณาผลการประเมินตนเองตามประเภทการจัดการศึกษาของสถานศึกษา พบว่า 

1. มาตรฐานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สถานศึกษามีผลการประเมินตนเอง              
อยู่ในระดับ ดีเลิศ  มีคะแนนรวมเท่ากับ  82.60  คะแนน  

2. มาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง  สถานศึกษามีผลการประเมินตนเอง อยู่ในระดับ ดีเลิศ มีคะแนนรวม
เท่ากับ 81.07  คะแนน  

3. มาตรฐานการศึกษาตามอัธยาศัย สถานศึกษามีผลการประเมินตนเอง อยู่ในระดับ ดีเลิศ  มีคะแนนรวม
เท่ากับ 86.20 คะแนน   
 ทั ้งนี ้ จากการสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
โดยภาพรวมของสถานศึกษา จึงได้มีการก าหนดแนวทางเพื ่อรักษาคุณภาพหรือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ทีส่ถานศึกษาคาดว่าจะน าไปด าเนินการในปีงบประมาณถัดไป ดังนี้ 
     1) พัฒนาหลักสูตร สื่อ การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  2) พัฒนาศักยภาพครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  3) พัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคุณธรรมของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
  4) พัฒนา กศน.แขวงให้เป็นกลไกขับเคลื่อนการจัดการศึกษา และส่งเสริมภาคีเครือข่ายในการจัด
การศึกษา และการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในชุมชน 
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 คณะกรรมการการประเมินตนเองของสถานศึกษา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สถานศึกษาจะน าผลการประเมิน
จากรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ไปใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ต่อไป 
                                                                              
 
 
 
                   ( นางสาวมาลี    ธัญธนนนท์ ) 

         ประธานคณะกรรมการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
               วันที่  9  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 
 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการสถานศึกษาได้รับทราบผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว     
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สถานศึกษาจะน าผลการประเมินจากรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ไปใช้เป็น
ข้อมูลในการก าหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
 
 
 
     

(นายอรรถพร   ไม่หน่ายกิจ) 
          ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
         วันที่ 9  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2563 
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บทท่ี 1 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 

 สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 
ชื่อสถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ 
ตั้งอยู่เลขท่ี  40 อาคารอนุสรณ์ 38 ปี  โรงเรียนไชยฉิมพลีว ิทยาคม  แยกบางแวก 69  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 

 อาศัยอ านาจหน้าที่ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ  ( ลงวันที่ 10  
มีนาคม  พ.ศ. 2551) 

1. จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

2. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานภาคีเครือข่าย เพ่ือจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและ 

การศึกษาตามอัธยาศัย 

3. ด าเนินการตามนโยบายพิเศษของรัฐบาล และงานเสริมสร้างความม่ันคงของชาติ 

4. จัด ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการจัดการศึกษาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

ในพ้ืนที ่

5. จัด ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 6. วิจัยและพัฒนาคุณภาพหลักสูตร สื่อ กระบวนการเรียนรู้ และมาตรฐานการศึกษานอกระบบ 
  7. ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนความรู้แลประสบการณ์ 
  8. ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ นิเทศภายใน ติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  9. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 10. ระดมทรัพยากรเพ่ือใช้ในการจัดและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 11. ด าเนินการประกันคุณภาพภายใน ให้สอดคล้องกับระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด 
 12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

mailto:Phasicharoen@bkk1.nfe.go.th
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 ทิศทางการด าเนินงานของสถานศึกษา 
 วิสัยทัศน์ 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ เป็นสถานศึกษาที่ส่งเสริม 
การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน อย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยมีภาคีเครือข่ายเป็นฐานการเรียนรู้ โดยมุ้งเน้นพัฒนาคนให้มีความรู้ การใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เกิดทักษะที่จ าเป็น
ในโลกศตวรรษท่ี 21 
 พันธกิจ 

  1. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมีคุณภาพทุกด้าน  เพื่อยกระดับ
การศึกษาพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
  2. จัดกระบวนการเรียนรู้ รูปแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  3. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งการจัดกิจกรรมของศูนย์การเรียน และแหล่งเรียนรู้        
ในรูปแบบต่างๆ  

4.  พัฒนาบุคลากร และระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือมุ่งจัดการศึกษา และ 

การเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

 

 อัตลักษณ์ 

  คุณธรรม น าผู้เรียน  สู่จิตอาสา 
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โครงสร้าง กศน. เขตภาษีเจริญ 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- งานธุรการ และสารบรรณ 

- งานการเงิน 

- งานบัญชี 

- งานงบประมาณ 

- งานพัสด ุ

- งานบุคลากร 
- งานอาคารสถานท่ี 

- งานแผนงานและโครงการ 
- งานประชาสัมพันธ์ 
- งานข้อมูลสารสนเทศ     

และการรายงาน 

- งานควบคุมภายใน 

- งานนิเทศติดตามประเมินผล 

และงานวิจัยพัฒนาคณุภาพ
การศึกษา 

- งานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

- งานตรจราชการ/บริหาร
ความเสีย่ง 

- งานเลขานุการคณะกรรมการ
สถานศึกษา  

- งานส่งเสรมิการรู้หนังสือ 

- งานการศึกษาพ้ืนฐานนอกระบบ 

และงานเทียบระดับการศึกษา 
- งานพัฒนาหลักสูตร 
- งานทะเบียน 

- งานวัดผลและประเมินผล 

- งานศูนย์บริการให้ค าปรึกษาแนะ
แนว 

- งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
- งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ

เทคโนโลย ี

- งานกิจกรรมนักศึกษ/องค์กร
นักศึกษา 

- งานการศึกษาต่อเนื่อง 
    -การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ 

    -การศึกษาเพื่อพัฒนา    
ทักษะชีวิต 

    -การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม
และชุมชน 

    -การจัดการศึกษาตามหลัก  
เศรษฐกิจพอเพียง 

- งานศูนย์ดิจิจทัลชุมชน 

 
 

- งานกิจการ/โครงการพิเศษ 

- งานการศึกษาตามอัธยาศัย 
(พัฒนาแหล่งเรียนรู้        
ภูมิปัญญาท้องถิ่น) 

- บ้านหนังสือชุมชน/
หนังสือพิมพ์แขวง 

- งานส่งเสรมิ สนับสนุน    
ภาคีเครือข่าย 

- งานกิจการนักศึกษาลูกเสือ 

- งานกิจการนักศึกษา        
ยุวกาชาด 

- งานป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพตดิและเอดส ์

- งานกิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตย 

- งานผู้สูงอาย ุ

- งานศูนย์การเรยีนรูต้้นแบบ 

 5 ดี พรีเมี่ยม 
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 จ านวนผู้เรียน ผู้รับบริการ และจ านวนผู้จัดการเรียนรู้ (ปีงบประมาณที่จัดท ารายงานการประเมินตนเอง) 

 

หลักสูตร/ประเภท 
จ านวนผู้เรียน (คน) รวมจ านวน 

(คน) 
จ านวนผู้จัดการเรียนรู ้(คน) 

ชาย หญิง 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน     

- ระดับประถมศึกษา 16 34 50 1 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 372 391 763 5 

- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 547 626 1,173 9 
รวมจ านวน (คน) 935 1,051 1,986 14 

การศึกษาต่อเนื่อง     
1. โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
 - 1 อ าเภอ 1 อาชีพ 
 - พัฒนาอาชีพระยะสัน้ (กลุ่มสนใจ) 
 - ชั้นเรียนวชิาชีพ (31 ชั่วโมงขึ้นไป) 
  

 
0 
38 
77 

 
34 
265 
85 

 
34 
303 
162 

 
2 
 

2. โครงการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

45 101 146 14 

3. โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม
และชุมชน 

57 179 236 14 

4. โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ
ชีวิต 

76 192 268 14 

รวมจ านวน (คน) 293 856 1,149 44 

การศึกษาตามอัธยาศัย     
โครงการบ้านหนังสือชุมชน 350 552 902 8 

โครงการหนังสือพิมพ์แขวง 133 128 261 8 
รวมจ านวน (คน) 483 650 1,163 16 
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จ านวนบุคลากร (ปีงบประมาณที่จัดท ารายงานการประเมินตนเอง) 

 

ประเภท/ต าแหน่ง 
จ านวน (คน) 

ต ่ากว่า ป.ตร ี ป.ตร ี ป.โท ป.เอก รวมจ านวน 

ข้าราชการครู 0 0 3 0 3 
พนักงานราชการ      

 - ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน 0 1 0 0 1 
 - ครู กศน. ต าบล 0 6 1 0 7 

อัตราจ้าง      
 - ครูศูนย์การเรียนชุมชน 0 2 1 0 3 

รวมจ านวน  9 5 0 14 

 

 งบประมาณ (ปีงบประมาณที่จัดท ารายงานการประเมินตนเอง) 
- เงินงบประมาณ   2,674,890  บาท 
- เงินนอกงบประมาณ   282,873.76 บาท 
 รวมจ านวนเงิน         2,957,763.76 บาท 
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 กศน.ต าบล/แขวง/ศูนย์การเรียนชุมชน 
 

กศน.ต าบล/แขวง ที่ตั้ง ผู้ประสานงาน/ผู้รับผิดชอบ 
กศน.แขวงบางแวก 
 

วัดชัยฉิมพลี  ซอยจรัญสนิทวงศ์ 13 แขวงบางแวก  
เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ10160 
 

นางสาวสร้อยธิดา  ปัญญา 

กศน.แขวงบางหว้า 
 

วัดรางบัว  ซอยเพชรเกษม 33แขวงบางหว้า 
เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ10160 
 

นางสาวพรยุพิน  จิตจักร์ 

กศน.แขวงบางด้วน 
 

ศูนย์สุขภาพชุมชนเขต 1 หมู่ 3 ซอยเพชรเกษม 54  
แขวงบางด้วน  เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ 10160 
 

นายทิฐินัย    ศิริแตง 

กศน. แขวงปากคลอง       
ภาษีเจริญ 
 

วัดทองศาลางาม ซอยเพชรเกษม 20 แขวงปาก
คลองภาษีเจริญ  เขตภาษีเจริญ   กรุงเทพฯ 10160 

นางสาวสุวรรณี   ไพเราะห์ 

กศน. แขวงบางจาก 
 

143 ชุมชนศรีประดู่บางจาก แขวงบางจาก เขตภาษี
เจริญ กรุงเทพฯ 10160 
 

นางสาววรัญญา   โพธิกนิษฐ 

กศน. แขวงคลองขวาง 
 

วัดตะล่อม  ซอยจรัญสนิทวงศ์ 13แขวงคลองขวาง  
เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ10160 
 

นางสาวกรจงกล นาคสัมฤทธิ์ 

กศน.แขวงคูหาสวรรค์ 
 

32 ซอยบางแวก 1 แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพฯ 10160 
 

นางสาวสุปราณี แจ้งกระจ่าง 

รวม 10 ศูนย์การเรียน 17 ห้องเรียน 7 คน 
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ศูนย์การเรียนชุมชน ที่ตั้ง ผู้รับผิดชอบ 

โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม 
 -  ระดับประถมศึกษา 
 -  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

อาคาร 5 โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม  40 ซอย
บางแวก 69 แขวงบางแวก  เขตภาษีเจริญ  
กรุงเทพฯ  

 
นางสาวสมพิศ  จันทร์หัวนา 

แขวงบางแวก 
- ระดับมัธยมต้น 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

วัดชัยฉิมพลี  ซอยจรัญสนิทวงศ์ 13 แขวงบางแวก  
เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ 

 
นางสาวสร้อยธิดา ปัญญา 
นางสาววรัญญา  โพธิกนิษฐ 

แขวงบางหว้า 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

วัดรางบัว  ซอยเพชรเกษม 33 แขวงบางหว้า 
เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ  
 

 
นางสาวพรยุพิน จิตจักร์ 
นายบุญเสริม จันทร์ศิริพรชัย 

แขวงปากคลองภาษีเจริญ 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

วัดทองศาลางาม ซอยเพชรเกษม 20 แขวงปาก
คลองภาษีเจริญ  เขตภาษีเจริญ   กรุงเทพฯ  

 
นางสาวสุวรรณี  ไพเราะห์ 
 

แขวงบางด้วน  
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

ศูนย์สุขภาพชุมชนเขต 1 หมู่ 3 ซอยเพชรเกษม 54  
แขวงบางด้วน  เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ 
 

นายทิฐินัย  ศิริแตง 

ศูนย์การเรียนชุมชนลัดภาชี 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

145/18  เพชรเกษม 48 แยก 4-7 แขวงบางด้วน   
เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ 
 

นางสาวสมฤดี  แสงทน 

แขวงคูหาสวรรค์ 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

วัดวัดวิจิตรการนิมิตร  ซอยจรัลสนิทวงศ์ 13  
แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 
 

นางสาวสุปราณี แจ้งกระจ่าง 

แขวงคลองขวาง 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

วัดตะล่อม  ซอยจรัญสนิทวงศ์ 13 แขวงคลองขวาง  
เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ 
 

นางสาวกรจงกล นาคสัมฤทธิ์ 

รวม 8 ศูนย์การเรียน 10 ห้องเรียน 10 คน 
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 แหล่งเรียนรู้  

แหล่งเรียนรู้ ด้าน ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ ผู้รับผิดชอบ 
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตร 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

52 ซอยบางแวก 83  
แขวงคลองขวาง  
 เขตภาษีเจริญ 

นางสาวกรจงกล   
นาคสัมฤทธิ์ 

วัดก าแพง(บางจาก) สถาปัตยกรรมและ
จิตรกรรมฝาผนังภายในพระ
อุโบสถ 

วัดก าแพง ซอยเพชรเกษม 
20 แขวงปากคลองภาษี
เจริญ เขตภาษีเจริญ  

นางสาวสุวรรณี 
ไพเราะห์ 

บ้านศิลปิน ศิลปวัฒนธรรม 
ประเภท โขน หุ่นละคร 

309 ซอยเพชรเกษม 28 
28 แขวงคูหาสวรรค์  
เขตภาษีเจริญ 

นางสาวสุปราณี 
แจ้งกระจ่าง 

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นชุมชนพูน 
บ าเพ็ญ 

วัฒนธรรมประเพณี 
 

ชุมชนพูนบ าเพ็ญ ซอยบาง
แวก 116  แขวงคลอง
ขวาง เขตภาษีเจริญ 

นางสาวกรจงกล   
นาคสัมฤทธิ์ 

ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค
และรักษาพยาบาล 

68 ซอย ศาลธนบุรี 17 
แยก 5 แขวง บางหว้า เขต
ภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร 10160 

นางสาวชุติกาญจน์  
กระธน 

วัดปากน ้าภาษีเจริญ ด้านศาสนสถาน 300 ซอย รัชมงคล
ประสาธน์ แขวง ปาก
คลองภาษีเจริญ เขตภาษี
เจริญ กรุงเทพมหานคร 
10160 

นางสาวสุวรรณี  
ไพเราะห์ 

วัดนาคปรก ด้านศาสนสถาน 99 ถนน เทอดไท แขวง 
ปากคลองภาษีเจริญ เขต
ภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร 10160 

นางสาวสุวรรณี  
ไพเราะห์ 

วัดนางชี ด้านศาสนสถาน แขวง ปากคลองภาษีเจริญ 
เขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร 10160 

นางสาวสุวรรณี  
ไพเราะห์ 
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 ภาคีเครือข่าย  

ภาคีเครือข่าย  
(กลุ่ม องค์กร และหน่วยงาน) 

ด้าน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สถานศึกษา 40 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม 48 
 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ 

02-410-2369 

โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม 
 

สถานศึกษา 111 ซอยเพชรเกษม 48 
 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ  

02-869-6465 

 โรงเรียนวัดนาคปรก สถานศึกษา ถนนเทอดไท แขวงปากคลองภาษี
เจริญ เขตภาษีเจริญ 

02-467-0568 

มหาวิทยาลัยสยาม สถานศึกษา 88 ถนนเพชรเกษม  แขวงบางหว้า 
เขตภาษีเจริญ   

02-867-8088 

วัดชัยฉิมพลี ศาสนาสถาน 62 หมู่ 6 ถนนเพชรเกษม 48 
 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ 

02-410-1659 

วัดตะล่อม ศาสนาสถาน บางแวก แขวงคลองขวาง  
เขตภาษีเจริญ 

065-379-8244 

วัดรางบัว ศาสนาสถาน 70 หมู่ 6 ถนนเพชรเกษม  
แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ 

02-868-7956 

วัดทองศาลางาม ศาสนาสถาน 247 ถนนเพชรเกษม 20 
 แขวงปากคลองภาษีเจริญ   
เขตภาษีเจริญ 

02-458-1836 

วัดก าแพง(บางจาก) ศาสนาสถาน 271 ซอย เพชรเกษม 20  
แขวงปากคลองภาษีเจริญ 
 เขตภาษีเจริญ 

085-123-4760 

ห้องสมุดวัดนาคปรก ศาสนาสถาน  ถนนเทอดไท  
แขวงปากคลองภาษีเจริญ  
เขตภาษีเจริญ 

02-467-2380 

ศูนย์สาธารณสุข 47 สถานพยาบาล 28 ซอย บางแวก 92  
แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ 

02-410-1810 

ศูนย์สาธารณสุข 62 สถานพยาบาล 68 ซอย ศาลธนบุรี 17 แยก 5  
แขวง บางหว้า เขตภาษีเจริญ 

02-455-5804 
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ภาคีเครือข่าย  
(กลุ่ม องค์กร และหน่วยงาน) 

ด้าน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

โรงพยาบาลเพชรเกษม 2 
 

สถานพยาบาล 675 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า 
เขตภาษีเจริญ  

02-455-5599 

สถานีต ารวจนครบาลภาษีเจริญ หน่วยงานราชการ 48 ซอย เพชรเกษม 54  
แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ 

02-413-1114 

ส านักงานเขตภาษีเจริญ หน่วยงานราชการ 46 ซอย เพชรเกษม 54  
แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ 

02-413-0565 

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุบ้านบางแค 

 

หน่วยงานราชการ 813 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า  
เขตภาษีเจริญ 

02-413-1141 

สถานีต ารวจนครบาลบางเสาธง หน่วยงานราชการ 50 ซอย บางแวก 2 แขวงคูหาสวรรค์ 
เขตภาษีเจริญ 

02-410-8263 

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการ
เกษตร 

ศูนย์การเรียนรู้ 52 ซอยบางแวก 83  
แขวงคลองขวาง  เขตภาษีเจริญ  

089-7608838 

 

 ภูมิปัญญา 

บุคคล (ปราชญ์ชาวบ้าน  
ภูมิปัญญา ผู้น า) 

ความรู้ ความสามารถ ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ 

นางบุญช่วย         วิชชุการ การแปรรูปสมุนไพร 
 

ชุมชนสุภัทรภิบาล แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ 

นางจิตรดา         พูนบ าเพ็ญ 

 

คุกกี้ ชุมชนพูนบ าเพ็ญ แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ 

นายวินัย            แก้วค า ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ทางการเกษตร 

52 ซอยบางแวก 83  แขวงคลองขวาง  
 เขตภาษีเจริญ  

นายประกาศ       พูนบ าเพ็ญ ช่างซ่อมรถจักรยาน /ช่างซ่อม
รถจักรยานยนต์ 

บางแวก 116  แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ  

นายอยู่              กาญจนพิบูลย์ ช่างไม้ 300 ถนนพุทธมณฑลสาย 1 ซอย 13  
แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ 

นางสาวกมลเนตร   คล้ายแจ้ง วิชากระเป๋าผ้าลดโลกร้อน 2 ซ.บางแวก 116 แยก 1 แขวงคลองขวาง  
เขตภาษเีจริญ 
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บุคคล (ปราชญ์ชาวบ้าน  
ภูมิปัญญา ผู้น า) 

ความรู้ ความสามารถ ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ 

นางละเอียด         มูลธิยะ ภาษาอังกฤษ 

 

30/8  ม.5 แขวงบางไผ่  เขตบางแค  กรุงเทพฯ 

นางสาวศิริวรรณ   หว่างรักษาวงศ์ สานตะกร้าจากเส้นพลาสติก 22 ซ.บางแวก 1 แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพฯ 

นางสมฤทัย        แก้วอุไร ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย 138 ถ.เพชรเกษม 58 แยก 10 แขวงบางด้วน 
เขตภาษีเจริญ 

นางสาววิไล        อยู่ยงยืน แปรรูปผลไม้ 
 

หมู่ 4 แขวงบางหว้า   เขตภาษีเจริญ 

นางกรรณิกา      กุลโกวิท กระเป๋าหนังท ามือ   12/2 แขวงปากคลองภาษีเจริญ   
เขตภาษีเจริญ 

นายศุภชัย         ถ ้าหินอ่อน ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ท างานปลูกผักปลอดสารเคมี 

ชุมชนวัดตะโน แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ 

นายวันชัย         ขยายวงศ์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ท างานปลูกผักปลอดสารเคมี 

75/1 ซอยบางแวก 1  แขวงคูหาสวรรค์   
เขตภาษีเจริญ  

นายสมจิตร       ตรีรัตน ์ ช่างไฟฟ้า ช่างไม้  ช่างท ามุ่ง
ลวด 

11 หมู่ 9 ต าบล ทุ่งลูกนก อ าเภอ ก าแพงแสน 
จังหวัด นครปฐม 

นางสาวสมฤทัย   ทองงาม  วิชาอาหาร และขนม  63 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ  

นางสาวดวงดาว  ยุชัยสิทธิกุล หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

80/16 หมู่ 3 แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ  

นางปราณี  ทิพย์ขยัน          - กระเป๋าสานจากเชือกมัด
ฟาง  
- อาหารคาว  
- หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

57 ซอยบางแวก 1 แขวงคูหาสวรรค์ 
 เขตภาษีเจริญ  

นางสาวปิยะนาถ สารธิราช - ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ด้านอาชีพ 

331 หมู่ 1 ต าบลพรเจริญ อ าเภอพรเจริญ 
จังหวัดบึงกาฬ 
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บุคคล (ปราชญ์ชาวบ้าน  

ภูมิปัญญา ผู้น า) 
ความรู้ ความสามารถ ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ 

นางนันทวรรณ  ทิมาภรณ์ ท าพวงกุญแจจากลูกปัด 98/204 ซอยประชาอุทิศ 33 แขวงบางมด เขต
ทุ่งครุ กทม. 

นายสุธี มูลศรีนวล ช่างไฟฟ้า  210/8 หมู่ที่ 5 ต าบลศีรษะจระเข้ใหญ่  อ าเภอ 
บางเสาธง  สมุทรปราการ 

นางพร้อม พวงศรี อาหารสู้โควิด (ผัดขิง) 39 ซอย บางแวก 1 แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษี
เจริญ กทม. 

นายพรชัย   วัฒนะ วิชา ช่างท ากรอบพระ 45/3 ต.บางมะฝ่อ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 
นางสาวเพชรรัตน์  พิณเพ็ชร วิชา อาหาร และขนม 289 ถ.นิมิตรใหม่ แขวงทรายกองดิน เขตคลอง

สามวา กทม. 
นายวิโรจน์   มณีวงษ์ หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
2/37 ซ.เพชรเกษม 48 แยก 4-7 แขวงบางจาก  
เขตภาษีเจริญ กทม. 

นายสวัสดิ์   แก้วหยก หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2/123 ซ.เพชรเกษม 48 แยก 4-7 แขวงบางจาก  
เขตภาษีเจริญ กทม. 

นางสาวศรีดา   อยู่สบาย วิชาศิลปประดิษฐ์ 2/101 ซ.เพชรเกษม 48 แยก 4-7 แขวงบางจาก  
เขตภาษีเจริญ กทม. 

นางสาวปรางมาศ  เขตสมัคร หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ชุมชนเลิศสุขสม 499  ถ.พุทธมณฑลสาย 1  
แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ 

นายสมพงษ์     เถินมงคล วิชาศิลปะการจีบผ้า 4แบบ ชุมชนแป๊ะกง   แขวงบางด้วน   เขตภาษีเจริญ  
นายเฉลิม           หุ่นห้อย น ้าหมักชีวภาพ 147 ถ.เพชรเกษม 58 แยก 14 แขวงบางด้วน 

เขตภาษีเจริญ 
นางอารมณ์        ยมทอง การพับดอกไม้จากใบเตย ชุมชนเลิศสุขสม 499  ถ.พุทธมณฑลสาย 1  

แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ 
นางอัญชลี   สุขสุโฉม  โลชั่นบ ารุงผิวสมุนไพร ชุมชนเลิศสุขสม 499  ถ.พุทธมณฑลสาย 1  

แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ 

นางอราวรรณ    โฉมงาม ศิลปะประดิษฐ์จากดินไทย ชุมชนจันทรังษี  แขวงบางด้วน   เขตภาษีเจริญ 
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บุคคล (ปราชญ์ชาวบ้าน  

ภูมิปัญญา ผู้น า) 
ความรู้ ความสามารถ ที่อยู่/เบอรโ์ทรศัพท์ 

นางฉวีวรรณ   ตระกูลธรรม วิชาอาหาร และขนม 148  ชุมชนลัดภาชี  แขวงบางด้วน  
 เขตภาษีเจริญ 

นางสาวนิตยา   บุญทิพย์ภานนท์ วิชาช่างตัดผม   ชุมชนหลังวัดปากน ้าฝั่งใต้  ซ.บางแวก 2  
แขวงบางแวก  เขตภาษีเจริญ   

นางสาวละเอียด   มูลธิยะ วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารด้านอาชีพส าหรับการ
ประกอบอาชีพ 

ชุมชนนวมประดิษฐ์  ซ.บางแวก 69  
แขวงบางแวก  เขตภาษีเจริญ   

นางมะลิวัลย์    พรมมา วิชาโดนัล  หลากรส ชุมชนหมู่ 4 ชาวบางแวก ซ.บางแวก 47   
แขวงบางแวก  เขตภาษีเจริญ   

นางมะลิวัลย์    พรมมา วิชาการท าขนมเทียน      
ขนมแข่ง    ขนมต้มมัด 

ชุมชนหมู่ 4 ชาวบางแวก ซ.บางแวก 47   
แขวงบางแวก  เขตภาษีเจริญ   

นางอัจฉริยาพร   ศรีสูงเนิน วิชาอาหารต้านโควิต ชุมชนนวมประดิษฐ์ ซ.บางแวก 69 แขวงบางแวก  
เขตภาษีเจริญ   

นางอัจฉริยาพร   ศรีสูงเนิน วิชาหน้ากากอนามัยจากผ้า ชุมชนหมู่ 4 ชาวบางแวก ซ.บางแวก 47  
 แขวงบางแวก  เขตภาษีเจริญ   

นางสาวสุชาดา  จุ่นปาน วิชาหน้ากากอนามัยจากผ้า ชุมชนหลังวัดปากน ้าฝั่งใต้  ซ.บางแวก 2 
 แขวงบางแวก  เขตภาษีเจริญ   

นางวรรณา    จิระวัตรวิทยา วิชาการท าข้าวต้มมัด ชุมชนนวมประดิษฐ์  ซ.บางแวก 69  
แขวงบางแวก  เขตภาษีเจริญ   

นายสังขจาย  ข าเขียว เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนหลังวัดปากน ้าฝั่งใต้  ซ.บางแวก 2  
แขวงบางแวก  เขตภาษีเจริญ   
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 แผนปฏิบัติการประจ าปี (ปงีบประมาณที่จัดท ารายงานการประเมินตนเอง) 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุม่เป้าหมาย 
จ านวน

เป้าหมาย 
พ้ืนที่ ระยะเวลา งบประมาณ 

โครงการ ค่ายพัฒนา 
วิชาการติวเข้มเติม
เต็มความรู้ ก่อนสอบ   
N-NET   

1. เพื ่อให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยใน
กล ุ ่มสาระฯ เป ็นไป
ตามเกณฑ์ 
2.เพื่อเพิ่มเติมความรู้
ในกล ุ ่มสาระที ่ม ีผล
การสอบต ่ากว่าเกณฑ์
ให้แก่ผู้เรียน 
3. เพื ่อพัฒนาผลการ
ประเมินการอ่าน การ 
ค ิดว ิ เคราะห ์   และ
เขียนเป็นไปตามเกณฑ ์

น ั ก ศ ึ ก ษ า จ บ
ห ล ั ก ส ู ต ร ท ุ ก
ระดับชั้น  

150 คน โรงเรียนไชยฉิมพลี
วิทยาคม  

แขวง บางแวก 
เขตภาษีเจริญ 

 
 

ภาคเรยีนที่ 
1/2562 

22,800 

โครงการ ค่ายลูกเสือ 
ค ู ่ ค ุณธรรมน  าจ ิ ต
อาสาต้านยาเสพติด 

1 . เพ ื ่ อส ่ ง เ ส ร ิ ม ให้  
น ักศ ึกษา ม ีความร ู้
ความ เข ้ า ใจ  เ ร ื ่ อ ง
ล ูกเส ือ และพิษภ ัย  
ยาเสพติด 
2. เพื่อเป็นการปลูกฝัง
น ั ก ศ ึ ก ษ า ใ ห ้ มี
ค ุณล ักษณะอ ันพ ึ ง
ประสงค ์สอดคล ้อง
ตามนโยบาย 
3. เพ ื ่อให ้น ักศ ึกษา  
ได้มีประสบการณ์จาก
กิจกรรมต่าง ๆ และ
น าไปปรับใช้ในชีว ิต 
ประจ าวันแลช่วยเหลือ
สังคม 

นักศึกษา กศน. 100 คน ค่ายลูกเสือ   
 พงษ์ลดา 

อ. มวกเหล็ก 
จ.สระบุร ี

1-2 ก.พ. 63 
 

76,973 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุม่เป้าหมาย 
จ านวน

เป้าหมาย 
พ้ืนที่ ระยะเวลา งบประมาณ 

โครงการอบรมเร่ือง 
ส ถ า บั น ร ะ ม ห า
กษัตริย์กับประเทศ
ไทย 

1.  เพื่ อสนองพระ
ร า ช ป ณิ ธ า น ข อ ง
พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ 
พระปรมินทรมหา
ภู มิ พ ล อ ดุ ล ย เ ด ช
บ ร ม น า ถ  เ รื่ อ ง
ส ถ า บั น พ ระ ม ห า 
กษัตริย์กับประเทศ
ไทย 
2. เพื่อพัฒนาผู้เรียน 
ให้มีระเบียบวินัยมี 
ความเสียสละอดทน 
และมีจิตสาธารณะ 
ที่ดี 
3. เพื่อพัฒนาผู้เรียน
ให้ มี ทั กษะ ในการ
บ าเพ็ญประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม 

นักศึกษา กศน. 100 คน มหาวิทยาลยั
เอเชียอาคเนย ์

เขตบางแค 
กรุงเทพมหานคร 

 
 

22 ธ.ค. 62 
 

38,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โ ค ร ง ก า ร  อ บ ร ม
ป้องกันให้ปลอดภัย
ห่างไกลจากฝุ่นจิ๋ว 

1. เพื่อลดภาวะเสี่ยง
การเก ิดป ัญหาด ้าน
สุขภาพที่เกิดจากฝุ่น
ละอองจิ๋ว PM 2.5 
2.เพื่อดูแลสุขภาพและ 
การป้องกันภัยจากฝุ่น 
PM 2.5 และนักศึกษา
สามารถน าไปปรับใช้
ในชีวิตประจ าวันได ้

นักศึกษา กศน. 300 คน โรงเรียนไชยฉิมพลี
วิทยาคม  

แขวงบางแวก 
เขตภาษีเจริญ 

 
 

1  มี.ค. 63 
 

33,600 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุม่เป้าหมาย 
จ านวน

เป้าหมาย 
พ้ืนที่ ระยะเวลา งบประมาณ 

โครงการปัจฉิมนิเทศ 
นักศึกษา ปีการศึกษา 
2/2562  
และปีการศึกษา 
1/2563 

1. เพื ่อเตร ียมความ
พร ้อมก ่อนการสอบ
ปลายภาคเรียนให้กับ
นักศึกษา 
2. เพื่อให้ทราบเกณฑ์
การจบปลายภาคเรียน 
3.เพื ่อให้นักศึกษาได้
ท ร า บ ถ ึ ง แ น ว ท า ง
การศึกษาต่อที่สูงขึ ้น
และมีความพร้อมใน
การก้าวสู่อาชีพ 

นักศึกษา 
ทุกระดับช้ัน 

1,200 คน โรงเรียนไชยฉิมพลี
วิทยาคม  

แขวงบางแวก 
เขตภาษีเจริญ 

 
 

8 ม.ีค. 83 
 

0 

โครงการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ด้านประวัติ 
ศาสตร์ชาติไทย 

1. เพื ่อให้ผ ู ้ เข ้าร ่วม
โครงการ ม ีความร ู้
ประวัติศาสตร์ชาติไทย
แ ล ะ บ ุ ญ ค ุ ณ ข อ ง
พระมหากษัตริย์ไทย 
2. เพื ่อให้ผ ู ้ เข ้าร ่วม
โ ค ร ง ก า ร  ไ ด ้ มี
ประสบการณ์ ในการ
เรียนรู้จากสถานท่ีจริง 

นักศึกษา กศน.  150 คน พระราชวัง 
บางปะอิน 
จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 
 

9 ส.ค. 63 
 

60,400 

โครงการศึกษาแหล่ง 
เรียนรู้ธรรมศึกษา 

1. เพื่อให้นักศึกษามี
คุณธรรม  จริยธรรม 
และหลักธรรมค าสอน
ของพระพุทธเจ้าไปใช้
ในชีวิตประจ าวัน 
2. เพื่อเป็นการปลูกฝัง
ให้นักศึกษามีทักษะ
ชีวิตสามารถป้องกัน
ตนเอง ห่างไกลจากยา
เสพติดและอบายมุข  
ส่งเสริมสุขภาพจิตที่ด ี

นักศึกษา กศน.  100 คน วัดพระปฐมเจดีย์   
ราชวรมหาวิหาร 

ต าบลพระปฐม
เจดีย ์อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม 

9 ส.ค.63 
 

29,900  
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุม่เป้าหมาย 
จ านวน

เป้าหมาย 
พ้ืนที่ ระยะเวลา งบประมาณ 

โครงการ ค่ายธรรมะ
สดใสห่างไกล 
ยาเสพติด  รุ่นที่  8 

1. เพื ่อให้นักศึกษา   
มีคุณธรรม  จริยธรรม 
และหลักธรรมค าสอน
ของพระพุทธเจ้าไปใช้
ในชีวิตประจ าวัน 
2. เ พ ื ่ อปล ู ก ฝ ั ง ให้
นักศึกษารู้เท่าทันโทษ
และพ ิ ษภ ั ย ของย า   
เสพติด   

นักศึกษา กศน.  100 คน วัดเขานกกระจิบ        
ต าบลน ้าพุ   
อ าเภอเมือง 

จังหวัดราชบุร ี

7- 8 ธ.ค. 62 
 

74,000  

โครงการอบรม 
 เร่ืองสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
กับประเทศไทย 

1. เพื่อสนองพระราช
ปณิธานของพระบาท 
สมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดลุยเดช 
บรมนาถบพิตรใน 
2. เพื ่อพัฒนาผู ้เรียน 
ให ้ ม ี ระ เบ ี ยบว ิ น ั ย  
มีความเสียสละอดทน 
และมีจิตสาธารณะที่ดี 
3.เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
มีทักษะในการบ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อส่วนรวม 

 

นักศึกษา กศน.  100 คน โรงเรียนไชยฉิมพลี
วิทยาคม  

แขวงบางแวก 
เขตภาษีเจริญ 

 
 

16 ส.ค. 63 32,500 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุม่เป้าหมาย 
จ านวน

เป้าหมาย 
พ้ืนที่ ระยะเวลา งบประมาณ 

โครงการ ขับขี่
ปลอดภัยใส่ใจวินัย
จราจร 

1. เพื่ออบรมให้ความรู้
ด้านความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนนและ
ด้านกฎหมายจราจร 
 2 . เพ ื ่ อลดการ เก ิ ด
อุบัติเหตุในการใช้รถ
ใช้ลดการเกิดอุบัติเหตุ
ในการใช้รถใช้ถนน 

ประชาชนทั่วไป  18 คน แขวงคลองขวาง 
 

24 ธ.ค.63 
 

2,070 

โครงการอบรม 
ลดภาวะความเสี ่ยง
โรคซึมเศร้า 

1 . เ พ ื ่ อ เ ส ร ิ ม ส ร ้ า ง
ความร ู ้  ความเข ้าใจ 
แ ล ะ ท ั ก ษ ะ ใ น ก า ร
ป้องกันตนเองจากโรค
ซึมเศร้า 
2. เพื ่อสร้างทักษะใน
การป้องกันผลกระทบ
ที่มีต่อประชาชน  

ประชาชนท่ัวไป  18 คน แขวงคลองขวาง 
 

22 พ.ค.63 2,070 

โครงการอบรมการ
ป้องกันยาเสพติด    

1.เพื่อเสรมิสรา้งความ
เข้มแข็งในการด าเนิน  
งานเพื่อการป้องกันยา
เสพติด  
2.เพ ื ่อให ้ประชาชน    
มีความรู ้ความเข้าใจ 
แ ล ะ ท ั ก ษ ะ ใ น ก า ร
ป้องกันยาเสพติด 

ประชาชนท่ัวไป  18 คน แขวงบางแวก 6 ม.ีค. 63 2,070 

โครงการอบรมให้
ค ว า ม ร ู ้ ก า ร ด ู แ ล
ส ุ ข ภ า พ ใ น ช ี ว ิ ต 
ประจ าวัน 
 

1 .เพื่ออบรมให้ความรู้
ในการดูแล ส่งเสริม 
และป้องกันการเก ิด
ปัญหาสุขภาพจิตแก่
ประชาชน 
2.  เพ ื ่ อส ่ง เสร ิม ให้
ประชาชน ตระหนัก
และเข้ามามีส่วนร่วม
ในการป้องกัน  

ประชาชนท่ัวไป  18 คน แขวงบางแวก 22 พ.ค.63 2,070 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน

เป้าหมาย 
พ้ืนที่ ระยะเวลา งบประมาณ 

โครงการอบรมความ 
ร ู ้ ด ้ านโภชนาการ
ส าหรับผู้สูงอายุ 

1. เพื่ออบรมให้ความรู้
ความเข้าใจเหมาะสม
ด้านโภชนาการส าหรบั
ผู้สูงอายุ 
2. เพื่อลดภาวะเสี ่ยง
การเก ิดป ัญหาด ้าน
สุขภาพที่เกิดจากฝุ่น
ละอองจิ๋ว PM 2.5 
3 .เพื่อน าความรู้การ
เ ล ื อ ก ร ั บ ป ระ ท า น
อาหารที่เหมาะสมไป
ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  

ประชาชนท่ัวไป  18 คน แขวงบางหว้า 

 
4  มี.ค.63 

 
2,070 

 โครงการ  อบรมสร้าง      
เสริมสุขภาพจิต และ
ความสัมพันธ ์ท ี ่ด ีใน
ครอบครัว 

1. เพื ่อให้ประชาชน  
มีความรู้เกี ่ยวกับการ
ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข 
2. เพื่อให้ประชาชนมี
ความร ู ้  ความเข ้าใจ  
และม ี ค วามร ู ้ ด ้ า น
สุขภาพจิต  

ประชาชนท่ัวไป 18 คน แขวงบางหว้า 
 

 23 พ.ค.63 
 

2,070 

โครงการ กฎหมาย 
ในชีวิตประจ าวัน 

 

1. เพ ื ่ อเสร ิมสร ้าง
ความรู ้ ความเข้าใจ 
ด้านกฎหมาย 
2. เพื่อให้ประชาชน  
น  า ค ว า ม ร ู ้ ด ้ า น
กฎหมาย ไป ใช ้ ให้
ถูกต้องเหมาะสม 

ประชาชนท่ัวไป  18 คน แขวงบางจาก 
 

  6  มี.ค.63 
 

2,070 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน

เป้าหมาย 
พ้ืนที่ ระยะเวลา งบประมาณ 

โครงการการอบรม     
ให้ความรู้และป้องโรค 
ระบาดในปัจจบุัน 

1. เพื่ออบรมให้ความ 
ร ู ้ เก ี ่ยวกับกฎหมาย
เบื ้องต้นที ่เก ี ่ยวข้อง
กับชีวิตประจ าวัน 
2. เพ ื ่อส ่งเสร ิมให้
ประชาชนตระหน ัก
และเข้ามามีส่วนร่วม
ในการป้องก ัน และ
แก้ไขปัญหาในหมู่บ้าน
ชุมชน  

ประชาชนท่ัวไป  18 คน แขวงบางจาก 
 

 21 พ.ค. 63 
 

2,070 

โครงการ อบรมความรู้
ด้านโภชนาการส าหรับ
ผู้สูงอาย ุ
 

1. เพ ื ่อให ้ผ ู ้ส ูงอายุ     
มีความรู้เกี ่ยวกับการ
เ ล ื อก ร ั บป ระ ทา น
อาหารให ้ เหมาะสม
ตามวัย  
2. เพื่อให้ประชาชนมี 
ความรู ้ ความเข้าใจ 
แ ล ะ ม ี โ ภ ชน า ก า ร
ส าหรับผู้สูงอายุ และ
สังคม 

ประชาชนท่ัวไป  18 คน แขวงบางด้วน 
 

6 มี.ค. 63 
 

2,070 

โครงการ อยู่เย็น     
เป็นสุข ชีวิตห่างไกล 

โรค 
 

1.เพ ื ่อให ้ประชาชน   
มีความรู้เกี ่ยวกับการ
ป้องกันตัวเองจากโรค
ระบาด  
2. เพื ่อให้ประชาชน  
มีความรู้ ความเข้าใจ 
แ ล ะ ต ร ะ ห น ั ก ถ ึ ง
ความส  าค ัญในการ
ป้องกันตัวเองจากโรค
ระบาด  

ประชาชนท่ัวไป  18 คน แขวงบางด้วน 
 

 21 พ.ค. 63 
 

2,070 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน

เป้าหมาย 
พ้ืนที่ ระยะเวลา งบประมาณ 

โครงการ อบรมให้ 
ความรู้การดูแลสุขภาพ 
ในชีวิตประจ าวนั 
 

1.เพื่ออบรมให้ความรู้
เกี ่ยวกับด้านสุขภาพ
เบื ้องต้นที ่เก ี ่ยวข้อง
กับชีวิตประจ าวัน 
2. เพ ื ่อส ่งเสร ิมให้
ประชาชน ตระหนัก
และเข้ามามีส่วนร่วม
ในการป้องกัน และ
แก้ไขปัญหา 

ประชาชนท่ัวไป 18 คน แขวงคูหาสวรรค ์
 

6 ม.ีค.63 
 

2,070 

โครงการอบรมป้องกัน 
ยาเสพติด    
 

1.  เพ ื ่ อสร ้ างความ
เ ข ้ ม แ ข ็ ง ใ น ก า ร
ด  าเน ินงานเพ ื ่อการ
ป้องกันยาเสพติด  
2. เพื ่อให้ประชาชน  
มีความรู้ ความเข้าใจ 
แ ล ะ ท ั ก ษ ะ ใ น ก า ร
ป้องกันยาเสพติด 

ประชาชนท่ัวไป 18 คน แขวงคูหาสวรรค ์
 

21 พ.ค. 63 
 

2,070 

โครงการรู้ทันป้องกัน 
เอดส์ แขวงปากคลอง 
ภาษีเจริญ 
 

1. เ พ ื ่ อ เ ส ร ิ ม ส ร ้ า ง
ความร ู ้  ความเข ้าใจ 
แ ล ะ ท ั ก ษ ะ ใ น ก า ร
ป้องกันตนเอง และมี
พฤติกรรมที่ ปลอดภัย
จากโ รคต ิ ดต ่ อทาง
เพศสัมพันธ์ และโรค
เอดส์ การสร้างค่านิยม
ในการมีเพศสัมพันธ์ที่
รับผิดชอบต่อตนเอง  
2. สร้างทักษะในการ
ป้องกันโรคเอดส์ และ
โรคต ิ ดต ่ อทาง เพศ 
สัมพันธ์ 

ประชาชนท่ัวไป 18 คน แขวงปากคลอง
ภาษีเจรญิ 
 

6  ม.ีค. 63 
 

2,070 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน

เป้าหมาย 
พ้ืนที่ ระยะเวลา งบประมาณ 

โครงการ อบรมชีวิต 
เป็นสุขปลอดภัยจาก 
โรค NCDs 

 

1 .  เพ ื ่ อ เสร ิ มสร ้ า ง
ความร ู ้  ความเข ้าใจ 
แ ล ะ ท ั ก ษ ะ ใ น ก า ร
ป้องกันตนเอง และมี
พฤติกรรมที่ ปลอดภัย
จากโรค NCDs  กลุ่ม
โรคเรื้อรัง   ตลอดจน 
การสร ้างค ่าน ิยมใน
การใช้ชีวิตในสังคม  
2. สร้างทักษะในการ
ป้องกันโรค NCDs  
กลุ่มโรคเรื้อรัง 

ประชาชนท่ัวไป 18 คน แขวงปากคลอง
ภาษีเจรญิ 

 

 23 พ.ค. 63 
 

2,070 

โครงการ กศน .เขต 
ภาษีเจริญ จัดการ 
ศึกษาเพื่อเรียนรู้ตาม 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง 
-วิชาการท าน้ าหมัก 
จากหน่อกล้วย  
 
-วิชาไตรโคเดอรม์า  

1. ส่งเสริมให้ประชาชน 
มีความพออยู่ พอกิน
ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2.  เพื่อ ให้ผู้ เ ข้าร่วม
โ ค ร ง ก า ร มี ค ว า ม รู้
ความเข้าใจในสาธิต
และฝึกปฏิบัติการท า
น้ าหมักสมุนไพร   
3. เพื่อส่งเสริมการใช้
วัสดุเหลือใช้ในชุมชน
ให้เกิดประโยชน์อย่าง
เหมาะสม ประหยัด 
และคุ้มค่า 

 
 
 
 
ประชาชนทั่วไป 
 
 
ประชาชนทั่วไป 

 
 
 
 

7 คน 
 
 

7 คน 

 
 
 
 
แขวงคลองขวาง 
 
 
แขวงคลองขวาง 

 
 
 
 

17 พ.ค. 63 
 
 

18-19 ก.พ.63 

 
 
 
 

2,800 
 
 

2,800 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน

เป้าหมาย 
พ้ืนที่ ระยะเวลา งบประมาณ 

โครงการ เรียนรู ้ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงแขวง 
คูหาสวรรค์  

- การเพาะต้นอ่อน
ธัญพืช 

 
- การท าน า้หมัก
สมุนไพร 
 

1. ส่งเสริมให้ประชาชน 
มีความพออยู่ พอกิน
ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2. เพื ่อให้ผ ู ้ เข ้าร ่วม
โครงการม ีความร ู้
ความเข้าใจในสาธิต
และฝึกปฏิบัติการท า
น ้าหมักชีวภาพจาก
หน่อกล้วย   
3. เพื่อส่งเสริมการใช้
วัสดุเหลือใช้ในชุมชน
ให้เกิดประโยชน์อย่าง
เหมาะสม ประหยัด 
และคุ้มค่า 

 
 
 
 
 
 
ประชาชนทั่วไป 
 
 

 

ประชาชนทั่วไป 

 
 
 
 
 
 

7 คน 
 

 
7 คน 

 
 
 
 
 
 
แขวงคูหาสวรรค ์
 

 
แขวงคูหาสวรรค ์

 
 
 
 
 
 

24 ธ.ค. 62 
 
 
 

17 พ.ค. 63 

 
 
 
 
 
 

2,800 
 

 
2,800 

 
 

โครงการ เรียนรู้ตาม  
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงแขวงบางจาก 
- การเพาะต้นอ่อน
ธัญพืช 
 
- การเพาะต้นอ่อน 
ธัญพืช 

1. ส่งเสริมให้ประชาชน 
มีความพออยู่ พอกิน
ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2.  เพื่อ ให้ผู้ เ ข้าร่วม
โค ร งก า รมี ค ว าม รู้
ความเข้าใจในสาธิต
และการเพาะต้นอ่อน  
3. เพื่อส่งเสริมการใช้
วัสดุเหลือใช้ในชุมชน
ให้เกิดประโยชน์อย่าง
เหมาะสม ประหยัด 
และคุ้มค่า 
 

 
 
 
ประชาชนทั่วไป 
 
 
 
ประชาชนทั่วไป 

 
 
 

7 คน 
 
 
 

7 คน 

 
 
 
แขวงบางจาก 
 
 
 
แขวงบางจาก 

 
 
 

24 ธ.ค. 62 
 
 
 

17 พ.ค. 63 

 
 
 

2,800 
 
 
 

2,800 
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ครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน

เป้าหมาย 
พ้ืนที่ ระยะเวลา งบประมาณ 

โครงการ กศน.เขต
ภา ษี เ จ ร ิ ญ จ ั ด ก า ร 
ศึกษาเพื่อเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
-การท าครีบอาบน้ า
จากสมุนไพร 
-การท าน้ าหมัก
ชีวภาพ 

1. ส่งเสริมให้ประชาชน 
มีความพออยู่ พอกิน
ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2. เพื่อส่งเสริมการใช้
วัสดุเหลือใช้ในชุมชน
ให้เกิดประโยชน์อย่าง
เหมาะสม ประหยัด 
และคุ้มค่า 

 
 
 
 
 
ประชาชนท่ัวไป 
 
 
ประชาชนท่ัวไป 

 
 
 
 
 

7 คน 
 
 

7 คน 

 
 
 
 
 
แขวงบางด้วน 
 
 
แขวงบางด้วน 

 
 
 
 
 

24 ธ.ค.62 
 
 

17 พ.ค.63 

 
 
 
 
 

2,800 
 
 

2,800 
 
 

โครงการเรียนรู้ตาม 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงแขวงบางแวก 
-การเพาะต้นอ่อน 
ธัญญาพืช 
-การท าน้ าหมัก 
สับประรด 

1. ส่งเสริมใหป้ระชาชน 
มีความพออยู่ พอกิน
ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2. เพื่อส่งเสริมการใช้
วัสดุเหลือใช้ในชุมชน
ให้เกิดประโยชน์อย่าง
เหมาะสม ประหยัด 
และคุ้มค่า 

 
 
 
 
 
ประชาชนทั่วไป 
 
ประชาชนทั่วไป 

 
 
 
 
 

7 คน 
 

7 คน 

 
 
 
 
 
แขวงบางแวก 
 
แขวงบางแวก 

 
 
 
 
 

26 ธ.ค.62 
 

17พ.ค.63 

 
 
 
 
 

2,800 
 

2,800 
 
 

โครงการเรียนรู้ตาม   
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงแขวงบางหว้า 
 -การท าน้ าหมักชีวภาพ 
 
-การเพาะต้นอ่อน 
ธัญญาพืช 

1. ส่งเสริมให้ประชาชน 
มีความพออยู่ พอกิน
ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2.  เพื่อ ให้ผู้ เ ข้าร่วม
โ ค ร ง ก า ร มี ค ว า ม รู้
ความเข้าใจในสาธิต
และฝึกปฏิบัติการท า
น้ าหมักชีวภาพ  
3. เพื่อส่งเสริมการใช้
วัสดุเหลือใช้ในชุมชน
ให้เกิดประโยชน์ 

 
 
 
ประชาชนทั่วไป 
 
ประชาชนทั่วไป 

 
 
 

7 คน 
 

7 คน 

 
 
 
แขวงบางหว้า 
 
แขวงบางหว้า 

 
 
 

26 ธ.ค.62 
 

17พ.ค.63 

 
 
 

2,800 
 

2,800 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน

เป้าหมาย 
พื้นที ่ ระยะเวลา งบประมาณ 

โครงการ เรียนรูต้าม  
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงแขวง 
ปากคลองภาษีเจริญ  
 
- การเพาะต้นอ่อน 
ธัญพืช 
 
- การท าน้ าหมัก 
สมุนไพร 
 

1. ส่งเสริมให้ประชาชน 
มีความพออยู่ พอกิน
ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2. เพื่อให้ผู้ เข้า ร่วม
โ ค ร ง ก า ร มี ค ว า ม รู้
ความเข้าใจในสาธิต
และฝึกปฏิบัติการท า
น้ าหมักชีวภาพจาก
หน่อกล้วย   
3. เพื่อส่งเสรมิการใช้
วัสดุเหลือใช้ในชุมชน
ให้เกิดประโยชน์อย่าง
เหมาะสม ประหยดั 
และคุ้มค่า 

 
 
 
 
 
ประชาชนทั่วไป 
 
 
ประชาชนทั่วไป 

 
 
 
 
 

7 คน 
 
 

7 คน 

 
 
 
 
 
แขวงปากคลอง
ภาษีเจรญิ 
 
แขวงปากคลอง
ภาษีเจรญิ 
 

 
 
 
 
 

24 ธ.ค.62 
 
 

17 พ.ค.63 

 
 
 
 
 

2,800 
 
 

2,800 
 
 

โครงการอบรมป้องกัน 
ให้ปลอดภัยห่างไกล 
จากเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019  ( COVID-19) 
-อบรมการท าหน้ากาก
อนามัยจากผา้และการ 
ท าเจลแอลกอฮอล ์
 

1. เพื่อลดภาวะเสีย่ง
การเกิดปญัหาดา้น
สุขภาพท่ีเกิดจากฝุ่น
ละอองจิ๋ว PM 2.5 
และเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)   
2  เพื่อดูแลสุขภาพ
และการป้องกันภัย
จากฝุ่น PM 2.5   
และเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 
สามารถน าไปปรับใช้
ในชีวิตประจ าวันได ้

ประชาชนทั่วไป 
 
 

30 คน แขวงคลองขวาง 
 

30-31 พ.ค.63 10,400 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน

เป้าหมาย 
พ้ืนที่ ระยะเวลา งบประมาณ 

โครงการอบรมป้องกัน 
ให้ปลอดภัยห่างไกล 
จากเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019  ( COVID-19) 
-อบรมการท าหน้ากาก
อนามัยจากผา้และการ 
ท าเจลแอลกอฮอล ์
 

1. เพื่อลดภาวะเสีย่ง
การเกิดปญัหาดา้น
สุขภาพท่ีเกิดจากฝุ่น
ละอองจิ๋ว PM 2.5 
และเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 
2 เพื่อดูแลสุขภาพ
และการป้องกันภัย
จากฝุ่น PM 2.5   
และเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 
สามารถน าไปปรับใช้
ในชีวิตประจ าวันได ้

ประชาชนทั่วไป 
 
 

30 คน แขวงบางแวก 
 

30-31 พ.ค.63 10,400 
 
 

โครงการอบรมป้องกัน 
ให้ปลอดภัยห่างไกล 
จากเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019  ( COVID-19) 
-อบรมการท าหน้ากาก
อนามัยจากผา้และการ 
ท าเจลแอลกอฮอล ์
 

1. เพื่อลดภาวะเสีย่ง
การเกิดปญัหาดา้น
สุขภาพท่ีเกิดจากฝุ่น
ละอองจิ๋ว PM 2.5
และเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 
2 เพื่อดูแลสุขภาพ
และการป้องกันภัย
จากฝุ่น PM 2.5   
และเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 
สามารถน าไปปรับใช้
ในชีวิตประจ าวันได ้

ประชาชนทั่วไป 
 
 

30 คน แขวงคลองขวาง 
 

30-31 พ.ค.63 10,400 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน

เป้าหมาย 
พ้ืนที่ ระยะเวลา งบประมาณ 

โครงการอบรมป้องกัน 
ให้ปลอดภัยห่างไกล 
จากเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019  ( COVID-19) 
-อบรมการท าหน้ากาก 
เฟชรซิล 
-อบรมการท าหน้ากาก 
อนามัย 
 

1. เพื่อลดภาวะเสีย่ง
การเกิดปญัหาดา้น
สุขภาพท่ีเกิดจากฝุ่น
ละอองจิ๋ว PM 2.5 
และเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 
2  เพื่อดูแลสุขภาพ
และการป้องกันภัย
จากฝุ่น PM 2.5   
และเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 
สามารถน าไปปรับใช้
ในชีวิตประจ าวันได ้

ประชาชนทั่วไป 
 
 

30 คน แขวงบางหว้า 
 

30-31 พ.ค.63 10,400 
 
 

โครงการอบรมป้องกัน 
ให้ปลอดภัยห่างไกล 
จากเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019  ( COVID-19) 
-สาธิตการท าเจล
แอลกอฮอล์ท าความ
สะอาดผิว 
-การท าหน้ากาก 
อนามัย 
 
 
 

 1  เพื่อลดภาวะเสี่ยง
การเกิดปญัหาดา้น
สุขภาพท่ีเกิดจากฝุ่น
ละอองจิ๋ว PM 2.5 
และเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 
2  เพื่อดูแลสุขภาพ
และการป้องกันภัย
จากฝุ่น PM 2.5   
และเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 COVID- 19)
สามารถน าไปปรับใช้
ในชีวิตประจ าวันได ้

ประชาชนทั่วไป 
 
 

30 คน แขวงบางด้วน 
 

30-31 พ.ค.63 10,400 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน

เป้าหมาย 
พ้ืนที่ ระยะเวลา งบประมาณ 

โครงการอบรมป้องกัน 
ให้ปลอดภัยห่างไกล 
จากเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019  ( COVID-19) 
-อบรมการท าหน้ากาก
อนามัยจากผา้และการ 
ท าเจลแอลกอฮอล ์
 

1. เพื่อลดภาวะเสีย่ง
การเกิดปญัหาดา้น
สุขภาพท่ีเกิดจากฝุ่น
ละอองจิ๋ว PM 2.5 
และเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 
2. เพื่อดูแลสุขภาพ
และการป้องกันภัย
จากฝุ่น PM  2.5  
และเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 
สามารถน าไปปรับใช้
ในชีวิตประจ าวันได ้

ประชาชนทั่วไป 
 
 

30 คน แขวงบางจาก 
 

30-31 พ.ค.63 10,400 
 
 

โครงการอบรมป้องกัน 
ให้ปลอดภัยห่างไกล 
จากเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019  ( COVID-19) 
-อบรมการท าหน้ากาก
อนามัยจากผา้และการ 
ท าเจลแอลกอฮอล ์
 

1. เพื่อลดภาวะเสีย่ง
การเกิดปญัหาดา้น
สุขภาพท่ีเกิดจากฝุ่น
ละอองจิ๋ว PM 2.5 
และเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 
2 เพื่อดูแลสุขภาพ
และการป้องกันภัย
จากฝุ่น  PM 2.5   
และเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 
สามารถน าไปปรับใช้
ในชีวิตประจ าวันได ้

ประชาชนทั่วไป 
 
 

30 คน แขวงคูหาสวรรค ์
 

30-31 พ.ค.63 10,400 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน

เป้าหมาย 
พ้ืนที่ ระยะเวลา งบประมาณ 

โครงการอบรมป้องกัน 
ให้ปลอดภัยห่างไกล 
จากเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019  ( COVID-19) 
- อบรมการท าหน้ากาก
อนามัยจากผา้และการ 
ท าเจลแอลกอฮอล ์
อบรมการท าเฟรสซิล 
 

 1  เพื่อลดภาวะเสี่ยง
การเกิดปญัหาดา้น
สุขภาพท่ีเกิดจากฝุ่น
ละอองจิ๋ว PM 2.5 
และเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 
2  เพื่อดูแลสุขภาพ
และการป้องกันภัย
จากฝุ่น PM  2.5  
และเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 
สามารถน าไปปรับใช้
ในชีวิตประจ าวันได ้

ประชาชนทั่วไป 
 
 

30 คน แขวงปากคลอง
ภาษีเจรญิ 
 

30-31 พ.ค.63 10,400 
 
 

โครงการ หลักสตูรช้ัน
เรียนวิชาชีพ 1 อ าเภอ 
1 อาชีพ  
1. วิชากระเป๋าสาน
จากเชือกมัดฟาง 
(50ชม.) 
 
2 อาชีพ วิชากระเป๋า
สานจากเชือกมัดฟาง 
(50ชม.) 
 

1. เพื่อให้ผู้รับบริการ 
มีความรู้ความเข้าใจ 
ในการฝึกทักษะอาชีพ 
2. เพื่อให้ผู้รับบริการ
น าความรู้ไประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาอาชีพ  
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
3. เพื่อให้ผู้รับบริการ 
มีความพึงพอใจในการ
จัดกิจกรรมโครงการ 

 
 
 
ประชาชน 
 
 
 
 
ประชาชน 
 
 

 
 
 

14 คน 
 
 
 
 

14 คน 

 
 
 
แขวงบางด้วน 
 
 
 
 
แขวงคูหาสวรรค ์
 

 
 
 

ก.พ.63 
 
 
 
 

พ.ค.63 

 
 
 

12,600 
 
 
 
 

12,600 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน

เป้าหมาย 
พ้ืนที่ ระยะเวลา งบประมาณ 

โครงการ จัดการ 
ศึกษาต่อเนื่องพัฒนา
อ า ช ี พ ร ะ ย ะ ส ั ้ น  
(กลุ ่มสนใจ)  กศน.
แขวงคลองขวาง   
 

1. เพื่อให้ผู้รับบริการ 
มีความรู ้ความเข้าใจ 
ในการฝึกทักษะอาชีพ 
2. เพื่อให้ผู้รับบริการ
น าความรู้ไประยุกต์ใช้
ในการพ ัฒนาอาช ีพ 
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
3. เพื่อให้ผู้รับบริการ 
มีความพึงพอใจในการ
จัดกิจกรรมโครงการ 

ประชาชนทั่วไป 
 
 

24 คน แขวงคลองขวาง 
 

ธ.ค.62  
31 ก.ค.63 

16,800 
 

โครงการ  จ ั ดกา ร 
ศึกษาต่อเนื่องพัฒนา
อ า ช ี พ ร ะ ย ะ ส ั ้ น  
(กลุ ่มสนใจ)  กศน.
แขวงบางแวก   
 

1. เพื่อให้ผู้รับบริการ 
มีความรู้ความเข้าใจใน
การฝึกทักษะอาชีพ 
2. เพื่อให้ผู้รับบริการ
น าความรูไ้ประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาอาชีพ  
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
3. เพื่อให้ผู้รับบริการ 
มีความพึงพอใจในการ
จัดกิจกรรมโครงการ 

ประชาชนทั่วไป 
 
 

24 คน แขวงบางแวก 
 

 ธ.ค.62  
31 ก.ค.63 

16,800 
 

โครงการ  จ ั ดกา ร 
ศึกษาต่อเนื่องพัฒนา
อ า ช ี พ ร ะ ย ะ ส ั ้ น  
(กลุ ่มสนใจ)  กศน.
แขวงบางหว้า 
 

1. เพื่อให้ผู้รับบริการ 
มีความรู้ความเข้าใจ 
ในการฝึกทักษะอาชีพ 
2. เพื่อให้ผู้รับบริการ
น าความรูไ้ประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาอาชีพ  
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
3. เพื่อให้ผู้รับบริการ 
มีความพึงพอใจในการ
จัดกิจกรรมโครงการ 

ประชาชนทั่วไป 
 
 

24 คน แขวงบางแวก 
 

ธ.ค. 62 
31 ก.ค.63 

16,800 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน

เป้าหมาย 
พ้ืนที่ ระยะเวลา งบประมาณ 

โครงการ  จ ั ดกา ร 
ศึกษาต่อเนื่องพัฒนา
อ า ช ี พ ร ะ ย ะ ส ั ้ น  
(กลุ ่มสนใจ)  กศน.
แขวงบางจาก   
 

1. เพื่อให้ผู้รับบริการ 
มีความรู ้ความเข้าใจ 
ในการฝึกทักษะอาชีพ 
2. เพื่อให้ผู้รับบริการ
น าความรู้ไประยุกต์ใช้
ในการพ ัฒนาอาช ีพ 
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
3. เพื่อให้ผู้รับบริการ 
มีความพึงพอใจในการ
จัดกิจกรรมโครงการ 

ประชาชนทั่วไป 
 
 

24 คน แขวงบางจาก 
 

ธ.ค.62 
31 ก.ค.63 

16,800 
 

โครงการ  จ ั ดกา ร 
ศึกษาต่อเนื่องพัฒนา
อ า ช ี พ ร ะ ย ะ ส ั ้ น  
(กลุ ่มสนใจ)  กศน.
แขวงบางด้วน  
 

1. เพื่อให้ผู้รับบริการ 
มีความรู้ความเข้าใจใน
การฝึกทักษะอาชีพ 
2. เพื่อให้ผู้รับบริการ
น าความรู้ไประยุกต์ใช้
ในการพ ัฒนาอาช ีพ 
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
3. เพื่อให้ผู้รับบริการ 
มีความพึงพอใจในการ
จัดกิจกรรมโครงการ 

ประชาชนทั่วไป 
 
 

24 คน แขวงบางด้วน 
 

 ธ.ค.62 
31 ก.ค.63 

16,800 
 

โครงการ จัดการ 
ศึกษาต่อเนื่องพัฒนา
อาชีพระยะสั้น  
(กลุ่มสนใจ)  กศน.
แขวงคูหาสวรรค์ 
 

1. เพื่อให้ผู้รับบริการ 
มีความรู ้ความเข้าใจ 
ในการฝึกทักษะอาชีพ 
2. เพื่อให้ผู้รับบริการ
น าความรู้ไประยุกต์ใช้
ในการพ ัฒนาอาช ีพ  
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
3. เพื่อให้ผู้รับบริการ 
มีความพึงพอใจในการ
จัดกิจกรรมโครงการ 

ประชาชนทั่วไป 
 
 

24 คน แขวงคูหาสวรรค ์
 

ธ.ค.62 
31 ก.ค.63 

16,800 
 



32 
 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน

เป้าหมาย 
พ้ืนที่ ระยะเวลา งบประมาณ 

โครงการ  จ ั ดกา ร 
ศึกษาต่อเนื่องพัฒนา
อ า ช ี พ ร ะ ย ะ ส ั ้ น  
(กลุ ่มสนใจ)  กศน.
แขวงปากคลอง 
ภาษีเจริญ   
 

1. เพื่อให้ผู้รับบริการ 
มีความรู ้ความเข้าใจ 
ในการฝึกทักษะอาชีพ 
2. เพื่อให้ผู้รับบริการ
น าความรู้ไประยุกต์ใช้
ในการพ ัฒนาอาช ีพ 
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
3. เพื่อให้ผู้รับบริการ 
มีความพึงพอใจในการ
จัดกิจกรรมโครงการ 

ประชาชนทั่วไป 
 
 

24 คน แขวงปากคลอง
ภาษีเจรญิ 

 

ธ.ค.62 
31 ก.ค.63 

16,800 
 

โครงการ กศน  เขต
ภาษีเจริญการศึกษา
ต่อเนื่อง (หลักสูตร
ระยะสั้น 40 ชัว่โมง)  
- วิชาช่างซ่อม
รถจักรยาน 
-วิชาช่างไม ้

1. เพื่อให้ผู้รับบริการ 
มีความรู ้ความเข้าใจ 
ในการฝึกทักษะอาชีพ 
2. เพื่อให้ผู้รับบริการ
น าความรู้ไประยุกต์ใช้
ในการพ ัฒนาอาช ีพ 
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
3. เพื่อให้ผู้รับบริการ 
มีความพึงพอใจในการ
จัดกิจกรรมโครงการ 

ประชาชนทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 คน แขวงคลองขวาง 
 

ธ.ค.62 
31 ก.ค.63 

20,700 
 

โครงการ กศน.เขต
ภาษีเจริญการศึกษา
ต่อเนื ่อง (หลักสูตร
ระยะสั้น 40 ชั่วโมง) 
- วิชาช่างไฟฟ้า 

1. เพื่อให้ผู้รับบริการ 
มีความรู ้ความเข้าใจ 
ในการฝึกทักษะอาชีพ 
2. เพื่อให้ผู้รับบริการ
น าความรู้ไประยุกต์ใช้
ในการพ ัฒนาอาช ีพ 
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
3. เพื่อให้ผู้รับบริการ 
มีความพึงพอใจในการ
จัดกิจกรรมโครงการ 

ประชาชนทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 คน แขวงคูหาสวรรค ์
 

ธ.ค.62 
31 ก.ค.63 

10,800 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน

เป้าหมาย 
พ้ืนที่ ระยะเวลา งบประมาณ 

โครงการ กศน.เขต
ภาษีเจริญการศึกษา
ต่อเนื ่อง (หลักสูตร
ระยะสั้น 40 ชั่วโมง) 
– วิชาช่างท ากรอบ
พระ 
-วิชาแปรรูป
เคมีภัณฑ์ 

1. เพื่อให้ผู้รับบริการ 
มีความรู ้ความเข้าใจ 
ในการฝึกทักษะอาชีพ 
2. เพื่อให้ผู้รับบริการ
น าความรู้ไประยุกต์ใช้
ในการพ ัฒนาอาช ีพ  
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
3. เพื่อให้ผู้รับบริการ 
มีความพึงพอใจในการ
จัดกิจกรรมโครงการ 

ประชาชนทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 คน แขวงบางจาก ธ.ค.62 
31 ก.ค.63 

20,700 
 

โครงการ กศน.เขต
ภาษีเจริญการศึกษา
ต่อเนื ่อง (หลักสูตร
ระยะสั้น 40 ชั่วโมง) 
–  วิชาศิลปะการ  
จีบผ้า 4 แบบ 
-วิชาช่างฝ้าฉาบเรียบ 

1. เพื่อให้ผู้รับบริการ 
มีความรู ้ความเข้าใจ 
ในการฝึกทักษะอาชีพ 
2. เพื่อให้ผู้รับบริการ
น าความรู้ไประยุกต์ใช้
ในการพ ัฒนาอาช ีพ 
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
3. เพื่อให้ผู้รับบริการ 
มีความพึงพอใจในการ
จัดกิจกรรมโครงการ 

ประชาชนทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 คน แขวงบางด้วน ธ.ค.62 
31 ก.ค.63 

20,700 
 

โครงการ กศน.เขต
ภาษีเจริญการศึกษา
ต่อเนื ่อง (หลักสูตร
ระยะสั้น 40 ชั่วโมง) 
-วิชากระเป๋าวายู 

1. เพื่อให้ผู้รับบริการ 
มีความรู ้ความเข้าใจ 
ในการฝึกทักษะอาชีพ 
2. เพื่อให้ผู้รับบริการ
น าความรู้ไประยุกต์ใช้
ในการพ ัฒนาอาช ีพ  
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
3. เพื่อให้ผู้รับบริการ 
มีความพึงพอใจในการ
จัดกิจกรรมโครงการ 

ประชาชนทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 คน แขวงบางหว้า ธ.ค.62 
31 ก.ค.63 

10,800 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน

เป้าหมาย 
พ้ืนที่ ระยะเวลา งบประมาณ 

โครงการ กศน.เขต
ภาษีเจริญการศึกษา
ต่อเนื ่อง (หลักสูตร
ระยะสั้น 40 ชั่วโมง) 
- วิชาช่างไฟฟ้า 
- วิชาศิลปประดิษฐ ์
ต้นไม้มงคล 

1. เพื่อให้ผู้รับบริการ 
มีความรู ้ความเข้าใจ 
ในการฝึกทักษะอาชีพ 
2. เพื่อให้ผู้รับบริการ
น าความรู้ไประยุกต์ใช้
ในการพ ัฒนาอาช ีพ  
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
3. เพื่อให้ผู้รับบริการ 
มีความพึงพอใจในการ
จัดกิจกรรมโครงการ 

ประชาชนทัว่ไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 คน แขวงปากคลอง
ภาษีเจรญิ 

ธ.ค.62 
31 ก.ค.63 

20,700 
 

โครงการ กศน.เขต
ภาษีเจริญการศึกษา
ต่อเนื ่อง (หลักสูตร
ระยะสั้น 40 ชั่วโมง) 
–  วิชาช่างตัดผม 

1. เพื่อให้ผู้รับบริการ 
มีความรู ้ความเข้าใจ 
ในการฝึกทักษะอาชีพ 
2. เพื่อให้ผู้รับบริการ
น าความรู้ไประยุกต์ใช้
ในการพ ัฒนาอาช ีพ  
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
3. เพื่อให้ผู้รับบริการ 
มีความพึงพอใจในการ
จัดกิจกรรมโครงการ 

ประชาชนทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 คน แขวงบางแวก ธ.ค.62 
31 ก.ค.63 

10,200 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน

เป้าหมาย 
พ้ืนที่ ระยะเวลา งบประมาณ 

โครงการ หลักส ูตร
ภาษาอังกฤษเพื่อการ

ส ื ่อสารด ้านอาช ีพ 
ส  าหรับการค้าขาย 
(ภาษาอังกฤษ) 

1.เพื่อฝึกอบรมภาษา 
อังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ด ้ า น อ า ช ี พ ใ ห ้ ก ั บ
ประชาชนในพ ื ้นท ี่  
ของสถานศึกษา  
2. เพื ่อให้ประชาชน
กลุ ่มเป้าหมายที ่ผ ่าน
ก า ร อ บ ร ม ต า ม
โครงการภาษาอังกฤษ
เ พ ื ่ อ ก า ร ส ื ่ อ ส า ร 
ด้านอาชีพ สามารถ 
น  าความร ู ้ท ี ่ ได ้ ร ั บ    
ไปประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบอาชีพ และ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน
ได้ 

ประชาชนทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 คน แขวงคูหาสวรรค ์ 4-15  มิ.ย.63 24,000 
 

โครงการ หลักส ูตร
ภาษาอังกฤษเพื่อการ 
ส ื ่ อสารด ้านอาช ีพ 

ส าหรับการค้าขาย 
(ภาษาอังกฤษ) 
 

1.เพื่อฝึกอบรมภาษา 
อังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ด ้ า น อ า ช ี พ ใ ห ้ ก ั บ
ประชาชนในพื้นที่ของ
สถานศึกษา  
2. เพื ่อให้ประชาชน
กลุ ่มเป้าหมายที ่ผ ่าน
ก า ร อ บ ร ม ต า ม
โครงการภาษาอังกฤษ
เ พ ื ่ อ ก า ร ส ื ่ อ ส า ร 
ด้านอาชีพ สามารถน า
ความร ู ้ ท ี ่ ไ ด ้ ร ั บ ไป
ประย ุกต ์ ใช ้ ในการ
ประกอบอาชีพ และ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน
ได้ 

ประชาชนทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 คน แขวงบางแวก 4– 15 มิ.ย.63 24,000 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน

เป้าหมาย 
พ้ืนที่ ระยะเวลา งบประมาณ 

โครงการ หลักส ูตร
ภาษาอ ังกฤษเพ ื ่อ
ก า ร ส ื ่ อ ส า ร ด ้ า น
อาช ีพส  าหร ับการ
บริการ 

1 . เ พ ื ่ อ ฝ ึ ก อ บ ร ม
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส ื ่ อสารด ้ านอาช ีพ
ให ้ก ับประชาชนใน
พื้นที่ของสถานศึกษา  
2. เพื ่อให้ประชาชน
กลุ ่มเป้าหมายที ่ผ ่าน
ก า ร อ บ ร ม ต า ม
โครงการภาษาอังกฤษ
เ พ ื ่ อ ก า ร ส ื ่ อ ส า ร 
ด้านอาชีพ สามารถ 
น าความรู ้ท ี ่ได้ร ับไป
ประย ุกต ์ ใช ้ ในการ
ประกอบอาชีพ และ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน
ได้ 

ประชาชนทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 คน แขวงบางหว้า 4-15  มิ.ย.63 24,000 
 

โ ค ร ง ก า ร พ ั ฒ น า
เศ รษฐก ิ จ ด ิ จ ิ ท ั ล 
กศ น . แ ข ว ง ค ล อ ง
ขวาง   
 

1.  เพื ่อให้ประชาชน 
มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการใช้สมาร์ทโฟน
เข ้ าส ู ่ การประกอบ
อาชีพได้ 
2.  เพื ่อให้ประชาชน 
มีทักษะร ู ้เท ่าทันสื ่อ
ดิจิทัล คิด วิเคราะห์ 
แยกแยะ ส ื ่อด ิจ ิท ัล
เพ ื ่อการบร ิ โภคส ื ่อ
สังคมออนไลน์อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 
 

ประชาชนทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 คน แขวงคลองขวาง 27-30 มิ.ย.63 4,090 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน

เป้าหมาย 
พ้ืนที่ ระยะเวลา งบประมาณ 

โ ค ร ง ก า ร พ ั ฒ น า
เศ รษฐก ิ จ ด ิ จ ิ ท ั ล 
กศน.แขวงบางแวก   
 

1.  เพื ่อให้ประชาชน 
มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการใช้สมาร์ทโฟน
เข ้ าส ู ่ การประกอบ
อาชีพได้ 
2.  เพื่อให้ประชาชนมี
ท ักษะร ู ้ เท ่าท ันส ื ่ อ
ดิจิทัล คิด วิเคราะห์ 
แยกแยะ ส ื ่อด ิจ ิท ัล
เพ ื ่อการบร ิ โภคส ื ่อ
สังคมออนไลน์อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 

ประชาชนทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 คน แขวงบางแวก 27-30 มิ.ย.63 4,090 
 

โ ค ร ง ก า ร พ ั ฒ น า
เศ รษฐก ิ จ ด ิ จ ิ ท ั ล 
กศน.แขวงบางหว้า 
 

1.  เพื ่อให้ประชาชน 
มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการใช้สมาร์ทโฟน
เข ้ าส ู ่ การประกอบ
อาชีพได้ 
2.  เพื ่อให้ประชาชน 
มีทักษะร ู ้เท ่าทันสื ่อ
ดิจิทัล คิด วิเคราะห์ 
แยกแยะ ส ื ่อด ิจ ิท ัล
เพ ื ่อการบร ิ โภคส ื ่อ
สังคมออนไลน์อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 

ประชาชนทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 คน แขวงบางหว้า 25-28 มิ.ย.63 4,090 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน

เป้าหมาย 
พ้ืนที่ ระยะเวลา งบประมาณ 

โ ค ร ง ก า ร พ ั ฒ น า
เศ รษฐก ิ จ ด ิ จ ิ ท ั ล 
กศน.แขวงปากคลอง 
ภาษีเจริญ   
 

1.  เพื ่อให้ประชาชน 
มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการใช้สมาร์ทโฟน
เข ้ าส ู ่ การประกอบ
อาชีพได้ 
2.  เพื ่อให้ประชาชน 
มีทักษะร ู ้เท ่าทันสื ่อ
ดิจิทัล คิด วิเคราะห์ 
แยกแยะ ส ื ่อด ิจ ิท ัล
เพ ื ่อการบร ิ โภคส ื ่อ
สังคมออนไลน์อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 

ประชาชนทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 คน แขวงปากคลอง
ภาษีเจรญิ 

27-30 มิ.ย.63 4,090 
 

โ ค ร ง ก า ร พ ั ฒ น า
เศ รษฐก ิ จ ด ิ จ ิ ท ั ล 
กศน.แขวงบางจาก 
 

1.  เพื ่อให้ประชาชน 
มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการใช้สมาร์ทโฟน
เข ้ าส ู ่ การประกอบ
อาชีพได้ 
2.  เพื ่อให้ประชาชน 
มีทักษะร ู ้เท ่าทันสื ่อ
ดิจิทัล คิด วิเคราะห์ 
แยกแยะ ส ื ่อด ิจ ิท ัล
เพ ื ่อการบร ิ โภคส ื ่อ
สังคมออนไลน์อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 

ประชาชนทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 คน แขวงบางจาก 27-30 มิ.ย.63 4,090 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน

เป้าหมาย 
พ้ืนที่ ระยะเวลา งบประมาณ 

โ ค ร ง ก า ร พ ั ฒ น า
เศ รษฐก ิ จ ด ิ จ ิ ท ั ล 
ก ศ น . แ ข ว ง ค ู ห า
สวรรค ์
 

1.  เพื ่อให้ประชาชน 
มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการใช้สมาร์ทโฟน
เข ้ าส ู ่ การประกอบ
อาชีพได้ 
2.  เพื ่อให้ประชาชน 
มีทักษะร ู ้เท ่าทันสื ่อ
ดิจิทัล คิด วิเคราะห์ 
แยกแยะ ส ื ่อด ิจ ิท ัล
เพ ื ่อการบร ิ โภคส ื ่อ
สังคมออนไลน์อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 

ประชาชนทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 คน แขวงคูหาสวรรค ์ 27-30 มิ.ย.63 4,090 
 

โ ค ร ง ก า ร พ ั ฒ น า
เศ รษฐก ิ จ ด ิ จ ิ ท ั ล 
กศน.แขวงบางด้วน 
 

1.  เพื ่อให้ประชาชน 
มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการใช้สมาร์ทโฟน
เข ้ าส ู ่ การประกอบ
อาชีพได้ 
2.  เพื ่อให้ประชาชน 
มีทักษะร ู ้เท ่าทันสื ่อ
ดิจิทัล คิด วิเคราะห์ 
แยกแยะ ส ื ่อด ิจ ิท ัล
เพ ื ่อการบร ิ โภคส ื ่อ
สังคมออนไลน์อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 

ประชาชนทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 คน แขวงบางด้วน 27-30 มิ.ย.63 4,090 
 

โครงการหนังสือพิมพ์
แขวง  

1 . เพ ื ่ อ จ ั ดต ั ้ งบ ้ า น
หนังสือในทุกหมู่บ้าน 
และจ ัดหาหน ั งส ื อ
ส าหร ับบ้านหนังส ือ
ตามความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย 
2.  เพื ่อจ ัดกิจกรรม
เสริมสร้างนิสัยรักการ
อ่านของกลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนทั่วไป 7 แห่ง กศน.แขวงทั้ง 
7 แขวง 

เม.ย –ก.ย.63 7,140 
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รางวัล เกียรติบัตร การเชิดชูเกียรติที่สถานศึกษาได้รับ (ตั้งแต่ปีงบประมาณที่จัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
ย้อนหลังไปไม่เกิน 3 ปีงบประมาณ) 

 

รางวัล เกียรติบัตร 
การเชิดชูเกียรติที่สถานศึกษาได้รับ 

ด้าน/เรื่อง หน่วยงาน องค์กรที่มอบ 

1. โล่เกียรติคุณ นางพรทิพย์  ศิริแตง 
ผู้อ านวยการ กศน.เขตภาษีเจริญ 
 
2. โล่เกียรติคุณ นางพรทิพย์ ศิริแตง 
ผู้อ านวยการ กศน.เขตภาษีเจริญ 
 
3. เกียรติบัตร สถานศึกษาดีเด่น 
 
 
4. โล่เกียรติคุณ นางพรทิพย์ ศิริแตง 
ผู้อ านวยการ กศน.เขตภาษีเจริญ 
5. โล่”มาตรฐานขมรมอาสายุวกาชาด”
ประจ าปี 2561 
6. เกียรติบัตร ร่วมแสดงผลงานของ
นักศึกษา กศน. 
7. เกียรติบัตรโครงการงาน 108 อาชีพ  
“กศน. สร้างงาน สร้างรายได้”  
วันที่ 25-27 กันยายน 2563 
8. โล่ โครงงานวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับพื้นที่ การ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับ
นักศึกษา กศน. ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  วันที่ 26 กรกฎาคม 2563 
 
 

1.ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น 
 
 
2.บุคคลผู้เสียสละและอุทิศตนเพื่อ
ประโยชน์ทางการศึกษา เนื่องในวัน
ครู ครั้งที่ 12 ประจ าปี พ.ศ. 2562 
3. ที่มีการบริหารจัดการและจัดการ
เรียนรู้ด้วยความมั่งม่ันตั้งใจ และ
ความเสียสละได้อย่างดียิ่ง  
4. รางวัล “ปิยชนน์ คนการศึกษา”
ประจ าปี 2562 
5. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมอาสา 
ยุวกาชาดเป็นระยะเวลา 3 ปี  
6. งานมหกรรมโครงงาน 
วิทยาศาสตร์ของนักศึกษา กศน. 
7. งาน 108 อาชีพ “กศน.สร้างงาน 
สร้างรายได”้ 
 
8. ด้านพัฒนานวัตกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อม ประเภทการจัดการขยะ
มูลฝอย 
 
 

1. สถาบันพัฒนาการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ภาคกลาง 
2. ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 
 
3. ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 
 
4. ส านักงานคณะกรรมการ สกสค. 
กรุงเทพมหานคร 
5. ส านักงานยุวกาชาด 
 
6. ส านักงาน กศน. 
 
7. กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
8. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
สมุทรสาคร 
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รางวัล เกียรติบัตร 
การเชิดชูเกียรติที่สถานศึกษาได้รับ 

ด้าน/เรื่อง หน่วยงาน องค์กรที่มอบ 

9. โล่ โครงงานวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับพื้นที่การ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  
10. เกียรติบัตร การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักศึกษา กศน. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ระดับประเทศ วันที่ 14 สิงหาคม 2563 
 

9. ด้านการใช้การอนุรักษ์พลังงาน
ไฟฟ้าเพ่ือชีวิตและสังคม 
 
10. ด้านการใช้และการอนุรักษ์
พลังงานไฟฟ้าเพ่ือชีวิตและสังคม 
 
 
 

9. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
สมุทรสาคร 
 
10.ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
รังสิต 
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ค่าเป้าหมายของสถานศึกษา 
เพื่อเป็นการก าหนดเป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษา ตามแนวทางการประเมินคุณภาพ

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จึงมีการก าหนดค่าเป้าหมายเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่จะให้เกิดแก่ผู้เรียน 
โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรของสถานศึกษา เพื่อใช้ในการเทียบเคียง ตรวจสอบ 
ประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษาเฉพาะในประเด็นการพิจารณาที่สมควรจัดให้มีการก าหนด         
ค่าเป้าหมาย ส าหรับใช้ในการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ไว้ดังนี้  

มาตรฐานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประเด็นการพิจารณาที่ 1.1 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีสอดคล้องกับหลักสูตร

สถานศึกษา 
ค่าเป้าหมายที่ก  าหนดไว้ คือ สถานศึกษามีการก าหนดคะแนนผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน 

รายวิชาบังคับท่ีไว้เป็นค่าเป้าหมาย โดยก าหนดจาก  
 
  คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) 

จ านวน 2 ภาคเรียน ดังนี้ 

ระดับ/รายวิชา 
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาบังคับ 

ที่สถานศึกษาก าหนดไว้เป็นค่าเป้าหมาย (คะแนน) 
ประถมศึกษา  

- ทักษะการเรียนรู้ 55.01 
- ภาษาไทย 60.00 

- ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 35.00 

- คณิตศาสตร์ 30.00 
- วิทยาศาสตร์ 33.33 

- ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ 35.00 

- ทักษะการประกอบอาชีพ 32.50 
- พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน 35.00 

- เศรษฐกิจพอเพียง 75.00 

- สุขศึกษา พลศึกษา 40.00 
- ศิลปศึกษา 55.00 

- สังคมศึกษา 45.00 
- ศาสนา และหน้าที่พลเมือง 30.00 
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ระดับ/รายวิชา 
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาบังคับ 

ที่สถานศึกษาก าหนดไว้เป็นค่าเป้าหมาย (คะแนน) 
- การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 40.00 

มัธยมศึกษาตอนต้น  

- ทักษะการเรียนรู้ 46.15 
- ภาษาไทย 55.00 

- ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 30.56 

- คณิตศาสตร์ 30.96 
- วิทยาศาสตร์ 25.19 

- ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 49.56 
- ทักษะการพัฒนาอาชีพ 47.33 

- พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 31.78 

- เศรษฐกิจพอเพียง 62.89 
- สุขศึกษา พลศึกษา 50.78 

- ศิลปศึกษา 33.78 

- สังคมศึกษา 44.22 
- ศาสนา และหน้าที่พลเมือง 28.67 

- การพัฒนาตนเอง ชมชน สังคม 36.89 
มัธยมศึกษาตอนปลาย  

- ทักษะการเรียนรู้ 39.22 

- ภาษาไทย 42.33 
- ภาษาอังกฤษเพ่ือชีวิตและสังคม 27.67 

- คณิตศาสตร์ 26.81 

- วิทยาศาสตร์ 28.81 
- ช่องทางการขยายอาชีพ 47.00 

- ทักษะการขยายอาชีพ 44.50 

- พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง 49.56 
- เศรษฐกิจพอเพียง 42.67 

- สุขศึกษา พลศึกษา 32.33 
- ศิลปศึกษา 35.33 
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ระดับ/รายวิชา 
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาบังคับ 

ที่สถานศึกษาก าหนดไว้เป็นค่าเป้าหมาย (คะแนน) 
- สังคมศึกษา 36.40 

- ศาสนา และหน้าที่พลเมือง 43.15 

- การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 29.33 
 

ประเด็นการพิจารณาที ่1.2 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่ดี
ตามที่สถานศึกษาก าหนด  

ค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ คือ สถานศึกษาคาดว่าจะมีผู้เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ได้รับการยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ หรือเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านที่เกี่ยวข้องกับการมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม หรือคุณลักษณะที่ดี  
จ านวน 10 คน  

 

ประเด็นการพิจารณาที่ 1.3 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อ่ืน 

ค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ คือ สถานศึกษาคาดว่าจะมีผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ ไตร่ตรองอย่างรอบคอบ โดยใช้ข้อมูลและเหตุผลประกอบการตัดสินใจ แก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้อง สมเหตุสมผล และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อ่ืนได้  ร้อยละ 75  

ประเด็นการพิจารณาที่ 1.4 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสามารถในการสร้างสรรค์งาน ชิ้นงาน 
หรือนวัตกรรม 

ค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ คือ สถานศึกษาคาดว่าจะมีผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สามารถสร้าง
โครงงาน ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือสิ่งใหม่ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง  จ านวน  14  คน  

 

ประเดน็การพิจารณาที่ 1.8 ผูจ้บการศึกษาขัน้พื้นฐานน าความรู้ ทักษะพื้นฐานทีไ่ด้รับไปใช้หรือประยุกต์ใช้ 
 ค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ คือ สถานศึกษาคาดว่าจะมีจ านวนผู ้จบการศึกษาตามหลักสูตร

การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่สามารถน าความรู้ ทักษะพื้นฐานที่ได้รับไปใช้ หรือประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินชีวิต การประกอบอาชีพ หรือเพ่ือการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  ร้อยละ 80  

มาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง 
ประเด็นการพิจารณาที่ 1.3 ผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่น าความรู้ไปใช้จนเห็นเป็นประจักษ์หรือ

ตัวอย่างท่ีดี 
ค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ คือ สถานศึกษาคาดว่าจะมีจ านวนผู้จบการศึกษา และหรือจ านวนกลุ่ม

ผู้จบการศึกษาต่อเนื่อง ที่มีผลการด าเนินงานที่เห็นเป็นประจักษ์ในพ้ืนที่ หรือเป็นตัวอย่างที่ดี จ านวน  7 คน  
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บทท่ี 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

   

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ มีการจัดการศึกษา 
3  ประเภท ประกอบด้วย 

 การศึกษานอกระบบระดับการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน 
 การศึกษาต่อเนื่อง 
 การศึกษาตามอัธยาศัย 

ซึ่งได้มีการก าหนด และประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาไว้แล้วเมื่อวันที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
จึงได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2563 ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาที ่สอดคล้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง มาตรฐานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
 
 



46 
 

ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เฉพาะมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน และมาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ) 

มาตรฐาน
การศึกษา/ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

ค่าน ้าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดับ

คุณภาพ 

มาตรฐานที่  1 
คุณภาพของ
ผู้เรียนการ 
ศึกษานอก
ระบบ  
ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

50 

  

42.13 ดีเลิศ 

1.1 ผู้เรียน
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่
ดีสอดคล้องกับ
หลักสูตร

10 กศน.เขตภาษีเจริญ ได้ก าหนดให้ผลการทดสอบ
การศึกษาระดับชาติการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
(N-NET) จ านวน 2 ภาคเรียนเป็นค่าเป้าหมาย
มาตรฐานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานของสถานศึกษา โดยมีการด าเนินงานเพื่อให้
บรรลุค่าเป้าหมายที่วางไว้ ดังนี้ 
1. กศน.เขตภาษีเจริญ ได้ด าเนินจัดการเรียนการ
สอนภาคเรียนละ 20 สัปดาห์ จ านวน 4 ภาคเรียน 

. กศน.เขตภาษีเจริญ ส่งนักศึกษาเข้าทดสอบ
การศึกษาระดับชาติ (N-NET) ภาคเรียนที่ 
2/2562  จ  า น ว น  153 ค น  แ บ ่ ง เ ป ็ น
ระดับประถมศึกษา จ านวน 5 คน มัธยมศึกษา
ตอนต้น จ านวน 49 คน และมัธยมศึกษาตอน
ปลาย จ  านวน 102 คน และภาคเร ียนท ี่  
1/2563 จ านวน 92 คน แบ่งเป็นระดับประถม
ศึกษา จ  านวน 5 คน มัธยมศึกษาตอนต้น 

10 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน
การศึกษา/ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

ค่าน ้าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดับ

คุณภาพ 

สถานศึกษา  ตามแผนการลงทะเบียนที่สถานศึกษาก าหนด มีการ
นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล เพื่อพัฒนา
นักศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ที ่ก าหนด โดย
นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายของหลักสูตร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 จะต้องเข้าทดสอบการศึกษา
ระดับชาติ (N-NET) ตามวิธีและหลักเกณฑ์ของ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) และใช้เป็นเกณฑ์ในการจบหลักสูตรด้วย 
2. ภาคเรียนที ่ 2/2562 และภาคเรียนที่ 1/2563 
กศน.เขตภาษีเจริญ ได้จัดโครงการเสริมหลักสูตร 
เพื ่อยกระดับผลสมฤทธิ ์การทดสอบการศ ึกษา
ระดับชาติ (N-NET) ดังนี้ 
2.1 โครงการค่ายพัฒนาวิชาการติวเข้มเติมเต็ม
ความรู ้ก่อนสอบ n-net ณ กศน.เขตภาษีเจริญ      
มีผู้เข้าร่วมฯ จ านวน 106 คน   
2.2 กิจกรรมสอนเสริมเพื่อพัฒนาคุณผู้เรียนในวิชา
ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ กศน.ทั้ง 7 แขวง 

จ านวน 30 คน และมัธยมศึกษาตอนปลาย 57 
คน รวมทั้งสิ ้น 2 ภาคเรียน จ านวน 245 คน 
เมื่อน าค่าเฉลี่ยร้อยละที่ค านวณได้ทั้ง 2 ภาค
เรียนมาบวกกันแล้วหารด้วย 2 เพื่อหาค่าร้อย
ละเฉลี ่ยที่มีผลเท่ากับหรือสูงกว่า ค่าคะแนน
เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ในภาพรวม
ของทั้งปีงบประมาณ ซึ่งผลค านวณได้ร้อยละ 
52.38 ดังปรากฏตามตารางสรุปข้อมูลคะแนน
เฉล ี ่ยผลการทดสอบการศ ึกษาระด ับชาติ     
(N-NET) ของสถานศึกษาเมื ่อเทียบกับค่า
คะแนนเป้าหมายที ่สถานศึกษาก าหนดใน
ภาคผนวก  
 2. สถานศึกษามีร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 
ดังนี้ 
 2.1 ตารางสรุปข้อมูลคะแนนเฉลี ่ยผลการ
ทดสอบการศึกษาระดับชาติ (N-NET) ของ
สถานศึกษาเมื่อเทียบกับค่าคะแนนเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด  
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มาตรฐาน
การศึกษา/ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

ค่าน ้าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดับ

คุณภาพ 

2.2 สรุปรายงานการประชุม 
2.3 สรุปผลการด าเนินงาน 
2.4 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
2.5 ประกาศผลการทดสอบการศึกษา
ระดับชาติ (N-NET) 

1.2 ผู้เรียน
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานมี  
คุณธรรม 
จริยธรรม 
ค่านิยมและ 
คุณลักษณะที่ดี
ตามท่ี
สถานศึกษา
ก าหนด  

10 กศน. เขตภาษีเจริญ ได้ร ่วมด าเนินการประชุมวาง
แผนการด าเน ินงานก ิจกรรม/โครงการ ในเร ื ่อ ง
คุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน ในแผนการปฏิบัติงาน
ประจ าปี 2563  สถานศึกษาด าเนินโครงการเพื ่อ
ส่งเสริมให้ผู ้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามแผน
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
1. โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม มีผู ้เข้าร่วม 
โครงการ จ านวน 100 คน  
2. โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย  มีผู้เข้าร่วม 
โครงการ จ านวน  200 คน 
3. โครงการค่ายลูกเสือคู่คุณธรรมน าจิตอาสาต้านยา
เสพติด มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 100 คน  

จากผลการด าเนินงาน ที่สถานศึกษาได้ส่งเสริม
ผู ้เร ียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์  ดังนี้ 
1.สรุปผลประเมินผลจ านวนผู้เรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม/โครงการทั้งหมด เป็นจ านวน 489 คน 
ผ่านการประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์อยู่ในระดับ ดีขึ้น
ไป จ านวน 425 คน คิดเป็นร้อยละ 86.91 
2. สถานศึกษามอบหมายให้ครูผู้สอน ประเมิน
ผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ ระดับดีขึ้นไป จ านวน 1,628 คน 
คิดเป็นจ านวนร้อยละ 81.97  

10 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน
การศึกษา/ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

ค่าน ้าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดับ

คุณภาพ 

4. กิจกรรมสอบธรรมศึกษา มีผู ้เข้าสอบ จ านวน   
89 คน  สอบผ่าน  จ านวน  25  คน    
 นอกจากนี ้สถานศึกษายังได้ด าเนินการประเมิน
คุณธรรม จริยธรรมตามตัวบ่งชี ้ทุกภาคเรียน จาก
ครูผู ้สอนทุกคน  ตามคุณธรรม 11 ประการของ
สถานศึกษา เพื่อน าผลมาประเมินค่าร้อยละ ที่อยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป จากจ านวนผู้เรียนทั้งหมด ภาคเรียนที่ 
2/2562 จ านวน 948 คน และภาคเรียนที่ 1/2563 
จ านวน 1,038 คน  รวมทั้งสิ้น  1,986 คน 
 จากการด าเน ินโครงการ สถานศึกษาได ้ม ีการ
ประเมินผลการจัดกิจกรรม/โครงการทุกครั ้ง จาก
การด าเนินงานของสถานศึกษาดังกล่าวส่งผลให้มี
ผู้เรียนที่เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และคุณลักษณะที่ดีของสถานศึกษาเป็นไป
ตามค่าเป้าหมายของสถานศึกษา 

 ข้อมูลร่องรอยหลักฐานที่เกิดข้ึน ได้แก่ 
1.แบบสรุปโครงการและกิจกรรมคุณธรรม
จริยธรรม 
2.แบบประเมินคุณธรรมจริยธรรมตามตัวบ่งชี้ 
3. สรุปผลด าเนินงาน 
4. แบบประเมินผลโครงการ 
5.ภาพถ่ายการจัดโครงการ กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
6. แผนปฏิบัติงานประจ าปี 
7. สถานศึกษามีผู ้เร ียนที ่ได้ร ับการย่องเป็น
แบบอย ่างท ี ่ด ี ในด ้านค ุณธรรม จร ิยธรรม 
จ านวน 10 คน เป็นตามค่าเปา้หมาย ดังนี้ 
1. นางสาวกัลยา        แย้มส ารวจ  
2.นางสาวอาทิตย์ตยา   สีงาม 
3.นายนฤวัต              สกุลประเสริฐ 
4.นางสาวเมธิณี          แจ้งกระจ่าง 
5.นายภูวไนย             ชัยฤทธิ์ 
6.นายอัศวิน              สกุลสมบัติ 
7.นายธนบดี              ก ่าการยุทธ 
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คุณภาพ 

8.นางสาวสุกัญญา       กาคูณ 
9.นางสาวสุกัญญา       โหน่งบัณฑิต 
10.นางสาวสายพิณ     จันทร์สมานพงศ์ 

1.3 ผู้เรียน
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
มีความสามารถ
ในการคิด
วิเคราะห์ คิด
อย่างมี
วิจารณญาณ 
และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
ร่วมกับผู้อื่น  

5  กศน.เขตภาษีเจริญ มีการด าเนินงานที ่ส ่งเสริม
ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ ไตร่ตรองอย่างรอบคอบ โดยใช้ข้อมูล
และเหตุผลประกอบการตัดสินใจ แก้ไขปัญหาได้
อย่างถูกต้อง สมเหตุสมผล และสามารถแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นร่วมกับผู้อ่ืนได้  
1. ผู้เรียนการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทุก
ระดับคือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยครูและ
ผู ้เร ียนร่วมกันวิเคราะห์เน ื ้อหาการเร ียนรู ้และ
ออกแบบกระบวนการเรียนรู้  
2. ครูจัดกิจกรรมที่หลากหลาย สอดคล้องกับความ
ต้องการและความแตกต่างกันของผู้เรียน เช่น การ

สถานศึกษามีการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยใช้ข้อมูล
และเหตุผลในการตัดสินใจ และแลกเปลี ่ยน
ความคิดเห็นร่วมกับผู้อ่ืนได ้ดังนี้ 
1. โครงการค่ายธรรมสดใสห่างไกลยาเสพติด 
รุ่นที่ 8 มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 100 คน 
วันที่ 7 - 8 ธันวาคม 2562 
2. โครงการค่ายลูกเสือคู่คุณธรรมน าจิตอาสา
ต้านยาเสพติด มีผู ้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
100 คน วันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2563 
3. โครงการอบรมป้องกันให้ปลอดภัยจากฝุ่นจิ๋ว 
มีผู ้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 300 คน วันที่ 1 
มีนาคม 2563 
4. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู ้ธรรมศึกษา มี

4 ดีเลิศ 
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เรียนรู้ด้วยโครงงาน การศึกษาด้วยตนเองจากสื่อที่
หลากหลาย การเขียนโครงการ การท ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิต(กพช.) ของนักศึกษามีการวาง
แผนการท ากิจกรรมซึ่งผู ้เรียนเกิดกระบวนการคิด
วิเคราะห์และตัดสินใจในการท าโครงการ การสอน
เสริม ใบความรู้ ใบงาน และการท าสมุดบันทึกการ
เรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ มีการ
สรุปองค์ความรู้และวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ 
3. ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ส่งผลให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการ
แก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง มีการระดมความคิดเห็น
และเปลี่ยนเรียนรู้ในกระบวนการกลุ่ม  
4. มีการประเมินผลการวิเคราะห์ ทุกกิจกรรมให้
ผู ้เรียนเข้าร่วม เพื ่อเก็บบันทึกสถิติ และใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียนให้เกิดการ คิดอย่างมี วิจารรณญาณ 

ผู ้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 100 คน วันที ่ 9 
สิงหาคม 2563 
สรุปจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 600 คน
ในจ านวนนี้มีผู้เรียนที่มีความสามารถในการคิด
ว ิ เคราะห ์  ค ิดอย ่ างม ี ว ิ จารณญาณ และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่นได้ 
เป็นจ านวน 485 คน  คิดเป็นร้อยละ 80.83  
สูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
ข้อมูลร่องรอยหลักฐานที่เกิดข้ึน ได้แก่ 
1. รายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
2. ผลงาน/ชิ้นงานของผู้เรียน 
3. แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
4. ภาพถ่ายการจัดกิจกรรม/โครงการ 
5. สมุดบันทึกการเรียนรู้/ใบงาน 

1.4 ผู้เรียน
การศึกษาข้ัน

5 1. ส่งเสริมผู้เรียนผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยการท า
โครงงานทุกภาคเรียน มีข้ันตอนดังนี้ 1)ขั้นน า 2) ขั้น

ผลการด  า เน ินงานส ่ ง เสร ิม ให ้ผ ู ้ เ ร ี ยนมี
ความสามารถในการสร้างสรรค์ชิ ้นงาน หรือ

3 ปานกลาง 
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มาตรฐาน
การศึกษา/ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

ค่าน ้าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดับ

คุณภาพ 

พ้ืนฐานมีความ 
สามารถในการ
สร้างสรรค์งาน 
ชิ้นงาน หรือ
นวัตกรรม  

วางแผน 3) ขั้นการด าเนินงาน 4) ขั้นเขียนรายงาน   
5) ขั้นน าเสนอผลงาน 6) ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้  โดย
มีครูประจ ากลุ่มเป็นที่ปรึกษา เน้นให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ตามสภาพจริง และจากประสบการณ์ตรงของ
ผู้เรียน ซึ่งจะท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตาม
ความต้องการของผู้เรียนผ่านกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน โดยอาศัยสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
และครูเป็นเพียงผู้ชี้แนะ ให้ค าแนะน าเท่านั้น 
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด
โครงงานตามหน่วยงานต่าง ๆ ที่ประกาศรับสมัคร 
เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 
และเกิดการเรียนรู้แบบตลาดวิชาการ และเพื่อชิง
รางวัลต่าง ๆ  
4. มีการประเมินผลงาน / ชิ้นงานของผู้เรียนที่ส่งเข้า
ประกวดในระดับสถานศึกษา เพื ่อทราบผลตาม
เกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด  
   

นวัตกรรม ภาคเรียนที่ 2/2562 และภาคเรียน
ที ่ 1/2563 มีผู ้เรียนส่งโครงงานเข้าประกวด 
และได้รับรางวัล มีดังนี้  
1. โล่รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์  ด ้านการใช้และการ
อนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม ระดับ
พื ้นที ่ ระดับ ม.ปลาย จากศูนย์วิทยาศาสตร์ 
เ พ ื ่ อ ก า รศ ึ กษ าสม ุ ท ร ส าคร  แล ะศ ู น ย์
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต  คือ โครงงาน
เครื่องดูดฝุ่น DIY  จัดท าโดย 
      -นายณัฐพล      มานัดสา 
      -นางสาวอรัญญา    อรชร 
      -นายเฉลิมชัย     โพธิ์งาม 
2. โครงงานวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัล รอง
ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับพื ้นที ่ การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักศึกษา กศน. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ด้านพัฒนา
นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ประเภทการจัดการ
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มาตรฐาน
การศึกษา/ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

ค่าน ้าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดับ

คุณภาพ 

ขยะมูลฝอย ระดับม.ต้น จากศูนย์วิทยาศาสตร์ 
เพ่ือการศึกษาสมุทรสาคร คือ โครงงานคลูเลอร์
บล็อก จัดท าโดย 
     -นายเกียรติศักดิ์  ทองหอม 
     -นางสาวพิมล     ภูมิน า 
     -นางสาวอัญชลี   ค าฟู 
2. ผลงานสิ ่งประดิษฐ์โครงงานในแต่ละภาค
เรียนที่เข้าประกวดในระดับสถานศึกษา 
3. ภาพถ่ายการประกวดโครงงาน 
4. เ ก ี ย ร ต ิ บ ั ต ร ก า ร ป ร ะ ก ว ด โ ค ร ง ง า น
วิทยาศาสตร์ส าหรับนักศึกษา กศน.ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ระดับประเทศ  
5. แผนการจัดการเรียนรู้  
6. บันทึกหลังสอน 
สร ุปผลการประเม ินสถานศึกษาสามารถ
ด าเนินการได้ตามเกณฑ์พิจารณา จ านวน 3 ข้อ 
มีค่าเท่ากับ 3 คะแนน เมื่อน าไปเทียบกับเกณฑ์
คุณภาพจะอยู่ในระดับปานกลาง  
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มาตรฐาน
การศึกษา/ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

ค่าน ้าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดับ

คุณภาพ 

1.5 ผู้เรียนการ 
ศึกษาขั้นพ้ืน 
ฐานม ีความ 
สามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี  
ดิจิทัล 

4 กศน.เขตภาษีเจริญ  ได้ก าหนดให้มีการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนออนไลน์ด าเนินการจัดท าแผนการ
จัดการเรียนการสอนผ่านแอพพลิเคชั ่น  Google 
Classroom  โดยแต่ละศูนย์การเรียนมีการจัดท า
รายงานผลการเรียนรู้ผ่าน   รายวิชาบังคับที่จัดท า
โดน สนง.กศน.กทม. ทั้งสามระดับ ทุกศูนย์การเรียน 
โดยผู ้เร ียนส่วนใหญ่ มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนและ
สัญญาอินเตอร์เน็ต และมีศูนย์การเรียนหลายแห่งมี
สัญญาอินเทอร์เน็ตให้บริการแก่ผู้เรียนด้วย โดยแต่
ละศูนย์การเรียนมีการจัดท ารายงานผลการเรียนรู้
ผ่าน Google Classroom 
 

กศน.เขตภาษีเจริญ ได้ด าเนินการจัดกิจกรรม 
โดยม ีผ ู ้ผ ่านเกณฑ์ร ้อยละของผ ู ้ เร ียนท ี ่มี
ความสามารถในการใช ้ เทคโนโลย ีด ิจ ิท ัล  
จ านวนร้อยละ 63 ของผู้เรียนทั้งหมด 
มีผู้ดูแลระบบ (Admin) ที่ได้รับ Google 
Classroom  จากส านักงาน กศน.
กรุงเทพมหานคร และน ามาเผยแพร่ให้แก่
ครูผู้สอนเพื่อน าไปจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้แก่ผู้เรียนแต่ละศูนย์การเรียน  มี
รายงานสรุปผลการเรียนการเข้าร่วมชั้นเรียน 
การมอบหมายงาน  และการส่งงาน  

    2.52 ดี 

1.6 ผู้เรียน
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานมี      
สุขภาวะทางกาย 
และสุนทรียภาพ  

4 กศน.เขตภาษีเจร ิญ มีว ิธ ีการและกระบวนการ
ด าเนินการดังนี้  
1. สถานศึกษาก าหนดนโยบายส่งเสริมการดูแลสุข
ภาวะของผู้เรียน 
2. สถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี

ผลการด าเนินงานที่ กศน.เขตภาษีเจริญ ได้
ด าเนินการมีดังนี้ 
1. โครงการตรวจสุขภาพผู้เรียนทั้ง 2 ภาคเรียน 
จ านวน 1,300 คน มีผู ้ผ่านการตรวจสุขภาพ
จ านวน 252 คน คิดเป็นร้อยละ 19.38 

2.38 ปานกลาง 
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มาตรฐาน
การศึกษา/ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

ค่าน ้าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดับ

คุณภาพ 

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีโครงการ/กิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาวะทางกาย และสุนทรียภาพของ
ผู้เรียน 
3. สถานศึกษาด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาวะทางกาย และสุนทรียภาพของ
ผู้เรียนทุกภาคเรียน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้
ด าเนินงานและ ประสานงานภาคีเครือข่าย จาก
โรงพยาบาลเพชรเกษม 2 ด าเนินการตรวจสุภาพ
นักศึกษาทุกระดับชั ้น ทั ้ง 2ภาคเรียน    จ านวน 
1,300 คน แบ่งเป็นภาคเรียนที ่ 2/2562 จ านวน 
650 คน และภาคเรียนที่ 1/2563 จ านวน 650 คน 
นอกจากนี้ยังได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการส่งเสริมสุขภาวะทางกาย และสุนทรีภาพด้าน
อื่น ๆ เช่น 1. กิจกรรมสอนท าเจลแอลกอฮอล์ล้าง
มือ จ านวน  300 คน 2. โครงการอบรมป้องกัน    
ให้ปลอดภัยจากฝุ่นจิ๋ว จ านวน 300 คน  3. กิจกรรม
วิ่งโครงการลูกเสือ Ticket to Life THAILAND  
ผู ้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 20 คน  4. กิจกรรม

2. โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านสุขภาพกีฬา 
ศิลปะ นันทนาการ จ านวน 775 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 ของผู้เรียนทั้งหมด 
 
สถานศึกษามีร่องรอย และหลักฐานดังนี้ 
1. แผนปฏิบัติติการประจ าปีงบประมาณ 2563  
2. สรุปผลการด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู ้เร ียน โครงการอบรมป้องกันให้ปลอดภัย
ห่างไกลฝุ่นจิ๋ว 
3. เอกสารหรือรายงานการตรวจสุขภาพของ
ผู้เรียนจากโรงพยาบาล 
4. ภาพถ่ายและวีดีทัศน์การแสดงของนักศึกษา
ในงานการประกวดร้องเพลง 
5 รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
6. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
7. หนังสือขอความอนุเคราะห์ 
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มาตรฐาน
การศึกษา/ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

ค่าน ้าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดับ

คุณภาพ 

ประกวดร้องเพลง จ านวน 2 คน และกิจกรรมการ
ประกวดส้มต าลีลา จ านวน 3 คน 5. กิจกรรม
ส่งเสริมศิลปะจากโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ธรรมะ
ศึกษา จ.นครปฐม จ านวน 150 คน  รวมผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมด 775 คน 
4. สรุปผลการด าเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะ
ทางกายและสุนทรียภาพของผู้เรียนตามที่ก าหนด  

1.7 ผู้เรียน
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานมีความ 
สามารถในการ
อ่าน การเขียน  

4 กศน.เขตภาษีเจริญ มีกระบวนการส่งเสริมผู้เรียนให้
มีความสามารถในการอ่าน การเขียน ดังนี้ 
1. ครูผู ้สอนทุกคนท าหน้าที่การสอน และประเมิน
การอ่าน เขียนของผู้เรียนทุกคน ทุกระดับชั้น โดย
ตรวจสอบฐานข้อมูลนักศึกษาในโปรแกรมทะเบียน
นักศึกษาในต้นภาคเรียนที ่จะด าเนินการประเมิน 
โดยในภาคเรียนที่ 2/2562 มีผู้เรียนที่ต้องเข้ารับการ
ประเมินการอ่าน เขียน ทุกระดับชั้น จ านวน 215  
คน และภาคเรียนที่ 1/2563  มีผู้เรียนที่ต้องเข้ารับ
การประเมินการอ่าน เขียน ทุกระดับชั ้น จ านวน 

กศน.เขตภาษีเจริญ มีผู ้ที ่ผ่านเกณฑ์การอ่าน 
การเขียน ดังนี้ 
1. ระดับประถมศึกษา มีความสามารถในการ
อ่านออก เขียนได้ จ านวน 10 ตน 
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีความสามารถใน
การอ่าน และเขียนได้คล่อง จ านวน 103 คน 
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความสามารถ
ในการอ่านจับใจความ และเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
จ านวน 147 คน 
รวมจ านวนผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการอ่าน 

2.23 ปานกลาง 
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มาตรฐาน
การศึกษา/ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

ค่าน ้าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดับ

คุณภาพ 

248  คน รวมทั้งสิ้น 463  คน 
2. ครูผู ้สอนแจ้งผ ู ้ เร ียนเพื ่อเข้าร ับการประเมิน
ความสามารถในการอ่านออก เขียนได้ ตามเครื่องมือ
ประเมินในแต่ละระดับ และตรวจให้คะแนนพร้อม
ระบุระดับการรู้หนังสือ และสรุปผล  

3. บันทึกข้อมูลข้อมูลการประเมินในระบบฐานข้อมูล 
พร้อมรวบรวมข้อมูลเก็บเป็นหลักฐาน 

การเขียนทุกระดับชั้นรวมกัน ร้อยละ 55.93 
ข้อมูลร่องรอย หลักฐาน 
1. แผนการจัดการเรียนรู้ 
2. สมุดบันทึกการเรียนรู้ 
3. ผลการวัดระดับการรู้หนังสือของผู้เรียน 
4. เครื่องมือประเมินการอ่าน เขียน 
 

1.8 ผู้จบ
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานน า
ความรู้ ทักษะ
พ้ืนฐานที่ได้รับ 
ไปใช้ หรือ
ประยุกต์ใช้ 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

กศน. เขตภาษีเจริญ  ได้จัดกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ
และมีสถานบันอื ่นที่มาแนะแนวการศึกษาต่อ ทุก
ภาคเร ียน และท ุกภาคเร ียนจะม ีหน ังส ือจาก
หน่วยงาน/สถานบันการศึกษาอื ่น หรือสถาน
ประกอบการขอตรวจสอบวุฒิการเรียน กศน.เขต
ภาษีเจริญมีการติดตามผู ้เรียนที่จบการศึกษาตาม
หลักการที ่น  าความรู ้  ทักษะพื ้นฐานไปใช้ หรือ
ประยุกต์ใช้ในชีวิต ประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น ดังนี้ 
 

สถานศึกษาก าหนดค่าเป้าหมายผู้จบการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานน าความรู้ ทักษะพ้ืนฐานที่ได้รับไปใช้
หรือประยุกต์ใช้ ร้อยละ 80 ผลการด าเนินงาน
ในปีงบประมาณ 2563 มีผู้เรียนที่จบการศึกษา
ขั ้นพื ้นฐานทั้ง 2 ภาคเรียน รวม 3 ระดับชั ้น 
จ านวน 261 คน สามารถน าความรู ้ ทักษะ
พ้ืนฐานที่ได้รับไปใช้ หรือประยุกต์ใช้ ดังนี้ 
-น าวุฒิไปศึกษาต่อในระดับที ่สูงขึ ้น จ านวน  
125  คน  
-น าวุฒิการศึกษาไปประกอบอาชีพ จ านวน   

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน
การศึกษา/ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

ค่าน ้าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดับ

คุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รวมคะแนน 
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 ภาคเรียน  2/2562  มีผู ้จบการศึกษา จ านวน  
144 คน ดังนี้ 
- ผู้จบระดับประถมศึกษา จ านวน 5 คน 
- ผู้จบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 45 คน 
- ผู้จบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 94 คน 
 รวม 144 คน 
ภาคเรียนที่ 1/2563 ผู้จบการศึกษา จ านวน     
117 คน 
- ผู้จบระดับประถมศึกษา จ านวน 5 คน 
- ผู้จบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 40 คน 
- ผู้จบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 72 คน 
 รวม 117 คน 
 
 

70  คน 
 รวมผู้จบที่มีการน าความรู้ไปใช้ จ านวน 195 
คน สูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด
มากกว่าร้อยละ 50 
สถานศ ึกษาม ี ร ่ องรอย หล ักฐานในการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 
1. รายงานผ ู ้จบหล ักส ูตร 2 ภาคเร ียนใน
ปีงบประมาณ 2563 ที ่ด  าเนินการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ของภาคเรียนที ่ 2/2562 
และภาคเรียนที่ 1/2563 
2. รายงานสรุปผลการติดตามผู้จบหลักสูตรที่
น าไปใช้หรือประยุกต์ใช้ 
3. แบบติดตามผู้จบหลักสูตร 
4. หนังสือตรวจสอบวุฒิ 
5. หนังสือแนะแนวการเรียนต่อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
42.13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ดีเลิศ 
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มาตรฐาน
การศึกษา/ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

ค่าน ้าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดับ

คุณภาพ 

มาตรฐานที่  2 
คุณภาพการจัด
การศึกษานอก
ระบบระดับ
การศึกษาขั้น
พื้นฐานที่เน้น
ผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

20 

  

15 ดี 

2.1 การพัฒนา
หลักสูตรสถาน 
ศึกษาที่สอด 
คล้องกับบริบท 
และความต้อง 
การของผู้เรียน 
ชุมชน ท้องถิ่น  

5      กศน.เขตภาษีเจริญ  ได้ด าเนินการปรังปรุงแก้ไข
หลักสูตรสถานศึกษา  โดยได้ร ับการอนุมัติจาก
ผู ้บริหารสถานศึกษา  หลักสูตรของสถานศึกษามี
องค์ประกอบส าคัญ  ซึ ่งประกอบด้วย หลักการ  
จุดหมายของหลักสูตร  กลุ่มเป้าหมาย  โครงสร้าง
หลักสูตร  ระยะเวลาเรียน  วิธีการจัดการเรียนรู้  
กระบวนการจัดการเรียนรู้  สื ่อการเรียนรู้  การวัด
และประเมินผล  และการจบหลักสูตร 
     โดยหล ักส ูตรสถานศ ึกษาม ี เน ื ้อท ี ่ม ีความ

     กศน.เขตภาษีเจริญ  ได้ด าเนินการปรังปรุง
แก้ไขหลักส ูตรสถานศึกษา  ค ือ หล ักส ูตร    
ภาษีเจริญเพลินวาน  โดยได้รับการอนุมัติจาก
ผู้บริหารสถานศึกษา  ซึ่งหลักสูตรภาษีเจริญ
เพลินวาน  ได้รับการปรังปรุงแก้ไขเพิ ่มเติม  
โดยแก้ไขเพิ ่มเติมหลักการ  จุดมุ ่งหมายของ
หลักสูตร  กลุ่มเป้าหมาย  โครงสร้างหลักสูตร  
ระยะ เวลา เร ี ยน  ว ิ ธ ี ก ารจ ั ดการ เร ี ยนร ู้   
กระบวนการจัดการเรียนรู้  สื่อการเรียนรู้  การ

3 ดี 



60 
 

มาตรฐาน
การศึกษา/ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

ค่าน ้าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดับ

คุณภาพ 

สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  สอดคล้องกับสภาพปัญหา  
และความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  และมีการน า
หลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
 

ว ัดและประเม ินผล และการจบหล ักส ูตร      
รวมถึงได้รับการปรังปรุงแก้ไข ให้มีความทันต่อ
สภาวการณ์ต่าง ๆ ในปัจจุบันของเขตภาษีเจริญ  
เช ่น  ด้านการคมนาคมขนส่งได้ม ีการเพิ ่ม
เน ื ้ อหาในส ่ วนการ เส ้นทางการเด ินทาง             
คือ  การเดินทางโดยรถไฟฟ้าเส้นทางรถไฟฟ้า
สายสีน ้าเงิน  และเส้นทางการเดินทางทางน ้า  
โดยเรือโดยสารคลองภาษีเจริญ เป็นต้น 
     โดยมีผลการด าเนินงานที ่เกิดขึ ้น  และ
ร่องรอย  หลักฐานที่เกิดขึ้น  ดังนี้ 

1. หลักสูตรสถานศึกษา 
2. บันทึกการประชุม 
3. ค าสั ่งแต ่งตั ้งคณะกรรมการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา 

2.2 สื่อที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้  

5      กศน.เขตภาษีเจริญ  มีการพัฒนา และจัดหาสื่อ
การเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับหลักสูตรของ
สถานศึกษา  มีการใช้สื ่อการเรียนรู้ที ่หลากหลาย              

     สถานศึกษาได้มีการจัดหาและพัฒนาสื ่อ
การเร ียนร ู ้  ท ี ่สอดคล ้องก ับหล ักส ูตรของ
สถานศึกษา ตามความต้องการของผู้เรียน  โดย

4 ดีเลิศ 
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มาตรฐาน
การศึกษา/ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

ค่าน ้าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดับ

คุณภาพ 

ในการจัดการเรียนรู ้  โดยได้ด าเนินการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อสื่อการเรียนรู้  และ
น าผลการประเมินความพึงพอใจไปใช้ในการพัฒนา
และจัดหาสื่อการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการ
ของผู้เรียน  
กศน.เขตภาษีเจริญ  มีกระบวนการจัดหาสื่อตาม
หลักสูตรสถานศึกษา  โดยมอบหมายให้ครูผู ้สอน
ส ารวจสื ่อการเร ียนการสอนตามใบสรุปผลการ
ลงทะเบียนของผู ้ เร ียนในแต่ละภาคเรียน  และ
ด าเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  
เพ่ือขอความเห็นชอบจัดซื้อ/จัดจ้าง สื่อการเรียนการ
สอนโดยยึดมติที ่ประชุม  เมื ่อได้มติที ่ประชุมแล้ว  
เจ ้าหน ้าท ี ่พ ัสด ุ เสนอราคากลางไปย ังบร ิษ ัท/
ส านักพิมพ์แบบเรียน ที่ผ่านการตรวจพิจารณาจาก
ส  าน ักงาน กศน.  นอกจากน ี ้สถานศ ึกษา ได้
มอบหมายให้ครูส ารวจสื่อจากแหล่งเรียนรู้  และ   
ภูมิปัญญาที่มีอยู ่ในชุมชนจัดท าเป็นท าเนียบสื ่อ  
เพื ่อให้ผู ้เร ียนได้มีแหล่งศึกษาค้นคว้าหาความรู้

มีสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายประกอบด้วยสื่อ
ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
1. สื่อแอบพลิเคชัน Google Classroom 
2. สื่อเว็บไซต์ กศน.เขตภาษีเจริญ 
3. สื่อสังคมออนไลน์ facebook   ศูนย์ กศน.
เขตภาษีเจริญ 
4. สื่อหนังสือเรียน 
5. สื่อ วีดีทัศน์  
6. สื่อหนังสือเรียนออนไลน์   
7. สื่อวิทยาศาสตร์และ ETV 
8. สมาร์ทโฟนของผู้เรียน 
9. ท าเนียบภูมิปัญญา 
10. มุมหนังสือ กศน.ต าบล 
11. ชิ้นงาน/โครงงาน 
12. แหล่งเรียนรู้ชุมชน 
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มาตรฐาน
การศึกษา/ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

ค่าน ้าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดับ

คุณภาพ 

เพิ่มเติม  นอกจากนี้ยังมีสื ่อที่ครูและนักศึกษาร่วม
จัดท าขึ้นเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้และ
เพื่อเพิ่มความหลากหลายของสื่อ  ได้แก่   โครงงาน  
ชิ้นงาน  เป็นต้น นอกจากนี้สถานศึกษามีการติดตาม
และประเมินความพึงพอใจในการใช้สื่อด้านการใช้สื่อ 
 

2.3 ครูมีความรู้ 
ความสามารถ 
ในการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

5 กศน.เขตภาษีเจริญ  มีการพัฒนาครู  เพื่อส่งเสริม
คุณภาพในการด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยส่งเสริมให้ครูเข้ารับ
การอบรมพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมอบหมายให้ครู
ท  าการว ิ เคราะห ์ผ ู ้ เร ียนเป ็นรายบ ุคคล ม ีการ
ออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้รายวิชาให้ความ
แตกต่างระหว่างบุคคล  และด าเนินการจัดการเรียน
การสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ หลังเสร็จสิ้นการ
สอนมีการบันทึกผลการจัดการเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหา
การสอนโดยการท าวิจัยชั้นเรียน และมีการจัดท า
ระบบช่วยเหลือผู้เรียนผ่านสื่อออนไลน์  เช่น  การใช้
LINE  และ  Facebook  

     สถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาครู   โดยให้
บุคลากรของสถานศึกษา  เข้ารับการอบรมให้มี
ความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมีร่องรอย หลักฐานการ
ด าเนินงานดังนี้ 
1. ผลการวิเคราะห์ผู้เรียน 
2. แผนการจัดการเรียนรู้ 
3. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
4. รายงานวิจัยชั้นเรียน 
5. เอกสารด ูแลช ่วยเหล ือผ ู ้ เร ียนการให้
ค าปรึกษา  และแก้ไขปัญหาของผู้เรียน   ผ่าน
สื่อออนไลน์ คือ Line  และ  Facebook   

4 ดีเลิศ 
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มาตรฐาน
การศึกษา/ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

ค่าน ้าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดับ

คุณภาพ 

2.4 การวัดและ
ประเมินผล 
การเรียนรู้ของ
ผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ 

5 กศน. เขตภาษ ี เจร ิญ  ม ีการประเม ินความร ู้
ความสามารถของผู ้เร ียนโดยใช้เครื ่องมือวัดและ
ประเมินผล  เช่น  ใบงาน  สมุดบันทึก  แบบทดสอบ  
การน าเสนอ  การอภิปราย  แบบประเมินโครงงาน  
ชิ้นงาน  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการประเมินผลทุก
ร า ยว ิ ช า ให ้ ค ร อบคล ุ มท ั ้ ง ค ว าม ร ู ้   ท ั กษะ  
กระบวนการ  โดยมีการประเมินผล  ดังนี้ 

- การประเมินก่อนเรียน  เพื่อเป็นการวิเคราะห์
ผู้เรียน  และตรวจสอบความรู้พื้นฐานในเรื่องที่จะ
เรียน 
-  วัดและประเมินผลระหว่างเรียน เพื่อตรวจสอบ
พัฒนาการของผู้เรียนว่าบรรลุผลการเรียนรู้ตามที่
ครูผ ู ้สอนได้ท าการสอนหรือไม่  โดยผู ้สอนจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แล้วประเมินให้สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัด  เก็บสะสมคะแนน  จดบันทึกไว้ใบแบบ
บันทึกผลการเรียนรู้รายวิชา  โดยน าคะแนนจาก
การวัดผลไปรวมกับการวัดผลปลายภาคเรียน  ซึ่ง
การวัดผลระหว่างเร ียน  ใช ้ว ิธ ีการประเมินที่

กศน.เขตภาษีเจริญ  สามารถด าเนินงานได้
เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จ านวน 4 ข้อ  
4 คะแนน ดังนี้ 
1. คร ูท ุกคนมีการก  าหนดแนวการว ัดและ
ประเมินผลที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรตามแผนการเรียนรู้ 
2.  คร ูท ุ กคนม ีการท  า เคร ื ่ องม ือว ัดและ
ประเมินผลสอดคล้องกับแผนการเรียนรู้ 
3. ครูทุกคนชี ้แจงรายละเอียดการวัดและ
ประเมินผลแก่ผู้เรียน 
4. ครูทุกคนทีการแจ้งผลการวัดและประเมินผล
ให้ผู้เรียนทราบ 
โดยมีหลักฐาน  และร่องรอย  ดังนี้ 
1. สมุดบันทึก 
2. ใบงานแบบทดสอบ 
3. รายงานกิจกรรม กพช.  
4. ผลการวัดและประเมินผลระหว่างภาคเรียน
5. โครงงานและชิ้นงาน 

4 ดีเลิศ 
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มาตรฐาน
การศึกษา/ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

ค่าน ้าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดับ

คุณภาพ 

สอดคล้องกับกิจกรรมที่ผู ้เรียนปฏิบัติ  ประเมิน
จากสิงที ่ เห ็นว ่าผ ู ้ เร ียนมีความรู ้  ท ักษะ และ
ความสามารถตลอดจนคุณลักษณะอันพึงประสงค์
จากการเรียนรู้ 
- การประเมินจากการปฏิบัติ  ประเมินจากชิ้นงาน  
หรือภาระงานที่ครูผู ้สอนมอบหมายให้แก่ผู ้เรียน  
เพ่ือให้ผู้เรียนแสดงความรู้ความสามารถว่าผู้เรียนมี
ความเข้าใจมาก หรือน้อยเพียงใด  เช่น  สมุด
บันทึก  ชิ้นงานจากโครงงาน 
- การประเมินผลปลายภาคเรียน  เพื่อตรวจสอบ
ความส าเร็จของผู ้เร ียน  มีการก าหนดสัดส่วน
คะแนนระหว่างเรียน  และประเมินผลปลายภาค
เรียน  ครูผู ้สอนจะด าเนินการวัดผลตามสัดส่วน
การให้คะแนน  ด ังคะแนนปลายภาคเร ียน  :  
คะแนนระหว่างภาคเรียน    (60 : 40) 
- การประเมินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
(กพช.)  เอกสารผลงานของผู้เรียน  ครูผู ้สอนได้
จัดการประเมินผู้เรียนมีการบันทึก และรายงานผล
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มาตรฐาน
การศึกษา/ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

ค่าน ้าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดับ

คุณภาพ 

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเอกสาร (กศน.4) ทุก
สิ้นภาคเรียน  

รวมคะแนน 20   15 ดี 
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 จากการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                         
ในมาตรฐานที่  1 คุณภาพของผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคะแนนรวมเท่ากับ 42.13 
คะแนน  อยู่ในระดับ ดีเลิศ  และในมาตรฐานที่  2 คุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีคะแนนรวมเท่ากับ 15  คะแนน  อยู่ในระดับ ดี  
 ซึ่งจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พบว่า สถานศึกษามีจุดเด่น 
และจุดทีค่วรพัฒนา ดังนี้ 

จุดเด่น 
1. กศน.เขตภาษีเจริญ มีผลคะแนนเฉลี่ยนของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ (N-NET) สูงกว่าค่าเป้าหมาย

ที่สถานศึกษาก าหนดไว้  
2. กศน.เขตภาษีเจริญ มีผู้เรียนที่มีคุณธรรม  จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
3. กศน.เขตภาษีเจริญ มีจ านวนผู ้เร ียนที ่มีความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ และ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ร่วมกับผู้อื่นได้  
4. กศน.เขตภาษีเจริญ  มีผู้จบการศึกษาตามหลักสูตร และสามารถน าความรู้ ทักษะพื้นฐาน ที่ได้รับไปใช้ในการ

ด าเนินชีวิต  การประกอบอาชีพ และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรส่งเสริมการเผยแพร่  ผลงานโครงงาน ชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์  หรือสื่อใหม่ ๆ ของ 

ผู้เรียนผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ  
 2. ควรสนับสนุนให้ผู้เรียน  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
 3. การทบทวน ติดตาม ประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบท และความ
ต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 

4. ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการตรวจสุขภาพ และเข้าร่วมโครงการ จิตอาสาพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องและ
สม ่าเสมอ 
 
. .



67 
 

ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาต่อเนื่อง (เฉพาะมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง และมาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการเรียนรู้
การศึกษาต่อเนื่อง) 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน ้าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดับ

คุณภาพ 

มาตรฐานที่  1 
คุณภาพของผู้เรียน
การศึกษาต่อเนื่อง 

 

50 

  

42 ดีเลิศ 

1.1 ผู้เรียนการศึกษา
ต่อเนื่อง มีความรู้ 
ความสามารถ และ
หรือทักษะ และหรือ
คุณธรรมเป็นไปตาม
เกณฑ์การจบหลักสูตร 

10 กศน. เขตภาษ ี เจร ิญ ได ้ม ีกา วางแผนการ
ด าเนินงานจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื ่องใน
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ2563 ได้มี
การมอบหมายให้ กศน.แขวงทั้ง 7 แขวง  
1. ส ารวจความต้องการของผู้เรียนการศึกษา
ต่อเนื ่องในชุมชนและได้ด าเนินการจัดโดยให้
ผู ้เรียนกรอกใบสมัครเรียนทุกครั้ง มีการจัดท า
บ ัญช ี รายช ื ่ อผ ู ้ เ ร ี ยน  โดยม ีว ิทยากร จ ัด
กระบวนการเรียนรู ้ให้กับผู ้เรียนตามหลักสูตร
ระยะสั้น ตั้งแต่ 6 ชั่วโมงข้ึนไป 
2. จัดการเรียนรู้ ตามแผนการจัดการเรียนรู้ตาม
หลักสูตร วัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อให้
ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และทักษะเป็นไป

กศน.เขตภาษีเจริญ ได้ด าเนินการจัดกิจกรรม
กา รศ ึ ก ษ า ต ่ อ เ น ื ่ อ ง ข อ ง สถ า นศ ึ ก ษ า ใ น
ปีงบประมาณ 2563 ตามหลักสูตรจ านวน 6 
ชั ่วโมงขึ ้นไป รวม 7 แขวง มีการจัดกิจกรรม  
จ านวน 3 กิจกรรม แบ่งเป็น  
1. การพัฒนาอาชีพ จ านวน 3  กิจกรรม โดยมี
ผู้เรียน จ านวน 501 คน  และมีผู้จบหลักสูตรที่
สามารถน าความรู้ไปใช้ได้ จ านวน 501 คน  
คิดเป็นจ านวนผู้จบหลักสูตรที่น าความรู้ไปใช้ได้ 
ร้อยละ 100 จากผู้เรียนทั้งหมด 
2. การพัฒนาทักษะชีวิต จ านวน 14 กิจกรรม 
โดยมีผู ้เรียน จ านวน 268 คน  และมีผู ้จบ
หลักสูตรที ่สามารถน าความรู ้ไปใช้ได้ จ านวน 

10 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน ้าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดับ

คุณภาพ 

ตามหลักสูตร สอดคล้องกับวัตถุประสงค์พร้อม
เกณฑ์การให้คะแนน ตามแบบประเมินผลการจัด
การศึกษาต่อเนื่อง  แบบประเมินความพึงพอใจ
เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน 
3. จ ัดท าหลักฐานการจบหลักสูตรโดยจัดท า
รายงานผลการจบของผู้เรียนในระบบ DMIS และ
รายงานผลการจบหลักสูตรเพื ่ออนุมัติการจบ
หลักสูตร 
4. สถานศึกษามีการนิเทศติดตามผลในระหว่าง
จัดกระบวนการเรียนรู้ และหลังเสร็จสิ้นการจัด
กระบวนการเรียนรู้ มีการติดตามผู้เรียนที่ได้จาก
การเรียนไปใช้ประโยชน์ และสรุปรายงานผลการ
นิเทศติดตาม 

268 คน คิดเป็นจ านวนผู้จบหลักสูตรที่น าความรู้
ไปใช้ได้ ร้อยละ 100 จากผู้เรียนทั้งหมด  
3. กิจกรรมการพัฒนาสังคมและชุมชน จ านวน 
14 กิจกรรม โดยมีผู้เรียน จ านวน 282 คน  และ
มีผ ู ้จบหลักสูตรที ่สามารถน าความรู ้ไปใช้ได้ 
จ านวน 282 คน คิดเป็นจ านวนผู้จบหลักสูตรที่
น าความรู้ไปใช้ได้ ร้อยละ 100 จากผู้เรียน
ทั ้งหมด ซึ ่งจาก การด าเนินการจัดกิจกรรม
การศึกษาต่อเนื่อง ทั้ง 3 กิจกรรม พบว่าผู้เรียนที่
จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องจ านวน 1051  คน 
คิดเป็นร้อยละ 100  
โดยมีร่องรอย หลักฐานประกอบดังนี้ 
1. โครงการ/กิจกรรม 
2. แผนการจัดการเรียนรู้ 
3. ใบบัญชีลงเวลาผู้เรียน 
4. ใบสมัครเรียน 
5. รายงานผู้จบ 
6. สรุปผลการด าเนินงาน 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน ้าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดับ

คุณภาพ 

1.2 ผู้จบหลักสูตร
การศึกษาต่อเนื่อง
สามารถน าความรู้ที่ได้  
ไปใช้ หรือประยุกต์ใช้ 
บนฐานค่านิยมร่วมของ
สังคม 

20 กศน.เขตภาษีเจริญ ได้ด าเนินการจัดกิจกรรม
การศ ึกษาต ่อเน ื ่องโดยว ิทยากรท ี ่ม ีความร ู้
ความสามารถมีประสบการณ์ที ่สอดคล้องกับ
หลักสูตร ผ ู ้ เร ียนสามารถน าความร ู ้ท ี ่ได ้มา
ประยุกต์ใช้ในชีว ิตประจ าวันให้สอดคล้องกับ
ความต ้องการและบร ิบทของผ ู ้ เร ียน เม ื ่ อ
ด าเนินการจัดกิจกรรม กระบวนการเสร็จสิ้นแล้ว 
ได้มีการวัดประเมินผลผู้เรียน  และรายงานการ
จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื ่อง มีการติดตาม
ผู ้เรียนหลักจบ หลักสูตรการศึกษาต่อเนื ่อง มี
แบบประเมินผลความพึงพอใจของผู ้เข ้าร่วม
กิจกรรม ต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ต่อเนื่อง
เพื ่อน าผล ปัญหา ข้อเสนอแนะ น ามาพัฒนา
ปรับปรุงต่อไป 
 
 
 
 

จากผลการด าเนินงานการจัดการศึกษาต่อเนื่อง
ของ กศน.เขตภาษีเจริญ มีดังนี้ 
1. ด้านการพัฒนาอาชีพมีผ ู ้ เร ียนสามารถน า
ความรู้ไปใช้  จ านวน 303 คน   คิดเป็นร้อยละ 
100 
2. ด้านพัฒนาทักษะชีวิตผู้เรียนสามารถน าความรู้
ไปใช้จ านวน  286 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
3. ด้านพัฒนาสังคมและชุมชนผู้เรียนสามารถน า
ความรู้ไปใช้จ านวน  499คน เป็นร้อยละ 100 
สถานศึกษามีร่องรอย หลักฐานในการด าเนินงาน
ดังนี้ 
1. แบบรายงานการจบหลักสูตร 
2. รายงานผลการด าเนินการศึกษาต่อเนื่องใน
ระบบ DMIS 
3. แบบติดตามผู้เรียน 
4. สรุปผลการด าเนินโครงการ 
5. ภาพถ่ายกิจกรรม 
 

20 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน ้าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดับ

คุณภาพ 

1.3 ผู้จบหลักสูตร
การศึกษาต่อเนื่องที่น า
ความรู้ไปใช้จนเห็นเป็น
ประจักษ์หรือตัวอย่าง 
ที่ด ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กศน.เขตภาษีเจริญ ได้ด าเนินการติดตามผู ้จบ
หล ั กส ู ตรการศ ึ กษาต ่ อ เน ื ่ อ ง โ ดยการ ใช้
แบบสอบถามและแบบส ังเกตในการเข ้าพบ
ผู้เรียนที่ผ่านหลักสูตร เพื่อให้สามารถเข้าถึงและ
ติดตามผู้เรียนได้ 

กศน.เขตภาษีเจริญ มีผู ้เร ียนที ่จบการศึกษา
ต่อเน ื ่องที ่น  าความรู ้ ไปใช้ หรือประยุกต์ใช้ 
จนกระทั่งมีผลการด าเนินงานในพื้นที ่เป็นเชิง
ประจักษ์ เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนด จ านวน 7 ราย มีดังนี้  
1. วิชากระเป๋าท ามือ / นางศิริจันทร์ นวมศรี  
2. วิชาน ้าหมักจากหน่อกล้วย / นางยุพิน 
สนุวรรณรัตน์ 
3. วิชากระเป๋าผ้าลดโลกร้อน / นางสาววีรนุช  
แก่นนาค า 
4. วิชาการท าขนมเทียน,ขนมเข่ง,ข้าวต้มมัด / 
นางสาวพิชญ์สิน์  แย้มยศ 
5. วิชาสปาหน้าทอง / นางสาวปรางมาศ  
เขตสมัคร 
6. วิชาอาหารสู้โควิด (ต้มโคล้งปลากรอบ)  
นางฉวีวรรณ  ตระกูลธรรม 
7. วิชาตะกร้าจากเชือกมัดฟาง/นางนันทวรรณ  
 ทิวาภรณ์ 
 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปานกลาง 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน ้าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดับ

คุณภาพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รวมคะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

โดยมีร่องรอยและหลักฐานของการด าเนินงาน
ดังนี้ 
1. โครงการที่ด าเนินการ 
2. ภาพถ่ายกิจกรรม 
3. เกียรติบัตร 
4. ข้อมลูประวัติบุคคลตัวอย่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ดีเลิศ 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน ้าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดับ

คุณภาพ 

มาตรฐานที่  2 
คุณภาพการจัดการ
เรียนรูก้ารศึกษา
ต่อเนื่อง 

20   

13.60 ดี 

2.1 หลักสูตรการศึกษา
ต่อเนื่องมีคุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 กศน.เขตภาษีเจริญ ด าเนินการพัฒนาหลักสูตร
การศ ึกษาต ่อเน ื ่อง ให ้ม ีค ุณภาพ ด ้วยการ
ด าเนินการดังนี้ 
1.ศ ึกษาบร ิบท ล ักษณะของท ้องถ ิ ่น ความ
ต้องการของชุมขน ส ารวจความต้องการของ
ผู้เรียนของการศึกษาต่อเนื่องการศึกษา  พัฒนา
อาชีพพัฒนาสังคมและชุมชน พัฒนาทักษะชีวิต 
การศึกษาเพื ่อพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง มีการ
แต่งตั ้งคณะกรรมการจัดหาจัดท าหลักสูตรที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู ้ เร ียน เพื ่อ
พิจารณาคัดเลือกหลักสูตรที่เหมาะสมกับความ
ต้องการของผู้เรียนบริบทชุมชน 
2.ขอความเห็นชอบหลักสูตร ต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

กศน.เขตภาษีเจริญ ได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2563 จ านวน 
3 หลักสูตร ประกอบด้วย 
1. การสานตะกร้าจากเชือดมัดฟาง 
2. ศิลปะประดิษฐ์จากดินไทย 
3. การท าน ้าหมักจากหน่อกล้วย 
โดยการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรได้มีการศึกษา
สภาพแวดล้อม องค์ประกอบของชุมชน และ
ความต้องการของประชาชน โดยหลักสูตรที่
สถานศึกษาด าเนินการจัดท ามีองค์ประกอบ
ครบถ ้ วน  และ ได ้ ร ั บความ เห ็ นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาทุกหลักสูตร มีการ
ประเมินการใช้หลักสูตร แต่ยังไม่ครบทุกหลักสูตร  
และยังไม่ได้น าข้อเสนอมาพัฒนาและปรับปรุง

2.40 ปานกลาง 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน ้าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดับ

คุณภาพ 

3.จ ัดหาว ิทยากรท ี ่ม ีค ุณภาพในการจ ัดท  า
หลักสูตร 
4. ประเมินผลการด าเนินการจัดกิจกรรม และ
ประเมินการใช้หลักสูตร 
5.น  าข ้อเสนอแนะหล ักส ูตรมาพ ัฒนา ให้
เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน 

หลักสูตร 
โดยมีหลักฐานการด าเนินการประกอบด้วย 
1.แบบส ารวจชุมชน 
2.หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง 
3.เอกสารอนุมัต ิหลักสูตรของคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

2.2 วิทยากรการศึกษา
ต่อเนื่อง มีความรู้ 
ความสามารถ หรือ
ประสบการณ์ตรงตาม
หลักสูตรการศึกษา
ต่อเนื่อง  

4 กศน.เขตภาษีเจริญ มีการจัดหาวิทยากร การ
จัดการศึกษาต่อเนื่อง ดังนี้  
1. มีการประกาศรับสมัครวิทยากรที ่มีความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ เหมาะสมสอดคล้อง
กับหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง โดยให้วิทยากร
เขียนใบสมัครเป็นวิทยากร การจัดการศึกษา
ต่อเนื่อง 
2. วิทยากรการศึกษาต่อเนื ่อง มีการจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตร 
3. วิทยากรด าเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

กศน.เขตภาษีเจริญ มีวิทยากรในการด าเนิน การ
จัดการศึกษาต่อเนื่องจ านวน 66 คน โดยวิทยากร 
ทุกท่านเป็นผู ้มีความรู ้ ความสามารถ ในการ
ด าเนินการจัดการเรียนการสอน สามารถท า
แผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรได้ 
และด าเนินการจัดการเรียนรู ้ได้สอดคล้องกับ
แผนการเรียนรู้มีการใช้สื ่อการสอนที่เหมาะสม 
แต่วิทยากรบางท่านยังขาดการประเมินผลการ
เรียนรู้ที ่เหมาะสมกับผู้เรียนหรือไม่เป็นไปตาม
จุดประสงค์ในการด าเนินการจัดการเรียนรู้ 
โดยมีหลักฐานในการด าเนินการประกอบด้วย 
1. ประกาศรับสมัครวิทยากรการศึกษาต่อเนื่อง 

2.40 ปานกลาง 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน ้าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดับ

คุณภาพ 

 
 
 

2. ใบสมัครวิทยากร 
3. ค าสั่งแต่งตั้งวิทยากร 
4. หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง 
5. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
6. สื่อการเรียนรู้ 
7. รายงานการนิเทศ 
8. ผลการประเมินการด าเนินการจัดกิจกรรม
การศึกษาต่อเนื่อง 

2.3 สื่อที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

4 กศน.เขตภาษีเจริญ ได้ด าเนินการส ารวจความ
ต้องการของประชาชน ส ื ่อต ่าง ๆ ในช ุมชน  
1. ส ารวจความต้องการผู้เรียนหลักสูตร กศน.เพื่อ
อาช ีพ การศ ึกษาเพ ื ่ อพ ัฒนาส ั งคมช ุมชน 
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษาเพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง น ามาวิเคราะห์ความ
ต้องการผู้เรียน เพ่ือวางแผนการจัดหา/จัดท าสื่อ  
2.สถานศึกษาจัดหา จัดท า และพัฒนาสื่อที่เอื้อ 
ต่อการเรียนรู้ และสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู ้ เร ียน มีการจ ัดท าข ้อมูลแหล่งเร ียนร ู้  

จากการตรวจสอบเอกสาร พบว่า สถานศึกษาได้
ด าเนินการตามเอกสารดังนี้ 
1. บันทึกข้อความ ค าสั่ง  
2. รายงานหรือท าเนียบสื่อ แหล่งเรียนรู้ หรือภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
3. ข้อมูล แหล่งเรียนรู้ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. บันทึกการขอใช้สื่อ 
5. หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง 
 - แผนการจัดการเรียนรู้ 
 - แผ่นพับ 

2.40 ปานกลาง 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน ้าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดับ

คุณภาพ 

ท าเนียบสื่อ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. สถานศึกษาได้มีการจัดท าแหล่งเรียนรู้เช่น 
วิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน 
4. มีการทบทวนติดตาม ประเมินคุณภาพสื ่อ 
ตรวจสอบคุณภาพสื่อ ว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
หรือไม่ เนื ้อหาเหมาะสมถูกต้อง ตามปัญหา 
วัตถุประสงค์หรือไม่ โดยให้วิทยากร/ผู้เรียน  มี
การส ารวจแหล่งเร ียนรู ้ ม ีความพร้อมใช้งาน
สื ่อการศึกษาดูงาน และ ตรวจสอบข้อมูลภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นหรือปราชญ์ชาวบ้าน ว่าปัจจุบัน
ยังคงประกอบอาชีพอยู่หรือไม่ เพื่อให้ข้อมูลเป็น
ปัจจุบัน 

 - Power Point 

2.4 การวัดและ
ประเมินผลผู้เรียน
การศึกษาต่อเนื่อง 

4 กศน. เขตภาษีเจริญ ได้ด าเนินการนิเทศการจัด
กระบวนการเรียนรู ้การศึกษาต่อเนื ่องครูและ
วิทยากรมีการประสานงานร่วมกันจัดท าออกแบบ
การเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่อง แต่ละหลักสูตรโดย
ค านึงถึงกลุ ่มเป้าหมายในการจัดกระบวนการ
เร ียนร ู ้ เม ื ่ อ เสร ็จส ิ ้นแล ้วจะม ีการว ัดและ

 กศน. เขตภาษีเจริญ มีการด าเนินการวัดผลและ
ประเมินผลผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่องด้วยรูปแบบ
ที่หลากหลาย ทั้งการตรวจสอบชิ้นงาน การท า
แบบทดสอบ การให้ผู้เรียนน าเสนอวิธีการปฏิบัติ 
โดยในการด าเนินการจ ัดกิจกรรมการศึกษา
ต่อเนื่องในทุกหลักสูตร มีการใช้เครื่องมือในการ

3.20 ดีเลิศ 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน ้าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดับ

คุณภาพ 

ประเมินผลโดยวิธีการสังเกต ฝึกปฏิบัติ การตรวจ
ผลงาน ชิ้นงาน ระหว่างการจัดการเรียนการสอน 
มีการประเมินผลตามแบบประเมินความพึงพอใจ 
ตามแบบประเมินผลการศ ึกษา กศ.ตน. 10  
ประเม ินจากแผนกิจกรรม ประเม ินช ิ ้นงาน 
เพ่ือให้ทราบว่าผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถตรง
ตามจุดประสงค์ของหลักสูตรและน าผลการ
ประเมินมาบันทึกในแบบประเมิน มีรายงานผู้จบ
หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องทุกครั้ง 

ว ัดผลประเม ินผล และม ีคณะกรรมการท ี่
สถานศึกษาจ ัดต ั ้งข ึ ้นด  าเน ินการตรวจสอบ
เครื ่องมือที ่ใช้ในการวัดและประเมินผล และ
มอบหมายให้วิทยากรด าเนินการน าเครื่องมือไป
ใช้วัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียน แต่ยังขาดการน า
ผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้ 
โดยมีหลักฐานในการด าเนินการจัดกิจกรรม
ประกอบด้วย 
1.เครื่องมือวัดผลประเมินผล 
2.ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการ
ตรวจสอบเครื่องมือวัดผล 
3.รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
4.ข้อมูลผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง 
5.สรุปผลการด าเนินการจัดกิจกรรมการศึกษา
ต่อเนื่อง 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน ้าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดับ

คุณภาพ 

2.5 การจัด
กระบวนการเรียนรู้
การศึกษาต่อเนื่องที่มี
คุณภาพ 

4 กศน.เขตภาษีเจริญ ได้ด าเนินการจัดกระบวนการ
เรียนรู้การศึกษาต่อเนื่อง โดยมีการส ารวจความ
ต้องการกลุ ่มเป้าหมายครู กศน. และวิทยากร
ร่วมกันออกแบบหลักสูตร และแผนการเรียนรู้ 
ส ื ่อ ใบความรู ้  ใบงานให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียนด าเนินการจัดการเรียนการ
สอนตามแผนการสอนตามวัตถุประสงค์ในการจัด
กระบวนการเร ียนร ู ้ของว ิทยากรจะเป ็นใน
ลักษณะการให้ความรู้ การสาธิต การท าชิ้นงาน 
และให ้ผ ู ้ เ ร ี ยนปฏ ิบ ัต ิ เพ ื ่ อด  า เน ินการจ ัด
กระบวนการเรียนรู ้เสร ็จสิ ้นได้ม ีการวัด และ
ประเมินผล โดยการสังเกตผู ้เรียน การซักถาม
และหลังเรียน มีการตรวจผลงานและชิ ้นงาน
พร้อมเสนอแนะ มีแบบประเมินผลความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและโครงการ ต่อการจัด
กระบวนการเรียนรู ้ต ่อเนื ่องเพื ่อน าผลปัญหา
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุง 

กศน.เขตภาษีเจริญ มีผู ้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง
ทั้งหมด จ านวน 1,051 คน ที่มีความพึงพอใจต่อ
กระบวนการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่องในระดับดี
ขึ้นไป จ านวน 652 คน คิดเป็นร้อยละ 62.03  
 โดยมีหลักฐานในการด าเนินการจัดกิจกรรม
ประกอบด้วย 
1 .ใบสมัครเรียนหลักสูตรอาชีพ  
2. ใบรายงานผู้จบหลักสูตร 
3. หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องของสถานศึกษา 
4. แบบ กศ.ตน.10 
5. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน 
6. ภาพถา่ยโครงการ /กิจกรรม 
 

3.20 ดีเลิศ 

รวมคะแนน 20   13.60 ดี 
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 จากการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง ในมาตรฐานที่  1 คุณภาพของ
ผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง มีคะแนนรวมเท่ากับ 42  คะแนน  อยู่ในระดับ ดีเลิศ และในมาตรฐานที่  2 คุณภาพการ
จัดการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่อง มีคะแนนรวมเท่ากับ 13.60  คะแนน  อยู่ในระดับ ดี 
 ซึ่งจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาต่อเนื่อง  พบว่า สถานศึกษามีจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา ดังนี้ 

จุดเด่น 
1. ผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง มีความรู้ ความสามารถ และหรือทักษะ และหรือคุณธรรมเป็นไปตามเกณฑ์

การจบหลักสูตร 
2. ผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ หรือประยุกต์ใช้บนฐานค่านิยมร่วมของสังคม 
3. การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. ผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง ที่น าความรู้ไปใช้เป็นเชิงประจักษ์ หรือตัวอย่างที่ดีโดยผู้จบหลักสูตร

ได้น าความรู้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาทักษะให้ประประชาชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า และ
บริการให้เป็นรูปธรรม  ตลอดจนมีสร้างรายได้เสริม หรืออาชีพเพ่ือการมีงานท าอย่างยั่งยืน 

2. หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องควรมีความหลากหลาย และสอดคล้องกับสภาพผู้เรียน มีการปรับปรุง 
และพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามหลักสูตร
การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท าให้ครอบคลุมทุกหลักสูตร 

3. วิทยากรการศึกษาต่อเนื่อง  สถานศึกษาควรมีการประเมินผลการจัดกระบวนการเรียนการสอน จาก
ผู้เรียนเพื่อให้ทราบว่า สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้เป็นไปตามแผนการสอน โดยให้ผู ้เรียนเป็นคน
ประเมินวิทยากร 

4. สื่อที่เอื้อต่อการเรียนเรียนรู้ ควรมีการใช้สื่อที่หลากหลายเหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียนพัฒนาสื่อที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ให้ทันเหตุการณ์ปัจจุบัน 
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ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย (เฉพาะมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย และมาตรฐานที่  2 คุณภาพการจัดการศึกษา
ตามอัธยาศัย 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

ค่า
น ้าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดับ

คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ
ผู้รับบริการ
การศึกษา 
ตามอัธยาศัย 

50   46.25 ยอดเยี่ยม 

1.1 ผู้รับ 
บริการมีความ 
รู้ทักษะ หรือ
ประสบการณ์ 
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์
ของโครงการ
หรือกิจกรรม
การศึกษาตาม
อัธยาศัย 

50 

 

 

 

 

 

 
 

 กศน.เขตภาษีเจริญ จัดโครงการ/กิจกรรมการศึกษา
ตามอัธยาศัยให้กับชุมชน กศน.แขวง 7 แห่ง ดังนี้ 
1. โครงการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชนในระดับ กศน.
แขวง หนังสือพิมพ์ กศน.แขวง 
2. โครงการบ้านหนังสือชุมชน (บริจาค/รับหนังสือ) 
3. โครงการส่งเสริมการอ่าน ทั้งนี้มีผู้รับบริการ รวม
ทั้งสิ้น 2,100  คน 
4. มีการประเมินผู ้เข้าร่วมโครงการ /กิจกรรม
การศึกษาตามอัธยาศัย ที ่ม ีความรู ้หร ือมีทักษะ
ประสบการณ์ ไว้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/
กิจกรรม 

กศน.เขตภาษีเจริญ มีผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
1. โครงการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ ชุมชนในระดับ กศน.
แขวง /หนังสือพิมพ์ 
2. โครงการส่งเสริมรักการอ่าน 
3. โครงการบ้านหนังสือชุมชน(บริจาค/รับหนังสือ) 
4. สรุปผลผู้เข้ารับบริการที่เข้าร่วมโครงการ หรือ
กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย เมื่อเทียบกับจ านวน
เป้าหมายที่ก าหนดไว้  (เป้าหมาย  2,100 คน ผลการ
ด าเนินงาน  2,800  คน) คิดเป็นร้อยละ  100  
5. สรุปผลผู้เข้าร่วมโครงกา หรือกิจกรรมการศึกษา
ตามอัธยาศัยที ่มีความรู ้ หรือทักษะ ประสบการณ์ 

46.25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

ค่า
น ้าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดับ

คุณภาพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมคะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

50 

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ จ านวน  1,785 
คน   คิดเป็นร้อยละ 85  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46.25 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

ค่า
น ้าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดับ

คุณภาพ 

มาตรฐานที่  
2 คุณภาพ 
การจัดการ
ศึกษา 
ตามอัธยาศัย 

20   14.75 ดี 

2.1 การ
ก าหนด
โครงการหรือ 
กิจกรรมการ 
ศึกษาตาม
อัธยาศัย 

5  กศน.เขตภาษีเจริญ ด าเนินการจัดกิจกรรมการศึกษา
ตามอัธยาศัย โดยมีการก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของสถานศึกษา ประจ าปี 2563 และอยู่ใน
แผนพัฒนาสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2561 – 
2564 เพื่อให้สถานศึกษาสามารถด าเนินงานกิจกรรม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองตามความต้องของ
กล ุ ่ ม เป ้ าหมาย โดยม ีย ึดนโยบายจ ุด เน ้นของ 
ส านักงาน กศน. ปีงบประมาณ 2563 โดยค านึงถึง
สภาพบร ิบทของพ ื ้ นท ี ่ และความต ้องการของ
กลุ่มเป้าหมายในชุมชน 

จากการตรวจสอบเอกสาร พบว่า สถานศึกษาได้
ด าเนินการดังนี้ 
1. ม ีการประช ุมและส  ารวจความต ้องการของ
ประชาชนในชุมชนในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
2 .มีการน าสภาพปัญหาและบริบทของชุมชนท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้องเพ่ือการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยให้ตรงตาม
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
3 .กิจกรรมบ้านหนังสือชุมชนและหนังสือพิมพ์แขวง  
4. การจัดกิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 2563  
5 .การรายงานสรุปผลการกิจกรรมบ้านหนังสือชุมชน 
6. หนังสือขอบคุณ 
7 .มีการประเมินผลงานหรือชิ้นงาน จากกิจกรรมที่จัด 

4 ดีเลิศ 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

ค่า
น ้าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดับ

คุณภาพ 

2.2 ผู้จัด
กิจกรรมมี
ความรู้ ความ 
สามารถในการ
จัดกิจกรรม
การศึกษาตาม
อัธยาศัย 

5 กศน.เขตภาษีเจริญ ได้ด  าเนินการขอใช้สถานที่
กิจกรรม โดยการคัดเลือกสถานที่ เพื่อใช้ในการจัดตั้ง
บ ้ านหน ั ง ส ื อช ุ มชนและสภาพแวดล ้ อมท ี ่ มี
ประส ิทธ ิภาพในการจ ัดกิจกรรมการศึกษาตาม
อัธยาศัย ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายและผู้ที่สนใจ
ที่เข้าร่วมโครงการ ให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพหรือ
การพัฒนาตนเองที ่เกิดจากการได้ร ับความรู ้ผ ่าน
กิจกรรมจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ 
 

จากการตรวจสอบเอกสาร พบว่า สถานศึกษาได้
ด าเนินการเอกสาร ดังนี้ 
1. รายงานการประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมบ้าน
หนังสือชุมชนและหนังสือพิมพ์แขวง 
2. บันทึกข้อความขอจัดกิจกรรมบ้านหนังสือชุมชน 
3. หนังสือขอบคุณ 
4. รายงานผลการด าเนินงาน 
5. แบบประเมินกิจกรรม 

2.50 ปานกลาง 
 

2.3 สื่อ หรือ
นวัตกรรมและ
สภาพแวดล้อม
ที่เอ้ือต่อการ
จัดการศึกษา
ตามอัธยาศัย 

5  กศน.เขตภาษีเจริญ เป็นสถานศึกษาที่มีการท าข้อมูล
พ้ืนฐานของแหล่งเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้และภูมิปัญญา 
ในระดับต าบลเพื่อให้ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ จัดท าข้อมูล
ท าเนียบแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาของสถานศึกษา
เพื่อเป็นแหล่งของในการอ านวยความสะดวก ให้กับ
กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ 
 

จากการตรวจสอบเอกสาร พบว่า สถานศึกษาได้
ด าเนินการ ดังนี้ 
1.บันทึกรายงานการประชุม 
2.ท าเนียบแหล่งเรียนรู้ 
3.การประเมินความพึงพอใจของกลุ ่มเป ้าหมาย
ผู้รับบริการบ้านหนังสือชุมชนและหนังสือพิมพ์แขวง 
4. รายงานผลการจัดกิจกรรมบ้านหนังสือชุมชนและ
หนังสือพิมพ์แขวง 

4 ดีเลิศ 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

ค่า
น ้าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดับ

คุณภาพ 

2.4 ผู้รับบริการ
มีความพึง
พอใจต่อการจัด
การศึกษาตาม
อัธยาศัย 

5    กศน.  เขตภาษ ี เจร ิญ ได ้ด  า เน ินการจ ัดท  า
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมบ้านหนังสือชุมชน และหนังสือพิมพ์แขวง ซึ่ง
พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 85  มีความพึงใจ 

จากการตรวจสอบเอกสาร พบว่า สถานศึกษาได้
ด าเนินการดังนี้  
1 .แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา ปี 2563 
2. กิจกรรมบ้านหนังสือชุมชนและหนังสือพิมพ์แขวง
ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยเขตภาษีเจริญ 
3. แบบสอบถามความพึงพอใจ 
4. รายงานผลการจัดกิจกรรมบ้านหนังสือชุมชนและ
หนังสือพิมพ์แขวง 
 

4.25 ดีเลิศ 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมคะแนน 20   14.75 ดี 

 
 



 จากการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามอัธยาศัย ในมาตรฐานที่  1 คุณภาพของผู้รับบริการการศึกษา
ตามอัธยาศัย  มีคะแนนรวมเท่ากับ 46.25  คะแนน  อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม และในมาตรฐานที่  2 คุณภาพการจัด
การศึกษาตามอัธยาศัย มีคะแนนรวมเท่ากับ 14.75  คะแนน  อยู่ในระดับ ด ี  
 ซึ่งจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามอัธยาศัย พบว่า สถานศึกษามีจุดเด่น และจุดทีค่วรพัฒนา ดังนี้ 

จุดเด่น 
1. สถานศึกษามีสื่อและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อผู้เรียนทุกระดับ 
2. สถานศึกษามีกิจกรรมโครงการที่สอดคล้องกับผู้รับบริการ 
3. สถานศึกษามีการประเมินโครงการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรพัฒนากิจกรรมโครงการให้น่าสนใจและตรงกับปัญหาของผู้รับบริการ 
2 .ควรเพ่ิมทักษะทางด้านการจัดกิจกรรมให้กับผู้รับบริการ 

 3. ควรจัดหาวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาถ่ายทอดในเนื้อหานั้น ๆ 
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ผลการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา (มาตรฐานที่ 3 ซึ ่งเป็นมาตรฐานการศึกษา ที ่สามารถใช้ผลการประเมินคุณภาพร่วมกันได้  
ทั้งการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย) 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

ค่า
น ้าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 3 
คุณภาพการ 
บริหาร 
จัดการของ
สถานศึกษา 

30 

  

25.20 ดีเลิศ 

3.1 การ
บริหารจัดการ
ของ
สถานศึกษาท่ี
เน้นการมีส่วน
ร่วม   

3 กศน.เขตภาษีเจริญ เน้นให้บุคลากรคณะครูและ
คณะกรรมการสถานศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การด าเนินการ ดังนี้ 
1. ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูทุกคนร่วม
ประชุมในการก าหนดเป้าหมายการจัดการศึกษา 
ว ิ ส ั ยท ั ศน ์  พ ั น ธก ิ จ  และอ ั ตล ั กษณ ์ ของ
สถานศึกษา 
ร่วมกันก าหนดมาตรฐานการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
2. ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูทุกคนร่วม
ประชุมวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ

ผลการด าเนินงานของสถานศึกษาสามารถด าเนินการ
ได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จ านวน 7 ข้อ 5 
คะแนน ที ่เน้นให้บุคลากรสถานศึกษามีส่วนร่วมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย
การจัดการศึกษา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และอัตลักษณ์
ของสถานศึกษา ร่วมกันก าหนดมาตรฐานการศึกษา 
ร ่ วมจ ัดท  าแผนพ ัฒนาค ุณภาพการศ ึกษา และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษาที่สอดคล้อง
กับบริบท ความต้องการชุมชน นโยบายของรัฐและ
หน่วยงานต้นสังกัด 
 

3 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

ค่า
น ้าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภาพ 

การศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปีของ
สถานศึกษา จากข้อมูลพื้นฐานความต้องการของ
ชุมชน ท้องถิ ่น ผู ้เร ียนหรือผู ้รับบริการ และ
สอดคล้องกับนโยบายของส  าน ักงาน กศน. 
ส านักงาน กศน.กทม.น ามาวิเคราะห์ SWOT 
เพื ่อน ามาจัดท าโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ให้
สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 
3.  สถานศ ึกษาจ ัดประช ุมคณะกรรมการ
สถ า น ศ ึ ก ษ า พ ิ จ า ร ณ า ใ ห ้ ค ว า ม ป ร ึ ก ษ า 
ข้อเสนอแนะและให้ความเห็นชอบในการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏ ิบ ัต ิงาน
ประจ าปี 

 โดยมีข้อมูลหลักฐาน ร่องรอย ดังนี้ 
1. บันทึกรายงานการประชุม 
2. ข้อมูลพื้นฐาน ชุมชนท้องถิ่น ผู้เรียนหรือผู้รับบริการ 
3.เป้าหมายการจัดการศึกษา ว ิส ัยทัศน์ พันธกิจ 
และอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
3. ประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
4. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5.แผนปฏิบัติงานประจ าปีของสถานศึกษา 
6. สรุปผลการด าเนินงาน 
7. โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบาย 
 
 

3.2 ระบบการ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษาของ
สถานศึกษา   

4 กศน.เขตภาษีเจริญ มีการด าเนินงานระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา แบบมีส่วนร่วมมีการ
จัดประชุมคณะครูให้ความรู ้ ชี ้แจงมาตรฐาน/
พ ิ จ า ร ณ า ป ร ะ เ ด ็ น ต า ม ป ร ะ ก า ศ ข อ ง
กระทรวงศึกษาธิการ  วางแผนจัดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา

ผลที ่เกิดจากการด าเนินการจัดระบบการประกัน
คุณภาพของสถานศึกษา สามารถด าเนินงานได้เป็นไป
ตามเกณฑ์การพิจารณา จ านวน 8 ข้อ 4 คะแนน 
โดยมีร่องรอย หลักฐาน ดังนี้  
1. ประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2. ค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

3.20 ดีเลิศ 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

ค่า
น ้าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภาพ 

ของสถานศึกษาเป็นไปตามกฎกระทรวง การ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โดยทุก
คนมีส่วนร่วมและใช้หลักการท างานของวงจร   
เดมม่ิง (PDCA) 
1. สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีผู ้บริหารและ
คณะครูทุกคน ทบทวน สร้างความเข้าใจ เกณฑ์
การพิจารณา และระดับคุณภาพของมาตรฐาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
แต่ละประเภท และวางแผนด าเนินงาน 
2. ก าหนด และประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศ
ก าหนดไว้ ร่วมก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จ
ในมาตรฐานการศ ึ กษานอกระบบระด ั บ
การศ ึกษาข ั ้นพ ื ้นฐานประเด ็นพ ิจารณาท ี่  
1.1,1.2,1.3,1.4,1.8 และมาตรฐานการศึกษา
ต่อเนื่อง ประเด็นการพิจารณาท่ี 1.3   
3. ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูมีการประชุม
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผน

3. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
4. แผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 
5. สรุปผลการด าเนินงาน 
6. บันทึกการประชุม 
7. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า      
8. แผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 
9. ค าสั่งนิเทศติดตาม 
10. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
11. เอกสารความร่วมมือ (MOU) 
12. ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการประเมินตนเอง 
13. ค าสั่งแต่งตั้งรับผิดชอบมาตรฐาน 
14. นโยบายและจุดเน้นของส านักงาน กศน. 2563 
15. คู่มือการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
16. ระบบสารสนเทศข้อมูลนักศึกษา (IT) 
17. รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ/ภาพถ่าย 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

ค่า
น ้าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภาพ 

ปฏิบัติงานประจ าปี 2563 โดยการแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
สอดคล้องกับบริบท และความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย และน าเสนอแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและแผนปฏิบัต ิงานประจ าปี ต ่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือขอความเห็นชอบ 
4. สถานศึกษาด าเนินงานงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติงานประจ าปี
มีการประชุมทุกเดือนเพื ่อติดตามงาน ชี ้แนะ 
การจัดการศึกษาของแต่ละกิจกรรม/โครงการ มี
การนิเทศติดตามผลการด าเนินงาน 
5. สถานศึกษาจัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา โดยคณะกรรมการด าเนินการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และ
ผู ้บริหารมีการติดตาม ตรวจสอบ เพื ่อน ามา
ปรับปรุงพัฒนาการศึกษา 
6. สถานศึกษาจัดให้มีการประเมินคุณภาพภาย
สถานศ ึกษา ตามมาตรฐานการศ ึกษาของ
สถานศึกษา แต่งตั ้งคณะกรรมการประเมิน
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

ค่า
น ้าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภาพ 

ตนเองของสถานศึกษา และจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ . 2563  ม ี การประช ุ มคณะกรรมการ
ประเม ินผลตามร ่องรอยหล ักฐานในแต ่ละ
มาตรฐานการศึกษานอกระบบการศึกษาตาม
อัธยาศัยแต่ละประเภท  
7. สถานศึกษามีการประเมินคุณภาพภายใน 
และ จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ป ร ะ จ  า ป ี ง บ ป ร ะ ม า ณ  2 5 6 3  แ ต ่ ง ต ั ้ ง
คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินเอง 
ตามร่องรอยหลักฐาน และเสนอคณะกรรมการ
สถานศึกษาพิจารณากลั ่นกรองรายงานการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  
8. สถานศ ึกษาเสนอรายงานการประเม ิน
คุณภาพภายในต่อคณะกรรมการสถานศึกษามี
การประช ุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพ ื ่อ
ร ับทราบ และขอรับค าปรึกษาชี ้แนะในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา สู ่แผนปฏิบัต ิงาน
ประจ าป ีงบประมาณ พ.ศ.2563  และ
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

ค่า
น ้าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภาพ 

สถานศึกษาได้จัดส่งเอกสารรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ให้กับส านักงาน กศน.จังหวัด และ
เผยแพร่ทางเว็ปไซต์ส านักงาน กศน 
9. สถานศึกษาได้น าผลการประเมินคุณภาพ
ภายในน  าข ้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา และภาคีเครือข่าย มาเป็นข้อมูลวาง
แผนการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  
10. สถานศึกษาจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
ของสถานศ ึกษา โดยใช ้ เทคโนโลย ี ในการ
จัดระบบสารสนเทศ ได้แก่  
- โปรแกรมทะเบียนนักศึกษา ITW เพื่อใช้เป็น
ฐานข้อมูลในการบริหารจัดการวางแผนด้าน
การศึกษา   
- โปรแกรมบริหารงบประมาณ (E-Budget) เพื่อ
ควบค ุมการเบ ิกจ ่ายเง ินงบประมาณ และ
วางแผนการใช้งบประมาณในการจัดกิจกรรม/
โครงการ 
- โปรแกรมฐานข้อมูลเพื ่อการบริหารจัดการ
ส านักงาน กศน. (DMIS) ฐานข้อมูลและการ
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

ค่า
น ้าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภาพ 

รายงานการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย และใช้ในการก ากับ 
ติดตามและวางแผนการจัดกิจกรรม 
- โปรแกรม 
- เอกสารหลักฐานที่เกี ่ยวกับการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น คู่มือ
การด าเนินงานหลักสูตรการจัดการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 
2551 คู ่ม ือการเทียบโอน คู ่ม ือแนวทาการ
ด าเนินงานการจัดการศึกษาต่อเนื ่อง (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
11. สถานศึกษายึดหลักการมีส ่วนร ่วมของ
บ ุ ค ล า ก ร ท ุ ก ค น ใ น ส ถ า น ศ ึ ก ษ า  แ ล ะ
คณะกรรมการสถานศึกษาภาคีเครือข่าย มีการ
ประสานการลงนามความร ่วมม ือ (MOU) 
ระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงานภาคีเครือข่าย 
ส ่งเสร ิมสนับสนุนให ้ภาคีเคร ือข ่ายร ่วมจ ัด
กิจกรรมการศึกษา ร่วมนิเทศ ให้ข้อเสนอแนะ
แนวแนวทางในการพัฒนาในปีต่อไป 
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3.3 การ
พัฒนาครูและ 
บุคลากรของ
สถานศึกษา  

3 กศน.เขตภาษีเจร ิญ ได ้ด  าเน ินการส ่งเสร ิม 
สนับสนุนให้บุคคลากรของสถานศึกษาให้ได้รับ
การพัฒนา จัดท าโครงการกิจกรรมในการพัฒนา
ครู ในเร ื ่องการจัดกระบวนการเร ียนรู ้ การ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ เช่น โครงการอจนมีความรู้
ความสามารถและทักษะในการจัดการเรียนรู้
ให้แก่กลุ ่มเป้าหมาย หรือการปฏิบัติงานและ
สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมดังนี้  
1. สถานศึกษามีการจัดท าแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี พ.ศ. 2563 มีการวางแผนพัฒนาครู 
ส่งเสริมและสนับสนุน บุคลากรครูเข้ารับการ
อบรมกับหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานอื่น 
ซึ ่งล้วนแต่เป็นโครงการ หรือกิจกรรมที ่เป็น
ประโยชน์ต่องานในหน้าที่ และงานอื่นที่ได้รับ
มอบหมาย  
2. บุคลากรครูที ่ได้รับการพัฒนา ในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ หรือการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที ่ ได้น าความรู ้ที่
ได้รับไปใช้ ประยุกต์ใช้ ในกระบวนการจัดการ

สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตามเกณฑ์
การพิจาณา จ านวน 4 ข้อ 4 คะแนน โดยมีโครงการที่
ครูได้รับการพัฒนาในเรื่องต่อไปนี้ 
1. โครงการจัดท าแผนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
2. การประชุมครู กศน.เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
อบรมเพ่ือยกระดับทักษะแม่เลี้ยงเดี๋ยวสู่ศตวรรษที่ 21 
“เยาวชนสู่มืออาชีพ รุ่นที่ 2” 
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงของ
สถานศึกษาในสังกัด ส านักงาน.กศน.กรุงเทพมหานคร 
4. โครงการพัฒนาครูผู้สอนหลักสูตรวิชาเลือก “กัญชา
และกัญชงเพ่ือใช้เป็นยาอย่างชาญฉลาด” 
5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการค้า
ออนไลน์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ 
6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพครู 
กศน. ในการสร้างคลิปวีดิโอจากโทรศัพท์สมาร์ทโฟน 
ขอ งสถานศ ึ กษา ในส ั ง ก ั ด  ส  าน ั ก ง าน  กศน .
กรุงเทพมหานคร 
7. โครงการประชุมปฏิบัติการการสร้างห้องเรียน

2.40 
 

ดีเลิศ 
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เร ียนร ู ้  เช ่น การสร ้างห ้องเร ียนต ้อนแบบ 
Google  Classroom ในรายวิชาบังคับ  ครูได้
น าความรู้ไปใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการ
สอน ในรายวิชาบังคับ  
3. บุคลากรครูมีความรู้ความสามรถในการใช้
เทคโนโลย ีไปจ ัดกระบวนการเร ียนร ู ้  แบบ
ออนไลน์ให้กับผู้เรียน ในช่วงของสถานการณ์  
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์
ใหม่ 2019 (COVID-19)การใช้แอปพลิเคชันไลน์ 
ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยใบงาน 
ใบความรู้ และโปรแกรม Google classroom 
4. สถานศึกษามีการสรุปรายงานผลเพื ่อเป็น
ข้อมูลและพัฒนางานครั้งต่อไป  

ต้นแบบ Google  Classroom รายวิชาบังคับตาม
หล ักส ูตรการศ ึกษานอกระบบการศ ึกษาระด ับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
8. โครงการประชุมสัมมนาแนวทางการจัดการศึกษา
นอกระบบโดยใช้เทคโนโลยีออนไลน์ สังกัด ส านักงาน 
กศน.กรุงเทพมหานคร 
9. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัด ส านักงาน..กศน.
กรุงเทพมหานคร 10. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
สร้างเว็บไซต์ของสถานศึกษา ในสังกัด ส านักงาน 
กศน.กรุงเทพมหานคร 
จากการด าเนินงานของสถานศึกษามีหลักฐาน และ
ร่องรอย ดังนี้ 
1. บันทึกขออนุมัติไปราชการ 
2. สรุปผลการเข้าร่วมโครงการ 
3. เกียรติบัตร 
4. เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม 
4. แฟ้มสะสมผลงานของครู 
5. ภาพถ่ายกิจกรรม 
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3.4 การใช้
เทคโนโลยี
ดิจิทัล เพ่ือ 
สนับสนุนการ
บริหารจัดการ   

3 กศน.เขตภาษีเจริญ มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัล 
มาใช้ในการบริหารจัดการที่รวดเร็วถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมภารกิจทั้ง 4 ด้าน ดังนี้  
1. ม ีการน  าเทคโนโลย ีด ิจ ิท ัลมาใช ้ ในการ
บริหารงานด้านวิชาการ  
- มีการใช้โปรแกรม ITW ,ITW เทียบโอน เพื่อใช้
ในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
- การใช้โป Google classroom ด้านการเรียน
การสอนในการพบกลุ่ม 
2. ม ีการน  าเทคโนโลย ีด ิจ ิท ัลมาใช ้ ในการ
บร ิหารงานด้านงบประมาณ มีการใช้ ระบบ
ติดตามผลการบร ิหารงบประมาณรายจ ่าย
ประจ าปี  E-Budget ในการจัดท างบประมาณ
ประจ าปี 2563 
3. ม ีการน  าเทคโนโลย ีด ิจ ิท ัลมาใช ้ ในการ
บร ิหารงานด้านบ ุคคล ม ีการใช ้ เทคโนโลยี
ทางด ้านงานบุคลากรมีการน าระบบ DATA 
SERVER    ผ่านระบบเครือข่าย LAN เพื่อต้อง
ตอบสนองความต ้องการในการน  า ไปใช ้ใน

จากผลการด าเนินงาน สถานศึกษาสามารถด าเนินงาน
ได้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จ านวน 5 ข้อ  
5 คะแนน  
โดยมีร่องรอย หลักฐาน ดังนี้  
1. บันทึกข้อความ ค าสั่ง และบันทึกการประชุม
ประจ าเดือน ในการใช้โปรแกรม Zoom และLine 
กลุ่มของบุคลากร 
2. ภาพถ่ายและสรุปการอบรมโครงการอบรมบุคลากร
ทางด้านการพัฒนาอบรมการใช้ Google classroom     
3. คู่มือการใช้และรายงานผลการเรียนการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ของโปรแกรม ITW,ITW เทียบโอน 
4. คู่มือการใช้งานและรายงานการเบิกจ่าย
ประจ าเดือน และประจ าปี 2563 ของระบบติดตามผล
การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี    E-Budget 
5. คู่มือการใช้งาน ระบบ DATA SERVER  ผ่านระบบ
เครือข่าย LAN 
6. คู่มือการใช้งานและบันทึกการใช้งานระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐ 2561 E-GP 
 

3 ยอดเยี่ยม 
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ชีว ิตประจ าวันของผู ้ประกอบอาชีพครูผู ้สอน  
เพื่อเป็นพื้นฐานในการท างานในด้านการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ที่จะสง
ผลให้บุคลากรในด้านนี้มีการพัฒนาตนเอง  เพื่อ
เอื้อประโยชน์ให้กับผู้เรียน  ผู้รับบริการ  และ
กลุ ่มเป้าหมาย  ของการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย    
4. ม ีการน  าเทคโนโลย ีด ิจ ิท ัลมาใช ้ ในการ
บริหารงานด้านบริหารงานทั่วไป  
- มีการใช้ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 2561 E-GP
ในการจัดท างบประมาณประจ าปี 2563 
- การใช้เทคโนโลยีทางด้านงานสารบรรณมีการ
ใช้E-mail phasicharoen@bkk1.nfe.go.th 
เพ่ือใช้ในการติดต่อสื่อสารกับหน่วงงานต้นสังกัด
และหน่วยงานอื่นๆ 
5. มีการใช้สารสนเทศเพื ่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษา  
- มีการประชุมประจ าเดือน โดยโปรแกรม 
Zoom และ Line  ในการประชุม เพื่อให้เกิด

7. ทะเบียนคุมหนังสือรับ – สง่ โดยใช้ E-mail: 

phasicharoen@bkk1.nfe.go.th 
8. คู่มือและรายงานผลการปฏิบัติงาน ของระบบข้อมูล
พ้ืนฐานการบริหารจัดการ (DMIS) 
9. รายงานยอดผู้เข้าชมเว็บไซต์www.phasicharoen-
nfe.com และยอดผู้กด Like ของเพจ Facebook 
ศูนย์ กศน.เขตภาษีเจริญ 
 

mailto:phasicharoen@bkk1.nfe.go.th
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ความต่อเนื่องในการท าและเป็นเป็นปัจจุบัน 
- มีการใช้ระบบข้อมูลพื้นฐานการบริหารจัดการ 
(DMIS) ในการจัดท างบประมาณประจ าปี 2563 
ในการรายงานข้อมูลของสถานศึกษาให้กับ
หน่วยงานต้นสังกัด 
- ม ีการใช ้ส ื ่อเว ็ปไซต์  www.phasicharoen-
nfe.com และเพจFacebook กศน.เขต      
ภาษีเจริญ ในการประชาสัมพันธ์ ในด้านต่าง ๆ 
เช ่น การรับสมัครนักศึกษา กิจกรรมต่าง  ๆ      
ที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา 
- มีการติดตั้งอินเทอร์เน็ตเพื่อให้บริการข้อมูล 
เข้าถึงข้อมูลได้อย่างต่อเนือง และมีประสิทธิภาพ
ในท างาน    

3.5 การก ากับ 
นิเทศ ติดตาม 
ประเมินผลการ
ด าเนินงานของ
สถานศึกษา   

3 กศน.เขตภาษีเจร ิญ ได ้ด  าเน ินการแต ่งต ั ้ ง
คณะกรรมการนิเทศติดตามประเมินผลการเรียน
ก า ร สอน ใน ท ุ ก ร ะด ั บ ช ั ้ น  แล ะแต ่ ง ต ั ้ ง
คณะกรรมการนิเทศติดตามประเมินผลโครงการ
และกิจกรรมด้านจัดการศึกษาต่อเนื ่อง, ด้าน

จากผลการด าเนินงาน สถานศึกษาสามารถด าเนินงาน
ไดเ้ป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จ านวน 3 ข้อ    
3 คะแนน  
 โดยมีร่อยรอย หลักฐาน ดังนี้ 
 

1.80 ปานกลาง 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

ค่า
น ้าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภาพ 

การศึกษาตามอัธยาศัย และด้านการพัฒนา
สังคมและชุมชน  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานของครูในการจัดการเรียนการสอน  
และพ ัฒนาค ุณภาพการศ ึกษาด ้านการจ ัด
กระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
1. วางแผนการด าเนินการนิเทศภายใน เน้นการ
ท างานแบบมีส่วนร่วม   
2. ปฏิบัติการนิเทศตามแผนการนิเทศภายใน
สถานศึกษา และเปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษา 
3. ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ และส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนา
ความรู้ตามที่ต้องการพัฒนา 
     

1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามประเมินผล
การเรียนการสอน 
 และแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามประเมินผล
โครงการและกิจกรรมด้านจัดการศึกษาต่อเนื่อง, ด้าน
การศึกษาตามอัธยาศัย และด้านการพัฒนาสังคมและ
ชุมชน 
2. แผนการก ากับ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
โครงการ/กิจกรรม 
3.  รายงานผลการก  าก ับ  น ิ เ ทศ ต ิดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
4. รายงานผลการก ากับ นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลด้านกาจัดการเรียนการสอน ด้านการจัด
การศึกษาต่อเนื่อง, ด้านการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
และด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน   

3.6การปฏิบัติ 
หน้าที่ของ
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

3 กศน.เขตภาษีเจริญ ได้ด าเนินการรับสมัคร และ
คัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาตามระเบียบ
ปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการและแต่งตั้งตาม
ท าบทบาทหน้าที่ที ่ก าหนด โดยมีการคัดสรร 

จากผลการด าเนินงาน สถานศึกษาสามารถด าเนินงาน
ได้เป ็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จ  านวน 4 ข ้อ        
4 คะแนน คณะกรรมการสถานศึกษาได้ปฏิบัติหน้าที่
เป็นไปตามบทบาทที่ก าหนดเป็นอย่างดี  

2.40 ดีเลิศ 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

ค่า
น ้าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภาพ 

ที่เป็นไปตาม
บทบาทท่ี
ก าหนด   

จากชุมชนต่าง ๆ และผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชนมา
ช่วยกันพัฒนาสถานศึกษาเพื่อการปฏิบัติหน้าที่
เป ็นไปตามประกาศคณะกรรมการส ่งเสร ิม 
สนับสนุน และประสานความร่วมมือการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื ่อให้
คณะกรรมการสถานศ ึกษาให ้ค  าปร ึกษา 
เสนอแนะแผนพัฒนา แผนปฏิบ ัต ิการ และ
เห ็นชอบหลักส ูตร ต ่าง ๆ ของสถานศึกษา 
รวมถ ึ งการต ิดตามและเสนอแนะผลการ
ด าเนินงานการจัดการศึกษาของการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ 
 

 โดยมีร่อยรอย หลักฐานการ ดังนี้ 
1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา 
2. ประชาสัมพันธ์รับสมัครคณะกรรมการสถานศึกษา 
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
4. แผนปฏิบัติงานประจ าปีที่ได้รับความเห็นชอบ 
5. รายงานการประเมินตนเองที่ได้รับความเห็นชอบ 

3.7 การ
ส่งเสริม    
สนับสนุนภาคี
เครือข่ายให้มี
ส่วนร่วมใน
การจัด
การศึกษา  

3 1.สร ้างความเข ้าใจถ ึงบทบาทภารก ิจของ
สถานศึกษาให้ภาคเครือข่ายได ้ร ับทราบว่า
สถานศึกษาท าอะไรบ้าง 
2.ให้บุคคลในชุมชนเข้ามีส่วนร่วมในการวางแผน 
ตัดสินใจ ในการด าเนินงาน เช่น คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
3.ประสานความร่วมมือเครือข่ายด้านวิชาการ 

จากการด าเนินงาน สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้
เป ็นไปตามเกณฑ์การพ ิจารณา จ  านวน 5 ข ้อ           
5 คะแนน ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
เป็นอย่างด ีสนับสนุนอาคารสถานที ่การเป็นวิทยากร 
โดยมีร่อยรอย หลักฐาน ดังนี้ 
1 .บ ั นท ึ กก ารปร ะช ุ ม ช ี ้ แ จ ง  ล งพ ื ้ นท ี ่ ช ุ มชน 
ประชาสัมพันธ์  

3 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

ค่า
น ้าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภาพ 

เช่น เรื่องสุขภาพ กฎหมาย และ ภูมิปัญญา 
4.ใช้แหล่งชุมชนเป็นศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง สวนสมุนไพร และการปลูก
พืชผักสวนผสม การท าสวนเล็บครุฑ 
5.เชิญผู้น าชุมชนมามีส่วนร่วมจัดกิจกรรมของ
สถานศึกษา เพื ่อสร้างขวัญ  และก าลังใจแก่
ผู้เรียน เช่น กีฬา กศน.เกมส์  

2. บันทึกการประชุม รายงานการประชุม   
3. หนังสือเชิญประชุม / หนังสือขอบคุณ / โครงการ
ภาพกิจกรรม 
4. ท าเนียบภูมิปัญญา/ภาคีเครือข่าย 
5. MOU กับหน่วยงานรัฐ และชุมชน 
6. สรุปผลการด าเนินงาน 

3.8 การ
ส่งเสริม 
สนับสนุน 
การสร้าง
สังคมแห่งการ
เรียนรู้   

5 กศน.เขตภาษีเจริญ ได้ด าเนินการสนับสนุนการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ดังนี้ 
1. มีการวางแผน การจัดกิจกรรมโครงการ
ส่งเสริม  สนับสนุนการสร้างสังคม แห่งการ
เรียนรู้   
2. สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน
โครงการ  ได้ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน การ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้ ทั ้งภายใน  และ
ภายนอกสถานศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่
กลุ ่มเป้าหมาย โดยการส่งเสริมให้บุคลากรครู  
นักศึกษาของสถานศึกษา และภาคีเครือข่าย   

สถานศึกษาได้มีการด าเนินการโดยมีร่องรอย และ
หลักฐานการด าเนินงานดังนี้ 
1. แหล่งเรียนรู ้ด ้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     
(บ้านคุณลุงวินัย)   
2. ห้องสมุดวัดนาคปรก   
3. หนังสือออนไลน์  (E-Book) ทางเว็บไซต์ กศน.เขต    
ภาษีเจริญ  
4. ทางแฟนเพจเฟซบุ๊ค  ศูนย์ กศน.เขตภาษีเจริญ    
5. แบบประเมินความพึงพอใจ 

4 ดีเลิศ 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

ค่า
น ้าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภาพ 

น าองค์ความรู้ที ่มีอยู ่แล้ว และได้ส่งเสริมและ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้   
3. สถานศึกษามีการน าองค์ความรู้ที่มีอยู่แล้วใน
พ้ืนที่ ไปถ่ายทอดความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เช่น แหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์และศาสนา
วัดก าแพงบางจาก   แหล่งเรียนรู้ด้านปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (บ้านคุณลุ งว ิน ัย)  และ
ห้องสมุดวัดนาคปรก เป็นต้น   
4. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ง่าย และ
ใช้ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์  
เช่น หนังสือออนไลน์  (E-Book) ทางเว็บไซต์ 
กศน.เขตภาษีเจริญ  และทางแฟนเพจเฟซบุ๊ค  
ศูนย์ กศน.เขตภาษีเจริญ โดยสถานศึกษาได้มี
การด าเน ินการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานของกิจกรรมโครงการ  เพื่อน าผลการ
ประเมินไปใช้ในการพัฒนากิจกรรมโครงการใน
ครั้งต่อไป     
5. สถานศึกษามีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
กิจกรรมโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

ค่า
น ้าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภาพ 

3.9 การวิจัย
เพ่ือการ
บริหารจัด
การศึกษา
สถานศึกษา 

3 กศน . เขตภาษ ี เ จร ิญ  ได ้ ด  า เน ิ นการตาม
กระบวนการ ดังนี้ 
1. ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกัน
ประชุมวางแผนการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ของผู ้ เร ียน  การศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการ
เรียนรู้ 
2. วางแผนการแก้ปัญหา การเรียนรู้ โดยมีการ
ก  าหนดประเด ็นการว ิจ ัยท ี ่ สอดคล ้องก ับ
สถานการณ์  ตามสภาพความต ้องการของ
สถานศึกษา 
3. ก าหนดแนวทางการด าเนินงานวิจัยของ
สถานศึกษา โดยออกแบบ วางแผน ละสร้าง
เครื่องมือวิจัย 
4. ด าเนินงานวิจัย โดยเก็บรวบรวมข้อมูล และ
วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
5. นิเทศติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ มุ่งให้ผู้บริหารท าการวิจัย และย า
ผลการวิจัย มาประกอบการตัดสินใจ ในด้าน
วิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงาน

จากการด าเนินงาน สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้
เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จ านวน  4   ข้อ  4 
คะแนน ได้ด าเนินการวิจัยเพื่อการบริหาร แนวการจัด
การศึกษา เพ่ือการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา และ
การจัดการเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพโดยมีร่องรอยและ
หลักฐานการด าเนินงานดังนี้ 
1. งานวิจัยของครูแต่ละชั้นเรียนโดยจัดท าวิจัยในชั้น
เรียนตามระดับชั้นดังนี้ 
- ระดับประถมศึกษา เรื่อง การส่งเสริมทักษะการอ่าน
สะกดค า 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง การศึกษาสาเหตุ
ของการไม่ส่งงานของผู้เรียน 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง การเสริมสร้าง
ทักษะการจ า เรื่องประวัติศาสตร์ไทย 
2. แบบประเมินคุณภาพของผู้เรียนตามมาตรฐาน
การศึกษา 
3. แบบเก็บข้อมูลงานวิจัยในชั้นเรียน/สรุปรายงานผล 
การเก็บข้อมูลงานวิจัย 
4. เครื่องมือนิเทศ ติดตามและประเมินผล ดาน

2.40 ดีเลิศ 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

ค่า
น ้าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภาพ 

บุคคล  ด้านการบริหารงานทั่วไป รวมทั้งจัดท า
นโยบาย และวางแผนบริหารจัดการสถานศึกษา
ให้เป็นองค์กรน าไปสู่คุณภาพการจัดการศึกษา 
และเป็นแหล่งสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้
ของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
6. การรายงานผลการวิจัยไปใช้ในการปรับปรุง
และพัฒนางานของสถานศึกษา 

การศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการเรียนรู้ 
5. รายงานผลการวิจัย และพัฒนารูปแบบการบริหาร
จัดการสถานศึกษา  
6. บันทึกส่งงานวิจัยในชั้นเรียน 
 

รวมคะแนน 30   25.20 ดีเลิศ 

  
 
 



 จากการประเมินตนเองของสถานศึกษา ในมาตรฐานที่ 3 คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา               
อยู่ในระดับ  ดีเลิศ  มีคะแนนรวมเท่ากับ  25.20  คะแนน 
 ซึ ่งจากผลการประเมินคุณภาพในมาตรฐานที ่ 3 คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา พบว่า 
สถานศึกษามีจุดเด่น และจุดทีค่วรพัฒนา ดังนี้ 

จุดเด่น 
 1. ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้บุคลากรมีความรัก ความสามัคคี เน้นการมีส่วนร่วม 
 2. สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานทุก
ขั้นตอน โดยใช้กลไกการท างานตามวงจรเดมมิ่ง (PDCA) 
 3. คณะกรรมการสถานศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ สามารถให้ค าปรึกษา และข้อเสนอแนะในการท างาน 
 

จุดที่ควรพฒันา 
1. ควรมีการทบทวนผลงานหรือประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนอย่าง

ต่อเนื่อง 
2. ควรส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถในการให้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดการเรียนรู้ 
3. ควรน าผลการนิเทศ ติดตาม มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาสถานศึกษา 
4. ประสานความร่วมมือกับเครือข่าย เพ่ือร่วมจัดการศึกษาหรือกิจกรรมในชุมชน 
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บทท่ี 3 
สรุปผลการประเมินตนเอง และแนวทางการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  

 
 จากผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดังนี้ 

มาตรฐานการศึกษา 
แต่ละประเภท 

คะแนนจากผลการประเมินคุณภาพ 
รวม 

คะแนนที่ได ้
ระดับ 

คุณภาพ 

ด้านที่ 1 
คุณภาพของ

ผู้เรียน 

ด้านที่ 2 
คุณภาพการจัด

การศึกษา 

ด้านที่ 3 คุณภาพ
การบริหารจัดการ
ของสถานศึกษา 

คะแนนเต็ม 50 คะแนน 20 คะแนน 30 คะแนน 100 คะแนน 

มาตรฐานการศึกษา 
นอกระบบระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

42.13 15.00 25.47 82.60 ดีเลิศ 

มาตรฐานการศึกษา
ต่อเนื่อง 

42.00 13.60 25.47 81.07 
ดีเลิศ 

มาตรฐานการศึกษา 
ตามอัธยาศัย 

46.25 14.75 25.20 86.20 
ดีเลิศ 

คะแนนเฉลี่ย จากผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 83.29 ดีเลิศ 
 

 ทั้งนี้ จากการสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เมื่อน า
คะแนนเฉลี่ยจากทุกมาตรฐานที่ได้ในภาพรวม ไปเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ พบว่า สถานศึกษามีผลการ
ประเมินตนเองในภาพรวม อยู ่ในระดับ ดีเลิศ มีคะแนนรวมเท่ากับ 83.29 คะแนน และเมื ่อพิจารณาผล               
การประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละประเภท สามารถสรุปผลการประเมินตนเอง ได้ดังนี ้
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สรุปผลการประเมินตนเอง ประเภทการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
           ระดับคุณภาพจากผลการประเมินคุณภาพ  
           จากการประเมินตนเองของสถานศึกษา สมารถสรุปได้ว่า สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน  
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
           ผลการด าเนินงาน ร่องรอย และหลักฐานที่สนับสนุนผลการประเมินคุณภาพ  
            ด้านคุณภาพของผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
  จากผลการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาชั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
กศน. เขตภาษีเจริญ ได้ด าเนินการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับผู้เรียน พบว่าผู้เรียน
การศึกษาชั้นพื้นฐาน สามารถเข้าร่วมกระบวนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละหลักสูตรได้ สมารถผ่านกระบวนการวัดผล
และประเมินผล ที ่เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู ้ในแต่ละหลักสูตร จนมีคุณสมบัติ ครบถ้วนสามารถจบ
การศึกษาตามหลักสูตร มากกว่ากว่าร้อยละ 80 ผู ้จบการศึกษา มีความรู้ ความสมารถน าความรู ้ไปใช้ หรือ
ประยุกต์ใช้ และมีทักษะตามจุดหมายการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาบังคับที่เป็นไปตามแผนการลงทะเบียนเรียนที่
ก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา  
  สถานศึกษามีการก าหนดโครงการ กิจกรรมตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 - 2564  
และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
และคุณลักษณะที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด มีการนิทศ ก ากับติดตามผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง จากการประเมินผู้เรียน
ที่มีพฤติกรรมที่สะท้อนถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม ค านิยม และคุณลักษณะที่ดีเป็นไปตามที่หลักสูตรการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สถานศึกษามีผลด าเนินงานผู้เรียนที่ได้รับการยกย่อง เชิด
ชูเกียรติ หรือเป็นแบบอย่างท่ีดีในต้านที่เก่ียวข้องกับการมีคุณธรรม จริยธรรม ค ่านิยม หรือคุณลักษณะที่ดี จ านวน 
10 คน เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด สถานศึกษามีผู ้เรียนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ติตรองอย่าง
รอบคอบ โดยใช้ข้อมูลและเหตุผลประกอบการตัดสินใจ แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง สมเหตุสมผล และสามารถ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่นได้ร้อยละ 80 ของนักศึกษาที่ลงทะเบียน มีการจัดการเรียนรู้ที่สนับสนุนให้
ผู้เรียนมีความสามารถในการจัดท าโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือสิ่งใหม่ ๆ เช่น โครงงานเครื่องดูดฝุ่น 
DIY   
             ด้านคุณภาพการจัดการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
  ครูผู้สอนมีการใช้สื่อเทคโนโลยีในการพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนการสอนของครูให้มี
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน และพัฒนารูปแบบการสอนที่มีความหลากหลายเป็นไปตามบริบท และ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งสถานศึกษามีสถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่จัดท าขึ้น โดยผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรมการสถานศึกษา และได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารสถานศึกษาการประเมินผลการน าหลักสูต
ไปใช้ และได้มีกาทบทวน และประเมินหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนมีการใช้การเรียนรู้ที่หลากหลายในการจัดการ
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เรียนรู้ น าสื่อนวัตกรรมใหม่ที่ทันสมัย ครูมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีการ
ออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ รายวิชาให้สอดคล้องกับแผนการสอน โดยค านึงถึงความส าคัญของความ
แตกต่างระหว่างบุคคล มีการส ารวจ ประเมินผู้เรียนรายบุคคล และความต้องการของผู้เรียน ครูทุกคนมีการน าผล
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ไปใช้ ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้มีให้มีคุณภาพสูงขึ้น และสามารถ
จัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม และจัดให้มีการประเมินผลการเรียนรู้ที่
สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ส่งผลให้ผู้เรียนจบการศึกษาตามหลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพตามหลักสูตร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
 

              ด้านคุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา  
  สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ มาตรฐานการศึกษา แผนพัฒนา
การจัดการศึกษา พ.ศ. 2561 - 2564 และแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2563 ที่สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด ที่เน้นการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรในสถานศึกษา  
  คณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งได้มีการเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษา พ.ศ. 2561 - 2564  
แผนปฏิบัติการประจ า พ.ศ.2563 แก่คณะกรรมการสถานศึกษาในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อ
พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะก่อนที่จะน าไปใช้ สถานศึกษาสามารถด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีที่ก าหนดไว้ โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย และจัดให้มีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงานภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง เช่น ครูผู้สอนสามารถผลิตสื่อ และสร้างห้องเรียนออนไลน์ เพื่อ
เชื่อมโยงกับผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนเข้าถึงข้อมูล เทคโนโลยี สื่อออนไลน์ การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่บูรณาการส่งเสริม
การเรียนแบบมีส่วนร่วม ส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต ด าเนินการจัดกิจกรมส่ง เสริมการรู้หนังสือส าหรับ
ผู้เรียน เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาไทย มีผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้พื้นฐาน
ของผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะตามสาระการเรียนรู้ รวมทั้งการน าความรู้ ความสามารถไป
ใช้ในการด ารงชีวิต         การท างาน และการประกอบอาชีพ สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดคือ ร้อยละ 100 
  ความต้องการการส่งเสริม สนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด 
  สถานศึกษายังขาดบุคลากรครูที่มีความรู้ ความสามารถในวิชาเฉพาะในกลุ่มสาระวิชาพื้นฐาน 
เพื่อให้การจัดกระบวนการเรียนการสอนมีคุณภาพมากขึ้น และความต้องการสนับสนุนด้านงบประมาณในการ
จัดหาครุภัณฑ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์  เพื่อให้การจัดการ
เรียนการสอนของครูมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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สรุปผลการประเมินตนเอง ประเภทการศึกษาต่อเนื่อง 
 ระดับคุณภาพจากผลการประเมินคุณภาพ 

จากการประเมินตนเองของสถานศึกษา สามารถสรุปได้ว่า สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ต่อเนื่อง อยู่ในระดับ ดีเลิศ 

ผลการด าเนินงาน ร่องรอย และหลักฐานที่สนับสนุนผลการประเมินคุณภาพ 
คุณภาพของผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง 

ผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่องมีความรู้ ความสามารถ และหรือทักษะ และหรือคุณธรรมเป็นไปตาม 
เกณฑ์การจบหลักสูตร ผลการประเมินคุณภาพ 10 คะแนน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม  สถานศึกษามีการจัดท า
หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง โดยด าเนินงานจัดโครงการตามแผนการด าเนินงานหลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง มีข้อมูล
การส ารวจความต้องการและใบสมัคร มีจ านวนผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่องเป็นรายหลักสูตร รวมถึงการรายงานผู้จบ
หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องเป็นรายหลักสูตร ตามแบบประเมินผลโครงการ 
  ผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้  หรือประยุกต์ใช้ บนฐานค่านิยมร่วมของ
สังคม ก าหนดเป็นค่า 20 คะแนน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม  สถานศึกษามีการรวบรวมหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่
จัดตามปีงบประมาณ โดยมีรายงานการติดตามผู้จบหลักสูตรต่อเนื่องที่ได้น าความรู้ไปใช้หรือประยุกต์ใช้ในรูปแบบ
ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องเป็นรายหลักสูตรตามแบบประเมินผลโครงการและรายงานผลการ
ด าเนินงานการศึกษาต่อเนื่องตามหลักสูตร 
   ผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่น าความรู้ไปใช้จนเห็นเป็นประจักษ์หรือตัวอย่างที่ดี  ก าหนดเป็น
ค่า 12 คะแนน อยู่ในระดับ ดีเลิศ สถานศึกษามีจ านวนผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง ตั้งแต่ 6 ชั่วโมงข้ึนไป  
สถานศึกษามีผู้จบการศึกษาต่อเนื่องที่มีผลการด าเนินงานที่เห็นเป็นประจักษ์ มีข้อมูลจ านวนผู้เรียนการศึกษา
ต่อเนื่องเป็นรายหลักสูตร มีการรายงานผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องเป็นรายหลักสูตรและภาพรวม 

 ด้านคุณภาพการจัดการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่อง 
   สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่เป็นไปตามสถานการณ์และความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย มีวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ตรงตามหลักสูตร มีการจัดหาและพัฒนาสื่อที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ และจัดให้มีการวัดผลประเมินผลผู้เรียนด้วยวิธีการที่เหมาะสมตามจุดประสงค์ของการจัดการศึกษา 
ส่งผลให้ผู้เรียนส าเร็จการศึกษามากว่าร้อยละ 85 และยังมีผู้ส าเร็จการศึกษาต่อเนื่องบางส่วน สามาถน าความรู้ที่ได้รับ
ไปใช้ในการประกอบอาชีพ  

ทั้งนี้จากการด าเนินงานของสถานศึกษาท าให้มีร่องรอย หลักฐานที่เกิดจากการด าเนินงานของ
สถานศึกษา เช่น แบบส ารวจความต้องการในการจัดการศึกษาต่อเนื่อง แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรการศึกษา
ต่อเนื่อง   (แบบ กศ.ตน.12 แผนการจัดการเรียนรู้ แบบ กศน.ตน.7 (1) แบบประเมินผลการจัดการศึกษาต่อเนื่อง          
แบบ กศน.ตน.7(2) กรอบการประเมินผลการจัดการศึกษาต่อเนื่อง,และแบบ กศ.ตน.10 หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง
ของสถานศึกษา และสื่อประกอบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องแต่ละหลักสูตร 
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              ด้านคุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
   สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ มาตรฐานการศึกษา แผนพัฒนา
การจัดการศึกษา พ.ศ. 2561 - 2564 และแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2563 ที่สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และ สอดคล้องตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด ที่เน้นกรมีส่วน
ร่วมของบุคลากรในสถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งได้มีการเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษา พ.ศ.
2561- 2564  แผนปฏิบัติการประจ า พ.ศ.2563 แก่คณะกรรมการสถานศึกษาในการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะก่อนที่จะน าไปใช้ สถานศึกษาสามารถด าเนินงานให้เป็นไปตาม 
แผนปฏิบัติงานประจ าปีที่ก าหนดไว้ โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย และจัดให้มีการก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงานภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 

 ความต้องการการส่งเสริม สนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด 
  เพ่ิมงบประมาณค่าตอบแทนวิทยากรและงบประมาณส าหรับจัดซื้อวัสดุประกอบการสอน
หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง และมีการจัดอบรมให้ความรู้กับบุคลากรเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการจัดหลักสูตรการศึกษา
ต่อเนื่อง 
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สรุปผลการประเมินตนเอง ประเภทการศึกษาตามอัธยาศัย 
           ระดับคุณภาพจากผลการประเมินคุณภาพ  
           จากการประเมินตนเองของสถานศึกษา สมารถสรุปได้ว่า สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน  
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาตามอัธยาศัยอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
           ผลการด าเนินงาน ร่องรอย และหลักฐานที่สนับสนุนผลการประเมินคุณภาพ  
 คุณภาพของผู้เรียนการศึกษาตามอัธยาศัย  
  สถานศึกษามีโครงการ/กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยมีการใช้หนังสือพิมพ์ตาม กศน.แขวงทั้ง 7 
แห่ง มีกิจกรรมการอ่านให้บ้านหนังสือชุมชน และหนังสือพิมพ์แขวง และอินเทอร์เน็ตส าหรับการสืบค้นข้อมูล 
สามารถตอบสนองกลุ่มเป้าหมายทุกเพศและวัยตามความสนใจ และความต้องการมีบันทึกการเข้ารับบริการ การ
สรุปผลการด าเนินกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย ท าให้กลุ่มเป้าหมายผู้เรียนและประชาชนรอบรู้ทันเหตุการณ์ มี
นิสัยรักการอ่านและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตของตนเองตลอดถึงครอบครัว
และชุมชนมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 

ด้านคุณภาพการจัดการเรียนรู้การศึกษาการศึกษาตามอัธยาศัย 
  ครูผู้จัดการศึกษาตามอัธยาศัย มีความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรม สามารถจัดกิจกรรม

หลากหลายสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย โดยเน้นให้กับประชาชนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมอย่างต่อเนื่องทุกภาคเรียน 
ด้านบ้านหนังสือชุมชน และหนังสือพิมพ์ เป็นการด าเนินงานตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายตามวัตถุประสงค์ และมี
กิจกรรมที่ชัดเจนเพ่ือให้นักศึกษาและประชาชนมีความรู้ และทักษะโดยผ่านกิจกรรมและโครงการที่ศูนย์การนอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ โดยมีการก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2563 และอยู่
ในแผนพัฒนาสถานศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถด าเนินงานกิจกรรม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองตามความต้องของกลุ่มเป้าหมาย โดยมียึดนโยบายจุดเน้นของ ส านักงาน กศน. 
ปีงบประมาณ 2563 โดยค านึงถึงสภาพบริบทของพ้ืนที่ และความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในชุมชนสภาพปัญหา 
และบริบทของชุมชนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเพ่ือการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยให้ตรงตามความมีการประเมินผลการ  
จัดกิจกรรมทุกครั้ง มีการจัดหาสื่อ หรือจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  มีการประเมิน
ความพึงพอใจในการจัดโครงการ หรอืกิจกรรมทุกครั้ง 
 ด้านคุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
   สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ มาตรฐานการศึกษา แผนพัฒนา
การจัดการศึกษา พ.ศ. 2561 - 2564 และแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2563 ที่สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด ที่เน้นกรมีส่วน
ร่วมของบุคลากรในสถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งได้มีการเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษา พ.ศ. 
2561- 2564  แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2563 แก่คณะกรรมการสถานศึกษาในการประชุมคณะกรรมการ
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สถานศึกษา เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะก่อนที่จะน าไปใช้ สถานศึกษาสามารถด าเนินงานให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติงานประจ าปีที่ก าหนดไว้ โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย และจัดให้มีการก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงานภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 

 ความต้องการการส่งเสริม สนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด 
  เนื ่องจากการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นการจัดตามความสนใจของกลุ ่มเป้าหมาย และ
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน สถานศึกษาต้องปรับรูปแบบกิจกรรให้มีความสนใจ ทั้งรูปแบบกิจกรรมและสื่อที่
น าเสนอให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย เพื่อให้กิจกรรมมีความน่าสนใจ จึงควรได้รับการสนับสนุน
งบประมาณในการจัดกิจกรรมให้กับบุคลากร และจิตอาสาบ้านหนังสือ เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย
ให้กบัผู้เรียนและกลุ่มเป้าหมาย หรือสนับสนุนสื่อเพ่ือมาจัดกิจกรรมเพิ่มมากข้ึน 
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ภาคผนวก  
 ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 

ของสถานศึกษา 

 ค่าเป้าหมายเพ่ือใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน 
การศึกษาของสถานศึกษา 

 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 ร่องรอย และหลักฐานที่ส าคัญจากการด าเนินงานตามสภาพจริงของสถานศึกษาที่สนับสนุน
การด าเนินงานของสถานศึกษา 
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