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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอนเจดีย์ ตั้งอยู่เลขที่ 759  หมู่ 5 ตําบล
ดอนเจดีย์ อําเภอดอนเจดีย์  จังหวัดสุพรรณบุรี  สํานักงาน กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดสํานักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจัด
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การศึกษาต่อเน่ือง และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมีบุคลากร
จํานวน 13 คน มีผู้เรียน ผู้เข้ารับการอบรม และผู้รับบริการ จํานวน 19,574 คน  

ท้ังน้ี คณะกรรมการประเมินตนเองของสถานศึกษา ได้ดําเนินการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่  30 กันยายน 2562  ซึ่งจากการประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมิน ได้ดังน้ี  
 ผลการประเมินตนเองในภาพรวม มีคะแนนรวม เท่ากับ 91.00 คะแนน  ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก และ
เมื่อพิจารณาผลการประเมินตนเองตามรายมาตรฐาน พบว่า 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน/ผู้รับบริการ มีคะแนนรวม เท่ากับ 32.50 คะแนน  ซึ่งอยู่ในระดับ
คุณภาพ ดีมาก 

มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษา/การให้บริการ มีคะแนนรวม เท่ากับ 39.50 คะแนน                 
ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 

มาตรฐานที่ 3 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษา มีคะแนนรวม เท่ากับ 19.00 คะแนน                
ซึ่งอยู่ในระดบัคุณภาพ ดีมาก 
 ตามรายละเอียด ดังน้ี 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้
น้ําหนัก

(คะแนน)
ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนท่ีได้ ระดับคุณภาพ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน/ผู้รบับริการ 35 32.5 ดีมาก
การศกึษาขั้นพ้ืนฐาน  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีคุณธรรม 5 4.5 ดมีาก
ตัวบ่งชีท้ี่ 1.2 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมทีักษะ กระบวนการคิด ทักษะการ
            แสวงหาความรู้ เรียนรู้อย่างตอ่เน่ือง และสามารถนําไปประยุกต์ใช ้
           ในการดํารงชีวิต  

5 5 ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีความรู้พ้ืนฐาน 5 4.5 ดมีาก
การศกึษาต่อเนื่อง  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4  ผู้เรียนหรอืผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความสามารถ และทักษะ
ในการประกอบอาชีพ 

5 5 ดมีาก

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของ
            เศรษฐกิจพอเพียง 

5 4.5 ดมีาก

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6  ผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่าง
            เหมาะสม 

5 4 ดี

การศึกษาตามอัธยาศัย  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ผู้รับบริการไดร้ับความรู้และ/หรือประสบการณ์จากการเข้าร่วม
                กิจกรรม/โครงการการศึกษาตามอัธยาศัย 

5 5 ดมีาก

มาตรฐานที่ 2 คณุภาพการจัดการศกึษา/การให้บริการ 45 39.5 ดีมาก
การศกึษาขั้นพ้ืนฐาน  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพครูการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 5 4.5 ดมีาก
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 คุณภาพของหลักสตูรสถานศึกษา 5 4 ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 คุณภาพสื่อตามหลักสตูรสถานศึกษา 5 4 ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 คุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลกัสูตรสถานศึกษา 5 4 ดี
การศกึษาต่อเนื่อง  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 คุณภาพวิทยากรการศึกษาตอ่เน่ือง 5 4.5 ดมีาก
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 คุณภาพหลักสตูรและส่ือการศึกษาตอ่เน่ือง 5 4.5 ดมีาก
ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 คุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาต่อเน่ือง 5 4.5 ดมีาก
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้
น้ําหนัก

(คะแนน)
ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนท่ีได้ ระดับคุณภาพ
การศกึษาตามอัธยาศัย  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 คุณภาพผู้จัดกจิกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 5 5 ดมีาก
ตัวบ่งชี้ที่ 2.9 คุณภาพกระบวนการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 5 4.5 ดมีาก
มาตรฐานที่ 3 ประสทิธิภาพการบริหารจัดการการศกึษา 20 19 ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

และหลักธรรมาภิบาล 
5 5 ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของภาคีเครือข่าย 5 4 ดี
ตัวบ่งชี้ที ่3.3 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา 5 5 ดมีาก
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.4  การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 5 5 ดมีาก

รวม 100 91.00 ดีมาก
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ท้ังน้ี จากการวิเคราะห์ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพ่ือการพัฒนาการศึกษา สามารถสรุปจุดเด่น 
จุดที่ควรพัฒนา และวิธีปฏิบัติที่ดี หรือนวัตกรรม หรือตัวอย่างที่ดี หรือต้นแบบของสถานศึกษา ได้ดังน้ี 

 สรุปผลการวิเคราะห์ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพื่อการพัฒนา 
จุดเด่น      1. ผู้เรียนของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอนเจดีย์สามารถจัดทํา

โครงงานในเร่ืองที่ตนเองสนใจ โดยใช้กระบวนการกลุ่ม โดยมีความสอดคล้องกับสาระวิชา และ
สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ ผู้เรียนใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ โดยมีการพูดคุยในกลุ่ม ระดม
ความคิดในการเลือกเรื่องที่จะทําโครงงาน โดยตอบให้ได้ว่าโครงงานน้ันสอดคล้องกับสาระวิชาใด 
สามารถนําไปใช้ประโยชน์อย่างไร และในการสอนแบบ Stem ศึกษา ครูได้นํารูปแบบการสอนแบบ 
Stem ศึกษา  มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนกับผู้เรียนในช่วงของการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ เช่น การนําวัสดุที่เหลือใช้มาทําเป็นสิ่งประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ และผู้เรียนของ กศน.อําเภอ
ดอนเจดีย์ มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการคิดในการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สามารถนําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน  ถ่ายทอดสู่ชุมชน สังคม ได้อย่าง
เหมาะสมและได้นําความรู้ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมโครงการไปปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ 
ลดรายจ่ายให้กับตนเองและครอบครัวและได้นําความรู้ท่ีได้จากการดําเนินงานห้องเรียนเศรษฐกิจ
พอเพียง  โดยการปลูกผักสวนครัวที่ปลูกได้ง่ายไว้บริเวณบ้านเพ่ือรับประทานในครอบครัว  ซึ่งเป็น
การลดรายจ่ายของครอบครัวและยังมีการทําบัญชีรายรับ – รายจ่าย เพ่ือควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆของ
ตนเองและครอบครัว 

     2. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอนเจดีย์ มีการส่งเสริม สนับสนุน 
ให้ผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยได้รับการพัฒนาตนเองจากช่องทางการเรียนรู้ที่หลากหลาย  
เช่น  หนังสือ  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  ศึกษาดูงาน  อินเทอร์เน็ต  แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญา  เป็นต้น  และ
เข้าร่วม อบรม ประชุม สัมมนาจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  เมื่อผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตาม
อัธยาศัยได้รับความรู้และนําความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับ
ผู้รับบริการที่หลากหลายเพิ่มข้ึน มีการพัฒนาห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ให้ก้าวหน้าไปสู่
ห้องสมุดยุคดิจิทัล และได้นําแนวทางในการพัฒนาห้องสมุดฯ ให้สอดคล้องกับผู้รับบริการในพื้นที่
อําเภอดอนเจดีย์ อาทิเช่น  การปรับบรรยากาศภายในห้องสมุด เอื้อต่อการอ่านและการเรียนรู้  
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้ประยุกต์ให้เหมาะสมกับยุค 4.0 และเหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย 

     3. ผู้บริหารสถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอนเจดีย์
สถานศึกษาดําเนินการศึกษา วิเคราะห์ นโยบายจุดเน้นหน่วยงานต้นสังกัด ที่เก่ียวข้องทําให้การ
วางแผนพัฒนาการศึกษาและการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สอดคล้องกับ
นโยบายและจุดเน้นของสํานักงาน กศน. /นโยบาย จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์
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 สรุปผลการวิเคราะห์ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพื่อการพัฒนา 
และเป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี และมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย มีการดําเนินงานด้านงบประมาณโดยนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้
ด้านงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา จัดกิจกรรม
โครงการที่มีความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาและปัจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน เช่น  
งบประมาณ วัสดุ  อุปกรณ์  บุคลากร และการบริหารจัดการ ด้วยวิธีการที่ประหยัด คุ้มค่า 

จุดที่ควร
พัฒนา 

    1.ควรมีการติดตามผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรมมีการนําความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนา
คุณภาพชีวิตหรือการประกอบอาชีพได้  โดยเฉพาะผู้ที่เข้ารับการอบรม โครงการฝึกอบรมดิจิทัล
ชุมชน หลักสูตรการเข้าใจ Digital Literacy Curriculum และโครงการฝึกอบรมดิจิทัลชุมชน 
หลักสูตร E – commerce และโครงการ Smart ONIE เพ่ือ Smart Farmer หลังจากเสร็จสิ้นการ
อบรม ควรมีการติดตามผู้เรียน นําความรู้ไปใช้ในแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือการประกอบ
อาชีพ  

      2. ควรจัดทําหลักสูตรการศึกษาต่อเน่ือง โดยเชิญวิทยากร หรือผู้เรียน ภูมิปัญญา เข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดทําหลักสูตร และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรรมการสถานศึกษา มีการนิเทศติดตาม 
ประเมินการใช้หลักสูตรการศึกษาต่อเน่ือง เพ่ือนําผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้
ตรงตามความต้องการของผู้เรียน ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดทําสื่อ โดยการจัดอบรมให้
ความรู้กับครูเพ่ือนําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

      3. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาํเภอดอนเจดีย์ควรสร้างความตระหนัก
ให้ภาคีเครือข่ายได้เห็นถึงความสําคัญท่ีจะร่วมมือกัน  การประสานงาน สํารวจและจัดทําเวที
ประชาคม เพ่ือวางแผนการจัดกิจกรรมร่วมกันกับภาคีเครือข่าย ให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ โดย
มีบันทึกหนังสือราชการเพ่ือขอความอนุเคราะห์ด้านสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ บุคลากร กับภาคีเครือข่าย 
ในการจัดกิจกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

วิธีปฏิบัติที่ดี 
หรือนวัตกรรม 
หรือตัวอย่างท่ี
ดี หรือ
ต้นแบบ 
 

    1.ในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  
2551  กศน.อําเภอดอนเจดีย์ได้จัดโครงการประกวดผลงานทางวิชาการ โดยให้ผู้เรียนส่งผลงานทาง
วิชาการที่เกิดจากกระบวนการคิดในรูปแบบกลุ่ม ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภทคือการประกวดห้องเรียน
เศรษฐกิจพอเพียง และการประกวดโครงงาน ส่งผลให้ผู้ เรียนมีความกระตือรือร้นในการใช้
กระบวนการคิดอย่างมีทักษะ เพ่ือให้เกิดผลงานที่มีคุณภาพจนสามารถได้รับรางวัลและสามารถเป็น
ต้นแบบให้กับนักศึกษาคนอ่ืน 
    2. สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยได้รับการพัฒนา
ตนเองจากช่องทางการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น หนังสือ  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  ศึกษาดูงาน  
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 สรุปผลการวิเคราะห์ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพื่อการพัฒนา 
อินเทอร์เน็ต  แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญา  เป็นต้น  และเข้าร่วม อบรม ประชุม สัมมนาจากหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน  เมื่อผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยได้รับความรู้และนําความรู้ที่ได้รับมา
พัฒนาการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับผู้รับบริการท่ีหลากหลายเพ่ิมข้ึน 
       3. ผู้บริหารสถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอนเจดีย์
ได้จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา   แผนปฏิบัติการประจําปี  ซึ่งในการดําเนินงานได้น้อมนํา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนําหลักธรรมภิบาลมาประยุกต์ใช้ในการดําเนินงาน ทั้งในด้าน
วิชาการ ด้านงบประมาณ   ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านบริหารท่ัวไป   โดยมีการประยุกต์ใช้
ในการดําเนินงาน   

 
แนวทางการพฒันาคุณภาพการศกึษา 

1. พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้สูงข้ึนและมี
การดําเนินการใช้การเรียนการสอนในรูปแบบ STEM ศึกษาให้กับนักศึกษาและดําเนินการขยายผลการดําเนินงาน
ห้องเรียนเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ครอบครัวและชุมชนของนักศึกษา 

2. ครูและผู้เรียนควรร่วมกันวางแผน และจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เน้นการมีส่วนร่วมในการ
แสวงหาความรู้ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้มีความทันสมัย และจัดกิจกรรมอย่างต่อเน่ืองและมีการส่งเสริม
สนับสนุนให้ครูได้เข้ารับการอบรมสัมมนา หรือศึกษาดูงานการจัดกระบวนการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีการประชุมติดตามผลการดําเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

3. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอนเจดีย์  ควรสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
เพ่ิมเติม ในเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ซึ่งพบว่า ยังมีปัญหาด้านความรู้ 
ความเข้าใจของบุคลากร จึงได้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากร ตั้งแต่ความหมาย ความสําคัญจําเป็น
ของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ข้ันตอนการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ และฝึกทักษะให้แก่
บุคลากรในด้านการปฏิบัติงานและด้านการประเมินผลการดําเนินงาน และได้ประเมินผลการพัฒนาบุคลากรเรื่อง
การประกันคุณภาพ 
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บทที่ 1 
ข้อมูลทัว่ไปของสถานศกึษา 

 สภาพท่ัวไปของสถานศกึษา 
ชื่อสถานศึกษา : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาํเภอดอนเจดย์ี 
ที่อยู่ :  759 หมู่ 5 ตําบลดอนเจดีย์ อําเภอดอนเจดีย์ จังหวัด สุพรรณบุร ี
เบอร์โทรศัพท ์: 035- 591 068  เบอรโ์ทรสาร : 035 – 592 119 
E-mail ติดตอ่ : spb.adc_nfedc@nfe.go.th 
สังกัด : สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี  
          สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 ประวัติความเป็นมาของสถานศกึษา 
ประวัติสถานศึกษา  

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอนเจดีย์    เป็นสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามาอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี  สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย  สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  จัดตั้งข้ึนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่   
20  มกราคม  2537  ปัจจุบันสํานักงานตั้งอยู่ในบริเวณวัดดอนเจดีย์  เลขที่ 759  หมู่ที่  5 ถนนสุพรรณบุรี –     
ดอนเจดีย์ ตําบลดอนเจดีย์  อําเภอดอนเจดีย์    จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72170 โทรศัพท์  0-3559-1068  
โทรสาร  0-3559-2119   โดยใช้อาคารสถานที่ร่วมกันกับห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อําเภอดอนเจดีย์    
อยู่ในบริเวณ เดียวกับอนุสรณ์สถานดอนเจดีย์ 

สภาพของชุมชน 
อําเภอดอนเจดีย์ตั้งเมือ่  พ.ศ. 2508 เป็นอําเภอหน่ึงในจังหวัดสุพรรณบุรี  ตั้งอยู่ ในพ้ืนราบ  อยู่หา่งจาก

จังหวัดสุพรรณบุรี  32 กิโลเมตร 

 เนื้อที ่
 พ้ืนที่อําเภอดอนเจดีย์ มีพ้ืนทัง้สิ้น 252,081 ตารางกิโลเมตร หรือ  15,755,062 ไร่ 
 ลักษณะภูมิประเทศ 
 สภาพพื้นที่อําเภอดอนเจดีย์  ไม่มีแม่นํ้าธรรมชาติไหลผ่าน  มีลํานํ้า  1 สาย  คือ ลํานํ้าท่าคอยไหลผ่านพ้ืนที่
ทางด้านทิศตะวันออก และลํานํ้าน้ีมีเฉพาะฤดูฝนเท่าน้ัน สภาพพ้ืนท่ีแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน  คือ   
  - พ้ืนที่เขตชลประทาน    ส่วนใหญ่ อยู่ในทิศตะวันออกของอําเภอ  อาชีพส่วนใหญ่ของประชาชน 
ได้แก่ เกษตรกรรม  ทํานา  ทําสวน ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์และประมง  ปัจจุบันขาดแคลนนํ้า แม้ในเขตชลประทานก็ไม่มี
นํ้าเพียงพอที่จะประกอบการเกษตรรวม   ท้ังการขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง 
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  - พ้ืนที่นอกเขตชลประทาน  อยู่ทางทิศตะวันออกของอําเภอ  สภาพแห้งแล้งขาดแคลนนํ้า ทํา
การเกษตรไม่ได้ผล  ต้องรอรับนํ้าฝน ประชาชนส่วนใหญ่ฐานะค่อนข้างยากจน  อาชีพส่วนใหญ่ ทํานา  ทําไร่ในฤดูฝน 
ในช่วงฤดูแล้งขาดแคลนนํ้าอุปโภคบริโภค ซึ่งเป็นปัญหาสําคัญสําหรับพ้ืนที่น้ี 
 พ้ืนทีแ่ละการใช้ประโยชน ์
  เน่ืองจากสภาพพ้ืนที่ของอําเภอดอนเจดีย์ เป็นท่ีราบลุ่ม ประชาชนส่วนใหญ่ ทํานา ทําไร่ ทําสวน ปลูกผัก
และทําการเกษตรต่าง ๆ  
 ภูมิอากาศ 
  - ฤดูรอ้น        เร่ิมตั้งแต่ เดอืนมีนาคม    ถึง เดอืนมิถุนายน   
  - ฤดูฝน         เร่ิมตั้งแต ่เดอืนกรกฎาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน 
  - ฤดูหนาว      เริ่มตั้งแต ่เดอืนธันวาคม   ถึง เดือนกุมภาพันธ์  
 การปกครอง 

เขตการปกครองตามพระราชบัญญัตลิักษณะปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2458 แบ่งเขตการปกครอง  
ออกเป็น 5 ตําบล 50 หมู่บ้าน   ดังน้ี 

1. ตําบลดอนเจดีย์    มี    9  หมู่บ้าน 
2. ตําบลทะเลบก     มี   12 หมู่บ้าน 
3. ตําบลหนองสาหร่าย    มี   10 หมู่บ้าน 
4. ตําบลไร่รถ     มี   10 หมู่บ้าน 
5. ตําบลสระกระโจม    มี    9  หมู่บ้าน 

  เทศบาลตําบล     มี    2  แห่ง 
     -  เทศบาลตําบลดอนเจดีย์ 
     -  เทศบาลตําบลสระกระโจม  
องค์การบริหารส่วนตําบล    มี    5  แห่ง 
     -  องค์การบริหารส่วนตําบลดอนเจดีย ์
     -  องค์การบริหารส่วนตําบลทะเลบก 
     -  องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสาหร่าย 
     -  องค์การบริหารส่วนตําบลไร่รถ 
     -  องค์การบริหารส่วนตําบลสระกระโจม 
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 ประชากรแยกเป็นรายตําบลดังน้ี 
ลําดับ
ที่ 

ตําบล 
จํานวนประชากร (คน) จํานวนบ้าน 

ชาย หญิง รวม (หลัง) 
1 ดอนเจดีย์ 5,452 6,056 11,508 4,346 
2 หนองสาหร่าย 3,702 3,946 7,648 2,634 
3 ไร่รถ 3,571 3,911 7,482 2,292 
4 สระกระโจม 3,214 3,200 6,414 2,100 
5 ทะเลบก 3,774 3,870 7,644 2,457 

รวม 19,713 20,983 40,696 13,829 
ที่มา สํานักบรหิารการทะเบียน กรมการปกครอง 
 
             การคมนาคม 

 การคมนาคมตดิตอ่ระหว่างอาํเภอและจังหวัด รวมท้ังการคมนาคมภายในตําบล 
  และหมู่บ้าน มรีายละเอียดดังน้ี 

- ทางหลวงแผ่นดิน      3   สาย 
- ทางหลวงชนบท   592   สาย 
- ทางหลวงแผ่นดิน    36   สาย 

 สําหรับเส้นทางเชื่อมตอ่ระหว่างตําบลและหมู่บ้านเป็นสภาพถนนลูกรัง 112 สาย 
 สภาพทางเศรษฐกิจ 
การเกษตรกรรม 

อําเภอดอนเจดีย์   มีพ้ืนทีก่ารเกษตรท้ังสิ้น   ประมาณ   158,357 ไร่ ครอบครัวเกษตรกร   
จํานวน 6,379 ครอบครัว  สภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจทีส่าํคัญๆ  แยกไดด้ังน้ี 

ที่ พืชเศรษฐกิจ พ้ืนที่ปลูก ( ไร่ ) 
1. ทํานา 150,829
2. ทําไร่ 5,803
3. ไม้ผล 1,653
4. พืชไร ่ 72
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ทรัพยากรธรรมชาติ 
ทรัพยากรดิน 
 ลักษณะทรัพยากรดิน กองสํารวจจําแนกที่ดิน กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทําการ
สํารวจที่ดินในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีและเขตอําเภอดอนเจดีย์และได้ทําแผนที่ที่ดินเพ่ือแสดงการกระจายของหน่วยดิน
โดยอาศัยข้อมูลเกี่ยวกับ ธรณีสัณฐาน วัตถุต้นกําเนิดดิน  ตลอดจนคุณสมบัติทางเคมี  ชีวะ และทางกายภาพ  มาใช้
ในการวิเคราะห์   จากรายงานผลการสํารวจ  ในปี  2530  พบว่า  แผนที่ ที่ดิน ในจังหวัดสุพรรณบุรีมีท้ังหมด  55  
หน่วยแผนที่ดิน  ตามชุดดินต่างๆและจําแนกลักษณะดินออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ  ดังน้ี 
             1.  กลุ่มดินนา   เป็นดินที่อยู่บริเวณราบลุ่ม   เป็นดินที่เหมาะสม กับการปลูกข้าว  และพืชผัก  ดินกลุ่มน้ี
ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณร้อยละ 60 ของพ้ืนที่อําเภอ 
 2. กลุ่มดินไร่  เป็นดินท่ีอยู่ระหว่างท่ีราบเชิงเขา  ท่ีราบลุ่ม เหมาะสําหรับการปลูก พืชไร่ เช่น อ้อย    
สัปปะรด มันสําปะหลัง  ดินกลุ่มน้ีส่วนใหญอ่ยู่ทางทิศเหนือของอําเภอ  ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณร้อยละ 50 ของพื้นที่
อําเภอ 
 เมื่อพิจารณาการกระจายของกลุ่มดินต่าง ๆ ของอําเภอดอนเจดีย์  พอสรุปได้ว่าโดยรวมแล้ว ท่ีดินในอําเภอ
ดอนเจดีย์ เป็นดินที่เหมาะสําหรับการเพาะปลูกในระดับสูง โดยเฉพาะการทําไร่ ทํานา การกสิกรรม 
ทรัพยากรน้ํา 
 อําเภอดอนเจดีย์ มีทรัพยากรแหล่งนํ้า ประกอบด้วยแหล่งธรรมชาต ิ แหล่งนํ้าผิวดนิ แหล่งนํ้าใตด้นิและ
แหล่งนํ้าชลประทาน  ดังน้ี 
  1.  แหล่งนํ้าธรรมชาติ  อําเภอดอนเจดีย์  มแีม่นํ้าสายหลักไหลผ่านคือ แม่นํ้าท่าคอย   
  2.  แหล่งนํ้าชลประทาน   อาํเภอดอนเจดยี์ มโีครงการชลประทานขนาด ต่าง ๆ   ดังน้ี 
      -  คลองชลประทานสายมะขามเฒ่า - อูท่อง 
      -  คลองชลประทานสายสามชุก - ท่าเสด็จ 
  คิดเป็นพ้ืนที่ไดร้ับประโยชน์  ร้อยละ  55 ของพ้ืนที่อําเภอ 
  3. แหล่งนํ้าใตด้ิน ของอําเภอดอนเจดีย์  มีปริมาณน้อย   ประมาณ  1 – 30 ลูกบาศก์เมตรตอ่ชั่วโมง   
สําหรับคุณภาพน้ํา   โดยทั่วไปเป็นนํ้าคุณภาพดี   แต่บางพ้ืน ที่มีคุณภาพปานกลาง    นํ้ากร่อย และมีตะกอนสนิม
เจือปน    สําหรับแหล่งนํ้าใตด้ินมีปริมาณมากได้แก่บริเวณ ตําบลดอนเจดีย์  หนองสาหร่าย และไร่รถ 
             อําเภอดอนเจดีย์ หากมองศักยภาพในภาพรวมพอท่ีจะสรปุศักยภาพและปัจจัยที่เกือ้หนุนตอ่การพัฒนา
อําเภอในอนาคตได้  5 ด้านดังน้ี 
  1.  ด้านเกษตรกรรม 
  2.  ด้านการศึกษา 
  3.  ด้านการทอ่งเท่ียว 
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  4.  ด้านการกีฬา 
  5.  ด้านคุณภาพชีวิต 
 ด้านคุณภาพชวีิต 
  1. ด้านเกษตรกรรม ในพ้ืนที่ดอนเจดีย์เป็นท่ีราบลุ่ม  ปัจจุบันได้มีการจัดระบบชลประทานทําให้มีนํ้า
ใช้  ในการทําการเกษตร  และกสิกรรม   ในอนาคต  เหมาะเป็นแหล่งเกษตรกรรมท่ีสําคัญได้   การคมนาคมสะดวก
ทุกพ้ืนที่  เหมาะสมที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งอุตสาหกรรมการเกษตรได้ในอนาคต 
  2. ด้านการศึกษา อําเภอดอนเจดีย์  มีสถานศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา  และขยายโอกาส  
ให้บริการทางการศึกษา เกือบครบทุกหมู่บ้าน   มีสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา  บุคลากรในด้านการศึกษา   มีเพียง
พอที่จะรองรับการขยายตัวของการศึกษาพ้ืนที่สามารถรองรับการขยายสถานศึกษาและการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
และการศึกษาสายอาชีพได้ 
  3. ด้านการท่องเท่ียว พ้ืนที่ของอําเภอดอนเจดีย์  เป็นแหล่งประวัติศาสตร์และเป็นแหล่งศึกษาทาง
ประวัติศาสตร์  บริเวณอนุสรณ์ดอนเจดีย์ได้มีการจัดสถานที่ร่มรื่น  มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  มีสวนสุขภาพ  การ
คมนาคมสะดวกสบาย  สามารถพัฒนาและปรับปรุงให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้มาก 
  4. ด้านการกีฬา ในพ้ืนที่อําเภอมีความพร้อม  ทั้งสถานท่ี และบุคลากรทางด้านการกีฬา  มีนักกีฬา  
ที่มีความสามารถสูง เป็นตัวแทนทีมชาติหลายคน  หลายประเภทกีฬา   มีผู้ฝึกสอนทางการกีฬาท่ีมีความสามารถสูง  
ถึงระดับผู้ฝึกสอนทีมชาติหลายประเภทกีฬา    อําเภอดอนเจดีย์สามารถพัฒนาเป็นศูนย์ กลางการพัฒนาทางด้านการ
กีฬาในระดับจังหวัดได้ 
  5. ด้านคุณภาพชีวิต อําเภอดอนเจดีย์   มคีวามพร้อมทางด้านการแพทย์   มีการบริการทาง
การแพทย์ครอบคลุมทุกตําบลหมู่บ้าน   การบริการทางการแพทย์ทั่วไป   มีคุณภาพ    ชุมชนเข้มแข็งสามารถดูแล
ราษฎรในชุมชนได้  การเอาใจใส่ในการดแูลความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สินของเจ้าหน้าที่ตํารวจ  มีความเข้มแขง็
จริงจัง  ราษฎรมีรายได้พอเพียงต่อการยังชีพ 
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 โครงสร้างการบริหารงานของสถานศกึษา 

  นางสมควร  วงษแ์กว้ 
ผูอ้ํานวยการ 

  

    คณะกรรมการสถานศกึษา 

     
กลุ่มอํานวยการ  กลุม่จดัการศกึษานอกระบบ 

และการศกึษาตามอัธยาศยั 
 

 กลุม่ภาคเีครอืข่ายและกจิการ
พเิศษ 

     
- งานธุรการและสารบรรณ 
- งานการเงิน 
- งานบัญชี 
- งานงบประมาณ 
- งานพัสดุ 
- งานบุคลากร 
- งานอาคารสถานท่ี 
- งานแผนงานและโครงการ 
- งานประชาสัมพันธ์ 
- งานข้อมูลสารสนเทศและการ 
  รายงานผล 
- งานประกันคุณภาพการศึกษา 
- งานควบคุมภายใน 
- งานนิเทศ ติดตามและ 
  ประเมินผล 
- งานสวัสดิการ 
- งานเลขานุการคณะกรรมการ 
  สถานศึกษา 
 
 

 - งานส่งเสริมการรู้หนังสือ 
- งานการศึกษานอกระบบระดับ 
  การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

 งานทะเบียน 
 งานวัดผลและประเมินผล 
 งานพัฒนาหลักสูตร 
 งานเทียบระดับการศึกษา 
 งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการ จัดการ

เรียนการสอน 
 งานศูนย์บริการและให้คําปรึกษา 
 งานกิจกรรมนักศึกษา 

- งานการศึกษาต่อเน่ือง 
 งานการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ 
 งานการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 
 งานการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 
 งานจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
- งานการศึกษาตามอัธยาศัย 

 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 ห้องสมุด 
 กศน.ตําบล 
 บ้านหนังสือชุมชน 
 ฯลฯ 

- งานพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

 - งานส่งเสริม สนับสนุนภาคี 
  เครือข่าย 
- งานโครงการพิเศษ 

 ดิจิทัลชุมชน 
 Smart ONIE เพ่ือ

Smart  Farmer 
 ภาษาอังกฤษเพื่อการ

ส่ือสารด้านอาชีพ 
 เพ่ิมประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการขยะ
มูลฝอย 

 งานรณรงค์แก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

 งานส่งเสริม
ประชาธิปไตย 

 งานส่งเสริมคุณธรรมใน 
สถานศึกษา 

 งานคุ้มครองผู้บริโภค 
 ฯลฯ  

- งานกิจการลูกเสือและ 
  ยุวกาชาดนอกโรงเรียน 
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 จํานวนผูเ้รียน/ผู้เข้ารับการอบรม /ผูร้ับบรกิาร และจํานวนครู/วทิยากร/ผู้จัดกจิกรรม (ปีปัจจุบัน) 

หลกัสูตร/ประเภท 
จํานวนผูเ้รียน 

(คน) รวม 
จํานวนคร/ู

วิทยากร/ผู้จัด
กิจกรรม (คน) ชาย หญิง

การศกึษาขั้นพื้นฐาน  
1 ระดับประถมศึกษา 6 8 14 

6  2.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 160 107 267 
3.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 170 146 316 

รวมจํานวน 336 261 597 6
การศกึษาต่อเนื่อง  
1. โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชมุชนจัดอาชีพ 1 อําเภอ 1 อาชพี 26 87 113 8
2.โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชมุชนจัดแบบชั้นเรยีนวิชาชีพ 71 135 206 10
3.โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชมุชนจัดพัฒนาอาชีพระยะสั้น 
  กลุม่สนใจ (1-30 ชั่วโมง) 

95 205 300 18

4.โครงการจดัการเรียนรู้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 45 85 130 4
5. โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชวิีต 45 164 209 11
6. โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมชมุชน 62 97 159 2

รวมจํานวน 344 773 1,117 53
การศกึษาตามอัธยาศัย  
1.โครงการส่งเสริมการอ่าน 5,527 11,184 16,711 

7 2.โครงการส่งเสริมการอ่าน บ้านหนังสือชมุชน 274 765 1,039 
3.โครงการวันรักการอ่าน 2 เมษายน 42 68 110 

รวมจํานวน 5,843 12,017 17,860 7
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จํานวนบคุลากร (ปีปัจจุบัน) 

ประเภท/ตําแหน่ง 
จํานวน (คน) 

ตํ่ากว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.
เอก 

รวมจํานวน

ข้าราชการคร ู 0 0 2 0 2
บุคลากรทางการศึกษา 0 0 1 0 1
ลูกจ้างประจํา 0 0 0 0 0
พนักงานราชการ 0 8 0 0 8
พนักงานจ้างเหมาบริการ 1 1 0 0 2

รวมจํานวน 1 9 3 0 13

 งบประมาณ (ปีปัจจุบนั) 

ประเภทงบประมาณ งบประมาณท่ีได้รับ 
งบประมาณท่ีใช ้

จํานวน (บาท) คิดเป็นร้อยละ
เงินงบประมาณ 1,655,989.81 1,623,370.30 98.03
เงินนอกงบประมาณ 18,892.51 0 0

รวม 1,674,882.32 1,623,370.30 96.92
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 แหล่งเรียนรู้และภาคีเครือข่าย 
กศน.ตําบล ที่ต้ัง ผู้รับผิดชอบ

1.กศน.ตําบลดอนเจดีย์ วัดดอนเจดีย์ ต.ดอนเจดีย ์ น.ส.ไพเราะ  น่ิมนวล 
2.กศน.ตําบลหนองสาหร่าย วัดโคกหม้อ ต.หนองสาหร่าย นายนิวัฒน์  เกตุแก้ว 
3.กศน.ตําบลไร่รถ วัดธัญญวารี ต.ไร่รถ น.ส.บุญตา  สดุแก้ว 
4.กศน.ตําบลทะเลบก อบต.ทะเลบก ต.ทะเลบก นายมานพ  ชาวกําแพง 
5.กศน.ตําบลสระกระโจม วัดสระกระโจม ต.สระกระโจม นายณคร  นาคมังสัง 

รวมจํานวน 5 5
แหลง่เรียนรู้อ่ืน ประเภทแหล่งเรียนรู้ ท่ีต้ัง

1.พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ สิ่งที่มนุษย์สร้างข้ึน ม.5 ต.ดอนเจดีย์
2.พระตําหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สิ่งที่มนุษย์สร้างข้ึน ม.5 ต.ดอนเจดีย์
3.วัดดอนเจดีย์ สิ่งที่มนุษย์สร้างข้ึน ม.5 ต.ดอนเจดีย์
4.ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อําเภอดอนเจดีย์ สิ่งที่มนุษย์สร้างข้ึน 759 ม.5 ต.ดอนเจดีย์
5.วิสาหกิจชุมชนกรุ๊ปรักษด์อนเจดีย์ สิ่งที่มนุษย์สร้างข้ึน 217/1 ม. 6 ต.ดอนเจดีย์
6.ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สิ่งที่มนุษย์สร้างข้ึน 155/1 ม. 6 ต.ดอนเจดีย์
7.ศูนย์แปรรูปนํ้าพริกสมุนไพรบ้านหนองนา สิ่งที่มนุษย์สร้างข้ึน ม. 8 ต.ไร่รถ
8.วัดตรีวิสุทธิธรรม สิ่งที่มนุษย์สร้างข้ึน ม. 1 ต.สระกระโจม 
9.ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ สิ่งที่มนุษย์สร้างข้ึน 72 ม. 6 ต.ทะเลบก
10.ศูนย์เรียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาอาชีพ
หนองสาหร่าย 

สิ่งที่มนุษย์สร้างข้ึน 
446 ม. 10 
ต.หนองสาหร่าย  

รวมจํานวน 10 10
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ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความรู้ความสามารถ ที่อยู่

1.พระครูวิบูลเจติยานุรักษ ์ ด้านปรัชญา ศาสนาและประเพณี วัดดอนเจดีย์ หมู่ที่ 5 
ตําบลดอนเจดย์ี 

2.นายกําพล  ทองโสภา ด้านเกษตรกรรม 155/1 หมู่ท่ี 6 
ตําบลดอนเจดย์ี 

3.นางเฉลา  ทองโสภา ด้านอตุสาหกรรมและหัตถกรรม 155/1 หมู่ท่ี 6 
ตําบลดอนเจดย์ี 

4.นางบุญชู  แก้วกระจ่าง  ด้านเกษตรกรรม 30 หมู่ที ่3
ตําบลไร่รถ  

5.นางสุดใจ  ชุม่เพ็งพันธ์   ด้านอตุสาหกรรมและหัตถกรรม 118  หมู่ที่ 5
ตําบลสระกระโจม 

6.นายเฉลิม  ขําเอี่ยม ด้านอตุสาหกรรมและหัตถกรรม 107  หมู่ที่ ๕ 
ตําบลสระกระโจม 

7.นายเสนอ  กลิ่นโฉม ด้านเกษตรกรรม 72 หมู่ที ่6
ตําบลทะเลบก 

8.นายเฉลิม โพธ์ิสุวรรณ ด้านเกษตรกรรม 9 หมูท่ี่ 3 
ตําบลหนองสาหร่าย 

9.นายบุญศรี มณีวงษ์ ด้านเกษตรกรรม 446 หมูท่ี่ 10 
ตําบลหนองสาหร่าย 

รวมจํานวน 9 9
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ภาคีเครือข่าย ที่อยู่/ที่ต้ัง 

1.โรงเรียนวัดสระด่าน หมู่ 3 ต.หนองสาหร่าย
2.โรงเรียนบ้านโคกหม้อ หมู่ 2 ต.หนองสาหร่าย
3.อบต.หนองสาหร่าย หมู่ 2 ต.หนองสาหร่าย
4.รพ.สต.หนองสาหร่าย หมู่ 6 ต.หนองสาหร่าย
5.โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 หมู่ 3 ต.ดอนเจดีย์
6.โรงเรียนวัดสระศรีเจริญ หมู่ 3 ต.ดอนเจดีย์
7.วัดนเรศสุวรรณาราม หมู่ 4 ต.ดอนเจดีย์
8.วัดดอนเจดีย์ หมู่ 5 ต.ดอนเจดีย์
9.รพ.สต.ดอนเจดีย์ หมู่ 9 ต.ดอนเจดีย์
10.โรงพยาบาลดอนเจดีย์ หมู่ 5 ต.ดอนเจดีย์
11.อบต.ดอนเจดีย์ หมู่ 5 ต.ดอนเจดีย์
12.โรงเรียนทะเลบก หมู่ 2 ต.ทะเลบก
13.โรงเรียนบ้านหนองแขม หมู่ 5 ต.ทะเลบก
14.โรงเรียนบ้านหนองสานแตร หมู่ 6 ต.ทะเลบก
15.โรงเรียนบ้านสระหลวง หมู่ 10 ต.ทะเลบก
16 รพ.สต.ทะเลบก หมู่ที่ 2 ต.ทะเลบก
17.อบต.ทะเลบก หมู่ที่ 6 ต.ทะเลบก
18.โรงเรียนวัดหนองแจง หมู่ที่ 4 ต.ไร่รถ
19.วัดจิกรากข่า หมู่ที่ 7 ต.ไร่รถ
20.วัดธัญญวาร ี หมู่ที่ 8 ต.ไร่รถ
21.รพ.สต.ไร่รถ หมู่ที่ 1 ต.ไร่รถ

รวมจํานวน 21 
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รางวลั เกยีรติบัตร เกียรติยศ และผลงานดีเด่นของสถานศกึษา (ปีปัจจุบนั) 
1. รางวัล ชนะเลิศ การแข่งขันประกวดสวดมนต์หมู่สรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจําปี

งบประมาณ 2562 วันที่ 31 มกราคม 2562 จากสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี 

2. รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1  การแข่งขันประกวดสวดมนต์หมู่สรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประจําปีงบประมาณ 2562 วันท่ี 31 มกราคม 2562 จากสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี 

3. รางวัล การประกวดสวดมนต์หมู่สรภัญญะ (ทํานองแปล) ฉบับวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 เน่ืองในวันมาฆบูชา ประจําปีพุทธศักราช 2562 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562         
ณ สํานักงานโครงการแกะสลักพระใหญ่ (พระพุทธปุษยศีรีศรีสุวรรณภูมิ) อําเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี 
  

ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ที่ผ่านมา 
1. ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีงบประมาณที่ผา่นมา 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้
น้ําหนัก

(คะแนน) 

ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนท่ี
ได้ 

ระดับคุณภาพ

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน/ผู้รบับริการ 35 30 ดีมาก
การศกึษาขั้นพ้ืนฐาน  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีคุณธรรม 5 4 ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีทักษะกระบวนการคิด ทักษะการแสวงหา

ความรู้เรียนรู้อย่างต่อเน่ือง และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการดํารงชีวติ  5 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีความรู้พ้ืนฐาน 5 4 ดี
การศกึษาต่อเน่ือง  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4  ผูเ้รียนหรือผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประกอบ

อาชีพ 5 4 ด ี
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
5 5 ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6  ผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 5 4 ดี
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้
น้ําหนัก

(คะแนน) 

ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนท่ี
ได้ 

ระดับคุณภาพ

การศึกษาตามอัธยาศัย  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ผู้รับบริการได้รับความรู้และ/หรือประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการการศึกษา

ตามอัธยาศัย 
5 4 ดี

มาตรฐานท่ี 2 คณุภาพการจัดการศกึษา/การให้บริการ 45 36 ดี
การศกึษาขั้นพ้ืนฐาน  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพครูการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 5 4 ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 คุณภาพของหลักสตูรสถานศึกษา 5 4 ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 คุณภาพสื่อตามหลักสตูรสถานศึกษา 5 4 ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 คุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลกัสูตรสถานศึกษา 5 4 ดี
การศกึษาต่อเน่ือง  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 คุณภาพวิทยากรการศึกษาตอ่เน่ือง 5 4 ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 คุณภาพหลักสตูรและส่ือการศึกษาต่อเน่ือง 5 4 ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 คุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาต่อเน่ือง 5 4 ดี
การศกึษาตามอัธยาศัย  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 คุณภาพผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 5 4 ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 2.9 คุณภาพกระบวนการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 5 4 ดี
มาตรฐานท่ี 3 ประสทิธิภาพการบริหารจัดการการศึกษา 20 19 ดีมาก
ตัวบ่งชีท้ี่  3.1 การบริหารสถานศึกษาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาล 5 5 ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของภาคีเครือข่าย 5 4 ดี
ตัวบ่งชี้ที ่3.3 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา 5 5 ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4  การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 5 5 ดีมาก

รวม 100 85 ดีมาก
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 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพฒันาจากผลการประเมินตนเอง  
  1. เร่งพัฒนาผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรมสามารถนําความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการดําเนินชีวิต
หรือการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม 

2. ในการจัดหาวิทยากรการศึกษาต่อเน่ืองควรมีการสํารวจข้อมูลการศึกษาวิทยากรจากวุฒิการศึกษา 
วุฒิบัตร และใบประกาศนียบัตรเพ่ือทราบว่ามีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดกับผู้เรียน ควรมีการนิเทศติดตาม 
ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของวิทยากรโดยใช้แบบสอบถามตั้งประเด็นคําถาม ให้วิทยากรเป็น
ผู้ตอบอย่างต่อเน่ือง มีการส่งวิทยากรไปประชุม อบรมพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ สามารถนําความรู้ที่ได้รับจากการ
ประชุม อบรมพัฒนา ให้วิทยากรมีความรู้ ความเข้าใจอย่างมีคุณภาพในการเป็นวิทยากรการศึกษาต่อเน่ืองไปใช้
ประโยชน์อย่างต่อเน่ืองได้ 

3. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอนเจดีย์ควรสร้างความตระหนักให้ภาคี
เครือข่ายได้เห็นถึงความสําคัญที่จะร่วมมือกัน  เพ่ือพัฒนาและสนับสนุนการศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุน ร่วมจัดการ
ศึกษา โดยได้มีการประสานงาน สํารวจและจัดทําเวทีประชาคม เพ่ือวางแผนการจัดกิจกรรมร่วมกันกับภาคีเครือข่าย 
ให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ โดยมีบันทึก/หนังสือราชการเพื่อขอความอนุเคราะห์ด้านสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ 
บุคลากร กับภาคีเครือข่าย ในการจัดกิจกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การศึกษาต่อเน่ือง และการศึกษาตามอัธยาศัย 
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2. ผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด คร้ังลา่สุด  
 

มาตรฐาน ค่าเฉลี่ย
ระดับคุณภาพ 

ต้อง
ปรับปรุง

ควร
ปรับปรุง

พอใช ้ ดี ดีมาก

มาตรฐานท่ี 1 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์และแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

4.33  / 

มาตรฐานท่ี 2 การจัดการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3.94  / 

มาตรฐานท่ี 3 การจัดการศึกษานอกระบบ
ประเภทการศึกษาตอ่เน่ือง 

3.60  / 

มาตรฐานท่ี 4 การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 4.50  / 
มาตรฐานท่ี 5 การบริหารจัดการ 3.66  / 
มาตรฐานท่ี 6 การทํางานร่วมกับภาคีเครือข่าย 4.00  / 
ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน 4.01  / 
สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
     ต้องปรบัปรุง      ควรปรับปรุง       พอใช้    ดี          ดีมาก 
 

 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพฒันาจากผลการประเมินสถานศึกษาโดยต้นสังกัด  
 ควรมีการประเมินผลการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมและตอ้งมกีารนําผลการประเมินกิจกรรมนําไป

ปรับปรุงให้เกิดผลดตีอ่การจัดกิจกรรม หลกัสูตรควรมีการพัฒนาอย่างตอ่เน่ืองและการแต่งตั้งบุคลากร เพ่ือมอบหมาย
ภารกิจในการปฏิบัติหน้าท่ี 
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3. ผลการประเมินคณุภาพภายนอก (ครั้งล่าสุด) 
ตัวบ่งชี ้ น้ําหนัก

(คะแนน) 
ค่าคะแนน ระดับ

คุณภาพ
กลุ่มตัวบง่ชี้พ้ืนฐาน 
1. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ด ี 10.00 9.32 ดีมาก
2. ผู้เรียนมคุีณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 10.00 9.57 ดีมาก
3. ผู้เรียนมคีวามใฝ่รู้ และเรยีนรู้อย่างตอ่เน่ือง 10.00 9.30 ดีมาก
4. ผู้เรียนคิดเป็น ทําเป็น 10.00 9.76 ดีมาก
5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 16.00 ดีมาก
6. ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 10.00 7.67 ดี
7. ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 4.00 ดี
8. พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 5.00 4.32 ดีมาก

ผลรวมคะแนนการประเมินของตัวบ่งชีพ้ื้นฐาน 80.00 69.94 
กลุ่มตัวบง่ชี้อัตลักษณ ์
9.ผลการพัฒนาให้บรรลตุามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของ
การจัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก

10. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจดุเด่นทีส่่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณข์อง
     สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก

ผลรวมคะแนนการประเมินของตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 10.00 10.00 
กลุ่มตัวบง่ชี้มาตรการส่งเสรมิ 
11.ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก
12.ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน
     และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 4.00 ดี

ผลรวมคะแนนการประเมินของตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสรมิ 10.00 9.00 
ผลรวมคะแนนการประเมินของทุกตัวบ่งชี้ 100.00 88.94 ดี

 
สรุปผลการจัดการศกึษาในภาพรวม              สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
                                                            ไมส่มควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพฒันาจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก  
       1. ผู้เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานควรได้รับการพัฒนาให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน   โดยจัดกิจกรรม 
พบกลุ่มให้มากขึ้นตามเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งควรปลูกฝังผู้เรียนให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการศึกษาหา
ความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุดและสื่อออนไลน์ เป็นต้น รวมทั้งผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาทักษะการคิดด้วยกิจกรรม
ที่หลากหลายโดยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ควรเพ่ิมกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิดให้มากขึ้น 
       2. ครูทุกคนควรนําผลการประเมินหลังจัดกิจกรรรมทุกกิจกรรมมาใช้ในการสอนซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพ รวมทั้งปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับธรรมชาติของผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา   
เต็มศักยภาพ ครูทุกคนควรมีการศึกษาค้นคว้าวิจยัเพ่ือพัฒนาสื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
โดยใช้ผลการประเมินหลังจัดกิจกรรมมาใช้ในการวางแผนงานศึกษาสภาพปัญหา กําหนดแนวทางในการดําเนินการ
ศึกษาค้นคว้าบันทึกผลสรุปผล                               
       3. สถานศึกษาควรจัดให้มีการนิเทศติดตามการใชห้ลกัสูตรและนิเทศการสอน  ให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมทั้ง
สรุปผลให้ผู้บริหารทราบเพ่ือหาแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ให้ดีย่ิงข้ึน รวมทั้งสถานศึกษา
ควรพัฒนาบุคลากรและครู ด้านกระบวนการเรียนรู้ ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้หลากหลายและพัฒนาครูในด้าน
การใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดเป็น ทําเป็น ให้เกิดแก่ผู้เรียนตลอดจนสถานศึกษาควรจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปี ให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมและทุกโครงการที่ดําเนินการ    
       4. สถานศึกษาควรปรับปรุง พัฒนาบุคลากรและครใูหม้ีความรู้ ความเข้าใจเรื่องกระบวนการประกันคุณภาพ
ภายในอย่างเป็นระบบ  
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บทที่ 2 
ทิศทางและผลการดําเนินงานของสถานศึกษา 

 
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอนเจดีย์ได้กําหนดทิศทางการดําเนินงาน  
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจําปี โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 
ทิศทางการดําเนนิงานของสถานศึกษา 
 ปรัชญา 

การศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิต   บนฐานความคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 วสิัยทัศน ์
ภายในปี 2562 กศน.อําเภอดอนเจดีย์ จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อย่าง

ทั่วถึง มีคุณภาพ เพ่ือให้เกิดสงัคมแห่งการเรียนรู้  และดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 พันธกิจของสถานศึกษา 
1. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ีอสร้างสังคมแหง่การเรียนรู้   

ตลอดชีวิต  

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและชมุชน ในการจัดการศึกษานอกระบบ และ

การศึกษาตามอัธยาศัย  

3. ส่งเสริมและพัฒนาการนําเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใช ้ให้เกิด

ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

4. พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สือ่และนวัตกรรม การวัดและประเมินผล ในทุก

รูปแบบ  

5. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการเพื่อมุ่งจัดการศึกษาที่มีคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และ

การมีส่วนร่วม 
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 เป้าประสงค์ และตัวชีว้ดัความสําเร็จ 
เป้าประสงค ์ ตัวชีว้ัดความสําเร็จ

1. ประชาชนผู้ด้อย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษาได้รับโอกาสทาง
การศึกษาในรูปแบบ การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมี
คุณภาพ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

ประชาชนผู้ด้อย พลาด และขาดโอกาสทาง
การศึกษาได้รับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายพิเศษได้รับโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบ
การศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัยที่เป็นไปตามสภาพ ปัญหา 
และความต้องการของแต่ละกลุ่ม 

จํานวนของกลุ่มเป้าหมายต่างๆท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้ได้รับบริการที่สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาและความต้องการ 

3. ชุมชนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู้ของชุมชนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และปรัชญาคิดเป็น อาทิ หมู่บ้านตามรอย
พระยุคลบาท หมู่บ้านแห่งการอ่าน บ้านหนังสือชุมชน แหล่งการเรียนรู้
ชุมชน 

ภาคีเครือข่ายและชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู้ของชุมชนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและปรัชญา
คิดเป็น 

4. ประชาชนได้รับการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนา
คุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยมี กศน.ตําบล 
และแหล่งการเรียนรู้อื่นในชุมชนเป็นกลไกในการจัดการเรียนรู้ 

กศน.ตําบลและแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมกระบวน
การเรียนรู้เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

5. ประชาชนได้รับโอกาสในการเรียนรู้และมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม สามารถประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา และพัฒนา
คุณภาพชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์ 

ประชาชนได้รับโอกาสในการเรียนรู้และมี  
เจตคติทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
เหมาะสม 

6. ชุมชนมีการจัดการความรู้ของชุมชน เพ่ือพัฒนาไปสู่ความมั่นคงและย่ังยืน
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 

ชุมชนสามารถนําความรู้ไปพัฒนาชุมชนของ
ตนเอง 

7. ชุมชนและทุกภาคส่วน ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการจัด ส่งเสริม และ
สนับสนุนการดําเนินงาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

ภาคีเครือข่ายและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรม กศน. 

8. หน่วยงานและสถานศึกษาพัฒนาและนําสื่อ เทคโนโลยีทางการศึกษา 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้ในการเพ่ิมโอกาสและยกระดับ
คุณภาพในการจัดการเรียนรู้ 

กศน.อําเภอดอนเจดีย์มีการพัฒนาสื่อและ
นํามาเพ่ิมโอกาสและยกระดับคุณภาพในการ
จัดการเรียนรู้ 

9. บุคลากรของหน่วยงานและสถานศึกษาได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิม
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อย่างทั่วถึง 

บุคลากร กศน .อําเภอดอนเจดีย์ได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาเ พ่ือเ พ่ิมสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน 

10. หน่วยงานและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
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 กลยุทธ ์
กลยุทธ์ท่ี 1  จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยชุมชนเป็นฐานแห่งการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ท่ี 2  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มคุีณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดค่านิยมหลักของคนไทย 
กลยุทธ์ท่ี 3  จัดศูนย์ฝึกอาชพีชุมชนในตําบลให้เป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ สาธิตฝึกทกัษะและสร้างอาชีพ 

 กลยุทธ์ท่ี 4   ประสานความร่วมมือกับแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาและภาคีเครือข่ายทกุภาคส่วนให้มสี่วนร่วม 
                 ในการจัดการศึกษาและพัฒนา กศน.ตําบล 
กลยุทธ์ท่ี 5  ใช้สือ่เทคโนโลยีทางการศึกษาที่หลากหลายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการ 
                เรียนการสอน 
กลยุทธ์ท่ี 6   พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน ของ กศน.ตําบลอย่างต่อเน่ืองให้เป็นไป 
                 ตามมาตรฐานการดําเนินงาน กศน.ตําบล 

 แผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา   
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม จํานวนเป้าหมาย

(คน) 
ตัวชี้วัด 

ความสําเร็จ 
1. ประชาชนผูด้อ้ย 
พลาด และขาด
โอกาสทาง
การศึกษา รวมทั้ง
ประชาชนทั่วไป
ได้รับโอกาส 
ทางการศึกษาใน
รูปแบบการศึกษา
นอกระบบระดบั
การศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน การศึกษา
ตอ่เน่ืองและ
การศึกษา 
ตามอัธยาศัยทีม่ี
คุณภาพ อย่างเท่า
เทียมและท่ัวถึง 
เป็นไปตามสภาพ 

กลยุทธ์ที่ 1  
จัดการศึกษา
นอกระบบ
และ
การศึกษา
ตามอัธยาศัย 
โดยชมุชนเป็น
ฐานแห่งการ
เรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.โครงการจดั
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

626       นักศึกษา กศน.อําเภอ
ดอนเจดีย์ รอ้ยละ 80 มีวุฒิ
ทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
สูงข้ึนอย่างมีคุณภาพโดยมี
สื่อ วัสดอุุปกรณ์ในการจัด
กิจกรรมการเรยีนรู้อย่าง
เพียงพอ ครูและบุคลากรมี
การพัฒนาศักยภาพอย่าง
ตอ่เน่ือง สามารถจัดการ
เรียนการสอนไดอ้ย่างมี
คุณภาพ 

2. โครงการประเมิน
เทียบระดับการศึกษา

1 คน   ผู้เข้ารับการประเมินเทียบ
ระดับการศึกษาสําเร็จ
การศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม จํานวนเป้าหมาย
(คน) 

ตัวชี้วัด 
ความสําเร็จ 

ปัญหา และความ
ตอ้งการของแต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย 
 
2. ประชาชนไดร้ับการ
ยกระดับการศึกษา 
สร้างเสรมิและปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม 
และความเป็นพลเมอืง
อันนําไปสู่การ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและเสรมิสร้าง
ความเข้มแข็งให้
ชุมชน เพ่ือพัฒนา
ไปสู่ความมั่นคงและ
ย่ังยืนทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ และ
สิ่งแวดลอ้ม 
3. ประชาชนได้รับ
โอกาสในการเรียนรู้
และมีเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่
เหมาะสมสามารถคิด 
วิเคราะห์ และ
ประยุกต์ใช้ใน

กลยุทธ์ที่ 2  
จัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณภาพ 
มีคุณธรรม 
จริยธรรม ยึด
ค่านิยมหลัก
ของคนไทย  

3. โครงการพัฒนา
ผู้เรียนการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

626 คน  นักศึกษา กศน.อําเภอ
ดอนเจดีย์ รอ้ยละ 80  ได้
เรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆด้วย
วิธีการท่ีหลากหลาย 
สอดคล้องความตอ้งการตาม
ศักยภาพของผูเ้รียนและมี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนให้
สูงขึ้น 

กลยุทธ์ที่ 3  
จัดศูนย์ฝึก
อาชีพชุมชน
ในตําบลให้
เป็นศูนย์กลาง
ในการเรียนรู้ 
สาธิตฝึก
ทักษะและ
สร้างอาชีพ
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. โครงการศูนย์ฝึก
อาชีพชุมชนจดัอาชีพ 
1 อําเภอ 1 อาชีพ 

110 คน  รอ้ยละ 80 ของประชาชน
มีความรู้และทกัษะในงาน
ศิลปะ หตัถกรรม มี
คุณธรรม จริยธรรม หลัก  
ธรรมาภิบาลในการประกอบ
อาชีพ มีเจตคติทีด่ตี่องาน
ศิลปวัฒนธรรมไทย เป็นชอ่ง
ทางการผลิต และจําหน่าย
สินค้า 

5. โครงการศูนย์ฝึก
อาชีพชุมชนจดัแบบ
ชั้นเรียนวิชาชพี (31 
ชั่วโมงข้ึนไป) 

150 คน  รอ้ยละ 80 ของประชาชน
ในอําเภอดอนเจดีย์มีความรู้ 
ความเข้าใจมีทกัษะด้าน
อาชีพและตอ่ยอด 
อาชีพเดิมให้มงีานทําได้ 

6. โครงการศูนย์ฝึก
อาชีพชุมชนจดั
พัฒนาอาชีพระยะ
สั้น กลุม่สนใจ (1-30 
ชั่วโมง) 
 

190 คน รอ้ยละ 80 ของประชาชน
ในอําเภอดอนเจดีย์มีความรู้ 
ความเข้าใจมีทกัษะด้าน
อาชีพและตอ่ยอดอาชีพเดมิ
ให้มีงานทําได ้
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม จํานวนเป้าหมาย
(คน) 

ตัวชี้วัด 
ความสําเร็จ 

ชีวิตประจําวัน รวมทั้ง
แก้ปัญหาและพัฒนา
คุณภาพชีวิตไดอ้ย่าง
สร้างสรรค์ 
 
4. ประชาชนได้รับ
การสร้างและ
ส่งเสริมใหม้ีนิสัยรัก
การอ่านเพ่ือการ
แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง 
5. ชมุชนและภาคี
เครือข่ายทุกภาค
ส่วน ร่วมจดั 
ส่งเสริม และ
สนับสนุนการ
ดําเนินงาน
การศึกษา 
นอกระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัย รวมทั้งการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม
การเรียนรู้ของ
ชุมชน 
6. หน่วยงานและ
สถานศึกษาพัฒนา 
เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา เทคโนโลยี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. โครงการ
ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การส่ือสารด้าน
อาชีพ 

 
 
 

40 ประชาชน รอ้ยละ 80 มี
ความรู้ ความเข้าใจ และมี
ทักษะในสือ่สารด้านการฟัง 
การพูด ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจําวัน และสามารถ
นําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้
ในการดําเนินชวีิตและการ
ประกอบอาชีพ 

8. โครงการ Smart 
ONIE เพ่ือสร้าง
Smart  Farmer 

5    ผู้เข้ารับการอบรมรอ้ยละ
85  มีความรู้ความเข้าใจ 
ด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่า
สินค้าทางการเกษตร และ
สร้างช่องทางการจําหน่าย
สินค้าผ่านชอ่งทางต่างๆ 

9 โครงการจัดการ
เรียนรู้หลักปรชัญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

80  กลุม่เป้าหมายร้อยละ 85 
ได้รับความรู้ความเข้าใจใน
การดําเนินชีวติตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 

10 โครงการจดั
การศึกษาเพ่ือพัฒนา
ทักษะชีวติ  

200   ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 
ร้ อ ย ล ะ  8 5  มี ค ว า ม รู้
ความสามารถในการบริหาร
จัดการชีวิตของตนเองให้อยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
มีคุณธรรมจริยธรรม 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม จํานวนเป้าหมาย
(คน) 

ตัวชี้วัด 
ความสําเร็จ 

ดิจิทัล มาใชใ้นการ
ยกระดับคุณภาพใน
การจัดการเรียนรู้
และเพ่ิมโอกาสการ
เรียนรู้ให้กับ
ประชาชน 
 
7. หน่วยงานและ
สถานศึกษาพัฒนา
สื่อและการจัด
กระบวนการเรียนรู้
เพ่ือแก้ปัญหาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ที่ตอบสนองกับการ
เปลี่ยนแปลงบริบท
ด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง วัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ และ
สิ่งแวดลอ้ม รวมทั้ง
ตามความต้องการ
ของประชาชน และ
ชุมชนในรูปแบบที่
หลากหลาย 
 
8. บุคลากรของ
หน่วยงานและ
สถานศึกษาไดร้ับ
การพัฒนาเพ่ือเพ่ิม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ 4   
ประสานความ
ร่วมมือกับ
แหล่งเรียนรู้ 

11.โครงการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนา
สังคมและชุมชน 

150       ร้ อ ย ล ะ  8 0  ข อ ง
ประชาชนประชาชนเกิด
การเรียนรู้ แบบบูรณาการ
ความรู้ ประสบการณ์ และ
ทักษะอาชีพ เข้ามาใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
สังคมและชุมชน 

12. โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการขยะ
มูลฝอย 

100     กศน.ตําบลทั้ง 5 ตําบล 
มีการขับเคลือ่น กศน.ตําบล 
4 ศูนย์เรียนรู้ เป็นศูนย์กลาง
การเรียนรู้และจัดกิจกรรม
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
ให้กับประชาชน มีส่วนร่วม 
ส่งเสริม สนับสนุน การจัด
กิจกรรมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย เพ่ือเป็นแหล่ง
เรียนรู้ตลอดชวีิต 

13 โครงการสง่เสริม
การอ่าน 

12,000 คน     ร้อยละ 80 นักเรียน 
นักศึกษาและประชาชน
ท่ัวไปในพ้ืนที่ ได้รับบริการ
การศึกษาตามอัธยาศัย       
อย่างมีคุณภาพ 
 

14 โครงการบรรณ
สัญจร 

5,000 เลม่    ได้รับหนังสอืบริจาคและ
สื่อเพ่ือสนับสนุนบ้าน
หนังสือชุมชน 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม จํานวนเป้าหมาย
(คน) 

ตัวชี้วัด 
ความสําเร็จ 

สมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานการศึกษา
นอกระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
9. หน่วยงานและ
สถานศึกษามีระบบ
การบริหารจัดการ
ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภูมิปัญญาและ
ภาคีเครือข่าย
ทุกภาคส่วนให้
มีส่วนร่วมใน
การจัด
การศึกษาและ
พัฒนา กศน.
ตําบล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 โครงการสง่เสริม
การอ่านบ้านหนังสือ
ชุมชน 

750 คน    ดําเนินการจัดกิจกรรม
บ้านหนังสือชุมชน จํานวน 
10 แห่ง ในเขตพ้ืนที่อําเภอ
ดอนเจดีย์ 

16 โครงการหอ้งสมดุ
เคลื่อนที่สําหรบัชาว
ตลาด 

100 คน   ร้อยละ 80 ของชาวตลาด
และประชาชน  มี ค ว าม  
พึงพอใจในโครงการและนํา
ความรู้ ไปป รับใช้ ในชี วิต 
ประจําวัน 

17 โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
ส่งเสริมการอ่าน 

 
 
 
 

250 คน     ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม
ในการ ส่ ง เ ส ริม ใ ห้คน ใน
ชุมชนเกิดความตระหนัก 
เ ห็ น ค ว า ม สํ า คั ญ ข อ ง  
การอ่ านและเกิดการบ่ม
เพาะนิสัยรักการอ่านข้ึนต่อ
ประชาชนในชุมชน 

 

18 โครงการสร้าง
เครือข่ายดิจิทลัชุมชน
ระดับตําบล 

150 คน       ประชาชน ร้อยละ 80 
มีความรู้เก่ียวกับสาระสําคัญ
ของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
และปฏิบัติตาม กฎ กติกา 
มารยาทในการติดต่อสื่อสาร 
พรบ.คอมพิวเตอร์ ด้าน
เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ
เ บ้ืองต้น  และนําไปใช้ ได้
อย่างถูกต้อง สามารถนํา
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบอาชีพ  จําหน่าย
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม จํานวนเป้าหมาย
(คน) 

ตัวชี้วัด 
ความสําเร็จ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
กลยุทธ์ที่ 5  
ใชส้ื่อ
เทคโนโลยทีาง
การศึกษาท่ี
หลากหลาย
เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ในการจัด
กิจกรรมการ     
เรียนการสอน 

สินค้าและบริการของตนเอง
แ ล ะ ชุ ม ช น  ผ่ า น ร ะ บบ
ออนไลน์ ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 

กลยุทธ์ที่ 6   
พัฒนาระบบ
การติดตาม
ประเมินผล
การ
ดําเนินงาน 
ของ กศน.
ตําบลอย่าง
ตอ่เน่ืองให้
เป็นไป           
ตามมาตรฐาน

20. โครงการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา 
(กศน.อําเภอ) 

1 แห่ง - กศน. อําเภอดอนเจดีย์ มี
การนิเทศอย่างต่อเน่ืองและ
เป็นระบบ 
- บุคลากรทางการศึกษามี
ความรู้และความเข้าใจ
เก่ียวกับการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยตาม
ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการ
ดําเนินงาน ของ สํานักงาน 
กศน. 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม จํานวนเป้าหมาย
(คน) 

ตัวชี้วัด 
ความสําเร็จ 

การ
ดําเนินงาน 
กศน.ตําบล 

21 โครงการประกัน
คุณภาพสถานศึกษา 

1 แห่ง     กศน. อําเภอดอนเจดีย์ 
ปฏิบัติงานและดําเนินการ
จัดกิจกรรมตามมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย 
อย่างมีคุณภาพ 
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 แผนปฏิบติัการประจําปี 2562 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 
จํานวน

เป้าหมาย 
พื้นท่ี ระยะเวลา งบประมาณ 

1. โครงการ  
จัดการเรียนการ
สอนการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานเพ่ือ
ยกระดับ
การศึกษาอย่างมี
คุณภาพ 

1. เพ่ือจัดการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานให้กับประชาชนผู้
ด้ อ ย  พล าด  และข าด
โอกาสที่ ต้ องการได้ รับ
การศึกษา มีโอกาสได้รับ
การศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
2 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถนํา
ความรู้ที่ได้รบัไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจําวันเพ่ือให้มี
คุณภาพชีวิตทีด่ีข้ึน 

นักศึกษา 626 คน กศน.อําเภอ

ดอนเจดีย์  

 

1 ตุลาคม
 2561  
ถึง 30 
กันยายน 
2562 

704,590

2. โครงการ
ประเมินเทียบ
ระดับการศึกษา 

1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการ
ประเมินเทียบระดับ ให้
สําเร็จการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษา   
ข้ันพ้ืนฐาน  
2. เพ่ือเปิดโอกาสให้
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
สามารถนําความรู้และ
ประสบการณ์ตาม
กลุ่มเป้าหมาย มาขอ
ประเมินเพ่ือเป็นส่วนหนึ่ง
ของผลการเรียน 
 
 
 

ผู้เข้ารับการ
ประเมินเทียบระดับ

1 คน พ้ืนที่อําเภอ
ดอนเจดีย์ 

ต.ค.2561
ถึง ก.ย. 
2562 

-



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report) ประจาํปีงบประมาณ 2562 หน้า 28 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 
จํานวน

เป้าหมาย 
พื้นท่ี ระยะเวลา งบประมาณ 

 

3. โครงการ
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนการจัด
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน     

1 เพ่ือพัฒนาผู้ เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
2 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนด้วย
วิธีการที่หลากหลาย 
สอดคล้องกับความต้องการ
ตามศักยภาพ และความ
พร้อม 

นักศึกษา 626 คน กศน.อําเภอ 
ดอนเจดีย์ 
 

ตุลาคม 
2561 – 
กันยายน 
2562 

171,030

4.โครงการศูนย์
ฝึกอาชีพชมุชน 1 
อําเภอ 1 อาชพี 

เพ่ือใหผู้้เรียนทีว่่างงาน
หรือมีอาชีพอยูแ่ล้ว
ตอ้งการตอ่ยอดอาชีพเดมิ
หรือประชาชนท่ีได้รับ
ผลกระทบทางด้าน
เศรษฐกิจและค่าครองชีพ
ในการดํารงชีวิตประจําวัน
ให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนทั่วไป 110 คน กศน.อําเภอ

ดอนเจดีย์  

 

1 ตุลาคม

 2561 ถึง 

30 

กันยายน 

2562  

 

99,000
 

5.โครงการศูนย์
ฝึกอาชีพชมุชน
จัดแบบชั้นเรียน
วิชาชีพ  
(31 ชั่วโมงข้ึนไป)   

1. เพ่ือให้ประชาชน มี
ความรู้ ความเข้าใจและมี
ทักษะทางด้านการ
ประกอบอาชีพ ด้วย
รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ 
2. เพ่ือให้ประชาชน 
สามารถนําความรู้และ
ทักษะที่ไดร้ับจากการ
ฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ใน
การสร้างรายได้ของตนเอง 
 

ประชาชนทั่วไป 150 คน กศน.อําเภอ 
ดอนเจดีย์ 
และพ้ืนท่ี
อําเภอ 
ดอนเจดีย์ 

ตุลาคม 

2561  

ถึง  

กันยายน  

2562 

 

135,000
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โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 
จํานวน

เป้าหมาย 
พื้นท่ี ระยะเวลา งบประมาณ 

 

6.โครงการศูนย์
ฝึกอาชีพชมุชน
จัดพัฒนาอาชพี
ระยะสั้น กลุ่ม
สนใจ (1-30 
ชั่วโมง) 

1. เพ่ือให้ประชาชน มี
ความรู้ ความเข้าใจและมี
ทักษะทางด้านการ
ประกอบอาชีพ  
2. เพ่ือให้ประชาชน 
สามารถนําความรู้และ
ทักษะที่ได้ไปประยุกต์ใช้
ในการสร้างรายได้ของ
ตนเอง 

ประชาชนทั่วไป 190 คน กศน.อําเภอ 
ดอนเจดีย์ 
และพ้ืนท่ี
อําเภอ 
ดอนเจดีย์ 

ตุลาคม 

 2561  

ถึง  

มีนาคม  

2562 

 

133,000

7.โครงการ
ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารด้าน
อาชีพ 

1. เพ่ือพัฒนาประชาชน 
ให้มีความรู้ ความเข้าใจ
การสื่อสารภาษาอังกฤษ 
สามารถนําความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ในการดําเนิน
ชีวิตและการประกอบ
อาชีพ  
2. เพ่ือให้ประชาชน มี
ทักษะในการสือ่สารด้าน
การฟัง การพูด 
ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจําวันได ้

ประชาชนทั่วไป 40 คน พ้ืนที่อําเภอ 
ดอนเจดีย์ 

กุมภาพันธ์.
2562 
ถึง มีนาคม
2562 
 

48,000

8.โครงการ 
Smart ONIE 
เพ่ือสร้าง Smart  
Farmer 

1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการ
อบรมมคีวามรู ้ความ
เข้าใจเรื่องการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศและ
นวัตกรรมในการจัด
กระบวนการเรยีนรู้ด้าน

ประชาชนทั่วไป 
(เกษตรกร) 

5 คน กศน.ตําบลทั้ง 
5  แห่ง 
 

มีนาคม
2562 
 
 

-
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โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 
จํานวน

เป้าหมาย 
พื้นท่ี ระยะเวลา งบประมาณ 

เกษตรกรรม 
2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการ
อบรมสามารถเพ่ิมมูลค่า
สินค้าทางการเกษตร และ
สร้างช่องทางการจําหน่าย
สินค้าผ่านชอ่งทางต่างๆ 
ได้มากขึ้น 

9.โครงการนิเทศ
ภายใน
สถานศึกษา 

1.เพ่ือนิเทศ ตดิตาม 
ประเมินผล รายงานผล
การจัดการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยของสถานศึกษา
ให้เป็นไปตามนโยบายของ
สํานักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
2. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน
และพัฒนาระบบการนิเทศ
ภายในของสถานศึกษาให้
เป็นไปตามมาตรฐานและ
สามารถปฏิบัตงิานได้อย่าง
ถูกตอ้งและมีประสทิธิภาพ 
3. เพ่ือเสนอแนะแนว
ทางการพัฒนาและ
ปรับปรุงแก้ไขการดําเนิน
กิจกรรม กศน. ให้มี
ประสทิธิผลและ
ประสทิธิภาพในการ

กิจกรรม/โครงการ
ต่างๆ ของ กศน.
อําเภอดอนเจดีย์ 

1 แห่ง อําเภอ
ดอนเจดีย์ 

ตุลาคม.61
– กันยายน
62 

-
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โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 
จํานวน

เป้าหมาย 
พื้นท่ี ระยะเวลา งบประมาณ 

ปฏิบัติงาน 

10.โครงการ
ประกันคุณภาพ
สถานศึกษา 

1. เพ่ือตรวจสอบ ตดิตาม 
และประเมินผลการบริหาร
การศึกษาและการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย 
2. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน 
และพัฒนาใหส้ถานศึกษา
สามารถดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาไดอ้ย่าง
ถูกตอ้ง มีประสิทธิภาพ 
และเป็นไปตามมาตรฐาน 
เพ่ือรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก 

กิจกรรม/โครงการ
ต่างๆ ของ กศน.
อําเภอดอนเจดีย์ 

1 แห่ง กศน.อําเภอ
ดอนเจดีย์ 

ตุลาคม.61
– กันยายน
62 

-

11.โครงการ
ส่งเสริมการรู้
หนังสือ 

1. เพ่ือให้ประชาชนที่
พลาดโอกาส ขาดโอกาส 
และด้อยโอกาสทาง
การศึกษา ได้เรียนรู้
หนังสือไทย 
2. เพ่ือให้ประชาชนไดอ้่าน
ออก เขียนได้ และคิดเลข
เป็นมีการพัฒนาทักษะการ
รู้หนังสือ มีนิสยัรักการ
อ่าน สามารถนําไปพัฒนา  
คุณภาพชีวิตของตนเอง 

ประชาชนทั่วไป 90 คน อําเภอ
ดอนเจดีย์ 

ต.ค.2561 -
ก.ย.2562 
 

46,900



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report) ประจาํปีงบประมาณ 2562 หน้า 32 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 
จํานวน

เป้าหมาย 
พื้นท่ี ระยะเวลา งบประมาณ 

ครอบครัว ชุมชน สังคม 
ได้ทันตอ่การเปลี่ยนแปลง  
ในโลกของข่าวสารปัจจุบัน 

12.โครงการ
จัดการเรียนรู้
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจในการ
ดําเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 2. เพ่ือให้ประชาชนได้นํา
หลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียงไปใช้ในการ
ดําเนินชีวิตไดอ้ย่าง
เหมาะสม 

ประชาชนทั่วไป 80 คน อําเภอ
ดอนเจดีย์ 

ตุลาคม 
2561 -
กันยายน 
2562 

32,600

13.โครงการจดั
การศึกษาเพ่ือ
พัฒนาทักษะชวีิต 

1  เพ่ือให้ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความรู้เก่ียวกับ
การดูแลสุขภาวะอนามัย 
และร่วมเฝ้าระวังพิษภัย
ทางสังคมที่เกิดข้ึนใน
ปัจจุบัน  
2  เพ่ือให้ผู้เข้าร่วม
โครงการมีหลกัคิดที่
ถูกตอ้ง เป็นพลเมืองดีของ
สังคม 

ประชาชนทั่วไป 200 คน อําเภอ
ดอนเจดีย์ 

ตุลาคม 
2561 -
กันยายน 
2562 

23,000

14.โครงการจดั
การศึกษาเพ่ือ
พัฒนาสังคม
ชุมชน 

1.เพ่ือส่งเสรมิให้ประชาชน
เกิดการเรียนรู ้บูรณาการ
ความรู้ ประสบการณ์ เข้า
มาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ตอ่
การพัฒนาสังคมและ

ประชาชนทั่วไป 150 คน อําเภอ
ดอนเจดีย์ 

ตุลาคม 
2561 -
กันยายน 
2562 

60,000
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โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 
จํานวน

เป้าหมาย 
พื้นท่ี ระยะเวลา งบประมาณ 

ชุมชน 

15.โครงการ
จัดสร้างแหล่ง
เรียนรู้ชุมชนใน
ตําบล 

1 เพ่ือส่งเสริมการอ่าน 
โดยการจัดซือ้หนังสือพิมพ์
ให้ กศน.ตําบล 
2 เพ่ือสร้างโอกาสให้
ประชาชนได้เข้าถึงแหล่ง
เรียนรู้ไดอ้ย่างตอ่เน่ือง 

ประชาชนทั่วไป 5 แห่ง 
(900 คน ) 

อําเภอ
ดอนเจดีย์ 

ตุลาคม 
2561 -
กันยายน 
2562 

12,275

16.โครงการ
ขับเคลื่อนการ
ดําเนินงาน กศน.
ตําบล 4 ศูนย์
เรียนรู้ 

1. เป็นศูนย์กลางการ
เรียนรู้และจัดกิจกรรม
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
ให้กับประชาชน เพ่ือเป็น
แหล่งเรียนรูต้ลอดชีวิต 
2. ประชาชนในชุมชน มี
ส่วนร่วมส่งเสรมิ สนับสนุน
การจัดกิจกรรมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย 

ประชาชนทั่วไป 1,200 คน กศน.ตําบล 
ทั้ง 5 แห่ง 

ตุลาคม 
2561 -
กันยายน 
2562 

-

17.โครงการ
ส่งเสริมการอ่าน 

1.เพ่ือพัฒนา ห้องสมดุ
ประชาชนให้เป็น
ศูนย์กลางข้อมลูข่าวสารท่ี
มีความหลากหลาย
ทันสมัย และศูนย์กลาง
การเรียนรู้ตลอดชีวติของ
ชุมชน   
2.เพ่ือส่งเสรมิการอ่านและ
การเรียนรู้ ใหกั้บนักเรียน 

ประชาชนทั่วไป 12,250 คน ห้องสมดุ
ประชาชน
เฉลิมราช 
กุมารี อําเภอ
ดอนเจดีย์ 
 

ตุลาคม 
2561 -
กันยายน 
2562 

111,500
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โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 
จํานวน

เป้าหมาย 
พื้นท่ี ระยะเวลา งบประมาณ 

นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป 

18.โครงการ
บรรณสัญจร 

1.เพ่ือรับบริจาคหนังสือ
และส่ือส่งเสริมการอ่าน
ให้กับเครือข่าย 
2.เพ่ือระดมทุกภาคส่วน
ร่วมขับเคลือ่นการ
ดําเนินงานส่งเสริมการ
อ่าน 
3.จัดหาหนังสอืและส่ือ
สนับสนุนบ้านหนังสือ
ชุมชน 

ประชาชนทั่วไป 5,000 เลม่ อําเภอ
ดอนเจดีย์ 

ตุลาคม 
2561 -
กันยายน 
2562 

-

19.โครงการ
ส่งเสริมการอ่าน
บ้านหนังสือ
ชุมชน 

1 เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนเข้าถึงแหล่ง
เรียนรู้ไดอ้ย่างตอ่เน่ืองและ
รับบริการด้านการส่งเสริม
การอ่านไดอ้ย่างต่อเน่ือง 
2 เพ่ือส่งเสริมให้ภาคี
เครือข่ายมสี่วนร่วมในการ
สนับสนุนการดําเนินการ
จัดกิจกรรมการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

ประชาชนทั่วไป 750 คน บ้านหนังสือ
ชุมชนในพ้ืนที่
อําเภอ 
ดอนเจดีย ์
จํานวน 10 
แห่ง 

ตุลาคม 
2561 -
กันยายน 
2562 

-

20.โครงการ
ห้องสมดุเคลื่อนท่ี
สําหรับชาวตลาด 
ตามพระราชดาํริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 

1. เพ่ือชุมชนชาวตลาด ได้
มีหนังสืออ่านเป็นประจํา 
สร้างวัฒนธรรมการอ่าน 
2. เพ่ือให้ประชาชนชาว
ตลาดมองเห็นช่องทางใน
การพัฒนาอาชพี สู่การมี

ประชาชนทั่วไป 100 คน ชุมชนชาว
ตลาดอําเภอ
ดอนเจดีย์ 

ตุลาคม 
2561 -
กันยายน 
2562 

-
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โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 
จํานวน

เป้าหมาย 
พื้นท่ี ระยะเวลา งบประมาณ 

สยามบรมราช
กุมารี 

คุณภาพชีวิตทีด่ีข้ึน 

21.โครงการ
พัฒนาศักยภาพ
อาสาสมคัร
ส่งเสริมการอ่าน 

1 เพ่ือสร้างภาคีเครือข่าย
การส่งเสริมการอ่าน 
2 เพ่ือส่งเสริมให้คนใน
ชุมชนเกิดความตระหนัก 
เห็นความสําคัญของการ
อ่านและเกิดการบ่มเพาะ
นิสัยรักการอ่านข้ึนต่อ
ประชาชนในชมุชน 

ประชาชนทั่วไป 250 คน อําเภอ
ดอนเจดีย์   

ธันวาคม 
2561 – 
กันยายน 
2562 
 

-

22.โครงการสร้าง
เครือข่ายดิจิทลั
ชุมชนระดับ
ตําบล 

1. เพ่ือพัฒนาประชาชน มี
ความรู้ ความเข้าใจ
ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเบือ้งต้น 
สามารถนําความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ในการดําเนิน
ชีวิตและการประกอบ
อาชีพ  
2. เพ่ือให้ประชาชน มี
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
สาระสําคัญของการใช้
เทคโนโลยดีิจทัิลและแนว
ทางการปฏิบัติ สามารถนํา
ความรู้ไปสร้างมูลค่าใน
สินค้าและโปรโมทสินค้า 

ประชาชนทั่วไป 150 คน กศน.ตําบล 
ทั้ง 5 แห่ง 
 

 53,680
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โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย 
จํานวน

เป้าหมาย 
พื้นท่ี ระยะเวลา งบประมาณ 

23.โครงการ 2 
เมษายน วันรัก
การอ่าน 

1 เพ่ือรณรงค์ ปลูกฝัง 
ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชน และนักศึกษา 
กศน.  มีนิสัยรกัการอ่าน 
การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2 เพ่ือสร้างความตระหนัก
และกระตุ้นใหชุ้มชนเห็น
ความสําคัญของการอ่าน 
รักการเรียนรู้โดยใช้
หนังสือเป็นสือ่ในการ
พัฒนาทักษะความรู้ 
ความคิดและการเรียนรู้
ของชมุชน 

ประชาชนทั่วไป 70 คน ห้องสมุด
ประชาชน 
“เฉลิมราช
กุมารี” อําเภอ
ดอนเจดีย์ 
 

2 เมษายน 
2562 

-
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เพ่ือให้การดําเนินการประกันคุณภาพเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สถานศึกษาจึงได้ร่วมกันกําหนด 
ค่าเป้าหมาย ซึง่เป็นค่าความสําเร็จ หรอืระดับผลการดําเนินงานที่สถานศึกษาคาดหวังว่าสามารถทําให้เกิดข้ึนได้    
ในมาตรฐานที่ 1 ดังน้ี  

ประเด็น 
ค่าเป้าหมาย 

(จํานวนหรือรอ้ยละ) 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ตัวบ่งชี ้1.1 ผูเ้รียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณธรรม 
     ประเด็นที ่1 ผู้เรียนมีคุณธรรม ร้อยละ 35.50
     ประเด็นที ่5 ผู้เรียนที่เป็นตัวอย่างทีด่ี หรือต้นแบบดา้นคุณธรรม
                    - ประถมศึกษา 
                    - มัธยมศึกษาตอนต้น 
                    - มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
2     คน 
4     คน 

         3     คน 
ตัวบ่งชี ้1.2 ผูเ้รียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีทักษะกระบวนการคิด ทักษะการแสวงหา  
              ความรู้ เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และสามารถนําไปประยุกต์ใชใ้นการดํารงชีวิต  
     ประเด็นที ่1 ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด ทักษะการแสวงหาความรู้ เรียนรู้
                    อย่างตอ่เน่ือง และสามารถนําไปประยุกตใ์ช้ในการดํารงชีวิต 

 ร้อยละ 43.00 

     ประเด็นที ่5 ผู้เรียนที่เป็นตัวอย่างทีด่ี หรือต้นแบบดา้นทักษะกระบวนการคิด 
      ทักษะการแสวงหาความรู้ เรียนรู้อย่างตอ่เน่ือง และสามารถนําไป
      ประยุกต์ใช้ในการดํารงชวิีต 

5 คน 

ตัวบ่งชี ้1.3 ผูเ้รียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความรู้พืน้ฐาน 
 ประเด็นท่ี 1 ผูเ้รียนมีความรู้พ้ืนฐาน  

ระดับประถมศึกษา
1. เศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 21.00
2. สุขศึกษา พลศึกษา ร้อยละ 26.00
3. ศิลปศึกษา ร้อยละ 18.00
4. ทักษะการเรียนรู้ ร้อยละ 22.00
5. คณติศาสตร์ ร้อยละ 23.00
6. ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ร้อยละ 19.00
7. ภาษาไทย ร้อยละ 17.00
8. วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 26.00
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ประเด็น 
ค่าเป้าหมาย 

(จํานวนหรือรอ้ยละ) 

9. สังคมศึกษา ร้อยละ 24.00
10. ศาสนาและหน้าที่พลเมอืง ร้อยละ 20.00
11. การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม ร้อยละ 22.00
12. ชอ่งทางการประกอบอาชีพ ร้อยละ 15.00
13. ทักษะการประกอบอาชีพ ร้อยละ 22.00
14. พัฒนาอาชีพให้มอียู่มีกิน ร้อยละ 15.00

ระดับมัธยมศกึษาตอนต้น
1. เศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 23.00
2. สุขศึกษา พลศึกษา ร้อยละ 22.00
3. ศิลปศึกษา ร้อยละ 19.00
4. ทักษะการเรียนรู้ ร้อยละ 18.00
5. คณติศาสตร์ ร้อยละ 22.00
6.ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาํวัน ร้อยละ 15.00
7.ภาษาไทย ร้อยละ 22.00
8.วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 14.00
9.สังคมศึกษา ร้อยละ 16.00
10.ศาสนาและหน้าท่ีพลเมือง ร้อยละ 19.00
11.การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม ร้อยละ 20.00
12.ช่องทางการพัฒนาอาชีพ ร้อยละ 20.00
13.ทักษะการพัฒนาอาชีพ ร้อยละ 15.00
14.พัฒนาอาชพีให้มีความเข้มแข็ง ร้อยละ 19.00

ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย
1. เศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 21.00
2. สุขศึกษา พลศึกษา ร้อยละ 24.00
3. ศิลปศึกษา ร้อยละ 22.00
4. ทักษะการเรียนรู้ ร้อยละ 21.00
5. คณติศาสตร์ ร้อยละ 24.00
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ประเด็น 
ค่าเป้าหมาย 

(จํานวนหรือรอ้ยละ) 

6.ภาษาอังกฤษเพ่ือชีวติและสังคม ร้อยละ 17.00
7.ภาษาไทย ร้อยละ 23.00
8.วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 15.00
9.สังคมศึกษา ร้อยละ 17.00
10.ศาสนาและหน้าท่ีพลเมือง ร้อยละ 22.00
11.การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม ร้อยละ 24.00
12.ช่องทางการขยายอาชีพ ร้อยละ 21.00
13.ทักษะการขยายอาชีพ ร้อยละ 19.00
14.พัฒนาอาชพีให้มีความมั่นคง ร้อยละ 17.00
 ประเด็นท่ี 2 ผูเ้รียนนําความรู้พ้ืนฐานไปใชใ้นการดําเนินชวีิต การทํางาน 

      หรือการประกอบอาชีพ 
ร้อยละ 55.00

 ประเด็นที่ 5 ผูเ้รียนที่เป็นตัวอย่างที่ด ีหรอืต้นแบบในการนําความรู้ไปใช/้
      ประยุกต์ในการดํารงชีวติ 

23 คน 

การศึกษาต่อเนื่อง 
ตัวบ่งชี ้1.4  ผูเ้รียนหรือผูเ้ขา้รับการอบรมมีความรู้ ความสามารถ และทักษะ ในการประกอบอาชีพ 
 ประเด็นท่ี 1 ผูเ้รียนมีความรู้ ความสามารถตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ร้อยละ 46.00
 ประเด็นที่ 2 ผูเ้รียนนําความรู้ไปใช้ในการลดรายจ่าย หรือเพ่ิมรายได้ หรอืประกอบ

       อาชีพ หรอืพัฒนาต่อยอดอาชีพ หรอืการเพ่ิมมูลค่าของสินค้า หรือบรกิาร 
ร้อยละ 88.34 

 ประเด็นที่ 5 ผูเ้รียนเป็นตัวอย่างที่ดี หรือต้นแบบในการนําความรู้ไปใช้ 6 คน 
ตัวบ่งชี ้1.5 ผูเ้รียนหรือผูเ้ขา้รับการอบรมปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ประเด็นที่ 1 ผูเ้รียนหรือผู้เข้ารับการอบรมมคีวามรู้ ความเข้าใจ ในหลกัปรัชญา

      ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ร้อยละ 61.07 

 ประเด็นที่ 2 ผูเ้รียนหรือผู้เข้ารับการอบรมปฏบัิติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
       พอเพียง 

ร้อยละ 61.07 

 ประเด็นที่ 5 ผูเ้รียนเป็นตัวอย่างที่ดี หรือต้นแบบในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา
      ของเศรษฐกิจพอเพียง 

8  คน 

ตัวบ่งชี ้1.6 ผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม
     ประเด็นที ่1 ผู้เรียนหรือผูเ้ข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและมีความสามารถ ร้อยละ 100.00
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ประเด็น 
ค่าเป้าหมาย 

(จํานวนหรือรอ้ยละ) 

       ในการใช้เทคโนโลย ี
     ประเด็นที ่2 ผู้เรียนหรือผูเ้ข้ารับการอบรมสามารถนําความรู้ไปใชใ้นการแก้ปัญหา

        และพัฒนาการดํารงชีวิต หรือประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม ร้อยละ 80 
     ประเด็นที ่5 ผู้เรียนเป็นตวัอย่างที่ดี หรือต้นแบบในการใช้เทคโนโลยีไดอ้ย่างเหมาะสม 10 คน 
การศึกษาตามอัธยาศัย 
ตัวบ่งชี ้1.7 ผูรั้บบริการได้รับความรู้และ/หรือประสบการณ์จากการเข้าร่วมกจิกรรม/โครงการการศกึษา
ตามอัธยาศัย 
     ประเด็นที ่1 ผู้รับบริการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการการศกึษาตามอัธยาศัย 14,378 คน
     ประเด็นที ่2 ผู้รับบริการที่ได้รับความรู้และ/หรือประสบการณ์จากการเข้าร่วม

  กิจกรรม/โครงการการศึกษาตามอัธยาศัย 
ร้อยละ 80.00 

     ประเด็นที ่5 ผู้รับบริการเป็นตัวอย่างทีด่ี หรือต้นแบบในการนําความรู้จากการเข้าร่วม
  กิจกรรม/โครงการการศึกษาตามอัธยาศัยไปใช ้

123 คน 
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ผลการดําเนนิงาน ประจําปงีบประมาณ 2562 
โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน

1. โครงการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 626คน 597 คน
2. โครงการประเมินเทียบระดับการศึกษา 1 คน 1 คน
3. โครงการพัฒนาผู้เรียนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 730 คน 860 คน
4. โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชมุชนจัดอาชีพ 1 อําเภอ 1 อาชพี 110 คน 113 คน
5. โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชมุชนจัดแบบชั้นเรียนวิชาชีพ       
(31 ชั่วโมงขึ้นไป) 

150 คน 206 คน

6. โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชมุชนจัดพัฒนาอาชีพระยะส้ัน กลุ่ม
สนใจ (1-30 ชัว่โมง) 

190 คน 300 คน

7. โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ 40 คน 43 คน
8. โครงการ Smart ONIE เพ่ือสร้าง Smart  Farmer 5 คน 5 คน
9. โครงการนิเทศภายในสถานศึกษา (กศน.อําเภอ) 1 แห่ง 1 แห่ง
10 โครงการประกันคุณภาพสถานศึกษา 1 แห่ง 1 แห่ง
11 โครงการสง่เสริมการรู้หนังสือ 90 คน 212 คน
12 โครงการจดัการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 80 คน 130 คน
13 โครงการจดัการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 200 คน 209 คน
14 โครงการจดัการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชมุชน 150 คน 159 คน
15 โครงการจดัสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชนในตาํบล 5 แห่ง 5 แห่ง
16 โครงการขบัเคลื่อนการดาํเนินงาน กศน.ตําบล 4 ศูนย์เรียนรู้ 5 แห่ง 5 แห่ง
17 โครงการสง่เสริมการอ่าน 12,250 คน 16,711 คน
18 โครงการบรรณสัญจร 5,000 เลม่ 5,140 เลม่
19 โครงการสง่เสริมการอ่านบ้านหนังสือชมุชน 750 คน 1,039 คน
20 โครงการหอ้งสมดุเคลือ่นที่สําหรับชาวตลาด 100 คน 226 คน
21 โครงการพฒันาศักยภาพอาสาสมคัรส่งเสริมการอ่าน 250 คน 256 คน
22 โครงการสร้างเครือข่ายดจิิทัลชุมชนระดบัตําบล 150 คน 150 คน
23 โครงการ 2 เมษายนวันรักการอ่าน 70 คน 110 คน
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บทที่ 3 
ผลการประเมินตนเอง  

 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอนเจดีย์ ได้ดําเนินการประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา  ประจําปีงบประมาณ 2562 ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ กําหนดระบบ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพภายใน สําหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบ พ.ศ. 2555 ที่อาศัย
อํานาจตามความในมาตรา 20 วรรคสาม และมาตรา 25 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 และเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 20 ตัวบ่งชี้ ดังรายละเอียด    
ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ดังต่อไปน้ี  
ผลการประเมินตนเองตามรายมาตรฐาน  

 
การศกึษาขั้นพื้นฐาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคุณธรรม 

ข้อที่ 1 ผู้เรียนมีคุณธรรมเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กําหนดหรือไม่ 

ผลการดําเนินงาน 

 จากการประเมินตนเองของสถานศึกษาในตัวบ่งชี้ที่ 1.1 พบว่าสถานศึกษาดําเนินการส่งเสริมให้ผู้เรียน      

ข้ันพ้ืนฐานมีคุณธรรมได้ 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ด้วยการดําเนินงานของสถานศึกษา ดังน้ี 

 สถานศึกษา กศน.อําเภอดอนเจดีย์ มีการดําเนินงานจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  มีผลการดําเนินงานตามปีงบประมาณ  2562 มี  2  ภาคเรียน  คือ     

ภาคเรียนท่ี  2 ปีการศึกษา 2561  มีผู้เรียนระดับประถมศึกษา  8 คน  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  142 คน  ระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย   163  คน   รวมท้ังสิ้น  313   คน   และภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2562      มีผู้เรียน

ระดับประถมศึกษา   6  คน  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   125  คน  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  153  คน       

รวมท้ังสิ้น  284  คน  รวมทั้งปีงบประมาณ    597   คน  ในการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  มีการจัดกิจกรรมเพ่ือให้ผูเ้รียนมีคุณธรรมในกิจกรรมต่างๆ ที่สถานศึกษาได้

กําหนด ข้ึนมา  อาทิ  ค่ายอาสายุวกาชาด   การบริจาคโลหิต  และ ประวัติศาสตร์ชาติไทย  โดยในแต่ละกิจกรรมน้ัน 

จะส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณธรรมตามประเด็นต่อไปนี้ สถานศึกษาประเมินคุณธรรมของผู้เรียนที่ลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 

2/2561 และภาคเรียนที่ 1/2562 พบว่า ผู้เรียนมีพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้อยู่ในระดับดีมาก เน่ืองจากในปีงบประมาณ 

2562 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมตามนโยบายและจุดเน้นที่มุ่งส่งเสริมให้กับผู้เรียนมีความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

การรักษาความสะอาด ความซื่อสัตย์ มีความสามัคคี มีนํ้าใจ มีวินัย มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จํานวน 11 ข้อและ
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มีการประเมินคุณธรรมของผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ใน

ทุกภาคเรียนในระบบ ITW โดยใช้แบบประเมินคุณธรรมเป็นเคร่ืองมือในการบันทึกคุณธรรมและมีการบันทึกสมุด  

ภูมิจริยธรรมคนดีศรีสุพรรณของผู้เรียนทุกภาคเรียน สถานศึกษาได้จัดการออกเยี่ยมบ้านผู้เรียนโดยมีการสอบถามจาก

ผู้ปกครอง เพ่ือนบ้าน เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผล  

 ท้ังน้ี สถานศึกษาได้กําหนดค่าเป้าหมายให้ผู้เรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีคุณธรรมร้อยละ 35.50 ของผู้เรียนที่

ลงทะเบียน มีคุณธรรมในระดับดมีาก ซึ่งผลการดําเนินงานของสถานศึกษาในปีงบประมาณ 2562 ผู้เรียนท่ีลงทะเบียน

และเข้ารับการประเมินคุณธรรมในภาคเรียนที่ 2/2561 พบว่า ผู้เรียนมีคุณธรรมระดับดีมาก ร้อยละ 63.22  และภาค

เรียนที่ 1/2562 พบว่า ผู้เรียนมีคุณธรรมระดับดีมาก ร้อยละ 81.83 การดําเนินงานของสถานศึกษาในปีงบประมาณ 

2562 ผู้เรียนที่ลงทะเบียนและเข้ารับการประเมินคุณธรรมในทั้ง 2 ภาคเรียน พบว่า ผู้เรียนมีคุณธรรมระดับดีมาก 

ร้อยละ 72.53  สูงกว่าค่าเป้าหมายที่กําหนด (ตอบคําถามข้อที่ 1) ดังรายละเอียดดังน้ี 

 

ตัวบ่งชี ้1.1 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคุณธรรม 

ระดับ 

ภาคเรียน 2/2561 ภาคเรียน 1/2562 

ค่าเฉลี่ย 
2 ภาคเรียน 

จํานวน

ผู้เรียน

ทั้งหมด 

พอใช ้ ด ี
ดี

มาก 

ร้อยละ

ระดับดี

มาก 

จํานวน

ผู้เรียน

ทั้งหมด 

พอใช ้ ด ี ดีมาก 

ร้อยละ

ระดับดี

มาก 

ประถม 8 - 2 6 75 6 - 3 3 50 62.5 

ม.ต้น 142 - 75 67 47.18 125 - 4 121 96.8 71.99 

ม.ปลาย 163 1 52 110 67.48 153 - 2 151 98.69 83.09 

เฉลี่ย 63.22 เฉลี่ย 81.83 72.53 
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ตารางเปรียบเทียบค่าเป้าหมายของสถานศึกษา 

 

ระดับ 

ค่าเฉลี่ย 

ปีงบประมาณ 2562 

ร้อยละระดับดีมาก 

ค่าเป้าหมายในแผนพัฒนาการศกึษา

ปีงบประมาณ 2562 

ตารางเปรียบเทียบค่า

เป้าหมาย 

ปี 2562 ปี 2563

ประถม 62.5 42.50 65 สูงกว่า

ม.ต้น 71.99 29 75 สูงกว่า

ม.ปลาย 83.09 35 85 สูงกว่า

 SAR62 SAR63

 

2. สถานศึกษามีการประเมินคุณธรรมของผู้เรียนที่มีความเชื่อถืออย่างไร  

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอนเจดีย์ มีแบบประเมินคุณธรรมผู้เรียน

รายบุคคล โดยครู กศน.ตําบลเป็นผู้สังเกต เช่น เวลาผู้เรียนมาพบกลุ่มหรือร่วมกิจกรรม/โครงการ ที่ทางสถานศึกษา    

จัดข้ึน โดยเฉพาะการพบกลุ่ม ส่งงาน ตามระยะเวลาที่กําหนด การรับผิดชอบงานกลุ่มโครงงาน การร่วมกิจกรรม/

โครงการ ที่ทางสถานศึกษาจัด ส่งผลให้ผู้เรียนมีความตรงต่อเวลา ขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีความสามัคคี มีนํ้าใจ

ในหมู่คณะ นอกจากน้ี ครูยังมีการเย่ียมบ้านผู้เรียนโดยใช้การสอบถามผู้ปกครอง เพ่ือนบ้านเก่ียวกับการทํากิจกรรม 

ช่วยเหลือครอบครัว ชุมชน สังคม ว่าผู้เรียนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลืออย่างไร และมีการบันทึกการเยี่ยมบ้านนักศึกษา 

กศน.ตําบลดอนเจดีย์  มีการบันทึกผลการติดตาม การขาดเรียนของนักศึกษาที่ไม่มาพบกลุ่ม ของนางสาวไพเราะ น่ิมนวล  

ครู กศน.ตําบลดอนเจดีย์  ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  
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ภาพกจิกรรมการเยีย่มบ้านนกัศกึษา กศน.ตาํบลดอนเจดยี ์

         
 

นายอารยะ  ทาเอื้อ  นักศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อยู่บ้านเลขที่ 297 หมู่ที่ 3 
ตําบลดอนเจดีย์  อําเภอดอนเจดีย์  จังหวัดสุพรรณบุรี  
                สาเหตุของการไม่มาพบกลุ่มคือ   ตัวนักศึกษาต้องประกอบอาชีพรับจ้าง  โดยต้องออก
ทํางานทุกวันเป็นการหารายได้นํามาเล้ียงดูตนเองและยาย เน่ืองจากพ่อ แม่อยู่ในเรือนจํา ทําให้ไม่
สามารถไปเรียนได้อย่างสม่ําเสมอ เมื่อทราบถึงปัญหาแล้ว ครู กศน.ตําบลดอนเจดีย์  ได้มีแนว
ทางการแก้ปัญหานํางานไปให้ผู้เรียนและมอบหมายงานทางโทรศัพท์ จับกลุ่มผู้เรียนปกติเพ่ือ
ช่วยเหลือผู้เรียนในเบ้ืองต้น จัดระบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน และส่งงานทางออนไลน์ 
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ครูจะมีการตรวจผลงาน/รายงาน/ชิ้นงาน ของผู้เรียนที่ได้รับมอบหมายจากครูผู้สอน ว่าผู้เรียนส่งงานได้

ตรงตามกําหนด ชี้ให้เห็นว่า ผู้เรียนแต่ละคนมีความรับผิดชอบและใฝ่รู้ใฝ่เรียนมากน้อยเพียงใด ซึ่งการดําเนินการ

ประเมินคุณธรรมของผู้เรียนน้ัน ครูจะทําข้อตกลงกับผู้เรียนในวันแรกของการพบกลุ่มแต่ละ กศน.ตําบล โดยให้

ผู้เรียนบันทึกการทํากิจกรรมในสมุดภูมิจริยธรรมตามหัวข้อน้ัน จะมีการเน้นเร่ืองการพบกลุ่มและการเข้าร่วม

กิจกรรมต่างๆ ท่ีทางสถานศึกษาจัดข้ึน ได้แก่ โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนค่ายลูกเสือคุณธรรมต้านภัยยาเสพติด 

ในวันที่ 21-23  ธันวาคม  2561 ณ ค่ายพนิดาลูกเสือไทย ตําบลร้ัวใหญ่ อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรีและมีการ

บันทึกการเรียนรู้     
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3. สถานศึกษามีผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมอย่างต่อเนื่องอย่างไร 

สถานศึกษาได้ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม โดยจัดกิจกรรม/โครงการ อย่างต่อเน่ืองทุกภาคเรียน 

สถานศึกษาตระหนักและสร้างความเข้าใจกับครูและผู้เก่ียวข้องและความสําคัญของการประเมินคุณธรรม

ของผู้เรียน จัดทําแนวทางการประเมินคุณธรรมให้ครูและผู้เก่ียวข้องปฏิบัติตามแนวเดียวกัน โดยจัด

กิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมคุณธรรมของผู้เรียน กศน.อําเภอดอนเจดีย์ 

 

ที่ กิจกรรม/โครงการ เป้าหมาย ผล ร้อยละ 
พฤติกรรมตามตัวบ่งช้ี

ในแต่ละคุณธรรม 
1 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ค่ายลูกเสอืคุณธรรมต้านภัยยาเสพติด 
ในวันท่ี 21-23  ธันวาคม  2561 
ณ ค่ายพนิดาลกูเสือไทย ตําบลร้ัวใหญ ่ 
อําเภอเมือง จงัหวัดสุพรรณบุรี 

75 73 97.33 - ความกตัญญกูตเวที
- ความซือ่สัตย์ 
- ความสามัคคี 
- ความมีนํ้าใจ 
- ความมีวินัย 
- ความสุภาพ 
- ความสะอาด 
- ขยัน/ความเสียสละ/จิตอาสา 
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ที่ กิจกรรม/โครงการ เป้าหมาย ผล ร้อยละ 
พฤติกรรมตามตัวบ่งช้ี

ในแต่ละคุณธรรม 
- ความรักชาตศิาสน์กษัตริย์
- ยึดมั่นในวิถีชวีิตและการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย 

2 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
อบรมส่งเสริมพัฒนาด้านสุขภาวะ  
นักศึกษา กศน.อําเภอดอนเจดีย์ 
วันที่ 24  มกราคม  2562 
ณ หอ้งประชุมนายมหานุภาพ  วัดดอน
เจดีย์ อําเภอดอนเจดีย์  จังหวัดสุพรรณบุร ี

75 79 100.00 - ความสามัคคี 
- ความสุภาพ 
- ความสะอาด 
 

3 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
เกษตรแนวใหม่ ใฝ่ใจพอเพียง วันท่ี 30 
มกราคม 2562 ณ ค่ายลูกเสอืดรุณวิทย์  
อําเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี  
วันที่ 31 มกราคม 2562  
ณ สวนกล้วย  อําเภออู่ทอง  จังหวัด
สุพรรณบุร ี

75 73 97.33 - ความซื่อสัตย์ 
- ความมีนํ้าใจ 
- ความประหยัดอดออม 
- ความรักชาตศิาสน์กษัตริย ์
 

4 โครงการประกวดและเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการของนักศึกษา กศน.อําเภอ 
ดอนเจดีย์ภาคเรียนที่ 2/2561 
วันที่ 10  มีนาคม   2562 
ณ กศน.อําเภอดอนเจดีย์ และ กศน.ตําบล 
5 ตําบล ของอาํเภอดอนเจดย์ี จังหวัด
สุพรรณบุร ี

80 82 100.00 - ความสามัคคี 
- ความมีนํ้าใจ 
- ความประหยัดอดออม 

5 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 นักศึกษา กศน.ดอนเจดีย์ รวมใจต้านภัย
ยาเสพติดวันที ่  25   เดอืน  มิถุนายน  
พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมนายมหานุภาพ 
วัดดอนเจดีย์ กศน.อําเภอดอนเจดีย์ 

75 81 100.00 - ความสามัคคี 
- ความเสียสละ/จิตอาสา 
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ที่ กิจกรรม/โครงการ เป้าหมาย ผล ร้อยละ 
พฤติกรรมตามตัวบ่งช้ี

ในแต่ละคุณธรรม 
6 . โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนค่ายอาสา

ยุวกาชาดร่วมใจรณรงค์ตอ่ต้านยาเสพติด
และอบรม“หลกัสูตรจุดประกายกาชาด
และหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น” 

75 59 78.67 - ความซือ่สัตย์ 
- ความสามัคคี 
- ความมีนํ้าใจ 
- ความมีวินัย 
- ความสุภาพ 
- ความสะอาด 
- ความเสียสละ/จิตอาสา 
- ความรักชาตศิาสน์กษัตริย ์
- ยึดมั่นในวิถีชวีิตและการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย 

7 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 เรียนรู้ประวัตศิาสตรช์าติไทย และบุญคุณ
พระมหากษตัรย์ิไทย สู่การเป็นพลเมืองดี
ตามวิถีประชาธิปไตย วันที่ 24 กรกฎาคม   
2562ณ  หอ้งประชมุนายมหานุภาพ วัด 
ดอนเจดีย์ อําเภอดอนเจดีย์ จังหวัด
สุพรรณบุร ี

75 78 100.00 - ความกตัญญกูตเวที
- ความรักชาตศิาสน์กษัตริย ์
- ยึดมั่นในวิถีชวีิตและการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย 
 
 

8 โครงการอบรมการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้เสรมิหลักสตูรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 21 
สิงหาคม  2562 ณ กศน.  อําเภอ 
ดอนเจดีย์  จังหวัดสุพรรณบุรี 

80 80 100.00 - ความซือ่สัตย์ 
- ความสามัคคี 
- ความมีนํ้าใจ 
- ความมีวินัย 
- ความประหยัดอดออม 

9 การบริจาคโลหิต   ที่ว่าการอําเภอ 
ดอนเจดีย์ ตลุาคม 2561-กันยายน 2562 

5 5 100.00 - ความมีนํ้าใจ 
- ความเสียสละ/จิตอาสา 
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นอกจากนั้นสถานศึกษาได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการที่ทางสถานศึกษาจัดขึ้น ผู้เรียน

สามารถทํากิจกรรมในชุมชนของตนเองแล้วนํามาบันทึกในสมุดภูมิจริยธรรม เช่น การบําเพ็ญประโยชน์ วันสําคัญทาง

ศาสนา  จิตอาสาทําความดีด้วยหัวใจ และกิจกรรมอื่นๆ ที่ร่วมจัดกับภาคีเครือข่าย เช่น วันผู้สูงอายุ กองทุนแม่ของ

แผ่นดิน รณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตย หมู่บ้านไม่ขายเสียง ด้านครู กศน.เน้นการสร้างความเข้าใจให้ผู้เรียน โดยการ

สอดแทรกคุณธรรมในการพบกลุ่ม การรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และมีการประเมินนักศึกษาด้านคุณธรรม ของสํานักงาน 

กศน.   11 ข้อ ที่ผู้เรียนจะต้องปฏิบัติ ส่งผลให้ผู้เรียนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

4. สถานศึกษามีการดําเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของสํานักงาน กศน./นโยบาย จุดเน้น

ของกระทรวงศึกษาธิการ/ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ  20  ปี อย่างไร 

สถานศึกษาดําเนินการจัดกิจกรรม/โครงการที่เก่ียวข้องกับคุณธรรม จรยิธรรม เพ่ือปลูกฝังให้ผู้เรียนมีวินัย จิต

สาธารณะ และอุดมการณ์ ความยึดมั่นในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้งปลูกฝัง การมีจิตอาสาผ่านกิจกรรม

ค่ายลูกเสือ ค่ายยุวกาชาด ค่ายธรรมะ โครงการต้านยาเสพติด และกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น

ของสํานักงาน กศน. ปีงบประมาณ 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง  

         1.1 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามพระบรมราโชบายด้านการศกึษาของรัชกาลที่ 10 สอดคล้องกับนโยบาย

และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 

                 (1) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุข มีความเป็นพลเมืองดีเคารพความคิดของผู้อื่น ยอมรับความแตกต่างและหลากหลายทางความคิดและ

อุดมการณ์ รวมทั้งสังคมพหุวัฒนธรรม 

                 (2) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ปลูกฝังคุณธรรม สร้างวินัย จิตสาธารณะ และอุดมการณ์ความ

ยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ รวมทั้งการมีจิตอาสา ผ่านกิจกรรมลูกเสือ กศน. และกิจกรรมอื่น ๆ ตลอดจนสนับสนุน

ให้มีการจัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร 

 1.2 นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2561  

3. จุดเน้นด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
แนวทางหลัก 
3.1 พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล 
โครงการหลัก 
5. การส่งเสริมและสร้างคนดี 
- โรงเรียนคุณธรรม 
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- โครงการส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี เพ่ือสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ 
ลักษณะที่พึงประสงค์ 
- การณรงค์ “เกลียดการโกง ความไม่ซื่อสัตย์” 
- การสร้างวินัย หน้าที่ และความเป็นพลเมือง 
1.3 จุดเน้นด้านความม่ันคงสอดคล้องกับแผนการศึกษาชาติ 20 ปี  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  

ข้อ 2.1 คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอกประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้    

   2.1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลกัษณะที่จําเป็นในศตวรรษที ่21 
(2) ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีพ่ฤติกรรมที่แสดงออกถึงความมีวินัยและมจีติสาธารณะเพิม่ข้ึน 

 

5. สถานศึกษามีผู้เรียนเป็นตัวอย่างท่ีดีหรือต้นแบบด้านคุณธรรม เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่

กําหนดหรือไม่ อย่างไร 

กศน.อําเภอดอนเจดีย์ ได้จัดกิจกรรม โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และโครงการประกวดและเผยแพร่

ผลงานทางวิชาการของนักศึกษา กศน.อําเภอดอนเจดีย์ ภาคเรียนที่ 2/2561 และภาคเรียนที่ 1/2562 

คณะกรรมการประเมินโครงงานสรุปผลโครงงานคุณธรรม ดังน้ี 

1. โครงงานคุณธรรม“ทําดีได้ ไม่ต้องอายใคร โดยไม่หวังผลตอบแทน” กศน.ตําบลหนองสาหร่าย 

ได้รับรางวัลเกียรติบัตรรองชนะเลศิอันดับ 1  

2. โครงงานห้องเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 

2.1  โครงงานห้องเรียนเศรษฐกิจพอเพียง กศน.ตําบลหนองสาหร่าย ไดรั้บโล่รางวัลชนะเลิศ 
 2.2 โครงงานห้องเรียนเศรษฐกิจพอเพียง กศน.ตําบลทะเลบก ไดร้ับรางวัลเกียรติบัตรรองชนะเลิศอนัดับ 1 

2.3 โครงงานห้องเรียนเศรษฐกิจพอเพียง กศน.ตําบลไร่รถ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ 2 

3. โครงงานตามสาระการเรียนรู้ท่ีลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2561 และภาคเรียนที่ 1/2562 

3.1 สิ่งประดิษฐ์วัสดุจากธรรมชาติเหลอืใช้ กศน.ตําบลดอนเจดีย์ ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ 
3.2 เตาปิคนิคประหยัดถ่าน กศน.ตําบลหนองสาหร่าย ไดร้ับโล่รางวัลชนะเลิศ 
3.3 จักรยานป่ันนํ้า กศน.ตําบลสระกระโจม ไดร้ับรางวัลเกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ 1 
3.4 พญาแร้งให้นํ้า กศน.ตําบลดอนเจดีย์ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ 2 
4. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
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5. โครงการอื่นๆ เช่นจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาร่วมกับอําเภอดอนเจดีย์  

กศน.อําเภอดอนเจดีย์ ปีงบประมาณ 2562 มีนักศึกษาทั้งหมด จํานวน 597  คน เป็นตัวอย่างที่ดี 

หรือต้นแบบด้านคุณธรรม จํานวน 12 คน ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายกําหนดไว้ จํานวน 9 คน 

ที่ ชื่อ- สกุล ระดับชั้น 
กิจกรรม /

โครงงาน 
กศน.ตําบล คุณธรรมด้าน หมายเหต ุ

1 น.ส.ดวงฤทัย  มังคุด ประถมศึกษา 
พัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน/โครงงาน
สระกระโจม 

ขยัน 

 

2 น.ส.เจนจิรา  เนียมเทศ ประถมศึกษา 
พัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน/โครงงาน
ดอนเจดีย์ 

สุภาพ 

 

3 น.ส.นํ้าทิพย์  บานไม่รู้โรย 
มัธยมศึกษา

ตอนต้น 

พัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน/โครงงาน
ดอนเจดีย์ 

กตัญญูกตเวที

4 น.ส.จรวยพร  บานไม่รู้โรย 
มัธยมศึกษา

ตอนต้น 

พัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน/โครงงาน  ดอนเจดีย์ 
ขยัน 

กตัญญูกตเวท ี

5 นางเฉี่ยง  วงษ์สุวรรณ 
มัธยมศึกษา

ตอนต้น 

พัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน/โครงงาน  ทะเลบก 
รักชาต ิ

ประชาธิปไตย 

6 นางประทุม  แจะจันทร ์
มัธยมศึกษา

ตอนต้น 

พัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน/โครงงาน
ทะเลบก 

รักชาต ิ

ประชาธิปไตย 

7 นายสยาม  น่ิมนวล 
มัธยมศึกษา

ตอนต้น 

พัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน/โครงงาน
สระกระโจม 

กตัญญูกตเวที

8 น.ส.ศิวณัฐร์  นุชนาถ 
มัธยมศึกษา

ตอนต้น 

พัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน/โครงงาน
ไร่รถ 

ซื่อสตัย์ 

 

9 นางสาวยาวีณา  มูลยะ 
มัธยมศึกษา

ตอนปลาย 

พัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน/โครงงาน
หนองสาหร่าย 

ประหยัด 

10 น.ส.นารี  ม่วงหนู 
มัธยมศึกษา

ตอนปลาย 

พัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน/โครงงาน
หนองสาหร่าย 

ความเสียสละ/

จิตอาสา 

11 นายศรยุทธ์  เที่ยงสาย 
มัธยมศึกษา

ตอนปลาย 

พัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน/โครงงาน
หนองสาหร่าย 

สามัคคี 

มีนํ้าใจ 
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ที่ ชื่อ- สกุล ระดับชั้น 
กิจกรรม /

โครงงาน 
กศน.ตําบล คุณธรรมด้าน หมายเหต ุ

12 น.ส.พรนภัส  เกดวัน 
มัธยมศึกษา

ตอนปลาย 

พัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน/โครงงาน
ไร่รถ 

สะอาด 

สุภาพ 
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ผู้รับรางวัลชนะเลิศกิจกรรมประกวดโครงงาน
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กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ค่ายอาสายุวกาชาด 

 
ค่ายลูกเสือคณุธรรมต้านยาเสพติด 

 
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 เรียนรู้ประวัตศิาสตรช์าติไทย และบุญคุณพระมหากษตัรย์ิไทย  
สู่การเป็นพลเมืองดตีามวิถีประชาธิปไตย 
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ค่าเป้าหมายจํานวนผู้เรียนที่เป็นตัวอย่างที่ดี 

 

ระดับ จํานวนผูเ้รียนทั้งหมด 

จํานวนผูเ้รียนท่ีเปน็

ตัวอย่างที่ดีหรือเป็น

ต้นแบบในด้านคุณธรรม 

ค่าเป้าหมาย จํานวน

ผู้เรียนทีเ่ปน็ตัวอย่างที่ดี

หรือเป็นต้นแบบในด้าน

คุณธรรม 2/2561 1/2562

ประถมศกึษา 14 1 1 2 

มัธยมศึกษาตอนต้น 267 2 2 4 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 316 2 2 3 

 

สถานศึกษามีผู้เรียนเป็นแบบอย่างทีดี่หรือต้นแบบคุณธรรม ปีงบประมาณ 2562 

ระดับ จํานวนผูเ้รียนทั้งหมด 

จํานวนผูเ้รียนที่เปน็

แบบอย่างที่ดีหรือต้นแบบ

ด้านคุณธรรม 

ร้อยละ 

ประถมศกึษา 14 2 14.20

มัธยมศึกษาตอนต้น 267 6 2.20

มัธยมศกึษาตอนปลาย 316 4 1.20
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สถานศึกษามีผู้เรียนที่เป็นตัวอย่างที่ดีหรือต้นแบบด้านคุณธรรมเป็นไปตามค่าเป้าหมายหรือไม ่

ระดับ 
ค่าเป้าหมายที่สถานศกึษา

กําหนด  

ปีงบประมาณ 2562 

จํานวนผูเ้รียนเป็น

แบบอย่างหรอืต้นแบบ

ปีงบประมาณ 2562  

(คน) 

ตารางเปรียบเทียบค่า

เป้าหมาย 

ประถมศกึษา 2 2 
เท่ากับค่าเป้าหมาย

กําหนด 

มัธยมศกึษาตอนต้น 4 6 
สูงกว่าค่าเป้าหมาย

กําหนด 

มัธยมศกึษาตอนปลาย 3 4 
สูงกว่าค่าเป้าหมาย

กําหนด 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีทักษะ กระบวนการคิด ทักษะการแสวงหาความรู้ เรียนรู้อย่าง
ต่อเน่ือง และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการดํารงชีวิต 
การกําหนดค่าเป้าหมาย 

 

ระดับ 

ภาคเรียน 2/2561 ภาคเรียน 1/2562  

จํานวน

ผู้เรียน

ทั้งหมด 

พอใช ้ ด ี ดีมาก 

ร้อยละ

ระดับดี

มาก 

จํานวน

ผู้เรียน

ทั้งหมด 

พอใช ้ ด ี ดีมาก 

ร้อยละ

ระดับดี

มาก 

ค่าเฉลี่ย

2 ภาค

เรียน 

ประถม 8 - 5 3 37.5 6 2 4 66.67 52.09

ม.ต้น 142 - 64 78 54.93 125  43 82 65.6 60.27 

ม.ปลาย 163 - 81 82 50.31 153  65 88 57.52 53.92 

เฉลี่ย 47.58 เฉลี่ย 63.26 55.43 

 
 

โครงการ / กจิกรรม 

 

ตัวชีว้ัด 

ค่าเป้าหมาย 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ภาคเรียนที ่2 
 ปีการศกึษา 2561 
- ค่ายลูกเสือคณุธรรม
ต้านภัยยาเสพติด 
- โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอบรม
ส่งเสริมพัฒนาด้าน   
สุขภาวะนักศึกษา กศน.
อําเภอดอนเจดีย์ 
- โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนการจัด
อบรมฝึกทักษะให้

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ดูจากสรุปผลประจําปี 
1. ร้อยละผู้เรียนท่ีมีทักษะ (ร้อยละ) 
- ผู้เรียนใช้กระบวนการลูกเสือวิสามัญและ  
ยุวกาชาดโดยปลูกฝังให้ผู้ เ รียนความทักษะ
กระบวนการคิด อย่างมีระบบและนําความรู้ที่
ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดํารงชีวิตได้ถูกต้อง
และเหมาะสม 
- เพ่ือปลูกฝังให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดอย่างเป็น
ระบบ เพ่ือให้เกิดการทํางานเป็นทีม มีความ
สามัคคีในหมู่คณะ และส่งเสริมประชาธิปไตย 
- เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง 

 

43 

 

55 

 

58 
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โครงการ / กจิกรรม 

 

ตัวชีว้ัด 

ค่าเป้าหมาย 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ความรู้กระบวนการคิด
เป็น รูปแบบสะเตม็
ศึกษา 
- โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอบรม
และศึกษาแหล่งเรียนรู้
ประวัติศาสตรช์าติไทย 
บุญคุณพระมหากษัตริย์
ไทย 
- โครงการประกวดและ
เผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการของนักศึกษา 
กศน.อําเภอดอนเจดีย์ 
ภาคเรียนที ่1          
ปีการศกึษา 2562 
- โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนค่าย
อาสายุวกาชาดร่วมใจ
รณรงค์ตอ่ต้านยาเสพ
ติดและอบรมหลักสตูร 
“จุดประกายกาชาดและ
หลักสตูรการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น” 
- โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนนักศึกษา 
กศน.ดอนเจดีย์ร่วมใจ
ต้านภัยยาเสพติด 

และสามารถนํามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

2. ผู้เรียนมีผลการประเมินเชงิคุณภาพ (ผู้เรียนที่

เป็นแบบอย่าง เป็นตัวอย่างในด้านทักษะ) 

 

5 

 

6 

 

 

7 
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โครงการ / กจิกรรม 

 

ตัวชีว้ัด 

ค่าเป้าหมาย 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 - โครงการพฒันา
คุณภาพผู้เรียนการ
อบรมฝึกทักษะ
กระบวนการคิดเป็น
สาระพ้ืนฐานวชิา
วิทยาศาสตร์รปูแบบ  
สะเต็มศึกษา 
 - โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน เรียนรู้
ประวัติศาสตรช์าติไทย 
และบุญคุณ
พระมหากษตัริย์ไทยสู่
การเป็นพลเมืองดตีาม
วิถีประชาธิปไตย 
- โครงการอบรมการจัด
กิจกรรมการเรยีนรู้เสริม
หลักสตูรการศกึษาข้ัน
พ้ืนฐาน ภาคเรียนที่ 
1/2562  

คุณลักษณะของผู้เรียนด้านการแสวงหาข้อมลู ความรู้ และทักษะกระบวนการคิด 
1. เป็นผู้ทีม่ีความสามารถนําหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาใชใ้นการดําเนินชีวติไดอ้ย่าง 
เหมาะสม จนได้รับรางวัล 
2. เป็นผู้มีจิตอาสาในด้านการบําเพ็ญประโยชน์ 3 คร้ังข้ึนไป พร้อมภาพถา่ย  
3. มีการเข้าร่วมกิจกรรมกับ กศน. 3 คร้ังข้ึนไป และมีบันทึกการเรียนรูอ้ย่างตอ่เน่ือง 
4. เป็นผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานทางวิชาการ 
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ผลการดําเนนิงาน 
1. ผู้เรียนมีความสามารถตามคําอธิบายตัวบ่งช้ีที ่1.2 เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กําหนดหรือไม่ 
 ผลการดําเนินงาน 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอนเจดีย์ ได้จัดกิจกรรมท่ีทําให้ผู้เรียนมีทักษะ
กระบวนการคิด ทักษะแสวงหาความรู้ เรียนรู้อย่างต่อเน่ือง สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตได้ โดยมีการ
จัดกิจกรรมดังน้ี 

กิจกรรมภายในห้องเรียน 
          1.ใบงาน  ครูมอบหมายให้ผู้เรียนจัดทําใบงาน โดยในการทําใบงานน้ัน ผู้เรียนจะต้องศึกษาค้นคว้าจาก
อินเตอร์เน็ต แหล่งเรียนรู้ หนังสือเรียน แล้วสรุป วิเคราะห์ข้อสําคัญจากเน้ือหาลงในใบงานส่งครู เพ่ือให้ครูได้ประเมิน
ความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน ยกตัวอย่างเช่น ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จากแผนบูรณาการระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น สัปดาห์ท่ี 3 วิชาวิทยาศาสตร์ พว 21001 เรื่องโครงงานวิทยาศาสตร์ ซึ่งครูมอบหมายให้ผู้เรียน
ศึกษาค้นคว้าในหัวข้อเรื่องประเภทของโครงงานและวิเคราะห์ข้ันตอนการทําโครงงานวิทยาศาสตร์และมอบหมายให้
ผู้เรียนทําใบงาน และจากแผนบูรณาการระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สัปดาห์ที่ 12 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครูได้มอบหมายให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม 3 กลุ่ม ให้ศึกษาค้นคว้าจากหนังสือเรียนและ
อินเทอร์เน็ตในหัวข้อระบบนิเวศในนาข้าว  แนวทางการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน   
โดยมีการให้ผู้เรียนออกมานําเสนอ และมีการจัดทําใบงาน 

2. สื่อคลิปวีดีโอ ในบางวิชาและบางเน้ือหาของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูผู้สอนได้มอบหมายให้ผู้เรียน
ศึกษาส่ือคลิปวีดีโอจากยูทูป เพ่ือให้ผู้เรียนใช้ทักษะในการแสวงหาความรู้ ยกตัวอย่างเช่น ในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2561 จากแผนบูรณาการระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สัปดาห์ที่ 5 วิชาช่องทางการพัฒนาอาชีพ อช21001 
เรื่องการตัดสินใจเลือกพัฒนาอาชีพ โดยครูให้ผู้เรียนศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกพัฒนาอาชีพ และให้
ผู้เรียนดูคลิปวีดีโอเกี่ยวกับตัวอย่างที่เป็นปัญหาอย่างคนคิดเป็นและให้ผู้เรียนคิดแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ และ
นําเสนอวิธีการแก้ปัญหาหน้าชั้นเรียน ตัวอย่างเช่น ครูได้ตั้งประเด็นปัญหาว่าถ้าผู้เรียนกําลังตกงาน แต่ผู้เรียนมีที่ดิน
ผืนเล็กๆอยู่ 1 ผืน ผู้เรียนควรแก้ปัญหาอย่างไรในเบื้องต้นท่ียั่งยืนและคิดว่าดีที่สุด ซึ่งปรากฏว่าผู้เรียนมีแนวคิดที่จะ
ศึกษาหาความรู้ ในเรื่องของการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ผู้รู้ หรือ 
ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านเกษตรกรรม แล้วนําความรู้ที่ได้น้ันมาปฏิบัติกับผืนดินของตนเอง 

 3. การทําโครงงาน ครูได้มอบหมายให้ผู้เรยีนจัดทําโครงงานในเรื่องท่ีตนเองสนใจ โดยใช้กระบวนการกลุ่ม 
ซึ่งจะตอ้งสอดคล้องกับสาระวิชา นํามาใช้ประโยชน์ได ้ผู้เรียนตอ้งใชก้ระบวนการคิด วิเคราะห์ โดยมีการพูดคุยใน
กลุ่ม ระดมความคิดในการเลือกเรือ่งท่ีจะทาํโครงงาน ตอ้งตอบให้ได้ว่าโครงงานน้ันสอดคลอ้งกับสาระวิชาใด สามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ได้หรือไม่ มผีลที่คาดว่าจะได้รับเป็นอย่างไร โดยก่อนที่จะลงมอืทําโครงงานนั้น ผู้เรียนตอ้งเขียน
โครงการในการจัดทําโครงงาน เป็นรูปเล่มนําเสนอ ยกตัวอย่าง เช่น การจัดทําโครงงานเก้าอี้บันได ของนักศึกษา
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจาก กศน.ตําบลไร่รถ หรอื การจัดทําโครงงานถังหมักรักษโ์ลก ของนักศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายจาก กศน.ตําบลหนองสาหร่าย 
          4.การสอนแบบ Stem ศึกษา ครูได้นํารูปแบบการสอนแบบ Stem ศึกษา  มาประยุกตใ์ช้ในการจัดการเรยีน
การสอนกับผู้เรียนในช่วงของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น การนําวัสดุที่เหลอืใชม้าทําเป็นสิ่งประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ 

กิจกรรมภายนอกห้องเรียน 
1. ค่ายอบรมลูกเสือคุณธรรม ต้านภัยยาเสพติด วันที่ 21 – 23 ธันวาคม 2561 ณ ค่ายพนิดาลูกเสือไทย 

ตําบลร้ัวใหญ่ อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือให้ นักศึกษา กศน. อําเภอดอนเจดีย์ มีจิตสํานึกความรักในสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน 
สังคมและประเทศชาติ ประกอบกับเป็นผู้มีคุณธรรม และห่างไกลจากยาเสพติด ผู้เรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการคิด 
ทักษะแสวงหาความรู้ ยกตัวอย่างเช่น การให้ผู้เรียนจัดทําป้ายรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ผู้เรียนแต่ละกลุ่มสามารถ
แสดงแนวคิดผ่านการจัดทําป้ายรณรงค์ตลอดจนการนําเสนอ อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ 

2. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การจัดอบรมฝึกทักษะให้ความรู้กระบวนการคิดเป็น รูปแบบสะเต็มศึกษา 
ในวันท่ี 3 – 4 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมนายมหานุภาพวัดดอนเจดีย์ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจสาระ
ความรู้พ้ืนฐาน วิชาวิทยาศาสตร์ ใช้ทักษะกระบวนการคิดในรูปแบบกลุ่ม รวมทั้งนําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวันใน
การแก้ปัญหา โดยให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะการคิดการแก้ปัญหา เช่น ฐานแนวคิดการออกแบบแฟชั่นสบายสไตล์ไทย
แลนด์ เป็นต้น 

3. โครงการประกวดโครงงานและห้องเรียนเศรษฐกิจพอเพียง กศน.ตาํบล  
   การประกวดโครงงาน ของ นักศึกษา กศน.อําเภอดอนเจดีย์ ในวันที่ 10 มีนาคม 2562 เพ่ือส่งเสริมให้

ผู้เรียนของ กศน.อําเภอดอนเจดีย์ แสดงออกทางความคิดในการจัดทําโครงงานวิชาการ ซึ่งเกิดจากความคิดของตัว
ผู้เรียนเอง มีการเรียนรู้ คิด วิเคราะห์ โดยใช้กระบวนการกลุ่ม สร้างสรรค์เป็นชิ้นงานออกมา ซึ่งปรากฏว่า ผู้เรียนของ 
กศน.ตําบลสระกระโจม ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในผลงานโครงงานตู้ฟักไข่จากลังกระดาษ  
และผู้เรียนของ กศน.ตําบลหนองสาหร่าย ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในผลงานโครงงานถัง
หมักรักษ์โลก  

    การประกวดห้องเรียนเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งในเบ้ืองต้นเป็นแนวความคิดของท่านผู้บริหารที่ให้ กศน.ทุก
ตําบลของอําเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี จัดทําห้องเรียนเศรษฐกิจพอเพียงและให้มีการส่งเข้าประกวดทุกภาค
เรียน ครู กศน.ตําบล และนักศึกษา ทั้ง 5 ตําบล จึงได้นําแนวคิดน้ันไปปฏิบัติใน กศน.ตําบลของตนเอง มีการปลูก
พืชผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์ มีการระดมหุ้นและแบ่งปันผลกําไร สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ โดย กศน. ที่ได้รับรางวัล
ชนะเลิศในการประกวดห้องเรียนเศรษฐกิจพอเพียงคือ กศน.ตําบลหนองสาหร่าย  

ในการทํากิจกรรมแต่ละครั้ง ของ กศน.อําเภอ.ดอนเจดีย์ มีการมอบหมายให้ผู้เรียนสรุปผลการเรียนรู้ โดย
บันทึกลงในสมุดบันทึกการเรียนรู้ และมีการถอดบทเรียนในช่วงท้ายของการจัดกิจกรรมโครงการในแต่ละคร้ัง ซึ่งจาก
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การบันทึกการเรียนรู้และจากการถอดบทเรียนในแต่ละครั้ง แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ 
อย่างมีระบบ มีเหตุมีผล สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม  

 
2 สถานศึกษานําเสนอวิธีการประเมินความสามารถของผู้เรียนตามคําอธิบายตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อย่างไร 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาํเภอดอนเจดีย์ มีการประเมินความสามารถของผู้เรียน
ตามคําอธิบายตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ดังน้ี 

1. การประเมินกิจกรรมภายในห้องเรียน 
 - ครูตรวจใบงานของผู้เรียนในแต่ละสัปดาห์ที่มีการมอบหมายให้ผู้เรียนทําใบงาน เพ่ือประเมิน

ความรู้ความสามารถของผู้เรียนหลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 - ครูตรวจแบบทดสอบย่อยของผู้เรียนในแต่ละสัปดาห์ที่มีการมอบหมายให้ผู้เรียนทําแบบทดสอบ

ย่อย เพ่ือประเมินความรู้ความสามารถของผู้เรียนหลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 - ครูมอบหมายให้ผู้เรียนทําแบบทดสอบกลางภาคเพ่ือประเมินความรู้ความสามารถของผู้เรียน

หลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 - ครูมอบหมายให้ผู้เรียนจัดทํารูปเล่มรายงานจากเรื่องที่ครูมอบหมายให้ผู้เรียนดําเนินการศึกษา

ค้นคว้าทั้งรูปแบบกลุ่มและรูปแบบเดี่ยว เพ่ือประเมินความรู้ความสามารถของผู้เรียน  
 - ครูสังเกตผู้เรียนจากการนําเสนอความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าหน้าชั้นเรียน 
 - ครูสังเกตุจากการจัดกิจกรรมอภิปรายกลุ่มของผู้เรียน 
2. การประเมินกิจกรรมภายนอกห้องเรียน  
  ดําเนินการจัดกิจกรรมท่ีให้ผู้เรียนได้นําเสนอผลงานของตนเองเพ่ือให้คณะกรรมการได้ทําการประเมิน คือ 

การประกวดผลงานทางวิชาการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ในวันท่ี 10 มีนาคม 2562 ณ ห้องสมุดประชาชน 
“เฉลิมราชกุมารี”  อําเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยจัดให้มีการประกวดโครงงานห้องเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 
และประกวดโครงงานทางวิชาการ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ทักษะความคิด ทักษะการแสวงหาความรู้ รวมท้ังทักษะ
การเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง จนสามารถออกมาเป็นผลงานที่มีคุณภาพอย่างสร้างสรรค์ ก่อเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 
สามารถนําเสนอศักยภาพในด้านการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองไดอ้ย่างเต็มที่ ผู้เรียนท่ีนําเสนอผลงานจนได้รับรางวัล
ชนะเลิศ ในการประกวดโครงงานระดับมัธยมศึกษาตอนต้นคือนายสยาม น่ิมนวล กับผลงานโครงงานตู้ฟักไข่จากลัง
กระดาษ และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คือ นายขวัญชัย มณีทอง กับผลงานโครงงานถังหมักรักษ์โลก 

ในการจัดกิจกรรมกับผู้เรียน กศน.อําเภอดอนเจดีย์ ได้ดําเนินการให้ผู้เรียนถอดบทเรียนจากการร่วมกิจกรรม
ทุกคร้ัง โดยเฉพาะกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เช่น โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอบรมส่งเสริมพัฒนาด้าน      
สุขภาวะนักศึกษา กศน.อําเภอดอนเจดีย์ โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการจัดอบรมฝึกทักษะให้ความรู้กระบวนการ
คิดเป็น รูปแบบสะเต็มศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอบรมและศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย 
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บุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย เป็นต้น  ทั้งน้ีเพ่ือให้ผู้เรียนได้นําเสนอกระบวนการคิดของตนออกมา ส่งเสริมให้ผู้เรียนนํา
ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้อย่างเหมาะสม 
 
3 สถานศึกษามีผลการดําเนินงานเก่ียวกับการพัฒนาผู้เรียนตามคําอธิบายตัวบ่งชี้ท่ี 1.2  อย่างต่อเนื่องอย่างไร 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอนเจดีย์มีการจัดโครงการพัฒนาผู้เรียน ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ในรูปแบบโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คือ 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนค่ายอบรมลูกเสือคุณธรรม ต้านภัยยาเสพติด วันที่ 21 – 23 ธันวาคม 
2561 ณ ค่ายพนิดาลูกเสือไทย ตําบลรั้วใหญ่ อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือให้ นักศึกษา กศน. อําเภอดอนเจดีย์ 
มีจิตสํานึกความรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ประพฤติปฏิบัติตนให้
เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ ประกอบกับเป็นผู้มีคุณธรรม และห่างไกลจากยาเสพติด 
 2. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการจัดอบรมฝึกทักษะให้ความรู้กระบวนการคิดเป็น รูปแบบสะเต็มศึกษา 
ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมนายมหานุภาพวัดดอนเจดีย์ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจสาระ
ความรู้พ้ืนฐาน วิชาวิทยาศาสตร์ ใช้ทักษะกระบวนการคิดในรูปแบบกลุ่ม รวมทั้งนําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวันใน
การแก้ปัญหา โดยให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะการคิดการแก้ปัญหา 
 นอกจากน้ี กศน.อําเภอดอนเจดีย์ยังได้จัดโครงการประกวดผลงานทางวิชาการ โดยให้ผู้เรียนส่งผลงานทาง
วิชาการที่เกิดจากกระบวนการคิดในรูปแบบกลุ่ม ซึ่งแบ่งเป็น ๒ ประเภทคือการประกวดห้องเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 
และการประกวดโครงงาน ส่งผลให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการใช้กระบวนการคิดอย่างมีทักษะ เพ่ือให้เกิดผล
งานที่มีคุณภาพจนสามารถได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นคือโครงงานตู้ฟักไข่จากลังกระดาษ ของ
นักศึกษา กศน.ตําบลสระกระโจม และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายคือโครงงานถังหมักรักษ์โลก ของนักศึกษา กศน.
ตําบลหนองสาหร่าย 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอนเจดีย์มีการจัดโครงการพัฒนาผู้เรียน      
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในรูปแบบโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คือ 
 1. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนค่ายอาสายุวกาชาดร่วมใจรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและอบรม 
“หลักสูตรจุดประกายกาชาดและหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น” วันที่ 7 – 9 มิถุนายน 2562 ณ ค่ายลูกเสือ   
ศรีกะอางแคมป์ ตําบลศรีกะอาง อําเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก เพ่ือให้ นักศึกษา กศน.อําเภอดอนเจดีย์ มีจิตสํานึก
ความเป็นจิตอาสา มีจิตสาธารณะช่วยเหลือผู้อื่น ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
ประกอบกับเป็นผู้มีคุณธรรม และห่างไกลจากยาเสพติด 

2. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน นักศึกษา กศน.ดอนเจดีย์รวมใจต้านภัยยาเสพติด วันที่ 25 มิถุนายน 
2562 ณ ห้องประชุมนายมหานุภาพวัดดอนเจดีย์ อําเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือให้ นักศึกษา กศน. อําเภอ
ดอนเจดีย์ ตระหนักถึงโทษภัยของยาเสพติด ร่วมใจรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด 
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3. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การอบรมฝึกทักษะกระบวนการคิดเป็น สาระพ้ืนฐานวิชาวิทยาศาสตร์
รูปแบบสะเต็มศึกษา ในวันท่ี 3 - 4 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมนายมหานุภาพวัดดอนเจดีย์ และองค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจสาระความรู้
พ้ืนฐาน วิชาวิทยาศาสตร์ ใช้ทักษะกระบวนการคิดในรูปแบบกลุ่ม รวมทั้งนําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวันในการ
แก้ปัญหา โดยให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะการคิดการแก้ปัญหา 

4. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทยสู่การเป็น
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมนายมหานุภาพวัดดอนเจดีย์ อําเภอดอน
เจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือให้ นักศึกษา กศน. อําเภอดอนเจดีย์ มีจิตสํานึกความรักในสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ ดําเนินชีวิตตามหลักประชาธิปไตย เป็นผู้มีคุณธรรม ไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด 
 นอกจากน้ี กศน.อําเภอดอนเจดีย์ยังได้จัดโครงการประกวดผลงานทางวิชาการ โดยให้ผู้เรียนส่งผลงานทาง
วิชาการที่เกิดจากกระบวนการคิดในรูปแบบกลุ่ม ซึ่งแบ่งเป็น ๒ ประเภทคือการประกวดห้องเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 
และการประกวดโครงงาน ส่งผลให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการใช้กระบวนการคิดอย่างมีทักษะ เพ่ือให้เกิดผล
งานท่ีมีคุณภาพจนสามารถได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นคือโครงงานสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ 
ของนักศึกษา กศน.ตําบลดอนเจดีย์ และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายคือโครงงานเตาย่างปิคนิคประหยัดถ่าน ของ
นักศึกษา กศน.ตําบลหนองสาหร่าย 
 
4 สถานศึกษามีการรายงานที่สอดคล้อง กับนโยบายและจุดเน้น ของสํานักงาน กศน./นโยบายจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ/ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปีอย่างไร 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอนเจดีย์ มีการดําเนินงานสอดคล้องกับนโยบายและ
จุดเน้นสํานักงาน กศน. ปีงบประมาณ 2562 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีคุณภาพ 
  3.3 ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบ “สะเต็มศึกษา” (STEM eduction) สําหรับผู้เรียน
และประชาชน โดยบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ควบคู่กับเทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์เพ่ือ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน พัฒนาทักษะชีวิตสู่การประกอบอาชีพ 
  3.7 ยกระดับคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยพัฒนาหลักสูตร รูปแบบ
การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คุณภาพของสื่อและนวัตกรรม รวมทั้งมาตรฐานของการ
วัดและประเมินผล เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้สังคมเกี่ยวกับคุณภาพการจัดการศึกษาของสํานักงาน กศน.  
สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report) ประจาํปีงบประมาณ 2562 หน้า 66 
 

ยุทศศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข้อ 2.1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยและมีทักษะและคุณลักษณะที่จําเป็นใน

ศตวรรษที่ 21 
(1) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เพ่ิมข้ึน 

5 สถานศึกษามีผู้เรียนที่เป็นตัวอย่างที่ดีหรือต้นแบบตามคําอธิบายตัวบ่งชี้ 1.2 หรือไม่อย่างไร 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยอําเภอดอนเจดีย์ มีผู้เรียนท่ีมีผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

เป็นตัวอย่างทางด้านทักษะกระบวนการคิด ทักษะแสวงหาความรู้ เป็นผู้มีจิตอาสาและเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง 
ดังต่อไปนี้ 

1. นายสรยุทธ์ิ เที่ยงสาย เป็นตัวอย่างที่ดีด้านเศรษฐกิจพอเพียง ในการออม การทําบัญชีครัวเรือน การปลูก
ผักสวนครัว สามารถเป็นผู้นําในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 

2. นายประภาส ทิพย์ขํา เป็นตัวอย่างด้านการเป็นผู้มีจิตอาสา  มีภาวะการเป็นผู้นํา สามารถเป็นผู้นําในการ
จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดและสถานศึกษา และได้รับตําแหน่งประธานองค์กรนักศึกษาของ 
กศน.อําเภอดอนเจดีย์ 

3. นางสาวภัทราพร จันทร์แสงฉาย เป็นผู้นําด้านการเป็นผู้ผู้มีจิตอาสา เป็นผู้นําในการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น 
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดและสถานศึกษา นําเพ่ือน กศน.ตําบลหนองสาหร่าย จัดกิจกรรมทําดีได้ไม่อายใคร และส่ง
เข้าประกวดโครงงานคุณธรรมจนได้รบัรางวัลชนะเลิศ ของ กศน.อําเภอดอนเจดีย์  
 4. นายสยาม น่ิมนวล (ผู้นํากลุ่ม) นักศึกษา กศน.ตําบลสระกระโจม เป็นตัวอย่างที่ดีในการจัดทําผลงาน
วิชาการส่งเข้าประกวดจนได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชื่อโครงงานท่ีส่งเข้า
ประกวดคือตู้ฟักไข่จากลังกระดาษ 
 5. นายขวัญชัย มณีทอง (ผู้นํากลุ่ม) นักศึกษา กศน.ตําบลหนองสาหร่าย เป็นตัวอย่างที่ดีในการจัดทําผลงาน
วิชาการส่งเข้าประกวดจนได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชื่อโครงงานที่ส่งเข้า
ประกวดคือถังหมักรักษ์โลก 
  6. นายสรยุทธ์ิ เที่ยงสาย (ผู้นํากลุ่ม) เป็นตัวอย่างที่ดีในการจัดทําห้องเรียนเศรษฐกิจพอเพียงจนได้รับรางวัล
ชนะเลิศ (กศน.ตําบลหนองสาหร่าย) เป็นผู้นําพาสมาชิกจัดทํากิจกรรมของห้องเรียนเศรษฐกิจพอเพียงจนได้รับรางวัล
ชนะเลิศ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 ผู้เรียนการศกึษาขั้นพ้ืนฐานมีความรู้พ้ืนฐาน 
ผลการดําเนนิงาน 

ตารางเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนน N-Net 
ระดับประถมศึกษา 

รายวิชาบังคับ 
ค่าเฉลี่ยของคะแนน N-Net 

ระดับสถานศกึษา 
ค่าเฉลี่ยของคะแนน N-Net 

ระดับประเทศ 
ค่า
เป้า 

หมาย 2/60 1/61 ค่าเฉลี่ย 2/60 1/61 ค่าเฉลี่ย
1. เศรษฐกิจพอเพียง 50.00 90.00 70.00 58.80 63.23 61.02 70.00
2. สุขศึกษา พลศึกษา 90.00 60.00 75.00 44.84 41.06 42.95 75.00
3. ศิลปศึกษา 40.00 70.00 55.00 37.98 42.69 40.34 55.00
4. ทักษะการเรียนรู้ 46.67 43.33 45.00 38.65 37.28 37.97 45.00
5. คณติศาสตร์ 60.00 40.00 50.00 29.78 29.56 29.67 50.00
6. ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 70.00 20.00 45.00 35.77 35.33 35.55 45.00
7. ภาษาไทย 85.00 40.00 62.50 47.44 50.20 48.82 63.00
8. วิทยาศาสตร์ 40.00 40.00 40.00 28.84 32.02 30.43 40.00
9. สังคมศึกษา 40.00 50.00 45.00 47.98 45.75 46.87 47.00
10. ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 50.00 30.00 40.00 29.81 29.71 29.76 40.00
11. การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 20.00 40.00 30.00 48.71 45.60 47.16 30.00
12. ชอ่งทางการประกอบอาชีพ 60.00 60.00 60.00 47.53 54.74 51.14 60.00
13. ทักษะการประกอบอาชีพ 65.00 40.00 52.50 35.02 36.06 35.54 53.00
14. พัฒนาอาชีพให้มอียู่มีกิน 50.00 40.00 45.00 37.72 36.17 36.95 45.00
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รายวิชาบังคับ ค่าเป้าหมาย
ค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบ N-Net ของ
สถานศกึษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ตารางเปรียบเทียบ
กับค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 
1. เศรษฐกิจพอเพียง 70.00 70.00 71.00 72.00 เท่าค่าเป้าหมาย
2. สุขศึกษา พลศึกษา 75.00 75.00 76.00 77.00 เท่าค่าเป้าหมาย
3. ศิลปศึกษา 55.00 55.00 56.00 57.00 เท่าค่าเป้าหมาย
4. ทักษะการเรียนรู้ 45.00 45.00 46.00 47.00 เท่าค่าเป้าหมาย
5. คณติศาสตร์ 50.00 50.00 51.00 52.00 เท่าค่าเป้าหมาย
6. ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 45.00 45.00 46.00 47.00 เท่าค่าเป้าหมาย
7. ภาษาไทย 63.00 62.50 63.00 64.00 ต่ํากว่าค่าเป้าหมาย
8. วิทยาศาสตร์ 40.00 40.00 41.00 42.00 เท่าค่าเป้าหมาย
9. สังคมศึกษา 47.00 45.00 46.00 47.00 ต่ํากว่าค่าเป้าหมาย
10. ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 40.00 40.00 41.00 42.00 เท่าค่าเป้าหมาย
11. การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 30.00 30.00 31.00 32.00 เท่าค่าเป้าหมาย
12. ชอ่งทางการประกอบอาชีพ 60.00 60.00 61.00 62.00 เท่าค่าเป้าหมาย
13. ทักษะการประกอบอาชีพ 53.00 52.50 53.00 54.00 ต่ํากว่าค่าเป้าหมาย
14. พัฒนาอาชีพให้มอียู่มีกิน 45.00 45.00 46.00 47.00 เท่าค่าเป้าหมาย
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ระดับมัธยมศกึษาตอนต้น 

รายวิชาบังคับ 
ค่าเฉลี่ยของคะแนน N-Net 

ระดับสถานศกึษา 
ค่าเฉลี่ยของคะแนน N-Net 

ระดับประเทศ 
ค่า
เป้า 

หมาย 2/60 1/61 ค่าเฉลี่ย 2/60 1/61 ค่าเฉลี่ย
1. เศรษฐกิจพอเพียง 59.20 57.69 58.45 54.30 56.09 55.2 59.00
2. สุขศึกษา พลศึกษา 54.40 50.77 52.59 48.06 48.43 48.25 53.00
3. ศิลปศึกษา 40.00 29.23 34.62 36.92 28.27 32.60 35.00
4. ทักษะการเรียนรู้ 38.27 42.82 40.55 36.91 37.12 37.02 41.00
5. คณติศาสตร์ 29.87 26.67 28.27 28.91 26.91 27.91 29.00
6. ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 21.00 28.46 24.73 25.68 27.17 26.43 27.00
7. ภาษาไทย 42.00 54.23 48.12 41.24 50.42 45.83 49.00
8. วิทยาศาสตร์ 29.33 34.36 31.85 26.58 30.66 28.62 32.00
9. สังคมศึกษา 35.60 38.46 37.03 38.01 38.12 38.07 39.00
10. ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 33.60 35.38 34.49 33.15 32.48 32.82 35.00
11. การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 39.60 39.23 39.42 36.83 36.41 36.62 40.00
12. ชอ่งทางการพัฒนาอาชพี 50.40 67.69 59.05 47.87 59.25 53.56 59.00
13. ทักษะการพัฒนาอาชีพ 40.00 43.85 41.93 38.63 38.32 38.48 42.00
14. พัฒนาอาชีพให้มคีวามเข้มแข็ง 34.00 42.31 38.16 31.48 37.30 34.39 38.00
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รายวิชาบังคับ ค่าเป้าหมาย
ค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบ N-Net ของ
สถานศกึษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ตารางเปรียบเทียบ
กับค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 
1. เศรษฐกิจพอเพียง 59.00 58.45 59.00 60.00 ต่ํากว่าค่าเป้าหมาย
2. สุขศึกษา พลศึกษา 53.00 52.59 53.00 54.00 ต่ํากว่าค่าเป้าหมาย
3. ศิลปศึกษา 35.00 34.62 35.00 36.00 ต่ํากว่าค่าเป้าหมาย
4. ทักษะการเรียนรู้ 41.00 40.55 41.00 42.00 ต่ํากว่าค่าเป้าหมาย
5. คณติศาสตร์ 29.00 28.27 29.00 30.00 ต่ํากว่าค่าเป้าหมาย
6.ภาษาอังกฤษในชีวติประจําวัน 25.00 24.73 27.00 28.00 ต่ํากว่าค่าเป้าหมาย
7.ภาษาไทย 49.00 48.12 49.00 50.00 ต่ํากว่าค่าเป้าหมาย
8.วิทยาศาสตร ์ 32.00 31.85 32.00 33.00 ต่ํากว่าค่าเป้าหมาย
9.สังคมศึกษา 38.00 37.03 39.00 40.00 ต่ํากว่าค่าเป้าหมาย
10.ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 35.00 34.49 35.00 36.00 ต่ํากว่าค่าเป้าหมาย
11.การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 40.00 39.42 40.00 41.00 ต่ํากว่าค่าเป้าหมาย
12.ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 60.00 59.05 59.00 60.00 ต่ํากว่าค่าเป้าหมาย
13.ทักษะการพัฒนาอาชีพ 42.00 41.93 42.00 43.00 ต่ํากว่าค่าเป้าหมาย
14.พัฒนาอาชพีให้มีความเขม้แข็ง 39.00 38.16 38.00 39.00 ต่ํากว่าค่าเป้าหมาย
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ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย 

รายวิชาบังคับ 
ค่าเฉลี่ยของคะแนน N-Net 

ระดับสถานศกึษา 
ค่าเฉลี่ยของคะแนน N-Net 

ระดับประเทศ 
ค่า
เป้า 

หมาย 2/60 1/61 ค่าเฉลี่ย 2/60 1/61 ค่าเฉลี่ย
1. เศรษฐกิจพอเพียง 50.00 43.85 46.93 41.52 40.18 40.85 47.00
2. สุขศึกษา พลศึกษา 62.41 56.92 59.67 53.00 54.34 53.67 60.00
3. ศิลปศึกษา 29.66 23.85 26.76 25.74 28.54 27.14 27.00
4. ทักษะการเรียนรู้ 38.16 42.56 40.36 35.34 37.72 36.53 41.00
5. คณติศาสตร์ 28.51 22.56 25.54 25.59 22.86 24.23 26.00
6. ภาษาอังกฤษเพ่ือชีวิตและสังคม 17.93 23.46 20.70 21.19 25.01 23.10 23.00
7. ภาษาไทย 45.86 38.46 42.16 43.08 36.20 39.64 43.00
8. วิทยาศาสตร์ 20.00 17.44 18.72 20.13 22.62 21.38 22.00
9. สังคมศึกษา 27.93 26.92 27.43 28.11 32.24 30.18 31.00
10. ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 26.21 36.15 31.18 23.00 35.72 29.36 32.00
11. การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 17.24 25.38 21.31 19.55 22.58 21.07 22.00
12. ชอ่งทางการขยายอาชีพ 51.38 53.08 52.23 46.04 55.52 50.78 53.00
13. ทักษะการขยายอาชีพ 40.00 37.69 38.85 35.32 35.83 35.58 39.00
14. พัฒนาอาชีพให้มคีวามมัน่คง 40.69 55.38 48.04 38.80 42.14 40.47 48.00
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รายวิชาบังคับ ค่าเป้าหมาย
ค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบ N-Net ของ

สถานศกึษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ตารางเปรียบเทียบ
กับค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 
1. เศรษฐกิจพอเพียง 47.00 46.93 47.00 48.00 ต่ํากว่าค่าเป้าหมาย
2. สุขศึกษา พลศึกษา 60.00 59.67 60.00 61.00 ต่ํากว่าค่าเป้าหมาย
3. ศิลปศึกษา 27.00 26.76 27.00 28.00 ต่ํากว่าค่าเป้าหมาย
4. ทักษะการเรียนรู้ 41.00 40.36 41.00 42.00 ต่ํากว่าค่าเป้าหมาย
5. คณติศาสตร์ 26.00 25.54 26.00 27.00 ต่ํากว่าค่าเป้าหมาย
6. ภาษาอังกฤษเพ่ือชีวิตและสังคม 21.00 20.7 23.00 24.00 ต่ํากว่าค่าเป้าหมาย
7. ภาษาไทย 43.00 42.16 43.00 44.00 ต่ํากว่าค่าเป้าหมาย
8. วิทยาศาสตร์ 19.00 18.72 22.00 23.00 ต่ํากว่าค่าเป้าหมาย
9. สังคมศึกษา 28.00 27.43 31.00 32.00 ต่ํากว่าค่าเป้าหมาย
10. ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 32.00 31.18 32.00 33.00 ต่ํากว่าค่าเป้าหมาย
11. การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 22.00 21.31 22.00 23.00 ต่ํากว่าค่าเป้าหมาย
12. ชอ่งทางการขยายอาชีพ 53.00 52.23 53.00 54.00 ต่ํากว่าค่าเป้าหมาย
13.ทักษะการขยายอาชีพ 39.00 38.85 39.00 40.00 ต่ํากว่าค่าเป้าหมาย
14.พัฒนาอาชพีให้มีความมั่นคง 49.00 48.04 48.00 49.00 ต่ํากว่าค่าเป้าหมาย
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ตารางเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนน ผลการสอบปลายภาคเรียน 
ระดับประถมศึกษา 

รายวิชาบังคับ 
ค่าเฉลี่ยคะแนนผลการสอบ

ปลายภาคเรียนของสถานศกึษา
ค่าเฉลี่ยคะแนนผลการสอบ
ปลายภาคเรียนระดับประเทศ 

ค่า
เป้า 

หมาย 2/60 1/61 ค่าเฉลี่ย 2/60 1/61 ค่าเฉลี่ย
1. เศรษฐกิจพอเพียง 76.00 68.00 72.00 23.72 21.66 22.69 72.00
2. สุขศึกษา พลศึกษา  20.35 21.46 20.91 21.00
3. ศิลปศึกษา 58.00 58.00 18.38 20.47 19.43 58.00
4. ทักษะการเรียนรู้  65.67 65.67 28.69 31.40 30.05 66.00
5. คณติศาสตร์  65.00 65.00 15.93 17.02 16.48 65.00
6. ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  60.67 60.67 18.68 16.28 17.48 61.00
7. ภาษาไทย  19.32 20.81 20.07 20.00
8. วิทยาศาสตร์ 59.00 59.00 19.16 21.58 20.37 59.00
9. สังคมศึกษา  71.00 71.00 19.45 21.08 20.27 71.00
10. ศาสนาและหน้าที่พลเมือง  20.94 20.21 20.58 21.00
11. การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 73.40 73.40 20.27 22.70 21.49 74.00
12. ชอ่งทางการประกอบอาชีพ  71.00 71.00 22.29 22.19 22.24 71.00
13. ทักษะการประกอบอาชีพ  67.67 67.67 27.57 28.08 27.83 68.00
14. พัฒนาอาชีพให้มอียู่มีกิน 70.80 70.80 18.73 19.01 18.87 71.00
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รายวิชาบังคับ ค่าเป้าหมาย
ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการสอบปลายภาค
เรียนของสถานศึกษา ระดับประถมศกึษา 

ตารางเปรียบเทียบกบั
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 
1. เศรษฐกิจพอเพียง 21.00 72.00 72.00 73.00 สูงกว่าค่าเป้าหมาย
2. สุขศึกษา พลศึกษา 26.00 21.00 22.00 ไม่มี นศ.ลงทะเบียน
3. ศิลปศึกษา 18.00 58.00 58.00 59.00 สูงกว่าค่าเป้าหมาย
4. ทักษะการเรียนรู้ 22.00 65.67 66.00 67.00 สูงกว่าค่าเป้าหมาย
5. คณติศาสตร์ 23.00 65.00 65.00 66.00 สูงกว่าค่าเป้าหมาย
6. ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 19.00 60.67 61.00 62.00 สูงกว่าค่าเป้าหมาย
7. ภาษาไทย 17.00 20.00 21.00 ไม่มี นศ.ลงทะเบียน
8. วิทยาศาสตร์ 26.00 59.00 59.00 60.00 สูงกว่าค่าเป้าหมาย
9. สังคมศึกษา 24.00 71.00 71.00 72.00 สูงกว่าค่าเป้าหมาย
10. ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 20.00 21.00 22.00 ไม่มี นศ.ลงทะเบียน
11. การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 22.00 73.40 74.00 75.00 สูงกว่าค่าเป้าหมาย
12. ชอ่งทางการประกอบอาชีพ 15.00 71.00 71.00 72.00 สูงกว่าค่าเป้าหมาย
13. ทักษะการประกอบอาชีพ 22.00 67.67 68.00 69.00 สูงกว่าค่าเป้าหมาย
14. พัฒนาอาชีพให้มอียู่มีกิน 15.00 70.80 71.00 72.00 สูงกว่าค่าเป้าหมาย
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ระดับมัธยมศกึษาตอนต้น 

รายวิชาบังคับ 
ค่าเฉลี่ยคะแนนผลการสอบ

ปลายภาคเรียนของสถานศกึษา
ค่าเฉลี่ยคะแนนผลการสอบ
ปลายภาคเรียนระดับประเทศ 

ค่า
เป้า 

หมาย 2/60 1/61 ค่าเฉลี่ย 2/60 1/61 ค่าเฉลี่ย
1. เศรษฐกิจพอเพียง 61.73 81.00 71.37 20.55 23.74 22.15 72.00
2. สุขศึกษา พลศึกษา 58.00 58.00 20.29 22.05 21.17 59.00
3. ศิลปศึกษา 55.09 69.50 62.30 15.38 18.54 19.96 63.00
4. ทักษะการเรียนรู้ 55.67 55.67 25.94 29.92 27.93 56.00
5. คณติศาสตร์ 35.67 62.00 48.84 21.04 24.00 22.52 49.00
6. ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 35.50 64.56 50.03 20.23 19.84 20.04 51.00
7. ภาษาไทย 70.76 70.04 70.40 30.98 30.53 30.76 71.00
8. วิทยาศาสตร์ 36.88 64.33 50.61 20.90 27.40 24.15 51.00
9. สังคมศึกษา 49.33 66.24 57.79 15.19 16.31 15.75 58.00
10. ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 60.00 60.00 17.75 18.30 18.03 60.00
11. การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 56.24 64.86 60.55 16.96 16.65 16.81 61.00
12. ชอ่งทางการพัฒนาอาชพี 50.00 84.00 67.00 18.61 23.03 20.82 67.00
13. ทักษะการพัฒนาอาชีพ 31.83 65.00 48.42 23.97 26.82 25.40 49.00
14. พัฒนาอาชีพให้มคีวามเข้มแข็ง 54.76 65.83 60.30 15.53 18.02 16.78 61.00
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รายวิชาบังคับ ค่าเป้าหมาย

ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการสอบปลายภาค
เรียนของสถานศกึษา ระดับมัธยมศกึษา

ตอนต้น 

ตารางเปรียบเทียบ
กับค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 
1. เศรษฐกิจพอเพียง 23.00 71.37 72.00 73.00 สูงกว่าค่าเป้าหมาย
2. สุขศึกษา พลศึกษา 22.00 58.00 59.00 60.00 สูงกว่าค่าเป้าหมาย
3. ศิลปศึกษา 19.00 62.30 63.00 64.00 สูงกว่าค่าเป้าหมาย
4. ทักษะการเรียนรู้ 18.00 55.67 56.00 57.00 สูงกว่าค่าเป้าหมาย
5. คณติศาสตร์ 22.00 48.84 49.00 50.00 สูงกว่าค่าเป้าหมาย
6. ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 15.00 50.03 51.00 52.00 สูงกว่าค่าเป้าหมาย
7. ภาษาไทย 22.00 70.40 71.00 72.00 สูงกว่าค่าเป้าหมาย
8. วิทยาศาสตร์ 14.00 50.61 51.00 52.00 สูงกว่าค่าเป้าหมาย
9. สังคมศึกษา 16.00 57.79 58.00 59.00 สูงกว่าค่าเป้าหมาย
10. ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 19.00 60.00 60.00 61.00 สูงกว่าค่าเป้าหมาย
11. การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 20.00 60.55 61.00 62.00 สูงกว่าค่าเป้าหมาย
12. ชอ่งทางการพัฒนาอาชพี 20.00 67.00 67.00 68.00 สูงกว่าค่าเป้าหมาย
13. ทักษะการพัฒนาอาชีพ 15.00 48.42 49.00 50.00 สูงกว่าค่าเป้าหมาย
14. พัฒนาอาชีพให้มคีวามเข้มแข็ง 19.00 60.30 61.00 62.00 สูงกว่าค่าเป้าหมาย
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ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย 

รายวิชาบังคับ 
ค่าเฉลี่ยคะแนนผลการสอบ

ปลายภาคเรียนของสถานศกึษา
ค่าเฉลี่ยคะแนนผลการสอบ
ปลายภาคเรียนระดับประเทศ 

ค่า
เป้า 

หมาย 2/60 1/61 ค่าเฉลี่ย 2/60 1/61 ค่าเฉลี่ย
1. เศรษฐกิจพอเพียง 66.09 66.25 66.17 20.51 23.76 22.14 67.00
2. สุขศึกษา พลศึกษา 69.00 73.90 71.45 19.52 23.63 21.58 72.00
3. ศิลปศึกษา 51.00 51.00 51.00 15.21 16.60 15.91 51.00
4. ทักษะการเรียนรู้ 41.00 53.00 47.00 28.22 34.66 31.44 47.00
5. คณติศาสตร์ 55.00 63.57 59.29 19.61 20.29 19.95 60.00
6. ภาษาอังกฤษเพ่ือชีวิตและสังคม 56.00 67.00 61.50 19.88 19.13 19.51 62.00
7. ภาษาไทย  72.50 72.50 28.51 29.65 29.08 73.00
8. วิทยาศาสตร์ 46.75 63.67 55.21 21.94 25.47 23.71 56.00
9. สังคมศึกษา 36.75 62.03 49.39 16.06 14.13 15.10 50.00
10. ศาสนาและหน้าที่พลเมือง  64.00 64.00 18.22 18.47 18.35 64.00
11. การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 62.90 59.83 61.37 20.35 19.01 19.68 62.00
12. ชอ่งทางการขยายอาชีพ 30.00 62.00 46.00 18.31 17.97 18.14 47.00
13. ทักษะการขยายอาชีพ 60.00 79.69 69.85 22.84 30.56 26.70 70.00
14. พัฒนาอาชีพให้มคีวามมัน่คง 57.38 58.33 57.86 16.21 15.47 15.84 58.00
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รายวิชาบังคับ ค่าเป้าหมาย

ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการสอบปลายภาค
เรียนของสถานศกึษา ระดับมัธยมศกึษา

ตอนปลาย 

ตารางเปรียบเทียบ
กับค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 
1. เศรษฐกิจพอเพียง 21.00 66.17 67.00 68.00 สูงกว่าค่าเป้าหมาย
2. สุขศึกษา พลศึกษา 24.00 71.45 72.00 73.00 สูงกว่าค่าเป้าหมาย
3. ศิลปศึกษา 22.00 51.00 51.00 52.00 สูงกว่าค่าเป้าหมาย
4. ทักษะการเรียนรู้ 21.00 47.00 47.00 48.00 สูงกว่าค่าเป้าหมาย
5. คณติศาสตร์ 24.00 59.29 60.00 61.00 สูงกว่าค่าเป้าหมาย
6. ภาษาอังกฤษเพ่ือชีวิตและสังคม 17.00 61.50 62.00 63.00 สูงกว่าค่าเป้าหมาย
7. ภาษาไทย 23.00 72.50 73.00 74.00 สูงกว่าค่าเป้าหมาย
8. วิทยาศาสตร์ 15.00 55.21 56.00 57.00 สูงกว่าค่าเป้าหมาย
9. สังคมศึกษา 17.00 49.39 50.00 51.00 สูงกว่าค่าเป้าหมาย
10. ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 22.00 64.00 64.00 65.00 สูงกว่าค่าเป้าหมาย
11. การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 24.00 61.37 62.00 63.00 สูงกว่าค่าเป้าหมาย
12. ชอ่งทางการขยายอาชีพ 21.00 46.00 47.00 48.00 สูงกว่าค่าเป้าหมาย
13. ทักษะการขยายอาชีพ 19.00 69.85 70.00 71.00 สูงกว่าค่าเป้าหมาย
14. พัฒนาอาชีพให้มคีวามมัน่คง 17.00 57.86 58.00 59.00 สูงกว่าค่าเป้าหมาย

 
1. ผู้เรียนมีความรู้พ้ืนฐานตามคําอธิบายตัวบ่งชี้ 1.3 เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กําหนดไว้อย่างไร 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอนเจดีย์ ได้นําผลการสอบปลายภาคเรียน เป็นค่าสถิติ
พ้ืนฐานสําหรับสถานศึกษาจําแนกตามรายวิชามากําหนดเป็นค่าเป้าหมาย ซึ่งจากผลของค่าเฉล่ียของคะแนนสอบสอบ
ปลายภาคเรียน ในระดับประถมศึกษา สูงกว่าค่าเป้าหมาย 11 วิชา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สูงกว่าค่าเป้าหมาย 14 
วิชา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สูงกว่าค่าเป้าหมาย 14 วิชาและจากผลของค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบ N – Net ใน
ระดับประถมศึกษาเท่ากับค่าเป้าหมาย 12 วิชา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ต่ํากว่าค่าเป้าหมาย 14 วิชา และระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ต่ํากว่าค่าเป้าหมาย 14 วิชา สรุปผลจากการเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยของคะแนนสอบ
ปลายภาค สูงกว่าผลของค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบ N-Net สถานศึกษาจึงนําผลคะแนนเฉล่ียของคะแนนสอบปลาย
ภาค มาใช้ในการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report) ประจาํปีงบประมาณ 2562 หน้า 79 
 

ตารางกําหนดค่าเป้าหมายในการนําความรู้ไปใช้ในการดํารงชีวิต การทํางาน หรือการประกอบอาชีพ 

รายการ ค่าเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมายในการนําความรู้ไปใช้ในการดํารงชีวิต 

การทํางาน หรือการประกอบอาชีพ 
2561 2562 2563

การนําความรู้พ้ืนฐานไปใช้ในการดํารงชีวิต 
และการประกอบอาชีพ 

47 45 47 49

หมายเหตุ ในปีงบประมาณ 2561 สถานศึกษาได้กําหนดค่าเป้าหมายในการนําความรู้ไปใช้ในการดํารงชีวิต 
การทํางาน หรือการประกอบอาชีพ ของปี 2562 ไว้คือ 47 คน 

รายการ ค่าเป้าหมาย
ภาคเรียนที ่

2/60 
(จํานวนคน) 

ภาคเรียนที ่
1/61 

(จํานวนคน) 
รวม ผลการดําเนนิงาน

การนําความรู้พ้ืนฐานไปใช้ใน
การดํารงชีวิตและการประกอบ
อาชีพ 

47 48 39 87 สูงกว่าเป้าหมายที่
กําหนด 

2. ผู้เรียนนําความรู้พ้ืนฐานไปใช้ในการดํารงชีวิต การทํางาน หรือการประกอบอาชีพได้ เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
ที่กําหนดอย่างไร 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอนเจดีย์ ประเมินผู้เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในภาค
เรียนที่ 2/2560 และ 1/2561 พบว่า ผู้เรียนมีความรู้พ้ืนฐานไปใช้ในการดํารงชีวิต การทํางาน ผู้เรียนการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานที่ประสบความสําเร็จในเรื่องการทํางาน การศึกษาต่อ และดูจากการตรวจสอบวุฒิการศึกษามาจากสถาน
ประกอบการ สถานศึกษาที่นําไปศึกษาต่อ และจากนักศึกษามาขอใบรับรองเพ่ือนําไปย่ืนสถานประกอบการเพ่ือปรับ
เงินเดือน จึงทําให้การดําเนินงานบรรลุค่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
3. สถานศึกษามีผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้พ้ืนฐานของผู้เรียนตามคําอธิบายตัวบ่งชี้ 1.3 อย่าง
ต่อเน่ืองอย่างไร 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอนเจดีย์ มีผลการจัดทํากิจกรรมท่ีเก่ียวกับการพัฒนา
ความรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเน่ือง คือ 
3.1 มีการจัดทาํแผนการจัดการเรียนรู้โครงการประชมุเชิงปฏิบัติการ การจัดทําแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการประจาํ
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  วันที่ 5 – 7 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมอยุธยาริเวอร์วิว จังหวัด
พระนครศรีอยธุยา  
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3.2 มีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําแผนการเรียนรู้รายบุคคลแบบ    
บูรณาการ ประจําภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 13 – 15 พฤษภาคม 2562 ณ คุ้มพญาซอรีสอร์ท จังหวัด
สมุทรสงคราม  
3.3 มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อจัดทําแผนการสอนรายบุคคล ดําเนินการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการเรียนรู้ที่
หลากหลาย เช่น สื่อเทคโนโลยี แบบเรียน แหล่งเรียนรู้ ดําเนินการจัดการสอบปลายภาค  
3.4 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
- โครงการอบรมนักศึกษา กศน.อําเภอดอนเจดีย์ รวมใจภักดิ์ รักสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ วันที่ 4 และ 7 
ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมนายมหานุภาพ วัดดอนเจดีย์ อําเภอดอนเจดีย์  จังหวัดสุพรรณบุรีและท้องสนามหลวง 
กรุงเทพมหานคร  
- โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค่ายลูกเสือคุณธรรมต้านภัยยาเสพติด วันที่ 21 – 23 ธันวาคม 2561 ณ ค่ายพนิดา
ลูกเสือไทย อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 
- โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน อบรมส่งเสริมพัฒนาด้าน สุขภาวะ นักศึกษา กศน.อําเภอดอนเจดีย์ วันที่ 24 
มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมนายมหานุภาพ วัดดอนเจดีย์ อําเภอดอนเจดีย์  จังหวัดสุพรรณบุรี 
- โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเกษตรแนวใหม่ ใฝ่ใจพอเพียง วันที่ 30 - 31 มกราคม 2562ณ ค่ายลูกเสือดรุณวิทย์ 
อําเภอดอนเจดีย์และสวนกล้วย อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  
  - โครงการอบรมส่งเสริมทักษะ รูปแบบ STEM ศึกษา วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม
นายมหานุภาพ วัดดอนเจดีย์ อําเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
  - โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนค่ายอาสายุวกาชาดร่วมใจรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและอบรม
“หลักสูตรจุดประกายกาชาดและหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น” วันท่ี 7 - 9 มิถุนายน 2562 ณ ค่ายลูกเสือ   
ศรีกะอางแคมป์ ตําบลศรีกะอาง อําเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 
 - โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน "นักศึกษา กศน.อําเภอดอนเจดีย์ รวมใจต้านภัยยาเสพติด วันที่ 25 
มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมนายมหานุภาพ วัดดอนเจดีย์ อําเภอดอนเจดีย์  จังหวัดสุพรรณบุรี 
  - โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เ รียนการอบรมฝึกทักษะกระบวนการคิดเป็น สาระพ้ืนฐานวิชา
วิทยาศาสตร์รูปแบบสะเต็มศึกษา  วันที่ 3 – 4 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมนายมหานุภาพ วัดดอนเจดีย์อําเภอ
ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรีและองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
  - โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย     
สู่การเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมนายมหานุภาพ วัดดอนเจดีย์ 
อําเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
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3.5 การทําโครงงานโดยจัดโครงการประกวดและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักศึกษา กศน.อําเภอดอนเจดีย์ 
ภาคเรียนที่ 2/2561 วันที่ 10 มีนาคม 2562 ณ กศน.อําเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี โครงการอบรมการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เสริมหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคเรียนที่ 1/2562 วันท่ี 28 สิงหาคม 2561 ณ กศน.อําเภอ
ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับจังหวัดสุพรรณบุรี เน่ืองในโครงการมหกรรม
วิชาการและนําเสนอผลงานการจัดการศึกษา วันที่ 27 กันยายน 2562 ณ สํานักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับ
รางวัลชมเชย 
3.6 จัดกิจกรรมการสอนเสริม ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ วันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2562 ในภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562  
3.7 วัดผลประเมินผลปลายภาคเรียน  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ในวันท่ี 16 – 17 มีนาคม 2561 ภาคเรียนที่ 
1 ปีการศึกษา 2562  วันที่ 21 – 22 กันยายน 2562  

4. สถานศึกษามีการดําเนินงานที่สอดคล้องกับ นโยบายและจุดเน้นของสํานักงาน กศน. /นโยบาย จุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ/ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี อย่างไร  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอนเจดีย์ มีการดําเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายและ
จุดเน้นของสํานักงาน กศน./นโยบายจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ/ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของแผนการศึกษา
แห่งชาติ 20 ปี 
สอดคล้องกบันโยบายและจุดเน้นของสํานักงาน กศน. ปีงบประมาณ 2562  
ยุทธศาสตร์ท่ี 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 3.1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ปลุกฝังคุณธรรม สร้างวินัย จิตสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม  และการมีจิตอาสา  ผ่านกิจกรรมรูปแบบต่างๆ  เช่น  กิจกรรมลูกเสือ กศน.  กิจกรรมจิตอาสา  ตลอดจน
สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือการปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร 
 3.2 ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
รวมทั้งความต้องการของประชาชนและชุมชน  ในรูปแบบที่หลากหลายให้ประชาชนคิดเป็น  วิเคราะห์ได้  ตัดสินใจ
ภายใต้ข้อมูลที่ถูกต้อง 
3.8 พัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้กระบวนการ “สะเต็มศึกษา”  
(STEM Education)  
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีคุณภาพ 
ข้อ 3.3 ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบ “สะเต็มศึกษา” (STEM Education) สําหรับผู้เรียนและประชาชน
โดยบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ควบคู่กับเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เพ่ือประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน พัฒนาทักษะชีวิตสู่การประกอบอาชีพ 
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สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2562  
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน รวมท้ังงานวิจัย และนวตักรรม ทีส่อดคล้องกับความต้องการของ

การพัฒนาประเทศ  

ข้อ 1. เร่งผลติและพัฒนากําลังคนในสาขาที่ตรงตามความตอ้งการในการพัฒนาประเทศและพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ข้อ 2. ส่งเสริมการผลติและพัฒนากําลังคนผู้มีความสามารถพิเศษ ความเชีย่วชาญและเปน็เลิศเฉพาะด้านอย่างตอ่เน่ืองทุก
ระดับการศึกษา 
ข้อ 3. พัฒนาทักษะอาชีพใหแ้ก่ผู้เรียนตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ข้อ 4. พัฒนาสิง่ประดิษฐ์ การวิจัย และนวัตกรรมที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ไดจ้ริง 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดชว่งชีวติ 

ข้อ 1. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน ระบบกลไก การติดตาม การวัดและประเมินผล
การศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
ข้อ 3. ส่งเสริม สนับสนุน คนทุกช่วงวัยให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถและสมรรถนะที่ได้มาตรฐานและพัฒนา
คุณภาพชีวิตเต็มตามศักยภาพอย่างเหมาะสม 
ข้อ 4. เสริมสร้าง ปรับเปลี่ยนให้คนไทยทุกคนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ตามหลักค่านิยมของคนไทย 12 ประการ และความเป็นพลเมืองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระบบ
การศึกษาอย่างเข้มข้น 
สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 
ข้อ 2.1 กําลังคนมีทักษะที่สําคัญจําเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ   
(9) ประชากรวัยแรงงาน (15 – 59 ปี) มีจํานวนปีการศึกษาเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 
(10) ร้อยละของประชากรวัยแรงงาน (15 - 59 ปี) ท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าข้ึนไป
เพ่ิมขึ้น 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข้อ 2.2 คนทุกช่วงวัยมีทกัษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
(6) ประชากรวัยแรงงาน (15 – 59 ปี) มีจํานวนปีการศึกษาเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 
(7) ร้อยละของแรงงานที่ขอเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เพ่ือยกระดับคุณวุฒิการศึกษาเพ่ิมขึ้น 
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ข้อ 2.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพและ
มาตรฐาน 
(3) จํานวนสถานศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ิมข้ึน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
ข้อ 2.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
(5) ประชากรวัยแรงงาน (15 – 59 ปี) มีจํานวนปีการศึกษาเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 

ตารางกําหนดค่าเป้าหมายในการเป็นผูเ้รียนที่ดีหรือต้นแบบด้านการมีความรู้พ้ืนฐาน 

รายการ ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมายในการเป็นผูเ้รียนที่ดีหรือต้นแบบด้านการ

มีความรู้พืน้ฐาน 
2561 2562 2563

ผู้เรียนทีด่ีหรือต้นแบบด้านการมีความรู้
พ้ืนฐาน 

23 22 23 24

หมายเหตุ ในปีงบประมาณ 2561 สถานศึกษาได้กําหนดค่าเป้าหมายในการเป็นผู้เรียนที่ดีหรือต้นแบบด้านการมี
ความรู้พ้ืนฐาน ของปี 2562 ไว้คือ 23 

รายการ ค่าเป้าหมาย
ภาคเรียนที่

2/61 
(จํานวนคน) 

ภาคเรียนที ่
1/62 

(จํานวนคน) 
รวม ผลการดําเนนิงาน

ผู้เรียนทีด่ีหรือต้นแบบด้านการ
มีความรู้พ้ืนฐาน 

23 11 13 24 สูงกว่าเป้าหมายที่
กําหนด 

5. สถานศึกษามีผู้เรียนที่เป็นตัวอย่างที่ดี หรือต้นแบบในการนําความรู้ไปใช้/ประยุกต์ใช้ในการดํารงชีวิตหรือไม่ 
อย่างไร 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอนเจดีย์ มีผู้เรียนที่เป็นตัวอย่างที่ดีหรือต้นแบบ
ด้านการมีความรู้พ้ืนฐาน จํานวน 24 คน ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กําหนดจําแนกได้ดังน้ีคือ  
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของ กศน.ตําบลสระกระโจม เป็นตัวอย่างท่ีดีในด้านการ
ประกวดโครงงานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับอําเภอ เร่ืองตู้ฟักไข่ ประกอบด้วย 

1. นายสยาม  น่ิมนวล  

2. นางสาวตามฤทัย  ขําโสภา  

3. นางสาวอําไพ  อู่สุวรรณ  
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4. เด็กหญิงธนวรรณ  ม่วงอ่อน  

5. นางสาวมนิสญา  เกิดประกอบ  

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของ กศน.ตําบลหนองสาหร่าย เป็นตัวอย่างที่ดีในด้าน
การประกวดโครงงานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับอําเภอเรื่องถังหมักรักษ์โลก 
ประกอบด้วย 

1. นายขวัญชัย  มณีทอง  
2. นายสทิธิชัย สมใจเดช  
3. นายปฎิพล  ประทุมวิลาศ  
4. นางสาวเขมมิกา  ทองหยด  
5. นายธนพล  ม่วงงาม 
6. นายพุฒิพงศ์ คล้ายทอง 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กศน.ตําบลดอนเจดีย์ เป็นตัวอย่างที่ดีในด้านการประกวด
โครงงานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับอําเภอ เรื่องสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติเหลือใช้ 
ประกอบด้วย 

1. นายสุเทพ เสกสุวงษ์  
2. นางสาวชลธิชา สมพงษ์  
3. นายออมสิน  แสงอินทร์  
4. เด็กชายสุเมธ  เหมือนศรีเพ็ง 
5. เด็กชายนันทวัฒ  ปานเหลือง 
6. นายพีรพัฒน์  ภาพสุวรรณ 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กศน.ตําบลหนองสาหร่าย เป็นตัวอย่างท่ีดีในด้านการ
ประกวดโครงงานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับอําเภอเรื่องเตาย่างปิคนิคประหยัดถ่าน 
ประกอบด้วย 

1. นางสาวยาวีณา  มูลยะ  
2. นายปฏิพล  ประทุมวิลาส  
3. นางสาวอุษา  ทองเหลือ  
4. นางสาวแก้วตา  เปลี่ยนลี้  
5. นางสาวเหมือนฝัน  เธียรทอง  
6. นางสาวกัญญารัตน์  บวบทอง  
7. นางสาวพนิดา เพ็ชรวาว  
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การศกึษาต่อเนื่อง 
ตัวบ่งชี้ที ่1.4  ผู้เรียนหรือผูเ้ข้ารับการอบรมมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชพี 

ผลการดําเนินงาน 
1.ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ตามวัตถุประสงค์ของหลกัสูตร เปน็ไปตามค่าเป้าหมายที่กําหนดหรือไม่ 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอนเจดีย์ มีผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพ ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอนเจดีย์ ได้ดําเนินการจัดการศึกษาต่อเน่ืองให้กับ
ประชาชนในเขตพ้ืนที่อําเภอดอนเจดีย์ โดย จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน มีผู้เรียน ทั้งสิ้นจํานวน 619 คน 
(หลักสูตร 6 ชั่วโมงขึ้นไป) ซึ่งผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ี
กําหนด 

ค่าเป้าหมายการจัดกิจกรรมการศกึษาต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2561 
ข้อมูลป ี2561 

กิจกรรม/หลกัสูตร จํานวนท่ีจัด
(คน) 

ผู้ไม่จบ
หลกัสูตร 

ร้อยละจํานวนผู้จบ
หลกัสูตร 

ร้อยละของ 
ระดับดีมาก 

พอใช ้ ดี ดีมาก 
1 อําเภอ 1 อาชีพ 130 - 14 51 65 50.00
ชั้นเรียนวิชาชพี 208 - 52 85 71 34.13
กลุ่มสนใจ (1-30 ชั่วโมง) 363 - 89 112 162 44.63

รวม 701 - 155 248 298 42.92 
 

ผลการจัดกิจกรรมการศกึษาต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2562 
ข้อมูลการจัดกิจกรรม ปีงบประมาณ 2562 

กิจกรรม/หลกัสูตร จํานวนที่จัด
(คน) 

ผู้ไม่จบ
หลกัสูตร 

ร้อยละจํานวนผู้จบ
หลกัสูตร 

ร้อยละของ 
ระดับดีมาก 

พอใช ้ ดี ดีมาก 
1 อําเภอ 1 อาชีพ 113 - 8 45 60 53.10
ชั้นเรียนวิชาชพี 206 - 12 89 105 50.97
กลุ่มสนใจ (1-30 ชั่วโมง) 300 - 32 126 142 47.33

รวม 619 - 52 260 307 50.47
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ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ป ี2562 
ประเด็น ค่าเป้าหมาย ผลการดําเนนิการ ผลดําเนินการ

    ผู้เรียนมคีวามรู้ ความสามารถ 
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสตูร 
เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กําหนด 

46.06 49.60 
 

สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมายคิดจาก ค่าเฉล่ียร้อยละ ของผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 และปี 2562 
 

2. ผู้เรียนนําความรู้มาใช้ในการลดรายจ่าย หรือเพ่ิมรายได้ หรือประกอบอาชีพ หรือพัฒนาต่อยอดอาชีพหรือเพิ่ม
มูลค่าของสินค้าและบริการ เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กําหนดหรือไม่ 
 ผู้เรียนนําความรู้จากการจัดการศึกษาโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ตั้งแต่ 6 ชั่วโมงข้ึนไป จากการนิเทศ
ติดตามผลหลังจากจบหลักสูตร 1 เดือนข้ึนไป พบว่ามีผู้เรียนสามารถนําความรู้ไปใช้ในการลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ 
ประกอบอาชีพและพัฒนาอาชีพเพ่ือเพ่ิมมูลค่าของราคาสินค้า หรือบริการท่ีนําไปใช้ได้จริง ตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร ความรู้ ความสามารถ ที่ได้จากวิทยากรให้ความรู้ ได้เป็นไปตามค่าเป้าหมายท่ีกําหนด 

 
ค่าเป้าหมายการนําความรู้มาใช้ ปีงบประมาณ 2561 

กิจกรรม/โครงการ 
 

จํานวนที่จัด 
(คน) 

ข้อมูลผลการดําเนินงานปี 2561 (การนําไปใช้) 

ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้
ประกอบ
อาชีพ 

พัฒนา
อาชีพ 

รวม 

1 อําเภอ 1 อาชีพ 130 42 5 3 39 89
ชั้นเรียนวิชาชพี 208 55 34 25 79 193
กลุ่มสนใจ  
(1-30 ชั่วโมง) 

363 77 61 11 179 328

รวม 701 174 100 39 297 610
ข้อมูลผลการดําเนินงานปี 2561 (การนําไปใช้) จํานวน 610 คน คิดเป็นร้อยละ  87.02 
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ผลการจัดกิจกรรมการศกึษาต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2562 

กิจกรรม/
โครงการ 

 
จํานวนที่จัด 

(คน) 

ข้อมูลผลการดําเนินงานปี 2562 (การนําไปใช้) 

ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้
ประกอบ
อาชีพ 

พัฒนา
อาชีพ 

รวม 

1 อําเภอ 1 อาชีพ 113 22 41 18 15 96
ชั้นเรียนวิชาชพี 206 79 51 42 17 189
กลุ่มสนใจ  
(1-30 ชั่วโมง) 

300 108 81 53 28 270

รวม 619 209 173 113 60 555
ข้อมูลผลการดําเนินงานปี 2562 (การนําไปใช้) จํานวน 555 คน คดิเป็นร้อยละ 89.66 

 
ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ป ี2562 

ประเด็น ค่าเป้าหมาย ผลการดําเนินการ ผลดําเนินการ
    ผู้เรียนนําความรู้มาใชใ้นการลด
รายจ่าย หรือเพ่ิมรายได้ หรอื
ประกอบอาชีพ หรือพัฒนาตอ่ยอด
อาชีพหรือเพ่ิมมูลค่าของสินค้าและ
บริการ 

 
88.34 

 
89.66 

 
 

สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

 ค่าเป้าหมายคิดจาก ค่าเฉล่ียร้อยละของผลการนําความรู้มาใช้ ในปีงบประมาณ 2561 และ ปี 2562 
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3. สถานศึกษามีการประเมินผู้เรียนและมีการติดตามการนําความรู้ไปใช้ตามคําอธิบายตัวบ่งชี้ 1.4 ที่น่าเชื่อถือ
อย่างไร 
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอนเจดีย์ มีการติดตามผลของผู้เรียนหลังจากจบ
หลักสูตรตั้งแต่ 6 ชั่วโมงขึ้นไป จากทะเบียนผู้เรียน/ผู้จบหลักสูตร จากแบบนิเทศติดตาม โดยครูอาสาสมัครการศึกษา
นอกโรงเรียนประจําตําบลและคณะกรรมการนิเทศ โดยใช้แบบนิเทศติดตามความสนใจของผู้เรียน การมีส่วนร่วมของ
ผู้เรียน หลังจากจบหลักสูตรได้มีการนิเทศติตามผู้เรียน เร่ืองการนําความรู้ไปใช้ ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ การประกอบ
อาชีพ การนําความรู้ไปพัฒนาอาชีพท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาด และสามารถพึ่งพาตนเองได้ จากการ
ติดตามผู้เรียนจากที่ผู้เรียนจบไปแลว้ 1 เดือนพบว่าผู้เรียน ได้นําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน สามารถประกอบอาชีพ
และต่อยอดอาชีพได้ กศน.อําเภอดอนเจดีย์ มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการนิเทศและติดตาม การประเมินผล
ผู้เรียน และมีการติดตามการนําความรู้ไปใชต้ามคําอธิบายตัวบ่งชี้ที่น่าเชือ่ถือได้ คือ มีการประเมินความรู้ผู้เรียนโดยใช้
เคร่ืองมือหลากหลาย ได้แก่ แบบสังเกตพฤติกรรมผู้เรียน แบบประเมินความพึงพอใจ แบบนิเทศติดตามผู้เรียน เพ่ือ
วัดผลประเมินผลของผู้เรียนและติดตามการนําความรู้ไปใช้ของผู้เรียนหลังจากเรียนจบ 
 
4.สถานศึกษามีการดําเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของ กศน ./นโยบาย จุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ/ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี อย่างไร 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอนเจดีย์ ได้ดําเนินงานจัดการศึกษาเพ่ือ พัฒนา
อาชีพโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 1 อําเภอ 1 อาชีพ หลักสูตรระยะส้ันกลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ชั่วโมง และ แบบชั้น
เรียนวิชาชีพ 31 ชั่วโมงขึ้นไป เน้นการให้ความรู้และฝึกทักษะอาชีพที่สามารถนําไป ประกอบอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้
ตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยมีการดําเนินงาน ที่สอดคล้องกับ นโยบายและจุดเน้นของสํานักงาน กศน. /
นโยบาย จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ/ยุทธศาสตร์และเป้าหมาย ของแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปีดังน้ี 

ความสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นสํานักงาน กศน. ปีงบประมาณ 2562 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีคุณภาพ 
  ยุทธศาสตร์ที ่4 ด้านการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

   จุดเน้นการดําเนินงาน  
3.1 เร่งรัดดําเนินการจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือยกระดับทักษะอาชีพของประชาชน 

          4.5 พัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพระยะสั้น  
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ภารกิจต่อเนื่อง 
 1.2 การศึกษาต่อเน่ือง 
  1) จัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทําอย่างย่ังยืนโดยให้ความสําคัญกับการจัดการศึกษา พัฒนา
อาชีพเพ่ือการมีงานทําและอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียนและศักยภาพของแต่ละพ้ืนที่ 

ความสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความ สามารถในการ

แข่งขันของประเทศ 
ข้อ 2.1 กําลังคนมีทักษะท่ีสําคัญจําเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
(9) ประชากรวัยแรงงาน (15 – 59 ปี) มีจํานวนปีการศึกษาเฉล่ียเพ่ิมข้ึน 
(10) ร้อยละของประชากรวัยแรงงาน (15 - 59 ปี) ท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

ข้ึนไปเพ่ิมข้ึน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชว่งวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข้อ 2.2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐาน

วิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
(7) ร้อยละของแรงงานท่ีขอเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เพ่ือยกระดับคุณวุฒิการศึกษาเพ่ิมข้ึน 
(8) จํานวนผู้สูงวัยที่ได้รับบริการการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ 
และทักษะชีวิตเพ่ิมข้ึน 
(9) จํานวนสาขาและวิชาชีพที่เปิดโอกาสให้ผู้สูงวัยได้รับการส่งเสริมให้ทํางานและถ่ายทอดความรู้/

ประสบการณ์เพ่ิมข้ึน 
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5.สถานศึกษามีผู้เรียนที่เป็นตัวอย่างที่ดี หรือต้นแบบในการนําความรู้ไปใช้หรือไม่อย่างไร 
 ค่าเป้าหมาย ผู้เรียนที่เป็นตัวอย่างที่ดี หรือต้นแบบในการนําความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพ และพัฒนา อาชีพ
และนําความรู้ไปถ่ายทอดให้กับประชาชน ปีงบประมาณ 2561 

 
การนําความรู้ไปใช ้

จํานวนผู้ที่นําความรู้
ไปใช ้
(คน) 

จํานวนผู้เรียนที่เป็นตัวอย่าง
ท่ีดี หรอืต้นแบบในการนํา
ความรู้ไปใช้ครบท้ัง 4 ด้าน 

(คน) 

 
ร้อยละ 

ลดรายจ่าย 174
5 
 

 
0.82 เพ่ิมรายได ้ 100

ประกอบอาชีพ 39
พัฒนาอาชีพ 297
รวม 610 5
        ผลการนิเทศติดตามผู้เรียนที่เป็นตัวอย่างท่ีดี หรือต้นแบบในการนําความรู้ไปใช้ในการ ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ 
ประกอบอาชีพ และพัฒนา อาชีพและนําความรู้ไปถ่ายทอดให้กับประชาชน ปีงบประมาณ 2562 

 
การนําความรู้ไปใช ้

จํานวนผู้ที่นําความรู้
ไปใช ้
(คน) 

จํานวนผู้เรียนท่ีเป็นตัวอย่างที่ดี 
หรือต้นแบบในการนําความรู้
ไปใช้ครบทั้ง 4 ด้าน (คน) 

 
ร้อยละ 

ลดรายจ่าย 209
7 

 
1.26 เพ่ิมรายได ้ 173

ประกอบอาชีพ 113
พัฒนาอาชีพ 60
รวม 555 7
 
ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ปี 2562 

ประเด็น ค่าเป้าหมาย ผลการดําเนนิการ ผลดําเนินการ
    ผู้เรียนทีเ่ป็นตัวอย่างที่ดี หรือ
ต้นแบบในการนําความรู้ไปใช ้

6 7 สูงกว่าค่าเป้าหมาย

      ค่าเป้าหมายคิดจาก ค่าเฉลี่ยร้อยละของจํานวนผู้เรียนที่เป็นตัวอยา่งที่ดี หรอืต้นแบบในการนําความรู้ไปใช้ครบ
ทั้ง 4 ด้านในปีงบประมาณ 2561 และ ปี 2562 
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คุณลักษณะตัวอย่างท่ีดีหรือต้นแบบ 
     - ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการใช้ในการ ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ ประกอบอาชีพ และพัฒนา อาชีพและนํา
ความรู้ไปถ่ายทอดให้กับประชาชน 

จากการนิเทศติดตามผู้เรียนการศึกษาต่อเน่ืองโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พบว่ามีผู้เรียน จํานวน 7 ราย 
สามารถนําความรู้ที่ได้มาประกอบอาชีพ และสร้างรายได้ให้ครอบครัวโดยการนําความรู้ที่ได้รับมาทําอาหารว่าง     
จักสานฝาชีจากเส้นหวาย ถักกระเป๋าเอนกประสงค์ การถักกล่องกระดาษทิชชู และถักตะกร้าจากไหมญี่ปุ่น มา
จําหน่ายในชุมชนและจําหน่ายในร้านค้าออนไลน์ โดยผู้เรียนสามารถถ่ายทอดความรู้ที่มีให้กับผู้ที่มีความสนใจ บุคคล
ที่เป็นตัวอย่าง สามารถนําความรู้ที่ได้นํามาใช้ในการสร้างรายได้โดยการจําหน่ายสินค้าในชุมชนและในร้านค้าออนไลน์ 
คือ 

1. นางพิน  ล้อมวงษ์  อยู่บ้านเลขที่ 170/2 หมู่ 9 ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 
วิชาอาหารว่าง หลักสูตร 15 ชั่วโมง  

2. นางประเทือง  ชินวงษ์จันทร์  อยู่บ้านเลขที่ 249 หมู่ 6 ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 
วิชาการจักสานฝาชีจากเส้นหวาย หลักสูตร 50 ชั่วโมง 

3. นางสาวนชากร  แป้นทอง  อยู่บ้านเลขที่ 1379 หมู่ 5 ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 
วิชาการถักกระเป๋าเอนกประสงค์จากไหมญี่ปุ่น หลักสูตร 35 ชั่วโมง 

4. นางสมควร  บํารุงเพ็ชร อยู่บ้านเลขที่ 1550 หมู่ 5 ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 
วิชาการถักกระเป๋าเอนกประสงค์จากไหมญี่ปุ่น หลกัสูตร 35 ชั่วโมง 

5. นางสาลี  เล็กสมบูรณ์ อยู่บ้านเลขท่ี 61 หมู ่2 ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุร ี

วิชาการถักกลอ่งกระดาษทชิชูจากไหมญี่ปุ่น หลักสตูร 35 ชั่วโมง 

6. นางจริยา  เกียรติคุณ อยู่บ้านเลขท่ี 63 หมู่ 2 ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุร ี

วิชาการถักกลอ่งกระดาษทชิชูจากไหมญี่ปุ่น หลักสตูร 35 ชั่วโมง 

7. นางบรรทม  ภูฆัง อยู่บ้านเลขท่ี 97/1 หมู่ 10 ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 

วิชาการถักตะกร้าจากไหมญีปุ่่น หลักสตูร 40 ชั่วโมง 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5 ผู้เรียนหรือผูเ้ข้ารับการอบรมปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผลการดําเนินงาน 

1. ผู้เรียนหรือผู้รับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นไปตาม
ค่าเป้าหมายกําหนดหรือไม่ 

ค่าเป้าหมายผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรมที่คาดว่าจะมีความรู้ ความเข้าใจ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  

โครงการ/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 62 

เป้าหมาย 
(จํานวนคน) 

ปีงบประมาณ 62 
ผู้เข้ารบัการอบรม 

(จํานวนคน) 

ค่าเป้าหมาย 
(คน) 

ระดับ 

 

1. โครงการชีวิตด ี วิถีพอเพียง 
2. โครงการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎี
ใหม ่
3. โครงการให้ความรู้เกษตร
ธรรมชาต ิด้วยศาสตร์พระราชา 
4.โครงการให้ความรู้เกษตร
ธรรมชาต ิด้วยศาสตร์พระราชา 
สู่การพัฒนาที่ย่ังยืน 
5.โครงการ อบรมให้ความรู้เกษตร
อินทรีย์สู่เกษตรครัวเรือน 

8
 

8 
 
8 
 
8 
 
 

8 
 

16
 

20 
 

15 
 

16 
 
 

19 

8 
 

8 
 

8 
 

8 
 

8 
88 

สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

2. โครงการอบรมให้ความรู้เกษตร
ธรรมชาต ิด้วยศาสตร์พระราชา 
สู่การพัฒนาที่ย่ังยืน 

40 45 40 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

รวม 80 131 80 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

**** หลักสตูรตัง้แต่ 6 ชั่วโมงข้ึนไป **** 

   อธิบายค่าเป้าหมายของประเด็นการพิจารณาที่ 1 ผู้เรียนหรือผู้รับการอบรม 
มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ค่าเป้าหมาย คือ 80 คน 
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กศน.อําเภอดอนเจดีย์ จัดโครงการการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ 2562 

เพ่ือให้ความรู้ในเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนําไปใช้ในการลดรายจ่ายและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของตนเองได้  ผู้รับการฝึกอบรมความรู้ความเข้าใจในหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  จํานวนทั้งสิ้น 131 คน 
ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่กําหนด 
        2 ผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามคําอธิบายตัวบ่งชี้ 
1.5 เป็นไปตามค่าเป้าหมายท่ีกําหนดหรือไม่ 
           กศน.อําเภอดอนเจดีย์ ได้ดําเนินการจัดโครงการการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับ
ตําบล  ในปีงบประมาณ 2562 ผู้เข้ารับการอบรมได้ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 131 คน 
ซึ่งเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กําหนดตามตาราง 
 

กิจกรรม/โครงการ 
จํานวนที่จัด

(คน) 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน ป ี2562 (การนําไปใช้) 

ลด

รายจ่าย
ร้อยละ 

ต้องการ

ได้รับการ

พัฒนา 

ร้อยละ 

นําไป

ประกอบ

อาชีพ 

ร้อยละ

1. โครงการชีวิตด ี วิถีพอเพียง 
2. โครงการหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร
ทฤษฎีใหม ่
3. โครงการให้ความรู้เกษตร
ธรรมชาต ิด้วยศาสตร์พระราชา 
4.โครงการให้ความรู้เกษตร
ธรรมชาต ิด้วยศาสตร์พระราชา 
สู่การพัฒนาที่ย่ังยืน 
5.โครงการ อบรมให้ความรู้
เกษตรอินทรีย์สู่เกษตรครัวเรือน 

16 
 

21 
 
 

15 
 

16 
 
 

19 
 

1
 

- 

 
 

1 
 

- 

 
- 

6.25
 

- 

 
 

6.66 
 

- 

 
- 

15
 

21 

 
 

14 
 

16 

 
 

19  

93.75 
 

100 

 
 

93.33 
 

100 

 
 

100 
 

- 
 

- 

 
- 
 

- 

 

 

 

-
 

- 

 

- 

- 

โครงการอบรมให้ความรู้เกษตร
ธรรมชาต ิด้วยศาสตร์พระราชา 
สู่การพัฒนาที่ย่ังยืน 

45 - - 45 100 - - 
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กศน.อําเภอดอนเจดีย์  ได้ติดตามผลการจัดกิจกรรมโครงการศึกษาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประจําปีงบประมาณ 2562  ซึ่งได้กําหนดเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการไว้ท่ี  80 คน ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 
จํานวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 100 นําความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการไปปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ดังน้ันจึงได้กําหนดค่าเป้าหมายผู้เรียนหรือผู้เข้ารับบริการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไว้ที่ ร้อยละ
100 ของจํานวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด 

       3 สถานศึกษามีการประเมินผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรมและมีการติดตามการนําความรู้ไปใช้ตาม
คําอธิบาย 
ตัวบ่งชี้ 1.5 ที่น่าเชื่อถือชัดเจนอย่างไร 
        กศน.อําเภอดอนเจดีย์  มีการติดตามประเมินผลผู้รับการฝึกอบรมโครงการอบรมให้ความรู้เกษตรธรรมชาติ 
ด้วยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน  วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ  โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดําริ
บ้านยางกลาง อําเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง น้ัน โดยในการติดตามผลครั้งท่ี 1 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน  2562 ได้
ติดตามการนําความรู้ไปใช้ของผู้รับการอบรม   จากการติดตามพบว่า นายเฉลิม  ขําเอี่ยม  อยู่บ้านเลขท่ี 170 หมู่ที่ 5 
ตําบลสระกระโจม  อําเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี  มีอาชีพเกษตรกร ได้นําเอาความรู้ไปใช้คือ การปลูกผักสวน
ครัวกินเองภายในครัวเรือน และร่วมกลุ่มจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการเกษตร กับสมาชิกภายในหมู่บ้าน ยังมีการทํา
อาชีพเสริมคือ การทําไม้กวาดดอกหญ้าขายภายในหมู่บ้านเพ่ือเป็นการเพ่ิมรายได้ให้กับตนเอง และในวันที่ 13 
มิถุนายน 2562 ได้ติดตามการนําความรู้ไปใช้ของผู้เข้ารับการอบรม จากการติดตามผลน้ันพบว่า นางสุดใจ  ชุ่มเพ็ง
พันธ์  อยู่บ้านเลขท่ี 108 หมู่ที่ 5 ตําบลสระกระโจม  อําเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี  มีอาชีพเกษตรกร  ได้นํา
ความรู้ที่ไดจ้ากการอบรม  โดยการปลูกผักสวนครัวที่ปลูกได้ง่ายๆไว้บริเวณบ้านเพื่อรับประทานในครอบครัว  ซึ่งเป็น
การลดรายจ่ายของครอบครัวและยังมีการทําอาชีพเสริมคือ การทําไม้กวาดดอกหญ้าขายภายในหมู่บ้านเพื่อเป็นการ
เพ่ิมรายได้ให้กับตนเอง  จากนั้นในการติดตามผล  เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562  ได้ติดตามผลการนําความรู้ไปใช้ของ
ผู้เข้ารับการอบรม คือนางเฉลา ทองโสภา อยู่บ้านเลขท่ี 155/1 หมู่ที่ 6 ตําบลดอนเจดีย์ อําเภอดอนเจดีย์ จังหวัด
สุพรรณบุรี มีอาชีพเกษตรกร ได้นําความรู้ไปใช้คือ การปลูกผักสวนครัวบริเวณบ้านเพ่ือเป็นการลดค่าใช้จ่ายของ
ตนเองและครอบครัวและการปรับใช้ในการทํานาของตนเอง  
        4 สถานศึกษามีการดําเนินงานท่ีสอดคล้องกับ นโยบายและจุดเน้นของสํานักงาน กศน./นโยบาย จุดเน้น
ของกระทรวงศึกษาธิการ/ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี อย่างไร 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีคณุภาพ 
ข้อ 3.6 จัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางเกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมอย่างย่ังยืน 

(1)  พัฒนาบุคลากรและแกนนําเกษตรกรในการเผยแพรแ่ละจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางเกษตร
ธรรมชาติสู่การพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม 
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(2)  จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบระดับตําบลด้านเกษตรธรรมชาตสิู่การพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม 
เพ่ือถ่ายทอดความรู้ด้านเกษตรธรรมชาตสิูก่ารพัฒนาอาชพีเกษตรกรรมให้กับชมุชน 

(3)  ส่งเสริมให้มีการบูรณาการระหว่าง ศฝช. และ กศน.อําเภอในการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทาง
เกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมให้กับประชาชน 

ข้อ 5.2 สร้างความตระหนักถึงความสําคัญของการสร้างสงัคมสีเขียว ส่งเสริมความรู้ใหกั้บประชาชนเก่ียวกับ
การคัดแยก การแปรรูป และการกําจัดขยะ รวมทั้งการจัดการมลพิษในชุมชน 

ข้อ 5.3 ส่งเสรมิให้หน่วยงานและสถานศึกษาใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้มรวมทั้งลดการใชท้รัพยากรที่
ส่งผลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้ม 

 
5. จุดเน้นด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
แนวทางหลัก 

5.1 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และส่ือการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับ
การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

โครงการหลัก 
1. การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศและสภาพแวดล้อม 

 โครงการขับเคล่ือนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
แนวทางหลัก 

5.2 ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างจิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนําแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดําเนินชีวิต 
โครงการหลัก 

2. การส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสํานึกสิ่งแวดล้อมรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 โครงการปลูกจิตสํานึก/นิสัยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
 โครงการสร้างวินัยและจิตสํานึกในการจัดการพลังงาน ขยะ นํ้าเสีย มลพิษทางอากาศและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ข้อ 2.1 คนทุกช่วงวัย มีจิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มคุีณธรรม จริยธรรม และนําแนวคดิตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัต ิ

(2) ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักในความสําคัญของการ
ดํารงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้มความมีคุณธรรม จริยธรรม และการประยุกต์ใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการดําเนินชวีิตเพ่ิมข้ึน 
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2.3 รอ้ยละของจํานวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการน้อมนําแนวคิดตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติเพ่ิมข้ึน 

ข้อ 2.2 หลักสตูร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ ที่ส่งเสรมิคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่แวดลอ้ม คุณธรรม 
จริยธรรม และการนําแนวคิดตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

(2) จํานวนสถานศึกษา/สถาบัน การศึกษาที่จัดการเรียนการสอนและกิจกรรม เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
และการนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเพ่ิมข้ึน 

 
 5 สถานศึกษามีผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรมที่เป็นตัวอย่างที่ดี หรือต้นแบบตามคําอธิบายตัวบ่งชี้ 1.5 หรือไม่
อย่างไร 
         กศน.อําเภอดอนเจดีย์ ได้ติดตามผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรมในโครงการจัดการเรียนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงระดับตําบล  ได้ติดตามผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด 131 คน พบว่าเป็นตัวอย่างท่ีดี จํานวน 10 คน 
ดังน้ี 
         1.นายเฉลิม  ขําเอี่ยม  อยู่บ้านเลขที่ 170 หมู่ที่ 5 ตําบลสระกระโจม  อําเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี  มี
อาชีพเกษตรกร  ได้นําเอาความรู้ไปใช้คือ การปลูกผักสวนครัวกินเองภายในครัวเรือน และร่วมกลุ่มจัดตั้งกลุ่มออม
ทรัพย์เพ่ือการเกษตร กับสมาชิกภายในหมู่บ้าน ยังมีการทําอาชีพเสริมคือ การทําไม้กวาดดอกหญ้าขายภายในหมู่บ้าน
เพ่ือเป็นการเพ่ิมรายได้ให้กับตนเอง 
         2.นางสุดใจ  ชุ่มเพ็งพันธ์  อยู่บ้านเลขที่ 108 หมู่ท่ี 5 ตําบลสระกระโจม  อําเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุร ี 
มีอาชีพเกษตรกร  ได้นําความรู้ที่ได้จากการอบรม  โดยการปลูกผักสวนครัวที่ปลูกได้ง่ายๆไว้บริเวณบ้านเพ่ือ
รับประทานในครอบครัว  ซึ่งเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวและยังมีการทําอาชีพเสริมคือ การทําไม้กวาดดอกหญ้า
ขายภายในหมู่บ้านเพ่ือเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับตนเอง 
         3.นางเฉลา  ทองโสภา อยู่บ้านเลขที่ 155/1 หมู่ที่ 6 ตําบลดอนเจดีย์ อําเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี  มี
อาชีพเกษตรกร ได้นําความรู้ไปใช้คือ การปลูกผักสวนครัวบริเวณบ้านเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายของตนเองและ
ครอบครัวและการปรับใช้ในการทํานาของตนเอง  
         4.นางบุญช่วย  มะลิซ้อน  อยู่บ้านเลขที่ 207 หมู่ที่ 2 ตําบลดอนเจดีย์  อําเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี  
อาชีพเกษตร ได้นําความรู้ไปใช้คือ การปลูกผักสวนครัวบริเวณบ้านเพ่ือเป็นการลดค่าใช้จ่ายของครอบครัว ทําไร่ นา
สวนผสม 
         5.นางอารี  คําไพเราะ อยู่บ้านเลขที่ 25/1 หมู่ที่ 3 ตําบลหนองสาหร่าย อําเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุร ี 
มีอาชีพเกษตรกร ได้นําความรู้ไปใช้คือ โดยการปลูกผักสวนครัวที่ปลูกได้ง่ายๆ เพ่ือเป็นการควบคุมค่าใช้จ่ายของ
ตนเองและครอบครัว  
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         6.นางวันเพ็ญ  พลายละหาร  อยู่บ้านเลขท่ี 39/2 หมู่ท่ี 3 ตําบลหนองสาหร่าย อําเภอดอนเจดีย์ จังหวัด
สุพรรณบุรี  มีอาชีพเกษตรกร  ได้นําความรู้ที่ได้จากการอบรม  โดยการปลูกผักสวนครัวที่ปลูกได้ง่ายไว้บริเวณบ้าน
เพ่ือรับประทานในครอบครัว 
         7.นางเก็บผกา  วีระติภากร  บ้านเลขที่ 117/1 หมู่ที่ 10 ตําบลไร่รถ อําเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี  มี
อาชีพรับจ้างได้นําความรู้ที่ได้จากการอบรม  โดยการปลูกผักสวนครัวท่ีปลูกได้ง่ายไว้บริเวณบ้านเพ่ือรับประทานใน
ครอบครัว  
        8.นางบรรทม  ภูฆัง  บ้านเลขที่ 97/1 หมู่ที่ 10 ตําบลไร่รถ  อําเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี  มีอาชีพ
รับจ้างได้นําความรู้ที่ได้จากการอบรม  โดยการปลูกผักสวนครัวท่ีปลูกได้ง่ายไว้บริเวณบ้านเพื่อรับประทานและนํา
ความรู้ที่ได้ไปปรับปรุงในการทํานาข้าวของตนเอง 
        9.นายพนม  ทรงเรณู  บ้านเลขท่ี 1 หมู่ที่ 10 ตําบลทะเลบก  อําเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี  มีอาชีพ
รับจ้างได้นําความรู้ที่ได้จากการอบรม  โดยการปลูกผักสวนครัวที่ปลูกได้ง่ายไว้บริเวณบ้านเพื่อรับประทานใน
ครอบครัวและนําผักไปจําหน่ายในชุมชนและนําความรู้เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ไปปรับใช้ในการทําไร่อ้อยของตนเอง 
       10.นายสมพงษ์  กสิกิจพาณิช  บ้านเลขท่ี 67 หมู่ที่ 12 ตําบลทะเลบก  อําเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี    
มีอาชีพรับจ้างได้นําความรู้ที่ได้จากการอบรม  โดยการปลูกผักสวนครัวที่ไว้บริเวณบ้านเพ่ือรับประทานในครอบครัว
และนําไปแบ่งปันให้กับเพ่ือนบ้านของตนเอง 
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ตัวบ่งชี้ที ่1.6  ผู้เรียนหรือผู้เขา้รับการอบรมสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 
ผลการดําเนินงาน 
1.ผู้เรียนหรอืผูร้ับการอบรมมคีวามรู้ ความเข้าใจ และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นไปตามค่า

เป้าหมายที่กําหนดหรอืไม่ 
1.1การกําหนดค่าเป้าหมาย ประเด็นที่ 1 เป็นการกําหนดจํานวนผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรมทีม่ีความรู้ 

ความเข้าใจ และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 

โครงการ/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 62 

เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 62

ผลการดําเนนิงาน 
ค่าเป้าหมาย 

(ร้อยละ) 

โครงการสร้างเครือข่ายดิจิทลั

ระดับตําบล 

- โครงการฝึกอบรมดิจิทัล

ชุมชน หลักสตูร 

การเข้าใจ Digital 
Literacy Curriculum 

 

78  

 

 

 

 

78 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

- โครงการฝึกอบรมดิจิทัล

ชุมชน หลักสตูร 

 E - commerce 

79 79 100 

- โครงการ Smart ONIE 

เพ่ือ Smart Farmer 

5 5 100 

รวม 162 162 100 

 
อธิบายค่าเป้าหมายของประเด็นการพิจารณาที่ 1 
ผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและมี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
 

ค่าเป้าหมาย = 100 
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จากการดําเนินงาน การจัดโครงการสร้างเครือข่ายดิจิทลัระดับตําบล และโครงการ Smart ONIE เพ่ือ 
Smart Farmer ในปีงบประมาณ 2562 ซึ่งได้กําหนดเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน 3 โครงการ คือ  

1. โครงการฝึกอบรมดิจิทัลชุมชน หลักสูตรการเข้าใจ Digital Literacy Curriculum จํานวน 78 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 ผู้เรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจ และสามารถในการใช้เทคโนโลยีเป็นไปตามค่าเป้าหมาย 

     2. โครงการฝึกอบรมดิจิทัลชุมชน หลักสูตร E - commerce  จํานวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ผู้เรียน
ได้รับความรู้ตามเกณฑ์ที่กําหนดมีความรู้ความเข้าใจและมีความสามารถใช้เทคโนโลยี  

     3. โครงการ Smart ONIE เพ่ือ Smart Farmer จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ผู้เรียนได้รับความรู้ ความ
เข้าใจ และสามารถในการใช้เทคโนโลยีเป็นไปตามค่าเป้าหมาย 

จากการดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมดิจิทัลชุมชน หลักสูตรการเข้าใจ Digital Literacy 
Curriculum โครงการฝึกอบรมดิจิทัลชุมชน หลักสูตร E - commerce และโครงการ Smart ONIE เพ่ือ Smart 
Farmer มีจํานวนทั้งสิ้น 162 คน คิดเป็นร้อยละ 100  ผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และมี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กําหนดจากการสํารวจแบบความพึงพอใจ มีการนิเทศ
ติดตามผล สรุปรายงานผล  เพ่ือนําเสนอต่อผู้อํานวยการ กศน.อําเภอ 
         1.2 ผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรม สามารถนําความรู้ไปใชใ้นการแก้ปญัหาและพัฒนาการดํารงชีวิตหรือ
การประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมตามคําอธิบายตัวบ่งชี ้1.6 เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กําหนดหรือไม่ 
 การกําหนดค่าเป้าหมาย ประเด็นที่ 2 เป็นการกําหนดจํานวนผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรมที่คาดว่าจะมีการ
นําความรู้ไปใชใ้นการแก้ปัญหาและการพัฒนาการดํารงชีวิตหรอืประกอบอาชีพไดอ้ย่างเหมาะสม 
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กิจกรรม/โครงการ เป้าหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

พอใช้ ดี ดีมาก ค่าเฉลี่ย

โครงการสร้าง

เครือข่ายดิจิทลั

ระดับตําบล 

- โครงการ

ฝึกอบรมดจิิทลั

ชุมชน หลักสตูร 

การเข้าใจ 

Digital Literacy 

Curriculum 

 

 

 

78 

 

 

78 

 

 

2.35 

 

 

47.45 

 

 

 

50.20 

 

 

100 

- โครงการ

ฝึกอบรมดจิิทลั

ชุมชน หลักสตูร 

 E - commerce 

79 79 4.17 46.80 49.03 100

- โครงการ Smart 

ONIE เพ่ือ 

Smart Farmer 

5 5 - 46.67 53.33 100
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จากการดําเนินโครงการฝึกอบรมดิจิทัลชุมชน หลักสูตรการเข้าใจ Digital Literacy Curriculum มีผู้เรียน
หรือผู้เข้ารับการอบรม จํานวน 78 คน ดังน้ี 

1.โครงการฝึกอบรมดิจิทัลชุมชน หลักสูตรการเข้าใจ Digital Literacy Curriculum ที่ กศน.ตําบลทะเลบก 
วันท่ี 12-13 มีนาคม 2562 จํานวน  16  คน 

2.โครงการฝึกอบรมดิจิทัลชุมชน หลักสูตรการเข้าใจ Digital Literacy Curriculum อาคารกองทุนหมู่บ้าน 
ม.5 ตําบลสระกระโจม วันที่ 12-13 มีนาคม 2562 จํานวน  15  คน 

3.โครงการฝึกอบรมดิจิทัลชุมชน หลักสูตรการเข้าใจ Digital Literacy Curriculum ที่ทําการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 
ตําบลดอนเจดีย์ วันที่ 25-26 มีนาคม 2562 จํานวน  15  คน 

4.โครงการฝึกอบรมดิจิทัลชุมชน หลักสูตรการเข้าใจ Digital Literacy Curriculum ศาลาอเนกประสงค์     
ม.10 ตําบลไร่รถ วันที่ 25-26 มีนาคม 2562 จํานวน  15  คน 

5.โครงการฝึกอบรมดิจิทัลชุมชน หลักสูตรการเข้าใจ Digital Literacy Curriculum บ้านเลขที่ 25/1 ม.3 
ตําบลหนองสาหร่าย วันที่ 25-26 มีนาคม 2562 จํานวน  17  คน 
        ผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมดิจิทัลชุมชน หลักสูตร E – commerce จํานวน 79 คน 

6.โครงการฝึกอบรมดิจิทัลชุมชน หลักสูตร E – commerce ที่ทําการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ตําบลดอนเจดีย์ วันที่ 
25-26 มีนาคม 2562  จํานวน  15  คน 

7.โครงการฝึกอบรมดิจิทัลชุมชน หลักสูตร E – commerce ศาลาอเนกประสงค์ ม.10 ตําบลไร่รถ วันที่    
25 -26 มีนาคม 2562  จํานวน  15  คน 

8.โครงการฝึกอบรมดิจิทัลชุมชน หลักสูตร E – commerce ที่ทําการผู้ใหญ่บ้าน ม.10 ตําบลทะเลบกวันที่ 
25-26 มีนาคม 2562  จํานวน  16  คน 

9.โครงการฝึกอบรมดิจิทัลชุมชน หลักสูตร E – commerce อาคารกองทุนหมู่บ้าน ม.1 ตําบลสระกระโจม 
วันท่ี 29-30 มีนาคม 2562  จํานวน  17  คน 

10.โครงการฝึกอบรมดิจิทัลชุมชน หลักสูตร E – commerce บ้านเลขที่ 25/1 ม.3 ตําบลหนองสาหร่าย 
วันท่ี 29-30 มีนาคม 2562 จํานวน  16  คน 

ผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรม โครงการ Smart ONIE เพ่ือ Smart  
11.โครงการ Smart ONIE เพ่ือ Smart Farmer ที่ อบต.ศรีประจันต์ และแหล่งเรียนรู้ สวนกล้วย อําเภอ    

อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 5 คน 
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1.3 ผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรมสามารถนําความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการดํารงชีวิตหรือ
การประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม และสามารถเป็นตัวอย่างท่ีดี หรือต้นแบบได้ โดยมีการสํารวจความพึงพอใจ
และติดตามผลหลังจากการจัดกิจกรรม พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และสามารถนําไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 
จํานวน  11  คน คือ 

1.นางสาวประเทือง  ชินวงษ์จันทร์ นําความรู้ไปใช้ในการพัฒนาอาชีพ การทําฝาชีจากเส้นหวาย การถัก
กระเป๋าจากไหมญี่ปุ่นและถักกระเป๋าใส่แก้วนํ้า จําหน่ายสินค้าออนไลน์ 

2.นางสุรินทร์  ทับแสง นําความรู้ไปใช้ในการพัฒนาอาชีพการถักกระเป๋าจากไหมญี่ปุ่น จําหน่ายสินค้า
ออนไลน์ 

3.นางชื่นกมล  ทรงเรณู นําความรู้ไปใช้ในการพัฒนาอาชีพ การทําผลิตภัณฑ์ขนมไทยและการแปรรูปอาหาร 
จําหน่ายสินค้าออนไลน์ 

4.นางรําเพย  รอดผึ้ง นําความรู้ไปใช้ในการพัฒนาอาชีพ การถักกล่องกระดาษทิชชูการไหมญี่ปุ่น จําหน่าย
สินค้าออนไลน์ 

5.นางสาวลูกนํ้า  บัวเขียว นําความรู้ไปใช้ในการพัฒนาอาชีพ การถักกระเป๋าจากไหมญี่ปุ่น จําหน่ายสินค้า
ออนไลน์ 

6.นางสาวนชากร  แป้นทอง นําความรู้ไปใช้ในการพัฒนาอาชีพ การถักกระเป๋าจากไหมญ่ีปุ่น จําหน่ายสินค้า
ออนไลน์ 

7.นางวรรณา  พุดเดช นําความรู้ไปใช้ในการพัฒนาอาชีพ การถักกระเป๋าจากไหมญี่ปุ่นและถักกระเป๋าใส่แก้ว
นํ้า จําหน่ายสินค้าออนไลน์ 

8.นางก้านร่ม  ภูฆัง นําความรู้ไปใช้ในการพัฒนาอาชีพ การทําผลิตภัณฑ์ข้าวปลอดสาร จําหน่ายสินค้า
ออนไลน์ 

9.นางจุฑาทิพย์  ช่างเกวียนดี นําความรู้ไปใช้ในการพัฒนาอาชีพ การทําผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพร จําหน่าย
สินค้าออนไลน์ 

10.นางขวัญตา  เพ่งผล นําความรู้ไปใช้ในการพัฒนาอาชีพ การถักกระเป๋าจากผักตบชวา จําหน่ายสินค้า
ออนไลน์ 

11.นางอรญา  ไทยศรี นําความรู้ไปใช้ในการพัฒนาอาชีพ การเย็บกระเป๋าผ้าอเนกประสงค์ และกระเป๋าใส่
เหรียญด้วยมือ จําหน่ายสินค้าออนไลน์ 

การกําหนดค่าเป้าหมาย ประเด็นที่ 3 การกําหนดค่าเป้าหมายจํานวนผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรมที่มีการนํา
ความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือการประกอบอาชีพ 
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กิจกรรม/โครงการ 
จํานวนที่

จัด 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน ปี 2562 (การนําไปใช้) 

เพิ่ม

รายได้ 

ร้อย

ละ 

พัฒนา

คุณภาพ

ชีวิต 

ร้อย

ละ 

ประกอบ

อาชีพ 

ร้อย

ละ 

โครงการสร้างเครือข่าย

ดิจิทลัระดับตําบล 

-โครงการฝึกอบรมดิจิทัล
ชุมชน หลักสตูรการเข้าใจ 
Digital Literacy 
Curriculum 

 

 

78 

 

 

15 

 

 

9.26 

 

 

63 

 

 

38.89 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

-โครงการฝึกอบรมดิจิทัล
ชุมชน หลักสตูร 
 E - commerce 

79 

 

20

 

12.35 59 36.42 - -

โครงการ Smart ONIE เพ่ือ 
Smart Farmer 

5 - - - - 5 3.08

รวม 162 35 21.60 122 75.31 5 3.09

 
วิธีการคิดคํานวณ = จํานวนข้อมลูผลการดาํเนินงาน ปี 2562 (การนําไปใช้) X 100 
 

                                                           จํานวนที่จัด 
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ผู้เรียนหรอืผู้เขา้รับการอบรมการนําความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือการประกอบ
อาชีพ ตามวตัถุประสงค์ของหลักสตูร 
การนําความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนา

คุณภาพชีวิตหรือการประกอบอาชีพ 
ปี 62 ร้อยละ ปี 63 ร้อยละ 

เพ่ิมรายได ้ 35 21.60 40 22.60 

พัฒนาคุณภาพชีวิต 122 75.31 127 71.75 

ประกอบอาชีพ 5 3.09 10 5.65 

 
วิธีการคิดคํานวณ = จํานวนข้อมลูผลการดาํเนินงาน ปี 2562 (การนําไปใช้) X 100 
 

                                                           จํานวนที่จัด 
อธิบายวิธีการตั้งค่าเป้าหมาย (โดยสังเขป) 
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอนเจดีย์  ได้ดําเนินการจัดโครงการสร้าง
เครือข่ายดิจิทัลระดับตําบล ในปีงบประมาณ 2562 จํานวน 3 โครงการ คือ โครงการฝึกอบรมดิจิทัลชุมชน หลักสูตร
การเข้าใจ Digital Literacy Curriculum โครงการฝึกอบรมดิจิทัลชุมชน หลักสูตร E – commerce และโครงการ 
Smart ONIE เพ่ือ Smart Farmer มีผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรมรวมทัง้สิ้น จํานวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่ง
การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้มีการติดตามผลการจัดกิจกรรมผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรมว่ามีจํานวนมากน้อยเพียงใดที่
นําความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม พบว่าผู้เรียนหรือผู้
เข้ารับการอบรม จํานวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ได้นําความรู้ไปแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือการ
ประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม พบว่าผู้เรียนเข้ารับการอบรมจํานวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 75.31 สามารถนําไป
พัฒนาคุณภาพชีวิต  จํานวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 21.60 นําไปเพ่ิมรายได้ จํานวน 35 คน และคิดเป็นร้อยละ 
3.09 นําไปประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม ดังน้ันในปีงบประมาณ 2563 จึงได้กําหนดค่าเป้าหมายผู้เรียนหรือผู้เข้า
รับการอบรมมีการนําความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ิมข้ึนปีละ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.09 
ของผู้เรียนหรือผู้รับบริการ ในปีงบประมาณ 2563 
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ตารางการเปรียบเทียบผลการดําเนินการกับค่าเป้าหมาย 
 

กิจกรรม ค่าเป้าหมาย

ปี2562 

ผลการดําเนนิงาน ตารางเปรียบเทียบ 

โครงการฝึกอบรมดิจิทัลชุมชน 
หลักสตูร 
การเข้าใจ Digital Literacy 
Curriculum 

ร้อยละ 80
 
 
 
 

78
 
 
 
 

ต่ํากว่าเป้าหมาย 

โครงการฝึกอบรมดิจิทัลชุมชน 
หลักสตูร 
E - commerce  
 

ร้อยละ 80
 
 
 

79
 
 
 

ต่ํากว่าเป้าหมาย 

- โครงการ Smart ONIE เพ่ือ 
Smart Farmer 
 

ร้อยละ 80
 

5 ต่ํากว่าเป้าหมาย 

 
3.สถานศกึษามีการประเมินผู้เรียนหรือผูเ้ข้ารับการอบรมให้มีการติดตามการนําความรู้ไปใช้ตามคาํอธิบาย      
ตัวบ่งชี ้1.6 ท่ีน่าเชื่อถือ ชัดเจนอย่างไร 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอนเจดีย์  มีหลักฐานร่องรอยที่เป็นเหตุเป็นผล
น่าเชื่อถือในการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกคนจากแบบนิเทศจากรายงานผลการนิเทศของ กศน.อําเภอ และมี
การติดตามผู้เรียนทุกกลุ่มจากแบบติดตาม โดยออกติดตามหลังจบการจัดกิจกรรมอบรมประมาณ 1 เดือน และมีการ
รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ หลังจากน้ัน ครู กศน.ตําบล รวบรวมเอกสารเพื่อจัดทําสรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม 
โดยประกอบด้วย แบบประเมินความพึงพอใจ  แบบติดตามผู้เรียน แบบทดสอบระหว่างการอบรม  รายงานผลการ
นิเทศ เป็นต้น 
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4. สถานศกึษา มีการดําเนนิงานทีส่อดคล้องกบันโยบายและจุดเน้นของสํานักงาน กศน./นโยบาย จุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ/ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของแผนการศกึษาแห่งชาติ 20 ปอีย่างไร 

 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอนเจดีย์  มีการดําเนินงานที่สอดคล้องกับ

นโยบายและจุดเน้นการดําเนินงาน ที่เก่ียวข้อง ดังน้ี 

  สอดคล้องกับ สํานักงาน กศน. ในยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพัฒนากําลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (2) พัฒนาความรู้และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลการใช้ Social Media 
และ Application ต่าง ๆ เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ข้อ 2.2 
พัฒนากําลังคนให้เป็น “Smart Digital Persons (SDPs)” ที่มีทักษะด้านภาษาและทักษะดิจิทัล เพ่ือรองรับการพัฒนา
ประเทศ (1) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้าน Digital เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้พ้ืนฐานด้าน Digital และความรู้เรื่อง
กฎหมายว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์สําหรับการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันรวมท้ังการพัฒนา
และการเข้าสู่อาชีพ (2) สร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะพ้ืนฐานให้กับประชาชนเก่ียวกับการทําธุรกิจและการค้า
ออนไลน์ (พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) เพ่ือร่วมขับเคล่ือนเศรษฐกิจดิจิทัล และยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการ
เสริมสร้างศักยภาพคนให้มีคุณภาพ 

สอดคล้องกับ นโยบาย จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2562 ข้อที่ 3 จุดเน้นด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน แนวทางหลัก 3.4 การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ ตําราเรียน และสื่อการ
เรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จํากัดเวลาและสถานที่
โครงการหลัก 17. การพัฒนาทักษะด้าน เทคโนโลยี การสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านผลผลิตและการบริการ และทักษะการ
เป็นผู้ประกอบการแก่ประชาชนวัยทํางานและผู้สูงวัย 4. จุดเน้นด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียม
กันทางสังคม แนวทางหลัก 4.3 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาและสําหรับคนทุกช่วงวัย  
โครงการหลัก 5. การขับเคล่ือนแผนแม่บทเทคโนโลยี สารสนเทศเพ่ือการศึกษา เพ่ือสร้างและเพ่ิมประสิทธิภาพด้าน
การศึกษาพัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ 

สอดคล้องกับ แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่า
เทียมทางการศึกษา ข้อ 2.2 การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสําหรับคนทุกช่วงวัย (1) 
มีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาที่ทันสมัย สนองตอบความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้บริการอย่าง
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 6) ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม (7) มีสื่อดิจิทัลเพ่ือพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนและการส่งเสริมการมีอาชีพเพ่ิมข้ึน 
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5. สถานศกึษามีผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรมท่ีเป็นตัวอย่างที่ดีหรือต้นแบบตามคาํอธิบายตัวบ่งช้ี 1.6 หรือไม่
อย่างไร 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอนเจดีย์  มีผู้เรียนหรอืผู้เข้ารับการอบรมที่เป็น
ตัวอย่างท่ีดีหรอืต้นแบบในการนําความรู้ไปใช้สูงกว่าค่าเป้าหมายที่กําหนด ดังตารางรายละเอียดดังน้ี 

 
อธิบายค่าเป้าหมายของประเด็นการพิจารณาที่ 5 ผู้เรียนหรือผู้

เข้ารับการอบรมมีการนําความรู้ไปใชใ้นการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตหรือการประกอบอาชีพและสามารถเป็นตัวอย่างทีด่ี หรือต้นแบบ 

ผู้เรียนหรือผูเ้ข้ารับการอบรม 
สามารถเป็นตัวอย่างที่ดี จํานวน  
10 คน คดิเปน็ร้อยละ 6.17 

อธิบายวิธีการตั้งค่าเป้าหมาย (โดยสังเขป) 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอนเจดีย์  ได้กําหนดค่าเป้าหมายของผู้เรียนหรือ

ผู้เข้ารับการอบรมมีการนําความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือการประกอบอาชีพได้อย่าง
เหมาะสม 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอนเจดีย์  ได้ดําเนินการจัดโครงการสร้าง
เครือข่ายดิจิทัลระดับตําบล ในปีงบประมาณ 2562 จํานวน 3 โครงการ คือ โครงการฝึกอบรมดิจิทัลชุมชน หลักสูตร
การเข้าใจ Digital Literacy Curriculum และโครงการฝึกอบรมดิจิทัลชุมชน หลักสูตร E – commerce และ
โครงการ Smart ONIE เพ่ือ Smart Farmer หลังจากเสร็จสิ้นการอบรม มีผู้เรียน นําความรู้ไปใช้ในแก้ปัญหาและ
พัฒนาคุณภาพชวีิตหรือการประกอบอาชีพ จํานวน 162 คน และเป็นตัวอย่างหรือต้นแบบที่ดี  จํานวน 11 คน ดังน้ี 

1.นางสาวประเทือง  ชินวงษ์จันทร์ มีหน้าร้านขายสินค้าออนไลน์เป็นของตนเองซึ่งดูได้จากหน้าเฟสบุ๊ค 
ประเทือง รักดอนเจดีย์ มีรายได้ประมาณ  5,000 บาท ต่อเดือน 
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         2.นางสุรินทร์  ทับแสง มีหน้าร้านขายสินค้าออนไลน์เป็นของตนเองซึ่งดูได้จากหน้าเฟสบุ๊ค สุรินทร์  ทับแสง มี
รายได้ประมาณ  3,000 บาท ตอ่เดอืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      3.นางชื่นกมล  ทรงเรณู มีหน้าร้านขายสินค้าออนไลน์เป็นของตนเองซึ่งดูได้จากหน้าเฟสบุ๊ค Chompoo มี
รายได้ประมาณ  3,000 บาท ตอ่เดอืน 
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4.นางรําเพย  รอดผ้ึง  มีหน้าร้านขายสินค้าออนไลน์เป็นของตนเองซึ่งดูได้จากหน้าเฟสบุ๊ค รําเพย  รอดผึ้ง มี
รายได้ประมาณ  3,000 บาท ตอ่เดอืน 
 

 
 
      
       5.นางสาวลูกนํ้า  บัวเขียว มีหน้าร้านขายสินค้าออนไลน์เป็นของตนเองซึ่งดูได้จากหน้าเฟสบุ๊ค ของดคีนสระ
กระโจม มีรายได้ประมาณ  2,000 บาท ตอ่เดอืน 
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        6.นางสาวนชากร  แป้นทอง มีหน้าร้านจากขายสินค้าออนไลน์เป็นของตนเอง ซึง่ดูได้จากหน้าเฟสบุ๊ค นชา บุ้ง
ตุ้ง มีรายได้ประมาณ  5,000 บาท ต่อเดอืน 
  
 
    
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
   7. นางวรรณา  พุดเดช มหีน้าร้านจากขายสินค้าออนไลน์เป็นของตนเอง ซึ่งดูได้จากหน้าเฟสบุ๊ค Nana Puddach 
มีรายได้ประมาณ  1,000 บาท ตอ่เดือน 
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         8.นางก้านร่ม  ภูฆัง  มีหน้าร้านจากขายสินค้าออนไลน์เป็นของตนเอง ซึ่งดูได้จากหน้าเฟสบุ๊ค Kanrom 
PHukang มีรายได้ประมาณ  5,000 บาท ตอ่เดอืน 
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      9.นางจุฑาทิพย์  ช่างเกวียนดี มีหน้าร้านจากขายสินค้าออนไลน์เป็นของตนเอง ซึง่ดูได้จากหน้าเฟสบุ๊ค จุฑาทพิย์  
ช่างเกวียนดี มรีายได้ประมาณ  2,000 บาท ตอ่เดอืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       10.นางขวัญตา  เพ่งผล มีหน้าร้านจากขายสินค้าออนไลน์เป็นของตนเอง ซึ่งดูไดจ้ากหน้าเฟสบุ๊ค ขวัญตา  
เพ่งผล มีรายได้ประมาณ  2,000 บาท ตอ่เดอืน 
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         11.นางอรญา  ไทยศรี มีหน้าร้านจากขายสินค้าออนไลน์เป็นของตนเอง ซึ่งดูได้จากหน้าเฟสบุ๊ค Oraya 
Thaisri มีรายได้ประมาณ  1,000 บาท ตอ่เดอืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การกําหนดคณุลกัษณะตัวอย่างที่ดีหรือต้นแบบ 
กิจกรรม ผล ปี62 ปี63 ตารางเปรียบเทียบ 

ตัวอย่างท่ีดีหรอืต้นแบบ 11 คน 

 

11 คน 16 คน สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

 
คุณลักษณะตัวอย่างที่ดีหรือตน้แบบ 

- มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีทีเ่หมาะสม 

- สามารถนําความรู้ไปสร้างเพจขายสินค้าออนไลน์และสร้างรายได้เพ่ิมใหแ้ก่ตนเอง 

สามารถนําความรู้ไปถ่ายทอดให้กับประชาชน 
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ตัวบ่งชี ้1.7 ผู้รับบริการได้รับความรู้และ/หรือประสบการณ์จากการเข้าร่วมกจิกรรม/โครงการการศกึษา 

ตามอัธยาศัย 

                  การกําหนดคา่เป้าหมายแผนพัฒนาของสถานศกึษา 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ปี 2562
ร้อยละ ระดับ 

เป้า(คน) ผล(คน)
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 100 249 249 สูงกว่าค่าเป้าหมาย
โครงการวันรักการอ่าน  
2 เมษายน 

88 110 125 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

กิจกรรมสง่เสริมการอ่าน Donchedi 
Read For Life 

1,590 2,499 157.17 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

โครงการการศึกษาตามอัธยาศัย 12,600 15,606 123.86 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

รวม 14,378 18,464 128.42 สูงกว่าค่าเป้าหมาย
 
ค่าเป้าหมายของประเด็นการพิจารณาที่ 1 ผู้รับบริการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการการศึกษาตามอัธยาศัย ค่า
เป้าหมาย = 14,378 คน 
       สถานศึกษาจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ 2561 ซึ่งได้ดําเนินการจัดกิจกรรมการศึกษาตาม
อัธยาศัย ดังน้ี 
          1. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาต ิ    ผู้ร่วมกิจกรรม    214   คน 

2. โครงการวันรักการอ่าน 2 เมษายน   ผู้ร่วมกิจกรรม    114   คน    
3. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน Donchedi Read For Life ผู้ร่วมกิจกรรม    2,451   คน 
4. โครงการการศึกษาตามอัธยาศัย    ผู้ร่วมกิจกรรม  16,955   คน 
รวมทั้ง 4 กิจกรรม มผีู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิน้ 19,734 คน ดังน้ันจึงตั้งค่าเป้าหมายผู้รับบริการเข้าร่วม

กิจกรรม/โครงการการศึกษาตามอัธยาศัย ประจําปีงบประมาณ 2562 ไว้  14,378 คน 
 
ค่าเป้าหมายของประเด็นการพิจารณาที่ 2 ผู้รับบริการที่ได้รับความรู้และ/หรือประสบการณ์จากการเข้าร่วม
กิจกรรม/โครงการศึกษาตามอัธยาศัย  
ค่าเป้าหมาย = ร้อยละ80 
 สถานศึกษาได้วางแผนการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอธัยาศัย คือ โครงการวันรักการอ่าน 2 เมษายน  ซึ่งเป็น
กิจกรรม/โครงการที่สามารถวัดและประเมินได้ว่าผู้รับบริการมีความรู้หรือประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมใน
ระดับใด จากแนวทางดังกล่าวสถานศึกษาจึงได้ตั้งค่าเป้าหมายผู้รับบริการที่ได้รับความรู้และ/หรือประสบการณ์จาก
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การเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการการศึกษาตามอัธยาศัย ประจําปีงบประมาณ 2562 ไว้ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
การกําหนดคณุลกัษณะตัวอย่างที่ดีหรือต้นแบบ 

 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

มาใช้บริการเป็นประจําทุกอาทิตย์ 
นําความรู้ไปใช ้

0.66 0.86 1.06 

   *หมายเหต ุในปีงบประมาณ 2561 สถานศึกษาได้การกําหนดคุณลักษณะตัวอย่างที่ดีหรือต้นแบบ ของปี 
2562 ไว้คือ 0.86 คน โดยเพิ่มข้ึนปีละ 0.2 
  การคิดค่าเปา้หมายเป็นจํานวนคน =  คา่เป้าหมายปี 2562  x  เป้าปี 2562 (คน)             

                                        

                                                   0.86   x   14,378     =    123 คน 

 
ค่าเป้าหมายของประเด็นการพิจารณาที่ 5 ผู้รับบริการเป็นตัวอย่างทีด่ีหรือต้นแบบในการนําความรู้จากการเข้าร่วม
กิจกรรม/โครงการการศึกษาตามอัธยาศัยไปใช้  
ค่าเป้าหมาย = 123 คน 
 สถานศึกษาไดว้างแผนการประเมินผู้รับบริการเพ่ือสํารวจว่ามีผู้รับบริการรายใดสามารถนําความรู้จากการ
เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการการศึกษาตามอัธยาศัยไปใช้ประโยชน์ไดอ้ย่างตอ่เน่ือง ดังน้ัน สถานศึกษาจึงได้ตั้งเป้าหมาย
ผู้รับบริการเป็นตัวอย่างท่ีดี หรือต้นแบบในการนําความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการการศึกษาตามอัธยาศัยไป
ใช ้ประจําปีงบประมาณ 2562 ไว้ที่ 123 คน 
  
 
 
 
 
 
 
 

100

100
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.7 ผู้รับบรกิารได้รับความรู้และ/หรือประสบการณ์จากการเข้าร่วมกจิกรรม/โครงการการศกึษาตาม

อัธยาศัย 

     ผลการดําเนนิงาน 

     จากการประเมินตนเองของสถานศึกษาในตัวบ่งชี้ที่ 1.7 พบว่าสถานศึกษาดําเนินการส่งเสริมผู้รับบริการได้รับ

ความรู้และ/หรือประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการการศึกษาตามอัธยาศัยได้ 4.5 คะแนน จากคะแนน

เต็ม 5 คะแนน ด้วยการดําเนินงานของสถานศึกษา  ดังน้ี 

          1. ผู้รับบริการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กําหนดหรือไม่ 
สถานศึกษาจัดโครงการการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ 2562 เพ่ือให้เด็ก เยาวชน ประชาชน /

ผู้รับบริการทั่วไป ได้รับการบริการอย่างครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เพ่ือนําไปสู่การสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัยเข้าไปแสวงหาความรู้   เพ่ิมอัตราการอ่านให้สูงข้ึน และนํา
ความรู้ที่ได้ ไปพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของตนเองให้ดีข้ึน  มีผู้รับบริการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการการศึกษาตาม
อัธยาศัย จํานวน 18,464 คน ซ่ึงสูงกว่าคา่เป้าหมายที่กําหนด 
          2. ผู้รับบริการที่ได้รับความรู้และ/หรือประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการการศึกษาตาม
อัธยาศัยเป็นไปตามค่าเป้าหมายท่ีกําหนดหรือไม่ 
 สถานศึกษาได้กําหนดค่าเป้าหมายผู้รับบริการที่ได้รับความรู้และ/หรือประสบการณ์จากการเข้าร่วมโครงการ
วันรักการอ่าน 2 เมษายน  ร้อยละ 80 ของผู้รับบริการ  ซึ่งผลการดําเนินงานของสถานศึกษาปีงบประมาณ 2562 
พบว่า ผู้รับบริการได้ความรู้และ/หรือประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการวันรักการอ่าน 2 เมษายน มี
ผู้ เ ข้าร่วม จํานวน  110 คน  คิด เป็นร้อยละ  100 ของผู้รับบริการที่ ได้รับความ รู้  โดยสรุปจากผลการ
ประเมิน  พบว่า ความรู้ที่ ได้รับอยู่ในระดับมาก  คิดเป็นร้อยละ  58.68 รองลงมาอยู่ ในระดับมากที่สุด  
คิด เป็นร้อยละ  36 .57 และระดับปานกลาง  คิด เป็นร้อยละ  4 .75  ตามลําดับ  ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่
กําหนด โดยผู้รับบริการได้รับความรู้ในรูปแบบกิจกรรมท่ีหลากหลาย คือ ฐานส่งเสริมการอ่านดังน้ี ฐานนิทรรศการ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฐานจิตรกรน้อย ฐานจักจั่นของเล่นเลียนเสียงธรรมชาติ ฐาน
ฟักทองหอม ฐานพับกุหลาบจากใบเตย ฐานสนุกคิดสนุกอ่าน ฐานการอ่านผ่าน QR Code “พกหนังสือไปได้ทุกที”  
ฐานความรู้ส่งเสริมอาชีพ ดังน้ี ฐานสบู่สมุนไพร ฐานป้ันตุ๊กตาจากดินญี่ปุ่น ฐานนํ้าสมุนไพร และฐานก๋วยเตี๋ยวต้มยํา 
  
 
3. สถานศึกษามีวิธีการหาร่องรอยหลักฐานที่แสดงว่าผู้รับบริการมีความรู้และประสบการณ์ที่น่าเชื่อถืออย่างไร 

สถานศึกษามีวิธีการหาร่องรอยหลักฐานที่แสดงว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรรมมีความรู้และประสบการณ์ที่น่าเชื่อถือ 

เช่น โครงการวันรักการอ่าน 2 เมษายน จัดกิจกรรมโครงการวันที่ 2 เมษายน 2562 ณ ห้องสมุดประชาชน      
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“เฉลิมราชกุมารี” อําเภอดอนเจดีย์ ระหว่างดําเนินกิจกรรมได้รับการนิเทศจาก นางสมควร วงษ์แก้ว ผู้อํานวยการ 

กศน.อําเภอดอนเจดีย์ และนายภัทร ภัทรบดินทร์กุล รองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี มีรูปภาพ

ผู้รับบริการเข้าร่วมกิจกรรมฐานความรู้ส่งเสริมการอ่าน ดังน้ี ฐานนิทรรศการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี ฐานจิตรกรน้อย ฐานจักจ่ันของเล่นเลียนเสียงธรรมชาติ ฐานฟักทองหอม ฐานพับกุหลาบจากใบเตย ฐาน

สนุกคิดสนุกอ่าน ฐานการอ่านผ่าน QR Code “พกหนังสือไปได้ทุกที”  ฐานความรู้ส่งเสริมอาชีพ ดังน้ี ฐานสบู่

สมุนไพร ฐานปั้นตุ๊กตาจากดินญี่ปุ่น ฐานนํ้าสมุนไพร ฐานก๋วยเตี๋ยวต้มยํา และมีการประเมินความพึงพอใจโดยผู้จัด

กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยได้ออกแบบสอบถาม ด้านสถานท่ีและการบริการด้านเนื้อหาความรู้ท่ีได้รับจากฐาน

กิจกรรมนั้นๆ ด้านวิทยากร และด้านประโยชน์ที่เข้าร่วมกิจกรรม จากผู้รับบริการพร้อมทั้งนําผลการประเมินมา

วิเคราะห์และสรุปผลการดําเนินงานพร้อมภาพประกอบ  ซึ่งพบว่าผู้รับบริการมีความรู้ มีทักษะและความมีความพึง

พอใจอยู่ในระดับดีข้ึนไป และผู้รับบริการมีการนําความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองได้ เช่น ผู้รับบริการบางคนสามารถทํา

ฟักทองหอม พับกุหลาบใบเตย สบู่สมุนไพร นํ้าสมุนไพร ก๋วยเตี๋ยวต้มยํา ป้ันตุ๊กตาจากดินญี่ปุ่น เป็นต้น และรายงาน

ผลการดําเนินงานเป็นรูปเล่มเสนอผู้บังคับบัญชาทราบในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 และมีการนําผลการจัดกิจกรรมวัน

รักการอ่าน 2 เมษายน เสนอในที่ประชุมภายในสถานศึกษา ครั้ง 4 /2562 วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม 

กศน.อําเภอดอนเจดีย์ โดยมีนางสมควร วงษ์แก้ว ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอดอนเจดีย์ เป็นประธานเปิดการประชุม

ภายในสถานศึกษา ร่วมกันถอดบทเรียนเพ่ือใช้ในการพัฒนางานครั้งต่อไป 

 
4. สถานศึกษามีการดําเนินงานท่ีสอดคลอ้งกับ นโยบายและจุดเน้นของสํานักงาน กศน./นโยบาย จดุเน้นของ

กระทรวงศึกษาธิการ/ยุทธศาสตร์ละเป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี อย่างไร 

นโยบายและจุดเน้นสํานักงาน กศน.ปีงบประมาณ 2562 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

3.6 เพิ่มอัตราการอ่านของประชาชน โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในรูปแบบต่างๆ เช่น อาสาสมัครส่งเสริมการ

อ่าน  ห้องสมุดประชาชน บ้านหนังสือชุมชน ห้องสมุดเคลื่อนที่ ผลักดันให้เกิดห้องสมุดสู่การเป็นห้องสมุดเสมือนจริง

ต้นแบบ เพ่ือพัฒนาให้ประชาชนมีความสามารถในระดับอ่านคล่อง  เข้าใจความ  คิดวิเคราะห์พ้ืนฐาน  และสามารถ

รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและทันเหตุการณ์ รวมท้ังนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ปฏิบัต ิ
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นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ 2562 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุน คนทุกช่วงวัยให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถและสมรรถนะที่ได้มาตรฐานและพัฒนา

คุณภาพชีวิตเต็มตามศักยภาพอย่างเหมาะสม 

แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี    

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข้อ 2.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อตําราเรียน นวัตกรรม และส่ือการเรียนรู้ มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชนสามารถ
เข้าถึงได้โดยไม่จํากัดเวลาและสถานที่ 

(1) จํานวนแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดการศึกษา/จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มี
คุณภาพเพ่ิมข้ึน 

(2) จํานวนแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดพิพิธภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน สถานประกอบการสถาบัน
ศาสนามูลนิธิสถาบัน/องค์กรต่าง ๆ ในสังคมเพ่ิมขึ้น 

(4) ร้อยละของชุมชนที่มีการจัดการแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพเพ่ิมข้ึน 
(5) มีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาท่ีทันสมัยสนองตอบความต้องการของผู้ใช้บริการอย่าง

มีประสิทธิภาพ 
(9) มีระบบคลังข้อมูลเกี่ยวกับสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพมาตรฐานสามารถให้บริการคนทุก

ช่วงวัยและใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานได้ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
ข้อ 2.2 การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสําหรับคนทุกช่วงวัย 

(1) มีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาที่ทันสมัยสนองตอบความต้องการของผู้เรียนและ
ผู้ใช้บริการอย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 

(6) ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมข้ึน 
(7) มีสื่อดิจิทัลเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการส่งเสริมการมีอาชีพเพ่ิมข้ึน 

๕.สถานศึกษามีผู้รับบริการที่เป็นตัวอย่างท่ีดี หรือต้นแบบตามคําอธิบายตังบ่งชี้ 1.7 หรือไม่ อย่างไร 

 สถานศึกษา ได้กํา หนดค่า เ ป้าหม ายผู้รับบริการที่เป็นตัวอย่างที่ดี จํานวน  123 คน  ซึ ่ ง ผ ลการ

ดําเนินงานของสถานศึกษาปีงบประมาณ 2562 พบว่า ผู้รับบริการที่เป็นตัวอย่างที่ดี จํานวน 127 คน 

ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่กําหนด 

      สถานศึกษามีผู้รับบริการที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการนําความรู้ที่รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน และการเรียน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีจํานวน 17 รายคือ  
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นักศึกษา กศน.ตําบลดอนเจดีย์ เป็นผู้รับบริการที่เป็นตัวอย่างท่ีดีสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้

ชีวิตประจําวัน และการเรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยการได้เข้ามาใช้ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อําเภอ

ดอนเจดีย์ ในการค้นคว้าหนังสอืที่เก่ียวกับการเขียนโครงงาน การประดิษฐ์/ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า  

ซึ่งผลที่ได้นักศึกษาได้ส่งโครงงาน “สิ่งประดิษฐ์จากวัสดธุรรมชาติเหลอืใช”้ เข้าประกวดโครงงานนักศึกษา ภาคเรียนที่ 

1/2562 จนได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

อําเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ดังรายชื่อ   

 1.นายสุเทพ เสกสุวงษ์ อายุ 41 ที่อยู่ 283 ม.3 ตําบลดอนเจดีย์ อําเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี อาชีพ 

นักศึกษา กศน.  

 2.น.ส.ชลธิชา สมพงษ์ อายุ 18 ที่อยู่ 114 ม.6 ตําบลหนองสาหร่าย อําเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 

อาชีพ  นักศึกษา กศน. 

 3. นายออมสิน แสงอินทร์ อายุ 16 ที่อยู่ 1654 ม.5 ตําบลดอนเจดีย์ อําเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 

อาชีพ นักศึกษา กศน. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  นักศึกษา กศน.ตําบลหนองสาหร่าย เป็นผู้รับบริการที่เป็นตัวอย่างทีด่ีสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้

ชีวิตประจําวัน และการเรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยการได้เข้ามาใช้หอ้งสมุดประชาชน “เฉลมิราชกุมารี” อําเภอ

ดอนเจดีย์ ในการค้นคว้าหนังสือที่เก่ียวกับการเขียนโครงงาน การประดษิฐ์จากวัสดุเหลือใช ้ 
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ซึ่งผลที่ได้นักศึกษาได้ส่งโครงงาน “เตาย่างปิคนิคประหยัดถ่าน” เข้าประกวดโครงงานนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2562 

จนได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดบั มัธยมศึกษาตอนปลาย ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ

ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ดังรายชือ่   

 1.นางสาวยาวีณา มูลยะ อายุ 15 ปี อยู่บ้านเลขที่ 91/1 หมู่ 1 ตําบลหนองสาหร่าย อําเภอดอนเจดีย์ จังหวัด

สุพรรณบุรี อาชีพ นักศึกษา กศน.  

 2.นายปฏิพล ประทุมวลิาส อายุ 17 ปี อยูบ้่านเลขที่ 558/1 หมู่ 10 ตาํบลหนองสาหร่าย 

 อําเภอดอนเจดีย์  จังหวัดสพุรรณบุรี อาชพี นักศึกษา กศน.  

 3.นางสาวอุษา ทองเหลือ อายุ 28 ปี  อยู่บ้านเลขที่ 101 หมู่ 8 ตําบลหนองสาหร่าย อําเภอดอนเจดีย์ 

จังหวัดสุพรรณบุรี อาชีพ นักศึกษา กศน.  

 4.นางสาวแก้วตา เปลี่ยนสี ้อายุ 17 ปี อยู่บ้านเลขที่ 388 หมู่ 9 ตําบลหนองสาหร่าย 

อําเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี อาชีพ นักศึกษา กศน.  

 5.นางสาวเหมือนฝัน เธียรทอง อายุ 16 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 91/2 หมู ่1 ตาํบลหนองสาหร่าย  

อําเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี อาชีพ นักศึกษา กศน.  

 6.นางสาวกัญญารัตน์ บวบทอง อายุ 16 ปี อยู่บ้านเลขที ่12/1 หมู ่9 ตาํบลหนองสาหร่าย  

อําเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี อาชีพ นักศึกษา กศน.  

 7.น.ส.พนิดา เพ็ชรวาว อายุ 21 ปี  อยู่บ้านเลขที่ 567/1 หมู่ 5 ตําบลดอนเจดีย์ อําเภอดอนเจดีย์ จังหวัด

สุพรรณบุรี อาชีพ นักศึกษา กศน.  

 

 

 

 

 

 

นักศึกษา กศน.ตําบลสระกระโจม เป็นผู้รับบริการที่เป็นตัวอย่างที่ดีสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจําวัน และการเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยการได้เข้ามาใช้ห้องสมุดประชาชน    “เฉลิมราชกุมารี” อําเภอ

ดอนเจดีย์ ในการค้นคว้าหนังสือท่ีเก่ียวกับการเขียนโครงงาน การประดิษฐ์/ซ่อมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ซึ่งผลท่ีได้นักศึกษาได้
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ส่งโครงงาน “เคร่ืองดูดฝุ่นจ๋ิว” เข้าประกวดโครงงานนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2562 จนได้รับรางวัลชมเชยของศูนย์

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ดังรายชื่อ   

 1.นายไพรวัลย์  อินใจดี  อายุ 17 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 146 หมู่ 13 ตําบลบ้านโข้ง อําเภออู่ทอง จังหวัด

สุพรรณบุรี อาชีพ นักศึกษา กศน.  

 2.เด็กหญิงธนวรรณ  ม่วงอ่อน  อายุ 16 ปี อยู่บ้านเลขที่ 58 หมู่ 8 ตําบลสระกระโจม อําเภอดอนเจดีย์  

จังหวัดสุพรรณบุรี อาชีพ นักศึกษา กศน. 

3.นางสาวปณัฐชา  แสนโคตร  อายุ 18 ปี อยู่บ้านเลขที่ 188/2 หมู่ 6 ตําบลสระกระโจม อําเภอดอนเจดีย์  

จังหวัดสุพรรณบุรี อาชีพ นักศึกษา กศน. 

4.นายพรหมลิขิต  หนูสุวรรณ  อายุ 16 ปี อยู่บ้านเลขที่ 147 หมู่ 3 ตําบลสระกระโจม อําเภอดอนเจดีย์  

จังหวัดสุพรรณบุรี อาชีพ นักศึกษา กศน. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักศึกษา กศน.ตําบลไร่รถ เป็นผู้รับบริการท่ีเป็นตัวอย่างที่ดีสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้

ชีวิตประจําวัน และการเรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยการได้เข้ามาใช้ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อําเภอ

ดอนเจดีย์ ในการค้นคว้าหนังสือท่ีเก่ียวกับการเขียนโครงงาน ช่างก่อสร้าง  การประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ซึ่งผลท่ีได้

นักศึกษาได้ส่งโครงงาน “เพิงเพาะต้นไม้เรือนกระจก” เข้าประกวดโครงงานนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2562 จนได้รับ

รางวัลชมเชยของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ดังรายชื่อ

ดังน้ี 
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  1.นายประสงค์  กลิ่นหวล อายุ 32 ปี อยู่บ้านเลขที่ 100 หมู่ 7 ตําบลไร่รถ อําเภอดอนเจดีย์  จังหวัด

สุพรรณบุรี อาชีพ นักศึกษา กศน. 

2.นายจิรศักดิ์ สะราคํา อายุ 18 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 16/1 หมู่ 7 ตําบลหัวนา อําเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัด

สุพรรณบุรี อาชีพ นักศึกษา กศน.  

3.นายภานุพงษ์ คุ้มฉัยยา อายุ 18 ปี อยู่บ้านเลขที่ 82 หมู่ 7 ตําบลไร่รถ อําเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 

อาชีพ นักศึกษา กศน. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สถานศึกษามีผู้รับบริการท่ีเป็นตัวอย่างที่ดีในการใช้บริการเป็นประจําสม่ําเสมอ มีจํานวน 39 ราย คือ 

1. นางสาวดวงพร สนแย้ม อายุ 40 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 56/1 หมู่ 1 ตําบลดอนเจดีย์ อําเภอดอนเจดีย์  จังหวัด

สุพรรณบุรี อาชีพ เกษตรกร เป็นผู้รับบริการที่ห้องสมุดประชาชนฯเป็นประจําอย่างสมํ่าเสมอ ใช้บริการหนังสือ     

นวนิยาย 
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2. นายศักดาวุฒิ สนแย้ม อายุ 15 ปี อยู่บ้านเลขที่ 56/1 หมู่ 1 ตําบลดอนเจดีย์ อําเภอดอนเจดีย์  จังหวัด

สุพรรณบุรี อาชีพ นักเรียน  เป็นผู้รับบริการท่ีห้องสมุดประชาชนฯเป็นประจําอย่างสมํ่าเสมอ ใช้บริการหนังสือการ์ตูน

ความรู้ และหนังสือแนววิทยาศาสตร์ 

3. นางสาวนภาพร วงคํามี อายุ 18 ปี อยู่บ้านเลขที่ 1292 หมู่ 5 ตําบลดอนเจดีย์ อําเภอดอนเจดีย์  จังหวัด

สุพรรณบุรี อาชีพ นักเรียน  เป็นผู้รับบริการที่ห้องสมุดประชาชนฯเป็นประจําอย่างสมํ่าเสมอ ใช้บริการหนังสือ      

นวนิยายแนววัยรุ่น  

4. นางสาวนิชากร วงคํามี อายุ 20 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 1292 หมู่ 5 ตําบลดอนเจดีย์ อําเภอดอนเจดีย์  จังหวัด

สุพรรณบุรี อาชีพ นักศึกษา  เป็นผู้รับบริการที่ห้องสมุดประชาชนฯเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอ ใช้บริการหนังสือ     

นวนิยาย  

5. นายจุมพล เกษตรธํารงรัตน์ อายุ 40 ปี อยู่บ้านเลขที่ 85 หมู่ 5 ตําบลศรีประจันต์ อําเภอศรีประจันต์ 

จังหวัดสุพรรณบุรี อาชีพ เกษตรกร  เป็นผู้รับบริการที่ห้องสมุดประชาชนฯเป็นประจําอย่างสมํ่าเสมอ ใช้บริการ

หนังสือ สามก๊ก เพชรพระอุมา ล่องไพร และนวนิยายจีน 

6. นางสาวดุษฎี กล้าหาญ อายุ 50 ปี อยู่บ้านเลขที่ 196/1 หมู่ 5 ตําบลไร่รถ อําเภอดอนเจดีย์ จังหวัด

สุพรรณบุรี อาชีพ เกษตรกร เป็นผู้รับบริการที่ห้องสมุดประชาชนฯเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอ ใช้บริการหนังสือ     

นวนิยาย หนังสือตําราอาหาร 

7. นางสาวสุพัฒนา มณีวงษ์ อายุ 24 ปี อยู่บ้านเลขที่ 196/1 หมู่ 5 ตําบลไร่รถ อําเภอดอนเจดีย์ จังหวัด

สุพรรณบุรี อาชีพ รับจ้าง เป็นผู้รับบริการที่ห้องสมุดประชาชนฯเป็นประจําอย่างสมํ่าเสมอ  ใช้บริการหนังสือ        

นวนิยาย 

8. นางสาวสมทรง สิงหารุณ อายุ 50 ปี อยู่บ้านเลขที่ 104/4 หมู่ 5 ตําบลท่าพ่ีเลี้ยง อําเภอเมืองสุพรรณบุรี    

จังหวัดสุพรรณบุรี อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว เป็นผู้รับบริการที่ห้องสมุดประชาชนฯเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอ  ใช้บริการ

หนังสือนวนิยาย หนังสือตําราอาหาร 

9. นายวินัย ดีปานแก้ว อายุ 61 ปี อยู่บ้านเลขที่ 200 หมู่ 2 ตําบลทะเลบก อําเภอดอนเจดีย์  จังหวัด

สุพรรณบุรี อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว เป็นผู้รับบริการที่ห้องสมุดประชาชนฯเป็นประจําอย่างสมํ่าเสมอ  ใช้บริการเพชร 

พระอุมา ล่องไพร และนวนิยายจีน 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report) ประจาํปีงบประมาณ 2562 หน้า 124 
 

10. นายอเนตร สุขสมบัติ อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 84 หมู่ 8 ตําบลหนองสาหร่าย อําเภอดอนเจดีย์ จังหวัด

สุพรรณบุรี อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว เป็นผู้รับบริการที่ห้องสมุดประชาชนฯเป็นประจําอย่างสมํ่าเสมอ  ใช้บริการหนังสือ

ธรรมะ และหนังสือแนวปรัชญา 

11. นายวิเชียร นาคมั่นคง อายุ 63 ปี อยู่บ้านเลขที่ 1828 หมู่ 5 ตําบลดอนเจดีย์ อําเภอดอนเจดีย์ จังหวัด

สุพรรณบุรี อาชีพ ข้าราชการบํานาญ เป็นผู้รับบริการที่ห้องสมุดประชาชนฯเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอ ใช้บริการ

หนังสือ สามก๊ก เพชรพระอุมา ล่องไพร และนวนิยายจีน 

12. นายบรรพจน์ เบ้าบุญ อายุ 50 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 96 หมู่ 8 ตําบลไร่รถ อําเภอดอนเจดีย์ จังหวัด

สุพรรณบุรี อาชีพ รับจ้าง เป็นผู้รับบริการท่ีห้องสมุดประชาชนฯเป็นประจําอย่างสมํ่าเสมอ ใช้บริการหนังสือ 

นวนิยาย และนิตยสาร 

13. นางสาวนันท์นภัส ศิริสุนันท์ อายุ 32 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 742 หมู่ 5 ตําบลไร่รถ อําเภอดอนเจดีย์ จังหวัด

สุพรรณบุรี อาชีพ ค้าขาย เป็นผู้รับบริการท่ีห้องสมุดประชาชนฯเป็นประจําอย่างสมํ่าเสมอ ใช้บริการหนังสือนวนิยาย  

นิตยสารบ้านและสวน อสท. และหนังสือตําราอาหาร 

14. นางสาวอัญชลีภรณ์ พวงรัตน์ อายุ 16 ปี อยู่บ้านเลขที่ 518 หมู่ 3 ตําบลดอนเจดีย์ อําเภอดอนเจดีย์  

จังหวัดสุพรรณบุรี อาชีพ นักเรียน เป็นผู้รับบริการที่ห้องสมุดประชาชนฯเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอ ใช้บริการหนังสือ

นวนิยาย   

15. นางสาวพัชนิดา มงคลลาภกิจ อายุ 32 ปี อยู่บ้านเลขที่ 742 หมู่ 5 ตําบลไร่รถ อําเภอดอนเจดีย์ จังหวัด

สุพรรณบุรี อาชีพ ค้าขาย เป็นผู้รับบริการที่ห้องสมุดประชาชนฯเป็นประจําอย่างสมํ่าเสมอ  ใช้บริการหนังสือนวนิยาย  

นิตยสารบ้านและสวน อสท. และหนังสือตําราอาหาร 

16. นางสาววรรณา ภุมรินทร์ อายุ 44 ปี อยู่บ้านเลขที่ 289 หมู่ 5 ตําบลดอนเจดีย์ อําเภอดอนเจดีย์  

จังหวัดสุพรรณบุรี อาชีพ ค้าขาย เป็นผู้รับบริการที่ห้องสมุดประชาชนฯเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอ ใช้บริการหนังสือ/

นิตยสารเกี่ยวกับการทําอาหาร หนังสือนวนิยาย และเป็นผู้เข้าใช้บริการห้องสมุดเคลื่อนที่สําหรับชาวตลาด 

17. นางสาวดาวรรณ จันทร  อายุ 46 ปี อยู่บ้านเลขที่ 187  หมู่ 5 ตําบลดอนเจดีย์ อําเภอดอนเจดีย์  

จังหวัดสุพรรณบุรี อาชีพ แม่บ้าน เป็นผู้รับบริการที่ห้องสมุดประชาชนฯเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอ และใช้บริการ

นิตยสาร หนังสือนวนิยาย 
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18. นางสาวอมรา วงคํามี อายุ 45 ปี อยู่บ้านเลขที่ 308  หมู่ 5  ตําบลดอนเจดีย์ อําเภอดอนเจดีย์ จังหวัด

สุพรรณบุรี อาชีพ แม่บ้าน เป็นผู้รับบริการท่ีห้องสมุดประชาชนฯเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอ และใช้บริการหนังสือ   

นวนิยาย 

19. นายอนันต์ศักดิ์ อารีย์ อายุ 50 ปี อยู่บ้านเลขที่ 36 หมู่ 2 ตําบลสระกระโจม อําเภอดอนเจดีย์ จังหวัด

สุพรรณบุรี อาชีพ รับจ้าง เป็นผู้รับบริการท่ีห้องสมุดประชาชนฯ เป็นประจําอย่างสมํ่าเสมอ และใช้บริการอ่าน

หนังสือพิมพ์ และหนังสอืนวนิยาย  

20. นางข้าวเม้า อารีย์ อายุ 70 ปี อยู่บ้านเลขที่ 36 หมู่ 2 ตําบลสระกระโจม  อําเภอดอนเจดีย์ จังหวัด

สุพรรณบุรี อาชีพ รับจ้าง เป็นผู้รับบริการที่ห้องสมุดประชาชนฯ เป็นประจําอย่างสมํ่าเสมอ และใช้บริการหนังสือ   

นวนิยาย 

21. นางสมสวย จําปานิล อายุ 42 ปี อยู่บ้านเลขที่ 7 หมู่ 1 ตําบลหนองสาหร่าย อําเภอดอนเจดีย์ จังหวัด

สุพรรณบุรี อาชีพ เกษตรกร เป็นผู้รับบริการที่ห้องสมุดประชาชนฯ เป็นประจําอย่างสม่ําเสมอ และใช้บริการหนังสือ

นวนิยาย  

22. นางสาวสินีนาฎ อัลตัน อายุ 44 ปี อยู่บ้านเลขที่ 12 หมู่ 5 ตําบลดอนเจดีย์ อําเภอดอนเจดีย์ จังหวัด

สุพรรณบุรี อาชีพ แม่บ้าน เป็นผู้รับบริการที่ห้องสมุดประชาชนฯ เป็นประจําอย่างสม่ําเสมอ และใช้บริการหนังสือ  

นวนิยาย นามปากกาที่ชื่นชอบ ดวงตะวัน และยังเป็นผู้สนับสนุนบริจาคหนังสือ เพ่ือแบ่งปันให้ผู้อื่นอีกด้วย 

23. นางสาวดารินทร์ สําราญ อายุ 39 ปี อยู่บ้านเลขที่ 52  หมู่ 8  ตําบลไร่รถ อําเภอดอนเจดีย์ จังหวัด

สุพรรณบุรี อาชีพ แม่บ้าน ซึ่งเป็นผู้รับบริการท่ีห้องสมุดประชาชนฯ เป็นประจําอย่างสมํ่าเสมอ และสนใจหนังสือ

หลากหลายประเภท เช่น หนังสือนิทาน หนังสือตําราอาหาร นิตยสาร  

24. นายคฑาวุธ เวชวิฐาน อายุ 38 ปี อยู่บ้านเลขที่ 52  หมู่ 8  ตําบลไร่รถ อําเภอดอนเจดีย์ จังหวัด

สุพรรณบุรีอาชีพ เกษตรกร ซึ่งเป็นผู้รับบริการท่ีห้องสมุดประชาชนฯ เป็นประจําอย่างสม่ําเสมอ และสนใจหนังสือ

หลากหลายประเภท เช่น หนังสือเรื่องสั้น หนังสือธรรมะ การ์ตูนความรู้ 

25. นางสาวมาลินี มีชนะ อายุ 51 ปี อยู่บ้านเลขที่ 511 หมู่ 5  ตําบลดอนเจดีย์ อําเภอดอนเจดีย์ จังหวัด

สุพรรณบุรี อาชีพ แม่บ้าน เป็นผู้รับบริการท่ีห้องสมุดประชาชนฯ เป็นประจําอย่างสม่ําเสมอ พร้อมท้ังพาลูกมาใช้

บริการด้วย ใช้บริการหนังสือ/นิตยสาร เก่ียวกับการทําอาหาร หนังสือนวนิยาย และยังเป็นผู้สนับสนุนบริจาคหนังสือ 

เพ่ือแบ่งปันให้ผู้อื่นอีกด้วย 
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26. เด็กชายรชต ผิวแดง อายุ 14 ปี อยู่บ้านเลขที่ 511 หมู่ 5  ตําบลดอนเจดีย์ อําเภอดอนเจดีย์ จังหวัด

สุพรรณบุรี อาชีพ นักเรียน ซึ่งเป็นผู้รับบริการที่ห้องสมุดประชาชนฯเป็นประจําอย่างสมํ่าเสมอ มาตั้งแต่อายุยังน้อย 

และใชบ้ริการหนังสือการ์ตูนความรู้ กบนอกกะลา หนังสือการ์ตูนแปลจากเกาหลี และหนังสือนิทาน 

27. นางสาวพิมพ์วรีย์ บุ้นหลี อายุ 40 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 251 หมู่ 2 ตําบลทะเลบก อําเภอดอนเจดีย์ จังหวัด

สุพรรณบุรี อาชีพ ข้าราชการครู เป็นผู้รับบริการที่ห้องสมุดประชาชนฯ เป็นประจําอย่างสมํ่าเสมอ ใช้บริการหนังสือ

นวนิยาย 

28. นางสาวยอดสุริยา ยืนยง อายุ 43 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 27 หมู่ 5 ตําบลดอนเจดีย์ อําเภอดอนเจดีย์ จังหวัด

สุพรรณบุรี อาชีพ ข้าราชการครู เป็นผู้รับบริการที่ห้องสมุดประชาชนฯ เป็นประจําอย่างสมํ่าเสมอ ใช้บริการหนังสือ

นวนิยาย 

29. นางสาววราพร สุ่นสา อายุ 40 ปี อยู่บ้านเลขที่ 100/1  หมู่ 2 ตําบลทะเลบก อําเภอดอนเจดีย์ จังหวัด

สุพรรณบุรี  อาชีพ พนักงานของกรมที่ดินอําเภอดอนเจดีย์ เป็นผู้รับบริการที่ห้องสมุดประชาชนฯ เป็นประจําอย่าง

สมํ่าเสมอ ใช้บริการหนังสือนวนิยายเป็นประจํา เพ่ือนําหนังสือไปอ่านช่วงระหว่างอยู่เวรวันเสาร์ และวันอาทิตย์ 

30. นางสาวอมรรัตน์ จําปาสัก อายุ 40 ปี อยู่บ้านเลขที่ 1167  หมู่ 5 ตําบลดอนเจดีย์ อําเภอดอนเจดีย์ 

จังหวัดสุพรรณบุรี อาชีพ พนักงานของโรงพยาบาลดอนเจดีย์ เป็นผู้รับบริการที่ห้องสมุดประชาชนฯ เป็นประจําอย่าง

สม่ําเสมอ ใช้บริการหนังสือนวนิยายเป็นประจํา 

31. นางสาวเนตรชนก ศรีชมพู อายุ 41 ปี อยู่บ้านเลขที่ 373/3 หมู่ 2 ตําบลศรีประจันต์ อําเภอศรีประจันต์ 

จังหวัดสุพรรณบุรี อาชีพ ข้าราชการครู เป็นผู้รับบริการที่ห้องสมุดประชาชนฯ เป็นประจําอย่างสมํ่าเสมอ ใช้บริการ

หนังสือนวนิยาย 

32. นางสาวคณิภา เชื้อวงษ์ อายุ 24 ปี อยู่บ้านเลขที่ 317  หมู่ 3 ตําบลดอนเจดีย์ อําเภอดอนเจดีย์ จังหวัด

สุพรรณบุรี  อาชีพ พนักงานเซเว่น เป็นผู้รับบริการท่ีห้องสมุดประชาชนฯ เป็นประจําอย่างสมํ่าเสมอ ใช้บริการ

หนังสือนวนิยาย และเป็นผู้สนับสนุนบริจาคหนังสือ เพ่ือแบ่งปันให้ผู้อื่นอีกด้วย 

33. นางสาวจุรีรัตน์ พันธุ์เจริญ อายุ 43 ปี อยู่บ้านเลขที่ 37 หมู่ 2  ตําบลสระกระโจม  อําเภอดอนเจดีย์ 

จังหวัดสุพรรณบุรี อาชีพข้าราชการครู เป็นผู้รับบริการที่ห้องสมุดประชาชนฯ เป็นประจําอย่างสม่ําเสมอ ใช้บริการ

หนังสือนวนิยาย 

34. นายเดชา บุญสกุล อายุ 64 ปี อยู่บ้านเลขที่ 1251 หมู่ 5 ตําบลดอนเจดย์ี อําเภอดอนเจดีย์  
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จังหวัดสุพรรณบุรี อาชีพ ตํารวจ  เป็นผู้รับบริการท่ีห้องสมุดประชาชนฯ เป็นประจําอย่างสม่ําเสมอ และสนใจหนังสือ

หลากหลายประเภท เช่น หนังสือธรรมะ หนังสือนวนิยาย ชุด เพชรพระอุมา หนังสือเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 

35. นางสาวธัญรัศมิ์ ทรัพย์อินทร์ อายุ 53 ปี อยู่บ้านเลขที่ 44 หมู่ 9 ตําบลหนองโสน  อําเภอเลาขวัญ 

จังหวัดกาญจนบุรี  อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว เป็นผู้รับบริการท่ีห้องสมุดประชาชนฯ เป็นประจําอย่างสมํ่าเสมอ ใช้บริการ

หนังสือนวนิยาย หนังสือนวนิยายแปล  ค้นคว้าข้อมูลด้านกฎหมาย ใช้พ้ืนที่ห้องสมุดในการทํางาน และยังเป็น

ผู้สนับสนุนบริจาคหนังสือ เพ่ือแบ่งปันให้ผู้อื่นอีกด้วย 

36. นางสาวเบญญาภา ทรัพย์อินทร์ อายุ 46 ปี อยู่บ้านเลขที่ 44 หมู่ 9 ตําบลหนองโสน  อําเภอเลาขวัญ  

จังหวัดกาญจนบุรี อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว เป็นผู้รับบริการที่ห้องสมุดประชาชนฯ เป็นประจําอย่างสม่ําเสมอ และใช้

บริการหนังสือนวนิยาย และนิตยสาร  

37. นายปัญญวัฒน์ พุกพาน อายุ 46 ปี อยู่บ้านเลขที่ 245/1  หมู่ 3 ตําบลสนามคลี อําเภอเมือง จังหวัด

สุพรรณบุรี อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว ซึ่งเป็นผู้รับบริการที่ห้องสมุดประชาชนฯ เป็นประจําอย่างสม่ําเสมอและสนใจหนังสือ

นวนิยายจีน หนังสอืนวนิยาย ชุด สามก๊ก  หนังสือนวนิยาย ชุด เพชรพระอุมา และเป็นผู้สนับสนุนบริจาคหนังสือ เพ่ือ

แบ่งปันให้ผู้อื่นอีกด้วย 

38. นายวิรัตน์  แสนละเอียด  อายุ 63 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 468  หมู่ 3 ตําบลดอนเจดีย์ อําเภอดอนเจดีย์ 

จังหวัดสุพรรณบุรี อาชีพ ข้าราชการครูบํานาญ ซึ่งเป็นผู้รับบริการที่ห้องสมุดประชาชนฯ เป็นประจําอย่างสม่ําเสมอ 

พร้อมทั้งพาหลานมาใช้บริการ และสนใจหนังสือหลากหลายประเภท เช่น หนังสือเก่ียวกับธรรมะ หนังสือ

ประวัติศาสตร์ หนังสือสมุนไพร หนังสือการ์ตูนความรู้ หนังสือนิทาน และยังเป็นผู้สนับสนุนบริจาคหนังสือ เพ่ือ

แบ่งปันให้ผู้อื่นอีกด้วย 

39. นางสาวอารีรัตน์ ลิ้มมหาศาลสมบัติ อายุ 50 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 463 หมู่ 5 ตําบลดอนเจดีย์ อําเภอ     

ดอนเจดีย์  จังหวัดสุพรรณบุรี อาชีพ ค้าขาย เป็นผู้รับบริการที่ห้องสมุดประชาชนฯ เป็นประจําอย่างสม่ําเสมอ       

ใช้บริการหนังสือนวนิยาย และเป็นผู้สนับสนุนบริจาคหนังสือ เพ่ือแบ่งปันให้ผู้อื่นอีกด้วย 
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จากผลการดําเนินงานของสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน/ผู้รับบริการ             
ดังรายละเอียดข้างต้น สามารถสรุปคะแนนท่ีได้ และระดับคุณภาพจากผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาได้           
ดังรายละเอียดในตารางต่อไปน้ี 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้
น้ําหนัก

(คะแนน)
ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนท่ีได้ ระดับคุณภาพ
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน/ผู้รับบริการ  
การศกึษาขั้นพื้นฐาน  
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีคุณธรรม 5 4.5 ดีมาก
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีทักษะ กระบวนการคิด 
ทักษะการแสวงหาความรู้ เรียนรู้อย่างตอ่เน่ือง และสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ในการดํารงชีวิต  

5 5 ดีมาก

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีความรู้พ้ืนฐาน 5 4.5 ดีมาก
การศกึษาต่อเนื่อง  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4  ผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความสามารถ 
และทักษะในการประกอบอาชีพ 

5 5 ดีมาก

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5 ผู้เรียนหรอืผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

5 4.5 ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6  ผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่าง
เหมาะสม 

5 4 ดี

การศึกษาตามอัธยาศัย  
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.7 ผู้รับบริการไดรั้บความรู้และ/หรือประสบการณ์จากการ
                เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการการศึกษาตามอัธยาศัย 

5 5 ดีมาก

รวม 35 32.5 ดีมาก
    

สถานศึกษามีผลการประเมินตนเองในภาพรวม มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน/ผู้รับบริการ  มีคะแนนรวม 
เท่ากับ 32.5 คะแนน  ซึ่งมีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีมาก โดยมีจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ตัวอย่างท่ีดี หรือต้นแบบ และ
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา ดังน้ี  
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จุดเด่น 
ผู้เรียนของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอนเจดีย์สามารถจัดทําโครงงานใน

เรื่องที่ตนเองสนใจ โดยใช้กระบวนการกลุ่ม โดยมีความสอดคล้องกับสาระวิชา และสามารถนํานํามาใช้ประโยชน์ได้ 
ผู้เรียนใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ โดยมีการพูดคุยในกลุ่ม ระดมความคิดในการเลือกเรื่องที่จะทําโครงงาน โดยตอบ
ให้ได้ว่าโครงงานน้ันสอดคล้องกับสาระวิชาใด สามารถนําไปใช้ประโยชน์อย่างไร และในการสอนแบบ STEM ศึกษา 
ครูได้นํารูปแบบการสอนแบบ STEM ศึกษา  มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนกับผู้เรียนในช่วงของการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ เช่น การนําวัสดุที่เหลือใช้มาทําเป็นสิ่งประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ และผู้เรียนของ กศน.อําเภอดอน
เจดีย์ มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการคิดในการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถ
นําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน  ถ่ายทอดสู่ชุมชน สังคม ได้อย่างเหมาะสมและได้นําความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วม
โครงการไปปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและลดรายจ่ายให้กับตนเองและครอบครัวและได้นําความรู้ที่ได้จากการ
ดําเนินงานห้องเรียนเศรษฐกิจพอเพียง  โดยการปลูกผักสวนครัวที่ปลูกได้ง่ายไว้บริเวณบ้านเพ่ือรับประทานใน
ครอบครัว  ซึ่งเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวและยังมีการทําบัญชีรายรับ – รายจ่าย เพ่ือควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ
ของตนเองและครอบครัว 

จุดท่ีควรพฒันา  
ควรมีการติดตามผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรมมีการนําความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

หรือการประกอบอาชีพได้  โดยเฉพาะผู้ที่เข้ารับการอบรม โครงการฝึกอบรมดิจิทัลชุมชน หลักสูตรการเข้าใจ Digital 
Literacy Curriculum และโครงการฝึกอบรมดิจิทัลชุมชน หลักสูตร E – commerce และโครงการ Smart ONIE 
เพ่ือ Smart Farmer หลังจากเสร็จสิ้นการอบรม ควรมีการติดตามผู้เรียน นําความรู้ไปใช้ในแก้ปัญหาและพัฒนา
คุณภาพชีวิตหรือการประกอบอาชีพ  

ต้นแบบ 
ในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  กศน.

อําเภอดอนเจดีย์ได้จัดโครงการประกวดผลงานทางวิชาการ โดยให้ผู้เรียนส่งผลงานทางวิชาการที่เกิดจากกระบวนการ
คิดในรูปแบบกลุ่ม ซึ่งแบ่งเป็น ๒ ประเภทคือการประกวดห้องเรียนเศรษฐกิจพอเพียง และการประกวดโครงงาน 
ส่งผลให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการใช้กระบวนการคิดอย่างมีทักษะ เพ่ือให้เกิดผลงานท่ีมีคุณภาพจนสามารถ
ได้รับรางวัลและสามารถเป็นต้นแบบให้กับนักศึกษาคนอื่น 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้สูงข้ึนและมีการ

ดาํเนินการใชก้ารเรียนการสอนในรูปแบบ STEM ศึกษาให้กับนักศึกษาและดําเนินการขยายผลการดาํเนินงาน
ห้องเรียนเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ครอบครัวและชุมชนของนักศึกษา 
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มาตรฐานท่ี 2 คณุภาพการจัดการศกึษา/การให้บริการ 
การศกึษาขั้นพื้นฐาน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 คุณภาพครกูารศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 

ผลการดําเนินงาน 
1 สถานศกึษามีการดําเนินงานที่เป็นกระบวนการในการส่งเสริมและหรือพัฒนาครูการศึกษาขั้นพืน้ฐานให้มี
คุณภาพอย่างไร 
  ในปีงบประมาณ 2562 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอนเจดีย์ ได้ส่งเสริมและ
พัฒนาครูผู้สอนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให้มีทักษะ มีความรู้ และความสามารถเพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 
ตามมาตรฐานของหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยดําเนินดังน้ี  
   1. ผู้บริหารประชุมชี้แจงบุคลากรแจ้งรายละเอียดโครงการพัฒนาตนเอง 
   2. วิเคราะห์ข้อมูลครูผู้สอนเป็นรายบุคคล  
   3. จัดทําแฟ้มประวัติเก่ียวกับคุณวุฒิทางการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ ความถนัด ความชํานาญ 
และศักยภาพท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา  
   4. สํารวจความต้องการของครูผู้สอนเพ่ือการพัฒนาตนเอง และจุดท่ีควรพัฒนาเพ่ือให้ครูผู้สอนมี
คุณภาพตามเกณฑ์ครูการศึกษาพ้ืนฐานที่กําหนด ตามความสมัครใจ 
   5. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําปี  
   6. ดําเนินการจัดส่งบุคคลกรเข้ารับการพัฒนาตนเอง 
   7. บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตนเอง รายงานผลการพัฒนาตนเองให้ผู้บริหารทราบ 
   8. การจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ใน กศน.ตําบล 
   9. การนิเทศติดตามเพ่ือนําปัญหาอุปสรรคมาวิเคราะห์เพ่ือการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา รวมถึงนํา
จุดเด่นของครูผู้สอนแต่ละคน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ  กศน.อําเภอดอนเจดีย์ จะ
พิจารณา เพ่ือคัดเลือกครูผู้สอนที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาหรืออยากต่อยอดองค์ความรู้ ในหลักสูตรต่างๆ จากแฟ้ม
ประวัติ บุคคล ท่ีต้นสังกัด เพ่ือเข้ารับการอบรม  
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 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัยอําเภอดอนเจดีย์ มีการพัฒนาครู ครบ 20 ชั่วโมง ตามเกณฑ์ 
ดังน้ี 

ท่ี ชื่อ - สกุล อบรมหลกัสูตร 
จํานวน
ชั่วโมง 

ระยะเวลา สถานที่อบรม 

1 น.ส.ไพเราะ น่ิมนวล โครงการประชมุเชิงปฏิบัติการ
การจัดทําแผนเรียนรู้รายบุคคล
แบบบูรณาการประจําภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

24 วันที่ 5 – 7 
พฤศจิกายน 

2561 

โรงแรมริเวอร์   
วิวเพลส  
จังหวัด
พระนครศรอียุธยา

2 น.ส.ไพเราะ น่ิมนวล โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแล
ศูนย์ดิจิทลัชุมชนและศูนย์การ
เรียนรู้ ICT ชุนชน 

40 วันที่ 12 – 16
พฤศจิกายน 

2561 

โรงแรมสตาร์ 
คอนแวนชั่น 
จังหวัดระยอง 

3 น.ส.ไพเราะ น่ิมนวล โครงการ Smart ONIE เพ่ือ
สร้าง Smart Farmer 

24 วันที่ 5 – 7 
มีนาคม 2562 

องค์การบริหาร
ส่วนตําบล 
ศรีประจันต์ 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

4 น.ส.ไพเราะ น่ิมนวล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา 
รุ่นที่ 2 ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น  

24 วันที่ 9 - 11 
พฤษภาคม  

2562 

ศูนย์วิทยาศาสตร์
เพ่ือการศึกษา
กาญจนบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรี 

5 น.ส.ไพเราะ น่ิมนวล โครงการประชมุเชิงปฏิบัติการ
การจัดทําแผนเรียนรู้รายบุคคล
แบบบูรณาการประจําภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

24 วันที่ 13 - 15
พฤษภาคม  

2562 

คุ้มพญาซอรสีอร์ท 
จังหวัด 

สมุทรสงคราม 

6 น.ส.ไพเราะ น่ิมนวล โครงการประชมุเชิงปฏิบัติการ
จัดการหอ้งเรียนออนไลน์ 
Google Classroom ตาม
โครงการเพ่ิมศักยภาพ ครู กศน
ด้วย Google APP for 
Education ประจําปี 2562 
 

24 วันที่ 27 - 29
พฤษภาคม  

2562 

โรงแรมวังรีรีสอร์ท
จังหวัดนครนายก 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report) ประจาํปีงบประมาณ 2562 หน้า 132 
 

ท่ี ชื่อ - สกุล อบรมหลกัสูตร 
จํานวน
ชั่วโมง 

ระยะเวลา สถานที่อบรม 

1 นายนิวัฒน์ เกตุแก้ว  
 

โครงการประชมุเชิงปฏิบัติการ
การจัดทําแผนเรียนรู้รายบุคคล
แบบบูรณาการประจําภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

24 วันที่ 5 – 7 
พฤศจิกายน 

2561 

โรงแรมริเวอร์   
วิวเพลส  
จังหวัด
พระนครศรอียุธยา

2 นายนิวัฒน์ เกตุแก้ว  
 

โครงการ Smart ONIE เพ่ือ
สร้าง Smart Farmer 

24 วันที่ 5 – 7 
มีนาคม 2562 

อบต.ศรีประจนัต์ 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

3 นายนิวัฒน์ เกตุแก้ว โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา 
รุ่นที่ 1 ระดับประถมศึกษา 
ตอนต้น 

24 วันที่ 25 – 27 
เมษายน 
2562 

ศูนย์วิทยาศาสตร์
เพ่ือการศึกษา
กาญจนบุรี 

จังหวัดกาญจนบุรี 
4 นายนิวัฒน์ เกตุแก้ว  

 
โครงการประชมุเชิงปฏิบัติการ
การจัดทําแผนเรียนรู้รายบุคคล
แบบบูรณาการประจําภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

24 วันที่ 13 - 15
พฤษภาคม  

2562 

คุ้มพญาซอรสีอร์ท 
จังหวัด 

สมุทรสงคราม 

5 นายนิวัฒน์ เกตุแก้ว โครงการประชมุเชิงปฏิบัติการ
จัดการหอ้งเรียนออนไลน์ 
Google Classroom ตาม
โครงการเพ่ิมศักยภาพ ครู กศน
ด้วย Google APP for 
Education ประจําปี 2562 

24 วันที่ 27 - 29
พฤษภาคม  

2562 

โรงแรมวังรีรีสอร์ท
จังหวัดนครนายก 

1 น.ส.บุญตา สดุแก้ว โครงการประชมุเชิงปฏิบัติการ
การจัดทําแผนเรียนรู้รายบุคคล
แบบบูรณาการประจําภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

24 วันที่ 5 – 7 
พฤศจิกายน 

2561 

โรงแรมริเวอร์   
วิวเพลส 
จังหวัด

พระนครศรอียุธยา
2 น.ส.บุญตา สดุแก้ว โครงการ Smart ONIE เพ่ือ

สร้าง Smart Farmer 
24 วันที่ 5 – 7 

มีนาคม 2562 
องค์การบริหาร

ส่วนตําบล 
ศรีประจันต์ 

จังหวัดสุพรรณบุรี 
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ท่ี ชื่อ - สกุล อบรมหลกัสูตร 
จํานวน
ชั่วโมง 

ระยะเวลา สถานที่อบรม 

3 น.ส.บุญตา สดุแก้ว โครงการประชมุเชิงปฏิบัติการ
การจัดทําแผนเรียนรู้รายบุคคล
แบบบูรณาการประจําภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

24 วันที่ 13 - 15
พฤษภาคม  

2562 

คุ้มพญาซอรสีอร์ท 
จังหวัด 

สมุทรสงคราม 

4 น.ส.บุญตา สดุแก้ว โครงการประชมุเชิงปฏิบัติการ
จัดการหอ้งเรียนออนไลน์ 
Google Classroom ตาม
โครงการเพ่ิมศักยภาพ ครู กศน
ด้วย Google APP for 
Education ประจําปี 2562 
 

24 วันที่ 27 - 29
พฤษภาคม  

2562 

โรงแรมวังรีรีสอร์ท
จังหวัดนครนายก 

1 นายณคร นาคมังสัง โครงการ Smart ONIE เพ่ือ
สร้าง Smart Farmer 

24 วันที่ 5 – 7 
มีนาคม 2562 

องค์การบริหาร
ส่วนตําบล 
ศรีประจันต์ 

จังหวัดสุพรรณบุรี 
2 นายณคร นาคมังสัง โครงการอบรมครู กศน.ทางไกล 

สะเต็มศึกษา รุ่นที่ 4 ระดับ
ประถมศึกษาตอนปลาย 

24 วันที่ 24 - 26  
พฤษภาคม 

2562 

ศูนย์วิทยาศาสตร์
เพ่ือการศึกษา
กาญจนบุรี 

จังหวัดกาญจนบุรี 
1 นายมานพ ชาวกําแพง โครงการ Smart ONIE เพ่ือ

สร้าง Smart Farmer 
24 วันที่ 5 – 7 

มีนาคม 2562 
องค์การบริหาร

ส่วนตําบล 
ศรีประจันต์ 

จังหวัดสุพรรณบุรี 
2 นายมานพ ชาวกําแพง โครงการอบรมครู กศน.ทางไกล 

สะเต็มศึกษา โครงการบูรณา
การสะเต็มศึกษา รุ่นที่ 3 ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

32 วันที่ 17 - 20  
พฤษภาคม 

2562 

ศูนย์วิทยาศาสตร์
เพ่ือการศึกษา
กาญจนบุรี 

จังหวัดกาญจนบุรี 
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 ครู กศน.ตําบล นําความรู้ที่ได้รับจากการจัดทําแผนการเรียนรู้รายบุคคลแบบบูรณาการ หลักสูตรการศึกษา
นอกระบบ ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ประจําภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 มาปรับใช้ให้
เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ  
 
2 สถานศึกษาทราบได้อย่างไรว่า ครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความรู้ตามที่ได้รับการพัฒนา 
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอนเจดีย์ ได้มีการจัดอบรมให้กับครูการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน มีความรู้ตามที่ได้รับการพัฒนาเพ่ิมมากขึ้น โดยครูการศึกษาข้ันพ้ืนฐานร่วมกัน จัดทําแผนการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สนองความต้องการท้องถ่ิน ปรับปรุงวิธีการสอนให้ทันสมัย และใช้
เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ เช่น การทําใบงาน การทําแบบทดสอบ 
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน และร่วมคิดจัดสื่อการสอนให้ทันสมัย ประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด 
ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ มีใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาผ่านตาม
เกณฑ์ที่หลักสูตรกําหนด และนําความรู้ที่ครูได้รับจากการอบรมมาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ การจัดการเรียนรู้
แบบสะเต็มศึกษาให้กับครูและผู้เรียน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เช่น 
 - นายนิวัฒน์ เกตุแก้ว ครู กศน.ตําบลหนองสาหร่าย นําความรู้จากโครงการอบรมครู กศน.ทางไกลสะเต็ม
ศึกษา นําความรู้มาใช้ในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการอบรมฝึก ทักษะ
กระบวนการคิดเป็น สาระพ้ืนฐานวิชาวิทยาศาสตร์รูปแบบสะเต็มศึกษา  วันที่ 3 – 4 กรกฎาคม 2562 ห้องประชุม
นายมหานุภาพ วัดดอนเจดีย์ อําเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี  
  
3 สถานศึกษามีครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีมีคุณภาพตามสิ่งที่ได้รับการพัฒนา จํานวนเท่าใด 

 ครูผู้สอนทุกคนได้รับการพัฒนา อบรม ส่งเสริมให้มีความรู้ตามเกณฑ์ที่สํานักงาน กศน.กําหนด ไม่น้อยกว่าปี
ละ 20 ชั่วโมง ในปีงบประมาณ 2562 มีคุณภาพ ผ่านตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกําหนด คิดเป็นร้อยละ 52.78 ซึ่งดูได้จาก
วุฒิบัตรและเกียรติบัตรที่ผ่านการฝึกอบรมของครูผู้สอนที่ทุกคนได้รับ  

จํานวนครูท่ีเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาพื้นฐานของศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาอําเภอดอนเจดีย์ ดังน้ี 
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ที่ โครงการ/หลักสูตร 
ครูผู้สอน
ทั้งหมด 

ครูผู้สอนที่เข้ารับ
การอบรม 

ครูผู้สอนทีผ่่าน
การอบรมคิด 
เป็นร้อยละ 

1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนเรียนรู้
รายบุคคลแบบบูรณาการประจําภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2561 

6 3 50.00

2 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลศูนย์ดจิิทัลชมุชนและ
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุนชน 

6 1 16.67

3 โครงการ Smart ONIE เพ่ือสร้าง Smart Farmer 6 5 83.33
4 โครงการอบรมครู กศน.ทางไกล สะเต็มศึกษา 6 4 66.67
5 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนเรียนรู้

รายบุคคลแบบบูรณาการประจําภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2562 

6 3 50.00

6 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการหอ้งเรยีน
ออนไลน์ Google Classroom ตามโครงการเพิ่ม
ศักยภาพ ครู กศน.ด้วย Google APP for Education 
ประจําปี 2562 

6 3 50.00

รวม 36 19 52.78
  
 ครู ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอนเจดีย์ มีคุณภาพตามสิ่งที่ได้รับการพัฒนา 
คิดเป็นร้อยละ 52.78 เช่น โครงการอบรมครู กศน.ทางไกล สะเต็มศึกษา  
 - นางสาวไพเราะ น่ิมนวล ครู กศน.ตําบล นําความรู้ที่ได้รับจากโครงการอบรมครู กศน.ทางไกลสะเต็มศึกษา 
มาจัดกระบวนกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้เรียนให้ โดยบูรณาการการเรียนรู้ 4 
วิชาหลัก คือ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการนําความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง 
รวมทั้งการพัฒนากระบวนการ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิต การทํางาน และการประกอบอาชีพในอนาคต เช่น 
การแบ่งกลุ่มระดมความคิด เรื่องกระบวนการคิดเป็น ในฐานกิจกรรม สว่างไสวด้วยสายน้ํา โดยผู้เรียนทํากังหันนํ้า มี
มอเตอร์เป็นตัวกําเนิดไฟฟ้า โดยให้ผู้เรียนออกแบบ ตามทีวัสดุ อุปกรณ์ที่กําหนดให้ ซึ่งมีวัสดุ อุปกรณ์ คือ 1. ฝาขวด
นํ้าพลาสติก 15 อัน 2. ชุดถังนํ้าสําเร็จรูป 1 ชุด 3. ช้อนพลาสติก 10 อัน 4.พลาสติกลูกฟูก หนา 3 มิลลิเมตร ขนาด 
60 เซนติเมตร x 12 เซนติเมตร1 แผ่น 6. ปืนกาว 1 อัน 7. ไม้เสียบลูกชิ้น 10 อัน 8. กรรไกร 1 เล่ม 9. พลาสติกเจาะ
รูสําหรับเสียบใบพัด 1 อัน 10. คัตเตอร์ 1 อัน 11. ฐานกังหันนํ้าสําเร็จรูป 1 ชุด 12. เทปกาว 1 ม้วน เจเนอเรเตอร์
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ขนาดเล็ก 1 ตัว 13. ไม้บรรทัด 1 อัน โดยบูรณาการการเรียนรู้ 4 วิชาหลัก คือ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี 
และคณิตศาสตร์ โดยให้ผู้เรียนนํากระบวนการกลุ่ม ในการทํากิจกรรมครั้งน้ี 
 - นายนิวัฒน์ เกตุแก้ว ครู กศน.ตําบล นําความรู้ที่ได้รับจากโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการห้องเรียน
ออนไลน์ Google Classroom ตามโครงการเพิ่มศักยภาพ ครู กศน.ด้วย Google APP for Education ประจําปี 
2562 มาจัดกระบวนกิจกรรมการเรียนการสอน ให้กับผู้เรียนให้ โดยบูรณาการการเรียนรู้ เรื่องของการจัดทําใบงาน 
แบบทดสอบออนไลน์ และจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจออนไลน์ นําไปใช้ในการจัดกิจกรรมของ กศน. ด้วยการ
นําเทคโนโลยี มาจัดกระบวนการเรียนการสอน 
 
4 สถานศึกษามีการดําเนินงานท่ีสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของสํานักงาน กศน./นโยบายจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ / ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปีอย่างไร 
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอนเจดีย์ มีการดําเนินงาน กิจกรรม โครงการ
สอดคล้อง กับนโยบายท่ีเก่ียวข้อง ดังน้ี 
นโยบายและจุดเนน้สํานกังาน กศน.ประจําปีงบประมาณ 2562   
  1.ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ ในการแข่งขัน
ของประเทศ ข้อ 2.1 ขับเคลื่อน กศน. สู่ “Smart ONIE” ในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ทีเ่สริมสร้างศักยภาพของ
ประชาชนให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 1) พัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของครู
และบุคลากร กศน. เช่น Boot Camp หลักสูตรภาษาอังกฤษ การจัดหลักสูตรภาษาเพื่ออาชีพ 2) พัฒนาความรู้และ
ทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล การใช้ Social Media และ Application ต่าง ๆ เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อ 2.2 พัฒนากําลังคนให้เป็น “Smart Digital Persons (SDPs)”ที่มีทักษะด้าน
ภาษาและทักษะดิจิทัล เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศ 1) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้าน Digital เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้พ้ืนฐานด้าน Digital และความรู้เร่ืองกฎหมายว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ สําหรับการใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน รวมทั้งการพัฒนาและการเข้าสู่อาชีพ 2) สร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะพ้ืนฐานให้กับ
ประชาชนเก่ียวกับการทําธุรกิจและการค้าออนไลน์ (พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) เพ่ือร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล (3 
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม โดยเน้นทักษะภาษาเพ่ือ
อาชีพ ทั้งในภาคธุรกิจ การบริการ และการท่องเที่ยว  
 2. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา ข้อ 4.5 พลิกโฉม กศน.ตําบล สู่ 
“กศน.ตําบล 4G” 1) พัฒนาครู กศน. และบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ : Good 
Teachers ให้เป็นตัวกลางในการเช่ือมโยงความรู้กับผู้รับบริการ มีความเป็น “ครูมืออาชีพ” มีจิตบริการ มีความรอบรู้ 
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมเป็นผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการความรู้ท่ีด ีรวมทั้งเป็นผู้ปฏิบัติงาน
อย่างมีความสุข 2) พัฒนา กศน.ตําบล ให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อม เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง : Good 
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Places Best Check-In มีความพร้อมในการให้บริการกิจกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ เป็นแหล่งข้อมูลสาธารณะท่ี
ง่ายต่อ การเข้าถึงและสะดวกต่อการเรียนรู้ตลอดชวีิตอย่างสร้างสรรค์ มีสิ่งอํานวยความสะดวก ดึงดูดความสนใจ และ
มีความปลอดภัยสําหรับผู้รับบริการ 3) ส่งเสริมการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ภายใน กศน.ตําบล : Good Activities ให้มี
ความหลากหลายน่าสนใจตอบสนองความต้องการของชุมชนเพ่ือพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของประชาชนรวมท้ังเปิด
โอกาสให้ชุมชนเข้ามาจัดกิจกรรมเพ่ือเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของคนในชุมชน  
 

สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2562   
 3. จุดเน้นด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน แนวทางหลัก 3.2 การผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ 
และบุคลากรทางการศึกษา โครงการหลัก 10. โครงการผลิตพัฒนา เสริมสร้างคุณภาพวิชาชีพ ครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา ผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน ผลิตครูระบบปิด Training for trainers/Boot Camp การพัฒนา
ระบบนิเทศสร้าง Trainers ด้านการประเมิน 76 คุณภาพ โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วย 
DLTV/TPEP online การพัฒนาครูเฉพาะช่วงปิดภาคเรียน ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพ คนทุกช่วงวัยและ
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ข้อ 2.7 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตาม
มาตรฐาน 1) ร้อยละของครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาได้รับการพัฒนาตาม
มาตรฐานวิชาชีพและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน (2) ร้อยละของครูอาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเพ่ิมข้ึน  
 

สอดคล้องกับแผนการศึกษาชาติ 20 ปี 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพ คนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคม แห่งการเรียนรู้ ข้อ 2.7 ครู อาจารย์ 
และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 1) ร้อยละของครูอาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน (2) ร้อยละของครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเพ่ิมขึ้น 
 

5 สถานศึกษามีการส่งเสริมและหรือพัฒนาครูการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างไร ท่ีเป็นต้นแบบ 
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอนเจดีย์ ได้ส่งเสริมและพัฒนาครูการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ให้ครูได้เข้าร่วมโครงการอบรมครู กศน.ทางไกลสะเต็มศึกษา  
   รุ่นที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันที่ 25 – 27 เมษายน 2562 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การศึกษากาญจนบุรี จํานวน 1 คน  
   รุ่นที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในวันท่ี 9 - 13 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การศึกษากาญจนบุรี จํานวน 1 คน  
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   รุ่นท่ี 3 ระดับมัธยมศึกษาศึกษาตอนปลาย ในวันที่  24 - 26 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์
เพ่ือการศึกษากาญจนบุรี จํานวน 1 คน  
   รุ่นท่ี 4 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย  ในวันที่ 17 - 20 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การศึกษากาญจนบุรี จํานวน 1 คน  
 ครูที่ผ่านการอบรมโครงการอบรมครู กศน.ทางไกลสะเต็มศึกษา มีศักยภาพ และนํามาจัดจัดกระบวนการ
เรียนการสอน แบบสะเต็มศึกษา และการทําโครงงานของผู้เรียน จากการเรียนรู้จากภูมิปัญญาและการเรียนรู้จากสื่อ
ออนไลน์ต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาความสามารถในการเป็นต้นแบบ เช่น 
 5.1 นายณคร นาคมังสัง ครู กศน.ตําบลสระกระโจม ได้นําความรู้มาถ่ายทอดให้กับผู้เรียน จํานวน 60 คน 
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่องตู้ฟักไข่จากลังกระดาษ มีนักศึกษาจัดทําโครงงาน 
จํานวน 5 คน โดยส่งเข้าประกวดในระดับอําเภอ ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดและเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการของนักศึกษา กศน.อําเภอดอนเจดีย์  ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2562  โดยมี
วิธีการปฏิบัติดังต่อไปน้ี  
 1. ประชุมชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงาน ประกวดผลงานทางวิชาการจากผู้บริหาร กศน.อําเภอ ดอนเจดีย์ 
เพ่ือวางแผนการทํางานให้สอดคล้องกับนโยบายของ กระทรวงศึกษาธิการและสํานักงาน กศน.  
 2. ประชุมชี้แจงนักศึกษา กศน.ตําบลสระกระโจม เก่ียวกับวิธีการดําเนินงาน ประกวดผลงานทางวิชาการ  
แก่นักศึกษา กศน. เพ่ือให้ผู้เรียนได้จัดเตรียมโครงงานที่ต้องการส่งประกวด 
 3. มอบหมายให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มเพ่ือดําเนินการจัดทําโครงงาน 
 4. ติดตามผลการดําเนินโครงงานของนักศึกษา กศน.ตําบลสระกระโจม 
 5. การประกวดผลงานทางวิชาการของนักศึกษา กศน.ตําบลสระกระโจม 
 6. ผลการดําเนินงาน 
  6.1 นักศึกษา มีความคิดสร้างสรรค์ประดิษฐ์ผลงานที่ใช้ได้จริง 
           6.2 นักศึกษาสามารถนําความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพหารายได้ให้กับตนเอง 
           6.3 นักศึกษา กศน.ตําบลดอนเจดีย์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานทางวิชาการ รางวัล
ชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
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ภาพกิจกรรม นักศกึษา กศน.ตําบลสระกระโจม ระดับมัธยมศกึษาตอนต้น 
โครงการประกวดและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนกัศกึษา กศน.อําเภอดอนเจดีย์  
ภาคเรียนที ่2 ปีการศกึษา 2561 วนัที ่10 มีนาคม 2562 ณ กศน.อําเภอดอนเจดีย์ 

 
 
 

รางวัลชนะเลศิประกวดโครงงาน ระดับมัธยมศกึษาตอนต้น  
 

 5.2 นางสาวไพเราะ น่ิมนวล ครู กศน.ตําบลดอนเจดีย์ ได้นําความรู้มาถ่ายทอดให้กับผู้เรียน จํานวน 62 คน 
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่องสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติเหลือใช้            มี
นักศึกษาจัดทําโครงงาน จํานวน 6 คน โดยส่งเข้าประกวดในระดับอําเภอ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดผลงาน
วิชาการ ตามโครงการอบรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เสริมหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2562 เมื่อวันท่ี 21 สิงหาคม 2562  
 

ภาพกิจกรรม นักศกึษา กศน.ตําบลดอนเจดีย์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
โครงการอบรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เสริมหลักสูตรการศกึษาขั้นพื้นฐาน  

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2562 วนัที ่21 สิงหาคม 2562 ณ กศน.อําเภอดอนเจดีย ์
 
 
 
 
 
 
 

 

รางวัลชนะเลศิประกวดโครงงาน ระดับมัธยมศกึษาตอนต้น 
 

 5.3 นายนิวัฒน์ เกตุแก้ว ครู กศน.ตําบลหนองสาหร่าย ได้นําความรู้มาถ่ายทอดให้กับผู้เรียน จํานวน 52 คน 
ในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงงาน     ถังหมัก
รักษ์โลก นักศึกษาจัดทําโครงงาน จํานวน 5 คน โดยส่งเข้าประกวดในระดับอําเภอ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวด
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ผลงานวิชาการ โครงการประกวดและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักศึกษา กศน.อําเภอดอนเจดีย์ ในภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2562 โดยมีวิธีการปฏิบัติดังต่อไปน้ี 
 1. ประชุมชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงาน ประกวดผลงานทางวิชาการจากผู้บริหาร กศน.อําเภอ ดอนเจดีย์ 
เพ่ือวางแผนการทํางานให้สอดคล้องกับนโยบายของ กระทรวงศึกษาธิการและสํานักงาน กศน.  
 2. ประชุมชี้แจงนักศึกษา กศน.ตําบลหนองสาหร่าย เก่ียวกับวิธีการดําเนินงาน ประกวดผลงานทางวิชาการ
แก่นักศึกษา กศน.ตําบลหนองสาหร่าย เพ่ือให้ผู้เรียนได้จัดเตรียมโครงงานที่ต้องการส่งประกวด 
 3. มอบหมายให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มเพ่ือดําเนินการจัดทําโครงงาน 
 4. ติดตามผลการดําเนินโครงงานของนักศึกษา กศน.ตําบลหนองสาหร่าย 
 5. การประกวดผลงานทางวิชาการของนักศึกษา กศน.ตําบลหนองสาหร่าย 
 6. ผลการดําเนินงาน 
  6.1 นักศึกษา กศน.ตําบลหนองสาหร่าย มีความคิดสร้างสรรค์ประดิษฐ์ผลงานที่ใช้ได้จริง 
           6.2 นักศึกษาสามารถนําความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพหารายได้ให้กับตนเอง 
           6.3 ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานทางวิชาการ รางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย  

 
ภาพกิจกรรม นักศกึษา กศน.ตําบลหนองสาหร่าย ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย 

โครงการประกวดและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนกัศกึษา กศน.อําเภอดอนเจดีย์  
ภาคเรียนที ่2 ปีการศกึษา 2561 วนัที ่10 มีนาคม 2562 ณ กศน.อําเภอดอนเจดีย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

รางวัลชนะเลศิประกวดโครงงาน ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย 
  5.4 นายนิวัฒน์ เกตุแก้ว ครู กศน.ตําบลหนองสาหร่าย ได้นําความรู้มาถ่ายทอดให้กับผู้เรียน จํานวน 55 คน 
ในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่องเตาย่างปิคนิค
ประหยัดถ่าน นักศึกษาจัดทําโครงงาน จํานวน 7 คน โดยส่งเข้าประกวดในระดับอําเภอ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การ
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ประกวดผลงานวิชาการ ตามโครงการอบรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เสริมหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562  

ภาพกิจกรรม นักศกึษา กศน.ตําบลหนองสาหร่าย ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย 
การประกวดผลงานวิชาการ ตามโครงการอบรมการจัดกจิกรรมการเรียนรู้เสริมหลกัสตูรการศกึษาข้ันพืน้ฐานภาค

เรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2562 วันที ่21 สิงหาคม 2562 ณ กศน.อําเภอดอนเจดีย์ 
 

 
 

 
 
 
 
 

รางวัลชนะเลศิประกวดโครงงาน ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย 
 5.5 นายนิวัฒน์ เกตุแก้ว ครู กศน.ตําบลหนองสาหร่าย ได้นําความรู้มาถ่ายทอดให้กับผู้เรียน จํานวน 55 คน 
ในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เร่ืองจักรยานเติม
อากาศ นักศึกษา จํานวน 5 คน โดยส่งเข้าประกวดในระดับ กศน.จังหวัด ได้รับรางวัลชมเชย การประกวด ผลงาน
วิชาการ ตามโครงการอบรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เสริมหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2562 เมื่อวันท่ี 27 สิงหาคม 2562  
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ภาพกิจกรรม นักศกึษา กศน.ตําบลหนองสาหร่าย ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย 
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับจังหวัดสุพรรณบุร ี 

เนื่องในโครงการมหกรรมวิชาการและนําเสนอผลงานการจัดการศึกษา 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2562 วนัที ่27 สิงหาคม 2562 ณ สํานักงาน กศน.จังหวดัสุพรรณบรีุ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รางวัลชมเชย ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับจังหวัดสุพรรณบุร ี
 5.6 นายนิวัฒน์ เกตุแก้ว ครู กศน.ตําบลหนองสาหร่าย ได้นําความรู้มาถ่ายทอดให้กับผู้เรียน ในด้านการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่องการทํามาหากิน ห้องเรียนเศรษฐกิจพอเพียง ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 และภาคเรียนที่ 
1 ปีการศึกษา 2562 โดยได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดโครงงานการทํามาหากิน ห้องเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 
เข้าประกวดในระดับอําเภอ ทั้งห้าภาคเรียน มีการปฏิบัติงานดําเนินการตามข้ันตอนดังน้ี 
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 1. ประชุมชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงานสถานศึกษาพอเพียงเพื่อวางแผนการทํางานให้สอดคล้องกับ
นโยบายของ กระทรวงศึกษาธิการและ สํานักงาน กศน. รวมทั้งให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธี
ดําเนินงานสถานศึกษาพอเพียง 
 2. แต่งตั้งคณะทํางานสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงระดับอําเภอเพื่อมอบหมายภารกิจให้บุคลากร กศน.
อําเภอ 
 3. ประชุมชี้แจงนักศึกษา กศน.ตําบลหนองสาหร่าย เก่ียวกับการดําเนินงานจัดกิจกรรม ห้องเรียนเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 4. สรรหาคณะกรรมการ การดําเนินงานห้องเรียนเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 4 กลุ่มงาน ประกอบด้วย   1.
กลุ่มงานด้านองค์ความรู้ 2.กลุ่มงานด้านการผลิต 3.กลุ่มงานด้านการตลาด 4.กลุ่มงานด้านการเงิน/บัญชี กลุ่มงานละ 
5 คน และมีนายศรยุทธ เที่ยงสาย หัวหน้าห้องเรียนเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 1 คน ดังน้ี  

 4.1 กลุ่มงานด้านองค์ความรู้ 
  4.1.1 นางสาวกนกพร  อินทสด  รองหัวหน้าห้องกลุ่มงานด้านองค์ความรู้ 
  4.1.2 นายพงษ์พันธ์  ไชยเพ็ง  นักศึกษาแกนนํา 
  4.1.3 นายขวัญชัย  มณีทอง  นักศึกษาแกนนํา 
  4.1.4 นางสาวเหมือนฝัน  เธียรทอง นักศึกษาแกนนํา 
  4.1.5 นายธนพล  ม่วงงาม  นักศึกษาแกนนํา 

  4.2 กลุ่มงานด้านการผลิต 
  4.2.1 นายเดช  บุญเกิด   รองหัวหน้าห้องกลุ่มงานด้านการผลิต 
  4.2.2 นายบูรพา  หว่างพันธ์  นักศึกษาแกนนํา 
  4.2.3 นางสาวทิพย์วิมล  สุวรรณสิงห์ นักศึกษาแกนนํา  
  4.2.4 นายปฏิพล  ประทุมวิลาส  นักศึกษาแกนนํา 
  4.2.5 นายมนตรี  พลเสน   นักศึกษาแกนนํา    

  4.3 กลุ่มงานด้านการตลาด 
  4.3.1 นางสาวภัทราภรณ์  จันทร์แสงฉาย รองหัวหน้าห้องกลุ่มงานด้านการตลาด 
  4.3.2 นางสาวเกศรา  ทิพวนั  นักศึกษาแกนนํา 
  4.3.3 นางสาวกัญญารัตน์  บวบทอง นักศึกษาแกนนํา 
  4.3.4 นายร่มฟ้า เจริญศรี   นักศึกษาแกนนํา 
  4.3.5 นายรัฐธีย์  อบรมชอบ  นักศึกษาแกนนํา 
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  4.4 กลุ่มงานด้านการเงิน/การบัญชี 
  4.4.1 นางสาวดาวเรือง  ไข่เก่า        รองหัวหน้าห้องกลุ่มงานด้านการเงิน/การบัญชี 
  4.4.2 นางสาวยาวีณา  มูลยะ  นักศึกษาแกนนํา 
  4.4.3 นางสาวนารี  ม่วงหนู  นักศึกษาแกนนํา 
    4.4.4 นางสาวอิศราวดี  สันติพิพัฒน์ นักศึกษาแกนนํา 
     4.4.5 นายสิทธิชัย  สมใจเดช  นักศึกษาแกนนํา 

 5. อบรมแกนนําห้องเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 
  5.1 หลักการ แนวคิด หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  5.2 การขับเคลื่อนสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง 
  5.3 การดําเนินงานห้องเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 
  5.4 แนวทางการประเมินสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง 
  5.5 แบ่งกลุ่มวางแผนการดําเนินงาน ห้องเรียนเศรษฐกิจพอพียง 
 6. มอบหมายภารกิจ 
  6.1 วางแผนในการจัดทําหอ้งเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 
  6.2 ปฏิบัติตามแผนงานการโครงงานห้องเรียนเศรษฐกิจพอเพียงโดยจัดทําบัญชีรายรับ – รายจ่าย 
บัญชีครัวเรือน จัดทําบัญชีระดมทุนออมทรัพย์ พร้อมดําเนินการลงมอืปฏิบัติงานกลุ่มงานการผลิตตามแผนที่วางไว้ 
  6.3 กศน.อําเภอดอนเจดีย์ ดําเนินการจัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) ห้องเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 
ระหว่าง ผอ.กศน.อําเภอดอนเจดีย์ กับ ครู กศน.ตําบลหนองสาหร่าย หัวหน้าห้องเรียนและรองหัวหน้าห้องเรียน
เศรษฐกิจพอเพียง 
  6.4 ประกวดโครงงานการทํามาหากิน ห้องเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 
  6.5 ผลการดําเนินงาน 
        - ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานการทํามาหากิน ห้องเรียนเศรษฐกิจพอเพียง    
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2561 และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
 7. นักศึกษา กศน.ตําบลหนองสาหร่าย สามารถนําความรู้ไปใช้ประโยชน์  มีการวางแผนเป็นข้ันตอนในการ
ทํางาน มีการร่วมแรงร่วมใจในการทํางานให้ช่วยเหลือแบ่งปัน เกิดความรัก ความสามัคคี มีนํ้าใจ ให้กันและกัน ได้
เรียนรู้การทํางานเป็นหมู่คณะ  
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ภาพกิจกรรม นักศกึษา กศน.ตําบลหนองสาหร่าย รว่มกันลงมือทําโครงงานการทํามาหากิน 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2560 , ภาคเรยีนที ่2 ปีการศึกษา 2560 , ภาคเรียนที ่1 ปกีารศกึษา 2561 

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2561 และภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2562 
 

 
 
 
 
 
 
            ภาคเรียนท่ี 1 ปกีารศกึษา 2560                             ภาคเรียนที ่2 ปีการศกึษา 2560 
 
 

 

 

 
             ภาคเรียนที ่1 ปีการศกึษา 2561                           ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศกึษา 2561 
 

 

 

 

 

                                            ภาคเรียนท่ี 1 ปกีารศกึษา 2562 
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ตัวบ่งชี ้2.2 คุณภาพของหลกัสูตรสถานศกึษา 
         ผลการดําเนินงาน 
1. สถานศกึษามีการดําเนินงานที่เปน็กระบวนการในการพัฒนาหลักสตูรสถานศกึษาอย่างไร 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอนเจดีย์ มีการดําเนินงานที่เป็นกระบวนการใน
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาได้รับความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการดําเนินงานจากบุคลากรทุกฝ่าย โดยมี
ข้ันตอนและกระบวนการดําเนินงานดังน้ี 

1.1 หลักสตูรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 1)  จัดทําคําสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสตูรและวิชาการ กศน.อําเภอดอนเจดีย์ ตามคําสั่งที่ 
73/2559 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2559 

2) จัดประชุมคณะกรรมการ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ  
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยมีการประชุมร่วมกันระหว่างสถานศึกษา ชุมชน และภาคีเครือข่าย รวมทั้งปราชญ์
ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพ่ือพัฒนาหลักสูตรตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ในวันที่ 13 มกราคม 2560  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ และส่งเสริม
ให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง มีชีวิตอยู่ในสถานศึกษา ชุมชน และสังคมอย่างมีความสุขซึ่งหลักสูตรสถานศึกษาได้ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา และได้รับการอนุมัติหลักสูตรจากผู้อํานวยการสถานศึกษา 

3) มีการเพ่ิมจํานวนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตในหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 จาก 100 ชั่วโมง เป็น 200 ชั่วโมงในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 

4) มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโดยการเพ่ิมรายวิชาเลือกบังคับของสํานักงาน กศน.  
ระดับประถมศึกษา ในรายวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจําวัน 1 รหัสวิชา พว12010 รายวิชา

การเงินเพ่ือชีวิต 1 รหัสวิชา สค12021 รายวิชาวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย รหัสวิชา สค12024  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รายวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจําวัน 2 รหัสวิชา พว22002 

รายวิชาการเงินเพ่ือชีวิต 2 รหัสวิชา สค22016 รายวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย รหัสวิชา สค22020 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รายวิชา การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจําวัน 3 รหัสวิชา พว32023 

รายวิชาการเงินเพ่ือชีวิต 3 รหัสวิชา สค32029 รายวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย รหัสวิชา สค32034 โดยจัดให้มีการ
ลงทะเบียนเรียนตั้งแตภ่าคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นมา 
 5) มีการเพ่ิมแนวทางการเทียบโอนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) ในหลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วันที่ 13 กันยายน 2560 เป็นต้นไป 

6) มีการถอดบทเรียนขององค์ประกอบของหลักสูตรสถานศึกษาอย่างครบถ้วน และมีคุณภาพตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และความต้องการของผู้เรียน บุคคลหรือชุมชน โดยคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา  ได้แก่ 1) วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 2) โครงสร้าง
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หลักสูตร (กลุ่มสาระการเรียนรู้ ขอบข่ายสาระหลัก เวลาเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต) 3) คําอธิบายรายวิชา 
(โครงสร้างรายวิชา) 4) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต) 5) การจัดการเรียนรู้ และเกณฑ์การจบ
หลักสูตร โดยการประชุมบุคลากร กศน.อําเภอดอนเจดีย์ ในวันท่ี 18 ธันวาคม 2560 

7) มีการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการมีประจําภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  
วันท่ี 5 – 7 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมอยุธยา ริเวอร์วิว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีการจัดทําแผนการเรียนรู้
แบบบูรณาการในรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือชีวิตและสังคม พต31001 กับรายวิชาทักษะการเรียนรู้ ทร31001 โดยใช้
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ คนรุ่นใหม่ ใส่ใจภาษาอังกฤษ และรายวิชาการเงินเพ่ือชีวิต 3    สค32029 กับรายวิชาช่องทาง
การขยายอาชีพ อช 31001 โดยใช้ชื่อหน่วยการเรียนรู้อนาคตสดใส ประเทศไทยมีสุข เป็นต้น 

จัดทําแผนการเรียนรู้รายบุคคลแบบบูรณาการ ประจําภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 13 – 15 
พฤษภาคม 2562 ณ คุ้มพญาซอรีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม และบันทึกลงในหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีการจัดทํา
แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการในรายวิชาวิทยาศาสตร์ พว31001 กับรายวิชาภาษาไทย พท31001 โดยใช้ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ การศึกษาก้าวไกลนําพาเด็กไทยก้าวหน้า และรายวิชาวิทยาศาสตร์ พว31001 กับรายวิชารักษ์ท้องถ่ิน   
พว32018 โดยใช้ชื่อหน่วยการเรียนรู้ กินอยู่ รู้คิด   เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

1.2 การพัฒนาหลักสตูรทอ้งถ่ิน(รายวิชาเลือก) 
 1) ประชุมวางแผนการดําเนินงาน 
  - บุคลากร กศน.อําเภอดอนเจดีย์ ร่วมกันคิดวิเคราะห์ ชือ่รายวิชาเลือกและสาระ 
  - กําหนดบทเรยีน/ กําหนดจาํนวนหน่วยกิต/แบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการหาข้อมลูประสานภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน/หนังสือ/Internet ฯลฯ 
 2) จัดอบรมเชงิปฏิบัติการ กระบวนการพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษาอย่างเป็นระบบถูกตอ้งตามหลักวิชาการ
และได้จัดทํารายวิชาเลือก จํานวน 3 รายวิชา ไดแ้ก่ รายวิชาสุพรรณบ้านฉัน 1 รายวิชาสุพรรณบ้านฉัน 2 และ
รายวิชาสุพรรณบ้านฉัน 3 ระหว่างวันท่ี 13 – 15 ตุลาคม 2559 ระยะเวลา 3 วัน โดยแบ่งกลุ่มรับผดิชอบแตล่ะบท มี
จํานวน 4 บท ทั้ง 3 ระดับ 

     บทที่ 1 ประวัติจังหวัดสพุรรณบุรี ผู้รับผิดชอบ นายอนุกูล  สาธุพันธ์ุ ครูอาสาสมัครฯ/นายมานพ      
ชาวกําแพง ครู กศน.ตําบล ทัง้ 3 ระดับ 

     บทที่ 2 ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีในจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้รับผดิชอบ นายณคร นาคมังสัง/           
นางสาวบุญตา  สดุแก้ว  ครู กศน.ตําบลทั้ง 3 ระดับ 

     บทที่ 3 การประกอบอาชีพในจังหวัดสพุรรณบุรี ผู้รับผิดชอบนางสาวนฤมล  ฐติะวรรณ ครอูาสาสมัครฯ/
นายนิวัฒน์ เกตุแก้ว ครู กศน.ตําบลทั้ง 3 ระดับ 

     บทที่ 4 แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้รับผดิชอบนายขัณฑกฤช  พลเสน ครูอาสาสมัครฯ/   
นางสาวไพเราะ  น่ิมนวล คร ูกศน.ตําบลทั้ง 3 ระดับ 
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3) ผู้รับผดิชอบตรวจสอบ หลักสตูรท้องถ่ิน(รายวิชาเลือก) 
- นางนงลักษมบู์ราพรนุสรณ์ ครูชํานาญการพิเศษ 
- นางสาววรรณา  สุวรรณรศัมี บรรณารักษ์ชํานาญการ 

4) เสนอผู้บริหาร กศน.อําเภอดอนเจดีย์ จํานวน  3 หลักสตูร 
- หลักสตูรทอ้งถ่ิน (รายวิชาเลือก) ระดับประถมศึกษา สุพรรณบ้านฉัน 1 จํานวน 2 หน่วยกิต 
- หลักสตูรทอ้งถ่ิน (รายวิชาเลือก) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ สุพรรณบ้านฉัน 2 จํานวน 3 หน่วยกิต 
- หลักสตูรทอ้งถ่ิน (รายวิชาเลือก) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สุพรรณบ้านฉัน 3 จํานวน 5 หน่วยกิต 

5) คณะกรรมการ สํานักงาน กศน.จังหวัดสพุรรณบุรี ตรวจสอบหลักสตูรท้องถิ่น (CHECK) 
 6) ปรับปรุงแก้ไขตามท่ีคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรสํานักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี วิภาค 

7) จัดส่งขอ้มลูเพ่ือขอรหัสวิชา/คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสตูร 
- นํามาแก้ไขปรับปรุง 
- ขอรหสัรายวิชาเลือกทั้ง3 ระดับ  
- สรุปผลการดาํเนินงาน (ACTION) 
- การติดตามผลการนําความรู้ไปใช ้

 8)  ลงแผนการลงทะเบียนเรียน ของ สํานักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุร ี
  - นักศึกษาลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2560 

2. สถานศึกษามีการทบทวน หรือประเมินหลักสูตรสถานศกึษาอย่างไร 
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอนเจดีย์ มีการทบทวนการใช้หลักสูตร
สถานศึกษา โดยมีการประชุมทบทวนหลักสูตรร่วมกับบุคลากร กศน. และผู้เรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ว่าเน้ือหามีความสอดคล้องกับบริบทของ
จังหวัดสุพรรณบุรีหรือไม่ และประเมินจากแผนการสอน การนิเทศครูผู้สอน พบว่า สื่อการเรียนการสอนยังไม่
เหมาะสม และนําข้อมูลที่ได้มาพัฒนาสื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาต่อไป 
3. สถานศึกษามีการทบทวน หรือติดตาม หรือประเมินกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือนําไปปรับปรุง
กระบวนการอย่างไร 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอนเจดี ย์  มีการทบทวน  ติดตาม 
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยประชุมชี้แจงคณะกรรมการสถานศึกษาในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 
เก่ียวกับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ในปีงบประมาณ 2561 เพ่ือใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน
และสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาได้เพ่ิมรายวิชาเลอืก จํานวน 3 รายวิชา ได้แก่  
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1) วิชาสุพรรณบ้านฉัน 1 รหัส สค13111 ในระดับประถมศึกษา วิชาสุพรรณบ้านฉัน 2 รหัส  สค23084 ใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และรายวิชาสุพรรณบ้านฉัน 3 รหัส สค33106 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  เพ่ือให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมา วัฒนธรรมประเพณี สถานที่ท่องเที่ยว อาชีพต่าง ๆ ของจังหวัดสุพรรณบุรี  

2) วิชาการปกครองในท้องถ่ินของเรา รหัส สค13133 โดยจัดทําข้ึนสําหรับผู้เรียนในระดับประถมศึกษา 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงการปกครองของท้องถ่ินในจังหวัดสุพรรณบุรี  

3) วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีนโยบาย
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เก่ียวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอน
ปลาย เพ่ือให้ผู้เรียนภูมิใจในความเป็นไทย บุญคุณของแผ่นดิน มรดกไทยในสมัยต่าง ๆ รักและหวงแหนชาติไทย และ
นํารายวิชาดังกล่าว จัดทําแผนการลงทะเบียน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
และนิเทศโดยครูอาสาสมัครฯ ในระหว่าง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2561 และระหว่างวันที่ 16 
พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 12 กันยายน 2561 ของ กศน.ตําบลทุกแห่งของ กศน.อําเภอดอนเจดีย์ ใช้แบบนิเทศของ 
สํานักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี ผลพบว่า ครูจัดการเรียนการสอนตามแผนการสอน เน้ือหาตรงตามแผนการสอน  

ในปีงบประมาณ 2562 กศน.อําเภอดอนเจดีย์ได้มีการทบทวนและประเมินผลการใช้หลักสูตรท้องถ่ิน จาก
การนําหลักสูตรไปใช้โดยมีนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาสุพรรณบ้านฉัน 1 รหัส สค13111 ในระดับประถมศึกษา 
จํานวน 5 คน วิชาสุพรรณบ้านฉัน 2 รหัส สค23084 ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 8 คน รายวิชาสุพรรณบ้าน
ฉัน 3 รหัส สค33106 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 9 คน และสถานศึกษาได้สอบถามครูผู้สอน พบว่า 
หลักสูตรสถานศึกษาของ กศน.อําเภอดอนเจดีย์ยังมีความสอดคล้องกับสถานการณ์และเหตุการณ์ในปัจจุบันและ
สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่จึงยังไม่มีการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรสถานศึกษาในปีน้ี 
4. สถานศึกษามีการดําเนินงานที่สอดคล้องกับ นโยบายและจุดเน้นของสํานักงาน กศน. /นโยบาย จุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ /ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี อย่างไร    

 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอนเจดีย์ มีการดําเนินงานท่ีสอดคล้องกับ
นโยบายและจุดเน้นของสํานักงาน กศน./นโยบายจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ/ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของ
แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี 
สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นสํานักงาน กศน. ปีงบประมาณ 2562 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน 
  ข้อ 2.1 เร่งรัดดําเนินการจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือยกระดับทักษะอาชีพของประชาชนสู่ฝีมือแรงงาน 
  ข้อ 2.2 พัฒนาทักษะให้ประชาชนเพ่ือการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  ข้อ 3.1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ปลุกฝังคุณธรรม  สร้างวินัย  จิตสาธารณะ   
ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม  และการมีจิตอาสา   
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  ข้อ 3.2 ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู่ที่ตอบสนองความต้องการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
  ข้อ 3.3 พัฒนาศักยภาพคนด้านทักษะและความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) 
  ข้อ 3.4 พัฒนาทักษะด้านภาอังกฤษ  และภาษาอื่นๆ เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศ 
สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2562  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน รวมท้ังงานวิจัย และนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของการพัฒนาประเทศ  

1. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากําลังคนผู้มีความสามารถพิเศษ ความเช่ียวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน
อย่างต่อเน่ืองทุกระดับการศึกษา 

2. พัฒนาทักษะอาชีพใหแ้ก่ผูเ้รียนตั้งแต่ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
3. พัฒนาสิ่งประดิษฐ ์การวิจัย และนวัตกรรมที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

1. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน ระบบกลไก การติดตาม การวัดและ
ประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
 
สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 
  ข้อ 2.2 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานท่ีจัดการศึกษาผลิตบัณฑิตท่ีมีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศ
เฉพาะด้าน 
      (8) จํานวนหลักสูตรหรือสาขาวิชาที่ผู้เรียนสามารถโอนย้ายหรือศึกษาต่อเน่ืองเพ่ิมข้ึน 

5. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเป็นต้นแบบ 
    ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอนเจดีย์ มีการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเลือก 
รายวิชาสุพรรณบ้านฉัน 1 รหัส สค13111 รายวิชาสุพรรณบ้านฉัน 2 รหัส สค23084 และรายวิชาสุพรรณบ้านฉัน 3 
รหัส สค33106  (วิธีปฏิบัติที่ดีหรือนวัตกรรม) เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับบริบทจังหวัด
สุพรรณบุรี โดยใช้กับสถานศึกษาทั้ง 10 อําเภอ ในจังหวัดสุพรรณบุรี และลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2560 เป็นต้นมา 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 คุณภาพสื่อตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ผลการดําเนินงาน 

1.สถานศึกษามีการดําเนินงานที่เป็นกระบวนการในการจัดหาหรือจัดทําสื่ออย่างไร 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอนเจดีย์ได้ดําเนินการจัดหาหรือจัดทําได้ใช้

กระบวนการดังน้ี 
 การจัดทําสื่อ  
 1.ครูผู้สอนวิเคราะห์เน้ือหาที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ว่าต้องใช้สื่ออะไรประกอบการเรียนการสอน
ในเนื้อหารายวิชาน้ัน เพ่ือที่จะทําให้ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจตามวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ เช่น 
รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือชีวิตและสังคม พต31001 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ครูผู้สอนวิเคราะห์แล้วว่าควรใช้
สื่อบัตรคําภาษาอังกฤษพร้อมคําแปล 
 2.จัดหาอุปกรณ์ในการจัดทําสื่อโดยทําหนังสือบันทึกข้อความขอเบิกวัสดุจาก กศน.ตําบล ถึง กศน.อําเภอ
ดอนเจดีย์ 
 3.เมื่อได้รับการอนุมัติให้เบิกวัสดุจากผู้บริหารของ กศน.อําเภอดอนเจดีย์ ครูผู้สอนจึงดําเนินการจัดทําสื่อ 
โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดทําสื่อดังกล่าว 
 4.นําสื่อท่ีจัดทําไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับผู้เรียน 
 การจัดหาสื่อ 

      1. สํารวจข้อมูลหนังสือแบบเรียนที่มีอยู่ใน กศน.ตําบล ทั้ง ๕ แห่ง ว่าเพียงพอกับจํานวนนักศึกษาหรือไม่ 
หลังจากน้ันครูผู้สอนทําบันทึกข้อความรายงานผลการสํารวจข้อมูลถึงงานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน   

      2. ขออนุญาตจัดซื้อจัดจ้างหนังสือแบบเรียนเลขหนังสือที่ ศธ 0210.8102(พฐ)/054 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 
2562  

      3. แต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง  
      4. รายงานผลการกําหนดราคากลาง  
      5. งานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขออนุญาตจัดซื้อจัดจ้างหนังสือเรียน และรายงานความเห็นชอบจากพัสดุ 
      6. แต่งตั้งคําสั่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เลขที่ 84/2562 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562  
  7. ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ EGP การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
      8. กรรมการตรวจรับหนังสือเรียนเรียบร้อยแล้วลงนามในใบตรวจรับงานจัดซื้อจัดจ้าง 
  9. จัดพิมพ์เอกสารทราบผลการตรวจรับพัสดุ และขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณปี 2561 เลขหนังสือที่ ศธ 

0210.8102(พ)/311 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 
 10. พิมพ์เอกสารส่งเบิกเงินในระบบจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือนําเสนอผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติเบิกเงินงบประมาณ  
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2. สถานศึกษามีการทบทวน หรือติดตาม หรือประเมินสื่อตามหลักสูตรสถานศึกษาอย่างไร 
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอนเจดีย์ มีการทบทวน หรือติดตาม หรือ
ประเมินสื่อตามหลักสูตรการศึกษา โดยการนิเทศติดตาม โดยบุคลากร ที่ได้รับการแต่งตั้งทําหน้าที่นิเทศจาก
สถานศึกษา ทั้งครูผู้สอน และผู้เรียน ตามเครื่องมือการนิเทศของสถานศึกษา และบันทึกหลังการจัดกิจกรรมของครู 
วิธีการการใช้สื่อจากครู ตามแบบการนิเทศของสถานศึกษา และบันทึกหลังการจัดกิจกรรมของครู การประชุม
ประจําเดือน วันที่ 19  เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 ยกตัวอย่างผลการนิเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 พบว่า 
สื่อแบบเรียนมาล่าช้า มีการจัดการเรียนการสอนมาระยะหนึ่งแล้วแต่สื่อแบบเรียนยังไม่มา และส่ือรายวิชาเลือกมีไม่
เพียงพอ  
 
3. สถานศึกษามีการทบทวน หรือติดตาม หรือประเมินกระบวนการจัดหาหรือจัดทําสื่อตามหลักสูตร 
สถานศึกษาเพ่ือนําไปปรับปรุงกระบวนการอย่างไร 
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอนเจดีย์ มีการทบทวน ติดตาม หรือประเมิน
กระบวนการจัดทําสื่อตามหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือนํามาปรับปรุงกระบวนการ ดังน้ี 
 การจัดทําสื่อ 
 มีการทบทวน ติดตาม หรือประเมินกระบวนการจัดทําสื่อตามหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือนํามาปรับปรุง
กระบวนการ โดยการสังเกตของครูผู้สอน ว่าผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่มีการจัดการเรียนการสอนหรือไม่ 
จากการตรวจใบงาน แบบฝึกหัด และแบบทดสอบย่อยของผู้เรียน ตลอดจนการตอบคําถามของครู 
 การจัดหาสื่อ 
 มีการทบทวน ติดตาม หรือประเมินกระบวนการจัดหาส่ือตามหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือนํามาปรับปรุง
กระบวนการ โดยสรุปผลการนิเทศเสนอผู้บริหาร และนําเข้าที่ประชุม เพ่ือนําไปปรับปรุงผล จากสภาพปัญหา การ
นิเทศ ติดตามผล ปรากฏว่าสื่อล่าช้า ควรปรับปรุงกระบวนการจัดหา โดยการกําหนดระยะเวลาในการส่งมอบสื่อจาก
สํานักพิมพ์ และผู้รับจ้างพิมพ์ ให้เร็วข้ึน สื่อยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษา เพราะจํากัดด้วยงบประมาณ 
ทั้ง 3 ระดับ และนําปัญหาดังกล่าวมาปรับปรุงในภาคเรียนถัดไป 
 
4. สถานศึกษามีการดําเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบาย และจุดเน้นของสํานักงาน กศน./นโยบาย จุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ/ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี อย่างไร 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอนเจดีย์ มีการดําเนินงาน กิจกรรม  โครงการ
สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นสํานักงาน กศน.ประจําปีงบประมาณ 2562  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีคุณภาพ  
3.3 ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบ “สะเต็มศึกษา” (STEM Education) สําหรับ 
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ผู้เรียนและประชาชนโดยบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ควบคู่กับเทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพ่ือ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันพัฒนาทักษะชีวิตสู่การประกอบอาชีพ  

3.7 ยกระดับคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยพัฒนาหลักสูตร  
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คุณภาพของสื่อและนวัตกรรม รวมทั้งมาตรฐาน
ของการวัดและประเมินผล เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้สังคมเก่ียวกับคุณภาพการจัดการศึกษาของสํานักงาน กศน.  

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา   
4.3 เพ่ิมอัตราการรู้หนังสือและยกระดับการรู้หนังสือของประชาชน  
(2) ยกระดับการรู้หนังสือของประชาชน โดยจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการรู้หนังสือในรูปแบบต่าง ๆ รวมท้ัง

ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน สอดคล้องกับนโยบายและ
จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2562  

3. จุดเน้นด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
แนวทางหลัก 3.1 พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล โครงการ 

หลัก 1. การพัฒนาหลักสูตรท่ีมีความยืดหยุ่น โครงการพัฒนาสื่อ คู่มือ Application Website และโครงการพัฒนา
หนังสือเรียน เพ่ือการเรียนรู้ในห้องเรียน  

แนวทางหลัก 3.4 การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ ตําราเรียน และส่ือการเรียนรู้ต่างๆ 
ให้มีคุณภาพมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จํากัดเวลาและสถานท่ี โครงการหลัก 15. 
การส่งเสริมสนับสนุนการผลิตสื่อ ตํารา สิ่งพิมพ์ สื่อวีดีทัศน์ และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ที่มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการ
รับรองมาตรฐาน  

4. จุดเน้นด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทาง 
แนวทางหลัก 4.4 การพัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้ โครงการหลัก 5. 

การขับเคลื่อนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา เพ่ือสร้างและเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการศึกษา บูรณา
การด้านสื่อและองค์ความรู้ การพัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้    
แผนการศึกษาชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

2.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อตําราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และ 
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จํากัดเวลาและสถานท่ี (6) จํานวนสื่อตําราเรียน และสื่อการเรียนรู้ ที่ผ่านการ
รับรองมาตรฐานคุณภาพจากหน่วยงานที่รับผิดชอบเพ่ิมข้ึน (7) จํานวนสื่อตําราเรียน และสื่อการเรียนรู้ ที่ได้รับการ
พัฒนา โดยการมีส่วนร่วมจากภาครัฐและเอกชนเพิ่มข้ึน 
5. สถานศึกษามีการจัดหาหรือจัดทําสื่อตามหลักสูตรสถานศึกษาอย่างไร ที่เป็นต้นแบบ 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอนเจดีย์  มีการจัดทําหน่วยการเรียนรู้ในแผน
บูรณาการ ทั้ง 3 ระดับ คือระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งมี
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ข้ันตอนในการจัดทําคือ วิเคราะห์สภาพปัญหา ตั้งประเด็นสภาพปัญหา วิเคราะห์ความยากง่ายของเน้ือหารายวิชา 
และต้ังชื่อหน่วยการเรียนรู้ ยกตัวอย่าง ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณา
การ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สัปดาห์ที่ 7 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชื่อหน่วยการเรียนรู้ การศึกษาก้าวไกลนําพา
เด็กไทยก้าวหน้า เรื่องการอ่าน จัดกิจกรรมในรูปแบบบัตรคํา 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 คุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลกัสูตรสถานศกึษา 

ประเด็นการพจิารณา 

1. ครกูารศกึษาขั้นพืน้ฐานมีกระบวนการในการออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้รายวิชาหรือหน่วยการ

เรียนรู้ที่ให้ความสําคัญกับความแตกต่างระหว่างบุคคลของผูเ้รียนอย่างไร 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอนเจดีย์  มีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล  และ

ได้จัดทําแผนการเรียนรู้รายบุคคล  3 แผน ดังน้ี 

1. แผนการศึกษาต่อ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนที่จะศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้นไป 

2. แผนพัฒนาคุณภาพชีวิต จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน ได้พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน 

3. แผนพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน ได้พัฒนาอาชีพและนําอาชีพมาเทียบโอนรายวิชาเลือก 

ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพ่ือทราบข้อมูลพ้ืนฐานความแตกต่างระหว่างบุคคลในการนํามา

วิเคราะห์ในการจัดทําแผนการเรียนรู้รายบุคคล ซึ่งผลจากการรวบรวมข้อมูลผู้เรียน พบว่าผู้เรียนต้องการเรียนรู้ใน

แผนเพ่ือการศึกษาต่อ ทาง กศน.อําเภอ จึงได้ดําเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนการเรียนรู้แบบ

บูรณาการ หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 

2561 วันที่ 5-7  พฤศจิกายน  2561  ณ โรงแรมริเวอร์วิวเพลส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และโครงการประชุมเชิง

ปฏิบัติการจัดทําแผนการเรียนรู้รายบุคคลแบบบูรณาการ ประจําภาคเรียนที่   1 ปีการศึกษา 2562  ในวันที่ 13-15  

พฤษภาคม  2562  ณ คุ้มพญาชอรีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม  โดยให้ครู กศน.ตําบลทุกคนเข้าร่วมและจัดทํา

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยเริ่มจากการวิเคราะห์สภาพปัญหาของชุมชน วิเคราะห์ความยากง่าย ตาม

โครงสร้างหลักสูตรแต่ละรายวิชาที่มีการลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนน้ัน เป็นหน่วยการเรียนรู้เพ่ือใช้จัดกระบวนการ

เรียนรู้เป็นรายสัปดาห์  โดยมีการใช้สื่อวิธีการวัดผล ประเมินผลที่หลากหลาย ซึ่งสอดคล้องกับความแตกต่างระหว่าง

บุคคลของผู้เรียน โดยนําผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสภาพปัญหาที่พบ และข้อเสนอแนะท่ีพบจากการ

เรียนการสอน บันทึกลงในแบบบันทึกหลังสอน เสนอต่อนายทะเบียนและผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาต่อไป มีการ

จัดกิจกรรมโครงการปรับพ้ืนฐาน  โครงการสอนเสริม ให้กับผู้เรียนในรายวิชาบังคับพ้ืนฐานที่ยาก เช่น คณิตศาสตร์  

ภาษาอังกฤษ รวมท้ังการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพ่ิมเติม จากการเรียน

ปกติ  ให้กับนักศึกษา กศน.ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบข้ันพ้ืนฐาน 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   
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สัปดาห์ที่ 3  หน่วยท่ี 1 รู้คิด รู้ทัน สร้างสรรค์สังคมจัดทําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ภาคเรียนที่ 

2 ปีการศึกษา 2561  กศน. ตําบลดอนเจดีย์   อําเภอดอนเจดีย์  จังหวัดสุพรรณบุรี  สัปดาห์ที่ 10 หน่วยท่ี 3 คิดดี 

ทําดี สู่วิถีชุมชนมั่นคง วิชาการเงินเพ่ือชีวิต 3  สค32029 เรื่อง สิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้บริการทางการเงิน  วิชา ช่อง

ทางการขยายอาชีพ อช31001เรื่อง การงานอาชีพ และวิชา ศิลปศึกษา ทช31003 เร่ือง นาฏศิลป์สากล  
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แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ   
หลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 

ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย  ภาคเรียนที ่ 2 ปีการศึกษา 2561 
กศน. ตําบลดอนเจดีย์  กศน.อําเภอดอนเจดีย์  จังหวัดสุพรรณบุร ี

 

ครั้งท่ี 
วัน/

เดือน/ป ี
ตัวช้ีวัด 

เน้ือหา 
สาระการเรียนรู ้

หัวเรื่อง 
ประเด็น/ปัญหา

และ 
สิ่งท่ีควรเรียนรู้ 

สื่อ/อุปกรณ ์
กจิกรรมการ

เรียนรู้ 

10 10 ม.ค.
62 

วิชา ช่องทางการ
ขยายอาชีพ อช
31001 
เรื่อง การงานอาชีพ 
 อธิบายลักษณะ
ขอบข่ายกระบวนการ
ผลิตงานอาชีพใน
ชุมชน สังคม ประเทศ 
และโลก เพ่ือนํามา
วิเคราะห์ขยายอาชีพ 
วิชา ศิลปศึกษา  
ทช31003 
เรื่อง นาฏศิลป์สากล 
อธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างนาฏศิลป์และ
การละครสากล กับ
การพัฒนาสังคมได ้
 

วิชา ช่องทางการขยาย
อาชีพ อช31001 
เร่ือง การงานอาชีพ 
การขยายอาชีพในชุมชน 
ประเทศ และโลก 
   - งานบ้าน 
   - งานเกษตร 
   - งานช่าง 
   - งานประดิษฐ์ 
   - งานธุรกิจ    ฯลฯ 
วิชา ศิลปศึกษา  
ทช31003 
เร่ือง นาฏศิลป์สากล 
ความสัมพันธ์ระหว่าง
นาฏศิลป์และการละคร
สากลกับบทบาททางสังคม
ในการพัฒนาสังคม 

หน่วยท่ี 3
คิดดี ทําดี 
สู่วิถีชมุชน

มั่นคง 
เรื่อง การงาน

อาชีพ 
 
 
 
 
  
 

เรื่อง  
นาฏศิลป์
สากล 

1. ผู้เรียนมีรายได้
น้อยจึงทําให้ไม่พอ
กับรายจ่าย  
2. ผู้เรียนมีความรู้
เกี่ยวกับสิทธิและ
หน้าทีท่างการเงนิ 
น้อยจึงทําใหม้ี
ปัญหาทางด้าน
การเงิน 
 

- หนังสือเรียน
- อินเทอร์เน็ต 
- ใบงาน 
-  แบบ 
ทดสอบย่อย 
 

ขั้นท่ี 1 กําหนด
สภาพปัญหา 
การเรียนรู้ 
ครูพูดคุยและซักถาม
เกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพและ
รายได้ของ ของ
ผู้เรียนในปัจจุบัน 
ขั้นท่ี 2 แสวงหา
ข้อมลู/และการจดั
กจิกรรมการเรียนรู้ 
1.ครูให้ผู้เรียน
แบ่งกลุ่มกลุ่มละ
เท่าๆ กัน ตามความ
เหมาะสม และให้
ร่วมกันศึกษาค้นคว้า
ตามหัวข้อที่
กําหนดใหต้่อไปนี้  
กลุ่มที่ 1  ให้ผู้เรียน
อธิบายขอบข่าย
กระบวนการผลิต
งานอาชีพในชุมชน
ของตน พร้อมทั้ง
บอกความเป็นมา
ของสังคม ประเทศ
และโลก 
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แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ   
หลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 

ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย  ภาคเรียนท่ี 2 ปกีารศกึษา 2561 
กศน. ตําบลดอนเจดีย์  กศน.อําเภอดอนเจดีย์  จังหวัดสุพรรณบุร ี

 

คร้ัง
ท่ี 

วัน/
เดือน/ป ี

ตัวช้ีวัด 
เน้ือหา 

สาระการเรียนรู ้
หัวเรื่อง 

ประเด็น/ปัญหา
และ 

สิ่งท่ีควรเรียนรู้ 
สื่อ/อุปกรณ ์

กจิกรรมการ
เรียนรู้ 

10 
(ต่อ) 

10 ม.ค.
62 

 วิชา  การเงินเพ่ือ
ชีวิต3 สค32029 
เรื่อง  สิทธิและหน้าท่ี
ของผู้ใช้บรกิารทาง
การเงิน 
 1. บอกสิทธิของผู้ใช้ 
บริการทางการเงนิ 
2. บอกหน้าที่ของ
ผู้ใช้บริการทางการเงิน 
3. บอกบทบาทหน้าที่
ของศูนย์คุ้มครอง
ผู้ใช้บริการทางการเงิน 
(ศคง.) และหน่วยงาน
ที่รับเรื่องร้องเรียน  
อื่น ๆ 
 

 วิชา  การเงินเพ่ือชีวิต3
สค32029 
เร่ือง  สิทธิและหน้าท่ีของ
ผู้ใช้บรกิารทางการเงิน 
1. สิทธิของผู้ใช้บริการทาง
การเงิน 
   - ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง 
   - เลือกใช้ผลิตภัณฑ์และ
บริการได้อย่างอิสระ 
   - ร้องเรียนเพ่ือความเป็น
ธรรม 
   - ได้รับการพิจารณา
ค่าชดเชยหากเกิดความ
เสียหาย 

เรื่อง
สิทธิและ
หน้าที่ของ
ผู้ใช้บริการ
ทางการเงิน 

 
 
 
 
 

  

  กลุ่มที่ 2 ให้ผู้เรียน
ศึกษานาฏศิลป์การ
ละครที่นําไปใช้ใน
การพัฒนาสังคมใน
ด้านต่างๆ  
  กลุ่มที่ 3 ให้ผู้เรียน
บอกสิทธิหน้าที่ของ
ผู้ใช้บริการทาง
การเงิน 
2. ให้ผู้เรียนแต่ละ
กลุ่มสรุปความรู้จาก
การที่ได้ร่วมกัน
ศึกษาค้นคว้าใน
รูปแบบของแผนผัง
ความคดิ แล้วใหแ้ต่
ละกลุ่มส่งตัวแทน
ออกนําเสนอหน้าช้ัน
เรียนให้ครูและเพ่ือน
ฟัง 
3.ให้ผู้เรียนรับชม
รายการ ETV สด/
ชมรายการย้อนหลัง 
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แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
หลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 

ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย  ภาคเรียนท่ี 2 ปกีารศกึษา 2561 
กศน. ตําบลดอนเจดีย์  กศน.อําเภอดอนเจดีย์  จังหวัดสุพรรณบุร ี

 

คร้ัง
ท่ี 

วัน/
เดือน/ป ี

ตัวช้ีวัด 
เน้ือหา 

สาระการเรียนรู ้
หัวเรื่อง 

ประเด็น/ปัญหา
และ 

สิ่งท่ีควรเรียนรู้ 
สื่อ/อุปกรณ ์

กจิกรรมการ
เรียนรู้ 

10 
(ต่อ) 

10 ม.ค.
62 

4. บอกข้ันตอนการ
ร้องเรียน 
5. บอกหลักการเขียน
หนังสือร้องเรียน 
 

2. หน้าที่ของผู้ใช้บริการทาง
การเงิน 
   - วางแผนการเงิน 
   - ตดิตามข้อมลูข่าวสาร
ทางการเงินอย่างสม่ําเสมอ 
   - เข้าใจรายละเอียดและ
เปรียบเทียบข้อมูลก่อน
เลือกใช้ 
   - ตรวจทานความถูกต้อง
ของธุรกรรมทางการเงินทุก
ครั้ง 
   - เมื่อเป็นหน้ีตอ้งชําระหน้ี 
3. บทบาทศูนย์คุ้มครอง
ผู้ใช้บรกิารทางการเงิน 
(ศคง.) และหน่วยงานที่รับ
เร่ืองร้องเรียนอื่น ๆ 
4. ขั้นตอนการร้องเรียนและ
การเขียนหนังสือร้องเรียน 

 ขั้นท่ี 3 การปฏิบัติ
และการนําไปใช ้
ครูและผู้เรียนสรุป
องค์ความรูใ้นเรื่อง 
การงานอาชีพ 
นาฏศิลป์สากลและ
สิทธิหน้าที่
ผู้ใช้บริการทาง
การเงิน 
ขั้นท่ี 4 การวัดผล
และประเมินผล 
ประเมินผลจากใบ
งานและ
แบบทดสอบย่อย 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report) ประจาํปีงบประมาณ 2562 หน้า 160 
 

แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู ้
หลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 

ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย ภาคเรียนที ่2 ปกีารศกึษา 2561 
กศน. ตําบลดอนเจดีย์  กศน.อําเภอดอนเจดีย์  จังหวัดสุพรรณบุร ี

 

ครั้งท่ี 
วัน/

เดือน/ป ี
ตัวช้ีวัด 

เน้ือหา 
สาระการเรียนรู ้

หัวเรื่อง 
ประเด็น/ปัญหา

และ 
สิ่งท่ีควรเรียนรู้ 

สื่อ/อุปกรณ ์
กจิกรรมการ

เรียนรู้ 

10 10 ม.ค.
62 

วิชา การเงินเพ่ือชีวิต
3สค32029 
เรื่อง สิทธิและหน้าท่ี
ของผู้ใช้บรกิารทาง
การเงิน 
 บอกหน้าที่ของ
ผู้ใช้บริการทางการเงิน 
 
 

วิชา การเงินเพ่ือชีวิต3
สค32029 
เร่ือง สิทธิและหน้าท่ีของ
ผู้ใช้บรกิารทางการเงิน 
  ตรวจทานความถูกต้อง
ของธุรกรรมทางการเงินทุก
ครั้ง 
 
 

หน่วยท่ี 3
คิดดี ทําดี สู่
วิถีชุมชนท่ี

มั่นคง 
 
 

เรื่อง สิทธิ
และหน้าท่ี

ของ
ผู้ใช้บรกิาร
ทางการเงิน 

1. ผู้เรียนมีรายได้
น้อยจึงทําให้ไม่พอ
กับรายจ่าย  
2. ผู้เรียนมีความรู้
เกี่ยวกับสิทธิและ
หน้าทีท่างการเงนิ 
น้อยจึงทําใหม้ี
ปัญหาทางด้าน
การเงิน 

 ใบเสร็จ 
ค่านํ้า 
ค่าไฟ  
ค่าโทรศัพท ์
  
  
  
 

กจิกรรมตอบ
อย่างไรถึงได้รางวัล 
    ครูให้ผู้เรียนเล่น
เกมส์โดยการ
แบ่งกลุ่มๆ ละเท่าๆ 
กันและครูแจก
กระดาษเพ่ือให้
ผู้เรียนในกลุ่ม
ช่วยกนัเขียน
รายละเอียดจาก
ใบเสร็จแต่ละชนิด ที่
ครูกําหนดใหไ้ด้แก่ 
ใบเสร็จ ค่านํ้า ค่าไฟ 
ค่าโทรศัพท์ และให้
ตรวจสอบความ
ถูกต้องของใบเสร็จ
นั้น ถ้ากลุ่มไหนทํา
เสร็จเร็วและข้อมูล
ถูกต้องก็จะได้รับ
รางวัล 

 
จากการประเมินผลการทดสอบย่อยผู้เรียนผา่นเกณฑ์ร้อยละ 70 
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2. ครูการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบได้อย่างไรว่าผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ บรรลุตามมาตรฐาน ตัวชี้วัดของ

รายวิชาหรือหน่วยการเรียนรู้ 

เมื่อครูนําแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้กับผู้เรียนแลว้ ครูได้นําเคร่ืองมือในการวัดผลประเมินผล เช่น ใบงาน 

แบบทดสอบย่อย แบบบันทึกการเรียนรู้ สอบกลางภาค การจัดทําโครงงาน เพ่ือวัดความรู้ความเข้าใจและ

ความสามารถของผู้เรียน เช่นสัปดาห์ที่ 3  หน่วยที่ 1 รู้คิด รู้ทัน สร้างสรรค์สังคม วิชาคิดเป็นกับปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ทร02029วิชาภาษาไทย พท31001  และวิชาวิทยาศาสตร์  พว31001 ใช้สื่อหนังสือแบบเรียน สื่อ 

Internet ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากใบงานและแบบทดสอบย่อย และจัดโครงการประกวดโครงงาน

ตามสาระการเรียนรู้และโครงงานห้องเรียนเศรษฐกิจพอเพียง โดยสอดคล้องกับตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้ ครู

ประเมินผลการเรียนรู้จากใบงานและแบบทดสอบย่อยในแต่ละสัปดาห์ โดยครูนําผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่

ละสัปดาห์ นําสภาพปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ไข ข้อเสนอแนะในกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขได้ เสนอต่อนาย

ทะเบียนและผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาต่อไป  กศน.อําเภอดอนเจดีย์ มีการประเมินระดับการรู้หนังสือของ

นักศึกษา กศน.ตามนโยบายสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 

ปีการศึกษา 2560  

3. ครูมีการทบทวน หรือติดตาม หรือประเมินกระบวนการการออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู ้

สถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  คําสั่งศูนย์การศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอนเจดีย์  ที่ 156/ 2561 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายใน

สถานศึกษา โดยผู้นิเทศเป็นผู้ให้คําแนะนําชี้แนะ และสรุปรายงานผลการนิเทศเสนอต่อผู้บริหารโดยผู้บริหารจะมีการ

ประชุมชี้แจงและทบทวนการดําเนินงาน โดยมีการประชุมย่อยทุกวันจันทร์และประชุมประจําเดือนทุกเดือน  รวมถึง

ปัญหาจากการใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพ่ือมาพัฒนาปรับปรุง 

4. สถานศึกษามีการดําเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของสํานักงาน กศน./นโยบายจุดเน้นของ

กระทรวงศึกษาธิการ/ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปีอย่างไร 

ความสอดคลอ้งของมาตรฐานกับนโยบายท่ีเกี่ยวข้อง  

1) นโยบายและจุดเนน้สํานกังาน กศน. ปงีบประมาณ ปี 2562  

ข้อ 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศกัยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 3.3 พัฒนาศักยภาพคนด้านทักษะและความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจทิัล (Digital Literacy) 

1) พัฒนาความรู้และทักษะเทคโนโลยีดิจทิลัของครแูละบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้สามารถ 

ใช ้Social Media และ Application ต่างๆ ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

3.8 พัฒนาหลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน โดยใช้กระบวนการ “สะเต็ม

ศึกษา”(STEM Education) 
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ข้อ 5. ยุทธศาสตรด์้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมติรตอ่สิ่งแวดลอ้ม 

5.3 ส่งเสริมให้หน่วยงานและสถานศึกษาใชพ้ลังงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งลดการใช้

ทรัพยากรท่ีส่งผลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้ม เชน่ รณรงค์เรือ่งการลดการใช้ถงุพลาสติก การประหยัดไฟฟ้า เป็น

ต้น 

3) แผนการศกึษาแห่งชาติ 20 ปี  

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและสร้างสังคมแห่งการเรยีนรู้  

ข้อ 2.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสตูรไดอ้ย่างมี

คุณภาพและมาตรฐาน 

(3) จํานวนสถานศึกษาในระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐานที่จัดการศึกษาตามหลักสตูรทีมุ่่งพัฒนาผู้เรียนให้มี

คุณลักษณะและทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ิมขึน้ 

(6) ร้อยละของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่จัดกระบวนการเรยีนรู้เชิงบูรณาการเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์

และความคิดสร้างสรรค์เพ่ิมขึน้ 

 

5. ครกูารศกึษาขั้นพืน้ฐานมีการออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้รายวิชาหรือหนว่ยการเรียนรู้อย่างไรที่

เป็นต้นแบบ 

5.1 ครู กศน. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  

กศน. ตําบลหนองสาหร่าย  อําเภอดอนเจดีย์  จังหวัดสุพรรณบุรี วิชาคิดเป็นกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ทร02029 วิชาภาษาไทย พท31001  และวิชาวิทยาศาสตร์  พว31001 
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สัปดาห์ที ่3  หน่วยที่ 1 รูค้ิด รู้ทัน สร้างสรรค์สังคม         

 นอกจากจดัการเรียนการสอนแล้ว กศน.อําเภอดอนเจดีย์ ยังจัดกิจกรรมประกวดโครงงานห้องเรียน

เศรษฐกิจพอเพียง  จากการดําเนินงานดังกล่าว ส่งผลใหศู้นย์เทคโนโลยีทางการศึกษา  สํานักงาน กศน.เห็น

ศักยภาพที่จะเป็นต้นแบบทีด่กีารจัดกิจกรรมห้องเรียนเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการถ่ายทํารายการ “เรียนนอก

รั้ว” และกศน.อําเภอศรีประจันต์นํานักศึกษาและประชาชนมาศึกษาดูงานห้องเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report) ประจาํปีงบประมาณ 2562 หน้า 164 
 

ตัวบ่งชี้ที ่2.5 คุณภาพวทิยากรการศกึษาต่อเนื่อง 
ผลการดําเนินงาน 

1. สถานศึกษามีการดําเนินงานที่เป็นกระบวนการในการส่งเสริมวิทยากรการศึกษาต่อเนื่องให้มีคุณภาพอย่างไร 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอนเจดีย์  มีการดําเนินงานส่งเสริมวิทยากร

การศึกษาต่อเน่ืองให้มีคุณภาพ ดังน้ี 

1. ประชุมวางแผนเก่ียวกับการจัดการศึกษาต่อเน่ือง ให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องทราบ 

2. มีการสํารวจข้อมูลวิทยากรในการสอนและคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียน  

3. จัดทําสื่อการเรียนการสอน มีชิ้นงานสําเร็จให้ผู้เรียนได้ศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนได้มองเห็นภาพมากย่ิงขึ้น ทําให้
ผู้เรียนรู้สึกตื่นตัว และสนใจที่จะเรียนมากขึ้น  

4. มีการให้คําแนะนําเก่ียวกับการจัดการศึกษาต่อเน่ืองให้กับวิทยากร เพ่ือให้วิทยากรมีความรู้ ความเข้าใจ
อย่างมีคุณภาพ  

5. แต่งตั้งคําสั่งวิทยากรการสอนที่ชัดเจน  

6. จัดทํารายงานการประชุมที่จัดขึ้น เพ่ือให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ และความพร้อมในการเป็นวิทยากร
การศึกษาต่อเน่ือง  

7. มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และสรุปผลความพึงพอใจ 

2. สถานศึกษาทราบได้อย่างไรว่า วิทยากรการศึกษาต่อเนื่องมีความรู้ตามที่ได้รับการสง่เสริมหรือพัฒนา  
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอนเจดีย์  มีการสํารวจข้อมูลการศึกษาวิทยากร
จากวุฒิการศึกษา วุฒิบัตร และใบประกาศนียบัตร การเข้าร่วมประชุม/อบรมกับภาคีเครือข่าย เพ่ือทราบว่ามีความรู้
ความสามารถในการถ่ายทอดกับผู้เรียน มีการนิเทศติดตาม ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของวิทยากร
โดยใช้แบบสอบถามตั้งประเด็นคําถาม ให้วิทยากรเป็นผู้ตอบ มีการส่งวิทยากรไปประชุม อบรมพัฒนาความรู้ ความ
เข้าใจ สามารถนําความรู้ที่ได้รับจากการประชุม อบรมพัฒนา ให้วิทยากรมีความรู้ ความเข้าใจอย่างมีคุณภาพในการ
เป็นวิทยากรการศึกษาต่อเน่ืองไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องได้ 

3. สถานศึกษามีการทบทวน หรือติดตาม หรือประเมินกระบวนการในการส่งเสริมหรือพัฒนาวิทยากรการศึกษา
ต่อเนื่องให้มีคุณภาพอย่างไร 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอนเจดีย์  มีการนิเทศ ติดตามผลการจัดการ
กิจกรรมของวิทยากรการศึกษาต่อเน่ือง โดยใช้แบบบันทึกการนิเทศ การสังเกต ดูจากชิ้นงาน/ผลงาน ภาพถ่าย และ
รายงานสรุปเล่มงานต่อเน่ือง ทบทวนในการพัฒนาวิทยากรโดยการให้วิทยากรถอดบทเรียนจากที่ได้เข้ารับการประชุม
ชี้แจงในเรื่องของการเป็นวิทยากรการศึกษาต่อเน่ือง เพ่ือให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการเป็นวิทยากรการศึกษา
ต่อเน่ืองที่มีคุณภาพ รวมทั้งให้ผู้เรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนของวิทยากร พบว่า
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วิทยากรควรพัฒนาปรับปรุงด้านการถ่ายทอดความรู้ การสาธิตและการใช้สื่อการเรียนการสอนให้ตรงกับเน้ือหาวิชาที่
สอน 

 

4. สถานศึกษามีการดําเนินงานที่สอดคล้องกับ นโยบายและจุดเน้นของสํานักงาน กศน./นโยบาย จุดเน้น ของ
กระทรวงศึกษาธิการ/ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี อย่างไร 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอนเจดีย์  มีการดําเนินงานที่สอดคล้องกับ
นโยบายและจุดเน้นการดําเนินงาน ที่เก่ียวข้อง ดังน้ี 

สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการดําเนินงาน สํานักงาน กศน.ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
พันธกิจ 

 ข้อ 3. ส่งเสริมและพัฒนานําเทคโนโลยีทางการศึกษา  และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการ
จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง 

ข้อ 4. พัฒนาหลักสูตรรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  สื่อ  และนวัตกรรม  การวัดผลประเมินผลในทุก
รูปแบบให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน 

  
          นโยบายเร่งด่วนเพ่ือร่วมขบัเคลื่อนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาประเทศ 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน 

  2.1 เร่งรัดดําเนินการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อยกระดับทักษะอาชีพของประชาชนสู่ฝีมือแรงงาน 
  1) จัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทําที่สอดคล้องกับศักยภาพของชุมชน  และความต้องการตลาด  
ให้ประชาชนสมารถนําไปประกอบอาชีพได้จริง  โดยเน้นหลักสูตรการศึกษาอาชีพช่างพ้ืนฐาน  โดยประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีพ  เช่น  การเรียนผ่าน Youtube การเรียนผ่าน Facebook Live 
ระบบการเรียนรู้เปิดสําหรับมหาชน (Massive Open Courses : MOOCs)  คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer 
Assisted Instruction: CAI) เป็นต้น  รวมถึงสนับสนุนให้เกิดระบบการผลิตที่ครอบวงจร  และเปิดพ้ืนที่ส่วนราชการ
เป็นที่แสดงสินค้าของชุมชนเพ่ือเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน  

        2.2 พัฒนาทักษะให้ประชาชนเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ 
         1) พัฒนาทักษะและส่งเสริมให้ประชาชนประกอบธุรกิจการค้าออนไลน์ (พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) มีการ
ใช้ความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมในการประกอบอาชีพ  สร้างทักษะอาชีพสูงขึ้นให้กับประชาชนเพ่ือร่วมขับเคลื่อน
เศรษฐกิจดิจิทัล 
        2)  ส่งเสริมให้ประชาชนใช้เทคโนโลยี  ในการทําช่องทางเผยแพร่และจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจ
ชุมชนให้เป็นระบบครบวงจร  และสนับสนุนการจัดจําหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ผ่านศูนย์จําหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์
ออนไลน์  กศน. (ONIE Online Commerce Center : OOCC) เพ่ือจําหน่ายสินค้าออนไลน์ระดับตําบล  รวมทั้งเปิด
ศูนย์ให้คําปรึกษา OOCC กศน.  เพ่ือเปิดช่องทางให้คําปรึกษากับประชาชนเก่ียวกับการค้าออนไลน์เบ้ืองต้น 
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               3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
               3.3 พัฒนาศักยภาพคนด้านทักษะและความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) 
   1) พัฒนาความรู้และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลของครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพ่ือให้สามารถใช้ 
Social Media และ Application ต่างๆ  ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
  2) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจทิัล  เพ่ือให้ประชาชนมีทกัษะความรู้ความเข้าใจและใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล  ที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชวิีตประวัน  รวมท้ังสร้างรายได้ให้กับตนเองได้ 
      
               3.4 พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ  และภาษาอื่นๆ เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศ 
  1) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาอังกฤษ  และภาษาอ่ืนๆ  ที่สอดคล้องกับบริบทของ
พ้ืนที่  โดยใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล Social Media และ Application ต่างๆ 
  2) จัดและส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  และภาษาอื่นๆที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และ
ความต้องการของประชาชน  เพ่ือรับรองการพัฒนาประเทศ 

     3.11 สร้างกระบวนการเรียนรู้แบบ E-learning ที่ใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการเรียนรู้  เพ่ือ
เป็นการสร้างและขยายโอกาสในกาเรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้สะดวก  รวดเร็ว  ตรงตามความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ  เช่น  ระบบการเรียนรู้ในระบบเปิดสําหรับมหาชน (Massive Open Online Course : 
MOOCs)  คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction: CAI) 
 
ภารกิจต่อเนื่อง 
          3. ด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา   
     3.1 ผลิตและพัฒนารายการวิทยุและรายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษาให้เชื่อมโยงและตอบสนอง 
ต่อ การจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษา เพ่ือกระจายโอกาส  
ทางการศึ กษาสํ าหรับกลุ่ ม เ ป้ าหมายต่ า งๆ  ใ ห้มีทาง เลื อกในการ เ รียนรู้ ที่ หลากหลายและมีคุณภาพ  
สามารถพัฒนา ตนเองให้รู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร เช่น รายการพัฒนาอาชีพเพ่ือการมีงาน
ทํา  รายการติวเข้มเติมเต็มความรู้ ฯลฯ เผยแพร่ทางสถานีวิทยุศึกษา สถานีวิทยุโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) และทางอินเทอร์เน็ต   
    3.2 พัฒนาการเผยแพร่การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผ่านระบบ เทคโนโลยีดิจิทัล 
และช่องทางออนไลน์ต่างๆ เช่น Youtube Facebook หรือ Application อื่นๆ เพ่ือส่งเสริม ให้ครู กศน. นํา
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Do It Yourself : DIY)    
    3.3 พัฒนาสถานีวิทยุศึกษาและสถานีโทรทัศน์เ พ่ือการศึกษา เ พ่ือเ พ่ิมประสิทธิภาพการผลิต   
และการออกอากาศให้กลุ่มเป้าหมายสามารถใช้เป็นช่องทางการเรียนรู้ที่มีคุณภาพได้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต โดย
ขยายเครือข่ายการรับฟังให้สามารถรับฟังได้ทุกที่ ทุกเวลา ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ และเพ่ิมช่องทาง ให้สามารถ
รับชมรายการโทรทัศน์ได้ทั้งระบบ Ku - Band C - Band Digital TV และทางอินเทอร์เน็ต พร้อมที่จะรองรับ การ
พัฒนาเป็นสถานีวิทยุโทรทัศน์เพ่ือการศึกษาสาธารณะ (Free ETV)  
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   3.4 พัฒนาระบบการให้บริการส่ือเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาให้ได้หลายช่องทางทั้งทางอินเทอร์เน็ต และ
รูปแบบอื่น ๆ  เช่น Application บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ Tablet, DVD, CD, VCD และ MP3 เป็นต้น เพ่ือให้
กลุ่มเป้าหมายสามารถเลือกใช้บริการเพ่ือเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ได้ตามความต้องการ   
   3 .5  สํ ารวจ  วิ จั ย  ติดตามประเมินผลด้ านการใช้สื่ อ เทคโนโล ยี เ พ่ือการศึกษาอย่างต่อ เ น่ือง  
และนําผลมาใช้ในการพัฒนางานให้มีความถูกต้อง ทันสมัยและสามารถส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ของประชาชนได้อย่างแท้จริง  

 
สอดคล้องกับแผนการศกึษาแห่งชาติ 20 ป ี

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
         3.3 พัฒนาศักยภาพคนด้านทักษะและความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) 
         3.4 พัฒนาทักษะด้านภาอังกฤษ  และภาษาอื่นๆ เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศ 
         3.11 สร้างกระบวนการเรียนรู้แบบ E-learning 
 
5. สถานศึกษามีการส่งเสริมหรือพัฒนาวิทยากรการศึกษาต่อเนื่องอย่างไร ที่เป็นต้นแบบ 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอนเจดีย์  มีการพัฒนาวิทยากรโดยการส่ง
บุคลากรผู้ทําหน้าที่สอนการศึกษาต่อเน่ืองไปเข้ารับการประชุม/อบรม  โครงการปราชญ์เพ่ือความมั่นคง ในวันที่ 4-5 
กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมแมนฮัตตัน กรุงเทพมหานคร และประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ในวันที่ 24 
กรกฎาคม 2562 ณ สํานักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน  1 คน คือ นายบุญศรี  มณีวงษ์  เพ่ือให้มีความรู้ ความ
เข้าใจ สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรมอย่างมีคุณภาพเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน  

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอนเจดีย์  ร่วมมือกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการศึกษาต่อเน่ือง ให้กับผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรม ในปีงบประมาณ 
2562 จํานวน  22 คน ได้แก่ 

1. นางสาวสุชาดา  ชาววังเย็น ด้านคหกรรม 
2. นางประภาศรี  ฐิตะวรรณ ด้านคหกรรม 
3. นางนันทฉัตร  แสงมา  ด้านศิลปหัตถกรรม 
4. นางภัทรนันท์  นาคมังสัง    ด้านคหกรรม 
5. นางสมจิตร  อยู่วงษ์อั๋น  ด้านอุตสาหกรรม 
6. นางสาวนํ้าผึ้ง  ศรีทรงเมือง ด้านคหกรรม 
7. นางอรญา  ไทยศรี  ด้านคหกรรม 
8. นางสน่ัน  เมทศาล  ด้านศิลปหัตถกรรม 
9. นายเฉลียว  ขําเอี่ยม  ด้านอุตสาหกรรม 
10.นายชาติชาย  หอมสุวรรณ ด้านศิลปหัตถกรรม 
11. นางสาวนชากร  อาจแพทย์ ดา้นศิลปหัตถกรรม 
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12. นางณัฐณิชา  ดอกมะสัง ด้านศิลปหัตถกรรม 
13. นางประยูร  ลอยดารา ด้านศิลปหัตถกรรม 
14. นางสาวนุจรี  สรหงษ์   ด้านศิลปหัตถกรรม 
15. นางวันเพ็ญ  พลายละหาร  ด้านศิลปหัตถกรรม 
16. นางสํารวย  มีชนะ  ด้านศิลปหัตถกรรม 
17. นางสุดใจ  ชุ่มเพ็งพันธ์ ด้านศิลปหัตถกรรม 
18. นายจรัญ  เกตุสุริวงศ์  ด้านความปลอดภัย 
19. นางสุดดารา  ศิลปรัตน์  ด้านสุขภาพอนามัย 
20. นายสายชล  สุขสําราญ  ด้านสุขภาพอนามัย 
21. นางบุษบากร  ธรรมสุวิไล ด้านสุขภาพอนามัย 
22. นางคงชนก  กาญจนประกิจ ด้านสุขภาพอนามัย 
 
โดย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอนเจดีย์  ได้มีการส่งเสริมและพัฒนา

วิทยากรที่สามารถเป็นต้นแบบได้ จํานวน  1 คน ได้แก่ นายบุญศรี  มณีวงษ์ อยู่บ้านเลขท่ี 446 หมู่ 10 บ้านหนองกะ
หนาก ตําบลหนองสาหร่าย อําเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ภูมิปัญญา/ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านเกษตรกรรม เป็น
ตัวแทนประชาชนต้นแบบ เ ป็นวิทยากรด้านเศรษฐกิจพอเพียง การใช้ เทคโนโลยีชีวภาพ การถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร การบริหารศัตรูพืช ทํานาลดต้นทุน การปรับปรุงบํารุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด หมอดินอาสา การขยาย
สารชีวภัณฑ์ การพัฒนาการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การทําบัญชี กลุ่มสวัสดิการชุมชน และได้รับรางวัล
เกียรติยศ และรับโล่รางวัล ครอบครัวร่มเย็น จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ส่งผลให้ปัจจุบันเป็น
ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน มีหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนให้ความสนใจ
เรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 
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ภาพกิจกรรมประกอบ 
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ตัวบ่งชี้ที ่2.6 คุณภาพหลกัสูตรและสื่อการศกึษาต่อเนื่อง  

ผลการดําเนินงาน 

1. สถานศึกษามีการดําเนินงานที่เป็นกระบวนการในการจัดหา/จัดทํา/พัฒนาหลักสูตรและสื่อการศึกษาต่อเนื่อง 
อย่างไร 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอนเจดีย์ มีการดําเนินงานที่เป็นกระบวนการใน
การจัดหา /จัดทํา /พัฒนาหลักสูตรและส่ือการศึกษาต่อเน่ือง จากการสํารวจความต้องการของผู้เรียน และศึกษาจาก
บริบทของชุมชน ถอดองค์ความรู้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ชุมชน และภาคีเครือข่าย นําข้อมูลที่ได้มา
จัดทําหลักสูตรและสื่อการศึกษาต่อเน่ือง สถานศึกษามีการจัดทําแผนการนิเทศ จัดทําเคร่ืองมือการนิเทศ แต่งตั้ง
คณะกรรมการนิเทศ ดําเนินการนิเทศ รายงานผลการนิเทศ มีการประชุม วิเคราะห์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การ
จัดหา / จัดทํา / พัฒนาหลักสูตรและสื่อการศึกษาต่อเน่ือง เพ่ือนําไปปรับปรุง พัฒนาต่อไป ศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอนเจดีย์ ได้จัดทําหลักสูตร 1. รูปแบบกลุ่มสนใจ (ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) เช่น มีดังน้ี 
หลักสูตรอาหารว่าง หลักสูตรวิชาการถักกระเป๋าจากไหมญี่ปุ่น หลักสูตรวิชาการถักกระเป๋าจากเชือกร่ม หลักสูตร
วิชาการทําไม้กวาดทางมะพร้าว หลักสูตรวิชาการทําสบู่สมุนไพร หลักสูตรวิชาการเย็บกระเป๋าอเนกประสงค์ด้วยมือ 
หลักสูตรวิชาการเย็บกระเป๋าสตางค์หลากสไตล์ หลักสูตรวิชาการทําพรมเช็ดเท้า หลักสูตรวิชาการเย็บผ้าด้วยมือ 
หลักสูตรวิชาการเย็บรองเท้าสลิปเปอร์ด้วยมือ หลักสูตรวิชาการเย็บกระเป๋าใส่เหรียญด้วยมือ หลักสูตรวิชาการทําขนม
ไทย หลักสูตรวิชาการทําขนมไทย หลักสูตรการทําไม้กวาดดอกหญ้า หลักสูตรการถักพวงกุญแจจากไหมพรม       2. 
รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ (31 ชั่วโมงขึ้นไป) หลักสูตรวิชาการถักกระเป๋าวายูจากไหมญี่ปุ่น หลักสูตรวิชาวิชาการทําไม้
กวาดทางมะพร้าวไม้กวาดดอกหญ้า หลักสูตรวิชาการถักกระเป๋าจากผักตบชวา หลักสูตรวิชาการถักตะกร้าจากไหม
ญี่ปุ่น หลักสูตรวิชาการจักสานฝาชีจากเส้นหวาย หลักสูตรวิชาการถักกระเป๋าด้วยโครเชต์ หลักสูตรวิชาการจักสานฝาชี
จากเส้นหวาย หลักสูตรวิชาการสานผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 3. หลักสูตร 1 อําเภอ 1 อาชีพ หลักสูตรการถักรองเท้า
จากไหมญี่ปุ่น หลักสูตรการสานสานผลิตภัณฑ์จากหวาย หลักสูตรการถักกระเป๋าจากผักตบชวา 4. การศึกษาเพ่ือ
พัฒนาทักษะชีวิต หลักสูตรให้ความรู้คุณแม่ยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพวะ หลักสูตรการดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยปัญหาสุข
ภาวะของผู้สูงอายุ หลักสูตรการดูแลห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ หลักสูตรการดูแลใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ หลักสูตรการป้องกัน
อัคคีภัยในชุมชน หลักสูตรโครงการดูแลห่วงใยห่างไกลโรค NCDs 5. การศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน หลักสูตร
ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระองค์ของพระมหากษัตริย์รับรู้สิทธิรู้หน้าที่รู้กฎหมายรู้กลไกการบริหารราชการใส่
ใจสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน หลักสูตรสร้างภูมิคุ้มกันปลอดภัยจากยาเสพติด 4.0 6. การเรียนรู้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรการอบรมให้ความรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ หลักสูตรการทําปุ๋ยจุลินทรีย์
ก้อนดินระเบิด หลักสูตรการให้ความรู้เกษตรธรรมชาติด้วยศาสตร์พระราชาการทําปุ๋ยนํ้าจุลินทรีย์ก้อนดินระเบิด 
หลักสูตรชีวิตดีวิถีพอเพียง หลักสูตรหลักสูตรการอบรมเกษตรธรรมชาติด้วยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน 
หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ 7. หลักสูตรวิชา Smart ONIE เพ่ือสร้าง Smart Farmer         
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8. หลักสูตร Digital Literacy และหลักสูตร E – Commerce ผู้บริหารสถานศึกษา ได้อนุมัติหลักสูตร โดยผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา  

2. สถานศกึษามีการทบทวน หรือ ติดตาม หรือประเมินหลกัสูตรและสื่อการศกึษาต่อเนื่อง อย่างไร               

 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอนเจดีย์ มีการทบทวน ติดตาม หรือประเมิน
การใช้หลักสูตร จากการนิเทศ ติดตาม ของผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาสา ฯ ครู กศน.ตําบล ในการประเมินหลักสูตร
และสื่อของสถานศึกษา โดยให้บุคลากร กศน.อําเภอดอนเจดีย์ เข้าร่วมการประชุม เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ชุมชน มีความยืดหยุ่นด้านเนื้อหาสาระ ระยะเวลาเรียน และสถานที่ตาม
ความต้องการ ความจําเป็น การเปล่ียนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ตามนโยบายของรัฐบาลโดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยนําสรุปผลการนิเทศติดตาม เมื่อเสร็จสิ้นการนิเทศติดตามแต่ละครั้ง ผู้นิเทศติดตาม
จัดทํารายงานผลการนิเทศติดตามให้ผู้บริหารได้รับทราบ เพ่ือนํามาประกอบการทบทวน ประเมินหลักสูตร และสื่อที่
สถานศึกษาจัดทําขึ้น  
 

3. สถานศกึษาจัดให้มีการทบทวน  หรือติดตาม  หรือประเมินการจัดหา /  จัดทํา  / การพัฒนาหลักสูตรและ
สื่อการศกึษาต่อเนื่อง เพื่อนําไปปรับปรุงกระบวนการอย่างไร    

  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอนเจดีย์  ได้ดําเนินการจัดหาหรือจัดทํา
สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อบุคคล ภูมิปัญญา และแหล่งเรียนรู้  โดยสถานศึกษา มีการสํารวจความต้องการของ
ผู้เรียน/ผู้รับบริการ มีการสํารวจความต้ององการใช้สื่อ ต่างๆ โดยผ่านความเห็นชอบ คณะกรรมการพัฒนาจัดหาสื่อ 
คณะกรรมการสถานศึกษา และมีระบบการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ที่ผู้เรียน/ ผู้รับบริการ สามารถเข้าถึงได้ มี
การจัดทําข้อมูลพ้ืนฐานหรือทําเนียบสื่อแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาที่มีคุณภาพ หลากหลาย ทันสมัย สร้างสรรค์์ สอด
คล้องกับความต้องการของผู้เรียน ผู้รับบริการโดยได้จัดให้มีระบบการ ให้บริการที่สามารถเข้าถึงและใช้บริการได้ง่าย
และมีการส่งเสริม แนะนําให้ข้อมูลสารสนเทศในการใช้ สื่อและ แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียนผู้รับบริการ มีการประเมินหลักสูตร และสรุปผล การประเมินความพึงพอใจในการเรียนรู้ มีแบบติดตาม
ผู้เรียน/ผู้รับบริการ การใช้หลักสูตร สื่อ และแหล่งเรียนรู้เพ่ือ นําไปใช้ในการพัฒนาต่อยอด ได้ใช้กระบวนการดังน้ี  

1. ศึกษา สํารวจ วิเคราะห์สภาพปัญหา การจัดการ การเลือก การใช้และการประเมินคุณภาพสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  

2. จัดหาสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างหลากหลาย  
3. เลือกใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ผ่านการประเมิน จากคณะกรรมการของสถานศึกษา ผู้รู้ โดยดําเนินการ

คัดเลือกในรูปของคณะกรรมการและประเมินการใช้สื่ออย่างสมํ่าเสมอ  
4. ส่งเสริม สนับสนุนให้พัฒนาครูเพ่ือผลิต พัฒนาสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน   
5. ประสานความร่วมมือในการผลิต จัดหา พัฒนาและแลกเปลี่ยนการใช้สื่อ  
6. กํากับติดตาม ประเมินผล การผลิต จัดหา  
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7. เผยแพร่ สื่อ ได้มีการทบทวน ติดตาม หรือประเมินการใช้สื่อ และกระบวนการจัดหาหรือจัดทําสื่อ เพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงสื่อ และกระบวนการจัดหาหรือจัดทํา โดยครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญตรวจ
ความถูกต้องเน้ือหาของสื่อ ได้จัดทํา ทําเนียบแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้
วิทยากร/ครูจัดทํา พัฒนาสื่อ  

4. สถานศึกษามีการดําเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของสํานักงาน กศน./นโยบาย จุดเน้น ของ
กระทรวงศึกษาธิการ/ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี อย่างไร 
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอนเจดีย์ มีการดําเนินงาน กิจกรรมโครงการ
สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นสํานักงาน กศน . ปีงบประมาณ 2562 สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2562 และแผนการศึกษาชาติ 20 ปี ดังน้ี 
สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ข้อ 2.2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐาน
การศึกษาและมารฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ (9) จํานวนสาขาและ
วิชาชีพที่เปิดโอกาสให้ผู้สูงวัยได้รับการส่งเสริมให้ทํางานและถ่ายทอดความรู้/ประสบการณ์เพ่ิมขึ้น 

ข้อ 2.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อตําราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนมีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชนสามารถ
เข้าถึงโดยไม่จํากัดเวลาและสถานที่ (9) มีระบบคลังข้อมูลเก่ียวกับสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพมาตรฐาน
สามารถให้บริการคนทุกช่วงวัยและใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ข้อ 2.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ (13) มีหลักสูตร
การศึกษาในการจัดการศึกษากลุ่มการศึกษาเฉพาะทาง กลุ่มที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษในทุกระดับการศึกษาทั้งทาง
การศึกษาในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

ข้อ 2.2 การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสําหรับคนทุกข่วงวัน (7)มีสื่อดิจิทัลเพ่ือ
พัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชน และการส่งเสริมการมีอาชีพเพ่ิมขึ้น 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2.2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป้ฯมิตรกับสิ่งแวดล้อมคุณธรรม จริยธรรม และการ
นําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ (2) จํานวนสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและการนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปฏิบัติเพ่ิมขึ้น 

สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2562 
4. จุดเน้นด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 

แนวทางหลัก 
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4.5 พัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพระยะส้ัน ให้มีความหลากหลาย ทันสมัย เหมาะสมกับ 
บริบทของพื้นที่ และตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ 
โครงการหลัก 

5. การขับเคลื่อนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาเพ่ือสร้างและเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการศึกษา  
- บูรณาการด้านสื่อและองค์ความรู้ 
- จัดทําหลักสูตรระยะสั้นที่จําเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในยุค IT การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทุกประเภท 
- จัดการเรียนรู้/จัดทําสื่อสําหรับประชาชนในเร่ืององค์ความรู้เก่ียวกับนโยบายการพัฒนาต่างๆของรัฐ 

สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการดําเนินงาน สํานักงาน กศน.ประจําปีงบประมาณ 2562 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข้อ 2.1 เร่งรัดดําเนินการจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือยกระดับทักษะอาชีพของประชาชนสู่ฝีมือแรงงาน 

1.)  จัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทําที่สอดคล้องกับศักยภาพของชุมชน และความต้องการของตลาดให้

ประชาชนสามารถนําไปประกอบอาชีพได้จริง โดยให้เน้นหลักสูตรการศึกษาอาชีพช่างพ้ืนฐานโดย

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีพ เช่น การเรียนผ่าน YouTube การเรียนผ่าน 

Facebook Live  ระบบการเรียนรู้ในระบบเปิดสําหรับมหาชน (Massive Open Online Courses : 

MOOCs) คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted  instruction :CAI) เป็นต้นรวมถึงสนับสนุนให้เกิด

ระบบการผลิตที่ครบวงจร และเปิดพ้ืนที่ส่วนราชการเป็นที่แสดงสินค้าของชุมชนเพ่ือเป็นการสร้างรายได้

ให้กับชุมชน 

2.) บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานกับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาผ่านศูนย์

ประสานงานการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาภาคทั่วประเทศ เพ่ือมุ่งพัฒนาทักษะของประชาชน 

โดยใช้ประโยชน์จากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพื้นที่และดําเนินการเชิงรุกเพ่ือเสริมจุดเด่นในระดับ

ภาคในการเป็นฐานการผลิตและการบริการที่สําคัญ รวมถึงมุ่งเน้นสร้างโอกาสในการสร้างรายได้เพ่ือ

ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานทั้งภาคอุตสาหกรรมและบริการ 

ข้อ 2.2 พัฒนาทักษะให้ประชาชนเพ่ือการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการ 
1.) พัฒนาทักษะและส่งเสริมให้ประชาชนประกอบธุรกิจการค้าออนไลน์ (พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) มีการใช้

ความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมในการประกอบอาชีพ สร้างทักษะอาชีพสูงขึ้นให้กับประชาชนเพ่ือร่วม

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล 

2.) ส่งเสริมให้ประชาชนใช้เทคโนโลยี ในการทําช่องทางเผยแพร่และจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน

ให้เป็นระบบครบวงจรและสนับสนุนการจําหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ผ่านศูนย์จําหน่ายสินค้าและ

ผลิตภัณฑ์ออนไลน์ กศน. (ONIE Online Commerce Center: OOCC) เพ่ือจําหน่ายสินค้าออนไลน์

ระดับตําบล รวมท้ังดําแนวการเปิดศูนย์ให้คําปรึกษา OOCC กศน. เพ่ือเปิดช่องทางในการให้คําปรึกษา

กับประชาชนเก่ียวกับการค้าออนไลน์เบ้ืองต้น 
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3.) พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสือ่สารของประชาชนในรูปแบบต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม โดยเน้น

ทักษะภาษาเพ่ืออาชีพทั้งในภาคธุรกิจ การบริการ และการท่องเที่ยว รวมทั้งพัฒนาสื่อสารการเรียนการ

สอน 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอนเจดีย์ ได้จัดทําหลักสูตร รูปแบบกลุ่มสนใจ 
รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ การพัฒนาทักษะชีวิต การพัฒนาสังคมและชุมชน และกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงที่พัฒนา อย่างเป็นระบบ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน มีความยืดหยุ่นด้าน
เน้ือหาสาระ ระยะเวลา และสถานที่ ตามความต้องการ ความจําเป็น ของประชาชนอําเภอดอนเจดีย์ที่เป็นต้นแบบ คือ 
หลักสูตรวิชาสุพรรณบ้านฉัน 1,2,3 หลักสูตรวิชา Smart ONIE เพ่ือสร้าง Smart Farmer หลักสูตรวิชาประวัติศาสตร์
ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย หลักสูตร Digital Literacy และหลักสูตร E – Commerce หลักสูตร
ศิลปหัตถกรรม วิชาการจักสานฝาชีจากเส้นหวาย หลักสูตรวิชาเกษตรธรรมชาติด้วยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่
ย่ังยืน   

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอนเจดีย์ ได้พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเก่ียวกับการ
พัฒนาอาชีพ และการพัฒนาสังคมและชุมชน การพัฒนาทักษะชีวิต กระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่พัฒนาอย่างเป็นระบบที่เป็นต้นแบบ คือ  

 1. หลักสูตรวิชาสุพรรณบ้านฉัน 1, 2, 3 
 2. หลักสูตรวิชา Smart ONIE เพ่ือสร้าง Smart Farmer 
 3. หลักสูตร Digital Literacy และ หลักสูตร E - Commerce 
 4. หลักสูตรศิลปหัตถกรรม วิชาการจักสานฝาชีจากเส้นหวาย 
 5. หลักสูตรวิชาเกษตรธรรมชาติด้วยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน  
 6. หลักสูตรวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 คุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่อง 
ผลการดําเนินงาน 
1.วิทยากรมีกระบวนการในการออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่องอย่างไร 
 วิทยากรมีกระบวนการออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาต่อเน่ืองในทุกหลักสูตรที่ ศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอนเจดีย์ อนุมัติให้ใช้เป็นหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอน  
ซึ่งในการจัดกระบวนการเรียนรู้ มีแผนการสอนรายวิชา ส่งผลให้ผู้เรียน ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความสามารถ 
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาต่อเน่ือง มีขั้นตอนกระบวนการในการออกแบบและจัดกระการเรียนรู้ดังน้ี 
 1.ครู กศน.ตําบล ร่วมกับวิทยากรกําหนดหลักสูตรและวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน        
 2.ครู กศน.ตําบล ร่วมกับวิทยากรวิเคราะห์ความสามารถของผู้เรียน เพ่ือออกแบบกระบวนการเรียนรู้
ตามหลักสูตรที่เปิดสอน 
         3.วิทยากรจัดกลุ่มผู้เรียนตามความสามารถ เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน  เช่น การ
สอนเป็นรายบุคคล เพ่ือนช่วยเพ่ือน หรือใช้สื่อเพ่ิมเติม โดยมีกระบวนการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจริง และ 
กศน.อําเภอดอนเจดีย์ ได้กํากับติดตามวิทยากรให้ดําเนินการตามแผนการเรียนรู้ที่วางไว้ เพ่ือให้กระบวนการจัดการ
สอนบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่เปิดสอนอย่างมีคุณภาพ  
 4.กศน.อําเภอดอนเจดีย์ร่วมกับวิทยากร ประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยมีแบบประเมินผลการเรียนรู้ 
ชิ้นงาน สังเกต สัมภาษณ์ 
 5.สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และรายงานผลให้สถานศึกษาทราบ เพ่ือเป็นแนวทางการ
พัฒนาการจัดกิจกรรมเรียนรู้ครั้งต่อไปให้มีคุณภาพย่ิงขึ้น 
 - การจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “โครงการอบรมให้ความรู้เกษตรอินทรีย์สู่
เกษตรครัวเรือน” วันที่ 14 มกราคม 2562  ณ ที่ทําการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตําบลดอนเจดีย์ อําเภอดอนเจดีย์ จังหวัด
สุพรรณบุรี ซึ่งนายบุญศรี มณีวงษ์ เป็นวิทยากร มีกระบวนการออกแบบและกระบวนการจัดการเรียนรู้ ใช้ระบบ 
PDCA เป็นกรอบการดําเนินการจัดกิจกรรม ตามรายละเอียด ดังน้ี 
 1.ขั้นวางแผน (Plan)  กศน.อําเภอดอนเจดีย์ร่วมกับวิทยากร วิเคราะห์  วางแผนออกแบบกระบวนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน โดยแบ่งเน้ือหาหลักสูตรเป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจริง  
 2. ขั้นดําเนินการ (Do) 
 วิทยากรดําเนินการร่วมกับครู กศน.ตําบล จัดกระบวนการเรียนรู้มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
     2.1 ภาคทฤษฎี มี 4 หัวข้อ 
      - การจัดการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์สู่เกษตรครัวเรือน 
         - หลักการทําเกษตรอินทรีย์สู่การพัฒนาอาชีพเกษตรกร 
         - การทําบัญชีครัวเรือน 
         - การดําเนินชีวิต พออยู่ พอกิน 
       2.2 ภาคปฏิบัติ มี 1 หัวข้อ 
       - วิธีการทําจุลินทรีย์ก้อนดินระเบิด 
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  3.ขั้นตรวจสอบ (Check) 
             3.1 จากการนิเทศติดตามผลการดําเนินงาน กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง “โครงการอบรมให้ความรู้เกษตรอินทรีย์สู่เกษตรครัวเรือน” ผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน 19 คน โดยประเมิน
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจจากผู้เรียน ต่อการจัดกิจกรรม แบ่งออกเป็น 2 
ตอน  คือ  
      ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ได้แก่  เพศ  อายุ  วุฒิทางการศึกษา 
และอาชีพ   
       ตอนที่ 2 เป็นแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดกิจกรรม เป็นรายประเด็นดังน้ี  
          2.1 เน้ือหากิจกรรมตรงตามต้องการของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 2.2 วิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 
     2.3 วิทยากรมีความสามารถในการอธิบายเน้ือหาและอธิบายเน้ือหา 
     2.4 ความเหมาะสมของสื่อ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม 
    2.5 เน้นการเรียนรู้จากปฏิบัติ/การมีส่วนร่วมการจัดกิจกรรม 
     2.6 สถานที่การจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 
     2.7 ได้รับความรู้และสามารถฝึกทักษะได้ตามที่คาดหวัง 
     2.8 ความเหมาะสมของระยะเวลาท่ีใช้ในการฝึกอบรม 
    3.2 การสรุปและรายงานผลการดําเนินงาน 
ผลจากการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียน กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
“โครงการอบรมให้ความรู้เกษตรอินทรีย์สู่เกษตรครัวเรือน” ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อย
ละ 67.72 และระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 27.37 
          4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 

           สรุปสภาพปัญหา และความต้องการจากแบบประเมินความพึงพอใจ 

    -ผลจากการประเมิน นิเทศ และติดตาม ไม่พบปัญหาในการจัดกิจกรรม 

 - การจัดการเรียนรู้การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต “โครงการอบรมให้ความรู้คุณแม่ยุคใหม่ใส่ใจสุขภาวะ
เด็กแรกเกิด – 5 ขวบ” วันที่ 10 พฤษภาคม 2562  ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบลบ้านจิรากข่า หมู่ที่ 7 
ตําบลไร่รถ อําเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบลบ้านจิกรากข่า มี
กระบวนการออกแบบและกระบวนการจัดการเรียนรู้ ใช้ระบบ PDCA เป็นกรอบการดําเนินการจัดกิจกรรม ตาม
รายละเอียด ดังน้ี 
 1.ขั้นวางแผน (Plan)  กศน.อําเภอดอนเจดีย์ร่วมกับวิทยากร วิเคราะห์  วางแผนออกแบบกระบวนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน โดยแบ่งเน้ือหาหลักสูตรเป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจริง  
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 2. ขั้นดําเนินการ (Do) 
 วิทยากรดําเนินการร่วมกับครู กศน.ตําบล จัดกระบวนการเรียนรู้มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
     2.1 ภาคทฤษฎี มี 1 หัวข้อ 
      - การดูแลสุขภาวะเด็กแรกเกิด – 5 ขวบ 
         2.2 ภาคปฏิบัติ มี 1 หัวข้อ 
       - การส่งเสริมพัฒนาการ 5 ด้านของเด็กแรกเกิด – 5 ขวบ 
        1. ด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย 
           2. การทํางานของกล้ามเน้ือมัดเล็ก 
           3. การับรู้เข้าใจทางภาษา 
           4. การสื่อภาษา 
           5. การปรับตัวทางสังคม 
 
                 3.ขั้นตรวจสอบ (Check) 
             3.1 จากการนิเทศติดตามผลการดําเนินงาน กิจกรรมการจัดการเรียนรู้การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 
“โครงการอบรมให้ความรู้คุณแม่ยุคใหม่ใส่ใจสุขภาวะเด็กแรกเกิด – 5 ขวบ”  ผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน 22 คน โดย
ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจจากผู้เรียน ต่อการจัดกิจกรรม               
แบ่งออกเป็น 2 ตอน  คือ  
      ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ได้แก่  เพศ  อายุ  วุฒิทางการศึกษา 
และอาชีพ   
       ตอนที่ 2 เป็นแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดกิจกรรม เป็นรายประเด็นดังน้ี  

2.1 เน้ือหากิจกรรมตรงตามต้องการของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
2.2 เน้ือหาเพียงพอต่อความต้องการ 
2.3 เน้ือหาปัจจุบันทันสมัย 

          2.4 เน้ือหามีประโยชน์ต่อการนําไปใช้ 
          2.5 การเตรียมพร้อมก่อนการอบรม 

2.6 การออกแบบกิจกรรมมีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ 
2.7 กิจกรรมความเหมาะสมกับเวลา 
2.8 กิจกรรมความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 
2.9 วิธีการวัดผล/ประเมินผลเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ 
2.10 วิทยากรมีความรู้ความสามารถในเรื่องที่ถ่ายทอด 
2.11 วิทยากรมีเทคนิคการถ่ายทอดใช้สื่อเหมาะสม 
2.12 วิทยากรเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมและซักถาม 
2.13 สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์และสิ่งอํานวยความสะดวก 
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2.14.การสื่อสาร การสร้างบรรยากาศเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ 
2.15.การบริการ การช่วยเหลือและการแก้ปัญหา 

    3.2 การสรุปและรายงานผลการดําเนินงาน 
ผลจากการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียน กิจกรรมการจัดการเรียนรู้การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต “โครงการ
อบรมให้ความรู้คุณแม่ยุคใหม่ใส่ใจสุขภาวะเด็กแรกเกิด – 5 ขวบ” ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็น
ร้อยละ 69.93 และระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 19.40 
          4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 

           สรุปสภาพปัญหา และความต้องการจากแบบประเมินความพึงพอใจ 

   - ผลจากการประเมิน นิเทศ และติดตาม ไม่พบปัญหาในการจัดกิจกรรม 

            - การจัดการเรียนรู้การศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน “โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน ปลอดภัยจากยาเสพติด 
4.0” วันที่ 26 - 27 มิถุนายน 2562  ณ ห้องนายมหานุภาพ หมู่ที่ 5 ตําบลดอนเจดีย์ อําเภอดอนเจดีย์ จังหวัด
สุพรรณบุรี และเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ วัดถ้ํากระบอก อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ซึ่งมีนายอุทัย  พุดสีและ
วิทยากรของวัดถ้ํากระบอกเป็นวิทยากร การออกแบบและกระบวนการจัดการเรียนรู้ ใช้ระบบ PDCA เป็นกรอบ    
การดําเนินการจัดกิจกรรม ตามรายละเอียด ดังน้ี 
1.ขั้นวางแผน (Plan)  กศน.อําเภอดอนเจดีย์ร่วมกับวิทยากร วิเคราะห์  วางแผนออกแบบกระบวนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน โดยแบ่งเน้ือหาหลักสูตรเป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจริง  
2. ขั้นดําเนินการ (Do) 
 วิทยากรดําเนินการร่วมกับครู กศน.ตําบล จัดกระบวนการเรียนรู้มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
     2.1 ภาคทฤษฎี มี 3 หัวข้อ 
      - การอบรมให้ความรู้เรื่องโครงการสร้างภูมิคุ้มกันปลอดภัยจากยาเสพติด 
      - โทษของยาเสพติด 
         - การป้องกันและแก้ไขปัญหาของยาเสพติดในเยาวชน 
3.ขั้นตรวจสอบ (Check) 
             3.1 จากการนิเทศติดตามผลการดําเนินงาน กิจกรรมการจัดการเรียนรู้การศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและ
ชุมชน “โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน ปลอดภัยจากยาเสพติด 4.0” ผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน 80 คน โดยประเมินความ 
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจจากผู้เรียน ต่อการจัดกิจกรรม แบ่งออกเป็น 2ตอน  
คือ  
      ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ได้แก่  เพศ  อายุ  วุฒิทางการศึกษา 
และอาชีพ   
       ตอนที่ 2 เป็นแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดกิจกรรม เป็นรายประเด็นดังน้ี  
  2.1.เน้ือหากิจกรรมตรงตามต้องการของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

2.2.เน้ือหาเพียงพอต่อความต้องการ 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report) ประจาํปีงบประมาณ 2562 หน้า 179 
 

2.3 เน้ือหาปัจจุบันทันสมัย 
          2.4 เน้ือหามีประโยชน์ต่อการนําไปใช้ 
           2.5 การเตรียมพร้อมก่อนการอบรม 

2.6 การออกแบบกิจกรรมมีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ 
2.7 กิจกรรมความเหมาะสมกับเวลา 
2.8 กิจกรรมความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 
2.9 วิธีการวัดผล/ประเมินผลเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ 
2.10 วิทยากรมีความรู้ความสามารถในเรื่องที่ถ่ายทอด 
2.11 วิทยากรมีเทคนิคการถ่ายทอดใช้สื่อเหมาะสม 
2.12 วิทยากรเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมและซักถาม 
2.13 สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์และสิ่งอํานวยความสะดวก 
2.14 การสื่อสาร การสร้างบรรยากาศเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ 
2.15 การบริการ การช่วยเหลือและการแก้ปัญหา 

    3.2 การสรุปและรายงานผลการดําเนินงาน 
ผลจากการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียน กิจกรรมการจัดการเรียนรู้การศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 
“โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน ปลอดภัยจากยาเสพติด4.0” ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 
79.75 และรองลงมาอยู่ระดบัดีมาก คิดเป็นร้อยละ 21.25 
          4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 

           สรุปสภาพปัญหา และความต้องการจากแบบประเมินความพึงพอใจ 

    - ผลจากการประเมิน นิเทศ และติดตาม ไม่พบปัญหาในการจัดกิจกรรม 

             - การจัดกิจกรรมหลักสูตร 1 อําเภอ 1 อาชีพ “วิชาการจักสานฝาชีจากเส้นหวาย” วันที่ 19 - 29 
พฤษภาคม 2562  ณ บ้านเลขที่ 25/1 หมู่ที่ 3 ตําบล      หนองสาหร่าย อําเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งมี  
นางประยูร  ลอยดารา การออกแบบและกระบวนการจัดการเรียนรู้ ใช้ระบบ PDCA เป็นกรอบการดําเนินการจัด
กิจกรรม ตามรายละเอียด ดังน้ี 
1.ขั้นวางแผน (Plan)  กศน.อําเภอดอนเจดีย์ร่วมกับวิทยากร วิเคราะห์  วางแผนออกแบบกระบวนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน โดยแบ่งเน้ือหาหลักสูตรเป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจริง  
2. ขั้นดําเนินการ (Do) 
 วิทยากรดําเนินการร่วมกับครู กศน.ตําบล จัดกระบวนการเรียนรู้มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
     2.1 ภาคทฤษฎี มี 2 หัวขอ้ 
      - ผู้เรียนสามารถบอกวัสดแุละอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการจักสานฝาชีจากเส้นหวาย 
      - ผู้เรียนสามารถบอกแหลง่วัตถุดิบได ้
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     2.2 ภาคปฏิบัติ ม ี1 หัวข้อ 
       - วิธีการทําฝาชีไดส้วยงาม คงทน และใช้งานได ้
            3.ขั้นตรวจสอบ (Check) 
             3.1 จากการนิเทศตดิตามผลการดําเนินงาน กิจกรรมหลักสูตร 1 อําเภอ 1 อาชพี “วิชาการจักสานฝาชี
จากเส้นหวาย”   ผู้เรียน จํานวน 14 คน โดยประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยใชแ้บบประเมินความ  
พึงพอใจจากผู้เรียน ตอ่การจัดกิจกรรม  แบ่งออกเป็น 2 ตอน  คอื  
      ตอนที ่1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ได้แก่  เพศ  อายุ  วุฒิทางการศึกษา 
และอาชีพ   
       ตอนที ่2 เป็นแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนตอ่การจัดกิจกรรม เป็นรายประเด็นดังน้ี  
  2.1 เน้ือหากิจกรรมตรงตามต้องการของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

2.2 เน้ือหาเพียงพอต่อความต้องการ 
2.3 เน้ือหาปัจจุบันทันสมัย 

          2.4 เน้ือหามีประโยชน์ต่อการนําไปใช้ 
          2.5 การเตรียมพร้อมก่อนการอบรม 

2.6 การออกแบบกิจกรรมมีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ 
2.7 กิจกรรมความเหมาะสมกับเวลา 
2.8 กิจกรรมความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 
2.9 วิธีการวัดผล/ประเมินผลเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ 
2.10 วิทยากรมีความรู้ความสามารถในเรื่องที่ถ่ายทอด 
2.11 วิทยากรมีเทคนิคการถ่ายทอดใช้สื่อเหมาะสม 
2.12 วิทยากรเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมและซักถาม 
2.13 สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์และสิ่งอํานวยความสะดวก 
2.14 การสื่อสาร การสร้างบรรยากาศเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ 
2.15 การบริการ การช่วยเหลือและการแก้ปัญหา 

     3.2 การสรุปและรายงานผลการดําเนินงาน 
ผลจากการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียน กิจกรรมหลกัสูตร 1 อําเภอ 1 อาชีพ “วิชาการจักสานฝาชีจากเส้น
หวาย” ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก คดิเป็นร้อยละ 100  
 4. ขั้นปรับปรงุแก้ไข (Action) 

           สรุปสภาพปัญหา และความตอ้งการจากแบบประเมินความพึงพอใจ 

    -ผลจากการประเมิน นิเทศ และตดิตาม ไม่พบปัญหาในการจัดกิจกรรม 
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                - การจัดกิจกรรม รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ “วิชาการถักกระเป๋าจากผักตบชวา” วันที่ 1 - 9 เมษายน 
2562  ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 8 ตําบลหนองสาหร่าย อําเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งมีนางณัฐณิชา       
ดอกมะสัง การออกแบบและกระบวนการจัดการเรียนรู้ ใช้ระบบ PDCA เป็นกรอบการดําเนินการจัดกิจกรรม ตาม
รายละเอียด ดังน้ี 
1.ขั้นวางแผน (Plan)  กศน.อําเภอดอนเจดีย์ร่วมกับวิทยากร วิเคราะห์  วางแผนออกแบบกระบวนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน โดยแบ่งเน้ือหาหลักสูตรเป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจริง  
2. ขั้นดําเนินการ (Do) 
 วิทยากรดําเนินการร่วมกับครู กศน.ตําบล จัดกระบวนการเรียนรู้มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
     2.1 ภาคทฤษฎี มี 2 หัวข้อ 
      - ผู้เรียนสามารถบอกวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการถักกระเป๋าจากผักตบชวา 
      - ผู้เรียนสามารถบอกแหล่งวัตถุดิบได้ 
                    2.2 ภาคปฏิบัติ มี 1 หัวข้อ 
       - วิธีการถักกระเป๋าจากผักตบชวาได้สวยงาม คงทน และใช้งานได้ 
            
3.ขั้นตรวจสอบ (Check) 
             3.1 จากการนิเทศติดตามผลการดําเนินงาน กิจกรรมรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ “วิชาการถักกระเป๋าจาก
ผักตบชวา”    ผู้เรียน จํานวน 12 คน โดยประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยใช้แบบประเมินความ     
พึงพอใจจากผู้เรียน ต่อการจัดกิจกรรม  แบ่งออกเป็น 2 ตอน  คือ  
      ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิทางการศึกษา และ
อาชีพ   
       ตอนที่ 2 เป็นแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดกิจกรรม เป็นรายประเด็นดังน้ี  
  2.1 เน้ือหากิจกรรมตรงตามต้องการของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

2.2 เน้ือหาเพียงพอต่อความต้องการ 
2.3 เน้ือหาปัจจุบันทันสมัย 

          2.4 เน้ือหามีประโยชน์ต่อการนําไปใช้ 
          2.5 การเตรียมพร้อมก่อนการอบรม 

2.6 การออกแบบกิจกรรมมีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ 
2.7 กิจกรรมความเหมาะสมกับเวลา 
2.8 กิจกรรมความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 
2.9 วิธีการวัดผล/ประเมินผลเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ 
2.10 วิทยากรมีความรู้ความสามารถในเรื่องที่ถ่ายทอด 
2.11 วิทยากรมีเทคนิคการถ่ายทอดใช้สื่อเหมาะสม 
2.12 วิทยากรเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมและซักถาม 
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2.13 สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์และสิ่งอํานวยความสะดวก 
2.14 การสื่อสาร การสร้างบรรยากาศเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ 
2.15 การบริการ การช่วยเหลือและการแก้ปัญหา 

   3.2 การสรุปและรายงานผลการดําเนินงาน 
ผลจากการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียน กิจกรรมรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ “วิชาการถักกระเป๋าจากผักตบชวา”ใน
ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 99.44 และรองลงมาอยู่ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 8.34 
          4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 

           สรุปสภาพปัญหา และความต้องการจากแบบประเมินความพึงพอใจ 

    - ผลจากการประเมิน นิเทศ และติดตาม ไม่พบปัญหาในการจัดกิจกรรม 

             - การจัดกิจกรรม รูปแบบพัฒนาอาชีพระยะสั้น “วิชาการถักกระเป๋าอเนกประสงค์จากไหมญี่ปุ่น” วันที่    
21 - 27 1พฤษภาคม 2562  ณ ที่ทําการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตําบลดอนเจดีย์ อําเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งมี
นางนันทฉัตร  แสงมา  การออกแบบและกระบวนการจัดการเรียนรู้ ใช้ระบบ PDCA เป็นกรอบการดําเนินการจัด
กิจกรรม ตามรายละเอียด ดังน้ี 
1.ขั้นวางแผน (Plan)  กศน.อําเภอดอนเจดีย์ร่วมกับวิทยากร วิเคราะห์  วางแผนออกแบบกระบวนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน โดยแบ่งเน้ือหาหลักสูตรเป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจริง  
2. ขั้นดําเนินการ (Do) 
 วิทยากรดําเนินการร่วมกับครู กศน.ตําบล จัดกระบวนการเรียนรู้มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
     2.1 ภาคทฤษฎี มี 2 หัวข้อ 
      - ผู้เรียนอธิบายความสําคัญของการประกอบอาชีพถักกระเป๋าอเนกประสงค์จากไหมญี่ปุ่น 
      - ผู้เรียนสามารถบอกแหล่งวัตถุดิบได้ 
                  2.2 ภาคปฏิบัติ มี 1 หัวข้อ 
       - ถักกระเป๋าอเนกประสงค์จากไหมญี่ปุ่นรูปแบบต่างๆ ได้สวยงาม คงทน และใช้งานได้ 
3.ขั้นตรวจสอบ (Check) 
             3.1 จากการนิเทศติดตามผลการดําเนินงาน กิจกรรมรูปแบบพัฒนาอาชีพระยะสั้น “วิชาการถัก
กระเป๋าอเนกประสงค์จากไหมญี่ปุ่น”  ผู้เรียน จํานวน 7 คน โดยประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยใช้
แบบประเมินความพึงพอใจจากผู้เรียน ต่อการจัดกิจกรรม แบ่งออกเป็น 2 ตอน  คือ  
      ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิทางการศึกษา และ
อาชีพ   
       ตอนที่ 2 เป็นแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดกิจกรรม เป็นรายประเด็นดังน้ี  

2.1 เน้ือหากิจกรรมตรงตามต้องการของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
2.2 เน้ือหาเพียงพอต่อความต้องการ 
2.3 เน้ือหาปัจจุบันทันสมัย 
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          2.4 เน้ือหามีประโยชน์ต่อการนําไปใช้ 
          2.5 การเตรียมพร้อมก่อนการอบรม 

2.6 การออกแบบกิจกรรมมีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ 
2.7 กิจกรรมความเหมาะสมกับเวลา 
2.8 กิจกรรมความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 
2.9 วิธีการวัดผล/ประเมินผลเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ 
2.10 วิทยากรมีความรู้ความสามารถในเรื่องที่ถ่ายทอด 
2.11 วิทยากรมีเทคนิคการถ่ายทอดใช้สื่อเหมาะสม 
2.12 วิทยากรเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมและซักถาม 
2.13 สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์และสิ่งอํานวยความสะดวก 
2.14 การสื่อสาร การสร้างบรรยากาศเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ 
2.15 การบริการ การช่วยเหลือและการแก้ปัญหา 
3.2 การสรุปและรายงานผลการดําเนินงาน 
ผลจากการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียน กิจกรรมรูปแบบพัฒนาอาชีพระยะสั้น “วิชาการถักกระเป๋า

อเนกประสงคจ์ากไหมญี่ปุ่น” ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดมีาก คดิเป็นร้อยละ 92.38 และรองลงมาอยู่
ระดับมาก คดิเป็นร้อยละ 7.62 
          4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) 

           สรุปสภาพปัญหา และความตอ้งการจากแบบประเมินความพึงพอใจ 

    -ผลจากการประเมิน นิเทศ และตดิตาม ไม่พบปัญหาในการจัดกิจกรรม 

2.วิทยากรการศึกษาต่อเนื่องทราบได้อย่างไรว่า ผู้เรียน หรือผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ มีความสามารถ บรรลุ  
ตามวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาต่อเนื่อง 
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอนเจดีย์ ร่วมกับวิทยากรการศึกษาต่อเน่ือง 
ทําแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียนรู้กิจกรรมการศึกษาต่อเน่ือง และสรุปรายงานผลความพึงพอใจ
จากการดําเนินการจัดกิจกรรม  โดยออกแบบการสอบถามความพึงพอใจให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม    
มีประเด็น ดังน้ี 

1. เน้ือหากิจกรรมตรงตามต้องการของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
2. เน้ือหาเพียงพอต่อความต้องการ 
3. เน้ือหาปัจจุบันทันสมัย 

   4. เน้ือหามีประโยชน์ต่อการนําไปใช้ 
5. การเตรียมพร้อมก่อนการอบรม 
6. การออกแบบกิจกรรมมีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ 
7. กิจกรรมความเหมาะสมกับเวลา 
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8. กิจกรรมความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 
9. วิธีการวัดผล/ประเมินผลเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ 
10. วิทยากรมีความรู้ความสามารถในเรื่องที่ถ่ายทอด 
11. วิทยากรมีเทคนิคการถ่ายทอดใช้สื่อเหมาะสม 
12. วิทยากรเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมและซักถาม 
13. สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์และสิ่งอํานวยความสะดวก 
14. การสื่อสาร การสร้างบรรยากาศเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ 
15. การบริการ การช่วยเหลือและการแก้ปัญหา 

  - จากการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนตอ่การจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง “โครงการอบรมให้ความรู้เกษตรอินทรีย์สู่เกษตรครัวเรือน” พบว่า ผู้เรียนมีความรู้ และสามารถฝึกทักษะได้
ตามที่คาดหวัง บรรลตุามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการศึกษาตอ่เน่ือง ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็น 
ร้อยละ 67.72 รองลงมาอยู่ในระดับ ดี คดิเป็นร้อยละ 27.37 
 พร้อมทั้งมีแบบติดตามผู้เรียนหลังจบหลักสูตรการศึกษาต่อเน่ือง มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและรวบรวม
ข้อมูลเก่ียวกับการนําไปใช้ประโยชน์ที่ผู้เรียนได้รับหลังจากศึกษาจบหลักสูตรแล้ว มีประเด็น ประกอบด้วย  
     1. การลดรายจ่าย  
  2. การเพ่ิมรายได้  
     3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต   
     4. นําไปประกอบอาชีพ 
 กศน.อําเภอดอนเจดีย์ร่วมกับครู กศน.ตําบล ติดตามผู้เรียนหลังจบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “โครงการอบรมให้ความรู้เกษตรอินทรีย์สู่เกษตรครัวเรือน” ผู้เรียน จํานวน 19 คน   
โดยติดตามจากผู้เรียนทั้งหมด พบว่าผู้เรียนนําไปใช้ประโยชน์ ในด้านพัฒนาและต่อยอดอาชีพที่มีอยู่เดิม จํานวน 13 
คน คิดเป็นร้อยละ 68.42 และด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต จํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 31.58 
   - จากการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 
“โครงการอบรมให้ความรู้คุณแม่ยุคใหม่ใส่ใจสุขภาวะเด็กแรกเกิด – 5 ขวบ” พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ และ
สามารถฝึกทักษะได้ตามที่คาดหวัง จนบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเน่ือง ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 40.91 รองลงมาอยู่ในระดับ มาก คิดเป็นร้อยละ 36.36 
 พร้อมทั้งมีแบบติดตามผู้เรียนหลังจบหลักสูตรการศึกษาต่อเน่ือง มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและรวบรวม
ข้อมูลเก่ียวกับการนําไปใช้ประโยชน์ที่ผู้เรียนได้รับหลังจากศึกษาจบหลักสูตรแล้ว มีประเด็น ประกอบด้วย  

1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต   
  กศน.อําเภอดอนเจดีย์ร่วมกับครู กศน.ตําบล ติดตามผู้เรียนหลังจบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้การศึกษา
เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต “โครงการอบรมให้ความรู้คุณแม่ยุคใหม่ใส่ใจสุขภาวะเด็กแรกเกิด – 5 ขวบ” ผู้เข้าร่วมโครงการ 
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จํานวน 16 คน   โดยติดตามจากผู้ข้าร่วมโครงการทั้งหมด พบว่าผู้เรียนนําไปใช้ประโยชน์ ในด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต จํานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 - จากการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและ
ชุมชน “โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน ปลอดภัยจากยาเสพติด 4.0” พบว่า ผู้เรียนมีความรู้ จนบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
การจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเน่ือง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 81.25 รองลงมาอยู่ในระดับ ดีมาก    
คิดเป็นร้อยละ 18.75 
 พร้อมทั้งมีแบบติดตามผู้เรียนหลังจบหลักสูตรการศึกษาต่อเน่ือง มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและรวบรวม
ข้อมูลเก่ียวกับการนําไปใช้ประโยชน์ที่ผู้เรียนได้รับหลังจากศึกษาจบหลักสูตรแล้ว มีประเด็น ประกอบด้วย  
  1.การพัฒนาคุณภาพชีวิต   
  กศน.อําเภอดอนเจดีย์ร่วมกับครู กศน.ตําบล ติดตามผู้เรียนหลังจบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้การศึกษา
เพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน “โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน ปลอดภัยจากยาเสพติด 4.0” ผู้เรียน จํานวน 80 คน           
โดยติดตามจากผู้เรียนทั้งหมด พบว่าผู้เรียนนําไปใช้ประโยชน์ ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต จํานวน 80 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 
  - จากการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดกิจกรรมหลักสูตร 1 อําเภอ 1 อาชีพ “วิชาการ
จักสานฝาชีจากเส้นหวาย” พบว่า ผู้เรียนมีความรู้ จนบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเน่ือง ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 100   
 พร้อมทั้งมีแบบติดตามผู้เรียนหลังจบหลักสูตรการศึกษาต่อเน่ือง มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและรวบรวม
ข้อมูลเก่ียวกับการนําไปใช้ประโยชน์ที่ผู้เรียนได้รับหลังจากศึกษาจบหลักสูตรแล้ว มีประเด็น ประกอบด้วย  
  1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
  2. ต้องการได้รับการพัฒนา 
  3. ต้องการมีรายได้  
      กศน.อําเภอดอนเจดีย์ร่วมกับครู กศน.ตําบล ติดตามผู้เรียนหลังจบกิจกรรมหลักสูตร 1 อําเภอ 1 
อาชีพ “วิชาการจักสานฝาชีจากเส้นหวาย”  ผู้เรียน จํานวน 14 คน   โดยติดตามจากผู้เรียนทั้งหมด พบว่าผู้เรียน
นําไปใช้ประโยชน์ ในด้านต้องการรับการพัฒนา จํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 57.14 และรองลงมาในด้านต้องการ    
มีรายได้ จํานวน  6 คน คิดเป็นร้อยละ 42.86 
  - จากการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดกิจกรรมรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ “วิชาการถัก
กระเป๋าจากผักตบชวา”พบว่า ผู้เรียนมีความรู้ จนบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเน่ือง        
ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 99.44 และรองลงมาอยู่ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 8.34 
 พร้อมทั้งมีแบบติดตามผู้เรียนหลังจบหลักสูตรการศึกษาต่อเน่ือง มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและรวบรวม
ข้อมูลเก่ียวกับการนําไปใช้ประโยชน์ที่ผู้เรียนได้รับหลังจากศึกษาจบหลักสูตรแล้ว มีประเด็น ประกอบด้วย  
  1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
  2. ต้องการเพ่ิมรายได้ 
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 กศน.อําเภอดอนเจดีย์ร่วมกับครู กศน.ตําบล ติดตามผู้เรียนหลังจบกิจกรรมรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ 
“วิชาการถักกระเป๋าจากผักตบชวา”ผู้เรียน จํานวน 12 คน   โดยติดตามจากผู้เรียนทั้งหมด พบว่าผู้เรียนนําไปใช้
ประโยชน์ ในด้านเพ่ิมรายได้ จํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 58.34 และรองลงมาในด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต จํานวน    
5 คน คิดเป็นร้อยละ 42.86 
  - จากการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดกิจกรรมจากการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เรียนต่อการจัดกิจกรรมรูปแบบพัฒนาอาชีพระยะสั้น “วิชาการถักกระเป๋าอเนกประสงค์จากไหมญี่ปุ่น” พบว่า 
ผู้เรียนมีความรู้ จนบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเน่ือง ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็น
ร้อยละ 92.38 และรองลงมาอยู่ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 7.62 พร้อมทั้งมีแบบติดตามผู้เรียนหลังจบหลักสูตร
การศึกษาต่อเน่ือง มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับการนําไปใช้ประโยชน์ที่ผู้เรียนได้รับหลังจาก
ศึกษาจบหลักสูตรแล้ว มีประเด็น ประกอบด้วย  
  1.การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
  2.ต้องการเพ่ิมรายได้ 
 กศน.อําเภอดอนเจดีย์ร่วมกับครู กศน.ตําบล ติดตามผู้เรียนหลังจบกิจกรรมรูปแบบพัฒนาอาชีพระยะส้ัน 
“วิชาการถักกระเป๋าอเนกประสงค์จากไหมญี่ปุ่น” ผู้เรียน จํานวน 7 คน   โดยติดตามจากผู้เรียนทั้งหมด พบว่าผู้เรียน
นําไปใช้ประโยชน์ ในด้านมีรายได้ จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 57.14 และรองลงมาในด้านต้องการได้รับการพัฒนา 
จํานวน  3 คน คิดเป็นร้อยละ 42.86 ”พบว่า ผู้เรียนมีความรู้ จนบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการศึกษา
ต่อเน่ือง ในภาพรวมอยู่ในระดับดมีาก คิดเป็นร้อยละ 99.44 และรองลงมาอยู่ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 8.34 พร้อมทั้ง
มีแบบติดตามผู้เรียนหลังจบหลักสูตรการศึกษาต่อเน่ือง มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับการ
นําไปใช้ประโยชน์ที่ผู้เรียนได้รับหลังจากศึกษาจบหลักสูตรแล้ว มีประเด็น ประกอบด้วย  
 1.การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
 2.ต้องการเพ่ิมรายได้ 
 กศน.อําเภอดอนเจดีย์ร่วมกับครู กศน.ตําบล ติดตามผู้เรียนหลังจบกิจกรรมรูปแบบพัฒนาอาชีพระยะส้ัน 
“วิชาการถักกระเป๋าอเนกประสงค์จากไหมญี่ปุ่น” ผู้เรียน จํานวน 7 คน   โดยติดตามจากผู้เรียนทั้งหมด พบว่าผู้เรียน
นําไปใช้ประโยชน์ ในด้านเพ่ิมรายได้ จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 57.14 และรองลงมาในด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 
จํานวน  3 คน คิดเป็นร้อยละ 42.86 
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3.วิทยากรการศึกษาต่อเนื่องมีการทบทวนหรือติดตามหรือประเมินกระบวนการการออกแบบและการจัด
กระบวนการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่องเพื่อนําไปปรับปรุงกระบวนการอย่างไร 
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอนเจดีย์ ร่วมกับวิทยากรทบทวนกระบวนการใน
การออกแบบ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ รวมทั้งวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ เพ่ือนําข้อมูลที่ได้มาพัฒนาปรับปรุง
การจัดการศึกษาต่อเน่ืองให้มีประสิทธิภาพ โดยวิทยากรการศึกษาต่อเน่ืองจะประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนจากการ
สังเกตระหว่างดําเนินการสอน ว่าผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้หรือไม่ และมีการปรับปรุงกระบวนการจัดกิจกรรมให้มีความ
เหมาะสมกับผู้เรียนในขณะน้ัน  พร้อมทั้ง กศน.อําเภอดอนเจดีย์มีการนิเทศติดตามการจัดกระบวนการเรียนรู้ของ
วิทยากร โดยคณะนิเทศภายในสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วย นางสมควร วงษ์แก้ว ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอดอนเจดีย์ 
และบุคลากรที่ทําหน้าที่นิเทศติดตามกระบวนการเรียนรู้ระหว่างการดําเนินงาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  สรุปผลการ
ดําเนินงานร่วมกัน เพ่ือหาข้อมูลที่เป็นปัญหาและอุปสรรค นํามาถอดบทเรียนในการประชุมภายในสถานศึกษา
ประจําเดือน เพ่ือนําผลการดําเนินงานไปปรับปรุงกระบวนการออกแบบและการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพดีย่ิงขึ้น
ต่อไป  
4. สถานศึกษามีการดําเนินงานที่สอดคล้องกับ นโยบายและจุดเน้นของสํานักงาน กศน. /นโยบาย จุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ /ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี อย่างไร 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอนเจดีย์ มีการดําเนินงานต่อคุณภาพการจัดกระบวนการ

เรียนรู้การศึกษาต่อเน่ืองที่สอดคล้องกับ  

         4.1นโยบายและจุดเน้นสํานักงาน กศน.ปีงบประมาณ 2562  

         ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีคุณภาพ 
      ข้อ 3.6 จัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางเกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมอย่างย่ังยืน 
     (1) พัฒนาบุคลากรและแกนนําเกษตรกรในการเผยแพร่และจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางเกษตรธรรมชาติสู่
การพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม 
     (2) จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบระดับตําบลด้านเกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมเพ่ือถ่ายทอด
ความรู้ด้านเกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมให้กับชุมชน 
   (3) ส่งเสริมให้มีการบูรณาการระหว่าง ศฝช. และ กศน.อําเภอในการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางเกษตร
ธรรมชาติสู่การพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมให้กับประชาชน 
4.2 นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2562  

       4. จุดเน้นด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางสังคม 
แนวทางหลัก 
  ข้อ 4.4 การพัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 
โครงการหลัก 
   ข้อ 5. การขับเคลื่อนแผนแม่บทเทคโนโลยี สารสนเทศเพ่ือการศึกษา เพ่ือสร้างและเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการศึกษา 
บูรณาการด้านสื่อและองค์ความรู้ 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report) ประจาํปีงบประมาณ 2562 หน้า 188 
 

    จัดการเรียนรู้/จัดทําสื่อสําหรับประชาชนในเร่ืององค์ความรู้เก่ียวกับนโยบายการพัฒนาต่าง ๆ ของรัฐ 
     4.3 แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี 

      ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
      ข้อ 2.2 หลักสูตรแหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม
จริยธรรม และการนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
     (1) จํานวนสถานศึกษา/สถาบัน การศึกษาที่จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น 
      (2)  จํานวนสถานศึกษา/สถาบัน การศึกษาที่จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและ
การนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเพ่ิมขึ้น 
    (3) จํานวนแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดการศึกษา/จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมในเร่ืองการ
สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น 
 
5. วิทยากรมีการออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาต่อเนือ่งอย่างไร ที่เป็นต้นแบบ 
การออกแบบและการจัดกระบวนการเรียนรู้ เป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ ดังน้ันถ้า
วิทยากรมีการใช้เทคนิคกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม เลือกใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่จะช่วยสนับสนุนการเรียนรู้
ของผู้เรียน และใช้วิธีการวัดผลประเมินผลที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญเพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามศักยภาพ
ของแต่ละคน  และสามารถนําสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้  
 ดังที่กล่าวมาข้างต้น วิทยากรที่มีความสามารถที่เป็นต้นแบบที่ดี คือ  

1.นายบุญศรี มณีวงษ์ วิทยากร“โครงการอบรมให้ความรู้เกษตรอินทรีย์สู่เกษตรครัวเรือน” 
2. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบลบ้านจิรากข่า“โครงการอบรมให้ความรู้คุณแม่ยุคใหม่ใส่

ใจสุขภาวะเด็กแรกเกิด – 5 ขวบ”  
3.นายอุทัย  พุดสี และวิทยากรของวัดถ้ํากระบอก“โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน ปลอดภัยจากยาเสพติด 4.0” 
4.นางประยูร  ลอยดารา    หลักสูตร 1 อําเภอ 1 อาชีพ “วิชาการจักสานฝาชีจากเส้นหวาย” 
5.นางณัฐณิชา  ดอกมะสัง  รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ “วิชาการถักกระเป๋าจากผักตบชวา”  
6.นางนันทฉัตร  แสงมา   รูปแบบพัฒนาอาชีพระยะส้ัน “วิชาการถักกระเป๋าอเนกประสงค์จากไหมญี่ปุ่น” 

โดยวิทยากรการศึกษาต่อเน่ืองท่านน้ีมีการออกแบบและกระบวนการเรียนรู้ ดังน้ี 
           1.วิทยากรมีการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรสถานศึกษา       
           2.วิทยากร วิเคราะห์ความสามารถของผู้เรียน เพ่ือออกแบบกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรที่เปิดสอน 
           3.วิทยากรจัดกลุ่มผู้เรียนตามความสามารถ เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน โดยใช้ การสอน
เป็นรายบุคคล เพ่ือนช่วยเพื่อน หรือใช้สื่อที่หลากหลาย   โดยมีกระบวนการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจริง 
และสถานศึกษาได้กํากับติดตามวิทยากรให้ดําเนินการตามแผนการเรียนรู้ที่วางไว้  เพ่ือให้กระบวนการจัดการสอน
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่เปิดสอนอย่างมีคุณภาพ  



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report) ประจาํปีงบประมาณ 2562 หน้า 189 
 

           4.วิทยากร ประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยมีแบบประเมินผลการเรียนรู้จากชิ้นงาน การสังเกต และการ
สัมภาษณ์ 
           5.สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และรายงานผลให้ กศน.อําเภอดอนเจดีย์ทราบ เพ่ือเป็นแนว
ทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมเรียนรู้ครั้งต่อไปให้มีคุณภาพย่ิงขึ้น 
            จากการสรุปผลความพึงพอใจของผู้เรียนจากการศึกษาต่อเน่ือง 

1.กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “โครงการอบรมให้ความรู้เกษตรอินทรีย์สู่
เกษตรครัวเรือน” วันที่ 14 มกราคม 2562  ณ ที่ทําการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ตําบลดอนเจดีย์ อําเภอดอนเจดีย์ จังหวัด
สุพรรณบุรี โดยมีนายบุญศรี มณีวงษ์   เป็นวิทยากร พบว่า  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในภาพรวมประเด็น 
วิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 78.95รองลงมาอยู่ในระดับดี คิดเป็น
ร้อยละ 15.79 และประเด็นวิทยากรมีความสามารถในการอธิบายเน้ือหา อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 73.68 
รองลงมาอยู่ในระดับดี คิดเป็น ร้อยละ 26.32 ซึ่งจากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ จะเห็นได้ว่า 
นายบุญศรี มณีวงษ์ วิทยากรหลักสูตรวิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ มีกระบวนออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษา
ต่อเน่ืองที่เป็นต้นแบบได้อย่างมีคุณภาพ 

2..กิจกรรมการจัดการเรียนรู้การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต“โครงการอบรมให้ความรู้คุณแม่ยุคใหม่ใส่ใจสุข
ภาวะเด็กแรกเกิด – 5 ขวบ” วันที่ 10 พฤษภาคม 2562  ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบลบ้านจิรากข่า หมู่
ที่ 7 ตําบลไร่รถ อําเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบลบ้านจิราก
ข่าเป็นวิทยากร พบว่า  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในภาพรวมประเด็น วิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอด
ความรู้ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 72.73รองลงมาอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 22.73 และประเด็นวิทยากรมี
ความสามารถในการอธิบายเน้ือหา อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 86.36 รองลงมาอยู่ในระดับมาก คิดเป็น   ร้อยละ 
13.64 ซึ่งจากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน จะเห็นได้ว่า เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบล
บ้านจิรากข่าเป็นวิทยากร วิทยากร“โครงการอบรมให้ความรู้คุณแม่ยุคใหม่ใส่ใจสุขภาวะเด็กแรกเกิด – 5 ขวบ”         
มีกระบวนออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาต่อเน่ืองที่เป็นต้นแบบได้อย่างมีคุณภาพ 
3.กิจกรรมการจัดการเรียนรู้การศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน“โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน ปลอดภัยจากยาเสพติด
4.0”วันที่ 26 - 27 มิถุนายน 2562  ณ ห้องนายมหานุภาพ หมู่ที่ 5 ตําบลดอนเจดีย์ อําเภอดอนเจดีย์ จังหวัด
สุพรรณบุรี และเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ วัดถ้ํากระบอก อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยมี   นายอุทัย  พุดสี
และวิทยากรของวัดถ้ํากระบอก พบว่า  ผู้เรียนมีความพึงพอใจในภาพรวมประเด็น วิทยากรมีความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู้ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 62.50 รองลงมาอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 37.50 และประเด็น
วิทยากรมีความสามารถในการอธิบายเน้ือหา อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 50.00 และอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็น   
ร้อยละ 50.00 ซึ่งจากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน จะเห็นได้ว่า นายอุทัย  พุดสีและวิทยากรของวัด      
ถ้ํากระบอก เป็นวิทยากร วิทยากร“โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน ปลอดภัยจากยาเสพติด 4.0”มีกระบวนออกแบบและ    
จัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาต่อเน่ืองที่เป็นต้นแบบได้อย่างมีคุณภาพ 
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4.การจัดกิจกรรมหลักสูตร 1 อําเภอ 1 อาชีพ “วิชาการจักสานฝาชีจากเส้นหวาย” วันที่ 19 - 29 พฤษภาคม 
2562  ณ บ้านเลขที่ 25/1 หมู่ที่ 3 ตาํบลหนองสาหร่าย อําเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุร ี โดยมีนางประยูร      
ลอยดารา พบว่า  ผู้เรียนมคีวามพึงพอใจในภาพรวมประเด็น วิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ อยู่ใน
ระดับมาก คดิเป็นร้อยละ 100 และประเด็นวิทยากรมีความสามารถในการอธิบายเน้ือหา อยู่ในระดับปานกลาง      
คิดเป็นรอ้ยละ 100 ซึ่งจากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน จะเห็นได้ว่า นางประยูร  ลอยดารา เป็นวิทยากร 
วิทยากรกิจกรรมหลักสูตร 1 อําเภอ 1 อาชพี “วิชาการจักสานฝาชีจากเส้นหวาย” 

5.การจัดกิจกรรม รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ “วิชาการถักกระเป๋าจากผักตบชวา” วันที่ 1 - 9 เมษายน 2562  
ณ ศาลาประชาคม หมูท่ี่ 8 ตําบลหนองสาหร่าย อําเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งมีนางณัฐณิชา  ดอกมะสัง 
พบว่า  ผู้เรียนมีความพึงพอใจในภาพรวมประเด็น วิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ อยู่ในระดับดมีาก 
คิดเป็นรอ้ยละ 100 และประเด็นวิทยากรมีความสามารถในการอธิบายเน้ือหา อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นรอ้ยละ 
100 ซึ่งจากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน จะเห็นได้ว่า นางประยูร  ลอยดารา เป็นวิทยากร วิทยากร
กิจกรรม รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ “วิชาการถักกระเป๋าจากผักตบชวา”มีกระบวนออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้
การศึกษาตอ่เน่ืองที่เป็นต้นแบบได้อย่างมีคณุภาพ 

6.การจัดกิจกรรม รูปแบบพัฒนาอาชีพระยะส้ัน “วิชาการถักกระเป๋าอเนกประสงค์จากไหมญี่ปุ่น” วันที่     
21 - 27 พฤษภาคม 2562  ณ ที่ทําการผู้ใหญ่บ้าน หมูท่ี ่5 ตําบลดอนเจดีย์ อําเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุร ีซึง่มี   
นางนันทฉัตร  แสงมา  พบว่า  ผู้เรียนมคีวามพึงพอใจในภาพรวมประเด็น วิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอด
ความรู้ อยู่ในระดับดมีาก คดิเป็นร้อยละ 100 และประเด็นวิทยากรมคีวามสามารถในการอธิบายเน้ือหา อยู่ในระดับ
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งจากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน จะเห็นได้ว่า นางประยูร  ลอยดารา 
เป็นวิทยากร การจัดกิจกรรม รูปแบบพัฒนาอาชพีระยะส้ัน “วิชาการถักกระเป๋าอเนกประสงค์จากไหมญี่ปุ่น”          
มีกระบวนออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาตอ่เน่ืองที่เป็นตน้แบบไดอ้ย่างมีคุณภาพ 
 
 
 



 ภาพการจัดกจิกรรมโครงการอบรมให้ความรู้เกษตรอินทรีย์สูเ่กษตรครัวเรือน  
หลกัสูตร 6 ชัว่โมง วนัที ่14 มกราคม 2562    

ณ ทีท่ําการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที ่5 ตําบลดอนเจดีย์ อําเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบรีุ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.8 คุณภาพผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 

ผลการดําเนนิงาน 

          จากการประเมินตนเองของสถานศึกษาในตัวบ่งชี้ที่ 2.8 คุณภาพผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย ได้      

5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ด้วยการดําเนินงานของสถานศึกษา  ดังน้ี  

สถานศึกษา  มีผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยที่ได้รับมอบหมายจากสถานศึกษาให้ทําหน้าที่จัดกจิกรรม

ส่ ง เส ริมการศึกษาตามอัธยาศัย   ซึ่ งมี บุคลากรดั ง น้ี   คือ  1 )   ข้ าราชการบรรณารัก ษ์  จํ านวน  1  คน             

2)  พนักงานราชการ ตําแหน่ง  ครูอาสาสมัครฯ  จํานวน 3  คน  3) พนักงานราชการ ตําแหน่ง  ครู กศน.ตําบล  

จํานวน 5  คน  4)  บรรณารักษ์จ้างเหมา จํานวน  1 คน    5) พนักงานบริการจ้างเหมา จํานวน  1 คน ซึ่งมีความรู้

ความเข้าใจที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการศึกษาตามอัธยาศัยได้อย่างมีคุณภาพ  สามารถจัดการเรียนรู้  ผลิตหรือ

เลือกใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับผู้ใช้บริการ 

1.สถานศึกษามีการดําเนินงานที่เป็นกระบวนการในการพัฒนาผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยให้มี

คุณภาพอย่างไร 

สถานศึกษามีการประชุมชี้แจงการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยและสํารวจความต้องการในการพัฒนา

ตนเองในด้านต่างๆ เช่น ด้านจัดกระบวนการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยี รวมทั้งส่งเสริม  สนับสนุน  ให้ผู้จัดกิจกรรม

การศึกษาตามอัธยาศัยได้รับการพัฒนาตนเองจากช่องทางการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  เช่น  หนังสือ  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  

ศึกษาดูงาน  อินเทอร์เน็ต  แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญา เป็นต้น และเข้ารับการพัฒนาจากหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและ

เอกชน รายละเอียดข้อมูลผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย ที่ได้รับการส่งเสริมหรือพัฒนาในปีงบประมาณ 2562  

ดังน้ี   

        1. นางสาววรรณา สุวรรณรัศมี ตําแหน่งบรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ และนางสาวปัณฐิสา เผือกพันธ์มุข 

ตําแหน่ง บรรณารักษ์จ้างเหมา  เข้าร่วมประชุมวางแผนการออกกิจกรรมการส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่สู่ชุมชน และ

วางแผนแนวทางให้บริการ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมสํานักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือกําหนด

เป้าหมายการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในชุมชนเป็นไปในทิศทางเดียวกันของรถ

ห้องสมุดเคลื่อนที่ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการรักการอ่านสู่ชุมชนและได้นําแนวทางในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

ปรับให้สอดคล้องกับผู้รับบริการในพ้ืนท่ีอําเภอดอนเจดีย์โดยเน้นการเข้าไปมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายมากขึ้น อาทิ

เช่น  วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในชุมชน ณ วัดโคกหม้อ  ตําบลหนองสาหร่าย           

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561  กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในชุมชน ณ วัดชีธาราม  ตําบลไร่รถ  วันที่ 13 ธันวาคม 2561 

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพ่ือดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จ
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พระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดชบรมนาถบพิตรและถวายสมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 

และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดหนองแจง ตําบลไร่รถ   

วันท่ี 25 ธันวาคม 2561  กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในงานกีฬาต่อต้านยาเสพตดิ ณ วัดธัญญาวารี ตําบลไร่รถ  วันที่ 15 

มกราคม  2562 จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพ่ือดูแลประชาชนอุทิศถวาย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร  และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดหนองสลัดได ตําบลสระกระโจม  วันที่ 18 มกราคม 

– 1 กุมภาพันธ์ 2562  จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน Donchedi Read For Life ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราช

กุมารี” อําเภอดอนเจดีย์ ในงานพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วันที่ 24-27 มกราคม 2562 จัดกิจกรรมส่งเสริมการ

อ่าน “เสริมอาวุธทางปัญญา ตามประสาคนเมืองเหน่อ” ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อําเภอดอนเจดีย์ 

ในงานพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วันที่ 8 กุมภาพันธ์  2562 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในงาน “มหกรรมวิชาการ 

B.J1 Smart Project Open House” ณ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2562 กิจกรรม

ส่งเสริมการอ่านในชุมชน ณ ชุมชนบ้านห้วยม้าลอย ตําบลหนองสาหร่าย  วันที่ 25 มีนาคม 2562 กิจกรรมส่งเสริม

การอ่านในชุมชน ณ ชุมชนบ้านหนองระกํา หมู่ 10 ตําบลไร่รถ  วันท่ี 28 มีนาคม 2562 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านใน

ชุมชน ณ ชุมชนบ้านหนองสระหลวง หมู่ 10 ตําบลทะเลบก 

1) นางสาววรรณา สุวรรณรัศมี ตําแหน่งบรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ และนางสาวปัณฐิสา เผือกพันธ์มุข 

ตําแหน่ง บรรณารักษ์จ้างเหมา  เข้าร่วมประชุมหารือถึงแนวทางการปฏิบัติงานส่งเสริมการศึกษาตาม

อัธยาศัยร่วมกับผู้บริหาร วันที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสํานักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี  

เพ่ือกําหนดเป้าหมายการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และได้นําแนวทางในการจัด

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านปรับให้สอดคล้องกับผู้รับบริการในพ้ืนที่อําเภอดอนเจดีย์โดยเน้นการเข้าไปมี

ส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายมากขึ้น อาทิเช่น   

       วันท่ี 1 พฤษภาคม 2562 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในชุมชน ณ บ้านหนังสือชุมชนบ้านหนอง 

      สานแตร หมู่ 6 ตําบลทะเลบก   

             วันท่ี 6 มิถุนายน 2562 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในชุมชน ณ อาคารประจําหมู่บ้านดอนกระ     

      เพรา หมู่ 8 ตําบลสระกระโจม    

  วันท่ี 9 กรกฎาคม 2562 จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “เสริมอาวุธทางปัญญา ตามประสาคน  

      เมืองเหน่อ”ณ กศน.ตําบลทะเลบก ตําบลทะเลบก    
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          วันท่ี 10 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในงานกีฬาสานสัมพันธ์ ณ วัดสระพระยา 

      ชุมชนบ้านหนองแจง หมู่ 4 ตําบลไร่รถ     

                วันที่ 7 สิงหาคม 2562 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในชุมชน ณ วัดชีธาราม หมู่ 1 ตําบลไร่รถ     

                วันท่ี 22 สิงหาคม 2562 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”    

      อําเภอดอนเจดีย์    

           วันที่ 22 สิงหาคม 2562 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “เสริมอาวุธทางปัญญา ตามประสาคนเมือง  

      เหน่อ” ในโครงการปฏิบัติการเพ่ือประชาชน(จังหวัดเคล่ือนที่) ณ วัดบ้านกรวด ตําบลหนองสาหร่าย 

2) นางสาววรรณา สุวรรณรัศมี ตําแหน่งบรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา

ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ประจําปีงบประมาณ 2562  วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ถึง        

2 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น จังหวัดระยอง เพ่ือกําหนดแนวทางในการพัฒนา

ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ให้ก้าวหน้าไปสู่ห้องสมุดยุคดิจิทัล และได้นําแนวทางในการพัฒนา

ห้องสมุดฯ ให้สอดคล้องกับผู้รับบริการในพ้ืนที่อําเภอดอนเจดีย์ อาทิเช่น  การปรับบรรยากาศภายใน

ห้องสมุดในโปร่ง สะอาด เอื้อต่อการอ่านและการเรียนรู้  การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้ประยุกต์ให้

เหมาะสมกับยุค 4.0 และเหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย  

3) นางสาววรรณา สุวรรณรัศมี ตําแหน่งบรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ และนางสาวปัณฐิสา เผือกพันธ์มุข 

ตําแหน่ง บรรณารักษ์จ้างเหมา  เข้าร่วมประชุมโครงการการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริม

การอ่านสําหรับผู้เรียนทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม สํานักงาน 

กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี  และศึกษาดูงาน วันท่ี 26-28 สิงหาคม 2562 ณ ห้องสมุดประชาชนในจังหวัด

ราชบุรี สมุทรสงคราม และเพชรบุรี เพ่ือกําหนดแนวทางการดําเนินงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

ให้กับนักศึกษาท่ีหลากหลาย โดยมีการจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกห้องสมุด และการจัดกิจกรรม

ควรมีการพัฒนาให้เข้ากับยุค4.0    บรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุดควรแต่งกายให้เข้ากับเทศกาล

หรือสดใส สวยงามเพ่ือดึงดูดผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด และนําความรู้ที่ได้ไปพัฒนาปรับปรุงแนวทางการ

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้ผู้เรียน/ผู้รับบริการ อาทิเช่น  

 นําบรรณนิทัศน์เข้ามาใช้ใน QR Code เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์หนังสือ/สื่อภายในห้องสมุด 

 นําการสํารวจความต้องการส่ือ ความพึงพอใจต่อการบริการ และการติดตามผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดย

 ผ่านโปรแกรม google form เชื่อมกับ QR Code 
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 การสร้างกลุ่ม Line @Donchedi library เพ่ือสะดวกตอ่การประชาสัมพันธ์ และการให้บริการ 

 การให้บริการเคลื่อนท่ี โดยการใช้รถเคล่ือนที่ให้บริการ “Donchedi library ชวนอ่าน” 

 นําสาระความรู้ จัดทําเป็นแผ่นความรู้ และQR Code เพ่ือแจกและให้บริการประชาชน 

 พัฒนาภูมิทัศน์ภายในห้องสมดุ เพ่ิมมุมประวัติศาสตร์ดอนเจดีย์(สมเดจ็พระนเรศวรมหาราช) 

 พัฒนากิจกรรมให้มีความหลากหลาย เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 

4) นางสาววรรณา สุวรรณรัศมี ตําแหน่งบรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ  และนางสาวปัณฐิสา เผือกพันธ์มุข 

ตําแหน่ง บรรณารักษ์จ้างเหมา   เข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์เครือข่ายการเรียนรู้ภายใต้โครงการ

เครือข่ายมรดกทางศิลปวัฒนธรรม กรมศิลปากร วันที่ 4 - 5 กันยายน  2562  ณ หอสมุดแห่งชาติ

จังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ  หอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพฯ  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการได้มีแนวคิดในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลายมาก

ขึ้น อาทิเช่น นําแนวคิดการทํา “Board Game” มาประยุกต์ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น เกมไทม์

ไลน์ พัฒนาภูมิทัศน์ภายในห้องสมุด เพ่ิมมุมหนังสือหายาก 

จากการอบรมที่กล่าวมา ผู้จัดกิจกรรมการศึกษาอัธยาศัยได้สรุปรายงานผลการเรียนรู้หลังเข้ารับการอบรมได้

มีการนําแนวทางที่เข้ารับการอบรมมาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  ผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตาม

อัธยาศัยจัดกิจกรรมหรือโครงการให้แก่กลุ่มเป้าหมาย โดยศึกษาความต้องการเรียนรู้ของผู้รับบริการแล้วนํามา

ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้อง เหมาะสมกับความต้องการของผู้รับบริการ  เช่น  กิจกรรมส่งเสริม

การอ่านภายในห้องสมุดประชาชน  กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน Donchedi Read For Life   ห้องสมุดเคลื่อนที่สําหรับ

ชาวตลาด กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในชุมชน กิจกรรมส่งต่อหนังสือมือสอง กิจกรรมอ่านผ่าน QR Code กิจกรรมวัน

เด็ก โครงการวันรักการอ่าน 2 เมษายน เป็นต้น  

2. สถานศึกษาทราบได้อย่างไรว่าผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยมีคุณภาพ                                                    

สถานศึกษาตระหนักดีว่าผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย  เป็นผู้มีบทบาทในสถานศึกษาจึงต้องมีการ

พัฒนาตนเองให้มีความสามารถและมีทักษะในการจัดการให้มีความรู้ที่สูงข้ึนผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย  โดย

นําความรู้ที่ได้รับจากการอบรมโครงการอบรมต่างๆ  มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้กับผู้จัด

กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย  ในการประชุมกลุ่มของผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย   

ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือสถานศึกษาได้จัดโครงการวันรักการอ่าน 2 เมษายน  ในวันที่ 2 เมษายน 2562       

ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อําเภอดอนเจดีย์ มีกรอบการจัดแบบอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย วันสงกรานต์   

มีผู้รับบริการที่หลากหลาย โดยแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้รับบริการได้ฝึกปฏิบัติจริง จํานวน 2 กิจกรรมดังน้ี                 
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    1.กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน มี 6 ฐานการเรยีนรู้ 

     ฐานที่ 1 จิตรกรน้อย 

     ฐานที่ 2 จ๊ักจ่ันของเล่นเลียนเสียงธรรมชาติ 

    ฐานที่ 3 ฟักทองหอม 

     ฐานที่ 4 พับกุหลาบจากใบเตย 

    ฐานที่ 5 สนุกคิดสนุกอ่าน 

         ฐานที่ 6 การอา่นผ่าน QR Code “พกหนังสือไปได้ทุกที”่ 

2.กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ มี 4 ฐานการเรียนรู้ 

           ฐานที่ 1 สบู่สมุนไพร 

         ฐานที่ 2 ป้ันตุก๊ตาจากดินญีปุ่่น 

         ฐานที่ 3 นํ้าสมนุไพร 

          ฐานที่ 4 ก๋วยเตี๋ยวต้มยํา       

ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แต่งกายผ้าไทยลายดอกและได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย จากการจัดโครงการ

ในครั้งน้ีเป็นคําตอบที่ชัดเจนว่าผู้จัดการศึกษาตามอัธยาศัยมีคุณภาพ ซึ่งได้ผลตอบรับจากแบบประเมินความพึงพอใจ

ของผู้รับบริการ จากการนิเทศการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยโดยใช้การสังเกต การสัมภาษณ์ เก่ียวกับผู้จัด

โครงการวันรักการอ่าน 2 เมษายน และจากการรายงานผลการดําเนินงานการจัดกิจกรรมของผู้จัดกิจกรรมการศึกษา

ตามอัธยาศัย ซึ่งพบว่าผู้รับบริการมีความรู้ มีทักษะและความมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก และผู้รับบริการมีการ

นําความรู้ท่ีได้รับไปพัฒนาตนเองได้ เช่น ผู้รับบริการบางคนสามารถทําฟักทองหอม พับกุหลาบใบเตย สบู่สมุนไพร  

นํ้าสมุนไพร ก๋วยเตี๋ยวต้มยํา ป้ันตุ๊กตาจากดินญี่ปุ่น เป็นต้น 

 

3.สถานศึกษามีการทบทวนหรือติดตามหรือประเมินกระบวนการดําเนินงานส่งเสริมหรือพัฒนาผู้จัดกิจรรมการ

ศึกษาตามอัธยาศัยและนําผลไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการอย่างไร 

 สถานศึกษาได้มีการทบทวนติดตามหรือประเมินผู้จัดกิจกรรมและผลการจัดการศึกษาตามอธัยาศัยเพ่ือพัฒนา

และปรับปรุงคุณภาพผู้จัดและการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ

โดยการนิเทศการจัดกิจกรรม แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ รายงานการประชุม และสรุปการรายงานผลการปฏิบัติงาน

พบว่าผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยนําความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่

หลากหลายให้เหมาะสมกับผู้รับบริการ มีการสรุปรายงานผลการจัดกิจกรรมและรายงานการติดตาม สามารถนํา
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ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาพัฒนารูปแบบในการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมและตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการ 

เช่น   

1.การประชุมวางแผนการออกกิจกรรมการส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่สู่ชุมชน และวางแผนแนวทางให้บริการ 
เพ่ือกําหนดเป้าหมายการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในชุมชนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ของรถห้องสมุดเคลื่อนที่(ไตรมาส1-2) ผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยได้นําแนวทางในการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การอ่านปรับให้สอดคล้องกับผู้รับบริการในพ้ืนที่อําเภอดอนเจดีย์โดยเน้นการเข้าไปมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายมากข้ึน 
เช่น  

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในชุมชน ณ วัดโคกหม้อ  ตําบลหนองสาหร่าย     
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561  กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในชุมชน ณ วัดชีธาราม  ตําบลไร่รถ   
วันที่ 13 ธันวาคม 2561 จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพ่ือดูแล

ประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และถวาย
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดสระพระยา
หนองแจง หมู่ 4 ตําบลไร่รถ   

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในงานกีฬาต่อต้านยาเสพติด ณ วัดธัญญาวารี   ตําบลไร่รถ   
วันที่ 15 มกราคม  2562 จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนท่ี เพ่ือดูแล

ประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และถวาย
สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริ กิติ์  พระบรมราชิ นีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง  และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว            
ณ วัดหนองสลัดได ตําบลสระกระโจม      

วันที่ 18 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562  จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน Donchedi Read For Life ณ 
ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อําเภอดอนเจดีย์ ในงานพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 

วันที่ 24-27 มกราคม 2562 จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “เสริมอาวุธทางปัญญา ตามประสาคนเมืองเหน่อ” 
ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อําเภอดอนเจดีย์ ในงานพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์       

 วันที่ 8 กุมภาพันธ์  2562 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในงาน “มหกรรมวิชาการ B.J1 Smart Project Open 
House” ณ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1  

 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในชุมชน ณ ชุมชนบ้านห้วยม้าลอย ตําบลหนองสาหร่าย 
วันที่ 25 มีนาคม กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในชุมชน ณ ชุมชนบ้านหนองระกํา หมู่ 10 ตําบลไร่รถ  
วันที่ 28 มีนาคม กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในชุมชน ณ ชุมชนบ้านหนองสระหลวง หมู่ 10 ตําบลทะเลบก    

เป็นต้น 
 2.การประชุมหารือถึงแนวทางการปฏิบัติงานส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยร่วมกับผู้บริหาร เพ่ือกําหนด

เป้าหมายการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน(ไตรมาส3-4) ผู้จดักิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยได้
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นําแนวทางในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอา่นปรับให้สอดคล้องกับผูร้ับบริการในพ้ืนทีอ่าํเภอดอนเจดย์ีโดยเน้นการเข้า

ไปมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายมากขึ้น อาทิเช่น   

       วันท่ี 1 พฤษภาคม 2562 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในชุมชน ณ บ้านหนังสือชุมชนบ้านหนอง 

      สานแตร หมู่ 6 ตําบลทะเลบก   

             วันท่ี 6 มิถุนายน 2562 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในชุมชน ณ อาคารประจําหมู่บ้านดอนกระ     

      เพรา หมู่ 8 ตําบลสระกระโจม    

  วันท่ี 9 กรกฎาคม 2562 จดักิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “เสรมิอาวุธทางปัญญา ตามประสาคน  

      เมอืงเหน่อ”ณ กศน.ตําบลทะเลบก ตําบลทะเลบก    

          วันท่ี 10 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในงานกีฬาสานสัมพันธ์ ณ วัดสระพระยา 

      ชุมชนบ้านหนองแจง หมู่ 4 ตําบลไร่รถ     

               วันท่ี 7 สิงหาคม 2562 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในชุมชน ณ วัดชีธาราม หมู่ 1 ตําบลไร่รถ     

                วันท่ี 22 สิงหาคม 2562 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  ณ หอ้งสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”    

      อําเภอดอนเจดีย์    

           วันที่ 22 สิงหาคม 2562 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “เสริมอาวุธทางปัญญา ตามประสาคนเมอืง  

      เหน่อ” ในโครงการปฏิบัติการเพ่ือประชาชน(จังหวัดเคลื่อนที่) ณ วดับ้านกรวด ตําบลหนองสาหร่าย  

 3.ผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย นําผลที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการการพัฒนาบุคลากรด้านการจัด

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสําหรับผู้เรียนทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   และนาํความรู้ที่ได้ไปพัฒนาปรับปรุงแนวทางการจัด

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านใหผู้้เรียน/ผู้รับบริการ เช่น  

     การจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกห้องสมดุ และการจัดกิจกรรมควรมีการพัฒนาให้เข้ากับยุค4.0 

     บรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุดควรแต่งกายให้เข้ากับเทศกาลหรอืสดใส สวยงามเพื่อดึงดดูผู้เข้าใช้

บริการห้องสมดุ 

    นําบรรณนิทัศน์เข้ามาใช้ใน QR Code เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หนังสือ/สือ่ภายในห้องสมดุ 

    นําการสํารวจความตอ้งการสื่อ ความพึงพอใจตอ่การบริการ และการติดตามผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดย  

ผ่านโปรแกรม google form เชือ่มกับ QR Code 

      การสร้างกลุ่ม Line @Donchedi library เพ่ือสะดวกตอ่การประชาสัมพันธ์ และการให้บริการ 

      การให้บรกิารเคลื่อนที่ โดยการใช้รถเคลื่อนที่ให้บริการ “Donchedi library ชวนอา่น” 

     นําสาระความรู้ จัดทําเป็นแผ่นความรู้ และQR Code เพ่ือแจกและให้บริการประชาชน 
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      พัฒนาภูมทิัศน์ภายในห้องสมุด เพ่ิมมุมประวัติศาสตร์ดอนเจดีย์(สมเด็จพระนเรศวรมหาราช) 

     พัฒนากิจกรรมใหม้ีความหลากหลาย เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 

 4.ผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์เครือข่ายการเรียนรู้ภายใต้โครงการ

เครือข่ายมรดกทางศิลปวัฒนธรรม กรมศิลปากร และนําความรู้ที่ได้ไปพัฒนาปรับปรุงแนวทางการจัดกิจกรรม 

ส่งเสริมการอ่านที่หลากหลายมากขึ้น เช่น  

     นําแนวคิดการทํา “Board Game” มาประยุกต์ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น เกมไทม์ไลน์ 

     พัฒนาภูมิทัศน์ภายในห้องสมุด เพ่ิมมมุหนังสือหายาก 

4. สถานศึกษามีการดําเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของสํานักงาน กศน./นโยบาย จุดเน้นของ

กระทรวงศึกษาธิการ/ ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี อย่างไร   

นโยบายและจุดเน้นสํานักงาน กศน.ปีงบประมาณ 2562 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 3.6 เพิ่มอัตราการอ่านของประชาชน โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในรูปแบบต่างๆ เช่น อาสาสมัครส่งเสริม

การอ่าน  ห้องสมุดประชาชน บ้านหนังสือชุมชน ห้องสมุดเคลื่อนที่ ผลักดันให้เกิดห้องสมุดสู่การเป็นห้องสมุดเสมือน

จริงต้นแบบ เพ่ือพัฒนาให้ประชาชนมีความสามารถในระดับอ่านคล่อง  เข้าใจความ  คิดวิเคราะห์พ้ืนฐาน  และ

สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและทันเหตุการณ์ รวมทั้งนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวัน 

นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ 2562  

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุน คนทุกช่วงวัยให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถและสมรรถนะที่ได้มาตรฐานและพัฒนา

คุณภาพชีวิตเต็มตามศักยภาพอย่างเหมาะสม   

แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

2.7 ครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน(1)ร้อยละของครูอาจารย์และ

บุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถปฏิบัติงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น(2) ร้อยละของครูอาจารย์บุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับความ

ต้องการและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเพ่ิมขึ้น  
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ข้อ 5 สถานศึกษามีการพัฒนาผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างไร ที่เป็นต้นแบบ 

  สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยได้รับการพัฒนาตนเองจากช่อง

ทางการเรียนรู้ที่หลากหลาย  เช่น  หนังสือ  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  ศึกษาดูงาน  อินเทอร์เน็ต  แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญา  

เป็นต้น  และเข้าร่วม อบรม ประชุม สัมมนาจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  เมื่อผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตาม

อัธยาศัยได้รับความรู้และนําความรู้ท่ีได้รับมาพัฒนาการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับผู้รับบริการที่

หลากหลายเพิ่มขึ้น ดังเช่น กิจกรรมบอร์ดเกม(ไทม์ไลน์) กิจกรรมเลียนเสียงจ๊ักจั่น กิจกรรมไก่กระต๊าก กระต๊าก  

กิจกรรมกล่องต่อภาพ กิจกรรมหนอนหรรษา กิจกรรมจิตรกรน้อย  เป็นกิจกรรมเหมาะสําหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็น

เด็ก กิจกรรมฟักทองหอม กิจกรรมดอกรวงข้าวจากใบเตย กิจกรรมทําได้ให้เลย กิจกรรมส่งต่อหนังสือมือสอง 

กิจกรรมบอร์ดเกม(ไทม์ไลน์)  กิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่าน QR CODE  กิจกรรมแผ่นความรู้ผ่านQR CODE เป็น

กิจกรรมท่ีเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชนและประชาชน เป็นต้น โดยผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย

ร่วมกับ ครู กศน.ตําบล บ้านหนังสือชุมชน และภาคีเครือข่าย อาทิเช่น กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในชุมชน กิจกรรม

ส่งเสริมการอ่านในบ้านหนังสือชุมชน กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสําหรับชาวตลาด กิจกรรมบรรณสัญจร กิจกรรมส่งต่อ

หนังสือมือสอง กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “เสริมอาวุธทางปัญญา ตามประสาคนเมืองเหน่อ” เป็นต้น 

 จากการดําเนินงานดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้ศูนย์เทคโนโลยีทางศึกษา สํานักงาน กศน. เห็นศักยภาพท่ีจะเป็น

ต้นแบบที่ดีในการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมีการถ่ายทํารายการ “เรียนนอกรั้ว” ณ ห้องสมุดประชาชน 

“เฉลิมราชกุมารี” อําเภอดอนเจดีย์ บ้านหนังสือชุมชนบ้านหนอสานแตร หมู่ 6 ตําบลทะเลบก อําเภอดอนเจดีย์ 

จังหวัดสุพรรณบุรี และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ของ กศน.ตําบลหนองสาหร่าย ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 

เพ่ือนําไปเผยแพร่งานการศึกษาตามอัธยาศัย และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป 

นอกจากนี้สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนจัดกิจกรรมโครงการวันรักการอ่าน 2 เมษายน 2561 ที่เป็น

ต้นแบบที่ดี ซึ่งการจัดกิจกรรมมีกรอบแนวทางการจัดที่เน้นการส่งเสริมการอ่าน ส่งเสริมทางด้านอาชีพ และปลูกฝังให้

ผู้รับบริการตระหนักถึงวัฒนธรรมไทย กล่าวคือ โดยแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้รับบริการได้ฝึกปฏิบัติจริง  จํานวน 

2 กิจกรรม ดังน้ี  
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1.กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน มี 6 ฐานการเรียนรู้ 

ฐานที่ 1 จิตรกรน้อย 

ฐานที่ 2 จ๊ักจ่ันของเล่นเลียนเสียงธรรมชาติ 

ฐานที่ 3 ฟักทองหอม 

ฐานที่ 4 พับกุหลาบจากใบเตย 

ฐานที่ 5 สนุกคิดสนุกอ่าน 

ฐานที่ 6 การอ่านผ่าน QR Code “พกหนังสือไปได้ทุกที่” 

2.กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ มี 4 ฐานการเรียนรู้ 

ฐานที่ 1 สบู่สมุนไพร 

ฐานที่ 2 ป้ันตุ๊กตาจากดินญี่ปุ่น 

ฐานที่ 3 นํ้าสมุนไพร 

         ฐานที่ 4 ก๋วยเตี๋ยวต้มยํา      

ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แต่งกายผ้าไทยแนววันสงกรานต์ และได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย จากการจัด

โครงการในคร้ังน้ีเป็นคําตอบที่ชัดเจนว่าผู้จัดการศึกษาตามอัธยาศัยมีกระบวนการออกแบบการจัดกิจกรรมที่มี

คุณภาพ ซึ่งได้ผลตอบรับจากแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ จากการนิเทศการจัดกิจกรรมการศึกษาตาม

อัธยาศัยโดยใช้การสังเกต การสัมภาษณ์ เก่ียวกับผู้จัดโครงการวันรักการอ่าน 2 เมษายน และจากการรายงานผลการ

ดําเนินงานการจัดกิจกรรมของผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งพบว่าผู้รับบริการมีความรู้ มีทักษะและความมี

ความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก และผู้รับบริการมีการนําความรู้ท่ีได้รับไปพัฒนาตนเองได้ เช่น ผู้รับบริการบางคน

สามารถทําฟักทองหอม    พับกุหลาบใบเตย สบู่สมุนไพร นํ้าสมุนไพร ก๋วยเตี๋ยวต้มยํา ป้ันตุ๊กตาจากดินญี่ปุ่น เป็นต้น 

และผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรมโครงการให้แก่สาธารณะชนท่ัวไปทราบโดย

การข้ึนประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ ของห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อําเภอดอนเจดีย์ และแอปพลิเคชั่นไลน์ 

ของ กศน.อําเภอดอนเจดีย์ สํานักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี ปรากฏดังภาพ 
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ภาพกิจกรรมวันรักการอ่าน 2 เมษายน 
ณ ห้องสมดุประชาชน “เฉลมิราชกุมารี” อําเภอดอนเจดีย์ 

วันที่ 2 เมษายา 2562 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.9 คุณภาพกระบวนการจัดกิจกรรมการศกึษาตามอัธยาศัย 

ผลการดําเนนิงาน 

     จากการประเมินตนเองของสถานศึกษาในตัวบ่งชี้ที่ 2.9 คุณภาพกระบวนการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย

ได้ 4.5 คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน ด้วยการดําเนินงานของสถานศึกษา  ดังน้ี 

 1. ผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยมีกระบวนการในการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไร 

 ผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยมีกระบวนการในการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย 

โดยมีการวางแผน กําหนดกลุ่มเป้าหมาย และจัดกิจกรรมโดยคํานึงถึงความต้องการและความเหมาะสมของช่วงอายุ 

เพศ วัย อาชีพ การศึกษาของผู้รับบริการ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ได้จากการจัดกิจกรรมและรายงานผลการ

ปฏิบัติงานประจําปี และแบบประเมินความพึงพอใจในปีที่ผ่านมา โดยนําข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์หรือจัดทําเป็น

โครงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยห้องสมุดประชาชน และกศน.ตําบล และแผนการจัดกิจกรรมตามอัธยาศัยรายปี

ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อําเภอดอนเจดีย์  

 ผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย ดําเนินการจัดกิจกรรมในโครงการวันรักการอ่าน 2 เมษายน วันที่ 2 

เมษายน 2562 ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อําเภอดอนเจดีย์ เพ่ือให้ผู้รับบริการเกิดทักษะจากการเรียนรู้

ด้วยตนเองจากการอ่าน อีกทั้งส่งเสริมให้กลุ่มผู้รับบริการมีนิสัยรักการอ่าน โดยสร้างทัศนคติให้เห็นคุณค่า และ

ประโยชน์ของการอ่านหนังสือและสื่อในทุกรูปแบบ ในการจัดกิจกรรมโครงการมีกระบวนการดําเนินแบบ PDCA เป็น

กรอบคลุมการดําเนินการ ตามรายละเอียดดังน้ี 

 1.ข้ันวางแผน (Plan)  

     1.1 สํารวจความตอ้งการ วิเคราะห์ตามความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย ความตอ้งการและความ

เหมาะสมของช่วงอายุ เพศ วัย อาชีพ การศึกษาของผู้รับบริการ 

     1.2 ประชุมชี้แจงผู้เก่ียวข้องและแต่งตัง้คณะดําเนินงาน  

       -เพ่ือร่วมกันวางแผนกําหนดแนวทางปฏิบัติงาน ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ 

     1.3 จัดทําแผน/โครงการวันรกัการอ่าน 2 เมษายน เพ่ือขออนุมตั ิ

     1.4 ประสานเครือข่าย  

-ดําเนินการขออนุเคราะห์กระจายเสียงประชาสัมพันธ์โครงการจากเทศบาลตําบลดอนเจดีย์ 

-ขอความอนุเคราะห์วิทยากรประจําฐาน 

-ขอความอนุเคราะห์เครอืข่ายเข้าร่วมกิจกรรม 
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 2. ข้ันดําเนินการ (Do) 

       -ดําเนินการจัดโครงการวันรักการอ่าน 2 เมษายน โดยแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้รับบริการได้ฝึก

ปฏิบัติจริง  

1.นิทรรศการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

2.กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน มี 6 ฐานการเรยีนรู้ 

     ฐานที่ 1 จิตรกรน้อย 

     ฐานที่ 2 จ๊ักจ่ันของเล่นเลียนเสียงธรรมชาติ 

    ฐานที่ 3 ฟักทองหอม 

     ฐานที่ 4 พับกุหลาบจากใบเตย 

    ฐานที่ 5 สนุกคิดสนุกอ่าน 

         ฐานที่ 6 การอา่นผ่าน QR Code “พกหนังสือไปได้ทุกที”่ 

    กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ มี 4 ฐานการเรียนรู้ 

ฐานท่ี 1 สบู่สมุนไพร 

ฐานท่ี 2 ป้ันตุก๊ตาจากดินญีปุ่่น 

ฐานท่ี 3 นํ้าสมุนไพร 

         ฐานที่ 4 ก๋วยเตี๋ยวต้มยํา      

 ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แต่งกายผ้าไทยแนววันสงกรานต์   

           3. ข้ันตรวจสอบ (Check) 

      3.1 ประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ โครงการวันรักการอ่าน 2 เมษายน ผู้รับบริการ จํานวน 
110 คน โดยเก็บจากกลุ่มตัวอย่าง 44 คน  เพ่ือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ แบ่งออกเป็น 2 ตอน  คือ  
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ได้แก่  เพศ อายุ  และ 
ระดับการศึกษา   
 ตอนท่ี 2 เป็นแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ เ ข้าร่วมโครงการ  ในด้านสถานที่และการบริการ            
ด้านเน้ือหาวิชาที่ได้รับด้านวิทยากร และประโยชน์ที่เข้าร่วมโครงการ ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบสอบถาม
ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า กําหนดให้ผู้ตอบ ตอบเป็นนํ้าหนักความพึงพอใจ 5 ระดับ   

     3.2 นิเทศ ติดตามผลการดําเนินงาน จากสถานศึกษา 

     3.3 การสรุปและรายงานผลการดําเนินงาน 
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           ผลจากการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันรักการอ่าน 2 เมษายน ในภาพรวมมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 96.63 
  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากข้ึนไปทุกด้านเรียง
ตามลําดับคือ ด้านประโยชน์ท่ีเข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 97.73 รองลงมา คือ ด้านสถานที่และการบริการ     
คิดเป็นร้อยละ 96.97  ด้านวิทยากร คิดเป็นร้อยละ 96.60 และด้านประโยชน์ท่ีได้รับ คิดเป็นร้อยละ 95.23   
ตามลําดับ 
        4. ข้ันปรับปรุงแก้ไข (Action) 

      4.1 สรุปสภาพปัญหา และความตอ้งการจากแบบประเมินความพึงพอใจ 

  -ผลจากการประเมิน นิเทศ และตดิตาม ไม่พบปัญหาการจัดกิจกรรม 

                 4.2 กําหนดแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาการดําเนินงานให้ดข้ึีนอย่างตอ่เน่ือง 

  - เพ่ิมระยะเวลาการประชาสัมพันธ์การจัดกจิกรรม เพ่ือเพ่ิมกลุ่มเป้าหมายมากข้ึน 

  - มีการแจกเอกสารเพ่ิมเติม เพ่ือเป็นการประกอบความรู้ และประสานเครือข่ายมาช่วย  

ดําเนินการจัดกิจกรรม 

 

2. ผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยมีวิธีการประเมินผู้รับบริการว่ามีความรู้ ความสามารถบรรลุตาม

วัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาตามอัธยาศยัอย่างไร  

 ผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย ได้มีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางสําเร็จรูปของ ทาโร ยามาเน่

(Yamane)  ทําแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในแต่ละคร้ัง  และสรุปรายงานผลความพึงพอใจ  จาก

การดําเนินการจัดกิจกรรมในโครงการวันรักการอ่าน 2 เมษายน  โดยออกแบบสอบถามความพึงพอใจให้สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ของโครงการ โดยแบ่งเป็น 4 ด้าน 1.ด้านสถานที่และบริการ 2. ด้านเน้ือหาวิชาที่ได้รับ 3. ด้านวิทยากร 

4. ด้านประโยชน์ที่เข้าร่วมโครงการ  ผลจากการประเมินผู้รับบริการโครงการวันรักการอ่าน 2 เมษายน ได้รับความรู้ 

และสามารถนําความรู้ที่ได้จากการอ่านไปพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งตระหนักและเห็นความสําคัญของการอ่าน     

3. ผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยมีการทบทวน หรือติดตาม หรือประเมินกระบวนการออกแบบและจัด

กิจกรรมการเรียนรู้อย่างไร  

   ผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอธัยาศัยมีวิธีการทบทวน หรือติดตาม หรือประเมินการออกแบบการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ ผลการดําเนินงาน โดยคณะนิเทศภายในสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วย  นางสมควร วงษ์แก้ว ผู้อํานวยการ 

กศน.อําเภอดอนเจดีย์ นายภัทร ภัทรกุลบดินทร์ รองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี และบุคลากรที่
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ทําหน้าที่นิเทศติดตามผลดาํเนินงานกิจกรรมระหว่างการดําเนินงาน เพ่ือหาข้อมูลที่เป็นปัญหาและอุปสรรค และนํามา

ถอดบทเรียนในการประชุมภายในสถานศึกษาประจําเดือน ครั้งที่ 4/2562 วันท่ี 16 พฤษภาคม 2562 เพ่ือนําไป

พัฒนาปรับปรุงการจัดกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

 

4.  มีการดําเนินงานท่ีสอดคล้องกับนโยบายและจุดเนน้การดําเนนิงานของสํานกังาน กศน./นโยบาย จุดเน้นของ

กกระทรวงศึกษาธิการ/ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายของแผนการศกึษาแห่งชาติ 20 ปี อย่างไร 

นโยบายและจุดเน้นสํานักงาน กศน.ปีงบประมาณ 2562  

หลักยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

3.6 เพ่ิมอัตราการอ่านของประชาชน โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในรูปแบบต่างๆ เช่น อาสาสมัครส่งเสริม

การอ่าน  ห้องสมุดประชาชน บ้านหนังสือชุมชน ห้องสมุดเคลื่อนที่ ผลักดันให้เกิดห้องสมุดสู่การเป็นห้องสมุดเสมือน

จริงต้นแบบ เพ่ือพัฒนาให้ประชาชนมีความสามารถในระดับอ่านคล่อง  เข้าใจความ  คิดวิเคราะห์พ้ืนฐาน  และ

สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและทันเหตุการณ์ รวมทั้งนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวัน   

นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2562 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุน คนทุกช่วงวัยให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถและสมรรถนะที่ได้มาตรฐานและพัฒนา

คุณภาพชีวิตเต็มตามศักยภาพอย่างเหมาะสม  

แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกๆช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ข้อ2.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพและ

มาตรฐาน (6) ร้อยละของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีจัดกระบวนการเรียนรู้ เชิงบูรณาการเพ่ือพัฒนาทักษาการคิด 

วิเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์เพ่ิมข้ึน  

ข้อ 2.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อ  ตําราเรียน นวัตกรรม  และส่ือการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชนสามารถ

เข้าถึงได้โดยไม่จํากัดเวลาและสถานท่ี (1) จํานวนแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดการศึกษา/กิจกรรมการ

เรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพเพิ่มข้ึน 

5. สถานศึกษามีการออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาตามอัธยาศัยอย่างไร ที่เป็นต้นแบบ 

 ผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย  ได้ออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาตามอัธยาศัยใน
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน Donchedi Read For Life โดยการใช้  QR Code  มาประยุกต์ใช้ เพ่ือตอบสนองความ
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ต้องการของกลุ่มเป้าหมายในยุค Digital  และเป็นการเรียนรู้ผ่าน  Smart  Phone  โดยสแกน QR Code  ซึ่งเป็นสิ่ง
ที่เข้ามาช่วยในการเรียนรู้ ที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  ผู้รับบริการสามารถเข้าใช้บริการค้นคว้าข้อมูลต่างๆ  ผ่าน 
QR Code ได้นําบรรณนิทัศน์ โดยการสรุปเน้ือหาโดยย่อของหนังสือที่จะแนะนํา เชื่อมเข้ากับ QR Code เพ่ือเป็นการ
ประชาสัมพันธ์หนังสือ/สื่อภายในห้องสมุด และสามารถทดลองอ่านฟรีได้  ซึ่งผู้รับบริการสามารถใช้บริการแนะนํา
หนังสือผ่าน QR Code  ได้ด้วยตนเอง โดยผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยแนะนําวิธีการเข้าใช้ไว้ให้ผู้รับบริการ
อ่านและปฏิบัตติามข้ันตอน 
1.ผู้รับบริการ ดําเนินการดาวน์โหลด แอพสําหรับอ่าน QR CODE  โดยแบ่งเป็นระบบปฏิบัติการ ดังน้ี 
   1.1 ระบบปฏิบัติการแบบAndroid 

 1.1 ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสําหรับอ่าน  Qr code (แนะนําแอพ QR droid, QR code 
scanner, Barcode scanner หรือGoogle ) จาก Google play store 

              1.2 เปิดแอปพลิเคชันทีด่าวน์โหลดเรียบรอ้ยแล้ว 
              1.3 นํากล้องมาส่องทีส่ัญลักษณ์ QR code ที่ตอ้งการ แอปพลิเคชันจะทําการอ่านโดยอตัโนมัต ิ
              1.4 โทรศัพท์/สมาร์ทโฟน จะเปิดเว็ปไซต ์ใหท้ันท ีหรือถ้าเป็น e-mail address ก็จะเปิดเมล์ให้เราเขียน
ข้อความได้ทันที 

 
 
 
 
 
 

      1.2 ระบบปฏิบัติการแบบ IOS 11 ข้ึนไป 
             เปิดแอปพลิเคชัน Camera จากนั้นก็นํากล้องไปส่องที่ QR code ที่ตอ้งการจะสแกน จะมี Notification  
แสดงด้านบน ให้กดที่ Notification จะลิงค์ไปที่ Safari อตัโนมัต ิ
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2. เปิดโปรแกรมอ่าน QR Code ในโทรศัพท์ที่ได้ดําเนินการดาว์นโหลดไว้แล้ว ส่องไปที่ QR Code ของหนังสือที่
เราสนใจ เพ่ือดูเน้ือหาโดยย่อ และสามารถทดลองอ่านหนังสือเล่มน้ันได้ ถ้าผู้ใช้บริการอ่านแล้วสนใจสามารถเข้ามา
ติดต่อกับเจ้าหน้าท่ีห้องสมุด เพ่ือสมัครสมาชิกและดําเนินการยืมหนังสือกลับไปอ่านที่บ้านได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

นอกจากน้ีมีกระบวนการออกแบบและกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นตัวอย่างที่ดี คือ โครงการวันรักการอ่าน 2 

เมษายน ซึ่งผู้รับบริการมีความหลากหลาย ทั้ง เพศ อายุ การศึกษา ผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยออกแบบ

กิจกรรมการเรียนรู้ให้ตรงกับความต้องการ ความเหมาะสม และหลากหลาย โดยมีขั้นตอนกระบวนการในการจัด

กิจกรรมดําเนินการแบบ PDCA เป็นกรอบการดําเนินงาน ดังน้ี   

1.ข้ันวางแผน (Plan)  

     1.1 สํารวจความตอ้งการ วิเคราะห์ตามความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย ความตอ้งการและความ
เหมาะสมของช่วงอายุ เพศ วัย อาชีพ การศึกษาของผู้รับบริการ 
     1.2 ประชุมชี้แจงผู้เก่ียวข้องและแต่งตัง้คณะดําเนินงาน  
       -เพ่ือร่วมกันวางแผนกําหนดแนวทางปฏิบัติงาน ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ 
     1.3 จัดทําแผน/โครงการวันรักการอา่น 2 เมษายน เพ่ือขออนุมตั ิ
     1.4 ประสานเครือข่าย  

-ดําเนินการขออนุเคราะห์กระจายเสียงประชาสัมพันธ์โครงการจากเทศบาลตําบลดอนเจดีย์ 
-ขอความอนุเคราะห์วิทยากรประจําฐาน 
-ขอความอนุเคราะห์เครอืข่ายเข้าร่วมกิจกรรม 
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2. ข้ันดําเนินการ (Do) 
  ดําเนินการจัดโครงการวันรักการอ่าน 2 เมษายน โดยแบง่เป็นฐานการเรียนรู้เพ่ือใหผู้ร้ับบริการได้ฝกึปฏิบัติ
จริง  
     1.นิทรรศการสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี  
              2.กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน มี 6 ฐานการเรียนรู้ 

ฐานที่ 1 จิตรกรน้อย 
ฐานที่ 2 จ๊ักจ่ันของเล่นเลียนเสียงธรรมชาติ 
ฐานที่ 3 ฟักทองหอม 
ฐานที่ 4 พับกุหลาบจากใบเตย 
ฐานที่ 5 สนุกคิดสนุกอ่าน 
ฐานที่ 6 การอา่นผ่าน QR Code “พกหนังสือไปได้ทุกที”่ 

3.กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ มี 4 ฐานการเรียนรู้ 
ฐานที่ 1 สบู่สมุนไพร 
ฐานที่ 2 ป้ันตุก๊ตาจากดินญีปุ่่น 
ฐานที่ 3 นํ้าสมนุไพร 
ฐานที่ 4 ก๋วยเตี๋ยวต้มยํา      

ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมไดแ้ต่งกายผ้าไทยแนววันสงกรานต์   
3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 

3.1 ประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ โครงการวันรักการอ่าน 2 เมษายน ผู้รับบริการ 
จํานวน 110 คน โดยเก็บจากกลุ่มตัวอย่าง 44 คน  เพ่ือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ แบ่งออกเป็น 2 
ตอน  คือ  

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ได้แก่  เพศ อายุ  และ
ระดับการศึกษา   

ตอนที่ 2 เป็นแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ในด้านสถานที่และการบริการ     
ด้านเน้ือหาวิชาที่ได้รับ ด้านวิทยากร  และประโยชน์ที่เข้าร่วมโครงการ   ลักษณะของแบบสอบถามเป็น
แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า กําหนดให้ผู้ตอบ ตอบเป็นนํ้าหนักความพึงพอใจ 5 ระดับ   

 3.2 นิเทศ ติดตามผลการดําเนินงาน จากสถานศึกษา 
 3.3 การสรุปและรายงานผลการดําเนินงาน 
ผลจากการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันรักการอ่าน 2 เมษายน ใน

ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 96.63 
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เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากขึ้นไปทุกด้าน 
เรียงตามลําดับคือ ด้านประโยชน์ที่เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 97.73 รองลงมา คือ ด้านสถานที่และการ
บริการ คิดเป็นร้อยละ 96.97  ด้านวิทยากร คิดเป็นร้อยละ 96.60 และด้านประโยชน์ที่ได้รับ คิดเป็นร้อยละ 
95.23   ตามลําดับ 

4. ข้ันปรับปรุงแก้ไข (Action) 
4.1 สรุปสภาพปัญหา และความต้องการจากแบบประเมินความพึงพอใจ 
  -ผลจากการประเมิน นิเทศ และติดตาม ไม่พบปัญหาการจัดกิจกรรม 
4.2 กําหนดแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาการดําเนินงานให้ดีข้ึนอย่างต่อเน่ือง 
 - เพ่ิมระยะเวลาการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม เพ่ือเพ่ิมกลุ่มเป้าหมายมากข้ึน 
 - มีการแจกเอกสารเพิ่มเติม เพ่ือเป็นการประกอบความรู้ และประสานเครือข่ายมาช่วย  

ดําเนินการจัดกิจกรรม 
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จากผลการดาํเนินงานของสถานศึกษา ที่สอดคลอ้งกับมาตรฐานที ่2 คุณภาพการจัดการศึกษา/การให้บริการ ดัง
รายละเอียดข้างต้น สามารถสรุปคะแนนท่ีได้ และระดับคุณภาพจากผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ได้ดังรายละเอียดในตารางต่อไปนี้ 

มาตรฐาน 
น้ําหนัก

(คะแนน)
ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนทีไ่ด้ ระดับคุณภาพ
มาตรฐานท่ี 2 คณุภาพการจัดการศกึษา/การให้บริการ  
การศกึษาขั้นพื้นฐาน  
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 คุณภาพครูการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 5 4.5 ดีมาก
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 คุณภาพของหลักสตูรสถานศกึษา 5 4 ดี
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 คุณภาพสื่อตามหลักสตูรสถานศึกษา 5 4 ดี
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 คุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลกัสูตร  
                 สถานศึกษา 

5 4 ดี

การศกึษาต่อเนื่อง  
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 คุณภาพวิทยากรการศึกษาตอ่เน่ือง 5 4.5 ดีมาก
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6 คุณภาพหลักสตูรและส่ือการศึกษาตอ่เน่ือง 5 4.5 ดีมาก
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.7 คุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษา   
                 ตอ่เน่ือง 

5 4.5 ดีมาก

การศกึษาตามอัธยาศัย  
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.8 คุณภาพผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 5 5 ดีมาก
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.9 คุณภาพกระบวนการจัดกิจกรรมการศึกษาตาม
                 อัธยาศัย 

5 4.5 ดีมาก

รวม 45 39.5 ดีมาก
 
สถานศึกษามีผลการประเมินตนเองในภาพรวม มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษา/การให้บริการ                  

มีคะแนนรวม เท่ากับ 39.5 คะแนน  ซึ่งมีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีมาก โดยมีจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา วิธีปฏิบัติที่ดี หรือ
นวัตกรรม หรือต้นแบบ และข้อเสนอแนะในการพัฒนา ดังน้ี 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report) ประจาํปีงบประมาณ 2562 หน้า 212 
 

จุดเด่น 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอนเจดีย์ มีการส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้จัด
กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยได้รับการพัฒนาตนเองจากช่องทางการเรียนรู้ที่หลากหลาย  เช่น  หนังสือ  สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์  ศึกษาดูงาน  อินเทอร์เน็ต  แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญา  เป็นต้น  และเข้าร่วม อบรม ประชุม สัมมนาจาก
หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน  เมื่อผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยได้รับความรู้และนําความรู้ที่ได้รับมา
พัฒนาการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับผู้รับบริการที่หลากหลายเพ่ิมข้ึน มีการพัฒนาห้องสมุดประชาชน 
“เฉลิมราชกุมารี” ให้ก้าวหน้าไปสู่ห้องสมุดยุคดิจิทัล และได้นําแนวทางในการพัฒนาห้องสมุดให้สอดคล้องกับ
ผู้รับบริการในพื้นที่อําเภอดอนเจดีย์ อาทิเช่น  การปรับบรรยากาศภายในห้องสมุด เอื้อต่อการอ่านและการเรียนรู้  
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้ประยุกต์ให้เหมาะสมกับยุค 4.0 และเหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย 

จุดท่ีควรพัฒนา  

ควรจัดทําหลักสูตรการศึกษาต่อเน่ือง โดยเชิญวิทยากร หรือผู้เรียน ภูมิปัญญา เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทํา
หลักสูตร และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรรมการสถานศึกษา มีการนิเทศติดตาม ประเมินการใช้หลักสูตร
การศึกษาต่อเน่ือง เพ่ือนําผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการของผู้เรียน ควรมี
การส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดทําสื่อ โดยการจัดอบรมให้ความรู้กับครูเพ่ือนําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

ต้นแบบ 

สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยได้รับการพัฒนาตนเองจากช่อง
ทางการเรียนรู้ที่หลากหลาย  เช่น  หนังสือ  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  ศึกษาดูงาน  อินเทอร์เน็ต  แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญา  
เป็นต้น  และเข้าร่วม อบรม ประชุม สัมมนาจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  เมื่อผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตาม
อัธยาศัยได้รับความรู้และนําความรู้ท่ีได้รับมาพัฒนาการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับผู้รับบริการที่
หลากหลายเพิ่มข้ึน 

 ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
 ครูและผู้เรียนควรร่วมกันวางแผน และจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เน้นการมีส่วนร่วมในการ

แสวงหาความรู้ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้มีความทันสมัย และจัดกิจกรรมอย่างต่อเน่ืองและมีการส่งเสริม
สนับสนุนให้ครูได้เข้ารับการอบรมสัมมนา หรือศึกษาดูงานการจัดกระบวนการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการประชุมติดตามผลการดําเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน ตัวบ่งชี้การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย 
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มาตรฐานท่ี 3  ประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ท่ี  3.1  การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาล 

         ผู้บริหารมีการบริหารงานด้านวิชาการ  โดยน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนําหลักธรรมาภิบาล

มาประยุกต์ใช้ในการดําเนินงานอย่างไร 

ผลการดําเนินงาน 

ผู้บริหารสถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอนเจดีย์ได้จัดทํา

แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา   แผนปฏิบัติการประจําปี    ซึ่งในการดําเนินงานได้น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงและนําหลักธรรมภิบาลมาประยุกต์ใช้ในการดําเนินงาน ท้ังในด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ   ด้านการ

บริหารงานบุคคล และด้านบริหารท่ัวไป   โดยมีการประยุกต์ใช้ในการดําเนินงาน  ดังน้ี 

1. ด้านวิชาการ ได้ดําเนินการ  

      1.1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยมีการประชุมร่วมกันระหว่างสถานศึกษา ชุมชน ภาคีเครือข่าย  

ปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถ่ิน ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง  มีชีวิตอยู่

ในสถานศึกษา สังคม ชุมชนอย่างมีความสุข  โดยหลักสูตรสถานศึกษาได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ

สถานศึกษาและได้รับการอนุมัติหลักสูตรจากผู้อํานวยการสถานศึกษา  สถานศึกษามีการเพ่ิมจํานวนกิจกรรมพัฒนา

คุณภาพผู้เรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551  จาก 100  ชั่วโมง  เป็น 200  

ชั่วโมง  มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโดยการเพ่ิมรายวิชาบังคับของสํานักงาน กศน. ดําเนินการปฏิบัติการจัดทํา

แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการประจําภาคเรียนที่ 2/12561  วันที่ 5-7  พฤศจิกายน  2561 ณ  โรงแรมอยุธยาริเวอร์

วิว  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   และภาคเรียนที่ 1/2562  วันที่ 13-15  พฤษภาคม  2562 ณ คุ้มพญาซอรีสอร์ท  

จังหวัดสมุทรสงคราม  และบันทึกลงในหลักสูตรสถานศึกษา 

      1.2 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษารายวิชาเลือกตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 รายวิชา สุพรรณบ้านฉัน  1 ระดับประถมศึกษา สุพรรณบ้านฉัน 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

และสุพรรณบ้านฉัน 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจําวัน ประวัติศาสตร์ชาติไทยมา

บูรณาการให้เข้ากับหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา  จัดทําแผนการจัดกิจกรรมรายบุคคลแบบ

บูรณาการ   แผนการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ัน พ้ืนฐาน 
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พ.ศ. 2551  สําหรับในปีงบประมาณ  2562  กศน.อําเภอดอนเจดีย์ได้มีการทบทวนและประเมินผลการใช้หลักสูตร

ท้องถิ่นจากการนําหลักสูตรไปใช้  พบว่าหลักสูตรสถานศึกษาของกศน.อําเภอดอนเจดีย์ยังมีความสอดคล้องกับ

สถานการณ์เหตุการณ์ในปัจจุบันและสอดคล้องกับบริบทของงพ้ืนที่จึงยังไม่มีการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรสถานศึกษา

รายวิชาเลือกในปีน้ี  

     1.3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู ้ การพัฒนาสือ่ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา โดย

สถานศึกษาไดส้่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนาด้านวิชาการกบัหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่น ดังน้ี 

      1.3.1 โครงการประชมุเชิงปฏิบัติการจัดการหอ้งเรียนออนไลน์ Google Classroom ตามโครงการ เพ่ิม

ศักยภาพครู กศน.ด้วย Google   APP  for  Education ประจําปี  2562  มีครู กศน.ตําบล  เข้ารับการอบรมจํานวน  

3 ราย   คือ นางสาวไพเราะ  น่ิมนวล  นายนิวัฒน์  เกตแุก้ว  และนางสาวบุญตา  สุดแก้ว  ซึ่งครูไดนํ้าความรู้ที่ไดรั้บ

จากเข้าร่วมโครงการ  มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้  และนําเทคโนโลยมีาใช้กับผู้เรียนมีการบูรณาการการเรียนรู้

ในเร่ืองของการจัดทําใบงาน   แบบทดสอบออนไลน์  การจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจออนไลน์     

      1.3.2 โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษากาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

โดยมีครู กศน.ตําบล เข้ารับการอบรมในรุ่นที่ 1-4  จํานวน 4 คน  ดังน้ี        

รุ่นที่ 1  ระดับประถมศึกษา วันที่ 25-27  เมษายน  2562 นายนิวัฒน์  เกตุแก้ว 

รุ่นที่ 2  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  วันที่  9-11  พฤษภาคม  2562  นางสาวไพเราะ  น่ิมนวล 

รุ่นที่ 3  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 17-20  พฤษภาคม  2562  นายมานพ  ชาวกําแพง 

รุ่นที่ 4 กศน.ทางไกลระดับประถมศึกษาตอนปลาย วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2562 นายณคร  นาคมงัสัง 

                จากการเข้าร่วมโครงการครูไดนํ้าความรู้ที่ไดจ้ากการอบรมมาเป็นวิทยากรถ่ายทอดการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาให้กับครูและผู้เรียนในภาคเรียนที่ 2/2561 และภาคเรียนที1่/2562 ได้จัดทําแผนการสอน  

การบูรณาการการเรียนรู้ใน 4 วิชาหลัก  ได้แก่  วิทยาศาสตร์  วิศวกรรม  เทคโนโลยีและคณติศาสตร์ การจัดทาํสื่อ

และการใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ นอกจากน้ีครูที่ผ่านกระบวนการอบรมได้นําความรู ้

สะเต็มศึกษามาใช้ในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยไดด้ําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการจัดอบรม

ฝึกทักษะให้ความรู้กระบวนการคิดเป็นรูปแบบสะเต็มศึกษา ในระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2562   ณ หอ้งประชุม

นายมหานุภาพ  วัดดอนเจดย์ี  อําเภอดอนเจดีย์  จังหวัดสุพรรณบุรี  เพ่ือใหผู้้เรียนมคีวามรู้  ความเข้าใจสาระความรู้

พ้ืนฐาน  วิชาวิทยาศาสตรโ์ดยใช้ทกัษะกระบวนการคิดแบบกลุ่ม เน้นการนําความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง   รวมทั้ง

การพัฒนาที่เป็นประโยชนต์อ่การดําเนินชีวิต  การทํางาน  และการประกอบอาชีพในอนาคต 
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                กศน.อําเภอดอนเจดีย์ได้จัดกิจกรรมโครงการประกวดผลงานทางวิชาการของนักศึกษา กศน. ซึ่งครูที่

ผ่านการอบรม สามารถนําความรู้มาถ่ายทอดให้กับผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานให้กับนักศึกษาเพ่ือ

ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ คิด วิเคราะห์ สามารถแสดงออกทางความคิดซึ่งเกิดจากความคิดของตัวผู้เรียนในการ

จัดทําโครงงานทางวิชาการในภาคเรียนที่ 2/2561และ 1/2562 ดังน้ี 

                     - ผลการประกวดโครงงานภาคเรียนที่ 2/2561 ในวันที่  10  มีนาคม  2562 ระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้น รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงานตู้ฟักไข่จากรังกระดาษ  กศน.ตําบลตําบลสระกระโจม รองลงมาคือ ผลงานการ

ทําเก้าอี้ไม้ไผ่จากธรรมชาติ กศน.ตําบลดอนเจดีย์  และผลงาน โคมไฟดักแมลงวัน กศน.ตําบลหนองสาหร่าย  สําหรับ

ผลการประกวดโครงงานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่  ผลงานถังหมักรักษ์โลก กศน.ตําบลหนอง

สาหร่าย รองลงมาคือ  รักคนเอาถ่าน กศน.ตําบลดอนเจดีย์ และผลงานหมอนขยัน  กศน.ตําบลสระกระโจม  สําหรับ

ผลการประกวดโครงงานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรางวัลชนะเลิศได้แก่ ผลงานเตาปิคนิคประหยัดถ่าน  กศน.ตําบล

หนองสาหร่าย รองลงมาคือ จักรยานป่ันนํ้า กศน.ตําบลสระกระโจม และผลงานพญาแร้งให้นํ้า กศน.ตําบลดอนเจดีย์   

              1.3.3  บุคลากรห้องสมุดเข้าร่วมประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยและจัดกิจกรรม

ส่งเสริมการอ่านในวันที่ 31  ตุลาคม  2561 และวันที่  11  มิถุนายน  2562   เพ่ือกําหนดเป้าหมายและวางแผนการ

จัดกิจกรรมให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่สอดคล้องและตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ  โดยเน้นการเข้าไปมีส่วน

ร่วมกับภาคีเครือข่าย 

       1.3.4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาห้องสมุดประชาชน”เฉลิมราชกุมารี”ประจําปีงบประมาณ  

2562  วันท่ี 30 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม  2562 โดยนางสาววรรณา  สุวรรณรัศมี  บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษและ

นางสาวปัณฐิสา  เผือกพันธ์มุข  บรรณารักษ์จ้างเหมาเข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมสตาร์  คอนเวนชั่น  จังหวัดระยอง   

   1.3.5 โครงการพัฒนาบุคลากร  ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าสําหรับผู้เรียนทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

วันที 23 และ 26-28 สิงหาคม  2562 ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย นางสมควร วงษ์แก้ว ผอ.กศน.อําเภอดอนเจดีย์ 

นางสาววรรณา  สุวรรณรัศมี บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษและนางสาวปัณฐิสา  เผือกพันธ์มุข  บรรณารักษ์จ้างเหมา 

   1.3.6 กิจกรรมสร้างสรรค์เครือข่ายการเรียนรู้ภายใต้โครงการเครือข่ายมรดกทางศิลปวัฒนธรรม วันท่ี  4-5  

กันยายน  2562  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ นางสาววรรณา  สุวรรณรัศมี บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษและ       

นางสาวปัณฐิสา  เผือกพันธ์มุข  บรรณารักษ์จ้างเหมา  

                ผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยนําความรู้ที่ได้รับจากการประชุม อบรม  สัมมนาจากหน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชน มาออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับผู้รับบริการท่ีหลากหลายเพ่ิมข้ึน เช่น การนํา  
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บรรณนิทัศน์มาใช้ใน QR Code  การติดตามผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยผ่านโปรแกรม Google  Form เชื่อมกับ          

QR Code  การสร้างกลุ่มไลน์ผู้ใช้บริการห้องสมุดฯ  จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยประยุกต์ให้เหมาะสมกับยุค 4.0  

ได้คิดรูปแบบการทํา “Bord  Game”มาประยุกต์ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย  เกมไทม์ไลน์  พัฒนาปรับปรุงภูมิ

ทัศน์ภายในห้องสมุด  เพ่ิมมุมหนังสือหายาก จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน Donchedi  Read  For Life ห้องสมุด

เคลื่อนที่สําหรับชาวตลาด  กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในชุมชน  กิจกรรมหนังสือมือสอง  เป็นต้น 

     1.4 จัดกิจกรรมการแนะแนวการศึกษาทั้งการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานการศึกษา 

ต่อเน่ืองละการศึกษาตามอัธยาศัย โดยจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาในวันปฐมนิเทศนักศึกษาในภาคเรียนที่   

2/2561 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561  และภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่  6  พฤษภาคม  2562  ณ ห้องประชุม    

นายมหานุภาพ  วัดดอนเจดีย์ อําเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี  

        1.5 ส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการได้ดําเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการให้กับ

ประชาชนและนักศึกษาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานนอกระบบ ดังน้ี 

          1.5.1 การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการให้กับประชาชน ชุมชนในรูปแบบการจัดการศึกษาต่อเน่ือง  

และการศึกษาตามอัธยาศัย ให้มีความรู้ ความเข้าใจ  มีทักษะวิชาการในด้านต่างๆ   

        1.5.2 ส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการให้กับนักศึกษาการศึกษานอกระบบขั้นพ้ืนฐานโดยจัดกิจกรรม สอน

เสริมให้กับนักศึกษา  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้กับนักศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ

มัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2/2561  เมื่อวันที่ 9  กุมภาพันธ์ 2562  และในภาคเรียนที่ 1/2562  วันท่ี 10  

สิงหาคม 2562 ณ กศน.อําเภอดอนเจดีย์ ผลการจัดกิจกรรมการดังกล่าว ส่งผลให้ผลการทดสอบระดับชาติด้าน

การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-Net)   คะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับประเทศ ดังน้ี 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

- ภาคเรียนที่ 2/2561  คะแนนสอบกลุ่มสาระในภาพรวมของ กศน.อําเภอ  ได้คะแนนเฉล่ียรวม  42.67      

  คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ  39.23   ซึ่งสูงกว่าระดับประทศ 3.4 

- ภาคเรียนที่ 1/2562 คะแนนสอบกลุ่มสาระในภาพรวมของ กศน.อําเภอ ได้คะแนนเฉลี่ยรวม  42.36  คะแนน

เฉลี่ยระดับประเทศ37.67   ซึ่งสูงกว่าระดับประทศ 4.6 

  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

- ภาคเรียนที่ 2/2561คะแนนสอบกลุ่มสาระในภาพรวมของ กศน.อําเภอ ได้คะแนนเฉลี่ยรวม 36.05  คะแนน

เฉลี่ยระดับประเทศ  35.14 ซึ่งสูงกว่าระดับประทศ 0.9 
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     1.6 นําหลักการมีส่วนร่วมมาใช้ในการจัดทําพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษารายวิชาเลือก ตามหลักสูตร

การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 รายวิชา  สุพรรณบ้านฉัน 1,2,3   การใช้พลังงานไฟฟ้าใน

ชีวิตประจําวัน ประวัติศาสตร์ชาติไทย แผนการจัดกิจกรรมรายบุคคลแบบบูรณาการ แผนการจัดกระบวนการเรียนรู้

แบบบูรณาการ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประจําภาคเรียนที่  2/2560 

และภาคเรียนที่   1/2561   การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาต่อเน่ืองสถานศึกษา ได้จัดประชุมคณะกรรมการ

สถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่  15  พฤศจิกายน  2560 และ ครั้งที่ 2 เมื่อวันท่ี 15 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง

ประชุม กศน.อําเภอดอนเจดีย์  เพ่ือให้คณะกรรมการสถานศึกษาได้ให้คําปรึกษาแนะนําเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษา 

หลักสูตรการศึกษาต่อเน่ือง การจัดการศึกษาและติดตามผลการดําเนินงาน  

     1.7 ความโปร่งใส ปฏิบัติงานโดยยึดระเบียบของทางราชการ ใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรอย่างเกิด

ประโยชน์  คุ้มค่า  โปร่งใส ตรวจสอบได้   

     1.8   หลักนิติธรรม นําหลักนิติธรรมมาใช้ในการปฏิบัตหิน้าท่ี โดยยึดกฎระเบียบที่ถูกต้อง   

     1.9 ความรับผิดชอบผู้บริหารได้มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย และ

ผู้บริหารได้นิเทศติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากร พร้อมให้คําแนะนําส่งเสริมสนับสนุนการในทํางาน เพ่ือ

พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนผู้รับบริการ   

                1.10 หลักคุณธรรม สถานศึกษาได้ดําเนินสถานศึกษาคุณธรรมเพ่ือให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรและ

นักศึกษาโดยเน้น ๔ ด้าน คือ มีวินัย สุจริต  จิตอาสา และพอเพียง ได้จัดให้มีโครงการประกวดห้องเรียนเศรษฐกิจ

พอเพียงและโครงงานจริยธรรม ซึ่งดําเนินการในภาคเรียนที่ 2/2561 วันที่  10  มีนาคม  2562  และ ภาคเรียนที่ 

1/2562 วันที่ 21  สิงหาคม  2562 ผลการประกวดห้องเรียนเศรษฐกิจพอเพียงของ กศน.ตําบลทั้ง 5 แห่ง รางวัล

ชนะเลิศ ได้แก่ ห้องเรียนเศรษฐกิจพอเพียง กศน.ตําบลหนองสาหร่าย  รองลงมาคือ ห้องเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 

กศน.ตําบลสระกระโจมและ ห้องเรียนเศรษฐกิจพอเพียง กศน.ตําบลทะเลบก ส่วนการประกวดผลงานโครงงาน

คุณธรรมของ กศน.ตําบลท้ัง 5 แห่ง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงานทําดีได้ไม่ต้องอายใคร  โดยไม่หวังผลตอบแทน 

กศน.ตําบลหนองสาหร่าย สําหรับภาคเรียนที่ 1/2562 รางวัลชนะเลิศได้แก่  ห้องเรียนเศรษฐกิจพอเพียง กศน.ตําบล

หนองสาหร่าย  รองลงมาคือ ห้องเรียนเศรษฐกิจพอเพียง กศน.ตําบลทะเลบกและ ห้องเรียนเศรษฐกิจพอเพียง กศน.

ตําบลไร่รถ   สําหรับการประกวดผลงานโครงงานคุณธรรมของ กศน.ตําบลท้ัง 5 แห่ง ผลการประกวด รางวัลชนะเลิศ 

ได้แก่ ผลงานทําดีได้ไม่ต้องอายใคร  โดยไม่หวังผลตอบแทน กศน.ตําบลหนองสาหร่าย 

              2.  ด้านงบประมาณ  

                  2.1 ผู้บริหารนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ด้านงบประมาณ 
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                      การดําเนินงานด้านงบประมาณโดยนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ด้านงบประมาณ

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา จัดกิจกรรมโครงการที่มีความเหมาะสมกับบริบท

ของสถานศึกษาและปัจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน เช่น  งบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ์  บุคลากร  และการบริหาร

จัดการ ด้วยวิธีการที่ประหยัด  ระมัดระวัง  เพ่ือป้องกันข้อผิดพลาด โดยดําเนินการใน 3  ลักษณะ  ดังน้ี 

                   2.1.1 จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจําปีโดยผ่านการเห็นชอบของ

คณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือการใช้งบประมาณที่เหมาะสม ชัดเจน เพียงพอกับจํานวนผู้เรียนและภารกิจของ

สถานศึกษา 

                   2.1.2  ตรวจสอบรายละเอียดแผนการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณมีความสอดคล้องกับโครงการ

กิจกรรม  

                   2.1.3 มีการตรวจสอบและติดตาม ประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างต่อเน่ือง  โดยคํานึงถึง

ความเหมาะสมพอเพียงกับงบประมาณในแต่ละกิจกรรม 

                2.2  ผู้บริหารนําหลักธรรมภิบาลในเร่ืองความโปร่งใสในการบริหารงานด้านงบประมาณ  วางแผนการใช้

งบประมาณร่วมกับบุคลากร  ในหน่วยงานมีกระบวนการบริหารงานที่เปิดเผย ตรงไปตรงมามีการประชุมชี้แจงการใช้

จ่ายเงินงบประมาณกับบุคลากรของสถานศึกษา มีการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่า

และได้รับประโยชน์สูงสุด  มีการจัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไตรมาส ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ

ประจําปี    พร้อมทั้งนําเสนอแผนการดําเนินงานให้คณะกรรมการสถานศึกษาทราบ และมีการประชุมชี้แจง ติดตาม 

การใช้จ่ายเงินตามระเบียบการใช้จ่ายงบประมาณ  กิจกรรมที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมีการนําระบบจัดสรร

งบประมาณมาใช้ (E-budget ) มีการควบคุม ติดตามการเบิกจ่าย เงินงบประมาณ  โดยได้มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ

รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ เป็นรายวัน รายเดือน ตลอดจนการจัดทําหลักฐานที่เก่ียวข้อง

กับค่าใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้เกิดความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  เช่น แผนการจัดกิจกรรม  ทะเบียนคุมเงิน

งบประมาณ ทะเบียนคุมรายรับ-รายจ่ายเงินงบประมาณ ทะเบียนคุมรายรับ-รายจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา  รายงาน

การรับ-จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ทะเบียนคุมการรับการนําส่งเงินรายได้แผ่นดิน ทะเบียนคุมเงินประกันสัญญาจ้าง  

สมุดคู่ฝาก   รายงานเงินคงเหลือประจําวัน ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร  ทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงินรายงานการ

รับและนําส่งหรือนําฝาก  หลักฐานการเบิกจ่ายเงิน ทั้งน้ีการบริหารงานงบประมาณได้ทําคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่       

ที่รับผิดชอบงานอย่างชัดเจน  ทั้งงานแผนงาน  งานการเงิน  งานบัญชี  ทั้งเงินงบประมาณ  และเงินนอกงบประมาณ  

งานพัสดุและทรัพย์สิน ผู้บริหารคํานึงถึงความโปร่งใสและตรวจสอบได้ชัดเจนโดย ใช้กฎระเบียบ หรือข้อบังคับต่างๆ

รองรับการปฏิบัติงาน 
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          3. ด้านงานบริหารบุคคล ผู้บริหารสถานศึกษาได้น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลัก      

ธรรมาภิบาลของการบริหารงานที่ดีมาใช้ในการบริหารงานบุคคล ให้ความสําคัญกับบุคลากรทุกคนและโดยมอบหมาย

งานตามโครงสร้างสถานศึกษาอย่างชัดเจน และจัดทําคําสั่งแต่งตั้งและมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่  ทั้งงาน

การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งานการศึกษาต่อเน่ือง งานศึกษาตามอัธยาศัย งานภาคีเครือข่ายและ

กิจกรรมพิเศษ รวมท้ังการมอบหมายงานพิเศษให้ปฏิบัติ เช่น งานแผนงาน งานการเงิน งานบัญชี  งานพัสดุ เน้นให้

บุคลากรยึดวินัยและการรักษาวินัย สถานศึกษาได้ส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้บุคลากรได้รับการพัฒนา

ตนเองในเรื่องที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ โดยเข้ารับการพัฒนาในโครงการท่ีหน่วยงานต้นสังกัดและ จาก

หน่วยงานอื่นจัด ดังน้ี 

      3.1 โครงประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนประจําปีงบประมาณ  2562  ในระหว่างวันท่ี  19-20  

พฤศจิกายน 2562  ณ โรงแรมริเวอร์ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารเจ้าหน้าที่

แผนงานและโครงการ หัวหน้างานการศึกษาต่อเน่ือง  การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการศึกษาตามอัธยาศัย 

      3.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ประจําภาคเรียนที่ 2/12561  

ในระหว่างวันที่ 5-7  พฤศจิกายน  2561 ณ  โรงแรมอยุธยาริเวอร์วิว  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และภาคเรียนที่ 

1/2562  วันที่ 13-15  พฤษภาคม  2562 ณ คุ้มพญาซอรีสอร์ท  จังหวัดสมุทรสงคราม ผู้เข้ารับการอบรม

ประกอบด้วย ผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่งานการศึกษาชั้นพ้ืนฐานและครู กศน.ตําบล 

3.2 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลศูนย์ดิจิทัลชุมชนและศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน วันท่ี  12-16  

พฤศจิกายน  2561  ณ  โรงแรมสตาร์คอนแวนชั่น  จังหวัดระยอง  ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยนางสาวไพเราะ  

น่ิมนวลและนางสาวบุญตา  สุดแก้ว  ตําแหน่งครู กศน.ตําบล 

          4. ด้านการบริหารงานทั่วไป ได้ดําเนินการเพื่อให้การบริหารงานด้านอื่นบรรลุตามมาตรฐาน  

คุณภาพและเป้าหมายที่กําหนดไว้โดยมุ่งเน้นการมีสว่นร่วมของบุคคลชุมชนและองค์กรท่ีเก่ียวข้อง  ดําเนินการส่งเสริม

และสนับสนุนด้านวิชาการ  งบประมาณ  บุคลากร และบริหารท่ัวไป  งานสารบรรณ  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  งาน

ประชาสัมพันธ์  งานอาคารสถานที่  งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา  งานควบคุมภายใน  งานประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา  ซึ่งในการดําเนินงานได้มีคําสั่งแต่งตั้งและมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีอย่างชัดเจน 

มีการรายงานส่งเสริมให้บุคลากรใช้ทรัพยากรท่ีมีอย่างประหยัดเกิดประโยชน์  คุ้มค่ามากที่สุด  และมีการดําเนินการ

รายงานการประหยัดพลังงานทุกเดือน รายงานค่าใช้จ่ายในระบบ DMIS  เป็นประจําทุกเดือน  ในส่วนของการ

ประชาสัมพันธ์งาน กศน. ทั้งหนังสือราชการ เวบไซต์ ทางไลน์ เฟสบุ๊คและทางสื่ออื่นๆ  มีการจัดทําระบบประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา  มีการประเมินตนเอง  และรายงานหน่วยงานต้นสังกัดและผู้เก่ียวข้อง 
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      2.  ผู้บริหารมีการบริหารงานด้านงบประมาณโดยน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนําหลัก

ธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ในการดําเนินงานอย่างไร 

   ผู้บริหารมีการบริหารงานด้านงบประมาณ โดยน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้โดยคํานึงถึง

ความประหยัด ความคุ้มค่า เพ่ือให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณตามนโยบายและจุดเน้นของสถานศึกษา และได้นําหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์

ในการปฏิบัติงาน คือ การทํางานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ หลักนิติธรรมโดยมีกฎระเบียบเป็นแนวทางในการ

ดําเนินงาน   มีการจัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไตรมาส ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจําปี    พร้อมท้ัง

นําเสนอแผนการดาํเนินงานให้คณะกรรมการสถานศึกษาทราบ และมีการประชุมชี้แจงการใช้จ่ายเงินตามระเบียบการ

ใช้จ่ายงบประมาณ  กิจกรรมท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณมีการนําระบบจัดสรรงบประมาณมาใช้ (E-budget ) มีการ

ควบคุม ติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ให้เกิดความคุ้มค่าและได้รับประโยชน์สูงสุด โดยได้มอบหมายให้

ผู้รับผิดชอบรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ เป็นรายวัน รายเดือน ตลอดจนการจัดทํา

หลักฐานที่เก่ียวข้องกับค่าใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทั้งน้ีการบริหารงาน

งบประมาณได้ทําคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานอย่างชัดเจน  ทั้งงานแผนงาน  งานการเงิน  งานบัญชี  ทั้งเงิน

งบประมาณ  และเงินนอกงบประมาณ  งานพัสดุและทรัพย์สิน  โดยยึดระเบียบของทางราชการเพ่ือให้เกิดความ

โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

   3. ผู้บริหารมีการบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล โดยน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงและนําหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ในการดําเนินงานอย่างไร 

  ผู้บริหารสถานศึกษาได้น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมภิบาลของการบริหาร

บ้านเมืองที่มาใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการของสถานศึกษาด้านการพัฒนาบุคลากรโดยให้ความสําคัญกับ

บุคลากรของ กศน.อําเภอทุกคน ได้มอบหมายงานให้ปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่  โดยการดําเนินงานออกมาใน

รูปแบบของคําสั่งมอบหมายงานให้กับบุคลากร    เพ่ือให้ปฏิบัติได้ตรงตามความสามารถ   ยึดหลักความเหมาะสม  

ถูกบุคคลและสถานการณ์   สั่งการและปฏิบัติต่อผู้อยู่ใต้ปกครอง ด้วยความชอบธรรม การทํากิจการงานด้วยเจตนาที่

บริสุทธ์ิและโปร่งใส โดยคํานึงถึงความคุ้มค่า  ประหยัดและประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญตลอดจนจัดให้

บุคลากรได้มีส่วนร่วมดําเนินการจัดการศึกษาในโครงการและกิจกรรมของสถานศึกษา ที่จัดข้ึนตลอดปีการศึกษา และ

เน้นย้ําให้ผู้ท่ีมีส่วนร่วม ตระหนักถึงความรับผิดชอบจัดทําคําสั่งแต่งตั้งและมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติหน้าท่ี  ทั้งงาน

การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานงานการศึกษาต่อเน่ือง  งานศึกษาตามอัธยาศัย  งานภาคีเครือข่ายและ

กิจกรรมพิเศษ  รวมทั้งการมอบหมายงานพิเศษให้ปฏิบัติ  เช่น  งานแผนงาน  งานการเงิน  งานบัญชี  งานพัสดุ  เน้น
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ให้บุคลากรยึดวินัยและการรักษาวินัย  มีการส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้บุคลากรอย่างต่อเน่ือง  โดยการ

พัฒนาบุคลากร ทั้งที่สถานศึกษาดําเนินการเองและส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนาจากหน่วยงานต้นสังกัดและจาก

หน่วยงานภาคีเครือข่าย   

         4.ผู้บริหารมีการบริหารงานด้านการบริหารท่ัวไป โดยน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

และธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ในการดําเนินงานอย่างไร 

   ผู้บริหารได้นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการบริหารจัดการงานทั่วไปได้ดําเนินการเพ่ือให้

การบริหารงานด้านอื่นบรรลุตามมาตรฐาน คุณภาพและเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม ของบุคคล 

ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ดําเนินการส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และบริหารทั่วไป 

งานธุรการ สารบรรณ  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  งานประชาสัมพันธ์ งานกิจกรนักศึกษา งานอาคารสถานท่ี งาน

เลขานุการ คณะกรรมการสถานศึกษา  งานควบคุมภายใน งานภาคีเครือข่าย งานพัสดุ งานประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา  ซึ่งในการดําเนินงานได้มีคําสั่งแต่งตั้ง และมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่อย่างชัดเจน และมีการ

ดําเนินการรายงานการประหยัดพลังงานทุกเดือน รายงานค่าใช้จ่ายในระบบ DMIS เป็นประจําทุกเดือน ในส่วนของ

การประชาสัมพันธ์ งาน กศน. ทั้งหนังสือราชการ เวบไซต์ ทางไลน์ เฟสบุ๊คและทางสื่ออื่นๆ มีการจัดทําระบบประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา  มีการ ประเมินตนเองและรายงานหน่วยงานต้นสังกัดและผู้เก่ียวข้อง มีการวางแผนและ

บริหารงานท่ัวไป เพ่ือให้ประหยัดทั้งเวลาและงบประมาณ ทําให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เช่น 

งานธุรการ  มีการนําระบบ  e-office มาใช้ในการรับส่งหนังสือราชการ  เพ่ือให้เกิดการประหยัดเวลาและการลดใช้

กระดาษ   งานอาคารสถานที่    มีการดูแลตรวจสอบอาคารสถานที่ให้มีความปลอดภัย มีการปรับปรุงสถานท่ีให้เอื้อ

ต่อการทํางานพัสดุ มีการตรวจสอบ ครุภัณฑ์ให้พร้อมใช้งาน มีการบํารุงรักษาครุภัณฑ์เพ่ือยืดอายุการใช้งาน มี

มาตรการประหยัดพลังงาน (ไฟฟ้า) จัดทําข้อมูลสารสนเทศเพ่ือง่ายต่อการสืบค้น  มีการคัดแยกขยะเพ่ือลดปริมาณ

ขยะมูลฝอย 

     ด้านหลักธรรมาภิบาลมีการทํางานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทั้งในเรื่องบัญชี การเงิน พัสดุ การ

รายงานข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบัน มีการส่งเสริมบุคลากรโดยการอบรมให้ความรู้ในเรื่องของกฎระเบียบในการ

ปฏิบัติงาน เช่น  การเงิน  บัญชี  พัสดุ   การจัดทําระบบควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ E-budget    
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การทําหลักฐานบัญชีพัสดุ   การรายงานพัสดุประจําปี รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี การรายงานผลการใช้

จ่ายเงินงบประมาณ  การจัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวัน  รายงานงบเดือน 

            5.สถานศึกษามีการดําเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายจุดเน้นสํานักงาน กศน./นโยบายจุดเน้น

กระทรวงศึกษาธิการ/ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของแผนการศึกษาชาติ 20 ปี อย่างไร  

     ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอนเจดีย์  ได้ดําเนินงานด้านวิชาการ  ด้าน

งบประมาณ ด้านงานบริหารบุคคล  และด้านการบริหารทั่วไปที่สอดคล้องกับนโยบาย จุดเน้น สํานักงาน กศน. 

นโยบายจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของแผนการศึกษาชาติ  20 ปี โดยได้มีการปรับปรุง

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2562  จัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ    

ให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจ  โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ มีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า  สร้างค่านิยมที่ดีต่อการ

ทํางาน และองค์กรมีการวางแผนการปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อคุณภาพมาตรฐาน

การศึกษา  มีหลักธรรมาภิบาลในการดําเนินงาน ทําให้การดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์  ที่สอดคล้องกับนโยบาย 

จุดเน้น สํานักงาน กศน. นโยบายจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของแผนการศึกษาชาติ 20 ปี 

ดังน้ี 

5.1  การดําเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการดําเนินงาน กศน.ปีงบประมาณ  

2562   

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านส่งเสริมและจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ข้อ 5.1 ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ 

ข้อ 5.2 สร้างความตระหนักถึงความสําคัญของการสร้างสังคมสีเขียว  ส่งเสริมความรู้ให้กับประชาชน

เก่ียวกับการคัดแยก  การแปรรูปและการกําจัดขยะรวมทั้งการจัดการมลพิษในชุมชน 

ข้อ 5.3 ส่งเสริมให้หน่วยงานและสถานศึกษาใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งลดการใช้

ทรัพยากรที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตรท่ี 6  ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ 

ข้อ 6.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและ

เชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลกลางของกระทรวงศึกษาธิการ  เพ่ือการบริหารจัดการและบูรณาการข้อมูลของประชาชน
อย่างเป็นระบบ 
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ข้อ 6.2 ส่งเสริมการใช้ระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส์(E-office)ในการบริหารจัดการ เช่นระบบการลา 

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  ระบบการใช้รถราชการ  ระบบการขอใช้ห้องประชุม  เป็นต้น 
ข้อ 6.4 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานตําแหน่งให้ตรงกับ

ความชํานาญ 
5.2 การดําเนินงานท่ีสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2561 

ข้อ 6 จุดเน้นด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ 

แนวทางหลัก 

6.2  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

โครงการหลัก 

3  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

3) การดําเนินงานท่ีสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการดําเนินงาน กศน.ปีงบประมาณ 2562   

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านส่งเสริมและจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ข้อ 5.1 ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ 

ข้อ 5.2 สร้างความตระหนักถึงความสําคัญของการสร้างสังคมสีเขียว  ส่งเสริมความรู้ให้กับประชาชน

เก่ียวกับการคัดแยก  การแปรรูปและการกําจัดขยะรวมทั้งการจัดการมลพิษในชุมชน 

ข้อ 5.3 ส่งเสริมให้หน่วยงานและสถานศึกษาใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งลดการใช้

ทรัพยากรที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตรท่ี 6  ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ 

ข้อ 6.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและ

เชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลกลางของกระทรวงศึกษาธิการ    เพ่ือการบริหารจัดการและบูรณาการข้อมูลของ

ประชาชนอย่างเป็นระบบ 

ข้อ 6.2 ส่งเสริมการใช้ระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส์(E-office)ในการบริหารจัดการ เช่นระบบการลา 

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  ระบบการใช้รถราชการ  ระบบการขอใช้ห้องประชุม  เป็นต้น 

ข้อ 6.4 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานตําแหน่งให้ตรงกับ

ความชํานาญ 

5.3 การดําเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และเป้าหมายของแผนการศึกษาชาติ 20 ปี 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 6  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

ข้อ 2.1 โครงสร้าง  บทบาทและระบบการบริหารจัดการศึกษามีความคล่องตัว  ชัดเจนและตรวจสอบ

ได้ (1) มีการปรับปรุงโครงสร้างและระบบบริหารราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาคและสถานศึกษาให้มีคุณภาพ  

สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

ข้อ 2.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา(6)จํานวนสถานศึกษาที่บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ิมข้ึน 

                    จากการดําเนินงานของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอนเจดีย์มีผล

การประเมินตนองภายในสถานศึกษามาตรฐานที่ 3 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  ตัวบ่งชี้ที่  3.1  การบริหาร

สถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาล  คะแนนที่ได้  5  ระดับคุณภาพอยู่ในระดับ

ดีมาก 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 การส่งเสริม สนับสนนุการจัดการศกึษาของภาคีเครือข่าย 
ผลการดําเนินงาน 

1. สถานศึกษามีกระบวนการในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดหรือร่วมจัดการศึกษาของภาคีเครือข่ายอย่างไร 

  กศน.อําเภอดอนเจดีย์มีการส่งเสริมสนับสนุน ร่วมจัดการศึกษา โดยได้มีการประสานงาน สํารวจและจัดทํา
เวทีประชาคม เพ่ือวางแผนการจัดกิจกรรมร่วมกันกับภาคีเครือข่าย ให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ โดยมีบันทึก
หนังสือราชการเพ่ือขอความอนุเคราะห์ด้านสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ บุคลากร กับภาคีเครือข่าย ในการจัดกิจกรรม
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เช่น ในการจัดกิจกรรมการสอนเสริมได้เชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้  ผู้เรียนการศึกษา
ต่อเน่ือง และผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย และมีการจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอนเจดีย์กับอําเภอดอนเจดีย์และส่วนราชการภาคี
เครือข่าย บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฉบับน้ีทําข้ึน  ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอําเภอดอนเจดีย์     
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2558  ระหว่าง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอนเจดีย์  
กับอําเภอดอนเจดีย์และส่วนราชการภาคีเครือข่าย เพ่ือให้ภาคีเครือข่ายได้ตระหนักถึงความสําคัญที่จะร่วมมือกัน  
เพ่ือพัฒนาและสนับสนุนการศึกษา และได้ทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  ดังน้ี 

1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางวิชาการ และกิจกรรมอื่นเพ่ือการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มี
คุณธรรม และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามความต้องการของท้องถ่ินและชมุชนตามหลักสตูร
การศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาจัดหาสือ่การเรยีนการสอน จัดหาแหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ิน เพ่ือใหผู้้เรียน
เกิดการเรียนรูอ้ย่างตอ่เน่ืองและย่ังยืน 

3. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างค่านิยมหลักของคนไทยให้เกิดข้ึนเพ่ือสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง 
4. ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ที่เป็นการส่งเสริมอาชีพในทอ้งถ่ิน เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที ่ ได้เกิดการ

เรียนรู้และนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชนใ์นการประกอบอาชีพ 
5. ส่งเสริม สนับสนุนและจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้เกิดกระบวนการ

เรียนรู้แก่ประชาชน ตามภารกิจและอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามเป้าหมาย 
ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข่าวสาร พัฒนาแหล่งเรียนรู้ การติดตามประเมินผลอย่างต่อเน่ือง 

6. ร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาองค์ความรู้และกระบวนการเกษตรธรรมชาติที่ถูกต้องให้กับประชาชน
ในพ้ืนท่ี 
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         โดยมีส่วนราชการภาคีเครือข่ายร่วมทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ดังน้ีคือ นายอําเภอ

ดอนเจดีย์,สาธารณสุขอําเภอดอนเจดีย์,พัฒนาการอําเภอดอนเจดีย์,เกษตรอําเภอดอนเจดีย์,  ปศุสัตว์อําเภอดอนเจดีย์

,สถานีตํารวจภูธรดอนเจดีย์,อบต.ดอนเจดีย์,อบต.ทะเลบก,อบต.ไร่รถ,อบต.หนองสาหร่าย,อบต.สระกระโจม,เทศบาล

ตําบลสระกระโจม,เทศบาลตําบลดอนเจดีย์,โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา1 ,โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอน

เจดีย์ 

 

 

 

 

 

 

 
ในการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โครงการจัดการศึกษาเพ่ือ

พัฒนาสังคมและชุมชน และกิจกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต ได้รับความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการร่วม
จัดกิจกรรม และให้การสนับสนุนวิทยากรในการให้ความรู้กับนักศึกษาและผู้เข้าร่วมโครงการ    

2. ภาคีเครือข่ายจัด หรือร่วมจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างไร 

 ภาคีเครือข่ายร่วมจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  โดยสถานศึกษาได้รับการอนุเคราะห์ 
และความร่วมมือ การสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย ในการจัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การจัดการศึกษาต่อเน่ือง 
และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยในด้านสถานที่ งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และบุคลากร เช่น 
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โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน     

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ว/ด/ป ที่
ดําเนินการ 

ภาคีเครือข่าย การรว่มสนับสนนุในการ
จัดกิจกรรม 

1 โครงการปฐมนิเทศและมอบใบ
ประกาศนียบัตรนักศึกษา 

4 พ.ย. 2561 วัดดอนเจดีย์ สถานที่,วัสด ุอุปกรณ์

2 เตรียมความพร้อม การ 
สอบ N-Net   

9 ก.พ.2562 โรงเรียนบรรหารแจ่มใส
วิทยา 1 

วิทยากร

3 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
เรียนรู้ประวัตศิาสตร์ชาติไทย
และบุญคุณพระมหากษัตริย์
ไทย สู่การเป็นพลเมืองดีตาม
วิถีประชาธิปไตย 

24 ก.ค.
2562 

กองอํานวยการรักษาความ
มั่นคงภายในจังหวัด
สุพรรณบุรี 

วิทยากร

4 โครงการสอนเสริม        
(เตรียมความพร้อมการสอบ    
N – NET) 

10 ส.ค.
2562 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใส
วิทยา 1 

วิทยากร

โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ว/ด/ป ที่
ดําเนินการ 

ภาคีเครือข่าย การรว่มสนับสนนุในการ
จัดกิจกรรม 

1 โครงการอบรมประวัติศาสตร์
ชาติไทยและบญุคุณของ 
พระมหากษัตริย์ รับรู้สิทธิ        
รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย รู้กลไก 
การบริหารราชการ ใส่ใจ
สิ่งแวดลอ้ม สูก่ารพัฒนา 
ที่ย่ังยืน 

15-16 ก.พ.
2562 

กองอํานวยการรักษาความ
มั่นคงภายในจังหวัด
สุพรรณบุร ี

วิทยากร

2 โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน
ปลอดภัยจากยาเสพติด 4.0 

26-27 มิ.ย.
2562 

สาธารณสุข              

อําเภอดอนเจดีย ์

วิทยากร
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โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 

ที่ โครงการ/กิจกรรม ว/ด/ป ที่
ดําเนินการ 

ภาคีเครือข่าย การรว่มสนับสนนุในการ
จัดกิจกรรม 

1 การดูแลสุขภาวะและ

สุขอนามยั ปัญหาสุขภาพของ

ผู้สูงอายุ 

15 ธ.ค.

2561 

สาธารณสุข              

อําเภอดอนเจดีย ์

วิทยากร

2 การดูแลห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ 29 ธ.ค. 

2561 

สาธารณสุข              

อําเภอดอนเจดีย ์

วิทยากร

3 การดูแลใสใ่จสขุภาวะผู้สูงอายุ 26 ธ.ค. 

2561 

สาธารณสุข              

อําเภอดอนเจดีย ์

วิทยากร

4 การดูแลใสใ่จสขุภาวะผู้สูงอายุ 26 ธ.ค. 

2561 

สาธารณสุข              

อําเภอดอนเจดีย ์

วิทยากร

5 การป้องกันอัคคีภัยในชุมชน 12 มี.ค. 

2562 

สํานักงานเทศบาลตําบลสระ

กระโจม 

วัสดุ อุปกรณ์ ,วิทยากร

6 โครงการอบรมให้ความรู้คุณ

แม่ยุคใหม่ใส่ใจสุขภาวะเด็ก

แรกเกิดถึง 5 ขวบ 

10 พ.ค. 

2562 

สาธารณสุข             

อําเภอดอนเจดีย ์

วิทยากร

7 โครงการดแูลใส่ใจสขุภาวะผู้

สูงวัย 

28 มิ.ย. 

2562 

สาธารณสุข              

อําเภอดอนเจดีย ์

วิทยากร

8 โครงการดแูลห่วงใยห่างไกล

โรค NDCs 

29 มิ.ย. 

2562 

สาธารณสุข              

อําเภอดอนเจดีย ์

วิทยากร

9 โครงการดแูลห่วงใยห่างไกล

โรค NDCs 

8 ก.ค. 

2562 

สาธารณสุข              

อําเภอดอนเจดีย ์

วิทยากร
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ที่ โครงการ/กิจกรรม ว/ด/ป ที่
ดําเนินการ 

ภาคีเครือข่าย การรว่มสนับสนนุในการ
จัดกิจกรรม 

10 โครงการดแูลห่วงใย ใสใ่จ

สุขภาพผู้สูงอายุ 

12 ก.ค. 

2562 

สาธารณสุข              

อําเภอดอนเจดีย ์

วิทยากร

 3. สถานศึกษามีการติดตามการจัดหรือร่วมจัดการศึกษาของภาคีเครือข่ายอย่างไรบ้าง และนําผลการติดตามไป
ใช้อย่างไร    

 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอนเจดีย์มีการติดตามการจัดหรือร่วมจัด
การศึกษาของภาคีเครือข่าย โดยมีการดําเนินการนิเทศการจัดกิจกรรมในทุกกิจกรรมโดยยึดคําส่ังแต่งตั้ง
คณะกรรมการนิเทศภายในของสถานศึกษา ตามคําสั่งที่ 157/2561 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ภาคีเครือข่ายร่วม
เป็นคณะนิเทศติดตามของ กศน.อําเภอ เป็นการนิเทศภายใน และมีการนิเทศจากบุคคลภายนอกให้คําแนะนํา ซึ่งเป็น
ภาคีเครือข่ายที่ร่วมจัดกิจกรรม  เพ่ือนําไปใช้ในการปรับปรุงการจัดกิจกรรม โดยการใช้แบบนิเทศตดิตาม และมีการใช้
แบบความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมเป็นส่วนหน่ึงในการสรุปผลการดําเนินงานของกิจกรรมน้ัน  

4. สถานศึกษามีการทบทวนหรือติดตามกระบวนการในการส่งเสริม สนับสนุนการจัด หรือร่วมจัดการศึกษาของ
ภาคีเครือข่าย เพื่อนําไปปรับปรุงกระบวนการอย่างไร 

 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอนเจดีย์มีการทบทวนหรือติดตามเมื่อ
ดําเนินการจัดกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว กระบวนการในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดหรือร่วมจัดการศึกษาของภาคี
เครือข่ายเพ่ือนําไปปรับปรุงกระบวนการในการจัดกิจกรรม  โดยนําข้อมูลจากการรายงานผลการจัดกิจกรรม ข้อมูล
การนิเทศของ ผู้บริหาร ข้าราชการ ครูอาสาสมัครฯ และภาคีเครือข่าย โดยนําข้อมูลมานําเสนอในการประชุมภายใน
ของสถานศึกษา และประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือร่วมกันหาแนวทางการพัฒนา ปรับปรุงในการจัดกิจกรรม
ครั้งต่อไป 

 5. สถานศึกษามีกระบวนการในการส่งเสริม สนับสนุน ให้ภาคีเครือข่ายจัด หรือ ร่วมจัดการศึกษาอย่างไรที่เป็น
ต้นแบบ 

 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอนเจดีย์มีกระบวนการในการส่งเสริมสนับสนุน
ให้ภาคีเครือข่ายของ กศน.อําเภอดอนเจดีย์ร่วมจัดกิจกรรมต่างๆ ของ กศน.อําเภอดอนเจดีย์เช่น โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน และกิจกรรมการศึกษา
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เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต ได้รับความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการร่วมจัดกิจกรรมและให้การสนับสนุนในด้าน วิทยากร
บรรยายให้ความรู้และวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินการจัดกิจกรรม 

 ภาพกิจกรรมโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ รับรู้สิทธิ รู้หน้าที่  
รู้กฎหมาย รู้กลไกการบริหารราชการ ใส่ใจสิ่งแวดลอ้ม สูก่ารพัฒนาที่ย่ังยืน  
ในวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์.2562 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากภาคีเครือข่าย 

กองอํานวยการรักษาความมัน่คงภายในจังหวัดสุพรรณบุรี 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 การมีสว่นร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา 
           1. สถานศึกษามีกระบวนการในการสรรหา และกระบวนการในการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่ท่ีระเบียบกําหนดให้แก่คณะกรรมการสถานศึกษาได้อย่างไร 
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอนเจดีย์ ได้ดําเนินการตามกระบวนการในการ
สรรหา และกระบวนการในการสร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ที่ระเบียบกําหนดให้แก่คณะกรรมการ
สถานศึกษา  ดังน้ี 
            1.1 กระบวนการในการสรรหาได้ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและประสานความ
ร่วมมือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่ได้ประกาศกําหนดจํานวนคุณสมบัติ หลักเกณฑ์  วิธีการ
ได้มาของประธานและกรรมการ วาระการดํารงตําแหน่ง   การพ้นจากตําแหน่ง  รวมทั้งอํานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการสถานศึกษา  ในสังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกตามอัธยาศัย  ตามประกาศลง
วันท่ี  24  ตุลาคม  2551  โดยมีกระบวนการสรรหา ดังน้ี 
                1)  ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นกรรมการสถานศึกษา  โดยได้กําหนดคุณลักษณะของคณะ กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถหรือมีความชํานาญอันเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยด้านใดด้านหน่ึง  ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา  ศิลปะและวัฒนธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
พัฒนาสังคม  ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเมือง  การปกครอง  ผู้ทรงคุณวุฒด้านความม่ันคง  
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและสารสนเทศ    ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น  ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
สาธารณสุข    โดยมีการกําหนดวัน เวลา  สถานที่รับสมัครและเอกสารที่ใช้ประกอบการรับสมัคร 
                2) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษา 
                3) การคัดเลือกกรรมการสถานศึกษา   เมื่อได้ผู้ที่สมัครด้านต่างๆตามความรู้และความสามารถ แล้วต้อง
มีการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในคู่มือ 
                4) การเลือกประธานกรรมการสถานศึกษา     ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอดอนเจดีย์  จะเปิดเวทีให้ผู้ที่ได้รับได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการฝ่ายต่างๆพร้อมทั้งคัดเลือกประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษาจากคณะกรรมการท้ัง 8  คน  เสนอผู้อํานวยการสํานักงานศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี  ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา 
            1.2 กระบวนการในการสร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ที่ระเบียบกําหนดให้แก่
คณะกรรมการสถานศึกษา โดยเชิญประชุมชี้แจงและแจกระเบียบที่กําหนด   เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่ตามระเบียบที่กําหนด ซึ่งการประชุมจะกําหนดข้ึนอย่างน้อย ปีละ 1 คร้ัง โดยให้คณะกรรมการ
สถานศึกษามีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 
                  1) ให้คําปรึกษาและพิจารณาให้ข้อเสนอแนะแผนพัฒนาการศึกษา  แผนปฏิบัติการการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  และให้ความเห็นชอบหลักสูตรของสถานศึกษา  
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                  2) ส่งเสริมให้มีการระดมทุนทางสังคมและทรัพยากรจากชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์กร
อื่นทั้งภาครัฐและเอกชน ให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
                  3) ติดตามและเสนอแนะผลการดําเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของ
สถานศึกษา ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยกําหนด 
 
          2. สถานศึกษาทราบได้อย่างไรว่าคณะกรรมการสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
ที่ระเบียบกําหนด 
                ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอนเจดีย์ได้มีการจัดทําคู่มือคณะกรรมการ
สถานศึกษา    และมีการประชุมชี้แจงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาให้กับคณะกรรมการสถานศึกษา
ทราบ  หลังจากได้มีการแต่งตั้งจากผู้มีอํานาจเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยคณะกรรมการสถานศึกษาได้รับทราบ และทํา
ความเข้าใจร่วมกับสถานศึกษาในบทบาทหน้าที่เพ่ือให้การดําเนินงานของสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย     
โดยการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาแต่ละคร้ัง ได้บรรจุอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา  เพ่ือให้
คณะกรรมการสถานศึกษาได้รับทราบถึงอํานาจหน้าที่ของตนเอง อีกทั้งได้ดําเนินการสอบถามความรู้ความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ว่ามีความเข้าใจมากน้อยเพียงใด รวมทั้งให้คณะกรรมการสถานศึกษาร่วมพิจารณาและเห็นชอบตาม
บทบาทหน้าท่ีในการประชุมแต่ละครั้ง 
           3. คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมตามบทบาทหน้าที่ตามที่ระเบียบกําหนดหรือไม่ 
       ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอนเจดีย์มีการจัดประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 1  ครั้ง  เพ่ือให้คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น  ร่วม
ประชุม ร่วมวางแผนในการดําเนินงานตามภารกิจของสถานศึกษา เห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปี   แผนพัฒนาของ
สถานศึกษา  หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถ่ินรายวิชาเลือก  ระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้นและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณการ แผนการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเน่ือง  แผนกิจกรรมการ
เรียนการสอนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แผนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนประจําภาคเรียน   ระเบียบสถานศึกษา การ
ดําเนินการจ้างพิมพ์และจัดซื้อหนังสือแบบเรียน  การใช้จ่ายงบประมาณกิจกรรมต่างๆ   เป็นวิทยากรให้ความรู้ ร่วม
บริจาคทรัพย์ตามกําลังศรัทธาในการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น วันเด็กแห่งชาติ   วันรักการอ่าน 2 เมษา  ร่วมเป็นเกียรติ
ในพิธีเปิดงานต่างๆตามความเหมาะสมในการจัดกิจกรรมอย่างต่อเน่ืองตามบทบาทและภารกิจของคณะกรรมการ
สถานศึกษา  รวมทั้งกํากับและส่งเสริมกิจกรรมการดําเนินงานของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้การ
ดําเนินการของสถานศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์ ซึ่งสถานศึกษาสถานศึกษา ได้ชี้แจง  ระเบียบ  แนวปฏิบัติ 
โครงการตามนโยบายและนําเสนอสรุปผลการดําเนินงานให้คณะกรรมการสถานศึกษาทราบ  
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             4. สถานศึกษามีการทบทวนกระบวนการในการสรรหาและกระบวนการในการสร้างความรู้ ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ตามระเบียบกําหนด ให้แก่คณะกรรมการสถานศึกษา อย่างไร 
       ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอนเจดีย์ มีการทบทวนกระบวนการ     
สรรหาคณะกรรมการสถานศึกษา ในกรณีท่ีหมดวาระ  ลาออก  ตาย  ย้ายสถานท่ีปฏิบัติงาน  ได้มีการสรรหา
คณะกรรมการสถานศึกษาแทนโดยพิจารณาตามคุณลักษณะ  คุณสมบัติและดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สถานศึกษาเพ่ิมเติม โดยสถานศึกษาประชุม ชี้แจง ทําความเข้าใจให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาปีละ 2 ครั้ง   
เก่ียวกับกระบวนการสรรหา วิธีการ  การทบทวนกระบวนการในการสร้างความรู้ความเข้าใจ  เก่ียวกับบทบาทหน้าที่
ให้แก่คณะกรรมการสถานศึกษามาประชุมเพ่ือให้คณะกรรมการสถานศึกษาต้องมีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน  ประสาน
ความร่วมมือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้คําปรึกษาและร่วมมือในการพัฒนาการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกับภาคีเครือข่าย ตลอดจนติดตาม การดําเนินการการจัดการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามท่ีสถานศึกษากําหนด เช่น มีการนิเทศ
ติดตามผล กิจกรรม/โครงการ ในพ้ืนที่ของสถานศึกษาและเห็นชอบโครงการที่สถานศึกษาจัดข้ึน เพ่ือให้สอดคล้องกับ
นโยบายของสถานศึกษา คณะกรรมการที่ตายหรือหมดวาระ สถานศึกษาได้มีการประกาศรับสมัครใหม่โดยใช้ระเบียบ
ที่กําหนดเพื่อทดแทนตําแหน่งท่ีว่างลง 
            5.  สถานศึกษามีการดําเนินงานสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของสํานักงาน กศน. นโยบาย จุดเน้น
ของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี อย่างไร 
        ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอนเจดีย์มีการดําเนินงานด้านการมีส่วน
ร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา สอดคล้องกับนโยบายและ จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์และ
เป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี ดังน้ี 
             5.1   นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ  
                   การดําเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ   ปีงบประมาณ 2562   คือ 
ข้อ 6. จุดเน้นด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ 
                   แนวทางหลัก 6.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา  
                   โครงการหลัก 
                   4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา  
                      -โครงการพัฒนารูปแบบ/แนวทาง การส่งเสริมการสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดและสนับสนุนการ
จัดการศึกษาจากทุกภาคส่วนของสังคม  
                      -โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายการศึกษาในการจัดการศึกษาในพ้ืนที่ อาทิ สมัชชา
การศึกษาหรือสภาการศึกษาจังหวัดหรือสถาบัน และองค์กรต่างๆในสังคม 
             5.2  ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาต ิ20 ปี  



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report) ประจาํปีงบประมาณ 2562 หน้า 234 
 

                    การดําเนินงานสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี คือ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
                   ข้อ 2.5 ระบบบริหารงานบุคลากรทางการศึกษา มีความเป็นธรรม สร้างขวัญกําลังใจและส่งเสริมให้
ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ (1) มีระบบการสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์ความรู้
ความสามารถประสบการณ์การจัดการเรียนการสอน การบริหารการศึกษาและความสําเร็จในวิชาชีพ             
           จากการดําเนินงานของศูนย์การศึกษานอกระบบและศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอนเจดีย์มีผลการ
ประเมินตนเองภายในสถานศึกษามาตรฐานที่ 3  ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  ตัวบ่งชี้ที่  3.3  การมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษา  คะแนนท่ีได้ 4.5 คะแนน ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.4  การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ผลการดําเนินงาน 

ข้อที่ 1. สถานศึกษาได้จัดระบบการประเมินคุณภาพภายในท่ีส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียนและผู้รับบรกิารอย่างไร 
 กศน.อําเภอดอนเจดีย์ได้ดําเนินการจัดระบบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยจัดประชุมชี้แจง
บุคลากรและกรรมการสถานศึกษาในเรื่องความสําคัญและความจําเป็นในการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และสร้างความเข้าใจในระบบและกระบวนการ การดําเนินการประกันคุณภาพ  ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560  
และร่วมกันกําหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมายของสถานศึกษาในแต่ละกิจกรรม  ซึ่งกําหนดจากการวิเคราะห์บริบท
ของสถานศึกษา  ตลอดจนกําหนดทิศทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้กับผู้รับบริการ  โดยการจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 4 ปี  และแปลงแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเป็นแผนปฏิบัติการประจําปี  นําเสนอขอความ
เห็นชอบจากกรรมการสถานศึกษา และสํานักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี  นําแผนปฏิบัติการประจําปี 2562 ไปสู่การ
ปฏิบัติ มีการดําเนินงานตามแผน มีการการนิเทศติดตามผลการดาํเนินงาน ตลอดจนการนําผลการประเมินมาปรับปรุง
พัฒนา ทั้งน้ี ได้ดําเนินการเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กําหนดในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งผลให้ผู้เรียนและ
ผู้รับบริการมีคุณภาพตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เช่น 
  การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการจัดอบรมฝึกทักษะให้ความรู้กระบวนการคิดเป็น รูปแบบสะเต็มศึกษา           

ที่ดําเนินการจัดกิจกรรมเม่ือวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมนายมหานุภาพวัดดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 

พบว่านักศึกษา กศน.อําเภอดอนเจดีย์ มีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการคิดเป็น และสามารถนําทักษะกระบวนการ

คิดเป็น ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ 

 
การศึกษาต่อเน่ือง 

 กศน.อําเภอดอนเจดีย์  มีการติดตามประเมินผลผู้รับการฝึกอบรมโครงการเกษตรธรรมชาติด้วยศาสตร์
พระราชาสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน ซึ่งจัดกิจกรรมข้ึนเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ณ  โ ค ร งก า รฟา ร์ ม ตั ว อ ย่ า งต าม
พระราชดําริ  บ้านยางกลาง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง โดพบว่าผู้เข้ารับการอบรมสามารถนําความรู้ท่ีได้จากการอบรม  
โดยการปลูกผักสวนครัวที่ปลูกได้ง่ายไว้บริเวณบ้านเพ่ือรับประทานในครอบครัว  ซึ่งเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัว
และยังมีการทําบัญชีรายรับ – รายจ่าย เพ่ือควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆของตนเองและครอบครัว และมีการนําแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมับปรับใช้ในการดําเนินชีวิตอย่างต่อเน่ืองย่ังยืน 
  
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report) ประจาํปีงบประมาณ 2562 หน้า 236 
 

การศึกษาตามอัธยาศัย 
 กศน.อําเภอดอนเจดีย์  ได้ดําเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมอัตราการอ่านของประชาชนโดยการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านในรูปแบบต่าง ๆ เช่น อาสาสมัครส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนบ้านหนังสือชุมชนห้องสมุด
เคลื่อนท่ี เพ่ือพัฒนาให้ประชาชนมีความสามารถในการอ่าน เข้าใจความคิดวิเคราะห์พ้ืนฐานและสามารถรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารท่ีถูกต้องและทันเหตุการณ์ รวมท้ังนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวัน 

ข้อท่ี 2. สถานศึกษามีการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่บุคลากรในการดําเนินงานตามระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาที่กําหนดอย่างไร 
 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 กศน.อําเภอดอนเจดีย์ ได้มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
แก่บุคลากรในสังกัดโดยการจัดให้มีการประชุมประจําเดือน มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และเสนอแนะแนวทางการ
ดําเนินงาน แต่งตั้งคณะทํางานในระบบประกันคุณภาพ แต่ละตัวบ่งชี้ ได้กําหนดให้มีการรับผิดชอบและมีการพัฒนา
บุคลากรในระดับจังหวัดโดยได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมกําหนดค่าเป้าหมายเพ่ือจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษาประจําปี 2562  ในวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมสํานักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นผล
ให้บุคลากรผู้รับผิดชอบมีความรู้ความเข้าใจในการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา   
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ภาพการเข้าร่วมประชุมกําหนดค่าเป้าหมาย 
เพ่ือจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาประจําปี 2562 

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 
ณ หอ้งประชุมสํานักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี 
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ข้อที่ 3. สถานศึกษามีการทบทวน หรือประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีส่งผลต่อคุณภาพ
ผู้เรียน และผู้รับบริการอย่างไร 

 กศน.อําเภอดอนเจดีย์ทบทวนติดตาม หรือประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จัดทํา
สารสนเทศและแสดงผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดและมาตรฐาน โดยการรายงานผลการดําเนินงานทุกกิจกรรม/
โครงการ เช่น  การรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) การประชุมประจําเดือน การประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาปีละ 2 ครั้ง เพ่ือทราบผลการจัดกิจกรรม/โครงการ และนําผลมาวิเคราะห์ ปรับปรุง พัฒนา ให้ตรงตาม
ความต้องการของผู้เรียนและผู้รับบริการ และได้ดําเนินการนําผลการประเมินคุณภาพภายในและข้อพัฒนาของ
สถานศึกษาเพ่ือนํามาวางแผนในการพัฒนา และการการจัดทําระบบประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งในปีงบประมาณ 
2561 กศน.อําเภอดอนเจดีย์มีผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ดังน้ี 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้
น้ําหนัก

(คะแนน)

ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับคุณภาพ

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน/ผู้รับบริการ 35 30 ดีมาก
การศกึษาขั้นพื้นฐาน  
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีคุณธรรม 5 4 ดี
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีทักษะกระบวนการคิด 

ทักษะการแสวงหาความรู้ เรียนรู้อย่างตอ่เน่ือง และ
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการดํารงชีวิต  5 5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีความรู้พ้ืนฐาน 5 4 ดี
การศกึษาต่อเนื่อง  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4  ผูเ้รียนหรือผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความสามารถ และ

ทักษะในการประกอบอาชีพ 5 4 ด ี
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5 ผู้เรียนหรอืผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติตนตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5 5 ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6  ผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้เทคโนโลยีได้
อย่างเหมาะสม 5 4 ด ี

การศึกษาตามอัธยาศัย  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ผู้รบับริการได้รับความรู้และ/หรือประสบการณ์จากการเข้าร่วม

กิจกรรม/โครงการการศึกษาตามอัธยาศัย 
5 4 ดี
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้
น้ําหนัก

(คะแนน)

ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับคุณภาพ

 
 
 
มาตรฐานท่ี 2 คณุภาพการจัดการศกึษา/การให้บริการ 45 36 ดี
การศกึษาขั้นพื้นฐาน  
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 คุณภาพครูการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 5 4 ดี
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 คุณภาพของหลักสตูรสถานศกึษา 5 4 ดี
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 คุณภาพสื่อตามหลักสตูรสถานศึกษา 5 4 ดี
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 คุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลกัสูตร

สถานศึกษา 
5 4 ดี

การศกึษาต่อเนื่อง  
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 คุณภาพวิทยากรการศึกษาตอ่เน่ือง 5 4 ดี
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6 คุณภาพหลักสตูรและส่ือการศึกษาตอ่เน่ือง 5 4 ดี
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.7 คุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาต่อเน่ือง 5 4 ดี
การศกึษาตามอัธยาศัย  
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.8 คุณภาพผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 5 4 ดี
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.9 คุณภาพกระบวนการจัดกิจกรรมการศึกษาตาม

อัธยาศัย 
5 4 ดี

มาตรฐานท่ี 3 ประสทิธิภาพการบริหารจัดการการศกึษา 20 19 ดีมาก
ตัวบ่งชีท่ี้  3.1 การบริหารสถานศึกษาตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง

และหลักธรรมาภิบาล 
5 5 ดีมาก

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 การส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของภาคี
เครือข่าย 

5 4 ดี

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา 5 5 ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4  การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 5 5 ดีมาก

รวม 100 85 ดีมาก
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report) ประจาํปีงบประมาณ 2562 หน้า 240 
 

 

จากผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา เห็นควรให้สถานศึกษาจัดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือการปรบัปรุง 
หรือพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตามลําดับความสาํคัญ ดังน้ี 

1. ในการดําเนินกิจกรรมให้ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี มีส่วนในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมอย่างย่ังยืน ต่อเน่ืองและให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกันมีความมุ่งมั่นในการดําเนินการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร เป็นองค์กรที่มีส่วนร่วมสร้างสังคม
คุณธรรม โดยมีการบริหารจัดการองค์กรตามหลักคุณธรรม ธรรมาภิบาล หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกในองค์กรยึดมั่นคุณธรรมเป็นฐานในการดําเนินชีวิตและปฏิบัติงาน และมีส่วนร่วมรณรงค์
ส่งเสริมคุณธรรมให้กับประชาชน ชุมชน 

2. ควรมีการส่งเสริมและพัฒนาครูผู้สอนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้มีทักษะ มีความรู้ และความสามารถเพ่ือจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ตามมาตรฐานของหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551และมีการดําเนินการนิเทศติดตามเพ่ือนําปัญหาอุปสรรค มาวิเคราะห์เพ่ือการปรับปรุง แก้ไข และ
พัฒนา รวมถึงนําจุดเด่นของครูผู้สอนแต่ละคน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ  เพ่ือที่ กศน.
อําเภอดอนเจดีย์ จะพิจารณา เพ่ือคัดเลือกครูผู้สอนท่ียังไม่ได้รับการพัฒนาหรือต้องการต่อยอดองค์ความรู้ ใน
หลักสูตรต่างๆ จากแฟ้มประวัติ บุคคล เพ่ือเข้ารับการพัฒนา อบรม 

3. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอนเจดีย์ควรมีการทบทวนหรือติดตามเมื่อ
ดําเนินการจัดกิจกรรมต่างเสร็จสิ้นแล้ว มีกระบวนการในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดหรือร่วมจัดการศึกษาของภาคี
เครือข่ายเพ่ือนําไปปรับปรุงกระบวนการในการจัดกิจกรรม  โดยนําข้อมูลจากการรายงานผลการจัดกิจกรรม ข้อมูล
การนิเทศของ ผู้บริหาร ข้าราชการ ครูอาสาสมัครฯ และภาคีเครือข่าย โดยนําข้อมูลมานําเสนอในการประชุมภายใน
ของสถานศึกษา และประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือร่วมกันหาแนวทางการพัฒนา ปรับปรุงในการจัดกิจกรรม
ครั้งต่อไป 
     จากผลการประเมินตนเองในปีงบประมาณ 2561 กศน.อําเภอดอนเจดีย์ได้นําข้อเสนอแนะดังกล่าว มา
จัดทําโครงการในปีงบประมาณ 2562 โดยเน้นในเรื่องการพัฒนาครูและผู้เรียน โดย กศน.อําเภอดอนเจดีย์ ได้
ดําเนินการในโครงการและกิจกรรมต่างๆ เช่น 

    1.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom ตามโครงการ เพ่ิม
ศักยภาพครู กศน.ด้วย Google APP for Education ประจําปี 2562 มี ครู กศน.ตําบล เข้ารับการอบรมจํานวน  3 
ราย คือ นางสาวไพเราะ  น่ิมนวล  นายนิวัฒน์  เกตุแก้ว  และนางสาวบุญตา  สุดแก้ว ซึ่งครูได้นําความรู้ที่ได้รับจาก
เข้าร่วมโครงการ  มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ และนําเทคโนโลยีมาใช้กับผู้เรียน        มีการบูรณาการการ
เรียนรู้ในเร่ืองของการจัดทําใบงาน   แบบทดสอบออนไลน์  การจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจออนไลน์     
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2. โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษากาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีคร ู 

  กศน.ตําบล เข้ารับการอบรมในรุ่นที ่1-4  จํานวน 4 คน  ดังน้ี        

รุ่นที่ 1  ระดับประถมศึกษา วันที่ 25-27  เมษายน  2562 นายนิวัฒน์  เกตุแก้ว 

รุ่นที่ 2  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  วันที่  9-11  พฤษภาคม  2562  นางสาวไพเราะ  น่ิมนวล 

รุ่นที่ 3  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 17-20  พฤษภาคม  2562  นายมานพ  ชาวกําแพง 

รุ่นที่ 4 กศน.ทางไกลระดับมธัยมศึกษาตอนปลายวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2562 นายณคร  นาคมังสัง 

3. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน “ค่ายอบรมลูกเสือคุณธรรม นําสุขภาพ” 
              จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ  75 คน วันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2560 ณ ค่ายลกูเสือดรุณวิทย์ อ.ดอนเจดีย ์

4. โครงการประกวดผลงานทางวิชาการของนักศึกษา กศน.อําเภอดอนเจดีย์และห้องเรียนเศรษฐกิจ 
   พอเพียง วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ กศน.อําเภอดอนเจดีย์ 

  5. โครงการอบรมและศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย บุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย 
              วันที่ 20 กรกฎาคม 2561  ณ หอ้งประชุมนายมหานุภาพ วัดดอนเจดีย ์

   วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 ณ อนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 
 6. โครงการประกวดและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักศึกษา กศน.อําเภอดอนเจดีย์  

   ภาคเรียนที่ 1/2561 วันท่ี 28 สิงหาคม 2561 ณ กศน.อําเภอดอนเจดย์ี 
           1. การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า ผู้เรียนมีความรู้พ้ืนฐานไปใช้ในการดํารงชีวิต การทํางาน ผู้เรียนการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานที่ประสบความสําเร็จในเรื่องการทํางาน การศึกษาต่อ และดูจากการตรวจสอบวุฒิการศึกษามาจาก        
สถานประกอบการ สถานศึกษาที่นําไปศึกษาต่อ และจากนักศึกษามาขอใบรับรองเพื่อนําไปสมัครงาน 
           2.  การศึกษาต่อเน่ือง จากนิเทศติดตามผลผู้เรียน พบว่ามีผู้เรียนสามารถนําความรู้ไปใช้ในการลดรายจ่าย 
เ พ่ิมรายได้ ประกอบอาชีพและพัฒนาอาชีพเพ่ือเพ่ิมมูลค่าของราคาสินค้า หรือบริการที่ นําไปใช้ได้จริง            
ตามวัตถุประสงค์ของหลกัสูตร ความรู้ ความสามารถ ที่ได้จากวิทยากรให้ความรู้ เช่นการนําสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ในชุม
ชุนมาค้าขายออนไลน์ 
 3. การศึกษาตามอัธยาศัย จากการดําเนินการจัดโครงการการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ 2562      
เด็ก เยาวชน ประชาชน /ผู้รับบริการท่ัวไป ได้รับการบริการอย่างครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการส่งเสริมนิสัย    
รักการอ่าน เพ่ือนําไปสู่การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัยเข้าไปแสวงหาความรู้ และ
นําความรู้ที่ได้ ไปพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของตนเองให้ดีข้ึน  มีผู้รับบริการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการการศึกษา
ตามอัธยาศัย จํานวน 16,711 คน 
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ข้อที่ 4. สถานศึกษามีการจัดทําแนวทางการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
เพื่อให้บุคลากรของสถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานอย่างไร 
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอนเจดีย์ ได้จัดทําคู่มือการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ กศน.อําเภอดอนเจดีย์ และมีการดําเนินการ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา  มีการดําเนินการตั้งค่าเป้าหมาย หรือระดับผลการดําเนินงานที่สถานศึกษาคาดหวัง ว่า
สามารถทําให้เกิดข้ึนได้ตามศักยภาพและบริบทของสถานศึกษา ซึ่ง กศน.อําเภอดอนเจดีย์ ได้กําหนดขึ้น โดยใช้ข้อมูล
สารสนเทศจากการดําเนินงานท่ีผ่านมาและผลการดําเนินงานในปี ปัจจุบัน มาเป็นฐานข้อมูลในการตั้งค่าเป้าหมาย
และต้องผ่านความเห็นชอบจากผู้ ผู้อํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี  มีการประชุมทบทวนรายละเอียด
มาตรฐานตัวบ่งชี้ ประเด็นการพิจารณาและการเกณฑ์การให้คะแนนเพ่ือให้เกิดความเข้าใจก่อนการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา ดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานและตัวบ่งช้ีของสถานศึกษา เพ่ือดําเนินการ
รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังน้ี 

1. นางนงลักษม์  บูราพรนุสรณ์  ตําแหน่ง ครูชํานาญการพิเศษ  

รับผิดชอบ  
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาล 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา 

2. นางสาววรรณนา  สุวรรณรัศมี  ตําแหน่ง บรรณารักษ์ชํานาญการ 

รับผิดชอบ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ผู้รับบริการไดร้ับความรู้และ/หรือประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 คุณภาพผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.9 คุณภาพกระบวนการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 

3. นายขัณฑกฤช  พลเสน  ตําแหน่ง ครูอาสาสมัครฯ 

รับผิดชอบ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีคุณธรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 คุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

4. นางสาวนฤมล  ฐิตะวรรณ   ตําแหน่ง ครูอาสาสมัครฯ 
รับผิดชอบ 

   ตัวบ่งชี้ที่ 1.6  ผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 คุณภาพวิทยากรการศึกษาต่อเน่ือง 
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5. นายอนุกูล  สาธุพันธุ์  ตําแหน่ง ครูอาสาสมัครฯ  
รับผิดชอบ 

      ตัวบ่งชี้ที่ 1.4  ผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพ 
      ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของภาคีเครือข่าย 
      ตัวบ่งชี้ที่ 3.4  การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

6. นางสาวไพเราะ  น่ิมนวล ตําแหน่ง ครู กศน.ตําบล 
รับผิดชอบ 

      ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีความรู้พ้ืนฐาน 
               ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 คุณภาพของหลักสูตรสถานศึกษา 

7. นายนิวัฒน์  เกตุแก้ว ตําแหน่ง ครู กศน.ตําบล 
      รับผิดชอบ 
               ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพครูการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
      ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 คุณภาพหลักสูตรและส่ือการศึกษาต่อเน่ือง 

8. นางสาวบุญตา  สุดแก้ว  ตําแหน่ง ครู กศน.ตําบล 
รับผิดชอบ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีทักษะกระบวนการคิด ทักษะการแสวงหาความรู้  เรียนรู้
อย่างต่อเน่ือง และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการดํารงชีวิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 คุณภาพสื่อตามหลักสูตรสถานศึกษา 

9. นายณคร  นาคมังสัง  ตําแหน่ง ครู กศน.ตําบล 
รับผิดชอบ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติตนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

10. นายมานพ  ชาวกําแพง  ตําแหน่ง ครุ กศน.ตําบล 
รับผิดชอบ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 คุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาต่อเน่ือง 

11.  นางสาวปัญฑิสา  เผือกพันธ์มุข 
รับผิดชอบ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ผู้รับบริการได้รับความรู้และ/หรือประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
ตวับ่งชี้ที่ 2.8 คุณภาพผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.9 คุณภาพกระบวนการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 
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เพ่ือให้บุคลากรของ กศน.อําเภอดอนเจดีย์ รวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่น่าเชื่อถือ โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลาย เช่น ศึกษาเอกสาร สัมภาษณ์ สังเกต เป็นต้นและบันทึกข้อมูล
หลักฐานเพ่ือเป็นข้อมูลสําหรับการประเมิน ดําเนินการประเมินตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ ร่วมกันวิเคราะห์ผลการ
ประเมินตนเอง จัดทํารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) เสนอรายงานผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษาให้กับคณะกรรมการสถานศึกษา สํานักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรีทราบและเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

 
ข้อท่ี 5. สถานศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอย่างไรท่ีเป็นต้นแบบ 
กศน.อําเภอดอนเจดีย์ได้นําข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาจากผลการประเมินตนเอง ในปีงบประมาณ 2561 มา

จัดทําโครงการในปีงบประมาณ 2562 โดยเน้นในเรื่องการพัฒนาครูและผู้เรียน โดย กศน.อําเภอดอนเจดีย์ ได้

ดําเนินการในโครงการและกิจกรรมต่างๆ  

 ในการการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพของสถานศึกษาในปีงบประมาณ 2562  กศน.อําเภอดอนเจดีย์ 
ได้ดําเนินการตามข้ันตอนการประเมินตนเองของสถานศึกษา ดังน้ี 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพ่ือทําหน้าที่ในการประเมิน และจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา 

2. คณะกรรมการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประชุม ทบทวนรายละเอียดมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ ประเด็นการ
พิจารณาและเกณฑ์การให้คะแนน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ ก่อนการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 3. ดําเนินการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่
น่าเชื่อถือ โดย ศึกษาเอกสาร สัมภาษณ์ สังเกต เป็นต้น และบันทึกข้อมูล หลักฐาน เพ่ือเป็นข้อมูลสําหรับการประเมิน 

4. ดําเนินการประเมินตามมาตรฐาน และตัวบ่งชี้  
5. ร่วมกันวิเคราะห์ผลการประเมินตนเอง 
6. จัดทํารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) โดยผ่านการตรวจทานจากคณะกรรมการ 
7. เสนอรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาทราบ  

 8.กศน.อําเภอดอนเจดีย์เสนอรายงานการประเมินตนเองฉบับสมบูรณ์ไปยังสํานักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี 
เพ่ือทราบและตรวจสอบความถูกต้อง และให้สํานักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี รวบรวมส่งไปยังสํานักงาน กศน. 

9.รายงานและเปิดเผยผลการประเมินตนเองต่อสาธารณชน เช่น ครู บุคลากรในสถานศึกษา ผู้เรียน 
ผู้รับบริการ ผู้ที่เก่ียวข้อง และประชาชนในชุมชน ท้องถ่ิน  
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จากผลการดําเนินงานของสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับมาตรฐานท่ี 3 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
การศึกษา ดังรายละเอียดข้างต้น สามารถสรุปคะแนนที่ได้ และระดับคุณภาพจากผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ได้ดังรายละเอียดในตารางต่อไปนี้ 

มาตรฐาน 
นํ้าหนัก

(คะแนน)
ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนท่ีได้ ระดับคุณภาพ
มาตรฐานท่ี 3 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษา  
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 การบริหารสถานศึกษาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ 
                 พอเพียงและหลกัธรรมาภิบาล 

5 5 ดีมาก

ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 การส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของภาคีเครือข่าย 5 4 ดีมาก
ตัวบ่งช้ีที่ 3.3 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศกึษา 5 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.4  การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 5 5 ดีมาก

รวม 20 19 ดีมาก
    

สถานศึกษามีผลการประเมินตนเองในภาพรวม มาตรฐานที่ 3 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษามี
คะแนนรวม เท่ากับ 19 คะแนน  ซึ่งมีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีมาก โดยมีจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  วิธีปฏิบัติที่ดี หรือ
นวัตกรรม หรือต้นแบบ และข้อเสนอแนะในการพัฒนา ดังน้ี 

จุดเด่น 

ผู้บริหารสถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอนเจดีย์สถานศึกษาดําเนิน
การศึกษา วิเคราะห์ นโยบายจุดเน้นหน่วยงานต้นสังกัด ที่เก่ียวข้องทําให้การวางแผนพัฒนาการศึกษาและการจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของสํานักงาน กศน. /นโยบาย 
จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์และเป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี และมาตรฐาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีการดําเนินงานด้านงบประมาณโดยนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช้ด้านงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา          
จัดกิจกรรมโครงการท่ีมีความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาและปัจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน เช่น  
งบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ์  บุคลากร  และการบริหารจัดการ ด้วยวิธีการที่ประหยัด คุ้มค่า 

จุดท่ีควรพัฒนา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอนเจดีย์ควรสร้างตระหนักให้ภาคีเครือข่ายได้

เห็นถึงความสําคัญที่จะร่วมมือกัน  การประสานงาน สํารวจและจัดทําเวทีประชาคม เพ่ือวางแผนการจัดกิจกรรม
ร่วมกันกับภาคีเครือข่าย ให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ โดยมีบันทึกหนังสือราชการเพ่ือขอความอนุเคราะห์ด้าน
สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ บุคลากร กับภาคีเครือข่าย ในการจัดกิจกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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วิธปีฏิบัติที่ดี หรือ นวัตกรรม  
ผู้บริหารสถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอนเจดีย์ได้จัดทํา

แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา   แผนปฏิบัติการประจําปี  ซึ่งในการดําเนินงานได้น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและนําหลักธรรมภิบาลมาประยุกต์ใช้ในการดําเนินงาน ท้ังในด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ   ด้านการ
บริหารงานบุคคล และด้านบริหารท่ัวไป   โดยมีการประยุกต์ใช้ในการดําเนินงาน   

 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอนเจดีย์  ควรสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพ่ิมเติม 

ในเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ซึ่งพบว่า ยังมีปัญหาด้านความรู้ ความเข้าใจ
ของบุคลากร จึงได้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากร ตั้งแต่ความหมาย ความสําคัญจําเป็นของการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ขั้นตอนการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ และฝึกทักษะให้แก่บุคลากรในด้านการ
ปฏิบัติงานและด้านการประเมินผลการดําเนินงาน และได้ประเมินผลการพัฒนาบุคลากรเรื่องการประกันคุณภาพ 
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บทที่ 4 
สรุปผลการประเมินตนเอง และแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 

 
 การประเมินตนเองของสถานศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2560 เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินตนเอง และแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา ได้ดังน้ี  
 การสรปุผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 การสรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สามารถสรุปผลได้เป็น 2 ส่วน คือ 

1) สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
2) สรุปผลการวิเคราะห์ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพ่ือการพัฒนา 

1. สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้
น้ําหนัก

(คะแนน) 
ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนท่ีได้ ระดับคุณภาพ
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน/ผู้รับบริการ 35 32.5 ดีมาก
การศกึษาขั้นพื้นฐาน   
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีคุณธรรม 5 4.5 ดีมาก
ตัวบ่งชีท้ี่ 1.2 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมทีักษะ กระบวนการคิด ทักษะการ
            แสวงหาความรู้ เรียนรู้อย่างตอ่เน่ือง และสามารถนําไปประยุกต์ใช ้
           ในการดํารงชีวิต  

5 5 ดีมาก

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีความรู้พ้ืนฐาน 5 4.5 ดีมาก
การศกึษาต่อเนื่อง   
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4  ผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความสามารถ และทักษะ
ในการประกอบอาชีพ 

5 5 ดีมาก

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5 ผู้เรียนหรอืผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของ
            เศรษฐกิจพอเพียง 

5 4.5 ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6  ผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่าง
            เหมาะสม 

5 4 ดี

การศึกษาตามอัธยาศัย   
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.7 ผู้รับบริการไดรั้บความรู้และ/หรือประสบการณ์จากการเข้าร่วม
                กิจกรรม/โครงการการศึกษาตามอัธยาศัย 

5 5 ดีมาก
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้
น้ําหนัก

(คะแนน) 
ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนท่ีได้ ระดับคุณภาพ
มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศกึษา/การให้บริการ 45 39.5 ดีมาก
การศกึษาขั้นพื้นฐาน   
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 คุณภาพครูการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 5 4.5 ดีมาก
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 คุณภาพของหลักสตูรสถานศกึษา 5 4 ดี
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 คุณภาพสื่อตามหลักสตูรสถานศึกษา 5 4 ดี
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 คุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลกัสูตรสถานศึกษา 5 4 ดี
การศกึษาต่อเนื่อง   
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 คุณภาพวิทยากรการศึกษาตอ่เน่ือง 5 4.5 ดีมาก
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6 คุณภาพหลักสตูรและส่ือการศึกษาตอ่เน่ือง 5 4.5 ดีมาก
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.7 คุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาต่อเน่ือง 5 4.5 ดีมาก
การศกึษาตามอัธยาศัย   
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.8 คุณภาพผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 5 5 ดีมาก
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.9 คุณภาพกระบวนการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 5 4.5 ดีมาก
มาตรฐานท่ี 3 ประสทิธิภาพการบริหารจัดการการศกึษา 20 19 ดีมาก
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

และหลักธรรมาภิบาล 
5 5 ดีมาก

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 การส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของภาคีเครือข่าย 5 4 ดี
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา 5 5 ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4  การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 5 5 ดีมาก

รวม 100 91.00 ดีมาก
  
 สถานศึกษามีผลการประเมินตนเองในภาพรวม โดยมีคะแนนรวม เท่ากับ 91.00 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับ
คุณภาพ ดีมาก 
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เกณฑร์ะดับคณุภาพตามมาตรฐานการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย 
ตารางที่ 1 เกณฑ์ระดับคุณภาพ ค่านํ้าหนัก 5 คะแนน 

ระดับคุณภาพ ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

ต้องปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก

คะแนน 0.0
0 

0.5
0 

1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00

ตารางที่ 2 เกณฑ์ระดับคุณภาพ ค่านํ้าหนัก 20 คะแนน 

ระดับคุณภาพ ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

ต้องปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก

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

16.01 -
20.00 

ตารางที่ 3 เกณฑ์ระดับคุณภาพ ค่านํ้าหนัก 35 คะแนน  

ระดับคุณภาพ ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

ต้องปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก

ช่วงคะแนน 0.00 – 7.00 7.01 – 14.00 14.01 –
21.00 

21.01 – 
28.00 

28.01 -
35.00 

ตารางที่ 4 เกณฑ์ระดับคุณภาพ ค่านํ้าหนัก 45 คะแนน  

ระดับคุณภาพ ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

ต้องปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก

ช่วงคะแนน 0.00 – 9.00 9.01 – 18.00 18.01 –
27.00 

27.01 – 
36.00 

36.01 -
45.00 

ตารางที่ 5 เกณฑ์ระดับคุณภาพ ค่านํ้าหนัก 100 คะแนน 

ระดับคุณภาพ ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

ต้องปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก

ช่วงคะแนน 0.00 – 20.00 20.01 –
40.00 

40.01 –
60.00 

60.01 – 
80.00 

80.01 -
100.00 
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2. สรุปผลการวิเคราะห์ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพื่อการพัฒนา 
 

 สรุปผลการวิเคราะห์ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพื่อการพัฒนา 
จุดเด่น      1. ผู้เรียนของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอนเจดีย์สามารถจัดทํา

โครงงานในเร่ืองที่ตนเองสนใจ โดยใช้กระบวนการกลุ่ม โดยมีความสอดคล้องกับสาระวิชา และ
สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ ผู้เรียนใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ โดยมีการพูดคุยในกลุ่ม ระดม
ความคิดในการเลือกเรื่องที่จะทําโครงงาน โดยตอบให้ได้ว่าโครงงานน้ันสอดคล้องกับสาระวิชาใด 
สามารถนําไปใช้ประโยชน์อย่างไร และในการสอนแบบ STEM ศึกษา ครูได้นํารูปแบบการสอนแบบ 
STEM ศึกษา  มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนกับผู้เรียนในช่วงของการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ เช่น การนําวัสดุที่เหลือใช้มาทําเป็นสิ่งประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ และผู้เรียนของ กศน.อําเภอ
ดอนเจดีย์ มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการคิดในการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สามารถนําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน  ถ่ายทอดสู่ชุมชน สังคม ได้อย่าง
เหมาะสมและได้นําความรู้ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมโครงการไปปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ 
ลดรายจ่ายให้กับตนเองและครอบครัวและได้นําความรู้ท่ีได้จากการดําเนินงานห้องเรียนเศรษฐกิจ
พอเพียง  โดยการปลูกผักสวนครัวที่ปลูกได้ง่ายไว้บริเวณบ้านเพ่ือรับประทานในครอบครัว  ซึ่งเป็น
การลดรายจ่ายของครอบครัวและยังมีการทําบัญชีรายรับ – รายจ่าย เพ่ือควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ  
ของตนเองและครอบครัว 

     2. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอนเจดีย์ มีการส่งเสริม สนับสนุน 
ให้ผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยได้รับการพัฒนาตนเองจากช่องทางการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  
เช่น  หนังสือ  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  ศึกษาดูงาน  อินเทอร์เน็ต  แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญา  เป็นต้น  และ
เข้าร่วม อบรม ประชุม สัมมนาจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  เมื่อผู้จัดกิจกรรมการศึกษา  
ตามอัธยาศัยได้รับความรู้และนําความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับ
ผู้รับบริการที่หลากหลายเพิ่มข้ึน มีการพัฒนาห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ให้ก้าวหน้าไปสู่
ห้องสมุดยุคดิจิทัล และได้นําแนวทางในการพัฒนาห้องสมุดฯ ให้สอดคล้องกับผู้รับบริการในพื้นที่
อําเภอดอนเจดีย์ เช่น  การปรับบรรยากาศภายในห้องสมุด เอื้อต่อการอ่านและการเรียนรู้  การจัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้ประยุกต์ให้เหมาะสมกับยุค 4.0 และเหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย 

     3. ผู้บริหารสถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอนเจดีย์
ดําเนินการศึกษา วิเคราะห์ นโยบายจุดเน้นหน่วยงานต้นสังกัด ที่เก่ียวข้องทําให้การวางแผนพัฒนา
การศึกษาและการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สอดคล้องกับนโยบายและ
จุดเน้นของสํานักงาน กศน. /นโยบาย จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์และเป้าหมาย
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ของแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี และมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
มีการดําเนินงานด้านงบประมาณโดยนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ด้านงบประมาณ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา จัดกิจกรรมโครงการที่มีความ
เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาและปัจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน เช่น  งบประมาณ  วัสดุ  
อุปกรณ์  บุคลากร  และการบริหารจัดการ ด้วยวิธีการที่ประหยัด คุ้มค่า 
 

จุดที่ควร
พัฒนา 

    1.ควรมีการติดตามผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรมมีการนําความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนา
คุณภาพชีวิตหรือการประกอบอาชีพได้  โดยเฉพาะผู้ที่เข้ารับการอบรม โครงการฝึกอบรมดิจิทัล
ชุมชน หลักสูตรการเข้าใจ Digital Literacy Curriculum และโครงการฝึกอบรมดิจิทัลชุมชน 
หลักสูตร E – commerce และโครงการ Smart ONIE เพ่ือ Smart Farmer หลังจากเสร็จสิ้น  
การอบรม ควรมีการติดตามผู้เรียน นําความรู้ไปใช้ในแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือการ
ประกอบอาชีพ  

      2. ควรจัดทําหลักสูตรการศึกษาต่อเน่ือง โดยเชิญวิทยากร หรือผู้เรียน ภูมิปัญญา เข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดทําหลักสตูร และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรรมการสถานศึกษา มีการนิเทศติดตาม 
ประเมินการใช้หลักสูตรการศึกษาต่อเน่ือง เพ่ือนําผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้
ตรงตามความต้องการของผู้เรียน ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดทําสื่อ โดยการจัดอบรมให้
ความรู้กับครูเพ่ือนําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

      3. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอนเจดีย์ควรสร้างตระหนักให้
ภาคีเครือข่ายได้เห็นถึงความสําคัญที่จะร่วมมือกัน  การประสานงาน สํารวจและจัดทําเวทีประชาคม 
เพ่ือวางแผนการจัดกิจกรรมร่วมกันกับภาคีเครือข่าย ให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ โดยมีบันทึก
หนังสือราชการเพ่ือขอความอนุเคราะห์ด้านสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ บุคลากร กับภาคีเครือข่าย ในการ
จัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

วิธีปฏิบัติที่ดี 
หรือนวัตกรรม 
หรือตัวอย่างท่ี
ดี หรือ
ต้นแบบ 
 

    1.ในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  
2551  กศน.อําเภอดอนเจดีย์ได้จัดโครงการประกวดผลงานทางวิชาการ โดยให้ผู้เรียนส่งผลงานทาง
วิชาการที่เกิดจากกระบวนการคิดในรูปแบบกลุ่ม ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภทคือการประกวดห้องเรียน
เศรษฐกิจพอเพียง และการประกวดโครงงาน ส่งผลให้ผู้ เรียนมีความกระตือรือร้นในการใช้
กระบวนการคิดอย่างมีทักษะ เพ่ือให้เกิดผลงานที่มีคุณภาพจนสามารถได้รับรางวัลและสามารถเป็น
ต้นแบบให้กับนักศึกษาคนอื่น 
    2. สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยได้รับการพัฒนา
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ตนเองจากช่องทางการเรียนรู้ ท่ีหลากหลาย  เช่น  หนังสือ  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  ศึกษาดูงาน  
อินเทอร์เน็ต  แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญา  เป็นต้น  และเข้าร่วม อบรม ประชุม สัมมนาจากหน่วยงาน  
ทั้งภาครัฐและเอกชน  เมื่อผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยได้รับความรู้และนําความรู้ท่ีได้รับมา
พัฒนาการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับผู้รับบริการท่ีหลากหลายเพ่ิมข้ึน  
    3. ผู้บริหารสถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอนเจดีย์  
ได้จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา   แผนปฏิบัติการประจําปี  ซึ่งในการดําเนินงานได้น้อมนํา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนําหลักธรรมภิบาลมาประยุกต์ใช้ในการดําเนินงาน ทั้งในด้าน
วิชาการ ด้านงบประมาณ   ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านบริหารท่ัวไป   โดยมีการประยุกต์ใช้
ในการดําเนินงาน   

 
แนวทางการพฒันาคุณภาพการศกึษา 

1. พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สูงข้ึนและมี
การดําเนินการใช้การเรียนการสอนในรูปแบบ STEM ศึกษาให้กับนักศึกษาและดําเนินการขยายผลการดําเนินงาน
ห้องเรียนเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ครอบครัวและชุมชนของนักศึกษา 

2. ครูและผู้เรียนควรร่วมกันวางแผน และจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เน้นการมีส่วนร่วมในการ
แสวงหาความรู้ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้มีความทันสมัย และจัดกิจกรรมอย่างต่อเน่ืองและมีการส่งเสริม
สนับสนุนให้ครูได้เข้ารับการอบรมสัมมนา หรือศึกษาดูงานการจัดกระบวนการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีการประชมุตดิตามผลการดําเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน ตวับ่งชี ้การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย 

3. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอนเจดีย์  ควรสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
เพ่ิมเติม ในเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ซึ่งพบว่า ยังมีปัญหาด้านความรู้    
ความเข้าใจของบุคลากร จึงได้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากร ตั้งแต่ความหมาย ความสําคัญ ของการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ขั้นตอนการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ และฝึกทักษะให้แก่บุคลากรใน
ด้านการปฏิบัติงานและด้านการประเมินผลการดําเนินงาน และได้ประเมินผลการพัฒนาบุคลากรเรื่องการประกัน
คุณภาพ 

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