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รายงานการประเมินตนเอง  ปี ๒๕๖๐ ก 
 

ค าน า 
 

  ตามที่กฎกระทรวงศึกษาธิการก าหนดระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพภายใน 
ส าหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบพ.ศ. ๒๕๕๕ ก าหนดให๎สถานศึกษาต๎องด าเนินการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการประกันคุณภาพภายใน โดยก าหนดให๎ต๎องมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตราการศึกษาของสถานศึกษา 
รวมถึงต๎องจัดท ารายงานการประเมินตนเองประจ าปี และเสนอรายงานการประเมินคุณภาพภายในตํอ
คณะกรรมการสถานศึกษา หนํวยงานต๎นสังกัด ภาคีเครือขําย และเผยแพรํตํอสาธารณชน รวมถึงเพ่ือน าผลการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษามาเป็นสํวนหนึ่งของการวางแผนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการมีสํวนรํวม
ของคณะกรรมการสถานศึกษาและภาคีเครือขําย 
  ในการนี้เพื่อเป็นการด าเนินงานให๎สอดคล๎องกับกฎกระทรวงฯ ดังกลําว ศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุสิต  จึงได๎ด าเนินการแตํงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
เพ่ือตรวจประเมินศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุสิต โดยการวิเคราะห์แผนการ
ปฏิบัติงานประจ าปีรํวมกับรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของสถานศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกัน
ระหวํางผู๎บริหารคณาจารย์เจ๎าหน๎าที่นักศึกษาและผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องเกี่ยวกับโครงการ กิจกรรมตํางๆ ที่สถานศึกษา
ได๎ด าเนินการ และสรุปผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนและผู๎รับบริการ ทั้งนี้คณะกรรมการประเมินได๎ใช๎
มุมมองโดยปรับการประเมินให๎เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงของสถานศึกษา โดยค านึงถึงปรัชญาวิสัยทัศน์อัต
ลักษณ ์ เอกลักษณ์ และลักษณะเฉพาะของสถานศึกษาให๎มากที่สุด 
  คณะกรรมการประเมินได๎รับความรํวมมืออยํางดียิ่งจากคณะผู๎บริหารบุคลากร และคณะกรรมการ
สถานศึกษา รวมถึงบุคคลตํางๆที่เก่ียวข๎องในการให๎ข๎อมูล เพ่ือยืนยันสภาพการด าเนินงานจริงของสถานศึกษาท าให๎
การตรวจประเมินเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย ซึ่งคณะกรรมการประเมินขอขอบคุณไว๎ ณ ที่นี้ 
  คณะกรรมการประเมินหวังวําศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุสิต จะได๎
น าผลการประเมินนี้ไปใช๎ในการรักษาจุดเดํนและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงตามบทบาทหน๎าที่ ของสถานศึกษาและ
น าไปสูํการพัฒนาผลงานในทุกพันธกิจตามความมุํงหมายปรัชญาวิสัยทัศน์และเปูาประสงค์ของสถานศึกษาตํอไป 
 

 
 (นางสาวสุกัญญา  ทรัพย์มณี) 

ผู๎อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุสิต 
 

ได้ตรวจสอบแล้ว  รับรองว่าข้อมูลถูกต้องและเป็นความจริง 
 

 
            
            (นายวินัย  โภคทรพัย์)    ลงชื่อ....................................................... 
   คณะกรรมการสถานศึกษา กศน.เขตดุสิต        ( นางสาวสุกัญญา  ทรัพย์มณี)  

 ผู๎อ านวยการ กศน.เขตดุสิต 
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สารบัญ 
 

หน๎า 
ค าน า            ก 
สารบัญ           ข 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 สรุปผลการประเมินตนเองตามรายมาตรฐานของสถานศึกษา     ๑ 
 สรุปผลการประเมินตนเองตามรายด๎านของกฎกระทรวงฯ ทั้ง ๔ ด๎าน    ๑ 
 จุดเดํน         ๑ 
 จุดที่ควรพัฒนา          ๓ 
 ข๎อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา       ๔ 
 ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต       ๕ 
 

บทที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 
 สภาพทั่วไปของสถานศึกษา        ๙ 
 ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา       ๙ 
 โครงสร๎างสถานศึกษา         ๑๑  

ท าเนียบผู๎บริหาร          ๑๗ 
 งบประมาณ          ๑๗ 
 การใช๎จํายงบประมาณ         ๑๘ 
 จ านวนผู๎เรียน ผู๎รับบริการ และจ านวนผู๎สอน       ๑๙ 
 จ านวนบุคลากรของสถานศึกษา        ๒๙ 
 แหลํงเรียนรู๎และภาคีเครือขําย        ๓๓ 
 เกียรติยศ ชื่อเสียง ผลงาน/และโครงการ/กิจกรรม ดีเดํนของสถานศึกษา   ๓๘ 
 ผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกโดยภาพรวมของสถานศึกษา   ๓๙ 
 

บทที่ ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 ทิศทางการด าเนินงานของสถานศึกษา       ๔๔ 
 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ เปูาประสงค์ และตัวชี้วัดความส าเร็จ  ๔๔ 
 กลยุทธ์            ๔๖ 

 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง  ปี ๒๕๖๐ ค 
 

สารบัญ(ต่อ) 
หน๎า 

 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา        ๔๘ 
แผนปฏิบัติงานประจ าปี         ๕๓ 

 เปูาหมายความส าเร็จตามรายมาตรฐาน       ๖๗ 
 ผลการด าเนินงานของสถานศึกษา        ๖๗ 
 สรุปผลการปรับปรุงและพัฒนาในรอบปีที่ผํานมา    ๖๙ 

  

บทที่๓ ผลการประเมินตนเอง 
 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ       
  ข๎อมูลความตระหนัก        ๗๒ 
  ข๎อมูลความพยายาม        ๗๓ 
  หลักฐานประกอบการด าเนินงาน       ๗๔ 

สรุปผลการประเมินตนเองในมาตรฐานที่ ๑      ๗๕ 
 มาตรฐานที่ ๒ คุณภาพการจัดการศึกษา/การให้บริการ      
  ข๎อมูลความตระหนัก        ๗๖ 
  ข๎อมูลความพยายาม        ๗๗ 
  หลักฐานประกอบการด าเนินงาน       ๗๙ 

สรุปผลการประเมินตนเองในมาตรฐานที่ ๒      ๗๙ 
 มาตรฐานที่ ๓การบริหารการศึกษา        
  ข๎อมูลความตระหนัก        ๘๐ 
  ข๎อมูลความพยายาม        ๘๑ 
  หลักฐานประกอบการด าเนินงาน       ๘๑ 

สรุปผลการประเมินตนเองในมาตรฐานที่ ๓      ๘๒ 
 มาตรฐานที่ ๔การประกันคุณภาพการศึกษา       
  ข๎อมูลความตระหนัก        ๘๓ 
  ข๎อมูลความพยายาม        ๘๓ 
  หลักฐานประกอบการด าเนินงาน       ๘๓ 

สรุปผลการประเมินตนเองในมาตรฐานที่ ๔      ๘๔ 
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สารบัญ (ต่อ) 
   

            หน๎า 
 

มาตรฐานที่ ๕อัตลักษณ์ของสถานศึกษา        
  ข๎อมูลความตระหนัก        ๘๕ 
  ข๎อมูลความพยายาม        ๘๕ 
  หลักฐานประกอบการด าเนินงาน       ๘๕ 

สรุปผลการประเมินตนเองในมาตรฐานที่ ๕      ๘๖ 
 มาตรฐานที่ ๖มาตรการส่งเสริม         
  ข๎อมูลความตระหนัก        ๘๗ 
  ข๎อมูลความพยายาม        ๘๗ 
  หลักฐานประกอบการด าเนินงาน       ๘๘ 

สรุปผลการประเมินตนเองในมาตรฐานที่ ๖      ๘๘ 
 

บทที่๔ การสรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 สรุปผลการประเมินตนเอง ในภาพรวมของสถานศึกษา     ๘๙ 
 การสรุปผลการประเมินตนเอง เพ่ือพัฒนาตามกฎกระทรวงวําด๎วยระบบ หลักเกณฑ์ฯ  ๙๓ 
 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต       ๙๗ 
 ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต       ๙๗ 
 ข๎อเสนอแนะตํอสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ      ๙๘ 
 

คณะผู้จัดท า          ๑๐๐ 
  

 
 

************************* 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุสิต ปัจจุบันตั้งอยูํ เลขที่  ๒/๓   
ใกล๎สี่แยกบางกระบือ(หรือใกล๎สี่แยกโรงเรียนราชินีบน) ถนนอ านวยสงคราม  แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต 
กรุ ง เทพมหานคร  รหั ส ไปรษณีย์  ๑๐๓๐๐  โทรศัพท์  ๐๒ -๒๔๑๕๙๔๕ โทรสาร๐๒ -๒๔๑๕๙๔๔  
E-mail : dusit@bkk1.nfe.go.th สังกัดส านักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กรุงเทพมหานคร กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มีบุคลากร จ านวน  ๑๙  คน มีนักศึกษาแตํละภาคเรียน จ านวน ๒,๑๔๘ คน  จัดให๎มีการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา เมื่อวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐  โดยผลการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษาตามรายมาตรฐาน และ ตัวบํงชี้ ของส านักงาน กศน. สามารถสรุปผลการประเมิน 
ได๎ดังนี ้
 

  สรุปผลการประเมินตนเองตามรายมาตรฐานของสถานศึกษาโดยภาพรวมในแต่ละ
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ ของสถานศกึษา มีดังน้ี 
  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต
ดุสิต ตามมาตรฐานของสถานศึกษาพบวําผลการประเมินในภาพรวมสถานศึกษามีคําคะแนนผลการประเมินเทํากับ
๘๖.๘๘ อยูํในระดับคุณภาพ ดี เมื่อพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู๎เรียน/ผู๎รับบริการ พบวํา 
มีคําคะแนนผลการประเมินเทํากับ ๒๘.๓๙ อยูํในระดับคุณภาพ ดี มาตรฐานที่ ๒ คุณภาพการจัดการศึกษา/การ
ให๎บริการ พบวํา มีคําคะแนนผลการประเมินเทํากับ๒๒.๐๒อยูํในระดับคุณภาพ  ดีมาตรฐานที่ ๓ การบริหาร
การศึกษา พบวํา มีคําคะแนนผลการประเมินเทํากับ ๙.๘๑ อยูํในระดับคุณภาพ  ดีมาก มาตรฐานที่ ๔ การประกัน
คุณภาพการศึกษา พบวํา มีคําคะแนนผลการประเมินเทํากับ ๙.๒๐ อยูํในระดับคุณภาพ  ดีมาก มาตรฐานที่ ๕ อัต
ลักษณ์ของสถานศึกษา พบวํา มีคําคะแนนผลการประเมินเทํากับ ๙.๐๐ อยูํในระดับคุณภาพ ดีมาก และ มาตรฐาน
ที่ ๖ มาตรการสํงเสริม พบวํา มีคําคะแนนผลการประเมินเทํากับ ๘.๔๖ อยูํในระดับคุณภาพ  ดี 
 

  สรุปผลการประเมินตนเองตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ.๒๕๕๓ ทั้ง ๔ ดา้น 
  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ.๒๕๕๓ ทั้ง ๔ ด๎าน ของศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุสิต พบวํา มาตรฐานด๎านที่ ๑ ผลการจัดการศึกษา มีคํา
คะแนน๔๑.๖อยูํในระดับคุณภาพดีมาตรฐานด๎านที่ ๒ การบริหารจัดการ มีคําคะแนน๑๖.๕๙อยูํในระดับคุณภาพ 
ดีมากมาตรฐานด๎านที่ ๓ การจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ มีคําคะแนน ๑๙.๔๙อยูํในระดับคุณภาพ
ดีและมาตรฐานด๎านที่ ๔ การประกันคุณภาพภายใน มีคําคะแนน ๙.๒๐อยูํในระดับคุณภาพดีมากดังรายละเอียด
ตามตารางท่ี ๑ และตารางท่ี ๒ 
 

  จุดเด่น  
  ด้านผลการจัดการศึกษา 
  ๑. ผู๎เรียนทุกคนประกอบด๎วยนักศึกษาที่เป็นพลเรือนและนักศึกษาที่เป็นทหารกองประจ าการ 
ได๎รับการตรวจสุขภาพสุขภาพรํางกายและบันทึกข๎อ มูลของผู๎เรียน เพ่ือติดตาม พัฒนาและสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมี
สุขภาพรํางกาย จิตใจแข็งแรงสมบูรณ์ พบวําผู๎เรียนสํวนใหญํมีสุขภาพดี รู๎จักดูแลตนเองให๎พ๎นภั ยอันตรายจากยา
เสพติด และสิ่งมอมเมา ที่สํงผลตํอสุขภาพรํางกายของผู๎เรียน  สํวนด๎านสุนทรียภาพ สถานศึกษาก าหนดนโยบายใน
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การจัดการเรียนการสอน และการจัดกระบวนการเรียนรู๎ ทั้งด๎านศิลปะ ดนตรี กีฬา และนันทนาการ ผู๎เรียนได๎รับ
การสํงเสริมและสนับสนุนให๎เข๎ารํวมกิจกรรมอยํางมีคุณภาพตามแผนงานและโครงการที่ก าหนด สํงผลให๎ผู๎เรียนมี
สุขภาพแข็งแรงตามวัย รู๎จักดูแลตนเองให๎มีความปลอดภัย จากภัยอันตราย รวมทั้งมีสุนทรียภาพด๎านศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์และนันทนาการ 
  ๒. ผู๎เรียนประพฤติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและชุมชน ได๎รับโอกาสในการเข๎ารํวม
โครงการ/กิจกรรมอบรมคุณธรรม เสริมสร๎างอุดมการณ์รักชาติศาสน์ กษัตริย์ และคํานิยมที่พึงประสงค์โครงการ
อบรมคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมที่พึงประสงค์ เป็นต๎น ประพฤติตนเป็นผู๎เรียนที่ดีของสถานศึกษา ด๎วยการ
ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสถานศึกษา บ าเพ็ญประโยชน์ตํอสังคม มีจิตสาธารณะ รู๎จักเสียสละก าลังกายและ
ก าลังทรัพย์ ในการชํวยเหลือสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษา เชํน รํวมกันพัฒนาอาคารเรียน  สถานที่ ท าความ
สะอาดศูนย์การเรียนที่นักศึกษาใช๎เป็นสถานที่พบกลุํม  เข๎ารํวมกิจกรรมโครงการเยาวชนไทยหัวใจอาสาพัฒนา
สังคม เข๎ารํวมกิจกรรมที่มีหนํวยงานเครือขําย ขอรับการสนับสนุนอยํางสม่ าเสมอ เชํนวัดสุคันธาราม 
กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงาน กศน.กทม. เป็นต๎น 
  ๓. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุสิต ได๎น ามาตรฐานการศึกษานอก 
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมาเป็นเปูาหมายในการด าเนินงาน ก าหนดตัวบํงชี้ความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามแผนที่สอดคล๎องกับมาตรฐานและตามก าหนดเปูาหมายรายปี จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีก าหนดกิจกรรม
โครงการที่สอดคล๎องกับมาตรฐานในการด าเนินงาน และนิเทศติดตามผลการด าเนินงาน โดยใช๎วงจรคุณภาพของเด
รมมิ่ง(PDCA) ในการตรวจสอบการด าเนินงานให๎บรรลุตามแผนงาน สถานศึกษามีหลักสูตรที่ได๎ตามมาตรฐานโดย
คณะกรรมการสถานศึกษาภาคีเครือขําย ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ชุมชนและองค์กรนักศึกษามีสํวนรํวมในการพัฒนา
หลักสูตรที่สอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎เรียน/ผู๎รับบริการ มีหลักสูตรท๎องถิ่นที่สอดคล๎องกับปัญหาความ
ต๎องการของผู๎เรียน ผู๎รับบริการ ครูและบุคลากรมีความรู๎ ความเข๎าใจและมีทักษะในการจัดท าและพัฒนาหลักสูตร 
จัดกระบวนการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญโดยใช๎แหลํงเรียนรู๎เป็นห๎องเรียน ใช๎สื่อที่หลากหลาย ผู๎เรียนน าความรู๎
ไปปรับใช๎ในวิถีชีวิตได๎จริง สํวนการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ได๎น านโยบายการใช๎แหลํงเรียนรู๎ในพ้ืนที่ และการใช๎
สมาร์ทโฟน มาเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ที่สร๎างบรรยากาศที่ตํอเอ้ือตํอการเรียนรู๎ มีการสํงเสริม
การศึกษาตามอัธยาศัยในเชิงรุกโดยจัดกิจกรรมศูนย์ดิจิทัลชุมชน โครงการบรรณสัญจร เพ่ือกระตุ๎นและสํงเสริมการ
อํานรํวมกับภาคีเครือขํายในชุมชน โดยมีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สูํการ
ปฏิบัติจากผู๎บริหารที่มีความรู๎ ความสามารถและใช๎หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรรํวมกับภาคี
เครือขํายเพ่ือให๎ครอบคลุมพ้ืนที่ทุกกจิกรรม 
 

ด้านผลการบริหารจัดการ 
  ๑. ผู๎บริหารมีความสามารถในการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพตามกรอบภาระงานทั้ง ๔ งาน 
ได๎แกํงานวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และการบริหารทั่วไป มีการวางแผนงานครอบคลุมภาระงานตาม
ข๎อก าหนดของหนํวยงานที่สอดคล๎องกับนโยบายของสถานศึกษา โดยยึดหลักการมีสํวนรํวมในการบริหารจัดการ 
บริหารงานด๎วยความโปรํงใส เป็นธรรม คณะกรรมการสถานศึกษา และภาคีเครือขําย มีสํวนในการให๎ค าแนะน า
และข๎อเสนอแนะในการบริหารจัดการ รวมทั้งสถานศึกษาจัดบรรยากาศที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎แกํผู๎เรียนและ
ผู๎รับบริการ 
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  ๒. สถานศึกษาน าข๎อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สองและน าผลการ
ประเมินคุณภาพภายในจากต๎นสังกัด มาจัดประชุม วางแผนวิเคราะห์ข๎อมูลท าโครงการ/กิจกรรมตามข๎อเสนอแนะ
ครบทุกข๎อ รวมทั้งสามารถด าเนินการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาได๎ตามแนวทางการปฏิบัติรูปการศึกษาในศตวรรษ
ที ่๒๑ สํงผลให๎สามารถรักษาระดับมาตรฐานการด าเนินงานได๎ประสบความส าเร็จ 

ด้านผลการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  สถานศึกษาได๎รับการสนับสนุนงบประมาณการจัดฝึกอบรมจากหนํวยงานต๎นสังกัด และภาคี
เครือขําย  เพ่ือพัฒนาประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอน และการจัดกระบวนการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็น
ส าคัญ บุคลากรสถานศึกษา ได๎รับการพัฒนาโดยการศึกษาดูงานที่เป็นกิจกรรมเดํนของพ้ืนที่  ประชุมอบรม 
สัมมนา ตามความต๎องการของครู และบุคลากร รวมทั้งได๎รับการสนับสนุนให๎แสวงหาความรู๎และเทคนิควิธีการใหมํ 
ๆ ด๎านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู๎ในวิชาที่สอนตามที่คุรุสภาก าหนด 
สถานศึกษาประเมินแผนการจัดการเรียนรู๎ ของครูทุกคนภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง มีการประเมินแบบวัด
แบบทดสอบของครูทุกคนทุกภาคการศึกษา สํงผลให๎ครูร๎อยละ ๘๐.๖๕ มีคุณสมบัติด๎านการจัดกระบวนการเรียนรู๎
ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
  ด้านผลการประกันคุณภาพภายใน 
  สถานศึกษาใช๎มาตรฐานของต๎นสังกัดเป็นมาตรฐานของสถานศึกษาและได๎รับการประเมิน
คุณภาพภายในจากต๎นสังกัดตามระยะเวลาที่ก าหนด จากข๎อมูลผลการด าเนินงาน ๓ ปี แสดงถึงพัฒนาการของ
ระบบประกันคุณภาพภายในตามกฎหมายกระทรวงฯ (ปีการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๙) พบวํา มีผลการด าเนินงาน
พัฒนาสูงขึ้นตามล าดับ เนื่องจากหนํวยงานต๎นสังกัดให๎ความส าคัญในการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินการ
ประกันคุณภาพภายในทุก ๓ ปี รวมทั้งสถานศึกษาและทุกฝุายที่เกี่ยวข๎องให๎ความรํวมมือในการพัฒนาการศึกษา
สํงผลให๎การด าเนินงานด๎านการประกันคุณภาพภายในมีประสิทธิภาพ 

จุดที่ควรพัฒนา 
ด้านผู้เรียน/ ผู้รับบริการ 
๑. การสํงเสริมด๎านการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ ( N-NET) 
๒. ผู๎เรียนมีความรู๎พื้นฐานที่แตกตํางกันท าให๎ผู๎เรียนขาดความมั่นใจในการศึกษาเรียนรู๎ควร 

ประเมินผู๎เรียนที่แตกตํางกัน จากความรู๎กํอนเข๎าเรียน และกํอนจบการศึกษา 
๓. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู๎เรียนการศึกษาพ้ืนฐานยังอยูํในระดับพอใช๎เนื่องจากหลักสูตร 

การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพ.ศ.๒๕๕๑มีรายวิชามากเกินไปท าให๎ผู๎เรียนเรียนรู๎ไมํครอบคลุม
เนื้อหาประกอบกับผู๎เรียนมีภารกิจในหน๎าที่ของทหารกองประจ าการ ท าให๎ชํวงเวลาที่เข๎ารับการประเมิน ไมํคํอยได๎
อํานข๎อสอบ และท าข๎อสอบด๎วยความรีบร๎อน  

๔. ผู๎เรียน/ผู๎รับบริการก าหนดเปูาหมายในการศึกษาเพ่ือต๎องการวุฒิทางการศึกษาไมํใชํการ 
พัฒนาตนเอง 

๕. ผู๎เรียน มีพ้ืนฐานความรู๎ที่แตกตํางกัน ท าให๎การใช๎สื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในสื่อสาร ไมํ
สํงผลตํอผู๎เรียนที่เพ่ิมข้ึน  

๖. ผู๎เรียน/ผู๎รับบริการ ควรได๎รับการพัฒนา การจัดกระบวนการเรียนรู๎ที่เหมาะกับความถนัดของ
ผู๎เรียน เพ่ือให๎ผู๎เรียนสนใจเรียนเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะทักษะด๎านชําง หรือการประดิษฐ์ คิดค๎นที่เหมาะกับทหารกอง
ประจ าการ เพ่ือสร๎างความสนใจให๎ผู๎เรียน เข๎ารับการศึกษาเพ่ิมข้ึน  
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๗. ผู๎เรียนในหนํวยทหารกองประจ าการ ยังมีคํานิยมที่ผิด ไมํสนใจเรียน แตํต๎องการหลักฐาน
การศึกษา ซึ่งมีบางจุดที่ให๎บริการอยูํ  
  ด้านบุคลากร 
  ๑. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุสิต มีบุคลากรที่เป็นข๎าราชการ 
ประจ าน๎อย ท าให๎การบริหารจัดการและการขับเคลื่อนการด าเนินงานเป็นไปอยํางยากล าบาก จึงต๎องพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให๎รอบด๎านอยํางตํอเนื่อง 
  ๒. บุคลากรเปลี่ยนบํอยไมํมีความรู๎และทักษะในการด าเนินงานเชิงวิชาการเชํนการเขียนโครงการ
การรายงานผลโครงการและการท าวิจัยในชั้นเรียนและบุคลากรยังไมํมีความรู๎ความเข๎าใจเพียงพอเกี่ยวกับแนวทาง
ในการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายนอกตามมาตรฐานและตัวบํงชี้ที่ก าหนดขึ้นใหม ํ

๓. สถานศึกษาต๎องด าเนินการพัฒนาบุคลากรสถานศึกษา และภาคีเครือขําย อยํางตํอเนื่อง  
เพ่ือให๎สามารถชํวยท างานได๎อยํางตํอเนื่อง  

๔. บุคลากรสถานศึกษา ควรมีการแสวงหาความรู๎ใหมํ ๆ และเทคโนโลยีใหมํ ๆ มาสร๎างแรงจูงใจ  
ในการเรียนของผู๎เรียนเพิ่มข้ึน  

๕. สํงเสริมให๎บุคลารกรได๎แสวงหาความรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ตําง ๆ อยํางหลากหลาย ตํอเนื่อง 
สม่ าเสมอ  

 

  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 
 ๑.ผู๎เรียนควรได๎รับโอกาสในการเรียนรู๎ ที่สอดคล๎องกับความรู๎ ความสามารถ และความถนัดของ

ผู๎เรียน ด๎วยสื่อการเรียนที่หลากหลาย เพ่ือการดึงศักยภาพที่แท๎จริงของผู๎เรียนมาใช๎ในการพัฒนาตนเอง และการ
สํงเสริมด๎านการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ (N-NET) โดยเฉพาะกลุํมสระความรู๎พ้ืนฐาน กลุํมสาระการ
ประกอบอาชี และกลุํมสาระทักษะการด าเนินชีวิต โดยครูและผู๎เรียนต๎องศึกษารายละเอียดและท าความเข๎าใจใน
รายวิชาที่สอน ใช๎กระบวนการกลุํมหรือการจัดกิจกรรมโดยใช๎สื่อการเรียนการสอนที่กระตุ๎นความสนใจของเรียน
ควรวิเคราะห์ข๎อสอบ (N-NET) เพ่ือน ามาจัดกิจกรรมสอนซํอมเสริมอยํางตํอเนื่อง รวมทั้งฝึกอบรมและเปิดโอกาสให๎
ผู๎เรียนวางแผนด าเนินการพัฒนาตนเองอยํางเป็นระบบ 
  ๒. สถานศึกษาควรติดตาม ขยายผลการพัฒนาอบรมของครู การตรวจอนุมัติจัดท าและใช๎
แผนการจัดการเรียนรู๎ประจ าภาคเรียนของครูแตํละคน พร๎อมการนิเทศการจัดการเรียนการสอน การวิเคราะห์
มาตรฐานแบบทดสอบ เครื่องมือการวัดผลประเมินผล โดยใช๎เครื่องมือที่สามารถสะท๎อนผลความส าเร็จและสภาพ
ปัญหาอุปสรรคในการใช๎พัฒนาผู๎เรียนมาวิเคราะห์ สรุปผลเมื่อสิ้นปีการศึกษา เพ่ือวางแผนสํงเสริมให๎ครูทุกคนได๎รับ
การพัฒนา เพ่ือแก๎ปัญหาได๎ตรงความต๎องการสํงผลให๎การจัดการเรียนรู๎มีประสิทธิผลสูงมากยิ่งขึ้น อยํางตํอเนื่อง 
  ๓. สถานศึกษาควรสํงเสริม พร๎อมก ากับ ติดตามให๎ครูทุกคนประเมินความก๎าวหน๎าของผู๎เรียน
ด๎วยวิธีการที่หลากหลาย อยํางตํอเนื่อง เพ่ือเปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนได๎ประเมินผลงานของตนเอง ของเพ่ือนรํวมงาน 
และการวางเงื่อนไขให๎ผู๎เรียนประเมินความก๎าวหน๎าของตนเองเพ่ือน ามาใช๎ปรับปรุงตนเองอยํางตํอเนื่อง รวมทั้งครู
ทุกคนควรวิเคราะห์ผลการประเมินผู๎เรียนเพ่ือนพมาเป็นข๎อมูลในการจัดสอนซํอมเสริมและปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน 
  ๔. สถานศึกษาควร ก ากับ ติดตามสํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎พัฒนาตนเองตามศักยภาพความพร๎อมโดย
ครูท าหน๎าที่อ านวยความสะดวกและดูแลชํวยเหลือผู๎เรียนอยํางเต็มที่ 
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  ๕. สถานศึกษา ควรพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา อยํางตํอเนื่อง เพ่ือให๎สอดคล๎องกับความต๎องการ
ของผู๎เรียน ที่มีความรู๎ใหมํ ๆ เพิ่มขึ้น อยูํตลอดเวลา เพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎รับการเทียบโอนผลการเรียนมากข้ึน  

ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุสิตก าหนดทิศทางพัฒนาสถานศึกษาใน
อนาคตให๎เป็นสถานศึกษาแหํงคุณภาพเป็นที่ยอมรับของประชาชนชนและสังคมโดยก าหนดแผนการพัฒนาดังนี้ 
  ๑. ผู๎บริหารมีความสามารถในการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการสถานศึกษา 
และภาคีเครือขําย มีสํวนรํวมในการให๎ค าแนะน าและข๎อเสนอแนะในการบริหารจัดการ สถานศึกษา ทุกภาคเรียน 
รวมทั้งต๎นสังกัดให๎ความส าคัญในการด าเนินการประกันคุณภาพทุก ๓ ปี มีผลการด าเนินงานตามโครงการพิเศษได๎
ประสบผลส าเร็จ รวมทั้งสามารถด าเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาอยําง
ตํอเนื่อง มีแหลํงเรียนรู๎ในชุมชนที่เอ้ือตํอการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ ด๎วยความรํวมมือ รํวมแรง รํวมใจของ   
หนํวยงานต๎นสังกัด คณะกรรมการสถานศึกษา ภาคีเครือขํายภาครัฐ และเอกชน และภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่มีความรู๎ 
ความสามารถ ประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพ ให๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการให๎ค าแนะน า และข๎อเสนอแนะ
ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอยํางมีคุณภาพทุกปีการศึกษา 
  ๒. สถานศึกษาก าหนดนโยบายสํงเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศระบบฐานข๎อมูลโดยน า
เทคโนโลยีมาใช๎ในการบริหารจัดการการจัดกระบวนการเรียนรู๎ที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช๎ใน
การติดตํอสื่อสารระหวํางบุคคล  กลุํมผู๎เรียน เพ่ือเปิดโลกทัศน์ให๎กว๎างขึ้นเกิดการเรียนรู๎อยํางกว๎างไกล       ในโลก
ยุคดิจิตอล เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและประสบการณ์ในการเรียนรู๎ตามอัธยาศัยให๎เกิดประโยชน์สูงสุดเกิดการเรียนรู๎
ตลอดชีวิต 
  ๓. สถานศึกษาควรสํงเสริมการวิจัย ๕ บทมาใช๎ในการพัฒนางานการศึกษาเน๎นการด าเนินงานเชิง
คุณภาพ เพ่ือพัฒนางานเข๎าสูํมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนด 
  ๔. สถานศึกษาต๎องรักษาระดับการสํงเสริมให๎บุคลากรให๎มีความรู๎ได๎พัฒนาตนเองด๎านตํางๆเชํน
การวิจัยทักษะวิชาการทักษะการสอนภาษาอังกฤษทักษะการจัดเวทีประชาคมทักษะการจัดกิจกรรมลูกเสือยุว
กาชาดเป็นต๎นเพ่ือให๎เกิดการพัฒนาอยํางตํอเนื่องสามารถน า ไปใช๎ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๕. สถานศึกษาต๎องรักษาระดับการสํงเสริมให๎ภาคีเครือขํายเข๎ามามีบทบาทในการด าเนินงานจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและระดมความรํวมมือจากภาคีเครือขําย เพ่ือให๎เกิดคุณภาพใน
การจัดการศึกษา ในเขตดุสิต ตํอไป  
  ๖. สถานศึกษาต๎องรักษามาตรการสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคมได๎แกํ
การมีคุณธรรมจริยธรรมมีจิตสาธารณะปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยใสํใจสุขภาพกายและสุขภาพจิตสามารถ
ด ารงชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข 

๗. สถานศึกษาต๎องสํงเสริมการกิจกรรมการเรียนรู๎โดยเน๎นให๎ผู๎เรียนส าคัญ  ได๎ฝึกทักษะทางด๎าน
ภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษให๎มากขึ้นและสํงเสริมการศึกษาเรียนรู๎ภาษาที่สาม คือภาษาจีน และสนับสนุนให๎มี
การน าเทคโนโลยีมาใช๎ในการด าเนินงาน และการจัดการเรียนการสอนอยํางทั่วถึง 
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  ตารางท่ี ๑ สรุปผลการประเมินตนเองโดยภาพรวมในแตํละมาตรฐานและตัวบํงชี้ของ
สถานศึกษามีดังนี้ 

มาตรฐาน 
น้ าหนัก
(คะแนน) 

ผลการประเมินตนเอง 
คะแนนที่ได้ ระดับ

คุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ ๓๕ ๒๘.๓๙ ดี 
ตัวบํงชี้ที่ ๑.๑ ผู๎เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๓ ๓.๐๐ ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่ ๑.๒ ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่ 
พึงประสงค์ 

๓ ๒.๙๕ ดีมาก 

ตัวบํงชี้ที่ ๑.๓ ผู๎เรียนมีความใฝุรู๎ และเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง ๓ ๒.๖๗ ดี 
ตัวบํงชี้ที่ ๑.๔ ผู๎เรียน คิดเป็นท าเป็น ๓ ๒.๙๔ ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่ ๑.๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียนการศึกษานอก 
ระบบระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๑๐ ๕.๐๙ ต๎องปรับปรุง 

ตัวบํงชี้ที่ ๑.๖ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียนการศึกษาตํอเนื่อง ๕ ๔.๕๔ ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่ ๑. ๗ ผู๎เรยีนมีงานท าหรือมีรายได๎เสริม มีทักษะในการ 
ท างานสามารถท างานรวํมกับผูอ่ื๎นได๎และมีเจตคติที่ดีตํออาชีพสุจริต 

๕ ๔.๕๐ ดีมาก 

ตัวบํงชี้ที่ ๑.๘ ความพึงพอใจตํอการให๎บริการการศึกษาตาม 
อัธยาศัย 

๓ ๒.๗๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๒ คุณภาพการจัดการศึกษา/การให้บริการ ๒๕ ๒๒.๐๒ ดี 
ตัวบํงชี้ที่ ๒.๑ คุณภาพของหลักสูตร ๔ ๓.๕๐ ดี 
ตัวบํงชี้ที่ ๒.๒ คุณภาพของครู  ๔ ๓.๒๗ ดี 
ตัวบํงชี้ที่ ๒.๓ คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู และผู๎สอนที่ 
เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 

๔ ๓.๒๘ ดี 

ตัวบํงชี้ที่ ๒.๔ คุณภาพผู๎สอน/วิทยากร การศึกษาตํอเนื่อง ๓ ๒.๗๙ ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่ ๒.๕ คุณภาพสื่อที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ของผู๎เรียนและ 
ผู๎รับบริการ 

๓ ๓.๐๐ ดีมาก 

ตัวบํงชี้ที่ ๒.๖ คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ๔ ๓.๖๕ ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่ ๒.๗ การสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ ๓ ๒.๕๓ ดี 
มาตรฐานที่ ๓ การบริหารการศึกษา  ๑๐ ๙.๘๑ ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่ ๓.๑ คุณภาพของการบริหารสถานศึกษา ๒ ๒.๐๐ ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่ ๓.๒ ระบบฐานข๎อมูลเพื่อการบริหารจัดการ ๒ ๒.๐๐ ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่ ๓.๓ ผลการบริหารความเสี่ยง ๒ ๑.๘๑ ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่๓.๔ ผลการปฏิบัติหน๎าที่ของผู๎บริหารสถานศึกษา ๒ ๒.๐๐ ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่ ๓.๕ ผลการปฏิบัติตามบทบาทของคณะกรรมการ 
สถานศึกษา 

๒ ๒.๐๐ ดีมาก 



รายงานการประเมินตนเอง  ปี ๒๕๖๐ ๗ 
 

มาตรฐาน 
น้ าหนัก
(คะแนน) 

ผลการประเมินตนเอง 
คะแนนที่ได้ ระดับ

คุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๔ การประกันคุณภาพการศึกษา ๑๐ ๙.๒๐ ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่ ๔.๑ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ๕ ๔.๕๐ ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่ ๔.๒ การประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต๎นสังกัด ๕ ๔.๗๐ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๕ อัตลักษณ์ของสถานศึกษา ๑๐ ๙.๐๐ ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่ ๕.๑ ผลการพัฒนาให๎บรรลุเปูาหมายตามปรัชญา  
พันธกิจและวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถานศึกษา 

๕ ๔.๕๐ ดีมาก 

ตัวบํงชี้ที่ ๕.๒  ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนที่สะท๎อน 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕ ๔.๕๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๖ มาตรการส่งเสริม ๑๐ ๘.๔๖ ดี 
ตัวบํงชี้ที่ ๖.๑  ผลการสํงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ 
มาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาสูํความยั่งยนื เพ่ือให๎ 
สอดคล๎องกับนโยบายทางการศกึษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

๕ ๔.๒๕ ดี 

ตัวบํงชี้ที่ ๖.๒ ผลที่เกิดจากการสํงเสริมการจัดการศึกษานอก 
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชน 

๕ ๔.๒๑ ดี 

รวม ๑๐๐ ๘๖.๘๘ ดี 
 

  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุสิต มีคําคะแนนผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษาโดยภาพรวมเทํากับ๘๖.๘๘ อยูํในระดับคุณภาพ ดี 
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ตารางท่ี ๒สรุปผลคุณภาพของสถานศึกษาโดยภาพรวมตามกฎกระทรวงฯพ.ศ.๒๕๕๓ ทั้ง 
๔ ด๎านมีดังนี้ 

มาตรฐานกฎกระทรวง ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก
(คะแนน) 

ผลการประเมินตนเอง 
ของสถานศึกษา 

คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 

ผลการจัดการศึกษา ตัวบํงชี้ที่ ๑.๑ ถึง ๑.๘ตัวบํงชีท้ี่ 
๕.๑ ถึง ๕.๒และตัวบํงชี้ที่ ๖.๒ 

๕๐ ๔๑.๖ ดี 

การบริหารจัดการศึกษา ตัวบํงชี้ที่ ๒.๗ตัวบํงชี้ที่ ๓.๑ ถึง 
๓.๕และตัวบํงชี้ที่ ๖.๑ 

๑๘ ๑๖.๕๙ ดีมาก 

การจัดการเรียนการสอนที่เน๎น 
ผู๎เรียนเป็นส าคัญ 

ตัวบํงชี้ที่ ๒.๑ ถึง ๒.๖ ๒๒ 
 

๑๙.๔๙ ดี 

การประกันคุณภาพภายใน ตัวบํงชี้ที่ ๔.๑ และ ๔.๒ ๑๐ ๙.๒๐ ดีมาก 
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บทท่ี ๑ 
ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 

 

 สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 
ชื่อสถานศึกษา :  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุสิต   
ที่อยู่ :   เลขที่ ๒/๓  ใกล๎สี่แยกบางกระบือ  ถนนอ านวยสงคราม  แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต   
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร   รหัสไปรษณีย์ ๑๐๓๐๐   
เบอร์โทรศัพท์ :  ๐๒-๒๔๑-๕๙๔๕  
เบอร์โทรสาร  :  ๐๒-๒๔๑-๕๙๔๔    
E-mail ติดต่อ :  dusit@bkk๑.nfe.go.th 
สังกัด  :   ส านักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร 

ส านักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ 

 ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา 
ประวัติสถานศึกษา : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุสิต เดิมชื่อวํา 

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตดุสิตปัจจุบันเป็นสถานศึกษาในสังกัด ส านักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร จัดตั้งขึ้นตั้งแตํปี พ.ศ.  ๒๕๔๐  เพ่ือบริการการศึกษานอกโรงเรียนใน
พ้ืนที่เขตดุสิตตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องการจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตดุสิต ลงวันที่ 
๑๗  เมษายน ๒๕๔๐โดยก าหนดบทบาทหน๎าที่และความรับผิดชอบไว๎ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแตํ
ประกาศจัดตั้ง  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตดุสิต  มีส านักงานชั่วคราวอยูํที่ชั้น ๓ ร๎านค๎าสวัสดิการกลาง
กองทัพบกถนนพระรามหก  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร 

 จากนั้นเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๔๒  ได๎ย๎ายส านักงานไปตั้งอยูํที่ชั้น ๒ อาคาร ๕ โรงเรียนสุโขทัย 
ถนนสุโขทัย  แขวงสวนจิตรลดา  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  ใช๎สถานที่ท างานได๎ประมาณ ๑ ปีเศษ สถานศึกษา
โรงเรียนสุโขทัย ก็ขอให๎สถานศึกษาย๎ายสถานที่ออก เนื่องจากเปลี่ยนผู๎บริหารสถานศึกษาใหมํ และเดือนธันวาคม 
๒๕๔๓  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตดุสิต ได๎ย๎ายที่ท าการใหมํ โดยเชําสถานที่ของสมาคมหนังสือพิมพ์
แหํงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ เลขท่ี ๒๙๙ ชั้นที่ ๑ อาคารสมาคมหนังสือพิมพ์แหํงประเทศไทย  ถนนราชสีมา  
แขวงวชิระพยาบาล  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร ให๎บริการการศึกษา ตํอมาเมื่อสถานที่บริการคับแคบ การติดตํอ
ไมํคํอยสะดวก ฝนตกรั่วท าให๎เอกสารของสถานศึกษา ช ารุดเป็นปัญหากับผู๎เรียนเป็นอยํางมาก และมีข๎อจ ากัดใน
ด๎านบุคลากร และการให๎บริการของสถานที่ 

ผู๎บริหารสถานศึกษา จึงจัดหาสถานที่แหํงใหมํ ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ สถานศึกษาศูนย์บริการ
การศึกษานอกโรงเรียนเขตดุสิต ได๎ย๎ายมาเชําส านักงาน อยูํที่ อาคารพาณิชย์ ๔ ชั้น เลขที่ ๒/๓ ใกล๎สี่แยกบาง
กระบือ ถนนอ านวยสงคราม แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  จนกระทั่งปัจจุบัน  และเปลี่ยนชื่อ
สถานศึกษา เป็นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุสิต เมื่อวันที่ ๔  มีนาคม ๒๕๕๑ ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช ๒๕๕๑  เพ่ือตอบสนองความต๎องการ
ของประชาชนและให๎บริการประชาชนในพ้ืนที่เป็นสํวนใหญํ  เพราะจากการส ารวจข๎อมูลชุมชนในพ้ืนที่เขตดุสิต 
พบวําประชาชนในเขตดุสิตสํวนใหญํที่จัดตั้งชุมชนในพ้ืนที่แขวงถนนนครไชยศรี  ซึ่งมีจ านวนชุมชนถึง ๔๔ ชุมชน 

mailto:dusit@bkk1.nfe.go.th
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ซึ่งแบํงเป็นชุมชนของหนํวยทหารสํวนหนึ่งได๎แกํ ชุมชนปืนใหญํตํอสู๎อากาศยานเกียกกาย ชุมชนยานเกราะชุมชน
ทหารรักษาวัง  ชุมชนสรรพาวุธนิเวศน์  ชุมชนปืน ๑  เป็นต๎น   

 อาณาเขตที่ตั้งสถานศึกษา : ในปี  ๒๕๓๒  กรุงเทพมหานคร  เห็นวําเขตดุสิตเป็นเขตที่มีพ้ืนที่
ขนาดใหญํจึงเสนอแยกแขวงบางซื่อออกจากเขตดุสิตและตั้งเป็นเขตบางซื่อ  ท าให๎ปัจจุบันเขตดุสิตมี  ๕  แขวง  
และมีเนื้อที่  ๑๐.๖๖  ตารางกิโลเมตร เขตดุสิตตั้งอยูํริมฝั่งซ๎ายของแมํน้ าเจ๎าพระยาหรือฝั่งพระนคร  มีอาณา
บริเวณติดตํอกับพ้ืนที่ตําง ๆ  ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดตํอกับ   เขตบางซ่ือ  มีคลองบางซื่อเป็นเส๎นแบํงเขตแดน 
ทิศตะวันออก ติดตํอกับ เขตพญาไทและเขตราชเทวี มีทางรถไฟสายเหนือ 

เป็นเส๎นแบํงเขต 
ทิศใต้  ติดตํอกับ   เขตปทุมวันเขตปูอมปราบศัตรูพําย  และเขตพระนคร 

มีคลองผดุงกรุงเกษม เป็นเส๎นแบํงเขตแดน 
ทิศตะวันตก ติดตํอกับ   เขตบางพลัด  มีแนวกึ่งกลางแมํน้ าเจ๎าพระยา 

เป็นเส๎นแบํงเขตแดน 

 สภาพของชุมชน  :เขตดุสิต  เป็นชื่อที่เกี่ยวข๎องกับพระราชวังดุสิต  เนื่องด๎วยพ้ืนที่สํวนหนึ่งของ
เขตเป็นเขตพระราชฐานส าคัญมาตั้งแตํสมัยรัชกาลที่ ๕ นอกจากนั้นยังมีสถานที่ส าคัญทางด๎านประวัติศาสตร์  
โบราณคดี  สถาปัตยกรรมและศิลปะมากมาย  ดังค าขวัญที่วํา 
   เขตพระราชฐาน         ตระการตาหมูํพระต าหนัก 
 ศักดิ์สิทธิ์พระปิยะ         วัดเบญจเลื่องลือนาม 
  สงํางามรัฐสภา            ตึกไทยคูํฟูาท าเนียบ 
  เพียบพร๎อมคุณธรรม     ดุจสวรรค์ชั้นดุสิต 
  เขตดุสิต มีจ านวนชุมชนทั้งหมด ๔๔ ชุมชน จ านวน ๙,๐๙๔ ครัวเรือน ประชากร ๑๑๔,๔๘๘ คน  
ชาย ๕๙,๕๙๙ คน พ้ืนที่สํวนใหญํเป็นเขตพระราชฐานมีพระราชวังและโบราณสถานที่ส าคัญหลายแหํง เชํน พระ
ต าหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังสุโขทัย พระราชวังดุสิต วังจันทรเกษม วังปารุสกวัน พระราชวังสวนสุนันทา วัง
กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ วังกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระที่นั่งวิมานเมฆ พระที่นั่งอภิเษกดุสิต พระต าหนัก
สวนกุหลาบ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระที่นั่งอนันตสมาคม ทําวาสุกรี  พระที่นั่งนงคราญ วังสวนสุนันทา พระบรม
รูปทรงม๎า  สะพานมัฆวานรังสรรค์ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม หนํวยทหารรักษาพระองค์ เป็นต๎น  นอกจากนี้  
ยังมีหนํวยงานราชการที่ส าคัญหลายแหํง เชํน รัฐสภา ท าเนียบรัฐบาล หอสมุดแหํงชาติ เป็นต๎นซึ่งมีบริเวณ
ครอบคลุมพ้ืนที่สํวนใหญํของจ านวนพื้นที่ท้ังหมด ประชากรสํวนใหญํในเขตดุสิตจึงอาศัยอยูํในแขวงถนนนครไชยศรี 
ประกอบอาชีพรับราชการทหารข๎าราชการหนํวยงานตําง ๆ  ค๎าขาย และบริษัท  ห๎างร๎านขนาดเล็ก  ขนาดกลาง  
สํวนใหญํเป็นธุรกิจในครัวเรือน 
 
 
 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9E%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2
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กศน. แขวง 
ถนนนครไชยศรี 

หัวหน๎า อ.กรวิชญ ์

อ.สุจาร ี

อ.จ ารัส 

กศน. แขวง 
สี่แยกมหานาค 

หัวหน๎าอ.พรพรรณ 

อ.อังคณา 

อ.เจนจิรา 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

(นางสาวสุกัญญา  ทรัพย์มณี) 

โครงสร้างสถานศึกษา 

- การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ประถม ม.ต้น ม.ปลาย) 
อ.อรนงค์ 
เทียบระดับการศึกษา  
อ.พรพิมล 
การศึกษาต่อเนื่อง 
นายสราวุธ 
ทักษะชีวิต,อาชีพ,พัฒนา
สังคม 
เศรษฐกิจพอเพียง  
งานทะเบียนและวัดผล 
งานประกันคุณภาพ    
อ.สุจาร ี
กิจกรรมนักศึกษา 
ฝ่ า ย วิ ช า ก า ร พั ฒ น า
หลักสูตร 
อ. นันทยา 
ศูนย์สอบคอมพิวเตอร์ 
อ.วงศ์ 
ผู้ไม่รู้หนังสือ   อ.สุจาร ี
ตรวจสอบวุฒิการศึกษา  
อ.อรอนงค์ /อ.พรพิมล 

กศน.แขวงสวน
จิตรลดา 
อ.เอกพล 

 

กศน.แขวง 
วชิรพยาบาล 
อ.วงศ์ธวัช 

 

กศน.แขวงดุสิต 
อ.จุฑามาศ 

 
 

กศน.แยกสี่แยกมหา
นาค 

อ.วาทญาณสิทธิ์ 
 

กศน.แขวง 
ถนนนครไชยศรี 

อ.กรวิชญ์ 
 
 

กศน.แขวงสวน
จิตรลดา 
อ.เอกพล 

 

กศน.แขวง 
วชิรพยาบาล 
อ.วงศ์ธวัช 

 

กศน.แขวงดุสิต 
อ.จุฑามาศ 

 
 

กศน.แยกสี่แยกมหา
นาค 

อ.วาทญาณสิทธิ์ 
 

กศน.แขวง 
ถนนนครไชยศรี 

อ.กรวิชญ์ 
 
 

กศน.แขวงสวน
จิตรลดา 
อ.เอกพล 

 

กศน.แขวง 
วชิรพยาบาล 
อ.วงศ์ธวัช 

 

กศน.แขวงดุสิต 
อ.จุฑามาศ 

 
 

กศน.แยกสี่แยกมหา
นาค 

อ.วาทญาณสิทธิ์ 
 

กศน.แขวง 
ถนนนครไชยศรี 

อ.กรวิชญ์ 
 
 

กศน.แขวงสวน
จิตรลดา 
อ.เอกพล 

 

กศน.แขวงสวน
จิตรลดา 
อ.เอกพล 

 

กศน.แขวง 
วชิรพยาบาล 
อ.วงศ์ธวัช 

 

กศน.แขวงดุสิต 
อ.จุฑามาศ 

 
 

กศน.แยกสี่แยกมหา
นาค 

อ.วาทญาณสิทธิ์ 
 

กศน.แขวง 
ถนนนครไชยศรี 

อ.กรวิชญ์ 
 
 

กลุ่มส่งเสริม 
ปฏิบัติการ 

หัวหน๎าอ.นันทยา 
อ.สุจารี   

อ.อรอนงค ์

   กลุ่มช่วย    
อ านวยการ 

หัวหน๎าอ.วงศ์ธวัช  
รอง อ.พรพรรณ 

- งานธุรการ 
อ.อังคณา,ศรัญญู 
- งานการเงิน/บุคลากร 
อ.อังคณา 
- บัญชี 
อ.อุไรวรรณ 
-พัสดุ/อาคารสถานที ่
อ.พรพรรณ อ.เจนจิรา 
- แผนงานและโครงการ/ 
e-Budgetอ.วงศ์ 
ประชาสัมพันธ์/เว็บไซค์ 
อ.อุไรวรรณ/อ.จิระวัฒน์ 
ศูนย์ราชการใสสะอาด 
 อ.วงศ์ธวัช 
เลขาผู้อ านวยการ 
 อ.ขวัญจิรา 
 

ภาคีเครือข่ายและ
กิจกรรมพิเศษ 

หัวหน๎า อ.กรวิชญ ์
รอง อ.อดิศักดิ์ 

-แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
อ.จ ารัส 
-บ้านหนังสือชมุชน 
อ.สมโชค 
-งานเครือข่าย 

กรวิชญ์/สมโชค 
-งานกิจการพิเศษ 
อ.จ ารัส 
-ลูกเสือ อ.อดิศักดิ์ 
-ยุวกาชาด อ.สุจารี 
-คุณธรรม อ.จิระวัฒน์ 

-ยาเสพติด/สถานศึกษาสีขาว 
อ.อังคณา 
-เศรษฐกิจพอเพียง อ.สุจารี 
๔ ศูนย์ กศน.อ.อดิศักดิ์ 
-ศสปชต. อ.อดิศักดิ์ 
-ดิจิตอลอ.กรวิชญ ์
-การศึกษาตลอดชีวิต  
อ.วงศ์ธวัช/อ.ขวัญจิรา 

กศน.แขวง 

สวนจิตรลดา 

หัวหน๎า อ.วงศ์ธวัช 

อ. ขวัญจิรา 

อ. ณัฐธยาน ์

กศน.แขวง 
วชิรพยาบาล 

หัวหน๎าอุไรวรรณ 

อ.จิระวัฒน ์

อ. นิพิชฌม์พร 
 
กศน.แขวงดุสิต 

หัวหน๎าอดิศักดิ ์
อ.อรอนงค ์

อ.พรพิมล 
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โรงเรียน 
ราชินีบน 

แยกสะพานแดง                                     แยกสะพานเกษะโกมล       แยกราชวัตร            ถนนพระราม  ๕ 
 

แยกเกียกกายแยกบางกระบือ แยกศรยี่านถนนสามเสน  แยกสี่เสาเทเวศน์ 
 

ศรช.วัดราชา 
ธิวาสวรวิหาร

 

ศรช.ป.พัน ๑ รอ.  
 

ศรช.พล ๑รอ. 

 
 
 

 
ศรช.วัดสุคัน

ธาราม 

ศรช. ม.พัน ๔ รอ.

 
 

ศรช.ม.พัน ๓ รอ 

.  
 

ศรช.กรมการทหารสื่อสาร

 
 

ศรช. มทบ๑๑ 

 

ศรช.ปตอ. 

 

ศรช.  
ทหารรักษาวัง 

 

สน.ดุสิต 

สุพรีม คอม
เพล็กซ ์

 

 
ตลาดศรยี่าน 

ที่ตั้งสถานศึกษา 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุสิต 

กศน.เขตดุสิต 



รายงานการประเมินตนเอง  ปี ๒๕๖๐ ๑๓ 
 

ข้อมูลจ านวนประชากร  พื้นที่  และความหนาแน่นของประชากรในพื้นที่เขตดุสิต ทั้ง  ๔๔  ชุมชน 
 

ล าดับ ชื่อชุมชน 
ประเภท
ชุมชน 

กรรมสิทธิ์
ที่ดิน 

พื้นที่ 
(ไร่) 

จ านวน
หลังคา
เรือน 

ตรอก/ซอย 
ถนน 

แขวงถนนนครไชยศรี 

๑ บ๎านพักองค์การทอผ๎า เมือง กรมธนารักษ์ ๘ ๙๔ 
ซอยชํางกลขสทบ. 

ถนนทหาร 
๒ ทหารม๎าลาดตระเวนที่๑ เมือง กองทัพบก ๓ ๗๐ ถนนทหาร 

๓ เขียวไขํกา 
แออัด/ 
บุกรุก 

สาธารณะ/ 
สํวนบุคคล 

๓ ๔๖ 
ซอยเขียวไขํกา 
ถนนสามเสน 

๔ ศรียํานซอย ๓ แออัด ทรัพย์สินฯ ๑๐ ๑๓๐ 
ตรอกตลาดศรียําน 
ถนนนครไชยศรี 

๕ ซอยราชพัสดุ เมือง ราชพัสดุ ๑๐ ๑๔๓ 
ซอยราชพัสดุ 
ถนนสามเสน 

๖ ซอยสีคาม เมือง 
เอกชน/ 

ทรัพย์สินฯ 
๑ ๑๕๕ 

ซอยสีคาม 
ถนนนครไชยศรี 

๗ ม๎าหนึ่ง เมือง กองทัพบก ๖๙ ๒๐๐ ถนนทหาร 

๘ ซอยระนองกลาง แออัด ราชพัสดุ ๗ ๑๒๒ 
ซอยระนองกลาง 
ถนนพระราม ๕ 

๙ วัดสวัสดิวารีสีมาราม เมือง 
ทรัพย์สินฯ/ 
กรมศาสนา 

๒ ๑๑๒ 
ซอยวัดสวัสดิวารี- 
สีมารามถนนพิชัย 

๑๐ ทหารรักษาวัง เมือง กองทัพบก ๓๐ ๑๘๙ ถนนทหาร 
๑๑ สรรพาวุธนิเวศน์ เมือง กองทัพบก ๕ ๒๕๑ ถนนทหาร 
๑๒ ปืนหนึ่ง เมือง กองทัพบก ๕ ๒๕๓ ถนนทหาร 
๑๓ ยานเกราะ เมือง กองทัพบก ๑๗๘.๙๙ ๒๙๐ ถนนสามเสน 

๑๔ ตรอกต๎นโพธิ์ แออัด ทรัพย์สินฯ ๑.๕๒ ๑๐๐ 
เชิงสะพานเทพหัสดินถนน

พิชัย 
๑๕ พล ปตอ.พื้นที่เกียกกาย เมือง กองทัพบก ๑๑๔ ๕๐๐ ถนนทหาร เขตดุสิต 
๑๖ แฟลตพิชัย เมือง กทม. ๑.๕๒ ๑๐๐ ซอยชํางกล ขสทบ. 

๑๗ ม. พัน ๓ รอ. เมือง กองทัพบก ๑๗ ๒๔๐ ถนนทหาร 

๑๘ ถนนนครไชยศรี แออัด 
เอกชน/ 

ทรัพย์สินฯ 
๑๐ ๘๐ ถนนนครไชยศรี 

๑๙ วัดประชาระบือธรรม ๑ เมือง 
กรมการ
ศาสนา 

๒๓ ๑๐๖ 
ซอยวัดประชาระบือธรรม  

ถนนพระราม ๕ 



รายงานการประเมินตนเอง  ปี ๒๕๖๐ ๑๔ 
 

ล าดับ ชื่อชุมชน 
ประเภท
ชุมชน 

กรรมสิทธิ์
ที่ดิน 

พื้นที่ 
(ไร่) 

จ านวน
หลังคา
เรือน 

ตรอก/ซอย 
ถนน 

๒๐ วัดประชาระบือธรรม ๒ แออัด เอกชน ๒๒ ๒๒๒ 
ซอยวัดประชาระบือ-ธรรม  

ถนนพระราม ๕ 

๒๑ วัดประชาระบือธรรม ๓ เมือง เอกชน ๗ ๑๒๗ 
ซอยวัดประชาระบือธรรม  

ถนนพระราม ๕ 

๒๒ วัดประชาระบือธรรม ๔ เมือง เอกชน ๗ ๙๗ 
ซอยวัดประชาระบือธรรม  

ถนนพระราม ๕ 

๒๓ พระยาประสิทธิ์ เมือง 
เอกชน/
ทรัพย์สิน 

๘ ๑๐๑ 
ซอยพระยาประสิทธิ์ 

ถนนองครักษ์ 

๒๔ บ๎านพักองค์การทอผ๎า เมือง กรมธนารักษ์ ๘ ๙๔ 
ซอยชํางกล ขสทบ. 

ถนนทหาร 

๒๕ พัฒนาสินทรัพย์ เมือง ทรัพย์สินฯ ๓ ๗๐ 
ซอยสินทรัพย์ 

ถนนพระราม ๕ เขตดุสิต 

๒๕ บางกระบือ ๑๔ เมือง 
กรมการ
ศาสนา 

๑๔.๘๒ ๑๒๒ 
ซอยองครักษ์ 

ถนนสามเสนเขตดุสิต 

๒๖ สะพานเกษะโกมล เมือง กองทัพบก ๔.๓๐ ๑๗๘ 
หนํวย มทบ.๑๑ 

ถนนอ านวยสงคราม 

๒๗ ซอยเสริมสุข เมือง ทรัพย์สินฯ ๗ ๑๓๒ 
ถนนพระราม ๕ 
เขตดุสิต กทม. 

๒๘ ซอยสันติสุข เมือง ทรัพย์สินฯ ๗ ๗๙ ถนนทหาร เขตดุสิต กทม. 

๒๙ วัดน๎อยนพคุณ เมือง 
กรมการ
ศาสนา 

๑๖ ๑๑๔ 
ถนนพระราม ๕  
เขตดุสิต กทม. 

๓๐ ซอยมิตรอนันต์ เมือง ทรัพย์สินฯ ๕ ๑๔๐ 
ซอยมิตรอนันต์ 
ถนนนครไชยศรี 

แขวงสี่แยกมหานาค 

๓๑ ริมทางรถไฟสายแปดริ้ว แออัด การรถไฟ ๓๐ ๓๑๕ 
ถนนหลานหลวง 
สี่แยกมหานาค 

๓๒ วัดญวน – คลองล าปัก 
แออัด/ 
บุกรุก 

ที่บุกรุก ๒ ๙๐ 
ซอยชุมชนวัดญวน 
ถนนหลานหลวง 

๓๓ บ๎านมนังคสิลา แออัด กรมธนารักษ์ ๓๐ 
 

๓๑๕ 
 

ตลาดหลังบ๎านมนังคสิลา
ถนนหลานหลวง 



รายงานการประเมินตนเอง  ปี ๒๕๖๐ ๑๕ 
 

ล าดับ ชื่อชุมชน 
ประเภท
ชุมชน 

กรรมสิทธิ์
ที่ดิน 

พื้นที่ 
(ไร่) 

จ านวน
หลังคา
เรือน 

ตรอก/ซอย 
ถนน 

แขวงวชิรพยาบาล 

๓๔ ทําน้ าสามเสน แออัด ทรัพย์สินฯ ๑๒ ๓๕๐ ซอยหลังวัดประสาท 
บุญญาวาสถนนดาวขําง 

๓๕ ราชผาทับทิมรํวมใจ 
แออัด/ 
บุกรุก 

กรมการ
ศาสนา 

๒ ๙๐ 
ใต๎สะพานกรุงธน 

ถนนราชวิถ ี

๓๖ วัดเทวราชกุญชร แออัด 
กรมการ
ศาสนา 

๑ ๘๘ ถนนศรีอยุธยา 

๓๗ ชาววัดราชา แออัด 
กรมการ
ศาสนา 

๖ ๗๙ 
ซอยสามเสน ๙ 
ถนนสามเสน 

๓๘ ทําวาสุกร ี เมือง เขต
พระราชฐาน ๔๐ ๒๑๘ ถนนสามเสน เขตดุสิต 

แขวงดุสิต 
๓๙ สวนอ๎อย เมือง ทรัพย์สินฯ ๑๐ ๓๓๒ ถนนสามเสน 
๔๐ ซอยโซดา แออัด ทรัพย์สินฯ ๘ ๑๓๔ ถนนสุโขทัย 

๔๑ วัดโบสถ์สามเสน เมือง 
กรมการ
ศาสนา 

๖ ๔๒ 
ซอยวัดโบสถ์ 
ถนนสามเสน 

แขวงสวนจิตรลดา 

๔๒ ข๎างวัดสุคันธาราม แออัด 
ทรัพย์สินฯ/ 

กรมการ
ศาสนา 

๑๕ ๑๗๐ 
สุคันธารามซอย ๗ 
ถนนสุคันธาราม 

๔๓ ถนนสุคันธาราม แออัด 
ทรัพย์สินฯ/ 

กรมการ
ศาสนา 

๙ ๓๑๐ ถนนสุคันธาราม 

๔๔ สุโขทัย ๙ (๑) แออัด ทรัพย์สินฯ ๓ ๑๖๕ ซอยสุโขทัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง  ปี ๒๕๖๐ ๑๖ 
 

 
ตารางสรุปจ านวนชุมชนทั้ง ๕ แขวง ในพ้ืนที่เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร 
 

 
แขวง 

 

 
จ านวนชุมชนในแขวง (ชุมชน) 

ดุสิต ๓ 
วชิรพยาบาล ๕ 
สวนจิตรลดา ๓ 
สี่แยกมหานาค ๓ 
ถนนนครไชยศรี ๓๐ 

รวม ๔๔ 
 
 
 

 
 

  จากกราฟแสดงการเปรียบเทียบจ านวนชุมชนในพ้ืนที่เขตดุสิต จะเห็นวําประชากรสํวนใหญํอาศัย
อยูํในเขตพ้ืนที่แขวงถนนนครไชยศรีมากที่สุด  เนื่องจากมีจ านวนชุมชนถึง ๓๐ ชุมชน  ซึ่งสํวนหนึ่งเป็นพ้ืนที่ชุมชน
ในหนํวยทหาร ได๎แกํ  ชุมชนปืนใหญํตํอสู๎อากาศยานเกียกกาย  ชุมชนยานเกราะ  ชุมชนทหารรักษาวัง  ชุมชน
สรรพาวุธนิเวศน์  ชุมชนปืน ๑  เป็นต๎น  สภาพชุมชนเป็นหนํวยงานราชการ (หนํวยทหาร)  ที่พักสวัสดิการส าหรับ
ครอบครัวทหาร  อาชีพสํวนใหญํของประชาชนในพ้ืนที่คือรับราชการทหาร  โดยมีพ้ืนที่อีกสํวนหนึ่งเป็นชุมชนของ
ประชาชนทั่วไป  ได๎แกํ ชุมชนบางกระบือ ๑๔  ชุมชนวัดประชาระบือธรรม ๑ - ๔  ชุมชนตลาดศรียําน  ชุมชนราช
พัสดุ ชุมชนซอยสันติสุข เป็นต๎นสภาพชุมชนบริเวณนี้เป็นยํานตลาดการค๎าขนาดยํอม  บริษัทห๎างร๎าน  กิจการสํวน
ใหญํจะตั้งอยูํบริเวณพ้ืนที่แขวงถนนนครไชยศรี ได๎แกํ บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่จ ากัด บริษัทน๎อมจิตต์ แมนูแฟกเจอร์
ริ่ง บริษัทสยามแมคโคร จ ากัด (สาขาสามเสน) สถานประกอบการประเภทตัดเย็บเสื้อผ๎า  โรงพิมพ์  โรงเลื่อย  
อุตสาหกรรมปุาไม๎  เครื่องยนต์ ตลาดบางกระบือ ตลาดศรียําน เป็นต๎น    
 

ดุสิต วชิรพยาบาล สวนจิตรลดา สี่แยกมหานาค ถนนนครไชยศรี 

จ านวนชุมชน 3 5 3 3 30

0

10

20

30

40

จ านวนชุมชน 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบชุมชนแต่ละแขวงในพื้นที่เขตดุสิต   กรุงเทพมหานคร 



รายงานการประเมินตนเอง  ปี ๒๕๖๐ ๑๗ 
 

  พ้ืนที่บริเวณแขวงดุสิตมีประชากรอาศัยอยูํน๎อยมาก เนื่องจากพ้ืนที่บริเวณนี้สํวนใหญํเป็นพ้ืนที่เขต
พระราชฐานที่ส าคัญหลายแหลํง  เชํน  พระราชวังดุสิต พระท่ีนั่งอนันตสมาคม พระบรมรูปทรงม๎า  พระที่นั่งอัมพร
สถาน  พระต าหนักสวนกุหลาบ สวนสัตว์ดุสิต  สลับกับหนํวยงานราชการที่ส าคัญหลายแหํง เชํน ท าเนียบรัฐบาล 
รัฐสภา โรงเรียน วัด เป็นต๎น บริเวณแขวงดุสิต จึงเป็นพ้ืนที่ที่มีการจัดตั้งเป็นชุมชนน๎อยกวําแขวงอ่ืน ๆ  ในพ้ืนที่เขตดุสิต  
เชํนเดียวกับแขวงสวนจิตรลดาพ้ืนที่บริเวณนี้สํวนใหญํตั้งอยูํในเขตพระราชฐาน  พระต าหนักสวนจิตรลดารโหฐาน   
ศูนย์ศิลปาชีพสวนจิตรลดา และสถานที่ส าคัญอีกหลายแหํง เชํน ราชตฤณมัยสมาคม (สนามม๎านางเลิ้ง) วัดเบญจม
บพิตรดุสิตวนาราม  
  ประชากร ทั้ง ๒ แขวงนี้ สํวนใหญํมีอาชีพรับราชการ  ร๎านค๎าขนาดยํอม ในสํวนของแขวงสี่แยก
มหานาค  และแขวงวชิรพยาบาล  พ้ืนที่สํวนใหญํเป็นที่ท าการหนํวยงานราชการที่ส าคัญ ๆ  เชํน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตเทเวศร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตพระนคร  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิตและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  โรงพยาบาลวชิรพยาบาล  หอสมุดแหํงชาติ  เป็นต๎น ด๎วยเหตุนี้
พ้ืนที่เขตดุสิตจึงเป็นพ้ืนที่ที่รวมเอาแหลํงเรียนรู๎ที่มีคุณคําทั้งด๎านประวัติศาสตร์  สั งคม  การเมือง  การปกครอง  
ความรู๎ด๎านวิชาการตําง ๆ  มากมายซึ่งเหมาะแกํการแสวงหาความรู๎  และพัฒนาให๎เป็นเมืองแหํงการเรียนรู๎ได๎
ตลอดชีวิต 
 

 ท าเนียบผู้บริหาร 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
ระยะเวลา 

ที่ด ารงต าแหน่ง 
๑. นางขนิษฐา  สุริยพร ผู๎บริหารสถานศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๖ 
๒. นางสาวสุกัญญา  ทรัพย์มณี ผู๎บริหารสถานศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ – กันยายน ๒๕๕๒  
๓. นางพรสวัสดิ์      เถื่อนมูลละ ผู๎บริหารสถานศึกษา ๑ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ 
๔. นางสาวสุกัญญา  ทรัพย์มณี ผู๎บริหารสถานศึกษา พฤศจิกายน ๒๕๕๒ - ปัจจุบัน 

 

 งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ     จ านวน ๔,๗๑๐,๘๔๓.๐๐.- บาท 
 เงินนอกงบประมาณ 

เงินฝากธนาคารไฮมอลล์ สาขาสามเสน จ านวน ๒๔,๑๒๙.๐๐.-    บาท 
เงินฝากส านักงานกศน.กทม.  จ านวน  ๗๐๖,๓๑๖.๐๐.-  บาท 

 รวม     จ านวน  ๗๓๐,๔๔๕.๐๐.-  บาท 
 รวมเงินงบประมาณทั้งหมด   จ านวน ๕,๔๔๑,๒๘๘.๐๐.- บาท  

  
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง  ปี ๒๕๖๐ ๑๘ 
 

การใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่
แผนงานโครงการ/ 
นโยบาย จุดเน้น 

จัดสรร เบิกจ่าย จ่าย% คงเหลือ 

๑ กศน.ชํวยประชาชน ย๎อมผ๎าริบบิ้น ๕๓๙,๘๘๓.๐๐ ๑๐๐,๕๘๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒ สํงเสริมการรู๎หนังสือ ๑๑,๐๐๐.๐๐ ๑๑,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓ ห๎องสมุดทีปังกรฯ(๙๐๔) ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔ บริหารศูนย์ ๑๓,๐๐๐.๐๐ ๑๓,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๕ คําเชําส านักงาน ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๖ การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต ๒๘,๗๕๐.๐๐ ๒๘,๗๕๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๗ 
การศึกษาเพ่ือเรียนรู๎หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

๓๒,๐๐๐.๐๐ ๓๒,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๘ การศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๙ คําสาธารณูปโภค ๒๒,๐๐๐.๐๐ ๒๒,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๐ 
คําหนังสือพิมพ์(กศน.แขวง169แหํงๆละ
10 บาท) 

๑๒,๙๐๐.๐๐ ๑๒,๙๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๑ สะเต็มศึกษาสูํอาชีพ ๓,๒๐๐.๐๐ ๓,๒๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๒ คําหนังสือเรียน๒/๒๕๕๙ ๒๙๕,๒๐๐.๐๐ ๒๙๕,๒๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๓ คําหนังสือเรียน ๑/๖๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๔ 
คํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพคุณภาพ
ผู๎เรียน 

๑,๑๙๙,๒๙๐.๐๐ ๑,๑๙๙,๒๙๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๕ 
คําจัดการเรียนการสอน ในการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๑,๔๕๗,๖๒๐.๐๐ ๑,๔๕๐,๑๗๕.๓๓ ๙๙.๔๙ ๗,๔๔๔.๖๗ 

๑๖ E-Exam ๑๕๖,๖๐๐.๐๐ ๑๕๖,๖๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๗ เหลี่ยมปี๕๙ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๘  โครงการเสริมสร๎างคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุ ๗,๕๐๐.๐๐ ๗,๕๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๙ บริหารจัดการขยะมูลฝอย ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒๐ วิชาชีพชํางพ้ืนฐาน ๓๑ ชม.ขึ้นไป ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒๑ กลุํมสนใจ ไมํเกิน ๓๐ ชม. ๖๐,๐๐๐.๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒๒ ๑ อ าเภอ ๑ อาชีพ ๖๐,๐๐๐.๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒๓ ศูนย์แนะแนว ๑,๙๐๐.๐๐ ๑,๙๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

รวม ๔,๗๑๐,๘๔๓.๐๐ ๔,๗๐๓,๓๙๘.๓๓ ๙๙.๔๙ ๗,๔๔๔.๖๗ 



รายงานการประเมินตนเอง  ปี ๒๕๖๐ ๑๙ 
 

 จ านวนผู้เรียน ผู้รับบริการ และจ านวนผู้สอน (ปีปัจจุบัน) 

 

หลักสูตร/ประเภท 
จ านวนผู้เรียน 

รวม จ านวนผู้สอน 
ชาย หญิง 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน     
ผู๎ไมํรู๎หนังสือ ๒๐ - ๒๐  
เทียบระดับการศึกษา ๑๑ ๑๘ ๒๙  
ระดับประถมศึกษา ๑๓ - ๑๓  
มัธยมศึกษาตอนต๎น ๙๐๖ ๒๑ ๙๒๗  
มัธยมศึกษาตอนปลาย ๑,๑๓๐ ๒๘ ๑,๑๕๘  

รวมจ านวน  ๒,๐๘๑  ๖๗ ๒,๑๔๘  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น     
๑.“ภาษาอังกฤษเพ่ือการบริการ”หลักสูตร ๔๐ ชั่วโมง  
จ านวน ๒ กลุํม   
กลุํมท่ี ๑ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
เวลา ๑๗.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.  
กลุํมท่ี ๒ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึง วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ 
ศรช. ปตอ. พัน ๑ รอ. 

 
๒๐ 

 
๒๐ 

 
- 
 
- 

 
 

๒๐ 
 

๒๐ 
 

 
 

๔๐ 
 

๒. “ภาษาอังกฤษเพ่ือการบริการ” หลักสูตร ๔๐ ชัว่โมง  
จ านวน ๒ กลุํม  ระหวํางวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  
ถึงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๐ 
กลุํมท่ี ๑ ตั้งแตํเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  
กลุํมท่ี ๒ ตั้งแตํเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.  
ณ ศรช. ทหารรักษาวัง แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 

 
 

๓๖ 
๓๖ 

 

 
- 
- 

 
๓๖ 
๓๖ 

 
๗๒ 

๓. “ภาษาอังกฤษเพ่ือการบริการ” หลักสูตร ๔๐ ชัว่โมง  
จ านวน ๑ กลุํม  โดยสอนทุกวันเสาร์ ระหวํางวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน 
๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ 
ตั้งแตํเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.  
ณ ศรช. ม.พัน  ๔ รอ. 

๒๖ - ๒๖ ๒๖ 

๔. "คณิตศาสตร์เพ่ือการศึกษาตํอ" หลักสูตร ๔๐ ชั่วโมง 
จ านวน ๑ กลุํม โดยสอนทุกวันเสาร์  
ตั้งแตํวันที่ ๖ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
ตั้งแตํเวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.  
ณ ศูนย์การเรียนชุมชน ม.พัน ๔  รอ. 
 

๒๐ - ๒๐ ๒๐ 



รายงานการประเมินตนเอง  ปี ๒๕๖๐ ๒๐ 
 

หลักสูตร/ประเภท 
จ านวนผู้เรียน 

รวม จ านวนผู้สอน 
ชาย หญิง 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (ต่อ) 
๕."คณิตศาสตร์เพื่อการศึกษาตํอ" หลักสูตร ๔๐ชั่วโมง 
จ านวน ๑ กลุํมโดยสอนทุกวันเสาร์ 
ตั้งแตํวันที่๖พฤษภาคม ถึงวันที่๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
ตั้งแตํเวลา ๐๘.๐๐น. - ๑๒.๐๐ น. 
ณศูนย์การเรียนชุมชน ปตอ.๒ พัน ๑ รอ. 

๒๑ - ๒๑ ๒๑ 

๖."คณิตศาสตร์เพื่อการศึกษาตํอ" หลักสูตร ๔๐ชั่วโมง 
จ านวน ๑ กลุํมโดยสอนทุกวันเสาร์ 
ตั้งแตํวันที่๖พฤษภาคม ถึงวันที่๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
ตั้งแตํเวลา ๑๓.๐๐น. - ๑๗.๐๐ น. 
ณศูนย์การเรียนชุมชน ม.พัน ๓ รอ. 

๒๒ - ๒๒ ๒๒ 

รวม ๒๐๑  ๒๐๑ ๒๐๑ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๑.“คอมพิวเตอร์เบื้องต๎น” หลักสูตร ๔๐ ชั่วโมงจ านวน๑ กลุํม  
ระหวํางวันที่ ๗ – ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 
ณ ห๎องคอมพิวเตอร์ ศรช.วัดสุคันธาราม แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต  

๑๐ ๑๐ ๒๐ ๒๐ 

๒.”ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร”หลักสูตร  ๔o ชั่วโมง  จ านวน ๑ กลุํม 
วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖o ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖o  
ณ ศรช.ทหารม๎าที่๓ กรมทหารม๎าที่ ๑ รักษาพระองค์  

๒๗ - ๒๗ ๒๗ 

๓.”ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร”หลักสูตร ๔o ชั่วโมง ๒ กลุํม 
โดยกลุํมที่ ๑ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖o ถึงวันที่ ๒๖  
กุมภาพันธ์ ๒๕๖o ทุกวันอาทิตย์ เวลา ๑๓.๐๐–๑๗.๐๐น. 
กลุํมท่ี ๒ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  
ทุกวันจันทร์ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐น.  
ณ ศรช.กองพันทหารปืนใหญํที่ ๑ รักษาพระองค์ เขตดุสิต กทม. 

๔๘ - ๔๘ ๔๘ 

๔.“ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร”หลักสูตร ๔o ชั่วโมง จ านวน ๑ กลุํม  
วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖o  
ทุกวันอาทิตย์ ณ ศรช.กองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ เขตดุสิต กทม. 

๒๓ - ๒๓ ๒๓ 

๕. “ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร”หลักสูตร  ๔o ชั่วโมง จ านวน ๒ กลุํม  
กลุํมท่ี ๑ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖o ทุก
วันพุธ เวลา ๑๗.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. 
กลุํมท่ี ๒ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖o ทุก
วันพฤหัสฯ เวลา ๑๗.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. 
ณ ศรช.กองพันทหารม๎าที่ ๔ รักษาพระองค์ 

๔๖ - ๔๖ ๔๖ 



รายงานการประเมินตนเอง  ปี ๒๕๖๐ ๒๑ 
 

หลักสูตร/ประเภท 
จ านวนผู้เรียน 

รวม จ านวนผู้สอน 
ชาย หญิง 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ต่อ) 
๖. โครงการนักศึกษา กศน. เขตดุสิต สุขภาพดี ชีวีสดใส  
ในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรียําน 

๗๖ ๕๓ ๑๒๙ ๑๒๙ 

๗. โครงการอบรมอาสายุวกาชาด “หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด”  
รุํนที่ ๑ วันที่ ๓ – ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙  ณ ศรช. ป.พัน ๑ รอ.  

๖๖ ๖ ๗๒ 

๖๑๑ 

รุํนที่ ๒ วันที่ ๓ – ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ศรช. ปตอ.พัน ๑ รอ. ๑๔๕ ๖ ๑๕๑ 
รุํนที่ ๓ วันที่ ๑๐– ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ศรช.กองพลที่ ๑ รอ. ๓๐ ๖ ๓๖ 
รุํนที่ ๔ วันที่ ๑๐–๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ศรช. ร. ๑ พัน ๓ รอ. ๘๖ ๔ ๙๐ 
รุํนที่ ๕ วันที่ ๑๗–๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ศรช. ม.พัน ๓ รอ. ๔๐ ๔ ๔๔ 
รุํนที่ ๖ วันที่ ๑๗–๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ศรช. ม.พัน ๔ รอ. ๔๙ ๕ ๕๔ 
รุํนที่ ๗ วันที่ ๒๔–๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ศรช. มทบ. ๑๑ ๑๐๐ ๔ ๑๐๔ 
รุํนที่ ๘ วันที่ ๒ – ๕กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
ณ คํายศรีกะอางค์ อ.บ๎านนา จ.นครนายก 

๓๓ ๒๗ ๖๐ 

๘. โครงการทัศนศึกษาเรียนรู๎นอกสถานที่ ส าหรับนักศึกษา  
กศน.เขตดุสิต ครั้งที่ ๑ โดยจัดขึ้นในระหวํางวันที่ ๒๔ – ๓๐ 
ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ พิพิธภัณฑ์สถานแหํงชาติ พิพิธภัณฑ์เหรียญ 
และนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

๕๑๙ - ๕๑๙ ๕๑๙ 

๙. โครงการจิตอาสาพลังแผํนดินนักศึกษา กศน.เขตดุสิตพัฒนา
สังคมอยํางยั่งยืน ในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ และน าสิ่งของไปบริจาค
และด าเนินการที่จังหวัดนํานในระหวํางวันที่๒๐-๒๖มกราคม ๒๕๖๐ 

๑๓๒ ๒๐ ๑๕๒ ๑๕๒ 

๑๐.โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และคํานิยมที่พึงประสงค์ ฯ 
ส าหรับนักศึกษา กศน. เป็นทหารกองประจ าการ  
ระหวํางวันที่ ๔-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖o ณ ศรช. หนํวยฝึกทหารใหมํ 
กองพันทหารปืนใหญํที่ ๑ รักษาพระองค์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

๙๖ ๔ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๑๑.โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และคํานิยมที่พึงประสงค์ 
ส าหรับนักศึกษา กศน. เขตดุสิต ระหวํางวันที่ ๒๔-๒๖ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖o ณ วัดสามพระยาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

 ๑๒๐ - ๑๒๐ ๑๒๐ 

๑๒.โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมํและตรวจสุขภาพ 
ประจ าปีภาคเรียนที่ ๑ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ในวันที่ ๗พฤษภาคม๒๕๖๐ ณวิทยาลัยวิมลศรียําน 

๗๘ ๔๖ ๑๒๔ ๑๒๔ 

๑๓.โครงการสํงเสริมเรียนรู๎ประวัติศาสตร์ชาติไทย 
และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทยของกศน.เขตดุสิต 
ในวันที่ ๘ มิถุนายน๒๕๖๐ 
ณสโมสรกรมทหารปืนใหญํที่ ๑ รักษาพระองค์ 

๕๐๒ ๗ ๕๐๙ ๔๐๙ 



รายงานการประเมินตนเอง  ปี ๒๕๖๐ ๒๒ 
 

หลักสูตร/ประเภท 
จ านวนผู้เรียน 

รวม จ านวนผู้สอน 
ชาย หญิง 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ต่อ) 
๑๔. โครงการศึกษาเรียนรู๎นอกสถานที่ครั้งที่ ๒ 
ระหวํางวันที่๑๗ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
ณศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษาเอกมัย 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษารังสิต 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาสมุทรสาคร 

๖๒๐ - ๖๒๐ ๖๒๐ 

๑๕. โครงการมหกรรมกีฬาสีต๎านภัยยาเสพติดกศน.เขตดุสิตเกมส์๖๐ 
ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน๒๕๖๐ณสนามกีฬากรมการทหารสื่อสาร 

๗๓๖ ๘ ๗๔๔ ๗๔๔ 

๑๖.โครงการลูกเสือ กศน.อาสาพัฒนาปลูกปุาชายเลนถวายเป็นพระ
กุศลในหลวง ร.๙ในระหวํางวันที่๒๑ - ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
ณอุทยานการเรียนรู๎พันท๎ายนรสิงห์ ต.โคกขาม 
อ.บ๎านแผ๎วจ.สมุทรสาคร 

๘๗ ๓๖ ๑๒๓ ๑๒๓ 

๑๗. โครงการปลูกปุาเพ่ืออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
ของกศน.เขตดุสิตในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม๒๕๖๐ 
ณศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก จ.สมุทรปราการ 

๓๙๔ ๖ ๔๐๐ ๔๐๐ 

๑๘. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและคํานิยมที่พึงประสงค์ 
ครั้งที๓่ ของกศน.เขตดุสิตในระหวําง 
วันที่๑๘ - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ณวัดปัญญานันทาราม  
ต.คลองหก อ.คลองหลวงจ.ปทุมธานี 

๑๘๘ ๑๒ ๒๐๐ ๒๐๐ 

รวม ๔,๒๕๑ ๒๖๔ ๔,๕๑๕ ๔,๕๑๕ 
งบอุดหนุน(การจัดการเรียนการสอน) 
๑. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและคํานิยมที่พึงประสงค์
ส าหรับนักศึกษา กศน. เขตดุสิต 
ระหวํางวันที่ ๒๔-๒๖ กุมภาพันธ์ ๑๕๖o  
ณ วัดสามพระยาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
 

๒๔ ๑๒ ๓๖ ๓๖ 

๒. โครงการรวมพลังแหํงความภักดีกิจกรรมท าความดี  
(วันเดียว) ระหวํางวันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙  
ณ บริเวณโดยรอบกระทรวงศึกษาธิการ ชุมชน กศน.แขวง ฯลฯ  
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
 

๓๗๒ ๕๙ ๔๓๑ ๔๓๑ 

๓.โครงการรวมพลังแหํงความภักดีกิจกรรมท าความดี  
(ปฏิบัติธรรม ๓ วัน ๒ คืน) ระหวํางวันที่ ๑๖-๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙   
ณ วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

๒๘ ๑๒ ๔๐ ๔๐ 



รายงานการประเมินตนเอง  ปี ๒๕๖๐ ๒๓ 
 

หลักสูตร/ประเภท 
จ านวนผู้เรียน 

รวม จ านวนผู้สอน 
ชาย หญิง 

งบอุดหนุน(การจัดการเรียนการสอน)  (ต่อ) 
๔. โครงการอบรมบุคลากรสถานศึกษาในการจัดการศึกษานอก
ระบบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๒๕๕๑ เดือนเมษายน ๒๕๖๐  
ณ บึงฉวากรีสอร์ท  อ.เดิมบางนางบวช  จ.สุพรรณบุรี  
 

๒๔ ๑๒ ๓๖ ๓๖ 

 ๕. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาครั้งท่ี ๒    
เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ณ บ๎านกรนรา โฮมสเตย์  อ าเภออัมพวา  
จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

๖ ๑๔ ๒๐ ๒๐ 

๖. โครงการจิตอาสาพัฒนาสังคมไทยเพ่ือพ่ีน๎องชาวไทย ระยะท่ี ๒
เดือนกรกฎาคม -สิงหาคม ๒๕๖๐ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

๑๐๖ ๖ ๑๑๒ ๑๑๒ 

๗.โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎โครงงานนักศึกษา กศน. (Best 
practice) ในวันเสาร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์การเรียนชุมชน
ทหารรักษาวัง และวันอาทิตย์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีพระนครพณิชยการ เขตพระนคร  
 

๕๕๓ ๘ ๕๖๑ ๕๖๑ 

รวม ๑,๑๑๓ ๑๒๓ ๑,๒๓๖ ๑,๒๓๖ 
งบอุดหนุน (พักเหลี่อมปี) 
๑.โครงการ”พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสถานศึกษาและภาคี
เครือขํายในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
สถานศึกษา ระหวํางวันที่ ๒-๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเรย์ 
อ าเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

๓๐ ๑๕ ๔๕ ๔๕ 

๒. โครงการพัฒนาบุคลากรสถานศึกษาของสถานศึกษากลุํมโซน
กรุงเทพกลาง ส านักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร ระหวํางวันที่ ๒-๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ สายธาร รีสอร์ท ต าบลบางพระ  
อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
 

๓๓ ๖๕ ๙๘ ๙๘ 

รวม ๖๓ ๘๐ ๙๘ ๑๔๓ 
งบอุดหนุนรายหัว 
๑.หลักสูตรชํางพ้ืนฐาน “ชํางซํอมเครื่องปรับอากาศ” 
หลักสูตร ๔๐ ชั่วโมง โดยเรียนเฉพาะวันเสาร์ ระหวําง 
วันที่ ๑๓ พฤษภาคม – ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐  
ตั้งแตํเวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น.  ณ ศรช. ป ๑ พัน ๑ รอ. 

๒๐ - ๒๐ ๒๐ 



รายงานการประเมินตนเอง  ปี ๒๕๖๐ ๒๔ 
 

หลักสูตร/ประเภท 
จ านวนผู้เรียน 

รวม จ านวนผู้สอน 
ชาย หญิง 

งบอุดหนุนรายหัว (ต่อ)     
๒. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและคํานิยมที่พึงประสงค์ 
ครั้งที๔่ ส าหรับนักศึกษา กศน.เป็นทหารกองประจ าการ 
ในระหวํางวันที่๒๔-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
ณศรช.หนํวยฝึกทหารใหมํ กองพันทหารปืนใหญํที่ ๑ 
รักษาพระองค์เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
 

๑๐๐ - ๑๐๐ ๑๐๐ 

รวม ๑๒๐  ๑๒๐ ๑๒๐ 
งบด าเนินงาน (กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต) 
๑. หลักสูตรกลุํมสนใจ “การร๎อยมาลัย” หลักสูตร ๕ ชั่วโมง  
ในวันที่๕ เมษายน  ๒๕๖๐ ตั้งแตํเวลา ๑๐.๓๐ น.- ๑๖.๓๐ น.  
ณ ศูนย์การค๎าสุพรีมคอมเพล็กซ์สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี 
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  
 

๓ ๒๙ ๓๒ ๓๒ 

๒.โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต “กิจกรรมสํงเสริมการ
ออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ”  ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
ณ สนามกีฬากรมการทหารสื่อสาร แขวงถนนนครไชยศรี 
 

๕๓๐ - ๕๓๐ ๕๓๐ 

รวม ๕๓๓ ๒๙ ๕๖๒ ๕๖๒ 
งบด าเนินงาน (กลุ่มสนใจ) 
๑. หลักสูตรกลุํมสนใจ “ศิลปะประดิษฐ์” หลักสูตร ๖ ชั่วโมง  
โดยสอนในวันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ 
ณ ศูนย์การค๎าสุพรีมคอมเพล็กซ์ 
 

๘๖ ๑๐๓ ๑๘๙ ๑๘๙ 

๒. หลักสูตรการศึกษาตํอเนื่องรูปแบบกลุํมสนใจ วิชาท าซูชิ 
หลักสูตร ๕ ชั่วโมง ระหวํางวันที่ ๑๕ – ๑๗กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  
ณ บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ด๎านข๎างกระทรวงศึกษาธิการ 
 

๒๒ ๘๒ ๑๐๔ ๑๐๔ 

๓. หลักสูตรกลุํมสนใจ “การประดิษฐ์ดอกไม๎จันทน์”  
หลักสูตร ๕ ชั่วโมง จ านวน ๒๐ กลุํม ทุกวันเสาร์-อาทิตย์  
ในระหวํางวันที่ ๓ มิถุนายน – ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐  
ตั้งแตํเวลา ๑๓.๐๐น. – ๑๘.๐๐ น.   
ณ ศูนย์การค๎าสุพรีมคอมเพล็กซ์สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี 
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
 

๑๔ ๙๔ ๑๐๘ ๑๐๘ 

รวม ๑๒๒ ๒๗๙ ๔๐๑ ๔๐๑ 



รายงานการประเมินตนเอง  ปี ๒๕๖๐ ๒๕ 
 

หลักสูตร/ประเภท 
จ านวนผู้เรียน 

รวม จ านวนผู้สอน 
ชาย หญิง 

งบรายจ่ายอ่ืน ( ๑ อ าเภอ ๑ อาชีพ ) 
๑. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตร”การประดิษฐ์ดอกไม๎จันทน์
และการท าพวงหรีด”หลักสูตร ๔o ชั่วโมง จ านวน ๑ กลุํม  
วันที่ ๑๒-๑๙ มีนาคม ๒๕๖ ณ แขวงถนนนครไชยศรี  
เลขที่ ๖o ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 
 

๒ ๑๙ ๒๑ ๒๑ 

๒. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “การประดิษฐ์ดอกไม๎จันทน์ 
และการท าพวงหรีด” หลักสูตร ๔๐ ชั่วโมง ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ 
ตั้งแตํเวลา๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ระหวํางวันที่๕-๑๒ เมษายน ๒๕๖๐  
ณ ชุมชนวัดสวัสดิวารีสีมาราม แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต 
 

 
 
- ๒๑ ๒๑ ๒๑ 

๓. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “การประดิษฐ์ดอกไม๎จันทน์ 
และการท าพวงหรีด” หลักสูตร ๔๐ ชั่วโมง ทุกวันศุกร์-อาทิตย์  
ตั้งแตํเวลา๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. ระหวํางวันที่ ๒๖ พฤษภาคม -  
๑๐ มิถุนายน  ๒๕๖๐ ณ ชุมชนซอยโซดา แขวงดุสิต เขตดุสิต 
 

๓ ๑๗ ๒๐ ๒๐ 

๔. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “การประดิษฐ์ดอกไม๎จันทน์”  
หลักสูตร ๔๐ ชั่วโมง จ านวน ๒ กลุํม 
กลุํมท่ี๑เปิดสอนทุกวันจันทร์ -เสาร์ ตั้งแตํวันที่๑ - ๙ มิถุนายน  
ตั้งแตํเวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๘.๐๐ น. 
กลุํมท่ี๒เปิดสอนทุกวันจันทร์ - เสาร์ ตั้งแตํวันที่ ๒๒ - ๓๐ มิถุนายน
ตั้งแตํเวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๘.๐๐ น. 
ณ ศูนย์การค๎าสุพรีมคอมเพล็กซ์สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี 
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
 

๗ ๓๙ ๔๖ ๔๖ 

รวม ๑๒ ๙๖ ๑๐๘ ๑๐๘ 
งบด าเนินงาน (โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน) 
๑.หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ชํางซํอมรถจักรยานยนต์”  
หลักสูตร ๔๐ ชั่วโมง โดยสอนทุกวันพุธ-พฤหัสบดี  
ระหวํางวันที่ ๑-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  
ตั้งแตํเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ลานอเนกประสงค์ชุมชนริมทาง
รถไฟสายแปดริ้ว แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
 

๒๐ - ๒๐ ๒๐ 

รวม ๒๐  ๒๐ ๒๐ 



รายงานการประเมินตนเอง  ปี ๒๕๖๐ ๒๖ 
 

หลักสูตร/ประเภท 
จ านวนผู้เรียน 

รวม จ านวนผู้สอน 
ชาย หญิง 

งบรายจ่ายอ่ืน (ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน) 
๑. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “การประดิษฐ์ดอกไม๎จันทน์”  
หลักสูตร ๔๐ ชั่วโมง จ านวน ๒ กลุํม  
ณ ที่ท าการชุมชนกรมการทหารสื่อสาร  
กลุํมท่ี ๑ เปิดสอนทุกวันเสาร์ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. 
ระหวํางวันที่ ๒๒ เมษายน – ๒๔มิถุนายน ๒๕๖๐ 
กลุํมท่ี ๒ เปิดสอนทุกวันอาทิตย์ เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น.   
ระหวํางวันที่ ๒๓ เมษายน – ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

๑ ๔๑ ๔๒ ๔๒ 

๒.หลักสูตรชํางพ้ืนฐาน “ชํางตัดผมชาย”หลักสูตร ๔๐ ชัว่โมง  
โดยเรียนเฉพาะวันเสาร์ ระหวํางวันที่๑๓พฤษภาคม –  
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแตํเวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น. 
ณ ศรช. ป ๑ พัน ๑ รอ. 

๒๐ - ๒๐ ๒๐ 

๓. หลักสูตรชํางพ้ืนฐาน “ชํางซํอมเครื่องปรับอากาศ” 
หลักสูตร ๔๐ ชั่วโมง วันจันทร์ – วันศุกร์  
ระหวํางวันที่ ๑๕  พฤษภาคม – ๒๖พฤษภาคม ๒๕๖๐  
ตั้งแตํเวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. 
ณ ศรช. กองพันทหารม๎าที่ ๔ กองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ 

๒๒ - ๒๒ ๒๒ 

๔. หลักสูตรชํางพ้ืนฐาน“ชํางซํอมคอมพิวเตอร์เบื้องต๎น” 
หลักสูตร๔๐ ชั่วโมง ทุกวันอาทิตย์ ระหวํางวันที่ ๔ มิถุนายน –  
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแตํเวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. 
ณ ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยวิมลศรียําน 

๑๑ ๑๓ ๒๔ ๒๔ 

๕. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “การประดิษฐ์ดอกไม๎จันทน์”  
หลักสูตร ๔๐ ชั่วโมง ระหวํางวันที่ ๓-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
เวลา ๑๙.๐๐ น. - ๒๒.๐๐ น.  ณ โรงเรียนพระดาบส 
แขวงวชิรพยาบาล   เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  

๔ ๒๗ ๓๑ ๓๑ 

๖. หลักสูตรชํางพ้ืนฐาน“ชํางซํอมคอมพิวเตอร์เบื้องต๎น”หลักสูตร๔๐ 
ชั่วโมง ระหวํางวันที่ ๒๘ มิถุนายน– ๕กรกฎาคม ๒๕๖๐  
ตั้งแตํเวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. 
ณกศน.แขวงถนนนครไชยศรี เลขที่ ๖๐ ถนนพิชัย  

๘ ๑๙ ๒๗ ๒๗ 

๗. หลักสูตรชํางพ้ืนฐาน “ชํางตัดผมชาย”หลักสูตร ๔๐ ชัว่โมง  
โดยเรียนเฉพาะวันเสาร์ ระหวํางวันที่ ๔– ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
ตั้งแตํเวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. 
ณ กองพันทหารราบ มณฑลทหารบกที่ ๑๑ 

๒๑  ๒๑ ๒๑ 

รวม ๘๗ ๑๐๐ ๑๘๗ ๑๘๗ 



รายงานการประเมินตนเอง  ปี ๒๕๖๐ ๒๗ 
 

หลักสูตร/ประเภท 
จ านวนผู้เรียน 

รวม จ านวนผู้สอน 
ชาย หญิง 

งบด าเนินงาน (หลักสูตรระยะสั้น) 
๑. หลักสูตรชํางพ้ืนฐาน“ชํางซํอมเครื่องใช๎ไฟฟูา”  
หลักสูตร๔๐ ชั่วโมง ระหวํางวนัที่ ๒๒ -๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐  
ตั้งแตํเวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. 
ณ กศน.แขวงถนนนครไชยศรี เลขท่ี ๖๐ ถนนพิชัย 
 

๑๒ ๘ ๒๐ ๒๐ 

๒. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “การเพาะเลี้ยงไส๎เดือนดิน 
และการท าปุ๋ยหมัก”หลักสูตร ๔๐ ชั่วโมง  
ระหวํางวันที่ ๓ - ๑๓กรกฎาคม  ๒๕๖๐  
ตั้งแตํเวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. 
ณ กศน.แขวงถนนนครไชยศรี เลขท่ี ๖๐ ถนนพิชัย 
 

๖ ๒๑ ๒๗ ๒๗ 

๓. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “กระเป๋าสานจากเส๎นพลาสติก”
หลักสูตร ๔๐ ชั่วโมง ทุกวันจันทร์-อาทิตย์  
วันที่ ๑๗ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแตํเวลา๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. 
ณ กศน.แขวงถนนนครไชยศรี เลขท่ี ๖๐ ถนนพิชัย 
 

 
 
- ๒๐ ๒๐ ๒๐ 

รวม ๑๘ ๔๙ ๖๗ ๖๗ 
งบรายจํายอื่น ( โครงการผู๎สูงอายุ) 
๑. โครงการเสริมสร๎างคุณภาพผู๎สูงอายุ  
ในวันที่ ๗พฤษภาคม ๒๕๕๙ตั้งแตํเวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๕.๐๐ น. 
ณ วัดสุคันธารามกศน.แขวงสวนจิตรลดา  
เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร 

๑๕ ๓๕ ๕๐ ๕๐ 

๒. หลักสูตรกลุํมสนใจ “การดูแลสุขภาพของผู๎สูงอายุ  
(โภชนาการส าหรับผู๎สูงอายุ) หลักสูตร ๑๐ ชั่วโมง ระหวํางวันที่ 
๑๔–๑๕เมษายน ๒๕๖๐  ตั้งแตํเวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๕.๐๐ น. 
ณ กศน.แขวงถนนนครไชยศรี เลขท่ี ๖๐ ถนนพิชัย  
แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

๑๐ ๑๖ ๒๖ ๒๖ 

๓. หลักสูตรกลุํมสนใจ “การดูแลสุขภาพของผู๎สูงอายุ  
(โภชนาการส าหรับผู๎สูงอายุ) หลักสูตร ๑๐ ชั่วโมง  
ระหวํางวันที่ ๘– ๙มิถุนายน ๒๕๖๐   
ตั้งแตํเวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๕.๐๐ น.ณ ชุมชนบ๎านมนังคศิลา 
แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
 

๘ ๑๒ ๒๐ ๒๐ 



รายงานการประเมินตนเอง  ปี ๒๕๖๐ ๒๘ 
 

หลักสูตร/ประเภท 
จ านวนผู้เรียน 

รวม จ านวนผู้สอน 
ชาย หญิง 

งบรายจ่ายอ่ืน ( โครงการผู้สูงอายุ)  (ต่อ) 
๓. หลักสูตรกลุํมสนใจ “การดูแลสุขภาพของผู๎สูงอายุ  
(ออกก าลังกายส าหรับผู๎สูงอายุ) จ านวน ๓๐ ชั่วโมง  
ทุกวันศุกร์ -อาทิตย์ ตั้งแตํเวลา ๑๖.๐๐ น.- ๑๘.๐๐ น. 
ระหวํางวันที่ ๒ มิถุนายน  – ๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๐   
ณ ชุมชนซอยโซดา เลขท่ี๒ แขวงวชิรพยาบาล  

๓ ๑๙ ๒๒ ๒๒ 

๔. หลักสูตรกลุํมสนใจ “การดูแลสุขภาพของผู๎สูงอายุ  
(โภชนาการส าหรับผู๎สูงอายุ) หลักสูตร ๑๐ ชั่วโมง  
ระหวํางวันที่ ๙ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐  
ตั้งแตํเวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๕.๐๐ น. 
ณ ชุมชนซอยโซดา เลขท่ี๒ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
 

๓ ๑๗ ๒๐ ๒๐ 

รวม ๓๙ ๙๙ ๑๓๘ ๑๓๘ 
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
๑. โครงการศึกษาดูงานเรียนรู๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เดินตามเท๎าพํอ เพื่อสํงเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์เรียนรู๎
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือนพ่ึง (ภาฯ) ยามยาก ต.บ๎านแห อ.เมือง  
จ.อํางทอง 
 

๑๐ ๓๐ ๔๐ ๔๐ 

รวม ๑๐ ๓๐ ๔๐ ๔๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง  ปี ๒๕๖๐ ๒๙ 
 

 จ านวนบุคลากร(ปีปัจจุบัน) 
 

ประเภท/ต าแหน่ง 
จ านวน 

ต่ ากว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวมจ านวน 
ข๎าราชการคร ู - - ๒ - ๒ 
บุคลากรทางการศึกษา - - - - - 
พนักงานราชการ - ๗ ๑ - ๘ 
ครูศูนย์การเรียนชุมชน - ๖ ๑ - ๗ 
อัตราจ๎าง ๒ - - - ๒ 
ครูประจ ากลุํม (จัดการเรียนการสอน) - ๑๐ - - ๑๐ 

รวมจ านวน ๒ ๒๓ ๔ - ๒๙ 
 

ข้อมูลข้าราชการ จ านวน ๒ คน 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา หน้าที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาการ

ปฏิบัติงาน 

๑. นางสาวสุกัญญา  ทรัพย์มณี ผู๎บริหาร
สถานศึกษา 

- บธ.ม. (การบัญชี) 
- ประกาศนียบัตรบริหาร
การศึกษา 

- คม. (การบริหารการศึกษา) 

ผู๎อ านวยการศูนย์
การศึกษานอก
ระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัยเขตดุสิต 

๑ พฤศจิกายน 
๒๕๕๒  
ถึง ปัจจุบัน 

๒. นางสาวนันทยา  มากเจริญ 
 
 
 

ครู คศ.๒ -บธ.บ. (การบริหารงาน
บุคคล) 
-ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) 
-กศ.ม(การบริหารการศึกษา) 

กลุํมจัดการศึกษา
นอกระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัย 

ต.ค. ๒๕๕๔ 
ถึง ปัจจุบัน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง  ปี ๒๕๖๐ ๓๐ 
 

ข้อมูลพนักงานราชการ  จ านวน  ๘  คน 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา 
หน้าที่

รับผิดชอบ 
ระยะเวลาการ

ปฏิบัติงาน 

๑. นายวงศ์ธวัช    ชื่นชม 
ครู กศน.ต าบล/

แขวงสวน
จิตรลดา 

พธ.ม. 
(รัฐประศาสนศาสตร์) 

ม.ปลาย 
๑ เม.ย. ๒๕๕๖ 

ถึงปัจจุบัน 

๒. นายกรวิชญ์  เมืองแก๎ว 
ครู กศน.ต าบล/
แขวงถนนนคร-  

ไชยศรี 

วท.บ. 
(อาหารและโภชนาการ) 

ม.ปลาย 
๑๖ ก.พ.๕๘  
ถึงปัจจุบัน 

๓. นางสาวพรพรรณ จิรวัฒนากิตติ 
ครู กศน.ต าบล/

แขวงสี่แยก 
มหานาค 

ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) 
ม.ต๎น และ  
ม.ปลาย 

๓ส.ค. ๕๘  
ถึงปัจจุบัน 

๔ นางสาวสุจารี เหลื่อมใสย์ 
ครู กศน.ต าบล/
แขวงถนนนคร-  

ไชยศรี 
ค.บ.(วิทยาศาสตร์) ม.ปลาย 

๑๖ ม.ค. ๖๐ 
ถึงปัจจุบัน 

๕ นายอดิศักดิ์  สาภูงา 
ครู กศน.ต าบล/

แขวงดุสิต 
ศิลปกรรม ม.ต๎น 

๑๖ ม.ค. ๖๐ 
ถึงปัจจุบัน 

๖ นางสาวอังคณาเตจ๏ะฝั้น 
ครู กศน.ต าบล/

แขวงสี่แยก 
มหานาค 

ค.บ. (สังคม) ม.ต๎น 
๑ ก.พ. ๖๐ 
ถึงปัจจุบัน 

๗ นางสาวอรอนงค์ส านักโนน 
ครู กศน.ต าบล/

แขวงดุสิต 
ค.บ.(วิทยาศาสตร์) ม.ปลาย 

๑ ก.พ. ๖๐ 
ถึงปัจจุบัน 

๘ นางสาวอุไรวรรณอุดมฉวี 
ครู กศน.ต าบล/

แขวงวชิรพยาบาล 
ค.บ.(วิทยาศาสตร์) ม.ปลาย 

๑๖พ.ย. ๕๘ 
ถึงปัจจุบัน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง  ปี ๒๕๖๐ ๓๑ 
 

ข้อมูลครูศูนย์การเรียนชุมชน  จ านวน ๗คน 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา 
หน้าที่

รับผิดชอบ 
ระยะเวลาการ

ปฏิบัติงาน 

๑ นายจ ารัสสวาสโพธิ์กลาง 
ครูศูนย์การ
เรียนชุมชน 

พธ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) ม.ต๎น 
๑๐ ก.พ. ๕๗ 
ถึงปัจจุบัน 

๒ นางสาวเจนจิรา แผนสงํา 
ครูศูนย์การ
เรียนชุมชน 

ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) 
ม.ต๎น และ 
ม.ปลาย 

๓ ส.ค. ๕๘  
ถึงปัจจุบัน 

๓ นางสาวขวัญจิรา ศรีเมฆ 
ครูศูนย์การ
เรียนชุมชน 

ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) 
ม.ต๎น และ 
ม.ปลาย 

๓ ส.ค. ๕๘  
ถึงปัจจุบัน 

๔ นางสาวพรพิมลเสาเปรีย 
ครูศูนย์การ
เรียนชุมชน 

ค.บ. (สังคมศึกษา) ม.ต๎น 
๑๖ พ.ย. ๕๘ 
ถึงปัจจุบัน 

๕ นายจิระวัฒน์วัฒนะกูลอิทธิ 
ครูศูนย์การ
เรียนชุมชน 

พธ.บ (เศรษฐศาสตร์) 
กศ.ม. (จิตวิทยา) 

ม.ต๎น 
๓เม.ย. ๖๐ 
ถึงปัจจุบัน 

๖ นางสาวนิพิชฌพ์พร นนทะคุณ 
ครูศูนย์การ
เรียนชุมชน 

วท.บ.(ชีววิทยา) ม.ต๎น 
๖ ก.ค. ๖๐ 
ถึงปัจจุบัน 

๗ นางสาวณัฐธยาน์หรํายขุนทด 
ครูศูนย์การ
เรียนชุมชน 

ค.บ.(ภาษาไทย) ม.ปลาย 
๖ ก.ค. ๖๐ 
ถึงปัจจุบัน 

 
ข้อมูลเจ้าหน้าที่  จ านวน  ๒ คน 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา หน้าที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาการ

ปฏิบัติงาน 

๑ นายสราวุธ    อานนท์วัฒนา อัตราจ๎าง ปวส. เจ๎าหน๎าที่ธุรการ ๑ พ.ย. ๒๕๕๔ 
ถึง  ปัจจุบัน 

๒ นายศรัญญู  อานนท์วัฒนา อัตราจ๎าง ปวส. เจ๎าหน๎าที่บันทึก
ข๎อมูล 

๑ พ.ย. ๒๕๕๗
ถึง  ปัจจุบัน 

 

 
 



รายงานการประเมินตนเอง  ปี ๒๕๖๐ ๓๒ 
 

ข้อมูลครูประจ ากลุ่ม  จ านวน  ๑๐ ราย 
 (รับผิดชอบเฉพาะภาคเรียนนี้ เนื่องจากสถานศึกษาจัดให๎จัดการเรียนการสอนได๎เฉพาะวิชาที่ถนัด)   
  ๑. นายนฤสรณ์เผําต๏ะใจ  วุฒิการศึกษา ร.บ.(รัฐศาสตร์) รับผิดชอบจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
สาระการพัฒนาสังคมและชุมชน สาระการประกอบอาชีพ ,สาระทักษะการด าเนินชีวิต และสาระทักษะการเรียนรู๎ 

๒. จ.ส.อ.ศิริศักดิ์  ธูปศิริ  ปริญญาตรี ร.บ. (รัฐศาสตร์) รับผิดชอบจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
สาระการพัฒนาสังคมและชุมชน สาระการประกอบอาชีพ,สาระทักษะการด าเนินชีวิต และสาระทักษะการเรียนรู๎ 
  ๓. นายศุภกิตติ์  รุํงโรจน์  วุฒิการศึกษา ศศ.บ.(อุตสาหกรรมศิลป์)รับผิดชอบจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนสาระการประกอบอาชีพ ,สาระทักษะการด าเนินชีวิต และสาระทักษะการเรียนรู๎ 

๔. ร๎อยตรีธนพล  วรฐิติอนันต์  วุฒิการศึกษา  วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) รับผิดชอบจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนสาระความรู๎พ้ืนฐาน รายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สาระการประกอบอาชีพ ,สาระทักษะ
การด าเนินชีวิต และสาระทักษะการเรียนรู๎ 

๕. ร๎อยโท เลอศักดิ์  คงหาสุข วุฒิการศึกษา ศศ.บ. (พัฒนาสังคม) รับผิดชอบจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนสาระความรู๎พ้ืนฐาน รายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สาระการประกอบอาชีพ ,สาระทักษะการ
ด าเนินชีวิต และสาระทักษะการเรียนรู๎ 
     ๖. สิบเอก พันธ์ธัช  ต๎นนอก วุฒิการศึกษา ร.บ. (รัฐศาสตร์) รับผิดชอบจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนสาระความรู๎พ้ืนฐาน รายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สาระการประกอบอาชีพ ,สาระทักษะการด าเนิน
ชีวิต และสาระทักษะการเรียนรู๎ 
     ๗.จ.ส.อ.ปรัตถกร  โพนขันธ์วุฒิการศึกษาร.บ. (รัฐศาสตร์) รับผิดชอบจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนสาระความรู๎พ้ืนฐาน รายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สาระการประกอบอาชีพ ,สาระทักษะการด าเนิน
ชีวิต และสาระทักษะการเรียนรู๎ 
     ๘. ร.อ.สุชิน   อยูํกรุดวุฒิการศึกษา ค.บ.รับผิดชอบจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาระความรู๎
พ้ืนฐาน รายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สาระการประกอบอาชีพ ,สาระทักษะการด าเนินชีวิต และสาระ
ทักษะการเรียนรู๎ 
     ๙. จ.ส.ท.อนุรักษ์    ชูธรรม วุฒิการศึกษา ค.บ. รับผิดชอบจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาระ
ความรู๎พ้ืนฐาน รายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สาระการประกอบอาชีพ ,สาระทักษะการด าเนินชีวิต และ
สาระทักษะการเรียนรู๎ 
     ๑๐. จ.ส.อ.นฤสรณ์เผําต๏ะใจ วุฒิการศึกษา ร.บ. (รัฐศาสตร์) รับผิดชอบจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนสาระความรู๎พ้ืนฐาน รายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สาระการประกอบอาชีพ ,สาระทักษะการด าเนิน
ชีวิต และสาระทักษะการเรียนรู๎ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานการประเมินตนเอง  ปี ๒๕๖๐ ๓๓ 
 

ท าเนียบคณะกรรมการสถานศึกษา 
  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุสิต  คณะกรรมการสถานศึกษา  รวมทั้งสิ้น  
จ านวน  ๙  คน ดังนี้ 

๑. พระครูมงคลวิลาส เจ๎าอาวาสวัดสุคันธาราม ประธานกรรมการด๎านศาสนา  
      ศิลปะ และวัฒนธรรม 

๒. วําที่พันตรีกิติเฉลิม โครงกาพย์  กรรมการด๎านการศึกษา 
๓. นายวินัย  โภคทรัพย ์  กรรมการด๎านพัฒนาสังคม และชุมชน 
๔. รองผู๎บังคับกองพันทหารราบที่ ๓ ฯ  กรรมการด๎านการเมืองการปกครอง 
๕. พันตรีคมธัช  กิจนาวา   กรรมการด๎านความม่ันคง 
๖. ดร.วิชชาพรรณ กิ่งวัชระพงศ์  กรรมการด๎านวิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี

      และสารสนเทศ 
๗. นางวรรณี  ปริดิพันธ์  กรรมการด๎านสาธารณสุข 
๘. นายประชา  มุํงรักษ์ชน  กรรมการด๎านภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
๙. นางสาวสุกัญญา ทรัพย์มณ ี  กรรมการและเลขานุการ 

 
 

 แหล่งเรียนรู้และภาคีเครือข่าย 
กศน.แขวง  จ านวน  ๕  แขวง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ชื่อ กศน. แขวง 
 

ที่ตั้ง 
 

ผู้รับผิดชอบ 

กศน.แขวงสวนจิตรลดา 
อาคารเอนกประสงค์ศูนย์การเรียนชุมชน
วัดสุ คั นธาราม  ซอยสุ คันธาราม  ๗      
ถนนสุคันธาราม  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ 

นายวงศ์ธวัช  ชื่นชม 
 

กศน.แขวงถนนนครไชยศรี 
กรมการทหารสื่อสาร  ถนนพระราม๕  
เขตดุสิต  กรุงเทพฯ 

นายกรวิชญ์  เมืองแก๎ว 

กศน.แขวงวชิรพยาบาล 
ห๎องสมุดมูลนิธิพระดาบส  ทําวาสุกรี   
เขตดุสิต  กรุงเทพฯ 

นางสาวอุไรวรรณ  อุดมฉวี 

กศน.แขวงดุสิต 
กองพลที่ ๑ รักษาพระองค์   
ถนนพิษณุโลก  กรุงเทพฯ 

นายอดิศักดิ์   สาภูงา 

กศน.แขวงสี่แยกมหานาค 
วัดญวณ– คลองล าปัก  แขวงสี่ แยก -               
มหานาค เขตดุสิต  กรุงเทพฯ 

นางสาวพรพรรณ  จิรวัฒนากิตติ 



รายงานการประเมินตนเอง  ปี ๒๕๖๐ ๓๔ 
 

ศูนย์การเรียนชุมชนจ านวน  ๑๐  ศูนย์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ชื่อศูนย์การเรียนชุมชน 
 

ที่ตั้ง 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ศูนย์การเรียนชุมชน  
ป.พัน.๑ รอ. 

กองพันทหารปืนใหญํที่ ๑ รักษาพระองค์ เลขที่ ๔  
ถ.ประดิพัทธ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิตกทม.  

นางสาวขวัญจิรา  ศรีเมฆ 

ศูนย์การเรียนชุมชน  
พล.๑ รอ. 

กองพลที่ ๑ รักษาพระองค์  ๒๓๒ 
ถ.ศรีอยุธยา  เขตดุสิต  กทม.  ๑๐๓๐๐ 

นางสาวสุจารี   เหลื่อมใสย์ 

ศูนย์การเรียนชุมชน
กรมการทหารสื่อสาร 

กรมการทหารสื่อสาร  ๑๔๙ ถ.พระราม ๕ แขวง
ถนนนครไชยศรี(แยกสะพานแดง) เขตดุสิต กทม  
๑๐๓๐๐ 

นายวงศ์ธวัช  ชื่นชม 

ศูนย์การเรียนชุมชน  
ม.พัน.๓ รอ. 

กองพันทหารม๎าท่ี ๓ รักษาพระองค์ เลขที่ ๑๑๕๘ ถ.
ทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 
๑๐๓๐๐ 

นางสาวอังคณา  เตจ๏ะฝั้น 

ศูนย์การเรียนชุมชน  
ม.พัน.๔ รอ. 

กองพันทหารม๎าท่ี ๔ รักษาพระองค์ เลขที่ ๑๑๕๖/
๑๑ ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรีเขตดุสิต กทม 

นางสาวเจนจิรา  แผนสงํา 

ศูนย์การเรียนชุมชน 
ทหารรักษาวัง 

๑๔๗/๓๒๕ ชุมชนทหารรักษาวัง ถ.พระราม ๕ 
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 

นายกรวิชญ์  เมืองแก๎ว 
 

ศูนย์การเรียนชุมชน 
วัดสุคันธาราม 

อาคารเอนกประสงค์ศูนย์การเรียนชุมชน 
วัดสุคันธาราม  ซอยสุคันธาราม ๗  
ถ.สุคันธาราม  เขตดุสิต กทม 
 

นางสาวณัฐธยาน์หรํายขุนทด 

ศูนย์การเรียนชุมชน 
มทบ.๑๑  

กองพันทหารราบที่ ๑ มณฑลทหารบก 
ที่ ๑๑ เลขที่ ๑๔๕ ถ.พระราม ๕ แขวงถนนนครชัย
ศรี เขตดุสิต กทม. 

นางสาวอุไรวรรณ  อุดมฉวี 

ศูนย์การเรียนชุมชนมูลนิธิ
พระดาบส 

โรงเรียนพระดาบส เลขท่ี ๓๘๔/๓๘๖ ถ.สามเสน 
แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 

นายจิระวัฒน์  วัฒนะกูลอิทธิ 

ศูนย์การเรียนชุมชน 
วัดญวน – คลองล าปัก 

วัดญวน – คลองล าปัก  แขวงสีแยกมหานาค  
เขตดุสิต กทม. 

นางสาวพรพรรณ  จิรวัฒนากิตติ 



รายงานการประเมินตนเอง  ปี ๒๕๖๐ ๓๕ 
 

แหล่งเรียนรู้อื่น ๆ  จ านวน ๔๑  แห่งเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
 

 

ที ่
 

แหล่งเรียนรู้ 
 

ประเภทแหล่งเรียนรู้ 
 

ที่ตั้ง 
๑. หอสมุดแหํงชาติ สืบค๎นข๎อมูลด๎านสื่อเอกสาร 

ผลงานทางวิชาการ 
ถ.สามเสน  แขวงวชิรพยาบาล 

๒. ห๎องสมุดเพ่ือการเรียนรู๎ดุสิต สืบค๎นข๎อมูลด๎านสื่อเอกสาร แยกเกียกกาย  ถนนทหาร 
แขวงถนนนครไชยศรี 

๓. ห๎องสมุดทีปังกรรัศมีโชติ สืบค๎นข๎อมูลด๎านสื่อเอกสาร 
อํานหนังสือ 

แฟลต ๑๓  ถนนราชวิถี 
โรงเรียนอนุบาลทีปังกรรัศมีโชติ 

๔. ห๎องสมุดชุมชนชินโสภณพนิช สืบค๎นข๎อมูลด๎านสื่อเอกสาร 
หนังสือพิมพ์สมัยกํอน 

ถนนราชสีมา  เขตดุสิต  

๕. หอ๎งสมุดชุมชนสวนสัตว์ดุสิต สืบค๎นข๎อมูลด๎านสื่อเอกสาร 
ชีวิตพืช และสัตว์ 

ถ.พระราม ๕ เขตดุสิต 
 

๖. ศูนย์การเรียนรู๎วังจันทรเกษม สืบค๎นข๎อมูลด๎านสื่อเอกสาร/                     
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

กระทรวงศึกษาธิการแขวงดุสิต 

๗. พระท่ีนั่งวิมานเมฆ โบราณสถาน ถ.ราชวิถี แขวงดุสิต 
๘. พระท่ีนั่งอภิเษกดุสิต โบราณสถาน ถ.อํูทองใน  แขวงดุสิต 
๙. พระท่ีนั่งอนันตสมาคม โบราณสถาน ถ.อํูทองใน  แขวงดุสิต 

๑๐. พระท่ีนั่งอัมพรสถาน โบราณสถาน ถ.นครราชสีมา แขวงดุสิต 
๑๑. พระท่ีนั่งนงคราญ 

วังสวนสุนันทา 
โบราณสถาน ถ.นครราชสีมา แขวงดุสิต 

๑๒. พระต าหนักจิตรลดารโหฐาน โบราณสถาน แหลํงเรียนรู๎  ตาม
แนวของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ถ.พระราม ๕ แขวงสวนจิตรลดา 

๑๓. พระต าหนักสวนหงส์ โบราณสถานโบราณวัตถุ ถ.ราชวิถี แขวงดุสิต 
๑๔. พระต าหนักสี่ฤดู โบราณสถาน ถ.ราชวิถี  แขวงดุสิต 
๑๕. พระต าหนักวังสวนกุหลาบ โบราณสถาน ถ.นครราชสีมา  แขวงดุสิต 
๑๖. วังสวนสุนันทา โบราณสถาน ถ.ศรีอยุธยา แขวงดุสิต 
๑๗. วังจันทรเกษม โบราณสถาน ถ.ราชด าเนินนอก แขวงดุสิต 
๑๘. วังปารุสกวัน โบราณสถาน ถ.ศรีอยุธยา  แขวงดุสิต 
๑๙. วังกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โบราณสถาน ถ.ลูกหลวงแขวงสวนจิตรลดา 
๒๐. วังกรมหลวงลพบุรีราเมศร์ โบราณสถาน ถ.พิษณุโลก  แขวงดุสิต 
๒๑. วังกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ โบราณสถาน ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล 
๒๒. พระบรมรูปทรงม๎า โบราณสถาน ถ.ราชด าเนินนอก แขวงดุสิต 
๒๓. ท าเนียบรัฐบาล สถานที่ราชการ ถ.พิษณุโลก แขวงดุสิต 
๒๔. รัฐสภา สถานที่ราชการ ถ.อํูทองใน  แขวงดุสิต 
๒๕. ราชตฤณมัยสมาคม สนามกีฬา/สนามกอล์ฟ   ถ.พิษณุโลก  แขวงดุสิต 



รายงานการประเมินตนเอง  ปี ๒๕๖๐ ๓๖ 
 

 

ที ่
 

แหล่งเรียนรู้ 
 

ประเภทแหล่งเรียนรู้ 
 

ที่ตั้ง 
และสนามแขํงม๎า 

๒๖. ศูนย์ศิลปาชีพสวนจิตรลดา แหลํงเรียนรู๎โครงการ 
ตามพระราชด าริ 

ถ.พระราม ๕ แขวงสวนจิตรลดา 

๒๗. พิพิธภัณฑ์เรือหลวง(ทําวาสุกรี) โบราณสถาน ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล 

๒๘. พิพิธภัณฑ์หนังสือพิมพ์ไทย โบราณสถาน ถ.ราชสีมา  แขวงดุสิต 

๒๙. บ๎านพิษณุโลก โบราณสถาน ถ.พิษณุโลก แขวงมหานาค 
๓๐. บ๎านมนังคศิลา โบราณสถาน ถ.พิษณุโลก แขวงมหานาค 
๓๑. สะพานมัฆวานรังสรรค์ โบราณสถาน ถ.ราชด าเนินนอก แขวงดุสิต 
๓๓. สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ

เกียกกาย 
สถานที่ออก าลังกาย ถ.ทหาร แขวงนครไชยศรี 

๓๔. ศูนย์ศรีทวีรัก แหลํงเรียนรู๎ด๎านอาชีพ 
กิจกรรมผู๎สูงอายุ 

ถ.ราชสีมา  เขวงดุสิต 

๓๕. ศูนย์เยาวชนสวนอ๎อย ศูนย์ออกก าลังกาย ถ.สุโขทัย แขวงวชิรพยาบาล 
๓๖. วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ศาสนาและศิลปะ ถ.พระราม ๕ แขวงสวนจิตรลดา 
๓๗. วัดราชธิวาสราชวรวิหาร โบราณสถานด๎านศาสนา 

และศิลปะ 
ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล 

๓๘. วัดสุคันธาราม ศาสนาและศิลปะ ถ.สุคันธาราม แขวงสวนจิตรฯ 
๓๙. วัดจันทรสโมสร ศาสนาและศิลปะ ถ.สามเสน แขวงนครไชยศรี 

 

๔๐. วัดประชาระบือธรรม ศาสนาและศิลปะ ถ.พระราม๕ แขวงนครไชยศรี 
๔๑ วัดราชผาติการาม ศาสนาและศิลปะ ถ.ราชวิถี แขวงวชิรพยาบาล 
๔๒ วัดประสาทบุญญาวาส ศาสนาและศิลปะ ถ.สามเสน แขวงนครไชยศรี 
๔๓ วัดสวัสดิวารีสีมาราม ศาสนาและศิลปะ ถ.นครไชยศรีแขวงถนนนครไชยศรี 
๔๔ วัดน๎อยนพคุณ ศาสนาและศิลปะ ถ.อ านวยสงคราม แขวงนครไชยศรี 
๔๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ด๎านอาหารและโภชนาการ ถ.ราชวิถี แขวงวชิรพยาบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง  ปี ๒๕๖๐ ๓๗ 
 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นจ านวน  ๖  คน 
 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ความสามารถและ

ประสบการณ์ 
ที่อยู่ 

นายฟื้น หิรัญชัย  
 

การท าบ๎านกงเต๏ก ๔๒๘/๑๔๘พิษณุโลก  ซอย ๑ แขวงสี่
แยกมหานาค  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ 

นายเรืองสวัสดิ์   เจียรวัฒนะ 
 

การท ารูปภาพประดับพลอย ๖๖ ซอยสีคราม แขวงถนนนครไชยศรี 
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 

นางปราณี  วาสภักดี 
 

ศิลปะประดิษฐ์  
การท าพวงมะโหตร 

๙๙  ซ.วัดประชาระบือธรรม                
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต 
กรุงเทพฯ 

นางวรรณีปริดิพันธ์ ศิลปะประดิษฐ์ การสาน
ตะกร๎าจากเส๎นพลาสติก 

ชุมชนถนนสุคันธาราม 
แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 

นายส าราญ  ปริดิพันธ์ เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนถนนสุคันธาราม 
แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 

นางนิภา  กรุงเกรียงไกร ศิลปะประดิษฐ์  
การพับดอกลิลลี่จากธนบัตร 
การเลี้ยงใส๎เดือนดิน  
ศิลปะงานไหมพรม 

ชุมชนถนนสุคันธาราม 
แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 

 
ภาคีเครือข่ายจ านวน  ๑๐  แห่ง 
 

 

ชื่อภาคีเครือข่าย 
 

ที่ตั้ง 
กองพันทหารปืนใหญํที่ ๑ รักษาพระองค ์ ถนนประดิพัทธ์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต  กรุงเทพฯ 
กองพลที่ ๑ รักษาพระองค์   ถนนพิษณุโลก  แขวงดุสิต   เขตดุสิตกรุงเทพฯ 
กรมการทหารสื่อสาร ถนนพระราม ๕  แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต กรุงเทพฯ 
กองพันทหารม๎าท่ี ๓ รักษาพระองค์ ถนนทหาร  แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิตกรุงเทพฯ 
กองพันทหารราบที่ ๓  กรมทหารราบที่ ๑  
มหาดเล็กรักษาพระองค์   

ถนนพระราม ๕  แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต  กรุงเทพฯ 

กองพลทหารปืนใหญํตํอสู๎อากาศยาน   สี่แยกเกียกกาย  ถนนทหาร  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ 
กองพันทหารม๎าท่ี ๔ รักษาพระองค์   ถนนสามเสน  แขวงถนนนครไชยศรีเขตดุสิต กรุงเทพฯ 
วัดสุคันธาราม ถนนสุคันธาราม  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ 
วัดราชาธิวาสวิหาร ถนนสามเสน  แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 
พ้ืนที่ควบคุมโครงการในพระองค์ ๙๐๔ แขวงดุสิต  เขตดุสิต กรุงเทพฯ 
กองพันทหารราบมณฑลทหารบกที่ ๑๑ ๑๔๗ ถนนพระรามที่ ๕ แขวง ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ 



รายงานการประเมินตนเอง  ปี ๒๕๖๐ ๓๘ 
 

 

ชื่อภาคีเครือข่าย 
 

ที่ตั้ง 
กองพันทหารปืนใหญํตํอสู๎อากาศยานที่ ๑ 
กรมทหารปืนใหญํตํอสู๎อากาศยานที่ ๒ 
รักษาพระองค์ 

๕๑ ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
10300 

กรมการทหารม๎าที่ ๑ รักษาพระองค์ ถนนทหาร  แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิตกรุงเทพฯ 
 

 เกียรติยศ ชื่อเสียง ผลงาน/และโครงการ/กิจกรรม ดีเด่นของสถานศึกษา 
  ๑. ปี ๒๕๕๘ ได๎รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทสถานศึกษาดีเดํน (กศน.เขตดุสิต) จากจากส านักงาน
สํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ 
  ๒. ปี ๒๕๕๘ ได๎รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท กศน.ต าบล/แขวงดีเดํน (กศน.แขวงถนนนครไชยศรี) 
จากส านักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ 
  ๓. ปี ๒๕๕๘ ได๎รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทศูนย์การเรียนชุมชนดีเดํน (ศูนย์การเรียนชุมชน ร.๑ 
พัน ๓ รอ.) จากส านักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ 
  ๔. ปี ๒๕๕๘ ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ประเภท ครู กศน.ต าบล/แขวง ดีเดํน (นายวาท
ญาณสิทธิ์ นาคดนตรี) จากส านักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ 
  ๕. ปี ๒๕๕๘ ได๎รับรางวัลการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ประวัติศาสตร์ชาติไทยและพระมหา
กรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยดีเดํน ประเภทสถานศึกษา (กศน.เขตดุสิต) จากส านักงานสํงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร 
  ๖. ปี ๒๕๕๘ ได๎รับรางวัลการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ประวัติศาสตร์ชาติไทยและพระมหา
กรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยดีเดํน ประเภท ครูผู๎สอน (นายวงศ์ธวัช ชื่นชม) จากส านักงานสํงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร 
  ๗. ปี ๒๕๕๙ ได๎รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท ครู กศน.ต าบล/แขวงดีเดํน (นายกรวิชญ์  เมืองแก๎ว) 
จากส านักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ 
  ๘. ปี ๒๕๕๙ ได๎รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท กศน.ต าบล/แขวงดีเดํน (กศน.แขวงถนนนครไชยศรี) 
จากส านักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ 
  ๙. ปี ๒๕๕๙ ได๎รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท ภาคีเครือขํายดีเดํน (กรมการทหารสื่อสาร) จาก
ส านักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ 
  ๑๐. ปี ๒๕๕๙ ได๎รับรางวัล "นาคราช" ดาราอินไซด์ อวอร์ด ๕๙ สาขาบุคคลท างานและ
สร๎างสรรค์ผลงานเพื่อสังคม (นางสาวสุกัญญา  ทรัพย์มณี)  

๑๑. ปี ๒๕๖๐ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ขวัญใจผู๎ชมการน าเสนอผลงาน ในงานสัปดาห์ 
วิทยาศาสตร์แหํงชาติ ๒๕๖๐ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา จากส านักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ 
  ๑๒. ปี ๒๕๖๐ ได๎รับโลํประกาศเกียรติคุณ ผู๎บริหารสถานศึกษาดีเดํน (นางสาวสุกัญญา ทรัพย์มณี)
ประจ าปี ๒๕๖๐ จากส านักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร 
 



รายงานการประเมินตนเอง  ปี ๒๕๖๐ ๓๙ 
 

  ๑๓. ปี ๒๕๖๐ ได๎รับโลํประกาศเกียรติคุณข๎าราชการครูดีเดํน (นางสาวนันทยา มากเจริญ)
ประจ าปี ๒๕๖๐ จากส านักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร 
  ๑๔. ปี๒๕๖๐ได๎รับโลํประกาศเกียรติคุณ พนักงานราชการดีเดํน  (นายวงค์ธวัช  ชื่นชม) ประจ าปี 
๒๕๖๐ จากส านักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร 
  ๑๕. ปี ๒๕๖๐ ได๎รับโลํประกาศเกียรติคุณ ครูศูนย์การเรียนชุมชนที่ปฏิบัติงานดีเดํน 
(นายจ ารัส สวาสโพธิ์กลาง) ประจ าปี ๒๕๖๐ จากส านักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยกรุงเทพมหานคร 
 
ผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกที่ผ่านมา 
 ๑.ผลการประเมินคุณภาพภายใน 
 ๑) ผลการประเมินคุณภาพภายใน โดยภาพรวมของสถานศึกษา 
  (๑) ผลการประเมินตนเอง 
 

มาตรฐาน ค่าน้ าหนัก 
ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู๎เรียน/ผู๎รับบริการ ๓๕ ๒๗.๙๗ ดี 
มาตรฐานที่ ๒ คุณภาพการจัดการศึกษา/การให๎บริการ ๒๕ ๒๒.๐๒ ดี 
มาตรฐานที่ ๓ การบริหารการศึกษา ๑๐ ๙.๘๑ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๔ การประกันคุณภาพการศึกษา ๑๐ ๙.๒๐ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๕ อัตลักษณ์ของสถานศึกษา ๑๐ ๙.๐๐ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๖ มาตรการสํงเสริม ๑๐ ๘.๔๖ ดี 

รวมคะแนนโดยภาพรวมของสถานศึกษา ๑๐๐ ๘๖.๔๖ ดี 
 
 

  (๒) การประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด 
 

มาตรฐาน ค่าน้ าหนัก 
ผลการประเมินคุณภาพ
สถานศึกษาโดยต้นสังกัด 

คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู๎เรียน/ผู๎รับบริการ ๓๕ ๒๘.๗๐ ดี 
มาตรฐานที่ ๒ คุณภาพการจัดการศึกษา/การให๎บริการ ๒๕ ๒๑.๔๒ ดี 
มาตรฐานที่ ๓ การบริหารการศึกษา ๑๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๔ การประกันคุณภาพการศึกษา ๑๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๕ อัตลักษณ์ของสถานศึกษา ๑๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๖ มาตรการสํงเสริม ๑๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 

รวมคะแนนโดยภาพรวมของสถานศึกษา ๑๐๐ ๙๐.๑๒ ดีมาก 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง  ปี ๒๕๖๐ ๔๐ 
 

 ๒) ผลการประเมินคุณภาพภายในตามรายมาตรฐาน 

 

มาตรฐาน 
น้ าหนัก
(คะแนน) 

ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินคุณภาพ
สถานศึกษาโดยต้นสังกัด 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ ๓๕ ๒๗.๙๗ ด ี ๒๘.๗๐ ดี 
ตัวบํงชี้ที่ ๑.๑ ผู๎เรียนมีสุขภาพกายและ 
สุขภาพจิตที่ดี 

๓ ๓.๐๐ ดีมาก ๒.๗๐ ดีมาก 

ตัวบํงชี้ที่ ๑.๒ ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค ์

๓ ๒.๙๕ ดีมาก ๒.๙๗ ดีมาก 

ตัวบํงชี้ที่ ๑.๓ ผู๎เรียนมีความใฝุรู๎ และเรียนรู๎อยําง
ตํอเนื่อง 

๓ ๒.๖๗ ดี ๒.๘๕ ดีมาก 

ตัวบํงชี้ที่ ๑.๔ ผู๎เรียน คิดเป็นท าเป็น ๓ ๒.๙๔ ดีมาก ๒.๘๕ ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่ ๑.๕  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียน 
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๑๐ ๔.๖๗ 
ต๎องปรับปรุง

เรํงดํวน 
๖.๒๕ พอใช๎ 

ตัวบํงชี้ที่ ๑.๖ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 
ผู๎เรียนการศึกษาตํอเนื่อง 

๕ ๔.๕๔ ดีมาก ๔.๕๕ ดีมาก 

ตัวบํงชี้ที่ ๑. ๗  ผู๎เรียนมีงานท าหรือมีรายได๎เสริม  
มีทักษะในการท างาน สามารถท างานรํวมกับผู๎อื่น 
ได๎และมีเจตคติที่ดตีํออาชีพสุจริต 

๕ ๔.๕๐ ดีมาก ๓.๙๑ ดี 

ตัวบํงชี้ที่ ๑.๘ ความพึงพอใจตํอการให๎บริการ 
การศึกษาตามอัธยาศัย 

๓ ๒.๗๐ ดีมาก ๒.๖๒ ดี 

มาตรฐานที่ ๒ คุณภาพการจัดการศึกษา/การ 
ให้บริการ 

๒๕ ๒๒.๐๒ ด ี ๒๑.๔๒ ดี 

ตัวบํงชี้ที่ ๒.๑ คุณภาพของหลักสูตร ๔ ๓.๕๐ ดี ๔.๐๐ ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่ ๒.๒  คุณภาพของครู  ๔ ๓.๒๗ ดี ๓.๐๕ ดี 

ตัวบํงชี้ที่ ๒.๓  คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของ 
ครู และผู๎สอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 

๔ ๓.๒๘ ดี ๓.๒๕ ดี 

ตัวบํงชี้ที่ ๒.๔ คุณภาพผู๎สอน/วิทยากร 
การศึกษาตํอเนื่อง 

๓ ๒.๗๙ ดีมาก ๒.๒๕ ดี 

ตัวบํงชี้ที่ ๒.๕ คุณภาพสื่อที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ของ 
ผู๎เรียนและผู๎รับบริการ 

๓ ๓.๐๐ ดีมาก ๒.๓๕ ดี 

ตัวบํงชี้ที่ ๒.๖ คุณภาพการจัดการศึกษาตาม 
อัธยาศัย 

๔ ๓.๖๕ ดีมาก ๓.๕๒ ดี 

ตัวบํงชี้ที่ ๒.๗ การสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ ๓ ๒.๕๓ ดี ๓.๐๐ ดีมาก 



รายงานการประเมินตนเอง  ปี ๒๕๖๐ ๔๑ 
 

มาตรฐาน 
น้ าหนัก
(คะแนน) 

ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินคุณภาพ
สถานศึกษาโดยต้นสังกัด 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๓ การบริหารการศึกษา  ๑๐ ๙.๘๑ ดมีาก ๑๐.๐๐ ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่ ๓.๑ คุณภาพของการบริหาร 
สถานศึกษา 

๒ ๒.๐๐ ดีมาก ๒.๐๐ ดีมาก 

ตัวบํงชี้ที่ ๓.๒ ระบบฐานข๎อมูลเพื่อการบริหาร 
จัดการ 

๒ ๒.๐๐ ดีมาก ๒.๐๐ ดีมาก 

ตัวบํงชี้ที่ ๓.๓ ผลการบริหารความเสี่ยง ๒ ๑.๘๑ ดีมาก ๒.๐๐ ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่๓.๔ ผลการปฏิบัติหน๎าที่ของผู๎บริหาร 
สถานศึกษา 

๒ ๒.๐๐ ดีมาก ๒.๐๐ ดีมาก 

ตัวบํงชี้ที่ ๓.๕ ผลการปฏิบัติตามบทบาทของ 
คณะกรรมการสถานศึกษา 

๒ ๒.๐๐ ดีมาก ๒.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๔ การประกันคุณภาพการศึกษา ๑๐ ๙.๒๐ ดมีาก ๑๐.๐๐ ดีมาก 

ตัวบํงชีท้ี่ ๔.๑ การประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษา ๕ ๔.๕๐ ดีมาก ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบํงชี้ที่ ๔.๒ การประเมินคุณภาพสถานศึกษา 
โดยต๎นสังกัด 

๕ ๔.๗๐ ดีมาก ๕.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๕ อัตลักษณ์ของสถานศึกษา ๑๐ ๙.๐๐ ดมีาก ๑๐.๐๐ ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่ ๕.๑ ผลการพัฒนาให๎บรรลุเปูาหมาย 
ตามปรัชญา พันธกิจ และวัตถุประสงค์การ 
จัดตั้งสถานศึกษา 

๕ ๔.๕๐ ดีมาก ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบํงชี้ที่ ๕.๒ ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํน 
ที่สะท๎อนเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕ ๔.๕๐ ดีมาก ๕.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๖ มาตรการส่งเสริม ๑๐ ๘.๔๖ ด ี ๑๐.๐๐ ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่ ๖.๑ ผลการสํงเสริมพัฒนาสถานศึกษา 
เพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาสูํ
ความยั่งยืน เพ่ือให๎สอดคล๎องกับนโยบายทางศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

๕ ๔.๒๕ ดี ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบํงชี้ที่ ๖.๒ ผลที่เกิดจากการสํงเสริมการจัด 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ในชุมชน 

๕ ๔.๒๑ ดี ๕.๐๐ ดีมาก 

รวมคะแนน ๑๐๐ ๘๖.๔๖ ด ี ๙๐.๑๒ ดีมาก 
 



รายงานการประเมินตนเอง  ปี ๒๕๖๐ ๔๒ 
 

  หมายเหตุ  กรณีที่สถานศึกษาใดที่ยังไมํมีผลคะแนนการประเมินสถานศึกษาโดยต๎นสังกัด ที่ตรง
กับมาตรฐาน และตัวบํงชี้ดังกลําว ให๎เว๎นไว๎  และใสํเพียงคะแนนผลการประเมินตนเอง 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

ข้อเสนอแนะจากการประเมินตนเอง 
ข้อเสนอแนะจากการประเมินสถานศึกษาโดย 

ต้นสังกัด 
๑. สถานศึกษาและครูควรพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู๎ของ
ผู๎ เรียนให๎มีคะแนนสูงขึ้นโดยเฉพาะในหมวดวิชาคณิตศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ โดยการจัดการสอบเฉพาะ
กลุํมเปูาหมาย  ไมํรวมกับสถานศึกษาอ่ืน เพ่ือให๎เหมาะสมกับบริบท
ของการจัดเวร ยาม และภารกิจของหนํวยทหาร    อีกทั้งการ 
พัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู๎โดยเน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ
และควรการใช๎สื่อเทคโนโลยี ดิจิตอล ประกอบการสอนการฝึก
ปฏิบัติการค๎นคว๎าหาความรู๎การรายงานมีการบันทึกหลังการสอนมี
การวิจัยเพ่ือนาผลมาพัฒนาผู๎เรียนโดยน าผลการนิเทศของผู๎บริหาร
มาปรับปรุงการสอน แผนการสอนอยํางตํอเนื่องและมีการประเมิน
หลักสูตรอยํางตํอเนื่อง เพ่ือน าผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตร
ให๎สอดคล๎องกับชุมชนและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอยูํเสมอ 

๑. สถานศึกษาและครูควรพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู๎ของผู๎เรียนให๎มีคะแนนสูงขึ้นโดยเฉพาะใน
หมวดวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โดยการ
จัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 

๒.  จัดกิจกรรม/โครงการที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนเป็นผู๎มีความใฝุรู๎และ
เรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง โดยมีการออกแบบกิจกรรม ใบงาน ให๎ผู๎เรียน 
รู๎จักวิธีการแสวงหาความรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ตํางๆที่หลากหลายทั้งที่
อยูํในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ และมีการติดตามผลการประเมินเพ่ือ
น ามาปรับปรุงพัฒนาให๎ผู๎เรียนมีความสามารถในการแสวงหาความรู๎ 

๒.  จัดกิจกรรม/โครงการที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนเป็นผู๎มี
ความใฝุรู๎และเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง 

๓.  สถานศึกษาภาคีเครือขํายทุกสํวนรํวมกันสํงเสริมพัฒนาแหลํง
เรียนรู๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่กระจายอยูํตามชุมชนตํางๆให๎มีคุณภาพ
สูงขึ้นและเอ้ือตํอการเรียนรู๎เชํนท ารายละเอียดองค์ประกอบองค์
ความรู๎ประเด็นการศึกษารูปแบบการน าเสนอและมีการยกยํองเชิดชู
เกียรติภูมิปัญญาท๎องถิ่นในรูปแบบที่สามารถท าได๎ 

๓.  สถานศึกษาภาคีเครือขํายทุกสํวนรํวมกัน
สํงเสริมพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่
กระจายอยูํตามชุมชนตํางๆให๎มีคุณภาพสูงขึ้นและ
เอ้ือตํอการเรียนรู๎ 

๔.  สถานศึกษาและภาคีเครือขํายทุกสํวนควรด ารงรักษาการมีสํวน
รํวมในการให๎ค าปรึกษาและพิจารณาในข๎อเสนอแนะวางแผนการ
ด าเนินงานของสถานศึกษามีสํวนรํวมปฏิบัติงานตามแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมติดตามและเสนอแนะและรํวมประเมินผลการ
ด าเนินงานเป็นการรํวมรับผิดชอบที่มีระบบในเปูาหมายการประกัน
คุณภาพภายในของการจัดการศึกษาอยํางตํอเนื่องตํอไป 

๔.  สถานศึกษาภาคีเครือขํายทุกสํวนควรด ารง
รักษาการมีสํวนรํวมในการให๎ค าปรึกษาและ
พิจารณาในข๎อเสนอแนะวางแผนการด าเนินงาน
ของสถานศึกษามีสํวนรํวมปฏิบัติงานตามแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมติดตามและเสนอแนะและรํวม
ประเมินผลการด าเนินงาน 

 
 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 



รายงานการประเมินตนเอง  ปี ๒๕๖๐ ๔๓ 
 

  สถานศึกษายังไมํเคยได๎รับการประเมินจากภายนอก 
  สถานศึกษาได๎รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระหวํางวันที่ ๑๖ – ๑๘มกราคมพ.ศ.
๒๕๕๘โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)ผลการประเมินในภาพรวมมี
คําคะแนนเทํากับ๘๗.๖๘  คะแนน อยูํในระดับคุณภาพ ดี  ซึ่งสถานศึกษา 
  ไมํได๎รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา 
   ได๎รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  ๑) ด๎านผลการจัดการศึกษา 
  ผู๎เรียนควรได๎รับโอกาสในการเรียนรู๎ด๎วยสื่อการเรียนที่หลากหลาย เชํน บทเรียนส าเร็จรูปที่เป็น
เอกสาร หรือสื่ออิเลคทรอนิกส์ เป็นต๎นรวมทั้งผู๎เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได๎รับการสํงเสริมด๎านการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (N-Net) โดยเฉพาะกลุํมสาระความรู๎พ้ืนฐาน กลุํมสาระการประกอบอาชีพ และ
กลุํมทักษะการด าเนินชีวิต โดยครูควรศึกษารายละเอียดและท าความเข๎าใจในรายวิชาที่สอน ใช๎กระบวนการกลุํม
หรือการจัดกิจกรรมโดยใช๎สื่อการเรียนการสอนที่กระตุ๎นความสนใจของผู๎เรียน ควรวิเคราะห์ข๎อสอบ (N-Net) เพ่ือ
น ามาจัดกิจกรรมสอนซํอมเสริมอยํางตํอเนื่อง รวมทั้งฝึกอบรมและเปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนวางแผนด าเนินการพัฒนา
ตนเองอยํางเป็นระบบ 
  ๒) ด๎านการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
  ๒.๑ สถานศึกษาควรติดตาม ขยายผลการพัฒนาอบรมครู การตรวจอนุมัติจัดท าและใช๎แผนการ
จัดการเรียนรู๎ประจ าภาคเรียนของครูแตํละคน พร๎อมการนิเทศการจัดการเรียนการสอน การวิเคราะห์มาตรฐาน
แบบทดสอบ เครื่องมือการวัดผลประเมินผล โดยใช๎เครื่องมือที่สามารถสะท๎อนผลความส าเร็จและสภาพปัญหา
อุปสรรคในการใช๎พัฒนาผู๎เรียนมาวิเคราะห์ สรุปผลเมื่อสิ้นปีการศึกษา เพ่ือวางแผนสํงเสริมให๎ครูทุกคนได๎รับการ
พัฒนา เพ่ือแก๎ปัญหาได๎ตรงตามความต๎องการจะสํงผลให๎การจัดการเรียนรู๎มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
  ๒.๒ สถานศึกษาควรสํงเสริม พร๎อมก ากับ ติดตามให๎ครูทุกคนประเมินความก๎าวหน๎าของผู๎เรียน
ด๎วยวิธีการที่หลากหลาย เปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนได๎ประเมินผลงานของตนเอง ของเพ่ือรํวมงาน และการวางเงื่อนไขให๎
ผู๎เรียนประเมินความก๎าวหน๎าของตนเองเพ่ือน ามาใช๎ปรับปรุงตนเองอยํางตํอเนื่อง รวมทั้งครูทุกคนควรวิเคราะห์ผล
การประเมินผู๎เรียนเพื่อน ามาเป็นข๎อมูลในการจัดสอนซํอมเสริมและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
 

ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
  ผู๎บริหารมีความสามารถในการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ ทั้งนี่จะเห็นได๎จากยุทธศาสตร์ 
การคนเข๎ามามีสํวนรํวม ประกอบด๎วยคณะกรรมการสถานศึกษามีสํวนรํวมในการให๎ค าแนะน าและข๎อเสนอแนะใน
การบริหารจัดการ สํงเสริมให๎สถานศึกษาจัดบรรยากาศที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ จัดระบบประกันคุณภาพภายในทุกปี
การศึกษา รวมทั้งต๎นสังกัดให๎วามส าคัญในการด าเนินการประกันคุณภาพทุก ๓ ปี มีผลการด าเนินงานตามโครงการ
พิเศษได๎ประสบผลส าเร็จ รวมทั้งสามารถด าเนินการพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาอยําง
ตํอเนื่อง มีแหลํงเรียนรู๎ในชุมชนที่เอ้ือตํอการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ ดังนั้นจึงควรรํวมมือกับหนํวยงานต๎นสังกัด 
คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน และภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่มีความรู๎ ความสามารถ ประสบความส าเร็จในกา ร
ประกอบอาชีพ ให๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการให๎ค าแนะน า และข๎อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
อยํางมีคุณภาพทุกปีการศึกษา 
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บทท่ี ๒ 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 

  สถานศึกษาได๎ก าหนดทิศทางการด าเนินงานไว๎ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติ
การประจ าปี โดยได๎ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี และมีผลการด าเนินการ ดังนี้ 
 

ทิศทางการด าเนินงานของสถานศึกษา 
  ปรัชญา 

  “เข๎มแข็งทีมงาน  ประสานชุมชน  พัฒนาคน  สูํความพอเพียง” 
 

วิสัยทัศน์  
“ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุสิต เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยด๎วยหลักสูตรและวิธีการที่หลากหลายให๎แกํประชาชนในพ้ืนที่อยํางทั่วถึงมี
คุณภาพได๎มาตรฐานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  

 

  อัตลักษณ์ 
  “มีความรับผิดชอบ” 
 

  เอกลักษณ์ 
  “มีคุณธรรม เลิศล้ าความพอเพียง” 

 

พันธกิจ 
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุสิต  มีพันธกิจในการจัดการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน  การศึกษาตํอเนื่อง  การศึกษาตามอัธยาศัย  มุํงให๎เกิดการเรียนรู๎ตลอดชีวิต  โดยสร๎างสังคมให๎เป็นสังคม
แหํงการเรียนรู๎  เน๎นยกระดับการศึกษาของประชากรวัยแรงงาน ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่เป็นปัจจัยส าคัญในการ
พัฒนาประเทศให๎เจริญก๎าวหน๎า  รวมถึงประชาชนชาวไทยทุกระดับสามารถให๎พัฒนาตนเอง  ยกระดับอาชีพ  ภูมิ
ปัญญาไทย  สํงเสริมสนับสนุนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  การศึกษาตํอเนื่อง  และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยเปิด
โอกาสให๎มีวิธีการเรียนรู๎ที่หลากหลายเพ่ือตอบสนองความต๎องการของผู๎เรียน  และรํวมมือกับภาคีเครือขํายในการ
จัดการศึกษา มุํงการบริการที่รวดเร็ว เปี่ยมคุณภาพ โดยค านึงถึงมาตรฐานและสามารถตรวจสอบได๎ เพ่ือรองรับ
การประกันคุณภาพ  และประสิทธิภาพในการสร๎างองค์ความรู๎ใหมํให๎แกํประชาชน เพ่ือน าไปสูํความสามารถในการ
พ่ึงตนเองอยํางแท๎จริงประกอบด๎วย 

๑. จัดและสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให๎มีคุณภาพ 
  ๑.๑  การสํงเสริมการรู๎หนังสือ (กลุํมผู๎ไมํรู๎หนังสือ) 

๑.๒  การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๑.๓  การประเมินเทียบระดับการศึกษา 
๑.๔  การจัดการศึกษาตํอเนื่อง(พัฒนาอาชีพ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต และการพัฒนาสังคม 

และชุมชน) 
๑.๕  การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  
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๑.๖  โครงการพิเศษตามพระราชด าริ 
๒. จัดและสํงเสริมการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท า และพัฒนาสมรรถนะของประชาชน ชุมชน 

ด๎านอาชีพ 
   ๓. สํงเสริมและสนับสนุนให๎ภาคีเครือขํายรํวมจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
   ๔. สํงเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช๎ให๎เกิดประสิทธิภาพ 

๕. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการให๎สามารถด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัยเพ่ือสํงเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาเพ่ือการมีงานท า 
   ๖.  ด าเนินการประกันคุณภาพภายในและภายนอกให๎สอดคล๎องกับระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก าหนด 
  

เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
๑. จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม 
อัธยาศัย ที่มีคุณภาพ ให๎โอกาสทางการศึกษาแกํ 
ประชาชนอยํางท่ัวถึง ครอบคลุมและเป็นธรรม 
 

๑. ร๎อยละของประชากรวัยแรงงานจบการศึกษาระดับประถม 
ศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎นและระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 
๒. ร๎อยละของผู๎เรียนและผู๎รับบริการที่มีผลสัมฤทธิ์ตาม
จุดมุํงหมายการเรียนรู๎ของหลักสูตรหรือกิจกรรมการเรียนรู๎ไป
พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนให๎ดีขึ้น 

๒. ประชากรวัยแรงงานผู๎เข๎ารับการศึกษาอาชีพเพ่ือ 
การมีงานท า น าความรู๎ไปพัฒนาสมรรถนะ สามารถ 
สร๎างสรรค์และพัฒนาอาชีพได๎อยํางยั่งยืน 
 

๑. ร๎อยละของผู๎เรียนและผู๎รับบริการที่มีผลสัมฤทธิ์ตาม 
จุดมุํงหมายการเรียนรู๎ของแตํละหลักสูตรหรือกิจกรรม 
๒. ร๎อยละของประชาชนมีกระบวนการจัดการความรู๎ไป 
ปรับใช๎ในการประกอบอาชีพของตนได๎ตามความ 
ต๎องการ 

๓. ประชากรวัยแรงงานผู๎เข๎ารับการศึกษาเพ่ือ 
พัฒนาทักษะชีวิต พัฒนาสังคมและชุมชน และการ 
จัดกระบวนการเรียนรู๎เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง 

๑.ร๎อยละของผู๎เรียนและผู๎รับบริการ ที่เข๎ารํวมกิจกรรม 
แตํละกิจกรรมเกิดการเรียนรู๎และมีทักษะ 
๒.ร๎อยละของประชาชนมีกระบวนการเรียนรู๎และการ 

น าความรู๎ไปใช๎ในการพัฒนาตนเองและชุมชนเพ่ือให๎
เกิดความเข๎มแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได๎ ตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการพัฒนาที่
ยั่งยืนและเกิดสังคมแหํงการเรียนรู๎ 

จัดการความรู๎ไปใช๎ในการพัฒนาตนเองและชุมชนให๎เกิด
ความเข๎มแข็ง เกิดสังคมแหํงการเรียนรู๎ พ่ึงพาตนเองได๎ 

๔. ผู๎เรียนได๎รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ได๎มาตรฐาน 
และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพ่ือน าไปสูํความเป็น 
พลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา-
กษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๑.ร๎อยละของผู๎เรียนและผู๎รับบริการ ที่เข๎ารํวมกิจกรรม 
แตํละกิจกรรมเกิดการเรียนรู๎และมีทักษะตามคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 
๒. ผู๎เรียนและผู๎รับบริการน าความรู๎และทักษะจากการเข๎า
รํวมกิจกรรมไปบูรณาการในการเรียนการสอนของตน และ
น าไปใช๎ในการดาเนินชีวิตของตนได๎อยํางมีความสุข 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
๕. ภาคีเครือขํายมีสํวนรํวมด าเนินการ จัดการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอยําง
กว๎างขวาง 
 

๑. ร๎อยละของภาคีเครือขํายที่เข๎ารํวมกิจกรรมแตํละ 
กิจกรรม เกิดการเรียนรู๎และเข๎าใจในบทบาทและภารกิจ 
การด าเนินงานของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยเขตดุสิต 

๖. แหลํงเรียนรู๎มีอยูํอยํางทั่วถึงและได๎รับการพัฒนา 
เพ่ือเพ่ิมโอกาสและชํองทางการศึกษาและการเรียนรู๎ 
ตลอดชีวิต ที่มีคุณภาพและสนองตอบความต๎องการ 
ของประชาชน 
 

๑.ร๎อยละของผู๎เรียนและผู๎รับบริการที่เข๎ารํวมกิจกรรมแตํละ
กิจกรรมเกิดการเรียนรู๎มีทักษะในการอําน และศึกษาค๎นคว๎า
หาความรู๎ด๎วยตนเอง 
๒. ผู๎เรียนและผู๎รับบริการมีความรู๎ที่หลากหลายมีนิสัยรักการ
อําน สามารถน าความรู๎ไปประยุกต์ใช๎ในการด าเนินชีวิตได๎
อยํางมีความสุขและรู๎จักใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ 

๗. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม 
อัธยาศัยเขตดุสิต น าเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช๎ในการ
บริหารองค์กรและจัดบริการการเรียนรู๎แกํประชาชน
อยํางมีประสิทธิภาพ 

๑. ร๎อยละของผู๎รับบริการที่มีความพึงพอใจตํอการใช๎
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารของสถานศึกษา 
 

๘. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม 
อัธยาศัยเขตดุสิต มีการพัฒนาบุคลากรและระบบ
การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ด๎านการประกัน
คุณภาพสถานศึกษาให๎สอดคล๎องกับระบบ
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด 

๑. บุคลากรที่ได๎รับการพัฒนาคุณภาพด๎านการประกัน 
คุณภาพสถานศึกษา มีความรู๎ ความเข๎าใจในบทบาท 
ภารกิจของสถานศึกษาสามารถสรุปรายงานการประเมิน 
ตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 
 

 
กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ ๑ ลุยถึงท่ี 
๑. ท างานรํวมกับชุมชนในลักษณะรํวมอยูํ รํวมคิด รํวมท า รํวมแก๎ไขปัญหาและรํวมพัฒนา 
๒. รํวมส ารวจข๎อมูลในด๎านอาชีพ แหลํงเรียนรู๎ ภูมิปัญญาท๎องถิ่นและประชากรวัยแรงงาน จัดเก็บ

ข๎อมูลอยํางเป็นระบบทั้งเป็นเอกสาร และบันทึกลงเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 

กลยุทธ์ที่ ๒ ตอบโจทย์ในใจของผู้เรียน 
๑. จัดท าหลักสูตรท๎องถิ่น รํวมกับผู๎รู๎ ภูมิปัญญาและเครือขํายในชุมชน ที่สอดคล๎องกับวิถีชีวิต 

และความต๎องการของชุมชน 
๒. ต๎องปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน ตลอดจนการวัดผลประเมินผลให๎หลากหลายรูปแบบหลาย

ทางเลือกเพ่ือตอบสนองความต๎องการของผู๎เรียน 
๓. ต๎องน าสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยประยุกต์ใช๎ในชุมชน 
๔. จัดเทียบโอนการศึกษาให๎กับประชาชนวัยแรงงานและกลุํมเปูาหมาย 

 



รายงานการประเมินตนเอง  ปี ๒๕๖๐ ๔๗ 
 

 
กลยุทธ์ที่ ๓ ขยายและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
๑. ต๎องจัด กศน.ต าบล/แขวงและศูนย์การเรียนชุมชนให๎เป็นศูนย์กลางแหํงการเรียนรู๎ เป็นที่ศึกษา

ค๎นคว๎าหาความรู๎ทุกรูปแบบของชุมชน 
๒.จัดให๎มีแหลํงเรียนรู๎ในชุมชนหลากหลายรูปแบบเชํนภูมิปัญญา โรงเรียน วัด กลุํมอาชีพ แหลํง

ทํองเที่ยวปุาไม๎ ธรรมชาติ ฯลฯ 
๓. จัดให๎มีการทัศนศึกษาดูงาน เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพ่ิมเติมความรู๎ให๎กับชุมชน

ตลอดเวลา 
๔.จัดท าเนียบแหลํงเรียนรู๎ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และขยายแหลํงเรียนรู๎โดยการประชาสัมพันธ์ให๎

ชุมชนเห็นความส าคัญของการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 

กลยุทธ์ที่ ๔ ผนึกกาลังภาคีเครือข่าย 
๑. ต๎องสร๎างความสัมพันธ์กับเครือขํายพันธมิตรทุกองค์กร เชํน องค์การบริหารสํวนต าบล , ผู๎น า

ชุมชนผู๎น าองค์กร ครู ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
๒. ประสาน/สํงเสริม เครือขํายรํวมจัดกิจกรรมและจัดท าท าเนียบของเครือขําย 
๓. จัดท าบันทึกข๎อตกลงรํวมมือ (MOU) การปฏิบัติงานรํวมกันระหวําง กศน.กับเครือขําย เชํน 

หนํวยงานภาครัฐ หนํวยงานเอกชน และสถานประกอบการ 
 

กลยุทธ์ที่ ๕ บริการเปี่ยมคุณภาพ 
๑. จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 
๒. จัดท าแผนและรายงานผลการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา สามารถตรวจสอบได๎ 
๓. จัดท าแผนการนิเทศติดตามผลการปฏิบัติงานทุกกิจกรรม 
๔. ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม กศน.รํวมกับเครือขําย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานการประเมินตนเอง  ปี ๒๕๖๐ ๔๘ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 
จ านวน (คน) 

ตัวช้ีวัด 
ความส าเร็จ 

เกณฑ์ 
ความส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

๑. จัดการศึกษา
นอกระบบและ
การศึกษาตาม 
อัธยาศัย ที่มี
คุณภาพ ให๎
โอกาสทางการ
ศึกษาแกํ 
ประชาชนอยําง
ทั่วถึง ครอบคลุม
และเป็นธรรม 
 

๑. ลุยถึงท่ี   
๒. ตอบโจทย์ใน
ใจของผู๎เรียน 
๓. ขยายและ
พัฒนาแหลํง
เรียนรู๎ที่
หลากหลาย  
๔. ผนึกก าลังภาคี
เครือขําย 
๕. บริการเปี่ยม
คุณภาพ 

๑.โครงการจัด
การศึกษานอก 
ระบบระดับ
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
หลักสูตร ๒๕๕๑ 
 

๒,๒๐๐ 
คน 
 

๑. ร๎อยละของ 
ประชากรวัย 
แรงงานจบ 
การศึกษาระดับ 
ประถมศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษา 
ตอนต๎นและระดับ 
มัธยมศึกษาตอน 
ปลาย 
๒. ร๎อยละของผู๎เรียน
และผู๎รับบริการที่มี 
ผลสัมฤทธิ์ตาม 
จุดมุํงหมายการ 
เรียนรู๎ของหลักสูตร
หรือกิจกรรมการ
เรียนรู๎ไปพัฒนา
คุณภาพชีวิตของตน
ให๎ดีขึ้น 

ร๎อยละ ๘๐ 
 

๒.การเทียบระดับ
การศึกษา  

๒๐ คน ร๎อยละ ๘๐ 
 

๓.โครงการ
สํงเสริมผู๎ไมํรู๎
หนังสือ 
หรือลืมหนังสือ 

๓๐ คน ร๎อยละ ๘๐ 
 

๔. กิจกรรม
พัฒนาคุณภาพ
ผู๎เรียน 

๒,๒๐๐ 
คน 
 

ร๎อยละ ๘๐ 
 

๒. ประชากรวัย
แรงงานผู๎เข๎ารับ
การศึกษาอาชีพ
เพ่ือการมีงานท า 
น าความรู๎ไป
พัฒนาสมรรถนะ
สามารถสร๎าง 
สรรค์และพัฒนา
อาชีพได๎อยําง
ยั่งยืน 

๑. ลุยถึงท่ี   
๒. ตอบโจทย์ใน
ใจของผู๎เรียน 
๓. ขยายและ
พัฒนาแหลํง
เรียนรู๎ที่
หลากหลาย 
๔. ผนึกก าลังภาคี
เครือขําย 
 
 
๕. บริการเปีย่ม
คุณภาพ 

 ๑. โครงการศูนย์
ฝึกอาชีพชุมชน 
 
 
 
 
 
๒. การเรียนรู๎การ
ใช๎ เทคโน โลยี ที่
เหมาะสม 

๒๙๐ คน 
 
 
 
 
 
 

๖๘ คน 

๑. ร๎อยละของ 
ผู๎เรียนและผู๎รับ 
บริการที่มีผลสัมฤทธิ์
ตามจุดมุํงหมายการ
เรียนรู๎ของแตํละ 
หลักสูตรหรือ
กิจกรรม 
๒. ร๎อยละของประ 
ชาชนมีกระบวนการ
จัดการความรู๎ไป 
ปรับใช๎ในการ 
ประกอบอาชีพ 
ของตนได๎ตาม 
ความต๎องการ 

ร๎อยละ ๘๐ 
 
 
 
 
 
 
ร๎อยละ ๘๐ 
 
 
 
ร๎อยละ ๘๐ 
 



รายงานการประเมินตนเอง  ปี ๒๕๖๐ ๔๙ 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 
จ านวน (คน) 

ตัวช้ีวัด 
ความส าเร็จ 

เกณฑ์ 
ความส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

๓. ประชากรวัย
แรงงานผู๎เข๎ารับ
การศึกษาเพ่ือ 
พัฒนาทักษะชีวิต 
พัฒนาสังคมและ 

๑. ลุยถึงท่ี   
๒. ตอบโจทย์ใน
ใจของผู๎เรียน 
๓. ขยายและ
พัฒนาแหลํง 

๑. การจัดการ
เรียนรู๎ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง/บัญชี
ครัวเรือน 

๕๐ คน ๑.ร๎อยละของผู๎เรียน 
และผู๎รับบริการ ที่ 
เข๎ารํวมกิจกรรมแตํ 
ละกิจกรรมเกิดการ 
เรียนรู๎และมีทักษะ 

ร๎อยละ ๘๐ 
 

ชุมชน และการ 
จัดกระบวนการ
เรียนรู๎เพื่อพัฒนา 

เรียนรู๎ที่
หลากหลาย  
๔. ผนึกก าลังภาคี 

๒. โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

๑๐๐ คน ๒.ร๎อยละของ 
ประชาชนมี 
กระบวนการเรียนรู๎ 

ร๎อยละ ๘๐ 
 

เศรษฐกิจพอเพียง
น าความรู๎ไปใช๎ใน
การพัฒนาตนเอง
และชุมชนเพื่อให๎ 

เครือขําย 
๕. บริการเปี่ยม
คุณภาพ 

๓. โครงการ
หมูํบ๎านเรียนรู๎
ตามรอยพระยุคล
บาท 

๓ แหํง และการจัดการ 
ความรู๎ไปใช๎ในการ 
พัฒนาตนเองและ 
ชุมชน ให๎เกิดความ 

ร๎อยละ ๘๐ 
 

เกิดความเข๎มแข็ง   ๔. โครงการกีฬา ๕๐๐ คน เข๎มแข็ง เกิดสังคม ร๎อยละ ๘๐ 
สามารถพ่ึงพา
ตนเองได๎ ตาม 

 ๕. โครงการ
ลูกเสือ กศน. 

๑๐๐ คน แหํงการเรียนรู๎ 
พ่ึงพาตนเองได๎ 

ร๎อยละ ๘๐ 

แนว ทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
มีการพัฒนาที่
ยั่งยืนและเกิด
สังคมแหํงการ
เรียนรู๎ 

 ๖. โครงการอาสา
ยุวกาชาด กศน. 

๕๐๐ คน  ร๎อยละ ๘๐ 

๔. ผู๎เรียนได๎รับ
การศึกษาท่ีมี
คุณภาพได๎
มาตรฐานและมี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์เพ่ือ
น าไปสูํความเป็น 
พลเมืองดีใน
ระบอบประชา 
ธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

     



รายงานการประเมินตนเอง  ปี ๒๕๖๐ ๕๐ 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 
จ านวน (คน) 

ตัวช้ีวัด 
ความส าเร็จ 

เกณฑ์ 
ความส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

๕. แหลํงเรียนรู๎มี
อยูํอยํางทั่วถึง
และได๎รับการ
พัฒนาเพื่อเพ่ิม 

๑. ลุยถึงท่ี   
๒. ตอบโจทย์ใน
ใจของผู๎เรียน 
๓. ขยายและ 

๑. สํงเสริมการ
เรียนรู๎ตาม
อัธยาศัยใน
ห๎องสมุดชุมชน 

๒๓ แหํง ๑.ร๎อยละของผู๎เรียน 
และผู๎รับบริการ ที่
เข๎ารํวมกิจกรรม 
แตํละกิจกรรมเกิด 

ร๎อยละ ๘๐ 

โอกาสและชํอง  
ทางการศึกษา
และการเรียนรู๎ 

พัฒนาแหลํง
เรียนรู๎ที่หลาก 
หลาย 

๒.โครงการชุมชน
รักการอําน 

๕ แหํง 
 

 

การเรียนรู๎มีทักษะใน 
การอําน และศึกษา 
ค๎นคว๎าหาความรู๎ 

ร๎อยละ ๘๐ 
 

 
ตลอดชีวิต ที่มี
คุณภาพและ
สนองตอบความ
ต๎องการของ 
ประชาชน 

๔. ผนึกก าลังภาคี
เครือขําย 
๕. บริการเปี่ยม
คุณภาพ 

๓. โครงการ
สํงเสริมบ๎าน
หนังสือชุมชน 

๒๓ แหํง ด๎วยตนเอง 
๒.ผู๎เรียนและผู๎รับ 
บริการมีความรู๎ที่ 
หลากหลาย มีนิสัย
รักการอําน สามารถ 

ร๎อยละ ๘๐ 

  ๔. กิจกรรม
สํงเสริมการอําน 

๒๓ แหํง น าความรู๎ไป
ประยุกต์ใช๎ในการ
ด าเนินชีวิตได๎อยําง 
มีความสุขและรู๎จักใช๎
เวลาวํางให๎เกิด 
ประโยชน์ 
 

ร๎อยละ ๘๐ 

๖. ภาคีเครือขําย
มีสํวนรํวมด าเนิน 
การจัดการศึกษา
นอกระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัยอยําง
กว๎างขวาง 

๑. ลุยถึงท่ี   
๒. ตอบโจทย์ใน
ใจของผู๎เรียน 
๓. ขยายและ
พัฒนาแหลํง
เรียนรู๎ที่หลาก 
หลาย  

๑.โครงการจัดตั้ง
แ ห ลํ ง เ รี ย น รู๎
ชุมชนในต าบล 

๕ แหํง ๑.ประชาชน/ผู๎รับ 
บริการได๎รับการ
สํงเสริมการเรียนรู๎
เพ่ิมข้ึน 
๒.มีประชาชนมาใช๎
บริการที่ กศน.แขวง
เพ่ิมมากข้ึน 

ร๎อยละ ๘๐ 

 ๔. ผนึกก าลังภาคี
เครือขําย 
๕. บริการเปี่ยม
คุณภาพ 

๒.โครงการจัดตั้ง
ศูนย์การเรียนรู๎
ชุมชน(ในวัด ใน
สถานประกอบ 
การ) 
 
 

๕ แหํง ๓.มีโครงการจัดตั้ง
ศูนย์การเรียนรู๎ชุมชน
(ในวัด ในสถาน
ประกอบการ)เพ่ิมข้ึน 
 

ร๎อยละ ๘๐ 



รายงานการประเมินตนเอง  ปี ๒๕๖๐ ๕๑ 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 
จ านวน (คน) 

ตัวช้ีวัด 
ความส าเร็จ 

เกณฑ์ 
ความส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

๗. ศูนย์การศึกษา
นอกระบบและ
การศึกษาตาม 

๑. ลุยถึงท่ี   
๒. ตอบโจทย์ใน
ใจของผู๎เรียน 

๑. หลักสูตรระยะ
สั้นคอมพิวเตอร์
และภาษาอังกฤษ 

๒๐๐ คน ๑. ร๎อยละของ
ผู๎รับบริการที่มีความ
พึงพอใจตํอการใช๎  

ร๎อยละ ๘๐ 

อัธยาศัยเขตดุสิต 
น าเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษาและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสารมาใช๎
ในการบริหาร
องค์กรและ
จัดบริการการ
เรียนรู๎แกํ
ประชาชนอยํางมี
ประสิทธิภาพ 

๓. ขยายและ
พัฒนาแหลํง
เรียนรู๎ที่หลาก 
หลาย 
๔. ผนึกก าลังภาคี
เครือขําย 
๕. บริการเปี่ยม
คุณภาพ 

๒. พัฒนาระบบ
กาใช๎สารสนเทศ
ของสถานศึกษา 
 

๑๐๐ คน เทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษาและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ 
การสื่อสารของ
สถานศึกษา 
 

ร๎อยละ ๘๐ 

๘. ศูนย์การศึกษา
นอกระบบและ
การศึกษาตาม 
อัธยาศัยเขตดุสิต  

๑. ลุยถึงท่ี   
๒. ตอบโจทย์ใน
ใจของผู๎เรียน 
๓. ขยายและ 

๑. โครงการ
พัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ
ของสถานศึกษา 

๑ แหํง ร๎อยละของบุคลากร
ที่ได๎รับการพัฒนา
และน าระบบการ
บริหารจัดการที่มี 

ร๎อยละ ๘๐ 

มีการพัฒนา
บุคลากรและ
ระบบการบริหาร
จัดการที่มี
คุณภาพ ด๎านการ
ประกันคุณภาพ
สถานศึกษาให๎ 

พัฒนาแหลํง
เรียนรู๎ที่หลาก 
หลาย 
๔. ผนึกก าลังภาคี
เครือขําย 
๕. บริการเปี่ยม
คุณภาพ 

๒. โครงการ
พัฒนาประสิทธิ-
ภาพการปฏิบัติ 
งานของบุคลากร/
การประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎
ของบุคลากร 

๑๕ คน คุณภาพด๎านการ
ประกันคุณภาพ
สถานศึกษาให๎
สอดคล๎องกับระบบ 
หลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ก าหนด 

ร๎อยละ ๘๐ 

สอดคล๎องกับ
ระบบหลักเกณฑ์
และวิธีการที่
ก าหนด 

 ๓. โครงการ
ประชุมคณะ 
กรรมการ
สถานศึกษา 

๒ ครั้ง  ร๎อยละ ๘๐ 

  ๔. นิเทศการจัด
กิจกรรมการ 
ศึกษานอกระบบ

๑๐ ครั้ง  ร๎อยละ ๘๐ 



รายงานการประเมินตนเอง  ปี ๒๕๖๐ ๕๒ 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 
จ านวน (คน) 

ตัวช้ีวัด 
ความส าเร็จ 

เกณฑ์ 
ความส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

และการศึกษา
ตามอัธยาศัย 

  ๕.โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูและ
บุคลากร
การศึกษาด๎าน
การจัดท า
แผนการเรียนรู๎ 

๑๕ คน  ร๎อยละ ๘๐ 

 ๖.โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูและ
บุคลากร
การศึกษาด๎าน
การประเมิน
หลักสูตร 

๑๕ คน  ร๎อยละ ๘๐ 

 ๗.โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูและ
บุคลากร
การศึกษาด๎านท า
วิจัยในชั้นเรียน 

๑๕ คน  ร๎อยละ ๘๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



รายงานการประเมินตนเอง  ปี ๒๕๖๐ ๕๓ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๐ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
เป้าหมาย พื้นที่ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ 

๑.สํงเสริมการรู๎หนังสือ ๑.เพ่ือลดจ านวนผู๎ไมํรู๎
หนังสือ 
๒.เพ่ือสํงเสริมการอําน
ออกเขียนได๎ 

๑. ผู๎ด๎อย 
โอกาส 
๒. ผู๎พลาด
โอกาส 

๒๐คน ๑.กศน.แขวง 
๒.ศูนย์การเรียน
ชุมชน 

ตุลาคม 
๒๕๕๙ 

ถึง 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

๒๐,๐๐๐.- 

๒. โครงการจัดการศึกษา
นอกระบบหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ระดับประถมศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น 
ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

๑.เพ่ือจัดการศึกษานอก
ระบบด๎วยรูปแบบ 
หลักสูตรที่มีความ
ยืดหยุํนและหลากหลาย 
ตามความต๎องการของ
กลุํมเปูาหมาย 
๒.เพ่ือวัดและ
ประเมินผลการจัด
การศึกษานอกระบบขั้น
พ้ืนฐาน 
๓.เพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการ
เรียนรู๎ของผู๎เรียน๔.เพ่ือ
พัฒนาบุคลากรที่จัด
กระบวนการเรียนการ
สอนให๎มีคุณภาพ และ
มาตรฐาน 

๑. ผู๎ด๎อย 
โอกาส 
๒. ผู๎พลาด
โอกาส 

๒,๑๕๐คน   ๑.กศน.แขวง 
๒.ศูนย์การเรียน
ชุมชน 

ตุลาคม 
๒๕๕๙ 

ถึง 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

๗๖๕,๐๐๐.-    

๓. โครงการพัฒนา
บุคลากรและภาคี
เครือขํายด๎านการจัด
การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตาม
อัธยาศัย ประจ าปี
งบประมาณปี ๒๕๖๐  
ครั้งที่ ๑  
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ 
 
 

๑.เพ่ือสร๎างความรู๎
ความเข๎าใจเกี่ยวกับ
นโยบาย ทิศทางการ
ด าเนินงานแผนปฏิบัติ
การประจ าของ กศน.
เขตดุสิต 
๒.เพ่ือให๎บุคลากร 
และเครือขํายมีสํวน
รํวมในการแก๎ไขปัญหา
และก าหนดกรอบการ
ท างานรํวมกัน 

ผู๎บริหาร 
ข๎าราชการ 
พนักงาน
ราชการ 
ครูศรช.และ
เจ๎าหน๎าที่ 

 
 
 
 
 
 
 

๔๐คน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

โรงแรมเรย์ โฮเทล 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

๒-๔
ตุลาคม 
๒๕๕๙ 

 

 
 
 
 
 
 
 

๑๓๐,๐๐๐.-  
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง  ปี ๒๕๖๐ ๕๔ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
เป้าหมาย พื้นที่ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ 

ครั้งที๒่  
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ 

๓.เพ่ือปรับปรุง
แผนพัฒนาการศึกษา
ประจ าปี 

๔๐คน เดือนฉายรีสอร์ท 
ต.ทํามะขาม 
จ.กาญจนบุรี 

กันยายน 
๒๕๖๐ 

๑๒๐,๐๐๐.- 

๔.โครงการรวมพลัง
แหํงความภักดี 

๑.เพ่ือเป็นการร าลึก
ถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จ
พระปรมิทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช 
๒.เพ่ือสร๎างพลังแหํง
ความภักดีตระหนัก 
และปลูกฝังให๎ครู
บุคลากรสถานศึกษา
นักศึกษากศน.และ
เครือขํายทุกภาคสํวน
ได๎น๎อมน าค าสอนพํอ
ไปประยุกต์ใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน 
๓.เพ่ือสํงเสริม
สนับสนุนให๎บุคลากร
สถานศึกษา
นักศึกษากศน.และ
เครือขํายทุกภาคสํวน
ให๎มีความเสียสละ 
จิตอาสา และ
ชํวยเหลือสังคม 

 นักศึกษา 
ครู  

ภาคีเครือขําย 

๔๐๐ คน   รอบกระทรวง 
ศึกษาธิการ 

 
 
ชุมชนเขตพ้ืนที่ 
เขตดุสิต 

๑ ธันวาคม
๒๕๕๙ 

 
 

๒-๓๑ 
ธันวาคม 
๒๕๖๐ 

๑๐๐,๐๐๐.- 

๕.โครงการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 
ครั้งที่ ๑ 
 
ครั้งที่ ๒ 

๑.เพ่ือพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ
ภายในของ
สถานศึกษา 
๒.เพ่ือเตรียมความ
พร๎อมบุคลากรในการ
รองรับการประเมิน
คุณภายนอก 

ผู๎บริหาร 
ข๎าราชการ 
พนักงาน
ราชการ 
ครูศรช.และ
เจ๎าหน๎าที่ 

 
 
 

๑๕ คน 
 

๒๐ คน 

จ.สมุทรสงคราม 
จ.สมุทรสาคร 

จ.สมุทรปราการ 
กรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 

กรกฎาคม 
ถึง 

กันยายน 

 
 
 

๑๐,๐๐๐.- 
 

๔๐,๐๐๐.- 



รายงานการประเมินตนเอง  ปี ๒๕๖๐ ๕๕ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
เป้าหมาย พื้นที่ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ 

๓.เพ่ือประเมิน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษาโดยต๎น
สังกัด และติดตาม
ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน 

๖.โครงการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ
เพ่ือการศึกษาตํอ
จ านวน ๑๐ กลุํมๆ ละ
๔๐ ชั่วโมง 

๑.เพ่ือให๎นักศึกษามี
ความรู๎ความสามารถ
และทักษะในการใช๎
ภาษาอังกฤษ 
๒.เพ่ือให๎นักศึกษามี
ทักษะในด๎านการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ
และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช๎ใน
ชีวิตประจ าวันได๎ 
๓.เพ่ือให๎นักศึกษามี
เจตคติที่ดีตํอวิชา
อังกฤษ 

นักศึกษากศน.
เขตดุสิต 

๒๐๐ คน ศรช. 
กศน.แขวง 

กศน.เขตดุสิต 

ภาคเรียนที่ 
๒/๒๕๕๙ 

๑๐๐,๐๐๐.- 

๗.โครงการพัฒนา
ทักษะด๎านคณิตศาสตร์
เพ่ือการศึกษาตํอ
จ านวน ๕ กลุํมๆ ละ
๔๐ ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.เพ่ือให๎นักศึกษามี
ความรู๎ความสามารถ
และทักษะด๎าน
คณิตศาสตร์ 
๒.เพ่ือให๎นักศึกษามี
ทักษะในด๎านการคิด
ค านวณคณิตศาสตร์
พ้ืนฐานและสามารถ
น าไปประยุกต์ใช๎ใน
ชีวิตประจ าวันได๎ 
๓.เพ่ือให๎นักศึกษามี
เจตคติที่ดีตํอวิชา
คณิตศาสตร์ 

นักศึกษากศน.
เขตดุสิต 

๑๒๐ คน ศรช. 
กศน.แขวง 

กศน.เขตดุสิต 

ภาคเรียนที่ 
๑/๒๕๖๐ 

๕๐,๐๐๐.- 



รายงานการประเมินตนเอง  ปี ๒๕๖๐ ๕๖ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
เป้าหมาย พื้นที่ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ 

๘.โครงการสํงเสริมการ
เรียนรู๎ประวัติศาสตร์
ชาติไทยและบุญคุณ
พระมหากษัตริย์ไทย 

๑.เพ่ือให๎นักศึกษามี
ความรู๎ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์
ชาติไทย 

๒.เพ่ือให๎นักศึกษามี
ความรู๎ ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับธงชาติไทย 
๓.เพ่ือให๎นักศึกษามี
ความส านึกในบุญคุณ
ของพระมหากษัตริย์
ไทย 

นักศึกษากศน.
เขตดุสิต 

 
 

๕๐๐ คน สโมสรกองพัน
ทหารปืนใหญํที่ 
๑รักษาพระองค์

เขตดุสิต 
กรุงเทพมหาคร 

ภาคเรียนที่ 
๑/๒๕๖๐ 

๙๕,๐๐๐.- 

๙.โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมและ
คํานิยมท่ีพึงประสงค์ 
ครั้งที่ ๑ 
 
 
 
ครั้งที่ ๒ 
 
 
 
 
ครั้งที่ ๓ 

๑.เพ่ือให๎นักศึกษามี
ความรู๎ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรมและคํานิยม
ที่พึงประสงค์ 
๒.เพ่ือให๎นักศึกษา
ตระหนักถึง
ความส าคัญของ
คุณธรรม จริยธรรม
ตามคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 
๓.เพ่ือให๎นักศึกษา
สามารถน าความรู๎
ด๎านคุณธรรม 
จริยธรรมไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวันได๎ 
 

 
 
 

นักศึกษากศน.
เขตดุสิต 

 
 

นักศึกษากศน.
เขตดุสิต 

 
 
 

นักศึกษากศน.
เขตดุสิต 

 
 
 

๑๐๐ คน 
 
 
 

๑๒๐ คน 
 
 
 
 

๑๒๐ คน 

 
 
 

กองพันทหารปืน
ใหญํที๑่รักษาองค์ 

 
 

วัดสามพระยา 
กรุงเทพฯ 

 
 
 

วัดปัญญานันทา-
ราม 
จ.ปทุมธานี 

 
 
 

กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๐ 

 
 

กุมภาพันธ์ 
หรือ

มีนาคม
๒๕๖๐ 

 
 

สิงหาคม
๒๕๖๐ 

 
 
 

๒๐,๕๐๐.- 
 
 
 

๗๙,๘๐๐.- 
 
 
 
 

๗๙,๘๐๐.- 

๑๐.โครงการจิตอาสา 
พลังแผํนดิน
นักศึกษากศน.เขตดุสิต 
พัฒนาสังคมอยํางยั่งยืน   
 
 

๑.เพ่ือปลูกฝัง
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ด๎านจิตอาสา 
การเสียสละเพ่ือ
สังคม 
 

กศน.เขตดุสิต  
 
 
 
 
 

กศน.แขวง๕แขวง 
พ้ืนที่เขตดุสิต 
จังหวัดทรุกันดาร 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง  ปี ๒๕๖๐ ๕๗ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
เป้าหมาย พื้นที่ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ 

ครั้งที่ ๑ 
 
 
 
ครั้งที่ ๒ 

๒.เพ่ือสร๎างความรัก
ความสามัคคีสามารถ
ท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎ 
๓.เพ่ือให๎นักศึกษาท า
กิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ ตํอตนเอง 
สังคม และ
ประเทศชาติ 

๑๐๐ คน 
 
 
 

๑๐๐ คน 

๒๓-๒๖ 
มกราคม 
๒๕๖๐ 

 
พฤษภาคม 

๒๕๖๐ 
ถึงกันยายน

๒๕๖๐ 

๑๐๐,๐๐๐.- 
 
 
 

๕๐,๐๐๐.- 

๑๑.โครงการทัศนศึกษา
เรียนรู๎นอกสถานที่
ส าหรับนักศึกษา กศน.
เขตดุสิต 
ครั้งที่ ๑ 
ภาคเรียนที่๒/๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครั้งที่ ๒ 
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.เพ่ือสํงเสริมนักศึกษา 
ได๎เรียนรู๎นอกสถานที่
จากสภาพแวดล๎อมจริง 
๒.เพ่ือสํงเสริมการ
เรียนรู๎ด๎านภาษาสังคม
และประวัติศาสตร์ชาติ
ไทย 
๓.เพ่ือสํงเสริมให๎
นักศึกษาน าไป
ประยุกต์ใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 
 
 

๑.เพ่ือสํงเสริมนักศึกษา 
ได๎เรียนรู๎นอกสถานที่
จากสภาพแวดล๎อมจริง 
๒.เพ่ือสํงเสริมการ
เรียนรู๎ด๎านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
๓.เพ่ือสํงเสริมให๎
นักศึกษาน าไป
ประยุกต์ใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน 

 
 
 
 

นักศึกษา 
กศน.เขตดุสิต 

 
 
 
 
 
 
 
 

นักศึกษา 
กศน.เขตดุสิต 

 
 
 
 

๕๐๐ คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๐๐ คน 

 
 
 
 

๑.มิวเซียมสยาม 
เขตพระนคร กทม. 
๒.พิพิธภัณฑ์สถาน
เขตพระนคร กทม. 
๓.พิพิธภัณฑ์
เหรียญ  
เขตพระนคร กทม. 
๕.พระบรมมหา 
ราชวัง  
เขตพระนคร กทม. 
ศูนย์วิทยาศาสตร์
เพ่ือการศึกษา 
เอกมัย 
รังสิต  
สมุทรสงคราม 

 
 
 
 

๒๔-๓๐ 
ธันวาคม
๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 

พฤษภาคม
๒๕๖๐ 

ถึง 
มิถุนายน
๒๕๖๐ 

 
 
 
 

๘๕,๐๐๐.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘๕,๐๐๐.- 



รายงานการประเมินตนเอง  ปี ๒๕๖๐ ๕๘ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
เป้าหมาย พื้นที่ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ 

๑๒.โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหมํและตรวจ
สุขภาพประจ าปี 
ครั้งที่ ๑ 
ภาคเรียนที๒่/๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ครั้งที่ ๒ 
ภาคเรียนที๑่/๒๕๖๐ 

๑.เพ่ือให๎นักศึกษา
ทราบกฎ ระเบียบ
การปฏิบัติที่ถูกต๎อง 
๒.เพ่ือสร๎างความ
เข๎าใจในหลักสูตร
และรูปแบบการเรียน
การสอน 
๓.เพ่ือคัดกรองปัจจัย
เสี่ยงโรคติดตํอและ
ให๎ค าแนะน าด๎าน
ปัญหาสุขภาพ 
๔.เพ่ือสํงเสริมการ
ดูแลสุขภาพ อนามัย
ของตนเอง และผู๎อื่น
ได๎อยํางถูกต๎องและ
เหมาะสม 

 
 
 

นักศึกษา 
กศน.เขตดุสิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักศึกษา 
กศน.เขตดุสิต 

 
 
 

๑๒๐ คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๒๐ คน 

 
 
 

วิทยาลัย
เทคโนโลยี 
วิมลศรียําน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัย
เทคโนโลยี 
วิมลศรียําน 

 
 
 
๖ 

พฤศจิกายน 
๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๗ 

พฤษภาคม 
๒๕๖๐ 

 
 
 

๑๐,๐๐๐.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 

๑๓.กิจกรรมเพื่อ
พัฒนาความรู๎
ความสามารถด๎าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ICT) 
โครงการอบรม
คอมพิวเตอร์เบื้องต๎น
จ านวน ๑๐ กลุํมๆละ
๔๐ ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 

๑.เพ่ือให๎นักศึกษามี
ความรู๎ความเข๎าใจและ
เกิดทักษะในการใช๎
คอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน
สามารถน าไปใช๎ใน
ชีวิตประจ าวันได๎ 
๒.เพ่ือให๎นักศึกษามี
ทักษะการใช๎
คอมพิวเตอร์อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
๓.เพ่ือให๎นักศึกษาน า
ความรู๎ไปประยุกต์ใช๎ใน
การประกอบอาชีพได๎ 

 

นักศึกษากศน.
เขตดุสิต 

ประชาชน
ทั่วไป 

๑๖๐ คน กศน.แขวง 
กศน.เขตดุสิต 

ชุมชน 

ตุลาคม
๒๕๕๙ 

ถึง 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

๑๐๐,๐๐๐ 



รายงานการประเมินตนเอง  ปี ๒๕๖๐ ๕๙ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
เป้าหมาย พื้นที่ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ 

๑๔.กิจกรรมเพื่อเตรียม
ความพร๎อมสูํ
ประชาชนคมอาเซียน 
โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาจีนก๎าวสูํอาเซียน
จ านวน ๘ กลุํมๆละ 
๔๐ ชั่วโมง 

๑.เพ่ือให๎ผู๎เรียนมี
ทักษะด๎านภาษาจีน 
๒.เพ่ือให๎ผู๎เรียน
สื่อสารภาษาจีน
เบื้องต๎นได๎ 
๓.เพ่ือให๎ผู๎เรียน
สามารถน าไป
ประยุกต์ใช๎ใน
ชีวิตประจ าวันได๎ 

นักศึกษากศน.
เขตดุสิต 
ประชาชน
ทั่วไป 

๑๖๐ คน กศน.แขวง 
กศน.เขตดุสิต 

ชุมชน 
วัด 

ตุลาคม
๒๕๕๙ 

ถึง 
พฤษภาคม 

๒๕๖๐ 

๘๐,๐๐๐.- 

๑๕.กิจกรรมการเรียนรู๎
ด๎านเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการเรียนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑.เพ่ือสํงเสริมศูนย์
เรียนรู๎ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
และเกษตรทฤษฎี
ใหมํประจ าแขวง 
๒.เพ่ือจัดกิจกรรม
เรียนรู๎ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
และเกษตรทฤษฎี
ใหมํให๎กับนักศึกษา
และประชาชนใน
ชุมชน 
๓.เพ่ือสํงเสริม
สนับสนุนให๎นักศึกษา
และประชาชนน า
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
และเกษตรทฤษฎี
ใหมํ ไปปรับใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน 

นักศึกษากศน.
เขตดุสิต 
ประชาชน
ทั่วไป 

๒๕๐ คน ศูนย์เรียนรู๎
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ

พอเพียงและ
เกษตรทฤษฎี
ใหมํประจ า

แขวง ๕ แขวง 

ตุลาคม
๒๕๕๙ 

ถึง 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

๒๐,๐๐๐.- 

๑๖.โครงการลูกเสือ 
กศน.อาสาพัฒนาปลูก
ปุาชายเลน ถวายเป็น
พระราชกุศล ในหลวง 
ร.๙ 

๑.เพ่ือสร๎างจิตอาสา
พัฒนาตนเอง ชุมชน 
สังคม สํงเสริมความ
รัก ความสามัคคี 
๒.เพ่ืออนุรักษ์

นักศึกษากศน.
เขตดุสิต 

๑๒๐ จ.สมุทรสงคราม 
จ.สมุทรปราการ 

จ.ชลบุร ี

๒๐-๒๒
กรกฎาคม 
๒๕๖๐ 

๗๙,๘๐๐.- 



รายงานการประเมินตนเอง  ปี ๒๕๖๐ ๖๐ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
เป้าหมาย พื้นที่ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม
ประเภทปุาชายเลน 
๓.เพ่ือสนอง
พระราชด าริและ
ถวายเป็นพระราช
กุศลแดํ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช 

๑๗.โครงการปลูกปุา 
เพ่ืออนุรักษ์ธรรมชาติ
สิ่งแวดล๎อม 

๑.เพ่ือสร๎างจิตอาสา
พัฒนาตนเอง ชุมชน 
สังคม สํงเสริมความ
รัก ความสามัคคี 
๒.เพ่ืออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม
ประเภทปุาชายเลน 
๓.เพ่ือสนอง
พระราชด าริและ
ถวายเป็นพระราช
กุศลแดํ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช 

นักศึกษากศน.
เขตดุสิต 

๔๐๐ คน จ.สมุทรปราการ กรกฎาคม ๘๐,๐๐๐.- 

๑๘.โครงการอบรม
อาสายุวกาชาด
หลักสูตรพื้นฐาน 
ยุวกาชาด 
รุํนที่ ๑ และรุํนที่ ๒ 
รุํนที่ ๓ และรุํนที่ ๔ 
รุํนที่ ๕ และรุํนที่ ๖ 
รุํนที่ ๗ 
รุํนที่ ๘ 

๑.เพ่ือให๎นักศึกษามี
ความรู๎ความเข๎าใจ
การกาชาดและยุว
กาชาด 
๒.เพ่ือให๎นักศึกษา
ตระหนักถึงหน๎าที่
ความรับผิดชอบ การ
เสียสละ และพร๎อม
ชํวยเหลือผู๎อื่นทุกเมื่อ 

นักศึกษากศน.
เขตดุสิต 

๔๐๐ คน กองพลที่๑รอ. 
ป.พัน๑ รอ. 
พัน๑ ปตอ. 

ร.๑ พัน๓. รอ. 
ม.พัน๓ รอ. 
ม.พัน๔ รอ. 

พัน ร มทบ.๑๑  
 

๓-๔ 
ธันวาคม

๕๙ 
๑๐-๑๑ 

ธันวาคม ๕๙ 
๑๗-๑๘ 

ธันวาคม ๕๙ 
๒๔-๒๕ 

ธันวาคม ๕๙ 

๑๕๐,๐๐๐.- 



รายงานการประเมินตนเอง  ปี ๒๕๖๐ ๖๑ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
เป้าหมาย พื้นที่ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ 

 ๓.เพ่ือให๎นักศึกษามี
เจตคติที่ดีตํอกิจกรรม
กาชาดและยุวกาชาด 

๒-๕ 
กุมภาพันธ์ 

๖๐ 
๑๙.กิจกรรมด๎านกีฬา
และสํงเสริมสุขภาพ 
โครงการสํงเสริมการ
ออกก าลังกายเพ่ือ
สุขภาพที่ยั่งยืน ส าหรับ
นักศึกษากศน.เขตดุสิต 

๑.เพ่ือสํงเสริม
สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตให๎กับ
นักศึกษากศน.เขต
ดุสิต 
๒.เพ่ือให๎ค าปรึกษา
แนะแนวทางการดูแล
สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตให๎แข็งแรง
อยูํเสมอ 
๓.เพ่ือสํงเสริมการใช๎
เวลาวํางให๎เกิด
ประโยชน์ตํอตนเอง 

นักศึกษากศน.
เขตดุสิต 

๕๐๐ คน ศรช. 
กศน.แขวง 

กศน.เขตดุสิต 

ตุลาคม
๒๕๕๙ 

ถึง 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

๑๐,๐๐๐.- 

๒๐.โครงการมหกรรม
กีฬาสีต๎านภัยยาเสพติด 
กศน.เขตดุสิตเกมส์๖๐ 
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ 

๑.เพ่ือพัฒนา
คุณภาพนักศึกษา 
กศน.ให๎มีความ
สามัคคี มีน้ าใจ เป็น
นักกีฬา 
๒.สํงเสริมการออก
ก าลังกายเพ่ือให๎
หํางไกลยาเสพติด 
และพิษภัยทางสังคม
สามารถแก๎ปัญหา
และตัดสินใจได๎อยําง
ถูกต๎อง มีสุขภาพ
อนามัยที่ดี 
๓.เพ่ือให๎ทุกคนใน
องค์กรมีสํวนรํวมใน
การจัดกิจกรรมของ
ของสถานศึกษา 
๔.เพ่ือสร๎างเสริม

นักศึกษากศน.
เขตดุสิต 

๕๐๐ คน กองพันทหาร
ปืนใหญํตํอสู๎

อากาศยานที่ ๑ 
รักษาพระองค์ 

มิถุนายน 
๒๕๖๐ 

๙๐,๐๐๐.- 



รายงานการประเมินตนเอง  ปี ๒๕๖๐ ๖๒ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
เป้าหมาย พื้นที่ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ 

ความสัมพันธ์อันดี
ระหวํางนักศึกษา ครู 
ผู๎บริหาร และภาคี
เครือขําย 

๒๑.กิจกรรมเสริมสร๎าง
ความสามารถพิเศษ
โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎โครงงาน
นักศึกษา กศน. (Best 
practice) 

๑.เพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎โครงงานที่
ด าเนินงานจัดการ
เรียนการสอนในวิชา
โครงงานเพ่ือพัฒนา
ทักษะการเรียนรู๎ 
๒.เพ่ือฝึกทักษะการ
แลกเปลี่ยนและการ
น าเสนอผลงานของ
นักศึกษา 
๓.เพ่ือคัดเลือก
โครงงานของ
นักศึกษาท่ีเป็นBest 
practice ในแตํละ
ระดับ 

นักศึกษากศน.
เขตดุสิต 

๕๐๐ คน ศรช. 
กศน.แขวง 

กศน.เขตดุสิต 

ตุลาคม 
๒๕๕๙ 

ถึง 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

๕๐,๐๐๐.- 

๒๒.กิจกรรมเสริมสร๎าง
ความสามารถพิเศษ 
โครงการสํงเสริมการ
เรียนรู๎หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ด๎วย
ธรรมศึกษา 

๑.เพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎ความพอเพียง
กับผู๎มีประสบการณ์
โดยตรง 
๒.เพ่ือฝึกปฏิบัติใน
ด๎านการท าสินค๎า
อุปโภค บริโภค 
ส าหรับครัวเรือน 

นักศึกษากศน.
เขตดุสิต 

๒๐๐ คน จ.นครนายก
หรือจังหวัด
ใกล๎เคียง 

กรกฎาคม
และ

สิงหาคม 

๙๐,๐๐๐ 

๒๓.โครงการปัจฉิม
นิเทศ 

๑.เพ่ือให๎นักศึกษา
แสดงออกถึงความรัก
ความผูกพันระหวําง
เพ่ือนและ
สถานศึกษา 
๒.เพ่ือปลูกจิตส านึก
ที่ดีให๎ข๎อคิดและ

นักศึกษากศน.
เขตดุสิต 

๒,๑๕๐ คน ศรช. 
กศน.แขวง 

กศน.เขตดุสิต 

ตุลาคม
๒๕๕๙ 
และ 

กันยายน 
๒๕๖๐ 

๑๐,๐๐๐.- 



รายงานการประเมินตนเอง  ปี ๒๕๖๐ ๖๓ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
เป้าหมาย พื้นที่ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ 

แนวทางในการอยูํ
รํวมกับผู๎อ่ืนในสังคม
อยํางมีความสุข 
๓.เพ่ือมอบ
ประกาศนียบัตรแกํ
ผู๎ส าเร็จการศึกษา
และแนะแนว
การศึกษาตํอ 

๒๔.โครงการยกระดับ
การศึกษานอกระบบ
ขั้นพ้ืนฐาน 

๑.เพ่ือจัดการศึกษา
นอกระบบด๎วย
รูปแบบหลักสูตรด๎วย
ที่มีความยืดหยุํนและ
หลากหลายตาม
ความต๎องการของ
กลุํมเปูาหมาย 
๒.เพ่ือวัดและ
ประเมินผลการจัด
การศึกษานอกระบบ
ขั้นพ้ืนฐาน 
๓.เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู๎ของ
ผู๎เรียน 
๔.เพ่ือพัฒนา
บุคลากรที่จัด
กระบวนการเรียน
การสอนให๎มีคุณภาพ
และมาตรฐาน 

๑. ผู๎ด๎อย 
โอกาส 
๒. ผู๎พลาด
โอกาส 

๒,๑๕๐คน กศน.เขตดุสิต ตุลาคม
๒๕๕๙ 

ถึง 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

๓,๑๑๐,๐๐๐ 

๒๕.โครงการพัฒนา
คุณภาพผู๎เรียนส าหรับ
นักศึกษากศน.เขตดุสิต 

๑.เพ่ือให๎ผู๎เรียนใช๎
กระบวนการกลุํมฝึก
ทักษะ วิเคราะห์ 
วางแผนเพื่อสํงเสริม
ด๎านวิชาการ 
๒.เพ่ือให๎ผู๎เรียน

๑. ผู๎ด๎อย 
โอกาส 
๒. ผู๎พลาด
โอกาส 

๒,๑๕๐ คน ศรช. 
กศน.แขวง 

กศน.เขตดุสิต 

ตุลาคม
๒๕๕๙ 

ถึง 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

๑,๒๓๘,๓๐๐ 



รายงานการประเมินตนเอง  ปี ๒๕๖๐ ๖๔ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
เป้าหมาย พื้นที่ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ 

ค๎นพบความสนใจ 
ความถนัด และ
พัฒนาความสามารถ
พิเศษเฉพาะตัว 
๓.เพ่ือพัฒนา
บุคลิกภาพเจตคติ 
และคํานิยมในการ
ด าเนินชีวิต สามารถ
อยูํรํวมกับผู๎อ่ืนอยําง
มีความสุข 
๔.เพ่ือปลูกฝัง สร๎าง
จิตส านึกในการท า
ประโยชน์ตํอสังคม 
และเสริมสร๎าง
คุณธรรมจริยธรรม 

๒๖.โครงการปรับปรุง
และพัฒนาการ
บริหารงานกศน.เขตดุสิต 

๑.เพ่ือสามารถ
บริหารงานได๎
วัตถุประสงค์ที่วางไว๎ 
๒.เพ่ือจัดหาวัสดุที่มี
คุณภาพ เพ่ือใช๎
สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน 
๓.เพ่ืออ านวยความ
สะดวกสนับสนุน
สํงเสริมในการ
ปฏิบัติงานอยํางมี
ประสิทธิภาพ 
๔.เพ่ือเป็นคํา
สาธารณูปโภค 
ประจ าปี ของ
สถานศึกษา 

กศน.เขตดุสิต ๑ แหํง กศน.เขตดุสิต ตุลาคม
๒๕๕๙ 

ถึง 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

๓๒๕,๐๐๐.- 

๒๗.โครงการกศน.เพ่ือ
ประชาชนพัฒนาอาชีพ
กลุํมกลุํมสนใจ 

๑.เพ่ือพัฒนาความรู๎
และทักษะในอาชีพ
ตํางๆให๎แกํประชาชน 

นักศึกษากศน.
เขตดุสิต 
ประชาชน

๖๘ คน ศรช. 
กศน.แขวง 

กศน.เขตดุสิต 

ตุลาคม
๒๕๕๙ 

ถึง 

๒๘,๗๕๐.- 



รายงานการประเมินตนเอง  ปี ๒๕๖๐ ๖๕ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
เป้าหมาย พื้นที่ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ 

เยาวชนและผู๎สนใจ 
เพ่ือให๎สามารถน าไป
เป็นอาชีพเสริม
กํอให๎เกิดรายได๎ตํอ
ครอบครัว 
๒.เพ่ือให๎ผู๎เข๎ารํวม
โครงการใช๎เวลาวําง
ให๎เกิดประโยชน์ เป็น
การรํวมกันคิด รํวม
ท าและรํวมพัฒนา
กํอให๎เกิดความรัก
ความสามัคคีใน
ชุมชน 
๓.เพ่ือให๎ผู๎เข๎ารับการ
อบรมมีความรู๎
ความสามารถ
เผยแพรํให๎กับผู๎สนใจ
ตอไปได๎ 

ทั่วไป กันยายน 
๒๕๖๐ 

๒๘.โครงการสํงเสริม
การเรียนรู๎หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

๑.สร๎างความรู๎ความ
เข๎าใจหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๒.สามารถน าหลัก
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน 

ผู๎สูงอายุ ๘๐ คน ศรช. 
กศน.แขวง 

กศน.เขตดุสิต 

ตุลาคม
๒๕๕๙ 

ถึง 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

๓๒,๐๐๐.- 

๒๙.โครงการ กศน.
ชํวยประชาชน บริการ
ย๎อมผ๎าด า/ท าริบบิ้น/
โบว ์

๑.เพ่ือให๎ประชาชนมี
ความรู๎ และสามารถ
ยอมผ๎าใช๎เองได๎ 
๒.เพ่ือให๎ประชาชนมี
ความรู๎และสามารถ
ท าโบว์ริบบิ้นเพ่ือ
ถวายความอาลัย 

ประชาชน
ทั่วไป 

๒๐๐ คน ศรช. 
กศน.แขวง 

กศน.เขตดุสิต 

ตุลาคม
๒๕๕๙ 

๘๐,๐๐๐.- 



รายงานการประเมินตนเอง  ปี ๒๕๖๐ ๖๖ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
เป้าหมาย พื้นที่ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ 

๓.เพ่ือเป็นการ
บรรเทาความ
เดือดร๎อนให๎กับ
ประชาชนในเรื่อง
คําใช๎จําย 
๔.เพ่ือให๎ประชาชนมี
เครื่องแตํงกายสีด าไว๎
ไว๎ทุกข์ตลอดปี 

๓๐.โครงการสํงเสริม
การเรียนส าหรับบุตร
หลาน ข๎าราชบริพาร
พ้ืนที่ควบคุมโครงการ 
๙๐๔ ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

๑.เพ่ือให๎เด็ก 
เยาวชน และผู๎ใหญํ
ได๎ใช๎เวลาวํางให๎เป็น
ประโยชน์ 
๒.สํงเสริมนิสัยรัก
การอํานและใช๎
บริการห๎องสมุดอยําง
ตํอเนื่อง 
๓.เพ่ือให๎เกิดการ
เรียนรู๎และเห็น
ประโยชน์จากการใช๎
บริการห๎องสมุดทีปัง
กรรัศมีโชติ 
๔.เพ่ือเรียนรู๎จากการ
ฝึกปฏิบัติจริง และ
สภาพจริงของ
สถานที่ 

ประชาชน
ทั่วไป 
ข๎าราช
บริพาล 

๒๐๐ คน พ้ืนที่ควบคุม
โครงการ ๙๐๔ 

ตุลาคม
๒๕๕๙ 

ถึง 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

๒๒๐,๐๐๐.- 

๓๑.โครงการสร๎างการ
อํานสํงเสริมการเรียนรู๎ 
“นั่งที่ไหน อํานที่นั่น” 

๑.เพ่ือสํงเสริมให๎
ประชาชนในชุมชนมี
นิสัยรักการอําน ใช๎
เวลาวํางให๎เป็น
ประโยชน์ 
๒.มีทักษะกระบวน
แสวงหาความรู๎ รัก
การเรียนรู๎ รู๎จักเลือก
แหลํงเรียนรู๎ในชุมชน 

 ๒๐๐ คน ศรช. 
กศน.แขวง 

กศน.เขตดุสิต 

ตุลาคม
๒๕๕๙ 

ถึง 
กันยายน 
๒๕๖๐ 

๑๓,๐๘๐.- 



รายงานการประเมินตนเอง  ปี ๒๕๖๐ ๖๗ 
 

เป้าหมายความส าเร็จตามรายมาตรฐาน 
 

มาตรฐาน ค่าน้ าหนัก 
ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู๎เรียน/ผู๎รับบริการ ๓๕ ๒๘.๓๙ ดี 
มาตรฐานที่ ๒ คุณภาพการจัดการศึกษา/การให๎บริการ ๒๕ ๒๒.๐๒ ดี 
มาตรฐานที่ ๓ การบริหารการศึกษา ๑๐ ๙.๘๑ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๔ การประกันคุณภาพการศึกษา ๑๐ ๙.๒๐ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๕ อัตลักษณ์ของสถานศึกษา ๑๐ ๙.๐๐ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๖ มาตรการสํงเสริม ๑๐ ๘.๔๖ ดี 

รวมคะแนนโดยภาพรวมของสถานศึกษา ๑๐๐ ๘๖.๘๘ ดี 
 

ผลการด าเนินงานของสถานศึกษา 
 ผลการด าเนินงานของสถานศึกษาในรอบ ๒ ปีที่ผํานมาและปีที่ประเมินตนเอง ดังนี้  

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณปี 

๒๕๕๘ 
งบประมาณปี 

๒๕๕๙ 
เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย ผลผลิต 

๑.สํงเสริมการรู๎หนังสือ ๑๐ ๑๐ ๑๖ ๑๖ 
๒.การศึกษาขั้นพ้ืนฐานนอกระบบ 
๒.๑ ประถมศึกษา 
๒.๒ มัธยมศึกษาตอนต๎น 
๒.๓ มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
๒๐ 

๙๘๐ 
๑,๒๐๐ 

 
๒๐ 

๙๘๐ 
๑,๒๐๐ 

 
๒๘ 

๙๓๑ 
๑,๑๘๕ 

 
๒๙ 

๙๔๓ 
๑,๑๘๐ 

๓. การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต ๓๐๐ ๓๐๐ ๑๘๗ ๒,๗๘๖ 
๔. การศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ ๗๐๐ ๗๐๐ ๒๙๒ ๖๑๔ 
๕. การศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน ๕๐๐ ๕๐๐ - ๑,๖๒๖ 
๖. การเรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียง (ชุมชน) ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๓๑๔ 
๗. โครงการจัดกระบวนการเรียนรู๎ตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

๑๐๐ ๑๐๐ ๕๐ ๓๑๙ 

๘. โครงการตามพระราชด าริ ๕๐๐ ๕๐๐ ๑๐๐ ๒๑๓ 
๙. การศึกษาตามอัธยาศัย 
๙.๑  ห๎องสมุดชุมชนสวนสัตว์ดุสิต 
๙.๒  ห๎องสมุดมูลนิธิพระดาบส 
๙.๓  บ๎านหนังสืออัจฉริยะ  

๑,๐๐๐ ๑,๙๘๒ ๑,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 

หมายเหตุ ๑.  การเรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียง (ชุมชน) ไมํได๎รับการจัดสรรงบประมาณ แตํมีการจัดกิจกรรม 
     อยํางตํอเนื่องให๎กับประชาชนในชุมชน 
๒. โครงการจัดกระบวนการเรียนรู๎ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ได๎รับการจัดสรรงบประมาณ โดยมีเปูาหมายเพียง  ๕๐  คน 



รายงานการประเมินตนเอง  ปี ๒๕๖๐ ๖๘ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณปี๒๕๖๐ 

เป้าหมาย ผลผลิต 
๑.สํงเสริมการรู๎หนังสือ ๒๐ ๒๐ 
๒.การศึกษาขั้นพ้ืนฐานนอกระบบ 
๒.๑ ประถมศึกษา 
๒.๒ มัธยมศึกษาตอนต๎น 
๒.๓ มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
๑๓ 

๙๒๗ 
๑,๑๕๘ 

 
๑๓ 

๙๒๗ 
๑,๑๕๘ 

๓. หลักสูตรระยะสั้น ๑๐๐ ๔๕๒ 
๔.โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ๑๐๐ ๓๑๕ 
๕. โครงการกศน.เพ่ือประชาชนพัฒนาอาชีพกลุํมสนใจ ๖๘ ๔๓๓ 
๕. การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต ๒๕๐ ๔,๓๘๕ 
๖. การศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน ๒๐๐ ๑,๑๓๕ 
๗. การเรียนรู๎การใช๎เทคโนโลยีที่เหมาะสม ๑๐๐ ๒๓๗ 
๘. โครงการจัดตั้งแหลํงเรียนรู๎ชุมชนในต าบล ๕ ๕ 
๙. โครงการสํงเสริมบ๎านหนังสือชุมชน ๒๓ ๒๓ 
๑๐. โครงการบรรณสัญจร ๑,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 
๑๑. โครงการชุมชนรักการอําน ๒ ๒ 
๑๒. บริหารจัดการขยะมูลฝอย ๕ ๕ 
๑๓. ศูนย์แนะแนว ๑ ๑ 
๑๓. โครงการตามพระราชด าริ ๒๐๐ ๒๑๓ 
๑๔. โครงการศึกษาเพ่ือเรียนรู๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  

๘๐ ๓๑๙ 

๑๕. โครงการตามยุทธศาสตร์ - ๒,๒๐๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง  ปี ๒๕๖๐ ๖๙ 
 

สรุปผลการปรับปรุงและพัฒนาในรอบปีที่ผ่านมา 

  จากผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยเขตดุสิต ซึ่งประกอบด๎วย การประเมินตนเอง การประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต๎นสังกัด และผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ได๎น าข๎อเสนอแนะมาก าหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการจัด
การศึกษา ดังนี ้
 

ข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน โครงการ/กิจกรรม 
ที่ปรับปรุงและพัฒนา 

ผลการ
ด าเนินงาน ตนเอง ต้นสังกัด สมศ. 

๑. สถานศึกษาและ
ครูควรพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู๎ของผู๎เรียนให๎
มีคะแนนสูงขึ้น
โดยเฉพาะในหมวด
วิชาคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์
โดยการจัดการ
เรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียน
เป็นส าคัญ 

๑. สถานศึกษา
และครูควรพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู๎
ของผู๎เรียนให๎มี
คะแนนสูงขึ้น
โดยเฉพาะใน
หมวดวิชา
คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์โดย
การจัดการเรียนรู๎
ที่เน๎นผู๎เรียนเป็น
ส าคัญ 

๑. สถานศึกษาควร
สํงเสริมด๎านการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ระดับชาติ N-Net 
โดยเฉพาะกลุํมวิชา
สาระความรู๎พ้ืนฐาน 
กลุํมสาระการ
ประกอบอาชีพ และ
กลุํมสาระทักษะการ
ด าเนินชีวิตครูทุกคน
ควรวิเคราะห์ผลการ
ประเมินผู๎เรียนเพ่ือ
น ามาเป็นข๎อมูลใน
การจัดสอนซํอมเสริม
และปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน 

๑. โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาตํอ 
๒. โครงการพัฒนาทักษะด๎าน
คณิตศาสตร์เพ่ือการศึกษาตํอ 
๓. กิจกรรมติวเข๎มเติมเต็ม
ความรู๎กํอนสอบN – NET 
และสอบปลายภาคเรียน 
๔. โครงการเรียนรู๎นอก
สถานทีส่ าหรับนักศึกษา กศน.
เขตดุสิตครั้งที่ ๑และครั้งที่ ๒ 
๕. โครงการพัฒนาทักษะการ
ใช๎ภาษาอังกฤษเพ่ือก๎าวสูํการ
เป็นพลเมืองอาเซียน 
๖.โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาจีนก๎าวสูํอาเซียน 
๗.โครงการอบรมคอมพิวเตอร์
เบื้องต๎น 
๘. โครงการพัฒนาบุคลากร
และภาคีเครือขํายด๎านการจัด
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
ประจ าปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑และ
ครั้งที่ ๒ 
๙. กิจกรรมเสริมสร๎าง
ความสามารถพิเศษโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎โครงงาน
นักศึกษา กศน. (Best 
Practice) 

๑. ผู๎เรียนได๎รับ
การศึกษาท่ีมี
คุณภาพได๎
มาตรฐาน 
๒. กิจกรรม 
เหลํานี้
สถานศึกษาได๎มี
การพัฒนาอยูํ
แล๎วในการให๎
เรียนเพ่ิมทุก
รายวิชาโดย 
เฉพาะวิชา
คณิตศาสตร์และ
ภาษาอังกฤษให๎
ให๎ครูสอนเสริม
มาสอนทุกภาค
เรียน 



รายงานการประเมินตนเอง  ปี ๒๕๖๐ ๗๐ 
 

ข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน โครงการ/กิจกรรม 
ที่ปรับปรุงและพัฒนา 

ผลการ
ด าเนินงาน ตนเอง ต้นสังกัด สมศ. 

๒.  จัดกิจกรรม/
โครงการที่สํงเสริม
ให๎ผู๎เรียนเป็นผู๎มี
ความใฝุรู๎และเรียนรู๎
อยํางตํอเนื่อง โดยมี
การออกแบบ
กิจกรรม ใบงาน ให๎
ผู๎เรียน รู๎จักวิธีการ
แสวงหาความรู๎จาก
แหลํงเรียนรู๎ตํางๆที่
หลากหลายทั้งที่อยูํ
ในพ้ืนที่และนอก
พ้ืนที่ และมีการติด 
ตามผลการประเมิน
เพ่ือน ามาปรับปรุง
พัฒนาให๎ผู๎เรียนมี
ความสามารถใน
การแสวงหาความรู๎ 

๒.  จัดกิจกรรม/
โครงการที่
สํงเสริมให๎ผู๎เรียน
เป็นผู๎มีความใฝุรู๎
และเรียนรู๎อยําง
ตํอเนื่อง โดยมี
การออกแบบ
กิจกรรม ใบงาน 
ให๎ผู๎เรียน รู๎จัก
วิธีการแสวงหา
ความรู๎จากแหลํง
เรียนรู๎ตํางๆที่
หลากหลายทั้งที่
อยูํในพื้นที่และ
นอกพื้นที่ และมี
การติดตามผล
การประเมินเพ่ือ
น ามาปรับปรุง
พัฒนาให๎ผู๎เรียนมี
ความสามารถใน
การแสวงหา
ความรู๎ 

๒. สถานศึกษาควร
สํงเสริม ก ากับ 
ติดตามให๎ครูทุกคน
ประเมิน
ความก๎าวหน๎าของ
ผู๎เรียนด๎วยวิธีการที่
หลากหลาย เปิด
โอกาสให๎ผู๎เรียนได๎
ประเมินผลงาน
ตนเองและของเพ่ือน
รํวมงาน เพื่อน ามาใช๎
ปรับปรุงตนเองอยําง
ตํอเนื่อง 

๑. โครงการเรียนรู๎นอก
สถานที่ส าหรับนักศึกษา กศน.
๒. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
โครงงานนักศึกษา กศน. 
(Best practice) 
๓. กิจกรรมการเรียนรู๎ตํอเนื่อง
ของนักศึกษาตามเอกสารใบ
งานและเลํม กรต. 
๔. โครงการนิเทศการจัดการ
เรียนการสอนของครู 
๕. โครงการสํงเสริมการเรียนรู๎
ประวัติศาสตร์ชาติไทยและ
บุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย 

๑.เป็นกิจกรรม
หนึ่งในกิจกรรม
พัฒนาผู๎เรียนซึ่ง
เป็นโครงการที่
บรรจุลงใน
แผนปฏิบัติการ
เป็นประจ าทุกปี 
๒. นักศึกษาทุก
คนกํอนจบ
หลักสูตรจะต๎อง
ผํานการท า
โครงงาน ๑ 
ชิ้นงานและ
จัดท ารายงานผล
เป็นรูปเลํม 

๓.  สถานศึกษาภาคี
เครอืขํายทุกสํวน
รํวมกันสํงเสริม
พัฒนาแหลํงเรียนรู๎
ภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่
กระจายอยูํตาม
ชุมชนตํางๆให๎มี
คุณภาพสูงขึ้นและ
เอ้ือตํอการเรียนรู๎
เชํนท ารายละเอียด
องค์ประกอบองค์
ความรู๎ประเด็น

๓.  สถานศึกษา
ภาคีเครือขํายทุก
สํวนรํวมกัน
สํงเสริมพัฒนา
แหลํงเรียนรู๎ภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่นที่
กระจายอยูํตาม
ชุมชนตํางๆให๎มี
คุณภาพสูงขึ้น
และเอ้ือตํอการ
เรียนรู๎เชํนท า
รายละเอียด

๓. สถานศึกษาควร
ติดตามผลการพัฒนา
อบรมครู การตรวจ
อนุมัติจัดท าและใช๎
แผนการจัดการ
เรียนรู๎ประจ าภาค
เรียนของครูแตํละคน 
พร๎อมทั้งการนิเทศ
การจัดการเรียนการ
สอน การวิเคราะห์
มาตรฐาน
แบบทดสอบ 

๑. โครงการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ระยะที่ ๑และ
ระยะที่ ๒ 
๒. โครงการสํงเสริมการเรียนรู๎
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๓.โครงการ กศน.เพ่ือ
ประชาชนพัฒนาอาชีพ 
กลุํมสนใจ 
 

สถานศึกษาน า 
ไปพัฒนาใน
แผนปฏิบัติการ
ตามท่ีส านักงาน 
กศน. มอบ
อ านาจให๎
ด าเนินการ 



รายงานการประเมินตนเอง  ปี ๒๕๖๐ ๗๑ 
 

ข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน โครงการ/กิจกรรม 
ที่ปรับปรุงและพัฒนา 

ผลการ
ด าเนินงาน ตนเอง ต้นสังกัด สมศ. 

การศึกษารูปแบบ
การน าเสนอและมี
การยกยํองเชิดชู
เกียรติภูมิปัญญา
ท๎องถิ่นในรูปแบบที่
สามารถท าได๎ 

องค์ประกอบองค์
ความรู๎ประเด็น
การศึกษารูปแบบ
การน าเสนอและมี
การยกยํองเชิดชู
เกียรติภูมิปัญญา
ท๎องถิ่นในรูปแบบ
ที่สามารถท าได๎ 

เครื่องมือการวัดผล
ประเมินผล โดยใช๎
เครื่องที่สามารถ
สะท๎อนผล
ความส าเร็จ 

๔.สถานศึกษาภาคี
เครือขํายทุกสํวน
ควรด ารงรักษาการ
มีสํวนรํวมในการให๎
ค าปรึกษาและ
พิจารณาใน
ข๎อเสนอแนะวาง
แผนการด าเนินงาน
ของสถานศึกษามี
สํวนรํวมปฏิบัติงาน
ตามแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม
ติดตามและ
เสนอแนะและรํวม
ประเมินผลการ
ด าเนินงานเป็นการ
รํวมรับผิดชอบที่มี
ระบบในเปูาหมาย
การประกันคุณภาพ
ภายในของการจัด
การศึกษาอยําง
ตํอเนื่องตํอไป 

๔.สถานศึกษาภาคี
เครือขํายทุกสํวน
ควรด ารงรักษาการ
มีสํวนรํวมในการให๎
ค าปรึกษาและ
พิจารณาใน
ข๎อเสนอแนะวาง
แผนการด าเนินงาน
ของสถานศึกษามี
สํวนรํวมปฏิบัติงาน
ตามแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม
ติดตามและ
เสนอแนะและรํวม
ประเมินผลการ
ด าเนินงานเป็นการ
รํวมรับผิดชอบที่มี
ระบบในเปูาหมาย
การประกันคุณภาพ
ภายในของการจัด
การศึกษาอยําง
ตํอเนื่องตํอไป 

 โครงการพัฒนาบุคลากรแล
ภาคีเครือขํายด๎านการจัด
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ 

สถานศึกษา
น าไปพัฒนาใน
แผนปฏิบัติการ 
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บทท่ี ๓ 
ผลการประเมินตนเอง 

 

 สถานศึกษาประเมินตนเองตามมาตรฐาน และตัวบํงชี้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย  จ านวน  ๖ มาตรฐาน ๒๖ ตัวบํงชี้ ได๎ผลการประเมิน ดังนี้ 
 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ 

มาตรฐาน 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

ผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา 

คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 
ตัวบํงชี้ที่ ๑.๑ ผู๎เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๓ ๓.๐๐ ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่ ๑.๒ ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่                  
พึงประสงค ์

๓ ๒.๙๕ ดีมาก 

ตัวบํงชี้ที่ ๑.๓ ผู๎เรียนมีความใฝุรู๎ และเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง ๓ ๒.๖๗ ดี 
ตัวบํงชี้ที่ ๑.๔ ผู๎เรียนคิดเป็น ท าเป็น ๓ ๒.๙๔ ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่ ๑.๕  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียนการศึกษานอก 
ระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๑๐ ๕.๐๙ ต๎องปรับปรุง 

ตัวบํงชี้ที่ ๑.๖ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียนการศึกษา 
ตํอเนื่อง 

๕ ๔.๕๔ ดีมาก 

ตัวบํงชี้ที่ ๑.๗  ผู๎เรียนมีงานท าหรือมีรายได๎เสริม มีทักษะในการ 
ท างานสามารถท างานรํวมกับผู๎อื่นได๎และมีเจตคติที่ดีตํออาชีพสุจริต 

๕ ๔.๕๐ ดีมาก 

ตัวบํงชี้ที่ ๑.๘ ความพึงพอใจตํอการให๎บริการการศึกษาตามอัธยาศัย 
 

๓ ๒.๗๐ ดีมาก 

ผลรวมของคะแนน ๓๕ ๒๘.๓๙ ดี 
 

ผลการประเมินตนเองภายในสถานศึกษามาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ ได้คะแนน
๒๘.๓๙อยู่ในระดับคุณภาพดีผลการประเมินตนเองดังกล่าว เกิดจากความตระหนักและความพยายามในการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษา ดังต่อไปนี้ 

ข้อมูลความตระหนัก 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุสิตตระหนักถึง

ความถึงความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยได๎มีการเตรียมความ
พร๎อมของบุคลากรในองค์กรให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ มีทักษะในการด าเนินงาน  มีความรับผิดชอบงานในหน๎าที่ของ
ตน  และได๎รับการอบรมเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของตนเองในการจัดกิจกรรม  มีทักษะในการจัดกระบวนการ
สอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ และสอดคล๎องกับหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรสถานศึกษา สามารถน าไปใช๎ได๎
อยํางเหมาะสมกับผู๎เรียนอยํางมีคุณภาพ และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุสิตให๎
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ความส าคัญด๎านการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน/ผู๎รับบริการเพ่ือให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดโดยการจัด  
กระบวนการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญผู๎เรียนได๎มีความตระหนักในการเรียนและรํวมกันท ากิจกรรมท าให๎เกิด
ความมีวินัยรับผิดชอบตนเองเป็นอยํางดี  ผู๎รับบริการเกิดความรู๎สึกสนใจและเห็นวํา  กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดนั้นมี
ประโยชน์ตํอตนเอง  สามารถน าไปใช๎ในการด ารงชีวิตอยํางสงบสุขในสั งคม  งบประมาณที่สถานศึกษาใช๎เพ่ือจัด
การศึกษาเหมาะสมกับกิจกรรมและการจัดกระบวนการเรียนรู๎ของผู๎เรียน / ผู๎รับบริการ  มีสื่อวัสดุอุปกรณ์เพียงพอ
และความเหมาะสมสอดคล๎องกับผู๎เรียน/ผู๎รับบริการสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมที่ตอบรับในแตํละตัวบํงชี้  
มีความเหมาะสมในด๎านสถานที่  บรรยากาศท่ีเอ้ือตํอการเรียนรู๎ของผู๎เรียน / ผู๎รับบริการ   
 

ข้อมูลความพยายาม 
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุสิตได๎จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่สอดคล๎อง

กับแผนปฏิบัติงานของสถานศึกษาและได๎จัดกิจกรรมทันตรงเวลาที่ก าหนด มีการแตํงตั้งคณะกรรมการนิเทศภายใน  
ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลเพ่ือพัฒนางานอยํางตํอเนื่อง  โดยสถานศึกษามีการจัดการเรียนรู๎และการด าเนิน
กิจกรรมที่สอดคล๎องกับสภาพความต๎องการของผู๎เรียนในทุกๆด๎านดังนี้ 

 ๑. ผู๎เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีได๎มีการจัดกิจกรรมให๎ผู๎เรียนมีความเอาใจใสํในการดูแล
สุขภาพตนเองการปูองกันตนเองจากโรคติดตํอที่มีอยูํในการด าเนินชีวิตปัจจุบันการลดละเลิกจากอบายมุข 
ทุกประเภทสํงเสริมให๎พัฒนาตนเองทางด๎านความรู๎รํางกายสติปัญญาที่มั่นคงมีบุคลิกภาพที่ร่ าเริงแจํมใสได๎แกํ 
การจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมํและตรวจสุขภาพประจ าปีครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมและคํานิยมที่พึงประสงค์ ครั้งที่ ๑ - ๓ โครงการมหกรรมกีฬาสีต๎านภัยยาเสพติด กศน.เขตดุสิตเกมส์
โครงการสํงเสริมการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพที่ยั่งยืน ส าหรับนักศึกษา กศน.เขตดุสิตและกิจกรรมตรวจสุขภาพ
นักศึกษา ทั้งนักศึกษาพลเรือนและนักศึกษาทหาร ท าให๎ผู๎เรียนเห็นความส าคัญของการดูแลรํางกายสามารถพัฒนา
ตนเองได๎โดยใช๎กีฬาเป็นสื่อในกาพัฒนารํางกายและจิตใจเกิดความรักความสามัคคีกันมีความสัมพันธ์ที่ดีตํอ
สถานศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 

 ๒. ผู๎เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีการจัดกิจกรรมให๎ผู๎เรียนมีความรู๎
ความเข๎าใจแนวทางการสร๎างภูมิคุ๎มกันแกํตนเองในการด าเนินชีวิตตามหลักคุณธรรมจริยธรรมเชํนโครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมและคํานิยมที่พึงประสงค์ ครั้งที่ ๑ – ๓  โครงการสํงเสริมการเรียนรู๎ประวัติศาสตร์ชาติไทยและ
บุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย  โครงการจิตอาสาพลังแผํนดินนักศึกษากศน.เขตดุสิตพัฒนาสังคมอยํางยั่งยืน ท าให๎
ผู๎เรียนได๎รับความรู๎และแนวทางในการด าเนินชีวิตมีคุณธรรมจริยธรรมประจ าตัวมีภูมิคุ๎มกันแกํตนเองรู๎จักมีน้ าใจ
บ าเพ็ญประโยชน์ตํอชุมชนของตนเองสถานศึกษามีการจัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให๎กับนักศึกษาทุกภาค
เรียน ทั้งนักศึกษาทหาร และพลเรือน โดยสถานศึกษาก าหนดเป็นเกณฑ์การเข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน ที่
นักศึกษาทุกคนต๎องเข๎ารํวมกิจกรรมฝึกปฏิบัติธรรม อยํางน๎อย ๑ คําย (๓ วัน ๒ คืน) กํอนการจบหลักสูตรทุกคน 

๓. ผู๎เรียนมีความใฝุรู๎และเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องสถานศึกษาได๎จัดกิจกรรมสํงเสริมความรู๎ทักษะด๎าน
วิชาการและมีการจัดกระบวนการที่หลากหลายเชํนโครงการบ๎านหนังสือชุมชน  โครงการสํงเสริมการอําน กิจกรรม
การให๎ผู๎เรียนไปศึกษาค๎นคว๎าหาความรู๎จากห๎องสมุดประชาชนและหอสมุดแหํงชาติ และมีการสืบค๎นจาก
อินเตอร์เน็ตกิจกรรมสอนเสริมในวิชาหลัก  เชํน  วิชาภาษาอังกฤษ  วิชาคณิตศาสตร์  กิจกรรมปรับพ้ืนฐาน
โครงการศึกษาเรียนรู๎นอกสถานที่ กิจกรรมมีการแบํงกลุํมแบํงฐานการเรียนรู๎ผู๎เรียนได๎รับความรู๎จากการ
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แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันผู๎เรียนสามารถน าความรู๎ไปพัฒนาตนเองสามารถท างานรํวมกับผู๎อ่ืนและอยูํ
ในสังคมได๎อยํางมคีวามสุข  น าความรู๎ไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 

 ๔. ผู๎เรียนคิดเป็นท าเป็นสถานศึกษาได๎จัดกิจกรรมให๎ผู๎เรียนได๎รับความรู๎รู๎จักคิดวิเคราะห์แก๎ไข
ปัญหาด๎วยการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงงาน จัดกิจกรรมเสริมสร๎างความสามารถพิเศษ โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎โครงงานนักศึกษา กศน. (Best Practice) ท าให๎ผู๎เรียนมีคุณลักษณะของผู๎ที่คิดเป็น 

 ๕. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสถานศึกษา
มีการด าเนินการสอบปลายภาคเรียนและสอบทางการศึกษาระดับชาติด๎านการศึกษานอกระบบโรงเรียน(N-NET) 
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสํงเสริมด๎านวิชาการโดยการสอนเสริมให๎ผู๎เรียนผู๎รับบริการได๎รับความรู๎รายวิชา
พ้ืนฐานเพิ่มมากข้ึน 

 ๖. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียนการศึกษาตํอเนื่องสถานศึกษาได๎ด าเนินการจัดการศึกษา
ตํอเนื่อง คือ การศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ การศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 
และการศึกษาตามอัธยาศัย ให๎กับประชาชน ได๎แกํ โครงการจัดการศึกษาตํอเนื่อง การศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ
หลักสูตร ๔๐ ชั่วโมง หลักสูตรการอบรมคอมพิวเตอร์ขั้นพ้ืนฐาน  หลักสูตรชํางพ้ืนฐาน หลักสูตรภาษาอังกฤษ  
หลักสูตรภาษาจีนกลาง โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ฯลฯ โดยมีวิทยากรที่ช านาญเฉพาะด๎านให๎ความรู๎และการฝึก
ปฏิบัติอาชีพตําง ๆ  โดยเริ่มจากการส ารวจความต๎องการของประชาชนในอาชีพที่สนใจ แล๎วด าเนินการจัดการ
เรียนการสอน และด าเนินการติดตามประเมินผลการด าเนินกิจกรรมตํางๆ เพ่ือพัฒนางานอยํางตํอเนื่อง 

 ๗. ผู๎เรียนมีงานท าหรือมีรายได๎เสริมมีทักษะในการท างานสามารถท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎และมีเจต
คติท่ีดีตํออาชีพสุจริตสถานศึกษาได๎จัดกิจกรรมเรียนรู๎เกิดความคิดสร๎างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมด๎านอาชีพอยําง
หลากหลายเชํนโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเพ่ือการมีงานท าและหลักสูตรวิชาชีพของโรงเรียนพระดาบส ซึ่งเมื่อ
นักศึกษาจบแล๎วทุกคนมีงานท า โดยมีบริษัทมาจองตัวไปท างานหลังจากจบหลักสูตร และการจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาอาชีพ ชํางซํอมเครื่องปรับอากาศการติดตั้งระบบไฟฟูาภายในอาคาร  ชํางตัดผมชาย ผู๎เรียนเรียนจบแล๎ว
สามารถน าไปประกอบอาชีพ และท าอาชีพเสริมได๎ กํอให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับโลกอาชีพความต๎องการ
ของตลาดแรงงานสามารถน าความรู๎ที่ได๎รับไปประกอบการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพตามความต๎องการของ
ตนเองเกิดการสร๎างงานสร๎างรายได๎แกํตนเองและครอบครัวและมีชีวิตความเป็นอยูํดีขึ้น 

 ๘. ความพึงพอใจตํอการให๎บริการการศึกษาตามอัธยาศัยสถานศึกษาได๎จัดหาสื่อเอกสารวารสาร
หนังสือพิมพ์และหนังสือดา๎นอาชีพตํางๆให๎กับบ๎านหนังสือชุมชนท าให๎มีแหลํงการเรียนรู๎เพ่ิมขึ้นกิจกรรมการเรียนรู๎
ที่หลากหลายเชํนโครงการบ๎านหนังสือชุมชน  ห๎องสมุดตู๎คอนเทนเนอร์ ๒ แหํง คือ ห๎องสมุดสวนสัตว์ดุสิต  และ
ห๎องสมุดมูลนิธิพระดาบส และมีบริการการศึกษาตามอัธยาศัยให๎กับผู๎เรียน  ณ ศูนย์การเรียนชุมชนวัดสุคันธาราม
ซึ่งทุกกิจกรรม มีการด าเนินงานตามระบบ PDCA อยํางชัดเจน  

หลักฐานการประกอบการด าเนินงาน 
๑. แผนปฏิบัติงานประจ าปี/โครงการ/กิจกรรม 
๒. ค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการและการมอบหมายภารกิจให๎ผู๎รับผิดชอบ 
๓. บันทึกรายงานการประชุมของสถานศึกษาในเรื่องที่เก่ียวข๎อง 
๔. สมุดบันทึกการตรวจสุขภาพของผู๎เรียน/บัตรประกันสุขภาพถ๎วนหน๎าหรือบัตรประกันสังคม 

หรือบัตรประกันตน 
๕. รายงานการปฏิบัติงาน/การประเมินโครงการจัดกิจกรรมที่เก่ียวข๎อง 
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๖. เอกสารหลักฐานจากกิจกรรม กพช.ของผู๎เรียน 
๗. สรุปภาพถํายกิจกรรมตําง 
๘. แฟูมสะสมงานของครู/ผู๎เรียน 
๙. แบบประเมินคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณ์ท่ีพึงประสงค์ 
๑๐. ดูจากข๎อมูลการใช๎ของบริการของผู๎เรียน/ผู๎รับบริการ 
๑๑. โปรแกรมงานทะเบียนนักศึกษา 
๑๒. ผลการสอบปลายภาคเรียน 
๑๓. ค าสั่งแตํงคณะกรรมการด าเนินงาน/วิทยากร/ผู๎รับผิดชอบ 
๑๔. หลักสูตร/โปรแกรมการเรียนของครู/วิทยากร/ผู๎สอน 
๑๕. ทะเบียนผู๎เรียนการศึกษาตํอเนื่อง 
๑๖. แผนการจัดกระบวนการเรียนรู๎/โครงการ 
๑๗. บันทึกผลการจัดกระบวนการเรียนรู๎ตามแผน 
๑๘. สรุปผลการจบหลักสูตรการศึกษาตํอเนื่อง 
๑๙. รายงานผลการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย/โครงการที่เก่ียวข๎อง 
๒๐. รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู๎รับบริการที่มีตํอจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 

 

สรุปผลการประเมินตนเองในมาตรฐานที่ ๑  
 จากการประเมินตนเองของสถานศึกษาในมาตรฐานที่ ๑ พบวําสถานศึกษาด าเนินกิจกรรมได๎ 

บรรลุตามเปูาหมายความส าเร็จของมาตรฐานที่ ๑ ที่ก าหนดไว๎ โดยมีจุดเดํน จุดควรพัฒนา และข๎อเสนอแนะในการ
พัฒนา ดังนี้ 
 

จุดเด่น 
 ๑. ผู๎เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีมีรํางกายแข็งแรง  โดยเฉพาะนักศึกษาทหารมีการฝึก

และออกก าลังกายทุกวันรู๎จักดูแลตนเองให๎พ๎นภัยอันตรายจากยาเสพติด ท าให๎มีสุขภาพดี มีน้ าใจ ชํวยเหลือสังคม 
๒. ผู๎เรียนประพฤติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและชุมชน 
๓. ผู๎เรียนประพฤติตนเป็นตนเป็นผู๎เรียนที่ดีของสถานศึกษา ด๎วยการปฏิบัติตนตามกฎระเบียน

ของสถานศึกษา บ าเพ็ญประโยชน์ตํอสังคม มีจิตสาธารณะเสียสละก าลังกายและก าก าลังทรัพย์ ในการชํวยเหลือ
สังคมท้ังในและนอกสถานศึกษา 

๔. ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  มีน้ าใจ  มีจิตสาธารณะ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
๕. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพตามความต๎องการของประชาชนกลุํมเปูาหมาย สามารถ 

ประกอบเป็นอาชีพเสริม สร๎างรายได๎ให๎กับตนเอง ครอบครัว 
๖. มีการจัดกิจกรรมสํงเสริมการเรียนรู๎ของผู๎เรียนที่หลากหลาย 
 ๗. มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน๎นให๎ผู๎เรียนเกิดกระบวนการคิดเป็น ท าเป็น มีคุณธรรม

จริยธรรมและสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
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จุดควรพัฒนา 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู๎เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยูํในระดับ ต๎องปรับปรุงเนื่องจาก

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. ๒๕๕๑  มีรายวิชามากเกินไป  ท าให๎ผู๎เรียน เรียนรู๎
ไมํครอบคลุม  ไมํเต็มที่ และผู๎เรียนสํวนใหญํเป็นทหารกองประจ าการที่มีภารกิจมากจึงไมํคํอยมีเวลาอํานหนังสือ
และเม่ือถึงวันสอบต๎องรีบสอบเพื่อที่จะไปท าภารกิจของทหารตํอไป 
 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
๑. มีระบบสารสนเทศในการจัดเก็บข๎อมูลสถิติและด าเนินการเปรียบเทียบคําร๎อยละเฉลี่ยของ 

ผู๎เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติในทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎เพ่ือเป็นข๎อมูลศึกษาปัจจัยที่สํงผลให๎ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 

๒. ควรมีงบประมาณ จัดกิจกรรม/โครงการที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนเป็นผู๎มีความใฝุรู๎และเรียนรู๎อยําง 
ตํอเนื่อง โดยมีการออกแบบกิจกรรม ใบงาน ให๎ผู๎เรียน รู๎จักวิธีการแสวงหาความรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ตํางๆที่
หลากหลายทั้งที่อยูํในพื้นท่ีและนอกพ้ืนที่  

๓. บุคลากรครู ควรมีความมั่นคงในหน๎าที่การงาน จะได๎มีการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง เพ่ือให๎ 
ครูผู๎สอนมีการพัฒนาความรู๎ความสามารถในการผลิตสื่อ การใช๎เทคนิคการสอน การใช๎เทคโนโลยีที่ทันสมัย และลด
ภาระของสถานศึกษาท่ีต๎องฝึกบุคลากรใหมํตลอดเวลา 
 

มาตรฐานที่  ๒ คุณภาพการจัดการศึกษา/การให้บริการ 

มาตรฐาน 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

ผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา 

คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภาพ 
ตัวบํงชี้ที่ ๒.๑ คุณภาพของหลักสูตร ๔ ๓.๕๐ ดี 
ตัวบํงชี้ที่ ๒.๒ คุณภาพของครู ๔ ๓.๒๗ ดี 
ตัวบํงชี้ที่ ๒.๓ คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู และผู๎สอนที่ 
เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 

๔ 
๓.๒๘ ดี 

ตัวบํงชี้ที่ ๒.๔ คุณภาพผู๎สอน/วิทยากร การศึกษาตํอเนื่อง ๓ ๒.๗๙ ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่ ๒.๕ คุณภาพสื่อที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ของผู๎เรียนและ 
ผู๎รับบริการ 

๓ 
๓.๐๐ ดีมาก 

ตัวบํงชี้ที่ ๒.๖ คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ๔ ๓.๖๕ ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่ ๒.๗การสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ ๓ ๒.๕๓ ดี 

ผลรวมของคะแนน ๒๕ ๒๒.๐๒ ดี 
 

 ผลการประเมินตนเองภายในสถานศึกษามาตรฐานที่  ๒ คุณภาพการจัดการศึกษา/การให๎บริการ 
ได๎คะแนน๒๒.๐๒อยูํในระดับคุณภาพ ดี ผลการประเมินตนเองดังกลําว เกิดจากความตระหนักและความพยายาม
ในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษา ดังตํอไปนี้ 
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ข้อมูลความตระหนัก 

 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุสิตได๎จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาสนอง
ตํอความต๎องการของผู๎เรียน  สํงเสริมกระบวนการคิดและการท างานรํวมกัน สํงเสริมการใช๎แหลํงเรียนรู๎ในรูปแบบ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่มุํงเน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ  เชํน  การเรียนรู๎จากการปฏิบัติจริง  การท าโครงงาน  การ
เรียนรู๎ด๎วยตนเอง  การจัดกิจกรรมสอนเสริม  เพ่ือให๎ผู๎เรียนผู๎รับบริการสามารถน าไปประยุกต์ใช๎กับตนเองและ
สังคมได๎  เน๎นให๎ผู๎เรียนผู๎รับบริการได๎พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เรื่องการมีคุณธรรม จริยธรรม  โดยได๎จัด
โครงการและกิจกรรมที่หลากหลายและสอดคล๎องกับนโยบายและแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา เชํน การจัด
กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน  การจัดกิจกรรมการศึกษาตํอเนื่อง  และการศึกษาตามอัธยาศัยโดยมีหลักสูตรสอดคล๎องกับ
ความต๎องการ ความถนัดและความสนใจของ ผู๎เรียนและผู๎รับบริการ ซึ่งสามารถพัฒนาผู๎เรียน/ผู๎รับบริการ ทั้ง
ทางด๎านความรู๎  ความสามารถ  ทักษะที่สามารถน าไปพัฒนาอาชีพ พัฒนาสังคมและชุมชน  พัฒนาทักษะตํางๆ ที่
ใช๎ในการด าเนินชีวิตอยํางมีคุณภาพ  ตามที่หลักสูตรที่ก าหนดไว๎   

อีกท้ังสํงเสริมให๎บุคลากรในสังกัด เข๎ารับการพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่องทั้งจากต๎นสังกัดและนอก
สังกัด เพ่ือให๎สามารถจัดการเรียนรู๎ให๎กับผู๎เรียนได๎เต็มศักยภาพและความสามารถ สํงผลให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ตาม
เปูาหมายของหลักสูตรอยํางแท๎จริง โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ และการจัดเตรียม
สื่อและแหลํงการเรียนรู๎ ที่สอดคล๎องกับสภาพของผู๎เรียน เน๎นให๎ผู๎เรียนสามารถเข๎าถึงการรับบริการได๎สะดวก 
รวดเร็วและมีคุณภาพ   ตลอดจนการให๎ความส าคัญกับการวัดผลและประเมินผู๎เรียนด๎วยเครื่องมือที่หลากหลาย   
นอกจากนี้สถานศึกษายังให๎ความส าคัญกับภาคีเครือขํายทุกภาคสํวน ในการรํวมจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ การศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  การศึกษาตํอเนื่อง และการศึกษาศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งมีความส าคัญยิ่งตํอการจัดการศึกษาให๎บรรลุ
เปูาหมายตามหลักสูตร ไมํวําจะเป็นครู   วิทยากร  ภูมิปัญญา บุคคลตํางๆ ที่มีความรู๎ ความเชี่ยวชาญในสาขา
อาชีพ นั้นๆ   ซึ่งได๎รับการคัดเลือกจากสถานศึกษาแล๎ว  เพ่ือให๎ผู๎เรียน/ผู๎รับบริการ และประชาชนเกิดการเรียนรู๎ได๎
ตามความสนใจและความถนัดเต็มศักยภาพของตนเอง ทั้งนี้เป็นการมุํงเน๎นให๎สังคม  เกิดพลังสร๎างสรรค์  เกิดการ
ถํายทอดความรู๎ และประสบการณ์รํวมกันทุกภาคสํวน และใช๎ความรู๎ ประสบการณ์   ที่ได๎รับเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาตนเอง และสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ที่เหมาะสมตํอไป   

 

ข้อมูลความพยายาม 
๑. คุณภาพของหลักสูตรสถานศึกษาได๎จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาครบทุกสาระการเรียนรู๎มีการ 

ใช๎หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับสภาพและความต๎องการของผู๎เรียนโดยมีการพัฒนาปรับปรุงลด
รายวิชาเลือกให๎น๎อยลงท าให๎โครงสร๎างหลักสูตรมีรายวิชาน๎อยลงท าให๎สะดวกในการจัดการเรียนรู๎ได๎มากยิ่งขึ้นโดย
เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญให๎มีความรู๎ในทักษะพ้ืนฐานและประสบการณ์เพ่ือน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันมีการ
จัดท าแผนการเรียนรู๎และจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎สอดคล๎องกับหลักสูตรสถานศึกษามีค าสั่งคณะกรรมการจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษาให๎ความเห็นชอบและลงนามรับรองให๎ใช๎หลักสูตรในการจัดการ
เรียนการสอนในสถานศึกษา 
  ๒. สถานศึกษามีบุคลากรจบการศึกษาไมํต่ ากวําระดับปริญญาตรีทุกคนมีวุฒิทางการศึกษาและมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สํวนผู๎ที่ไมํมีใบประกอบวิชาชีพ สถานศึกษาก็ได๎สํงเสริมให๎ไปเรียน ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 
และบุคลากรทุกคนได๎เข๎าอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพครูอยํางตํอเนื่องเชํนโครงการพัฒนาบุคลากรด๎านการใช๎เทคนิค
การจัดกระบวนการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญของสถานศึกษากลุํมโซนกรุงเทพกลาง เพ่ือให๎สามารถจัดกิจกรรม
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การเรียนรู๎ที่หลากหลาย สอดคล๎องกับความต๎องการของลุํมเปูาหมายโครงการประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยโดยสถานศึกษาต๎นสังกัดสถานศึกษาใช๎หลักการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยใน
การปฏิบัติงานทุกฝุายมีสํวนรํวมแสดงความคิดเห็นรํวมคิดรํวมท ารํวมแก๎ไขพัฒนาและรํวมรับผิดชอบครูผู๎สอนได๎
จัดท าแผนการสอนรายวิชาและแผนการจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการมีการวัดผลประเมินผลที่หลากหลาย
สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู๎บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจิตวิญญาณ
ความเป็นครูบุคลากรมีความมุํงมั่นอุทิศตนในการท างานและมีจิตส านึกที่ดีท าให๎ครูมีความรู๎ที่หลากหลายสามารถ
น าความรู๎ไปพัฒนางานการเรียนการสอนได๎อยํางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 ๓. คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูและผู๎สอนที่เน๎นผู๎เรียนและผู๎รับบริการเป็นส าคัญ 
   -  มีการจัดการศึกษาพ้ืนฐานครูมีการวิเคราะห์หลักสูตรและจัดท าแผนการสอนและ
น าไปใช๎สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่หลากหลายเหมาะสมกับสภาพผู๎เรียน/ผู๎รับบริการเชํนโครงการอบรมแกนน า
เยาวชนรุํนใหมํใสํใจคํานิยม ๑๒ ประการเสริมสร๎างอุดมการณ์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และคํานิยมที่พึงประสงค์  โครงการ
เรียนรู๎นอกสถานที่ด๎านภาษาไทยและภาษาอังกฤษของนักศึกษา กศน.เขตดุสิตมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎แบบแบํงกลุํม
แบํงฐานการเรียนรู๎ผู๎เรียนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ซึ่งกันและกันเกิดทักษะในการคิดและการตัดสินใจและเกิดการ
เรียนรู๎รํวมกันมีความสนุกสนานในขณะที่เรียนกระตุ๎นให๎ผู๎เรียน/ผู๎รับบริการเกิดความดึงดูดใจในการเรียนมากข้ึน 
  

- มีการจัดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให๎กับผู๎เรียนและประชาชนโดยจัดตามความต๎องการ 
ของผู๎เรียนท าให๎ผู๎เรียนได๎มีความรู๎และทักษะด๎านอาชีพสามารถน าไปประกอบอาชีพเพ่ิมรายได๎เสริมให๎แกํตนเองได ๎
   - มีการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตโดยมีการจัดโครงการจัดอบรมหลักสูตร"พ้ืนฐานยุว
กาชาด มุํงสูํคํานิยม ๑๒ ประการ กศน.เขตดุสิตและโครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพ้ืนฐานยุวกาชาด ๑๒ 
รุํนผู๎เรียนสามารถน าความรู๎ที่ได๎รับไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน ในการชํวยเหลือตนเอง ครอบครัวและคนในชุมชนได๎
โครงการปูองกันแก๎ไขปัญหาเอดส์และเพศสัมพันธ์แกํเยาวชนในสถานศึกษา  โดยเชิญวิทยากรมาให๎ความรู๎เกี่ยวกับ
การปูองกันแก๎ไขปัญหาเอดส์และเพศสัมพันธ์   

- มีการจัดกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชนสถานศึกษาได๎รํวมงานบุญประเพณีวัฒนธรรม 
กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาของชุมชน โครงการเยาวชนไทยหัวใจอาสาพัฒนาสังคมท าให๎ผู๎เรียนมีน้ าใจและจิต
อาสาในการบ าเพ็ญประโยชน์ตํอสังคมตํอชุมชนตนเอง 
๔. คุณภาพผู๎สอนวิทยากรการศึกษาตํอเนื่องครูมีความเชี่ยวชาญในหลักสูตรตํางๆเป็นที่ยอมในสังคมครูมีการจัดท า
แผนการเรียนรู๎ได๎อยํางครอบคลุมเนื้อหาของหลักสูตรและน าแผนไปจัดการเรียนรู๎มีการวัดผลประเมินผลทั้งภาค
ทฤษฏีและภาคปฏิบัติท าให๎ผู๎เรียนเกิดความรู๎และทักษะสามารถน าความรู๎ที่ได๎ไปประกอบอ าชีพได๎ 
๕. คุณภาพสื่อที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ของผู๎เรียนและผู๎บริการสถานศึกษาได๎จัดหาสื่อหนังสือเรียนหนังสือพิมพ์หนังสือ
ด๎านอาชีพวารสารหนังสือเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆพร๎อมสื่อวีซีดีให๎กับกศน.ต าบล ๕ แหํงและบ๎านหนังสือชุมชน ๒๓ แหํงได๎
อยํางเพียงพอตํอความต๎องการของผู๎เรียนเพ่ือสนองความต๎องการในการเรียนรู๎ของผู๎เรียนตามหลักสูตรขั้นพ้ืนฐาน
นอกจากนี้ยังมีสื่อประเภทอ่ืนๆเชํนอินเตอร์เน็ตทีวีรวมทั้งระบบการให๎บริการที่ดีท าให๎ผู๎เรียน/ผู๎รับบริการเข๎าถึงสื่อ
ได๎งาํยสะดวกสามารถศึกษาค๎นคว๎าเรียนรู๎ได๎ตลอดเวลา 
๖. คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยสถานศึกษาได๎จัดการกิจกรรมสํงเสริมการอํานได๎รับความรู๎จากการอํานมี
แหลํงการเรียนรู๎เพ่ิมขึ้นกิจกรรมการเรียนรู๎ที่หลากหลายเชํนโครงการบ๎านหนังสือชุมชน  โครงการวันเด็กแหํงชาติ
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กิจกรรมบริการสื่อห๎องสมุดตู๎คอนเทนเนอร์และกศน.แขวง ท าให๎ผู๎รับบริการได๎รับความรู๎ขําวสารที่ทันสมัยมีแหลํง
เรียนรู๎สํงเสริมการอาํนมีวารสารเพิ่มมากข้ึน 
 ๗. การสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎สถานศึกษามีการจัดขบวนการเรียนรู๎สํงเสริมให๎บุคคลหรือชุมชน
สังคมเกิดการเรียนรู๎กิจกรรมที่จัดคือมีการจัดมุมที่อํานประจ าชุมชนโครงการบ๎านหนังสือชุมชนเพ่ือเผยแพรํเอกสาร
ขําวสารความรู๎ตํางๆโดยมีการคัดเลือกชุมชนต๎นแบบที่มีความพร๎อมท าให๎ผู๎รับบริการได๎รับสื่อการเรียนมากขึ้นมี
ความสะดวกสบายอยูํใกล๎กับแหลํงเรียนรู๎ในชุมชนของตนเองสามารถศึกษาค๎นคว๎าได๎ใกล๎ชิดได๎รับความรู๎ที่
หลากหลายสามารถน าความรู๎ไปปรับใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 
  

หลักฐานการประกอบการด าเนินงาน 
๑. ค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
๒. หลักสูตรสถานศึกษาบูรณาการสภาพปัญหาและความต๎องการของท๎องถิ่น  
๓. รายงานการประชุมบุคลากร 
๔. รายงานการประเมินการใช๎หลักสูตร  
๕. ท าเนียบสื่อ/แหลํงการเรียนรู๎ และสื่อ/แหลํงการเรียนรู๎  
๖. แบบส ารวจความต๎องการการใช๎สื่อ/แหลํงการเรียนรู๎ของผู๎เรียน  
๗. รายงานการส ารวจความพึงพอใจการใช๎สื่อ/แหลํงการเรียนรู๎ 
๘. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ครบทุกหมวดวิชาที่สอนท่ีสอดคล๎องกับเปูาหมายหลักสูตร 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานนอกระบบ 
๙. วิธีการประเมินผลที่หลากหลาย  
๑๐. รายงานการวิจัยชั้นเรียน 
๑๑. แบบส ารวจความพึงพอใจของผู๎เรียนตํอการจัดการเรียนรู๎ของตนเองครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๑๒. มีการแนะแนวผู๎เรียน มีแผนการเรียนรู๎รายกลุํม 
๑๓. บันทึกการพบกลุํม 
๑๔. แผนและหลักฐานการประสานกับเครือขํายในพ้ืนที่รํวมจัดการเรียนรู๎ให๎กับกลุํมเปูาหมาย 
๑๕. แฟูมประวัติการพัฒนาตนเอง ของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน 
๑๖. สมุดบันทึกความดีของครู 
๑๗. สรุปผลการด าเนินงานโครงการตําง ๆ  

 

สรุปผลการประเมินตนเองในมาตรฐานที่ ๒  
 จากการประเมินตนเองของสถานศึกษาในมาตรฐานที่ ๒ พบวํา สถานศึกษา บรรลุตามเปูาหมาย

ความส าเร็จของมาตรฐานที่ ๒ ที่ก าหนดไว๎ โดยมีจุดเดํน ควรพัฒนาและข๎อเสนอแนะในการพัฒนา ดังนี้ 
จุดเด่น 

 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุสิต มีหลักสูตรท๎องถิ่นที่สอดคล๎องกับ
สภาพปัญหาความต๎องการของผู๎เรียน ครูมีความรู๎ ความเข๎าใจและมีทักษะในการจัดท าและพัฒนาหลักสูตร 
ครูผู๎สอนมีการจัดกระบวนการเรียนรู๎โดยเน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ ใช๎แหลํงเรียนรู๎เป็นห๎องเรียนผลิตและใช๎สื่อที่
หลากหลาย ผู๎เรียนน าความรู๎ไปปรับใช๎ในวิถีชีวิตได๎จริง 
 



รายงานการประเมินตนเอง  ปี ๒๕๖๐ ๘๐ 
 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
๑. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุสิตต๎องพัฒนาหลักสูตรให๎ได ๎

มาตรฐาน สามารถน าไปบูรณาการในหลักสูตรแกนกลางได๎ 
๒. ก าหนดให๎มีการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา ให๎เป็นผู๎ที่มีความรู๎ ความสามารถ และมี 

ทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ ควบคูํไปกับการพัฒนาวิชาการและสํงเสริมสนับให๎การจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษามีคุณภาพ 

๓. ควรมีนโยบายที่สร๎างความมั่นคงให๎กับบุคลกร เพ่ือมิให๎มีอัตราการเข๎า – ออก บํอย 
๔. สถานศึกษาควรได๎รับการจัดสรรเงินงบประมาณที่เพียงพอ 

 

มาตรฐานที่ ๓ การบริหารการศึกษา 

มาตรฐาน 
น้ าหนัก 
คะแนน 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภาพ 

ตัวบํงชี้ที่ ๓.๑ คุณภาพของการบริหารสถานศึกษา ๒ ๒.๐๐ ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่ ๓.๒ ระบบฐานข๎อมูลเพื่อการบริหารจัดการ ๒ ๒.๐๐ ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่ ๓.๓ ผลการบริหารความเสี่ยง ๒ ๑.๘๑ ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่๓.๔ ผลการปฏิบัติหน๎าที่ของผู๎บริหาร 
สถานศึกษา 

๒ ๒.๐๐ ดีมาก 

ตัวบํงชี้ที่ ๓.๕ ผลการปฏิบัติตามบทบาทของคณะกรรมการ 
สถานศึกษา 

๒ ๒.๐๐ ดีมาก 

ผลรวมของคะแนน ๑๐ ๙.๘๑ ดีมาก 
 

ผลการประเมินตนเองภายในสถานศึกษามาตรฐานที่ ๓ การบริหารการศึกษาได๎คะแนน๙.๘๑อยูํ
ในระดับคุณภาพดีมากผลการประเมินตนเองดังกลําว เกิดจากความตระหนักและความพยายามในการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษา ดังตํอไปนี้ 
 

ข้อมูลความตระหนัก 
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุสิตให๎ความส าคัญในเรื่องการบริหาร

จัดการให๎มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีความชัดเจนมากขึ้น โดยมีเครือขํายคณะกรรมการสถานศึกษา มีสํวนรํวมใน
การวางแผนการด าเนินงาน ของสถานศึกษาและผู๎บริหารได๎น าหลักธรรมาภิบาลมาใช๎ในการบริหารสถานศึกษา ยึด
หลักความถูกต๎อง การมีสํวนรํวม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ๎มคํา หลักนิติธรรมและหลักคุณธรรม ให๎
ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรทุกระดับโดยบรรจุโครงการพัฒนาบุคลากรไว๎ในแผนปฏิบัติการปี ๒๕๕๙ 
ผู๎บริหารเป็นแบบอยํางที่ดีในการปฏิบัติงาน มุํงเน๎นผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงาน สามารถรายงานผลข๎อมูลได๎อยําง
รวดเร็วและถูกต๎อง บุคลากรทุกคนได๎รับการพัฒนาให๎สามารถน าคอมพิวเตอร์มาใช๎ในการปฏิบัติงาน จัดระบบการ
บริหารงานภายในสถานศึกษาให๎คลํองตัว สะดวก รวดเร็ว ตามกลยุทธ์การด าเนินงานเปี่ยมคุณภาพ และน าระบบ
การประกันคุณภาพมาใช๎เป็นเครื่องมือในการพัฒนาสถานศึกษาให๎ก๎าวสูํมาตรฐาน 

 

 
 



รายงานการประเมินตนเอง  ปี ๒๕๖๐ ๘๑ 
 

ข้อมูลความพยายาม 
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุสิต สํงเสริมให๎มีการพัฒนาบุคลากร

อยํางตํอเนื่อง บุคลากรทุกคนได๎รับการพัฒนาให๎เป็นผู๎ใฝุเรียนรู๎ มีการน าความรู๎และประสบการณ์ที่ได๎รับมาใช๎ใน
การพัฒนางานให๎เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยผู๎บริหารท าหน๎าที่สํงเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงานบุคลากรทุกระดับ 
และปฏิบัติตนเป็นแบบอยํางที่ดีในการปฏิบัติงาน สํงเสริมความสามัคคีในหมูํคณะ เพ่ือสร๎างพลังความสามัคคีรํวม
แรง รํวมใจ สถานศึกษาเปิดโอกาสให๎บุคลากรทุกระดับมีสํวนรํวมในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ตํอการ
ด าเนินงาน สํงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา มุํงเน๎นการให๎บริการที่ดีแกํกลุํมเปูาหมาย มีการน า
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช๎ในการด าเนินงาน บุคลากรทุกคนสามารถใช๎คอมพิวเตอร์ได๎ น าโปรแกรม IT มาใช๎ใน
งานทะเบียนนักศึกษา บริหารงานโดยใช๎ข๎อมูลสารสนเทศในการตัดสินใจและการวางแผน มีการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือน าผลที่ได๎จากการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานอยําง
ตํอเนื่อง 
หลักฐานการประกอบการด าเนินงาน 

๑. แฟูมสะสมผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๒. รายงานการประชุมประจ าเดือน 
๓. แฟูมค าสั่งงานบุคลากร 
๔. แบบรายงานการนิเทศภายใน 
๕. รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
๖. รายงานการประชุมKM 
๗. รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕– ๒๕๕๙ 
๘. รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
๙. แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
๑๐. สรุปผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
๑๑. ผลการด าเนินงาน 
๑๒. ค าสั่งแตํงตั้งคณะท างานในการประกันคุณภาพ 
๑๓. โครงสร๎างการบริหารงานของสถานศึกษา 
๑๔. ค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการนิเทศภายใน 
๑๕. ท าเนียบบุคลากร 
๑๖. ท าเนียบภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
๑๗. ทะเบียนคุมสื่อวัสดุ/ครุภัณฑ์ 
๑๘. แฟูมงานวิจัยในชั้นเรียน 
๑๙. แผนการจัดกระบวนการเรียนรู๎ 
๒๐. แบบสอบถามความพึงพอใจในการให๎บริการ 
๒๑. รายงานผู๎จบหลักสูตรของสถานศึกษา 
๒๒. รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือน 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง  ปี ๒๕๖๐ ๘๒ 
 

สรุปผลการประเมินตนเองในมาตรฐานที่ ๓ 
จากการประเมินตนเองของสถานศึกษาในมาตรฐานที่ ๓  พบวําสถานศึกษา บรรลุตามเปูาหมาย

ความส าเร็จของมาตรฐานที่ ๓ ที่ก าหนดไว๎ โดยมีจุดเดํน จุดควรพัฒนาและข๎อเสนอแนะในการพัฒนา ดังนี้ 
จุดเด่น 

ผู๎บริหารให๎ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการในการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือตอบสนองความต๎องการ
ของกลุํมเปูาหมายที่หลากหลาย การวัดและประเมินผลเอาใจใสํการจัดการศึกษา มีความรู๎ความสามารถและมี
ภาวะผู๎น าในการบริหารจัดการโดยใช๎หลักธรรมาภิบาลการบริหารแบบมีสํวนรํวม ให๎ความส าคัญกับการมีสํวนรํวม
ของบุคลากรในการวางแผนการด าเนินงาน รํวมคิด รํวมท า รํวมรับผลประโยชน์เพ่ือให๎เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแกํ
องค์กร และผู๎รับบริการอยํางทั่วถึงและเสมอภาคโดยมีการติดตาม ประเมินผลและน าผลการประเมินไปพัฒนา 
ปรับปรุง 
 

จุดควรพัฒนา 
 ๑. บุคลากรที่มาปฏิบัติงานใหมํขาดความรู๎และทักษะในการด าเนินงานเชิงวิชาการ เชํน การ

จัดท าแผนการจัดกระบวนการเรียนรู๎ การเขียนโครงการ  การรายงานผลการด าเนินงานโครงการและการท าวิจัยใน
ชั้นเรียน 

 ๒. งบประมาณส าหรับการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการท างานมีไมํเพียงพอตํอการ
ท างานใน กศน.แขวง บางแหํงเพ่ือการบริการแกํกลุํมเปูาหมาย 

 ๓. สถานศึกษาควรจัดหาบุคลากร เทคโนโลยี ให๎เพียงพอกับภาระงานของสถานศึกษาเพ่ือน าไป
พัฒนาการท างาน ของ กศน.แขวงตํอไป  

 ๔. บุคลากรควรพัฒนาตนเองให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ บทบาทหน๎าที่ ที่จะต๎องปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาและจัดท าแผนการปฏิบัติงานของตนเองอยํางตํอเนื่อง 
 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
๑. หนํวยงานต๎นสังกัด ควรมีการเพ่ิมกรอบและอัตรากาลังของบุคลากรให๎มีความเหมาะสมที่เอ้ือ

ตํอการบริหารจัดการและตรงกับหน๎าที่และความรับผิดชอบของแตํละบุคคล 
๒. หนํวยงานต๎นสังกัดควรมีการอบรมบุคลากรให๎มีความรู๎และทักษะในการด าเนินงานกํอนการ

ปฏิบัติงาน 
๓. หนํวยงานต๎นสังกัดควรจัดหางบประมาณส าหรับการจัดหาสื่อเทคโนโลยีเครื่องคอมพิวเตอร์

และระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให๎ครบทุกกศน.แขวง 
๔. พัฒนาครูให๎จัดกระบวนการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ ให๎หลากหลายและมีคุณภาพ 

 

มาตรฐานที่ ๔ การประกันคุณภาพการศึกษา 

มาตรฐาน 
น้ าหนัก 
คะแนน 

ผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา 

คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภาพ 
ตัวบํงชี้ที่ ๔.๑ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ๕ ๔.๕๐ ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่ ๔.๒ การประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต๎นสังกัด ๕ ๔.๗๐ ดีมาก 

ผลรวมของคะแนน ๑๐ ๙.๒๐ ดีมาก 



รายงานการประเมินตนเอง  ปี ๒๕๖๐ ๘๓ 
 

 

 ผลการประเมินตนเองภายในสถานศึกษามาตรฐานที่ ๔ การประกันคุณภาพการศึกษาได๎คะแนน
๙.๒๐ อยูํในระดับคุณภาพดีมากผลการประเมินตนเองดังกลําว เกิดจากความตระหนักและความพยายามในการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษา ดังตํอไปนี้ 
ข้อมูลความตระหนัก 

 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุสิต มีการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
และแผนปฏิบัติการประจ าปี มีการจัดท าข๎อมูลสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการที่ครบถ๎วนถูกต๎อง เป็นปัจจุบัน
และพร๎อมใช๎งาน มีโครงการพัฒนาระบบการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานอยํางตํอเนื่อง โดยก าหนด
ระยะเวลาในการติดตามงานที่ชัดเจน และแจ๎งให๎ผู๎ปฏิบัติงานทราบ พร๎อมทั้งมีการรายงานผลความก๎าวหน๎าและน า
ผลการก ากับ นิเทศติดตามมาปรับปรุงพัฒนางานการศึกษา โดยให๎บุคลากรมีสํวนรํวมในการด าเนินการในทุก
ขั้นตอน มีกระบวนการในการด าเนินงานทุกกิจกรรมตามวงจร PDCA 
 

ข้อมูลความพยายาม 
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุสิตมีโครงการพัฒนาระบบนิเทศติดตาม

และรายงานผลการด าเนินงาน โดยมีค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการก ากับนิเทศติดตาม ซึ่งประกอบด๎วยผู๎บริหาร ครู 
คณะกรรมการสถานศึกษา และผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎อง รํวมก ากับนิเทศติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน รายงาน
ผลการประเมินตนเองของบุคลากรในสถานศึกษา รายงานไตรมาสและรายงานผํานทางเว็บไซด์  EIS และศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุสิตได๎ให๎ความส าคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษาโดยได๎มี
การด าเนินการประชุมวางแผนและท างานรํวมกันทุกสํวนที่เกี่ยวข๎องเชํนคณะกรรมการสถานศึกษาผู๎บริหาร
บุคลากรกศน.เขตดุสิต ตัวแทนองค์กรนักศึกษาและประชาชนทั่วไปในทุกแขวงโดยมีรูปแบบการท างานเป็นทีมใน
การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล๎องกับการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต๎นสังกัดมีนโยบายสถานศึกษาตามความต๎องการของ
กลุํมเปูาหมายให๎มีประสิทธิภาพทั้งในระดับเขตและระดับแขวงและสืบเนื่องจากศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุสิตได๎รับการประเมินจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ ๑๖ – ๑๘ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ผลการประเมินตัวบํงชี้ที่ ๘ มีระดับคุณภาพใน
ระดับดีมากและได๎รับการประเมินภายในโดยต๎นสังกัดจากส านักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๓๐ – ๓๑  มกราคม และ ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗ ผลการประเมิน
มาตรฐานที่ ๔ มีคุณภาพในระดับดีมากสถานศึกษาจึงได๎น าผลจากการประเมินในแตํละครั้งมาวางแผนการ
ด าเนินงานเพื่อให๎เกิดประโยชน์สูงสุดและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

หลักฐานการประกอบการด าเนินงาน 
๑. มาตรฐานการศึกษา/เกณฑ์การพิจารณา/เกณฑ์การให๎คะแนนและเครื่องมือการประกันคุณ 

ภาพภายในสถานศึกษา 
๒. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ 
๓. แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๐ 
๔. คูํมือระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๕. บันทึกข๎อตกลงในการท างานรํวมกันกับหนํวยงานเครือขําย 
๖. โปรแกรมบันทึกข๎อมูลสารสนเทศ , โปรแกรมทะเบียนนักศึกษาITW๒.๐ 



รายงานการประเมินตนเอง  ปี ๒๕๖๐ ๘๔ 
 

๗. รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๖๐ 
๘. รายงานผลการนิเทศภายใน 
๙. ค าสั่งคณะกรรมการการนิเทศภายใน 
๑๐. แผนการนิเทศภายใน 
 

สรุปผลการประเมินตนเองในมาตรฐานที่ ๔  
จากการประเมินตนเองของสถานศึกษาในมาตรฐานที่ ๔ พบวําสถานศึกษา บรรลุ ตามเปูาหมาย

ความส าเร็จของมาตรฐานที่ ๔ ที่ก าหนดไว๎ โดยมีจุดเดํน จุดควรพัฒนาและข๎อเสนอแนะในการพัฒนา  ดังนี้ 
 

จุดเด่น 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุสิต มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

แผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล๎องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์และนโยบายของส านักงานสํงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมีโครงการพัฒนาระบบการนิเทศติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินงาน โดยเผยแพรํ ทางเว็บไซด์ของ กศน.เขต มีข๎อมูลสารสนเทศที่ถูกต๎อง ครอบคลุม ทันสมัย พร๎อมใช๎งาน 
มีการด าเนินงานโครงการ / กิจกรรมตํางๆ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ผู๎บริหารมีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาล มคีวามรู๎ความสามารถและมีภาวะผู๎น าในการบริหารจัดการโดยเน๎นหลักการด าเนินงานตามกรอบนโยบาย ให๎
ความส าคัญกับการมีสํวนรํวมของบุคลากรในการวางแผนการด าเนินงาน รํวมคิด รํวมท ารํวมรับผลประโยชน์เพ่ือให๎
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแกํองค์กร และผู๎รับบริการอยํางทั่วถึงและเสมอภาค 
 

จุดควรพัฒนา 
สถานศึกษาควรจัดท าคูํมือการปฏิบัติงาน เพ่ือให๎บุคลากรที่เข๎ามาปฏิบัติงานได๎ศึกษา ความรู๎

ความเข๎าใจเกี่ยวกับแนวทางในการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายนอกตามมาตรฐานและตัวบํงชี้ที่ก าหนดขึ้น
ใหม๓ํ  กลุํมคือ กลุํมตัวบํงชี้พ้ืนฐาน กลุํมตัวบํงชี้อัตลักษณ์  และกลุํมตัวบํงชี้มาตรการสํงเสริม  รวมทั้งสิ้น  ๑๒  ตัว
บํงชี้ 

 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุสิต ควรมีการพัฒนาคูํมือระบบการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพ่ือให๎สอดคล๎องกับสภาพปัจจุบัน และควรมีการตรวจสอบระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาอยํางตํอเนื่อง ให๎ครบกระบวนการ PDCA จัดท าระบบสารสนเทศที่ถูกต๎อง ครอบคลุม 
ทันสมัยและพร๎อมใช๎ น าสารสนเทศไปใช๎ในการวางแผนการจัดการศึกษาท่ีครอบคลุมทุกภารกิจด๎านการบริหารงาน
วิชาการ งานบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปรวมทั้งงานสนับสนุนอ่ืนๆโดยเกิดจาก
ความรํวมมือของบุคลากรทุกฝุายที่เกี่ยวข๎อง และน าผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและผลการ
ประเมินคุณภาพภายในและภายนอกมาวิเคราะห์ และน าข๎อมูลไปใช๎ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนา 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง  ปี ๒๕๖๐ ๘๕ 
 

มาตรฐานที่ ๕ อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

มาตรฐาน 
น้ าหนัก 
คะแนน 

ผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา 

คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภาพ 
ตัวบํงชี้ที่ ๕.๑ ผลการพัฒนาให๎บรรลุเปูาหมายตามปรัชญา พันธกิจ  
และวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถานศึกษา 

๕ ๔.๕๐ ดีมาก 

ตัวบํงชี้ที่ ๕.๒ ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนที่สะท๎อน 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕ ๔.๕๐ ดีมาก 

ผลรวมของคะแนน ๑๐ ๙.๐๐ ดีมาก 
 

 ผลการประเมินตนเองภายในสถานศึกษามาตรฐานที่ ๕ อัตลักษณ์ของสถานศึกษาได๎คะแนน
๙.๐๐ อยูํในระดับคุณภาพดีมากผลการประเมินตนเองดังกลําว เกิดจากความตระหนักและความพยายามในการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษา ดังตํอไปนี้ 

 

ข้อมูลความตระหนัก 
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุสิต  ได๎เห็นความส าคัญในการพัฒนา

ผลการด าเนินงานจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให๎บรรลุตามปรัชญา พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์การจัดตั้งสถานศึกษา โดยสถานศึกษาได๎มีการจัดประชุมรํวมกับคณะกรรมการสถานศึกษาและภาคี
เครือขําย เพื่อรํวมก าหนด อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษาเพ่ือเผยแพรํสูํสาธารณชนให๎ได๎รับทราบ และให๎
ความส าคัญกับการมีสํวนรํวมของบุคลากรทุกระดับในการก าหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ ปรัชญา พันธกิจ 
เปูาประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ กลยุทธ์การด าเนินงาน และการก าหนดแผนการด าเนินงาน 
 

ข้อมูลความพยายาม 
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุสิต ได๎น าข๎อมูลผลการด าเนินงานใน

ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และผลการประเมินคุณภาพภายนอก ปี ๒๕๕๗ และผลการประเมินภายในปี ๒๕๕๙ มาใช๎
เป็นข๎อมูลในพัฒนาการด าเนินงาน บุคลากรมีสํวนรํวมในก าหนดกรอบทิศทางการด าเนินงานมีการประชุมบุคลากร
เพ่ือรํวมก าหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ สัญลักษณ์ พันธกิจ เปูาประสงค์ ตัวชี้วัดความส า เร็จ กลยุทธ์การ
ด าเนินงาน แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี ทั้งนี้ โครงการ/กิจกรรมที่บรรจุอยูํใน
แผนงานมีความสอดคล๎องกับนโยบายและตอบสนองความต๎องการของกลุํมเปูาหมาย วางโครงสร๎างการบริหารงาน
ของสถานศึกษา เพ่ือรองรับการขับเคลื่อนการด าเนินงานอยํางเป็นระบบมีการประชุมบุคลากรอยํางตํอเนื่อง เพ่ือ
รํวมวางแผน รํวมปฏิบัติ รํวมติดตาม และรํวมพัฒนา (วงจร เดรมมิ่ง PDCA) เน๎นการท างานเป็นทีม (Team work) 
มอบหมายหน๎าที่ความรับผิดชอบให๎บุคลากรอยํางชัดเจน เพ่ือน าแผนงาน/โครงการสูํการปฏิบัติอยํางเป็นรูปธรรม 
โดยบุคลากรแตํละคนเป็นเจ๎าภาพโครงการท าหน๎าที่บริหารโครงการ และเป็นเจ๎าภาพพ้ืนที่เพ่ือดูแลการด าเนินงาน
ในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบในระดับหนํวยงานมีการสร๎างเครือขํายเป็นแนวรํวมในการด าเนินงาน เพ่ือบูรณาการในการ
ด าเนินงานรํวมกันกับหนํวยงานที่มีเปูาหมายเดียวกันแตํภารกิจแตกตํางกัน สํงผลให๎เกิดแรงผลักดันให๎การ
ด าเนินงานบรรลุผลยิ่งขึ้นมีการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ประจ าปี ๒๕๕๙ มีการจัดท าข๎อตกลงความรํวมมือ
การด าเนินงาน (MOU) รํวมกับหนํวยงานภาคีเครือขําย เพ่ือระดมความรํวมมือในการด าเนินงานและใช๎ทรัพยากร
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ในการบริหารงานรํวมกัน จัดให๎มีการประชุมบุคลากรภายในสถานศึกษาเพ่ือติดตามผลการด าเนินงานอยํางตํอเนื่อง
  
 

หลักฐานประกอบการด าเนินงาน 
๑. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๒. แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๐ 
๓. รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี ๒๕๖๐ 
๔. ค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการจัดท าแผน 
๕. ค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา 
๖. ค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ 
๗. รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
๘. แผนการด าเนินงานแผนการนิเทศภายใน 
๙. ค าสั่งแตํงตั้งกรรมการนิเทศก ากับติดตามการด าเนิน 
๑๐. รายงานผลการนิเทศ 
๑๒. รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

 

สรุปผลการประเมินตนเองในมาตรฐานที่  ๕ 
 จากการประเมินตนเองของสถานศึกษาในมาตรฐานที่  ๕ พบวําสถานศึกษา บรรลุ ตามเปูาหมาย

ความส าเร็จของมาตรฐานที่  ๕  ที่ก าหนดไว๎ โดยมีจุดเดํน จุดควรพัฒนาและข๎อเสนอแนะในการพัฒนา ดังนี้ 
 

จุดเด่น 
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุสิต ได๎ก าหนดกลยุทธ์ในแผนพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษา จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยศึกษาปรัชญาวัตถุประสงค์ กล
ยุทธ์จากหนํวยงานต๎นสังกัด โดยน ามาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นเปูาหมายในการ
ด าเนินงาน มีการก าหนดตัวบํงชี้ความส าเร็จ การด าเนินงานสอดคล๎องกับมาตรฐานของสถานศึกษา จัดท าแผน
ปฏิบัติงานประจ าปี โดยก าหนดโครงการและกิจกรรมสัมพันธ์กับมาตรฐานของสถานศึกษาปฏิบัติงานตามแผนที่
ก าหนด ก ากับติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานและประเมินผลการด าเนินงานสถานศึกษา และด าเนินงานบรรลุ
เปูาหมายตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี ทุกตัวบํงชี้ความส าเร็จ  

 

จุดควรพัฒนา 
๑. บุคลากรที่มาใหมํยังไมํมีความชัดเจนในการน าอัตลักษณ์ของสถานศึกษามาใช๎ในการจัด

กิจกรรมการเรียนรู๎ให๎เกิดประโยชน์กับนักศึกษา 
๒. บุคลากรบางสํวนขาดการสอดแทรกความรู๎เกี่ยวกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให๎กับผู๎เรียน 

 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
ให๎บุคลากรทุกคนสอดแทรกความรู๎เกี่ยวกับอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษาให๎กับ

นักศึกษาได๎รับทราบและน าอัตลักษณ์ของสถานศึกษาไปใช๎ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่สํงผลตํอความส าเร็จตรง
กับอัตลักษณ์และมีคุณลักษณะตามเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
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มาตรฐานที่ ๖ มาตรการส่งเสริม 

มาตรฐาน 
น้ าหนัก 
คะแนน 

ผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา 

คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภาพ 
ตัวบํงชี้ที่ ๖.๑ ผลการสํงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ 
มาตรฐานรักษามาตรฐานและพัฒนาสูํความยั่งยืน เพ่ือให๎สอดคล๎อง 
กับนโยบายทางศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

๕ ๕ ๔.๒๕ 

ตัวบํงชี้ที่ ๖.๒ ผลที่เกิดจากการสํงเสริมการจัดการศึกษานอก 
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชน 

๕ ๕ ๔.๒๑ 

ผลรวมของคะแนน ๑๐ ๘.๔๖ ดี 
   
 
 
 
 

ผลการประเมินตนเองภายในสถานศึกษามาตรฐานที่ ๖ มาตรการสํงเสริม ได๎คะแนน๘.๔๖อยูํใน
ระดับคุณภาพดีผลการประเมินตนเองดังกลําว เกิดจากความตระหนักและความพยายามในการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมของสถานศึกษา ดังตํอไปนี้ 

 

ข้อมูลความตระหนัก 
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุสิตได๎ให๎ความส าคัญในการพัฒนา

สถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐานรักษามาตรฐานและพัฒนาสูํความยั่งยืนเพ่ือให๎สอดคล๎องกับนโยบายทางการ
ศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการสถานศึกษาได๎มีการประสานความรํวมมือกับชุมชนและหนํวยงานภาคีเครือขํายมี
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและประชุมภาคีเครือขํายเพ่ือสร๎างความเข๎าใจในการท างานรํวมกันและ
พัฒนางานกศน. ให๎มีคุณภาพโดยเน๎นให๎มีกิจกรรมบริการชุมชนที่หลากหลายและใช๎แหลํงเรียนรู๎/ ภูมิปัญญา
ท๎องถิ่นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎กับผู๎เรียนโดยให๎ภาคีเครือขํายเข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 

ข้อมูลความพยายาม 
 การจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษามีความ

หลากหลายและครอบคลุมทุกพ้ืนที่จึงได๎สร๎างเครือขํายทั้งภาครัฐและเอกชนเพ่ือให๎มีสํวนรํวมในการสํงเสริม
สนับสนุนการจัดกิจกรรมวัสดุอุปกรณ์อาคารสถานที่และงบประมาณที่สอดคล๎องกับจุดเน๎นและนโยบายของ
ส านักงาน กศน. ให๎กับกลุํมเปูาหมายโดยมีแผนการด าเนินงานท างานรํวมกับทุกภาคสํวนในการจัดการศึกษาที่
สอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎เรียนและชุมชน มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือหารือการจัดกิจกรรม
การศึกษา และประสานงานประธานชุมชน กรรมการชุมชน เพ่ือด าเนินโครงการ/กิจกรรมตํางๆ ได๎ด าเนินกิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติการและได๎ครบทุกกิจกรรมและทันตํอวันเวลาที่ก าหนด มีผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมตามเปูาหมาย มีการ
ก ากับติดตามและตรวจสอบตลอดจนประเมินผลเพ่ือการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง  และได๎เก็บหลักฐานรํองรอยการก า
เนินงานชัดเจนตามระบบ PDCA 
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หลักฐานการประกอบการด าเนินงาน 
๑. หลักฐานรํองรอยการวิเคราะห์นโยบายของต๎นสังกัดจุดเน๎นตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพ่ือ

การจัดท าแผนงานโครงการพิเศษ 
๒. เอกสารแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีแผนพัฒนาปรับปรุงตามข๎อเสนอแนะกรรมการ

ประเมินคุณภาพภายนอกและหรือภายในแผนปฏิบัติการประจ าปีโครงการกิจกรรมพิเศษ 
๓. รายงานผลการนิเทศติดตามผลการด าเนินงาน 
๔.รายงานสรุปการประเมินโครงการหรือรายงานผลปฏิบัติงาน 
๕. รายงานการประชุมบันทึกการประชุมของงานที่เก่ียวข๎อง 
๖. แผนพัฒนาปรับปรุงตามข๎อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกและหรือ

คุณภาพตนเองคุณภาพภายในโดยต๎นสังกัด 
๗. แผนปฏิบัติการประจ าปี 
๘. เอกสารแผนงานโครงการกิจกรรม 
๙. สรุปผลการประเมินโครงการหรือรายงานผลการปฏิบัติงาน 
๑๐. แบบประเมินความพึงพอใจ  

 

สรุปผลการประเมินตนเองในมาตรฐานที่  ๖ 
 จากการประเมินตนเองของสถานศึกษาในมาตรฐานที่  ๖ พบวําสถานศึกษา บรรลุ ตามเปูาหมาย

ความส าเร็จของมาตรฐานที่  ๖  ที่ก าหนดไว๎ โดยมีจุดเดํน จุดควรพัฒนาและข๎อเสนอแนะในการพัฒนา ดังนี้ 
 
จุดเด่น 

๑. ชุมชนและหนํวยงานภาคีเครือขํายให๎ความรํวมมือและสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชนเป็นอยํางดี 

 ๒. มีแหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลายและเหมาะส าหรับเป็นแหลํงเรียนรู๎ตลอดชีวิตส าหรับการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชน 

๓. สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจ าปีมีการก ากับติดตามแผนงานและตรวจสอบประเมิน
แผนการพัฒนาบุคลากรและน าผลการประเมินไปใช๎ปรับปรุงงานของสถานศึกษาในด๎านตํางๆ 
 

จุดควรพัฒนา 
กระบวนการนิเทศคณะกรรมการสถานศึกษาและภาคีเครือขํายยังมีการรายงานน๎อยในการนิเทศ

และน าไปใช๎ในการพัฒนาไมํครบทุกกิจกรรม 
 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
 ควรให๎คณะกรรมการสถานศึกษาและภาคีเครือขํายเข๎ามามีสํวนรํวมในการนิเทศติดตามผล

รํวมกับสถานศึกษาอยํางตํอเนื่อง 
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บทท่ี ๔ 
การสรุปผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษา 

 

 การสรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 การสรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สามารถสรุปผลได๎เป็น ๒ สํวน คือ  

๑) สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ 

  สถานศึกษาก าหนดเปูาหมายความส าเร็จโดยภาพรวมของสถานศึกษา ไว๎ที่ระดับคุณภาพ ดี             
ซึ่งสถานศึกษาได๎ประเมินตนเองในมาตรฐานที่ ๑-๖ ไว๎ดังนี้ 

มาตรฐาน น้ าหนัก 
(คะแนน) 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ ๓๕ ๒๘.๓๙ ดี 
ตัวบํงชี้ที่ ๑.๑ ผู๎เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๓ ๓.๐๐ ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่ ๑.๒ ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 

๓ ๒.๙๕ ดีมาก 

ตัวบํงชี้ที่ ๑.๓ ผู๎เรียนมีความใฝุรู๎ และเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง ๓ ๒.๖๗ ดี 
ตัวบํงชี้ที่ ๑.๔ ผู๎เรียน คิดเป็น ท าเป็น ๓ ๒.๙๔ ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่ ๑.๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียนการศึกษา
นอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๑๐ ๕.๐๙ ต๎องปรับปรุง 

ตัวบํงชี้ที่ ๑.๖ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียนการศึกษา
ตํอเนื่อง 

๕ ๔.๕๔ ดีมาก 

ตัวบํงชี้ที่ ๑. ๗ ผู๎เรยีนมีงานท าหรือมีรายได๎เสริม มีทักษะในการ
ท างาน  สามารถท างานรวํมกับผู๎อื่นได๎ และมีเจตคติที่ดีตํออาชีพ
สุจริต 

๕ ๔.๕๐ ดีมาก 

ตัวบํงชี้ที่ ๑.๘ ความพึงพอใจตํอการให๎บริการการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

๓ ๒.๗๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๒ คุณภาพการจัดการศึกษา/การให้บริการ ๒๕ ๒๒.๐๒ ดี 
ตัวบํงชี้ที่ ๒.๑ คุณภาพของหลักสูตร ๔ ๓.๕๐ ดี 
ตัวบํงชี้ที่ ๒.๒ คุณภาพของครู  ๔ ๓.๒๗ ดี 
ตัวบํงชี้ที่ ๒.๓ คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู และผู๎สอนที่
เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 

๔ ๓.๒๘ ดี 

ตัวบํงชี้ที่ ๒.๔ คุณภาพผู๎สอน/วิทยากร การศึกษาตํอเนื่อง ๓ ๒.๗๙ ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่ ๒.๕ คุณภาพสื่อที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ของผู๎เรียนและ
ผู๎รับบริการ 

๓ ๓.๐๐ ดีมาก 

ตัวบํงชี้ที่ ๒.๖ คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ๔ ๓.๖๕ ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่ ๒.๗การสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ ๓ ๒.๕๓ ดี 
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มาตรฐาน น้ าหนัก 
(คะแนน) 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๓ การบริหารการศึกษา ๑๐ ๙.๘๑ ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่ ๓.๑ คุณภาพของการบริหารสถานศึกษา ๒ ๒.๐๐ ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่ ๓.๒ ระบบฐานข๎อมูลเพื่อการบริหารจัดการ ๒ ๒.๐๐ ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่ ๓.๓ ผลการบริหารความเสี่ยง ๒ ๑.๘๑ ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่๓.๔ ผลการปฏิบัติหน๎าที่ของผู๎บริหารสถานศึกษา ๒ ๒.๐๐ ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่ ๓.๕ ผลการปฏิบัติตามบทบาทของคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

๒ ๒.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๔ การประกันคุณภาพการศึกษา ๑๐ ๙.๒๐ ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่ ๔.๑ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ๕ ๔.๕๐ ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่ ๔.๒ การประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต๎นสังกัด ๕ ๔.๗๐ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๕ อัตลักษณ์ของสถานศึกษา ๑๐ ๙.๐๐ ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่ ๕.๑ ผลการพัฒนาให๎บรรลุเปูาหมายตามปรัชญา 
พันธกิจ และวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถานศึกษา 

๕ ๔.๕๐ ดีมาก 

ตัวบํงชี้ที่ ๕.๒ ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนที่สะท๎อน
เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา 

๕ ๔.๕๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๖ มาตรการส่งเสริม ๑๐ ๘.๔๖ ดี 
ตัวบํงชี้ที่ ๖.๑ ผลการสํงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาสูํความยั่งยืน เพ่ือให๎
สอดคล๎องกับนโยบายทางศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

๕ ๔.๒๕ ดี 

ตัวบํงชี้ที่ ๖.๒.ผลที่เกิดจากการสํงเสริมการจัดการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชน 

๕ ๔.๒๑ ดี 

รวม ๑๐๐ ๘๖.๘๘ ดี 
 

 จากผลการประเมินตนเองภายในภาพรวมของสถานศึกษา ผลการประเมินดังกลําวเกิดจากความ
ตระหนัก ความพยายามของสถานศึกษา ในการด าเนินกิจกรรม ดังตํอไปนี้ 

 

ข้อมูลความตระหนัก 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตดุสิต ให๎

ความส าคัญกับการมีสํวนรํวมของบุคลากรทุกระดับในการก าหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ สัญลักษณ์พันธกิจ 
เปูาประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ กลยุทธ์การด าเนินงาน และการก าหนดแผนการด าเนินงานโดยสถานศึกษาได๎
เตรียมความพร๎อมบุคลากรในองค์กรให๎มีความรู๎ความเข๎าใจมีทักษะในการด า เนินงาน มีความรับผิดชอบงานใน
หน๎าที่ของตนได๎อยํางมีคุณภาพ และได๎สํงบุคลากรเข๎ารับการอบรมสัมมนาอยํางตํอเนื่องด๎านผู๎เรียน/ผู๎รับบริการมี
ความรู๎ความสนใจใฝุเรียนรู๎ในการจัดการเรียนรู๎การสอนของสถานศึกษารวมถึงกิจกรรมตํางๆที่ด าเนินการ ส าหรับ
สื่อและอุปกรณ์ตํางๆ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตดุสิต เตรียมความพร๎อมให๎บริการ 
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กับผู๎เรียน/ผู๎รับบริการอยํางทั่วถึงรวมถึงสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนด๎วย มีบรรยากาศสถานที่ที่เอ้ือตํอการ
เรียนรู๎ 
 

ข้อมูลความพยายาม 
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุสิต ได๎น าข๎อมูลผลการด าเนินงานใน

ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และผลการประเมินคุณภาพภายนอก ปี ๒๕๕๘ และผลการประเมินภายในปี ๒๕๕๙มาใช๎
เป็นข๎อมูลในพัฒนาการด าเนินงาน บุคลากรมีสํวนรํวมในก าหนดกรอบทิศทางการด าเนินงานมีการประชุมบุคลากร
เพ่ือรํวมก าหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ สัญลักษณ์ พันธกิจ เปูาประสงค์ ตัวชี้วัดความส า เร็จ กลยุทธ์การ
ด าเนินงาน แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี ทั้งนี้ โครงการ/กิจกรรมที่บรรจุอยูํใน
แผนงานมีความสอดคล๎องกับนโยบายและตอบสนองความต๎องการของกลุํมเปูาหมายวางโครงสร๎างการบริหารงาน
ของสถานศึกษา เพ่ือรองรับการขับเคลื่อนการด าเนินงานอยํางเป็นระบบมีการประชุมบุคลากรอยํางตํอเนื่อง เพ่ือ
รํวมวางแผน รํวมปฏิบัติ รํวมติดตาม และรํวมพัฒนา(วงจร เดรมมิ่ง PDCA) เน๎นการทางานเป็นทีม (Team work) 
มอบหมายหน๎าที่ความรับผิดชอบให๎บุคลากรอยํางชัดเจน เพ่ือน าแผนงาน/โครงการสูํการปฏิบัติอยํางเป็นรูปธรรม 
โดยบุคลากรแตํละคนเป็นเจ๎าภาพโครงการท าหน๎าที่บริหารโครงการ และเป็นเจ๎าภาพพ้ืนที่เพ่ือดูแลการด าเนินงาน
ในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบในระดับหนํวยงานมีการสร๎างเครือขํายแนวรํวมการด าเนินงาน เพ่ือบูรณาการในการด าเนินงาน
รํวมกันกับหนํวยงานที่มีเปูาหมายเดียวกันแตํภารกิจแตกตํางกัน สํงผลให๎เกิดแรงผลักดันให๎การด าเนินงานบรรลุผล
ยิ่งขึ้นมีการจัดท าข๎อตกลงความรํวมมือการด าเนินงาน (MOU) รํวมกับหนํวยงานภาคีเครือขํายเพ่ือระดมความ
รํวมมือในการด าเนินงานและใช๎ทรัพยากรในการบริหารงานรํวมกันจัดให๎มีการประชุมบุคลากรภายในสถานศึกษา
เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานอยํางตํอเนื่อง 

 ทั้งนี้จากผลการประเมินตนเองโดยภาพรวมของสถานศึกษา พบวํา สถานศึกษาสามารถด าเนินงาน
ได๎บรรลุ/ตามเปูาหมาย โดยภาพรวมที่ก าหนดไว๎ โดยมีจุดเดํน จุดควรพัฒนา และข๎อเสนอแนะ เพ่ือการพัฒนาดังนี้ 
จุดเด่น  

 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุสิต ได๎น ามาตรฐานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมาเป็นเปูาหมายในการด าเนินงาน ก าหนดตัวบํงชี้ความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามแผนที่สอดคล๎อกับมาตรฐานและตามก าหนดเปูาหมายรายปี จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีก าหนดกิจกรรม
โครงการที่สอดคล๎องกับมาตรฐานในการด าเนินงาน และนิเทศติดตามผลการด าเนินงานโดยใช๎วงจรคุณภาพของเด
รมมิ่ง(PDCA) ในการตรวจสอบการด าเนินงานให๎บรรลุตามแผนงาน สถานศึกษามีหลักสูตรที่ได๎ตามมาตรฐานโดย
คณะกรรมการสถานศึกษาภาคีเครือขําย ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ชุมชนและองค์กรนักศึกษามีสํวนรํวมในการพัฒนา
หลักสูตรที่สอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎เรียน/ผู๎รับบริการ มีหลักสูตรท๎องถิ่นที่สอดคล๎องกับปัญหาความ
ต๎องการของผู๎เรียน ครูและบุคลากรมีความรู๎ ความเข๎าใจและมีทักษะในการจัดท าและพัฒนาหลักสูตร จัด
กระบวนการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญโดยใช๎แหลํงเรียนรู๎เป็นห๎องเรียน ใช๎สื่อที่หลากหลาย ผู๎เรียนน าความรู๎ไป
ปรับใช๎ในวิถีชีวิตได๎จริง การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยโดยน านโยบายห๎องสมุด ๓ ดี มาเป็นแนวทางในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู๎ที่สร๎างบรรยากาศที่ตํอเอ้ือตํอการเรียนรู๎ น าระบบสื่ออิเลคทรอนิคส์เพ่ือให๎บริการสืบค๎น
ข๎อมูลที่เพียงพอตํอผู๎รับบริการ มีการสํงเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยในเชิงรุกเพ่ือกระตุ๎นและสํงเสริมการอําน
รํวมกับภาคีเครือขํายในชุมชน โดยมีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สูํการปฏิบัติ
จากผู๎บริหาร 
ที่มีความรู๎ ความสามารถและใช๎หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรรํวมกับภาคีเครือขํายในการ 
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จัดการศึกษาครอบคลุมทุกกิจกรร 
จุดควรพัฒนา 

 ๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู๎เรียนการศึกษาพ้ืนฐานยังอยูํในระดับพอใช๎เนื่องจากหลักสูตร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพ.ศ. ๒๕๕๑ มีรายวิชามากเกินไปท าให๎ผู๎เรียนเรียนรู๎ไมํครอบคลุม
เนื้อหา 

 ๒. บุคลากรมาใหมํยังขาดความรู๎และทักษะในการด าเนินงานเชิงวิชาการเชํนการเขียนโครงการ
การรายงานผลโครงการและการท าวิจัยในชั้นเรียนและบุคลากรยังไมํมีความรู๎ความเข๎าใจเพียงพอเกี่ยวกับแนวทาง
ในการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายนอกตามมาตรฐานและตัวบํงชี้ที่ก าหนดขึ้นใหม ํ

๓. สื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการท างานมีไมํเพียงพอตํอการท างานในกศน. แขวง บางแหํงเพ่ือ
การให๎บริการเพียงพอตํอความต๎องการของผู๎เรียน 

๔. คณะกรรมการสถานศึกษาและภาคีเครือขํายไมํมีสํวนรํวมในการนิเทศติดตามผลการ
ด าเนินงานรํวมกับสถานศึกษาอยํางจริงจัง 

 ๕. บุคลากรยังไมํมีความชัดเจนในการน าอัตลักษณ์ของสถานศึกษาไปใช๎ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู๎ให๎เกิดประโยชน์กับนักศึกษาการประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์ของสถานศึกษาให๎กับนักศึกษาได๎รับทราบยังไมํ
เพียงพอ 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 จากผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา เห็นสมควรจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือปรับปรุงพัฒนา

คุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามล าดับความส าคัญ ดังนี้ 
๑. ควรมีการจัดสอนเสริมในรายวิชาพ้ืนฐานกับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชายากอยําง

สม่ าเสมอเพ่ือให๎ผู๎เรียนมีความเข๎าใจในเนื้อหาสาระและน าไปใช๎ในการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในระดับที่
สูงขึ้น 

 ๒. ควรจัดให๎มีการอบรมบุคลากรให๎มีความรู๎และทักษะในการด า เนินการเชิงวิชาการเชํน การ
เขียนและการรายงานโครงการและการท าวิจัยให๎บุคลากรใหมํ ตลอดจนการจัดอบรมและการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายนอกอยํางตํอเนื่องเพ่ือเตรียมรับการประเมินคุณภาพสถานศึกษาภายนอกรอบที่ ๔ 
  ๓. ควรจัดหาสื่อเทคโนโลยีเครื่องคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตให๎ครบทุกกศน.แขวง 

 ๔. ควรให๎คณะกรรมการสถานศึกษาและภาคีเครือขํายเข๎ามามีสํวนรํวมในการนิเทศติดตามผล
รํวมกับสถานศึกษาอยํางตํอเนื่อง 

 ๕. ควรสํงเสริมให๎บุคลากร ครูทุกคนสอดแทรกการเรียนรู๎เกี่ยวกับอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษาให๎กับนักศึกษาได๎รับทราบและน าไปปฏิบัติ เพ่ือให๎ผู๎เรียน / ผู๎รับบริการมีผลส าเร็จตรงตามอัตลักษณ์
และมีคุณลักษณะตามเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๖. สถานศึกษาควรจัดคูํมือการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกๆ งาน รวมทั้งควรจัดท าคูํมือส าหรับ
ผู๎เรียนผู๎รับบริการ สามารถใช๎เป็นแนวทางในการเรียนรู๎ ตามหลักสูตรตํางๆ ตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยเฉพาะ
คูํมือการเทียบโอน ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจให๎ผู๎เรียนสนใจเทียบโอนประสบการณ์และเข๎ามาศึกษาเพ่ิมพูนความรู๎มาก
ยิ่งขึ้น 



รายงานการประเมินตนเอง  ปี ๒๕๖๐ ๙๓ 
 

๗. ครูมีการออกแบบกิจกรรม ใบงาน ตามสาระในแตํละวิชาให๎ผู๎เรียนได๎ฝึกปฏิบัติด๎วยวิธีการ
ตํางๆโครงงานหรือโครงการที่สะท๎อนกระบวนการคิดท่ีผู๎เรียนสามารถแก๎ปัญหาได๎ส าเร็จตามเปูาหมาย 
 

๒) การสรุปผลการประเมินตนเอง เพื่อพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ รวม ๔ ด้าน 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุสิต ได๎ประเมินตนเองตามรายมาตรฐาน 
แล๎ว ผลการด าเนินงานมีผลสัมฤทธิ์โดยภาพรวมตามจุดมุํงหมายของกฎกระทรวง ประกอบด๎วย ๔ ด๎าน ดังนี้ 

ด้านที่ ๑ ผลการจัดการศึกษา ประกอบด๎วย มาตรฐานที่ ๑ ตัวบํงชี้ที่ ๑.๑-๑.๘, มาตรฐานที่ ๕ ตัวบํงชี้ที่  
๕.๑-๕.๒ และ มาตรฐานที่ ๖ ตัวบํงชี้ที่ ๖.๒ 

มาตรฐาน 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

ระดับคุณภาพ 
คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภาพ 

ด้านที่ ๑  ผลการจัดการศึกษา    
ตัวบํงชี้ที่ ๑.๑ ผู๎เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๓ ๓.๐๐ ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่ ๑.๒ ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่                  
พึงประสงค ์

๓ ๒.๙๕ ดีมาก 

ตัวบํงชี้ที่ ๑.๓ ผู๎เรียนมีความใฝุรู๎ และเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง ๓ ๒.๖๗ ดี 
ตัวบํงชี้ที่ ๑.๔ ผู๎เรียนคิดเป็น ท าเป็น ๓ ๒.๙๔ ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่ ๑.๕  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียนการศึกษานอก 
ระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๑๐ ๕.๐๙ ต๎องปรับปรุง 

ตัวบํงชี้ที่ ๑.๖ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียนการศึกษา 
ตํอเนื่อง 

๕ ๔.๕๔ ดีมาก 

ตัวบํงชี้ที่ ๑.๗  ผู๎เรียนมีงานท าหรือมีรายได๎เสริม มีทักษะในการ 
ท างานสามารถท างานรํวมกับผู๎อื่นได๎และมีเจตคติที่ดีตํออาชีพสุจริต 

๕ ๔.๕๐ ดีมาก 

ตัวบํงชี้ที่ ๑.๘ ความพึงพอใจตํอการให๎บริการการศึกษาตาม 
อัธยาศัย 

๓ ๒.๗๐ ดีมาก 

ตัวบํงชี้ที่ ๕.๑ ผลการพัฒนาให๎บรรลุเปูาหมายตามปรัชญา พันธกิจ  
และวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถานศึกษา 

๕ ๔.๕๐ ดีมาก 

ตัวบํงชี้ที่ ๕.๒ ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนที่สะท๎อน 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕ ๔.๕๐ ดีมาก 

ตัวบํงชี้ที่ ๖.๒ ผลที่เกิดจากการสํงเสริมการจัดการศึกษานอก 
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชน 

๕ ๔.๒๑ ดี 

รวมคะแนน ๕๐ ๔๑.๖ ดี 
 
การวิเคราะห์ตนเองของสถานศึกษา 

 สถานศึกษาสามารถสรุปผลการประเมินตนเอง ด๎านผลการจัดการศึกษา  อยูํในระดับดีซึ่งบรรลุ 
ตามเปูาหมายความส าเร็จที่ตั้งไว๎ ดังนี้ 



รายงานการประเมินตนเอง  ปี ๒๕๖๐ ๙๔ 
 

จุดเด่น 
จากผลการประเมินตนเอง ในด๎านการจัดการศึกษา เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบํงชี้  พบวํา

สถานศึกษามีผลการประเมินตนเองในตัวบํงชี้ที่ ๑.๑ – ๑.๒,๑.๔, ๑.๖ – ๑.๘,๕.๑ – ๕.๒ ซึ่งมีคุณภาพระดับ ดีมาก 
เนื่องจากสถานศึกษามีการแตํงตั้งบุคลากรปฏิบัติงานตามกรอบโครงสร๎างการบริหารงาน มีการนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม และประเมินผล รวมถึงคณะกรรมการสถานศึกษา ภาคีเครือขํายให๎การสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา
เป็นอยํางดีบุคลากรมีความรู๎ความสามารถ มีความมุํงมั่นและทุํมเทในการท างาน สํงผลให๎การจัดกิจกรรมที่มุํงเน๎น
ให๎ผู๎เรียนมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดีผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีความใฝุ
เรียนรู๎ คิดเป็น ท าเป็น แก๎ปัญหาเป็น 
 

จุดควรพัฒนา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (๑.๕) คะแนน

ที่ได๎ ๔.๖๗ ระดับคุณภาพ ต๎องปรับปรุงเรํงดํวน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุสิต จัด
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน โดยการสอนเสริมในวิชาพ้ืนฐานให๎กับนักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนในรายวิชา 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น เนื่องจาก
ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าในหมวดวิชาพ้ืนฐาน เพราะพ้ืนฐานความรู๎เดิมของผู๎เรียนมีน๎อยผู๎เรียนขาดการ
เรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง เนื่องจากผู๎เรียนสํวนใหญํเป็นทหารกองประจ าการมีภาระในด๎านการท างาน การเข๎าเวรวัง เวร
รักษาการณ์ตามที่ตําง ๆ และการดูแลครอบครัว ท าให๎มีเวลาและความสามารถในการแสวงหาความรู๎น๎อยขาด
ความตํอเนื่อง 

 

ด้านที่ ๒ การบริหารจัดการ ประกอบด๎วย มาตรฐานที่ ๒ตัวบํงชี้ที่ ๒.๗, มาตรฐานที่ ๓ ตัวบํงชี้ที่  
๓.๑-๓.๕ และ มาตรฐานที่ ๖ ตัวบํงชี้ที่ ๖.๑ 

 

มาตรฐาน 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

ระดับคุณภาพ 
คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 

ด้านที่ ๒ การบริหารจัดการ    
ตัวบํงชี้ที่ ๒.๗ การสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ ๓ ๒.๕๓ ดี 
ตัวบํงชี้ที่ ๓.๑ คุณภาพของการบริหารสถานศึกษา ๒ ๒.๐๐ ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่ ๓.๒ ระบบฐานข๎อมูลเพื่อการบริหารจัดการ ๒ ๒.๐๐ ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่ ๓.๓ ผลการบริหารความเสี่ยง ๒ ๑.๘๑ ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่๓.๔ ผลการปฏิบัติหน๎าที่ของผู๎บริหารสถานศึกษา ๒ ๒.๐๐ ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่ ๓.๕ ผลการปฏิบัติตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 

๒ ๒.๐๐ ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่ ๖.๑ ผลการสํงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาสูํความยั่งยืน เพื่อให๎สอดคล๎อง
กับนโยบายทางศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

๕ ๔.๒๕ ดี 

รวมคะแนน ๑๘ ๑๖.๕๙ ดีมาก 
การวิเคราะห์ตนเองของสถานศึกษา       

สถานศึกษาสามารถสรุปผลการประเมินตนเอง ด๎านการบริหารจัดการ  อยูํในระดับดีมากซึ่งบรรลุ 
ตามเปูาหมายความส าเร็จที่ตั้งไว๎ ดังนี้ 



รายงานการประเมินตนเอง  ปี ๒๕๖๐ ๙๕ 
 

จุดเด่น 
จากผลการประเมินตนเอง ในด๎านการบริหารจัดการ พบวําสถานศึกษามีผลการประเมินตนเองใน

ตัวบํงชี้ที่ ๓.๑ – ๓.๕  มีคุณภาพระดับ ดีมาก โดยมีเหตุหรือปัจจัยมาจากที่สถานศึกษาได๎มีการก าหนดโครงสร๎าง
การบริหารงานที่ชัดเจน มีการมอบหมายหน๎าที่ความรับผิดชอบแกํบุคลากรตามโครงสร๎างบุคลากรมีความมุํงมั่นใน
การท างานรํวมกันเป็นทีมอยํางมีประสิทธิภาพ มีความสามัคคีในหมูํคณะ มีการน าเทคโนโลยีมาใช๎ในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการบริหารงาน ในด๎านผลการปฏิบัติตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา 
สถานศึกษามีคุณภาพในระดับดีมากเชํนเดียวกัน เนื่องจากสถานศึกษา ได๎ให๎คณะกรรมการสถานศึกษา เข๎ามามี
สํวนรํวมวางแผน ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และแผนพัฒนาสถานศึกษา รวมถึงการมีสํวนรํวมในการนิเทศ
ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษา ด๎านผลการสํงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน 
รักษามาตรฐานและพัฒนาอยํางยั่งยืน เพ่ือให๎สอดคล๎องกับนโยบายทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในตัว
บํงชี้ที่ ๖.๑ สถานศึกษา มีการบริหารจัดการ แบบมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวน โดยมีการจัดท าบันทึกข๎อตกลงความ
รํวม (MOU) เพ่ือรํวมกันพัฒนาสถานศึกษาให๎บรรลุผลตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

 

จุดควรพัฒนา 
จากผลการประเมินตนเองพบวําสถานศึกษามีตัวบํงชี้ที่ ๓.๓ ได๎คําคะแนน ๑.๘๑ ซึ่งยังมีผลการ

ประเมินอยูํในคุณภาพระดับดี เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพด๎านการบริหารจัดการ ด๎านการประเมินความเสี่ยง
ภายในสถานศึกษา ควรกระตุ๎นหรือสํงเสริมให๎บุคลากรมีการประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงานด๎านการบริหาร
ความเสี่ยงอยํางตํอเนื่องเป็นปัจจุบัน 

ด้านที่ ๓ ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญประกอบด๎วย มาตรฐานที่ ๒ ตัวชี้วัดที่ 
๒.๑-๒.๖ 

 

มาตรฐาน 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

ระดับคุณภาพ 
คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภาพ 

ด้านที่ ๓ ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ      
ตัวบํงชี้ที่ ๒.๑ คุณภาพของหลักสูตร ๔ ๓.๕๐ ดี 
ตัวบํงชี้ที่ ๒.๒ คุณภาพของครู ๔ ๓.๒๗ ดี 
ตัวบํงชี้ที่ ๒.๓ คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู และผู๎สอนที่ 
เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 

๔ ๓.๒๘ ดี 

ตัวบํงชี้ที่ ๒.๔ คุณภาพผู๎สอน/วิทยากร การศึกษาตํอเนื่อง ๓ ๒.๗๙ ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่ ๒.๕ คุณภาพสื่อที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ของผู๎เรียนและ 
ผู๎รับบริการ 

๓ ๓.๐๐ ดีมาก 

ตัวบํงชี้ที่ ๒.๖ คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ๔ ๓.๖๕ ดีมาก 

รวมคะแนน ๒๒ 
 

๑๙.๔๙ ดี 

 
สรุปผลการวิเคราะห์ตนเองของสถานศึกษา 



รายงานการประเมินตนเอง  ปี ๒๕๖๐ ๙๖ 
 

 สถานศึกษาสามารถสรุปผลการประเมินตนเอง ด๎านการบริหารจัดการ  อยูํในระดับดี  ซึ่งบรรลุ
ตามเปูาหมายความส าเร็จที่ตั้งไว๎ ดังนี้ 
จุดเด่น 

 จากผลการประเมิน พบวําผลการประเมินตนเองในตัวบํงชี้ที่ ๒.๔ - ๒.๖  มีคุณภาพอยูํในระดับ ดี
มาก เนื่องจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุสิต มีแหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลายส าหรับการ
จัดกิจกรรม การศึกษาตามอัธยาศัย  มีห๎องสมุดตู๎คอนเทนเนอร์  ห๎องสมุด กศน.แขวง  มีบ๎านหนังสือชุมชน มีห๎อง
คอมพิวเตอร์ในหนํวยทหารไว๎บริการให๎นักศึกษาได๎เรียนรู๎และสืบค๎นข๎อมูล ผู๎จัดการศึกษาตามอัธยาศัยได๎รับการ
พัฒนาให๎มีความรู๎ความสามารถในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยได๎อยํางมีคุณภาพ ผู๎สอน/วิทยากรสอนการศึกษา
ตํอเนื่องมีความรู๎มีความเชี่ยวชาญตรงตามสาขาที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรและเป็นที่ยอมรับและมีวุฒิ
เกียรติบัตรที่ได๎รับการยกยํองตรงตามสาขานั้นๆ 
 

จุดควรพัฒนา 
 คุณภาพของครู(๒.๒)คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู และผู๎สอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ(๒.๓) 
เนื่องจากครูบางคนเป็นครูที่จบใหมํไมํมีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญศูนย ์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุสิตต๎องพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา ให๎เป็นผู๎ที่มีความรู๎ 
ความสามารถ และมีทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ ควบคูํไปกับการพัฒนาวิชาการและสํงเสริม
สนับสนุนให๎การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษามีคุณภาพ และควรมีนโยบายที่
สร๎างความม่ันคงให๎กับบุคลากร เพ่ือมิให๎มีอัตราการเข๎า – ออก บํอย 
 

 ด้านที่ ๔ ด้านการประกันคุณภาพภายใน  ประกอบด๎วย มาตรฐานที่ ๔ ตัวชี้วัดที่ ๔.๑-๔.๒ 

มาตรฐาน 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

ระดับคุณภาพ 
คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภาพ 

ด้านที่ ๔ ด้านการประกันคุณภาพภายใน      
ตัวบํงชี้ที่ ๔.๑ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ๕ ๔.๕๐ ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่ ๔.๒ การประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต๎นสังกัด ๕ ๔.๗๐ ดีมาก 

ผลรวมของคะแนน ๑๐ ๙.๒๐ ดีมาก 
 

 

สรุปผลการวิเคราะห์ตนเองของสถานศึกษา 
 สถานศึกษาสามารถสรุปผลการประเมินตนเอง ด๎านการบริหารจัดการ  อยูํในระดับ ดีมาก  ซึ่งบรรลุ ตาม
เปูาหมายความส าเร็จที่ตั้งไว๎ ดังนี้ 
 

จุดเด่น 
๑. สถานศึกษาได๎รับการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต๎นสังกัดอยูํในระดับคุณภาพ ดีมากซึ่ง 

เป็นผลมาจากการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม
หลักเกณฑ์วิธีการและแนวปฏิบัติที่เก่ียวกับการประกันคุณภาพโดยยึดหลักการมีสํวนรํวมของชุมชนและหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎องมีการก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาให๎สอดคล๎องกับมาตรฐานมีการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาชองสถานศึกษามีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในและจัดให๎มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยํางตํอเนื่อง 

๒. ครูและบุคลากรทางศึกษา กศน. เขตดุสิต รํวมกันจัดและรายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการ 



รายงานการประเมินตนเอง  ปี ๒๕๖๐ ๙๗ 
 

๓. ผู๎บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา กศน. เขตดุสิต รํวมกันประเมินตนเองและจัดท า 
รายงานการประเมินตนเอง 
จุดควรพัฒนา 

จัดให๎มีการอบรมการประเมินคุณภาพภายในแกํบุคลากรในสังกัดกศน.เขตทุกคนให๎มีความรู๎และ
ตระหนักในการเตรียมความพร๎อมเพ่ือรองรับการประเมินภายในอยํางน๎อยปีละ๒ครั้งเนื่องจากบุคลากรบางคนยังไมํ
เข๎าใจและให๎ความส าคัญในการเตรียมพร๎อมรองรับการประเมินคุณภาพภายในโดยต๎นสังกัด 
 

แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา  
๑. จัดท าระบบสารสนเทศท่ีถูกต๎อง ครอบคลุม ทันสมัยและพร๎อมใช๎ 
๒. น าสารสนเทศไปใช๎ในการวางแผนการจัดการศึกษาที่ครอบคลุมทุกภารกิจด๎านการ 

บริหารงานวิชาการ งานบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปรวมทั้งงานสนับสนุนอื่นๆ 
โดยเกิดจากความรํวมมือของบุคลากรทุกฝุายที่เก่ียวข๎อง 

๓. น าผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและผลการประเมินคุณภาพภายในและ 
ภายนอกมาวิเคราะห์ และน าข๎อมูลไปใช๎ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนา 

๔. พัฒนาแหลํงเรียนรู๎ตามโครงการบ๎านหนังสือชุมชนทีม่ีมุมที่อํานหนังสือประจ าชุมชน เพ่ือ 
บริการสํงเสริมการอํานในชุมชนให๎ประชาชนรู๎ทันขําวสารบ๎านเมือง  และข๎อมูลสารสนเทศตําง ๆ ที่รวดเร็ว น าไปสูํ
การสร๎างชุมชนเข๎มแข็งตํอไป 

๕. พัฒนา กศน.แขวง แหลํงเรียนรู๎ในชุมชนอยํางเต็มรูปแบบ  และจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือที่ 
ทันสมัย เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การบริการประชาชน เพ่ือเป็นแหลํงเรียนรู๎ตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพ
การท างานของบุคลากร สํงเสริมให๎บุคลากรเข๎ารับการอบรมพัฒนาสมรรถนะ  ให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจในการจัด
กิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอยํางตํอเนื่อง 

๖. พัฒนาศักยภาพการท างานของบุคลากร สํงเสริมให๎บุคลากรได๎พัฒนาตนเองในด๎านตําง ๆ  
เชํน พัฒนาความรู๎ความสามารถในด๎านการสื่อสารภาษาอังกฤษ  พัฒนาความสามารถในด๎านกระบวนการท าวิจัย
ในชั้นเรียน  ตามวงจรคุณภาพ PDCA  ฯลฯ  ให๎มีความรู๎ความเข๎าใจในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอยํางตํอเนื่อง 

๗. ควรมีการประเมินโดยต๎นสังกัดเป็นประจ าทุกปี เพ่ือเป็นการกระตุ๎นให๎ระบบการประกัน 
คุณภาพของสถานศึกษาด าเนินอยํางตํอเนื่อง 
 

ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต  
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุสิตก าหนดทิศทางพัฒนาสถานศึกษาใน

อนาคตให๎เป็นสถานศึกษาแหํงคุณภาพเป็นที่ยอมรับของประชาชนชนและสังคมโดยก าหนดแผนการพัฒนาดังนี้ 
 ๑. สถานศึกษาควรจัดหางบประมาณเพ่ือสํงเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศระบบฐานข๎อมูลโดย

น าเทคโนโลยีมาใช๎ในการบริหารจัดการการจัดกระบวนการเรียนรู๎ที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช๎
ในการติดตํอสื่อสารระหวํางบุคคลเปิดโลกทัศน์ให๎กว๎างขึ้นเกิดการเรียนรู๎อยํ างกว๎างไกลไร๎พรมแดนเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตและประสบการณ์ในการเรียนรู๎ตามอัธยาศัยให๎เกิดประโยชน์สูงสุดเกิดการเรียนรู๎ตลอดชีวิต 
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 ๒. สํงเสริมให๎บุคลากรให๎มีความรู๎ได๎พัฒนาตนเองด๎านตํางๆเชํนการวิจัยทักษะวิชาการทักษะการ
สอนภาษาอังกฤษทักษะการจัดเวทีประชาคมทักษะการจัดกิจกรรมลูกเสือยุวกาชาดเป็นต๎นเพ่ือให๎เกิดการพัฒนา
อยํางตํอเนื่องสามารถน าไปใช๎ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 ๓. สถานศึกษาสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคมได๎แกํการมีคุณธรรม
จริยธรรมมีจิตสาธารณะปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยใสํใจสุขภาพกายและสุขภาพจิตสามารถด ารงชีวิตอยูํใน
สังคมได๎อยํางมีความสุข 

 ๔. สถานศึกษาสํงเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ โดยเฉพาะด๎าน
คุณภาพผู๎จบหลักสูตรให๎มีปริมาณมากข้ึน 

 ๕. สํงเสริมให๎ภาคีเครือขํายเข๎ามามีบทบาทในการด าเนินงานจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยและระดมความรํวมมือจากภาคีเครือขําย เพื่อให๎เกิดคุณภาพในการจัดการศึกษา 

๖. สนับสนุนให๎มีการน าเทคโนโลยีมาใช๎ในการด าเนินงาน และการจัดการเรียนการสอนอยํางทั่วถึง 
 

ข้อเสนอแนะตอ่การพัฒนา 
 ๑. ควรมีการจัดสอนเสริมในรายวิชาพ้ืนฐานกับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชายากอยําง

สม่ าเสมอเพ่ือให๎ผู๎เรียนมีความเข๎าใจในเนื้อหาสาระและน าไปใช๎ในการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในระดับที่
สูงขึ้น 

 ๒. ควรจัดให๎มีการอบรมบุคลากรให๎มีความรู๎และทักษะในการด า เนินการเชิงวิชาการเชํน การ
เขียนและการรายงานโครงการและการท าวิจัยให๎บุคลากรใหมํ ตลอดจนการจัดอบรมและการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายนอกอยํางตํอเนื่องเพ่ือเตรียมรับการประเมินคุณภาพสถานศึกษาภายนอกรอบที่ ๔ 

๓. ควรจัดหาสื่อเทคโนโลยีเครื่องคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตให๎ครบทุกกศน.แขวง 
 ๔. ควรให๎คณะกรรมการสถานศึกษาและภาคีเครือขํายเข๎ามามีสํวนรํวมในการนิเทศติดตามผล

รํวมกับสถานศึกษาอยํางตํอเนื่อง 
 ๕. ควรสํงเสริมให๎บุคลากร ครูทุกคนสอดแทรกการเรียนรู๎เกี่ยวกับอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของ

สถานศึกษาให๎กับนักศึกษาได๎รับทราบและน าไปปฏิบัติ เพ่ือให๎ผู๎เรียน / ผู๎รับบริการมีผลส าเร็จตรงตามอัตลักษณ์
และมีคุณลักษณะตามเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๖. สถานศึกษาควรจัดคูํมือการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกๆ งาน รวมทั้งควรจัดท าคูํมือส าหรับ
ผู๎เรียนผู๎รับบริการ สามารถใช๎เป็นแนวทางในการเรียนรู๎ ตามหลักสูตรตํางๆ ตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยเฉพาะ
คูํมือการเทียบโอน ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจให๎ผู๎เรียนสนใจเทียบโอนประสบการณ์และเข๎ามาศึกษาเพ่ิมพูนความรู๎มาก
ยิ่งขึ้น 

๗. ครูมีการออกแบบกิจกรรม ใบงาน ตามสาระในแตํละวิชาให๎ผู๎เรียนได๎ฝึกปฏิบัติด๎วยวิธีการ
ตํางๆโครงงานหรือโครงการที่สะท๎อนกระบวนการคิดท่ีผู๎เรียนสามารถแก๎ปัญหาได๎ส าเร็จตามเปูาหมาย 

๘.จัดกิจกรรม/โครงการที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช๎ในการติดตํอสื่อสาร
ระหวํางบุคคลเปิดโลกทัศน์ให๎กว๎างขึ้นเกิดการเรียนรู๎อยํางกว๎างไกลไร๎พรมแดนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ประสบการณ์ในการเรียนรู๎ตามอัธยาศัยให๎เกิดประโยชน์สูงสุดเกิดการเรียนรู๎ตลอดชีวิตเป็นผู๎มีความใฝุรู๎และเรียนรู๎
อยํางตํอเนื่อง โดยมีการออกแบบกิจกรรม ใบงาน ให๎ผู๎เรียน รู๎จักวิธีการแสวงหาความรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ตํางๆที่
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หลากหลายทั้งที่อยูํในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ และมีการติดตามผลการประเมินเพ่ือน ามาปรับปรุงพัฒนาให๎ผู๎เรียนมี
ความสามารถในการแสวงหาความรู๎ 

 ๙. สถานศึกษาและครูควรพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู๎ของผู๎เรียนให๎มีคะแนนสูงขึ้นโดยเฉพาะ
ในสาระความรู๎พื้นฐาน  วิชาภาษาอังกฤษ  วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โดยการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็น
ส าคัญซึ่งจะต๎องพัฒนาสิ่งดังตํอไปนี้กํอนคือพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู๎โดยเน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญการ
ใช๎สื่อเทคโนโลยีประกอบการสอนการฝึกปฏิบัติการค๎นคว๎าหาความรู๎การรายงานมีการบันทึกหลังการสอนมีการ
วิจัยเพื่อนาผลมาพัฒนาผู๎เรียนโดยน าผลการนิเทศของผู๎บริหารมาปรับปรุงการสอน แผนการสอนอยํางตํอเนื่องและ
มีการประเมินหลักสูตรอยํางตํอเนื่อง เพ่ือน าผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรให๎สอดคล๎องกับชุมชนและการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมอยูํเสมอ 

๑๐. สถานศึกษาภาคีเครือขํายทุกภาคสํวนควรรํวมกันสํงเสริมพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ภูมิปัญญา
ท๎องถิ่นที่กระจายอยูํตามชุมชนตํางๆให๎มีคุณภาพสูงขึ้นและเอ้ือตํอการเรียนรู๎เชํนท ารายละเอียดองค์ประกอบองค์
ความรู๎ประเด็นการศึกษารูปแบบการน าเสนอและมีการยกยํองเชิดชูเกียรติภูมิปัญญาท๎องถิ่นในรูปแบบที่สามารถ
ท าได ๎

 ๑๑.  สถานศึกษาภาคีเครือขํายทุกสํวนควรด ารงรักษาการมีสํวนรํวมในการให๎ค าปรึกษาและ
พิจารณาในข๎อเสนอแนะวางแผนการด าเนินงานของสถานศึกษามีสํวนรํวมปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมติดตามและเสนอแนะและรํวมประเมินผลการด าเนินงานเป็นการรํวมรับผิดชอบที่มีระบบในเปูาหมายการ
ประกันคุณภาพภายในของการจัดการศึกษาอยํางตํอเนื่องตํอไป 
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