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คำนำ 
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2555 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  

พ.ศ. 2542 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ไดกำหนดใหสถานศึกษา 

แตละแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับ แตละประเภทการศึกษาที ่ร ัฐมนตรีวาการ

กระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด พรอมทั้งจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพ 

ตามมาตรฐานการศึกษาและดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว จัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษา และจัดสงรายงานผลการประเมินตนเองใหแกหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงาน 

ที่กำกับดูแลสถานศึกษาเปนประจำทุกป ประกอบกับกฎกระทรวง กำหนดระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกัน

คุณภาพภายใน สำหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบ พ.ศ. 2555 ที่อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 

วรรคสาม และมาตรา 25 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

พ.ศ. 2551 ได กำหนดใหสถานศึกษาตองดำเน ินการ ด ังน ี ้  1) จัดให ม ีมาตรฐานการศึกษานอกระบบ 

ที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด 2) จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำป  

3) ดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำป 4) จัดใหมีการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษา 5) จัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 6) จัดทำรายงาน

การประเมินตนเองประจำป 7) เสนอรายงานการประเมินคุณภาพภายในตอคณะกรรมการสถานศึกษา หนวยงาน

ตนสังกัด และภาคีเครือขาย และเผยแพรตอสาธารณชน 8) นำผลการประเมินคุณภาพภายในมาเปนสวนหนึ่งของ

การวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาและภาคีเครือขาย  

9) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 10) ยึดหลักการมีสวนรวมของสถานศึกษา บุคลากรทุกคนในสถานศึกษา  

ภาคีเครือขาย และผูรับบริการ   

 ในการนี้ เพื่อเปนการดำเนินงานใหสอดคลองกับกฎกระทรวงดังกลาวขางตนศูนยการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุสิต จึงไดดำเนินการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพื่อประเมิน

คุณภาพการจัดการศึกษาของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุสิต จึงไดดำเนินการแตงตั้ง

คณะกรรมการประเมินตนเองของสถานศึกษา โดยคณะกรรมการประเมินตนเองของสถานศึกษา และสอบทานขอมูล

จากผูปฏิบัติงานคณะกรรมการสถานศึกษาและผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา และ

รวมกันกำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไป 

        

(นายนาวี แกวประไพ) 

                        ผูอำนวยการ กศน. เขตดุสิต 

                                                                           วันท่ี  1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 
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บทสรปุสำหรบัผูบรหิาร 
 

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุสิต (กศน. เขตดุสิต) ตั้งอยูเลขที่ ๑ – ๒ โรงเรียน

พาณิชยการสามเสน ถนนสามเสน ซอยสามเสน ๒๒ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ 

โทรศัพท 02-2415945     โทรสาร 02-2415944 E-mail : dusit@bkk1.nfe.go.th สังกัดสำนักงานสงเสริม

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ  

มีการจัดการศึกษา 3 ประเภท ประกอบดวย 

  การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  การศึกษาตอเนื่อง 

  การศึกษาตามอัธยาศัย 

คณะกรรมการประเมินตนเองของสถานศึกษา ไดดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี  13 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งจากการประเมิน

คุณภาพภายในสถานศึกษา สามารถสรุป ไดดังนี้  

สถานศึกษามีผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยูในระดับ ดีเลิศ มีคะแนนรวมเทากับ 82.78คะแนน 

และเม่ือพิจารณาผลการประเมินตนเองตามประเภทการจัดการศึกษาของสถานศึกษา พบวา 

1. มาตรฐานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื ้นฐาน สถานศึกษามีผลการประเมินตนเอง              

อยูในระดับ ดีเลิศ มีคะแนนรวมเทากับ 84.29 คะแนน  

2. มาตรฐานการศึกษาตอเนื่อง  สถานศึกษามีผลการประเมินตนเอง อยูในระดับ ดีเลิศ มีคะแนนรวม

เทากับ 87.14 คะแนน  

3. มาตรฐานการศึกษาตามอัธยาศัย สถานศึกษามีผลการประเมินตนเอง อยูในระดับ ดีเลิศ มีคะแนนรวม

เทากับ 80.92 คะแนน   

 ทั้งนี ้ จากการสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

โดยภาพรวมของสถานศึกษา จึงไดมีการกำหนดแนวทางเพื ่อรักษาคุณภาพหรือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

ท่ีสถานศึกษาคาดวาจะนำไปดำเนินการในปงบประมาณถัดไป ดังนี้ 

  1) สถานศึกษาจะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในการทดสอบระดับชาติ (N-NET) 

ใหสูงข้ึน 

  2) สถานศึกษาจะสงเสริมใหคณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการกำกับ ติดตาม ประเมินผล

การจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน

อยางตอเนื่อง  

ง 



 

 

  3) สถานศึกษาจะจัดวธิีการเรียนรูท่ีหลากหลาย เพ่ือใหเหมาะสมในการดำเนินชีวิต สอดคลองกับ

วิถีชีวิตและสังคมในยุคปจจุบันและตรงตามความตองการของผูเรียนโดยจัดกระบวนการเรียนรูผานสื่อวัสดุอุปกรณ

และสื่อกิจกรรม เชน การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง การจัดเวทีชุมชน การสาธิต การจัดนิทรรศการ การจัดทัศน

ศึกษา การประกวด การรณรงคเปนตน 

 

 

 

 

 คณะกรรมการการประเมินตนเองของสถานศึกษา หวังเปนอยางยิ่งวา สถานศึกษาจะนำผลการประเมิน

จากรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ไปใชเปนขอมูลในการกำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตอไป 

 

    ลงชื่อ 

( นายนาวี แกวประไพ ) 

         ประธานคณะกรรมการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

               วันท่ี  1 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563 

 

 ทั้งนี้ คณะกรรมการสถานศึกษาไดรับทราบผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเปนที่เรียบรอยแลว     

และหวังเปนอยางยิ่งวา สถานศึกษาจะนำผลการประเมินจากรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ไปใชเปน

ขอมูลในการกำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไป 

 

    ลงชื่อ 

                                                   ( พระครมูงคลวิลาส ) 

         ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

         วันท่ี  1 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563 

จ 



 

 

 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำป 2563 
1 

บทที ่1 

ขอมลูพืน้ฐานของสถานศกึษา 

 
 สภาพทัว่ไปของสถานศึกษา 

ชื่อสถานศึกษา :  ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุสิต   

ที่อยู : เลขท่ี 1 – 2  วิทยาลัยพาณิชยการสามเสน ถนนสามเสน ซอยสามเสน 22 แขวงถนนนครไชยศรี 

เขตดุสิต   

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร   รหัสไปรษณีย 10300   

เบอรโทรศัพท :  02-241-5945   เบอรโทรสาร  : 02-241-5944    

E-mail ติดตอ :  dusit@bkk1.nfe.go.th 

สังกัด  :   สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร 

สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ 

 ทศิทางการดำเนนิงานของสถานศกึษา 

อำนาจหนาที่ของ กศน.เขตดสุติ  ตาม พรบ. 2551 ลงวนัที ่10 มนีาคม 2551 

1. จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

2. สงเสริม สนับสนุน และประสานภาคีเครือขาย เพ่ือการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย 

3. ดำเนินการตามนโยบายพิเศษของรัฐบาลและงานเสริมสรางความม่ันคงของชาติ 

4. จัด สงเสริม สนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาตามโครงการอันเนื ่องมาจาก

พระราชดำริในพ้ืนท่ี 

5. จัด สงเสริม สนับสนุน พัฒนาแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน 

6. วิจัยและพัฒนาคุณภาพหลักสูตร สื่อ กระบวนการเรียนรู และมาตรฐานการศึกษานอกระบบ 

7. ดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนความรูและประสบการณ 

8. กำกับ ดูแล ตรวจสอบ นิเทศภายใน ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

9. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

10. ระดมทรัพยากรเพ่ือใชในการจัดและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

11. ดำเนินการประกันคุณภาพภายใน ใหสอดคลองกับระบบ หลักเกณฑและวิธีการท่ีกำหนด 

12. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

mailto:dusit@bkk1.nfe.go.th
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วสิยัทัศน 

ภายในป 2564  ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุสิต จัดการศึกษานอก

ระบบที่มุงเนนใหผูเรียนและผูรับบริการ ใชเทคโนโลยีอยางมีคุณภาพ เกิดทักษะการเรียนรู มีทักษะขยายอาชีพ 

และมีทักษะการคิดเปน ท่ีสอดคลองกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ ภายใตการ

มีสวนรวมของภาคีเครือขาย 

 

พันธกจิ 

1. จัดและสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใหมีคุณภาพ 

2. จัดและสงเสริมการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทำ และพัฒนาสมรรถนะของประชาชน ชุมชน 

                         ดานอาชีพ 

3. สงเสริมและสนับสนุนใหภาคีเครือขายรวมจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

4. สงเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชใหเกิดประสิทธิภาพ 

5. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการใหสามารถดำเนินงานการศึกษานอกระบบและ 

                         การศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาเพ่ือการมีงานทำ 

6. ดำเนินการประกันคุณภาพภายในและภายนอกใหสอดคลองกับระบบ หลักเกณฑและวิธีการ 

                       ท่ีกำหนด 

 

อัตลักษณ 

“มีวินัยใสใจคุณธรรม” 
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คณะกรรมการสถานศกึษา 

กลุมสงเสรมิปฏบิตักิาร 
(นางสาวอรอนงค  สำนกัโนน) 

หวัหนากลม 

กลุมชวยอำนวยการ 

(นางสาวพรพรรณ  จริวฒันากติต)ิ 

หวัหนากลม 

กลุมงานภาคเีครอืขาย 

(นายกรวิชญ  เมอืงแกว) 

หวัหนา 

 งานธุรการและงานสารบรรณ (ศรญัู

,นัดดา) 

 งานเลขานุการผูอำนวยการ (ศรญั)ู 

 งานการเงิน (เปรมสดุา) 

 งาน e budget (ศรญั,ูอไุรวรรณ) 

 งานบัญชี (จฑุารัตน) 

 งานพัสดุและอาคารสถานที่

(พรพรรณ/เจนจริา,วรปัสร) 

 งานบุคลากร (สจุาร,ีเจนจริา) 

 งานสวัสดิการ (เปรมสดุา) 

 งานแผนงานและโครงการ  

(อไุรวรรณ) 

 งานขอมูลสารสนเทศและการรายงาน 

(ศรญั)ู 

 งานประชาสัมพันธ (สราวธุ) 

และเว็บไซต (ศรญั)ู 

 งานควบคุมภายใน 

 Pagefacebook (ศรญัู,สราวธุ) 

 งานนิเทศภายใน ติดตามและ

ประเมินผล (มสัตพร) 

 งานเลขานุการคณะกรรมการ

สถานศึกษา  

 งานประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา (สจุาร,ีเปรมสดุา) 

 ศูนยราชการใสสะอาด(เปรมสุดา) 

 

 

 

 
 

 งานสงเสริมการรูหนังสือ (พรพมิล) 

 งานการศึกษาพื้นฐานนอกระบบ  

(อรอนงค/พรพมิล) 

-  ทะเบยีน  (อรอนงค,พรพมิล

,สราวธุ,อภสิทิธิ)์ 

-  ตรวจสอบวุฒิ    (สราวธุ,สพุตัรา)  

 งานการศึกษาตอเนื่อง (กรวชิญ+โชติ

รส) 

- งานการศึกษาเพือ่พัฒนา

อาชีพ  

(กรวชิญ+โชตริส+อดุมศกัดิ)์ 

- งานการศึกษาเพือ่พัฒนา

ทักษะชีวิต (มสัตพร) 

- งานการศึกษาเพือ่พัฒนา

สังคมและชุมชน (อมัรนิทร) 

- งานการศึกษาเพือ่เรียนรูตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง (สจุาร)ี 

 งานการศึกษาตามอัธยาศัย(กชกร) 

 งานศูนยทดสอบดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส (E Exam) (ศวิพงศ

,กชกร) 

 งานสงเสริมคุณธรรม (จำรสั) 

 งานกิจการนกัศึกษา  

 ศูนยบริการใหคำปรึกษา/แนะแนว

(สราวธุ) 

 งานสนับสนุน สงเสริมนโยบาย

จังหวัด/เขตและกจิกรรมพิเศษจาก

สวนกลาง (จำรสั) 

 งานเทียบระดับการศึกษา (อรอนงค) 

 

  

 

  

กศน.แขวง 5 แขวง 

 กศน.แขวงดุสิต (สจุาร ีหวัหนา)  

พรพมิล/อมัรนิทร) 

 กศน.แขวงสวนจิตรลดา (พรพรรณ 

หวัหนา ) กชกร/ศวิพงศ/สพุตัรา) 

 กศน.แขวงวชิรพยาบาล (อรอนงค 

หวัหนา) /วรปัสร/อภสิทิธิ)์ 

 กศน.แขวงส่ีแยกมหานาค (เปรมสดุา

หวัหนา) จฑุารตัน/จำรสั/เจนจริา 

 กศน.แขวงถนนนครไชยศรี  

(กรวชิญ หวัหนา ) อไุรวรรณ/ 

มสัตพร/โชตริส/อดุมศกัดิ ์

- ศูนยการศึกษาตลอดชีวิต 

(พรพรรณ) 

- ศูนยการเรียนรูปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร

ทฤษฎีใหมประจำตำบลใหม 

(กรวชิญ) 

- ศูนยดิจิทัลชุมชน (กรวชิญ) 

- ศูนยสงเสริมพัฒนาทักษะ

ประชาธิปไตย (เปรมสดุา) 

- งานสงเสริมสนับสนุนภาคี

เครือขาย (จำรสั) 

 

 

 

 
 

ผูอำนวยการ 

(นายนาว ี แกวประไพ) 
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 จำนวนผูเรยีน ผูรบับรกิาร และจำนวนผูจดัการเรยีนรู  ( ปงบประมาณ 2563 ) 

หลักสตูร/ประเภท 
จำนวนผูเรยีน (คน) รวมจำนวน 

(คน) 

จำนวนผูจดัการ

เรยีนรู (คน) ชาย หญงิ 

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน     

- ระดับประถมศึกษา 26 6 32 1 

- ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 629 46 675 7 

- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 971 73 1,044 7 

รวมจำนวน (คน) 1,626 125 1,751 15 

การศกึษาตอเนือ่ง     

1. โครงการศนูยฝกอาชพีชมุชน 

โครงการศูนยฝกอาชพีชุมชน 1อำเภอ1อาชีพ  

การแปรรูปผลไมและผลไมแปรรูปแบบทอด 35 ชั่วโมง               

 

6 

 

10 

 

16 

 

2 

โครงการศูนยฝกอาชพีชุมชน 1อำเภอ1อาชีพ การแปร-

รูปผลไมและผลไมแปรรูปแบบทอด 40 ชั่วโมง               

7 9 16 2 

โครงการศูนยฝกอาชพีชุมชน กลุมสนใจ การทำขนมไทย 

หลักสูตร 20 ชั่วโมง 

1 18 19 2 

โครงการศูนยฝกอาชพีชุมชน กลุมสนใจ การทำซูชิ 

หลักสูตร 20 ชั่วโมง 

2 18 20 2 

โครงการศูนยฝกอาชพีชุมชน กลุมสนใจ การศิลปะ

ประดิษฐการทำพวงกุญแจลูกปด 

35 54 89 5 

โครงการศูนยฝกอาชพีชุมชนกลุมสนใจการทำเจลลามือ 4 56 60 5 

โครงการศูนยฝกอาชพีชุมชน กลุมสนใจ การการทำ

หนากากอนามัยแบบผา     

3 57 60 2 

โครงการศูนยฝกอาชพีชุมชน กลุมสนใจ หลักสูตร

อาหารตานโควดิตมโคลงปลากรอบ 

3 7 10 2 

โครงการศูนยฝกอาชพีชุมชน กลุมสนใจ หลักสูตร

อาหารตานโควดิผัดฉาสมุนไพร 

1 9 10 2 

โครงการศูนยฝกอาชพีชุมชน กลุมสนใจ หลักสูตร

อาหารตานโควดินำ้พริกสมนุไพร 

4 6 10 2 

1.โครงการศนูยฝกอาชพีชมุชน (ตอ) 

โครงการศูนยฝกอาชพีชุมชน กลุมสนใจ หลักสูตร

อาหารตานโควดิเมี่ยงคำ 

 

- 

 

 

10 

 

10 

 

2 
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หลักสตูร/ประเภท 
จำนวนผูเรยีน (คน) รวมจำนวน 

(คน) 

จำนวนผูจดัการ

เรยีนรู (คน) ชาย หญงิ 

โครงการศูนยฝกอาชพีชุมชน กลุมสนใจ หลักสูตรเสน

พลาสติกสานตะกราและหลักสตูรเสนพลาสติกใสแกว 

12 28 40 2 

โครงการศูนยฝกอาชพีชุมชน กลุมสนใจ การทำโดนัท 5 15 20 2 

โครงการศิลปะประดิษฐการทำหนากากอนามัยจากผา   4 36 40 2 

โครงการการทำเจลลางมือแอลกอฮอล 4 9 13 2 

โครงการการทำหนากากอนามัยจากผา 1 19 20 2 

โครงการการทำกระเปาปกแปก 3 10 13 2 

โครงการการทำขนมสาคูไสหมู กลุมที่ 1 1 15 16 2 

โครงการการทำขนมสาคูไสหมู กลุมที่ 2 - 12 12 2 

โครงการการทำขนมชอมวง กลุมที่ 1 - 12 12 2 

โครงการการทำขนมชอมวง กลุมที่ 2 - 18 18 2 

โครงการการทำหนากากผา กลุมที่ 1 3 12 15 2 

โครงการการทำหนากากผา กลุมที่ 2 5 10 15 2 

โครงการการทำหนากากผา กลุมที่ 3 1 14 15 2 

โครงการการทำเฟสชิลล 6 9 15 2 

โครงการการทำเจลลางมือ กลุมที่ 1 4 10 14 2 

โครงการการทำเจลลางมือ กลุมที่ 2 15 - 15 2 

โครงการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น การถักพวงกุญแจ

(หลักสูตร 5 ชั่วโมง)ชุมชนริมทางรถไฟสายแปดร้ิว 

ชุมชนหลงับานมนังคศิลา วันที่ 21-22 มีนาคม 2563 

1 23 24 2 

โครงการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น การทำนำ้พริก

สมุนไพรหลักสูตร 10 ชั่วโมงชุมชนริมทางรถไฟสายแปด

ร้ิววันที่ 29-31 มกราคม 2563 

2 15 17 2 

โครงการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น การทำหนากาก

อนามัยแบบผาหลักสูตร 5 ชั่วโมง 3 กลุมชุมชนวัดญวน

คลองลำปกชุมชนหลังบานมนงัคศิลาชมุชนริมทางรถไฟ

สายแปดร้ิววนัที่ 12-14 พฤษภาคม 2563 

 

5 25 30 2 

1.โครงการศนูยฝกอาชพีชมุชน (ตอ)  

2 

 

28 

 

30 

 

2 
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หลักสตูร/ประเภท 
จำนวนผูเรยีน (คน) รวมจำนวน 

(คน) 

จำนวนผูจดัการ

เรยีนรู (คน) ชาย หญงิ 

โครงการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น การทำเจลลางมือ 

หลักสูตร 5 ชั่วโมง 3 กลุมชุมชนวัดญวนคลองลำปก

ชุมชนหลงับานมนังคศิลาชมุชนริมทางรถไฟสายแปดร้ิว 

วันที่ 12-14 พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

โครงการศูนยฝกอาชพีชุมชน หลักสูตรศิลปะดิษฐ 

หลักสูตร 35 ชั่วโมง 

- 35 35 2 

โครงการศูนยฝกอาชพีชุมชน หลักสูตรศิลปะดิษฐ 

หลักสูตร 35 ชั่วโมง 

- 21 21 2 

โครงการศูนยฝกอาชพีชุมชน การทำกระเปาซัมเมอร - 18 18 2 

โครงการศูนยฝกอาชพีชุมชน การทำอาหารตานโควดิ - 20 20 2 

โครงการหลักสูตรอาชีพการทำกระเปาซัมเมอร จำนวน 

40 ชั่วโมง 

2 14 16 2 

โครงการการทำพานพุมคริสตรัล จำนวน 35 ชั่วโมง - 16 16 2 

โครงการหลักสูตรวิชาชีพการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

เบื้องตน(หลักสูตร 45 ชั่วโมง)ชมุชนหลังบานมนังคศิลา

วันที่ 1-9 มีนาคม 2563 

2 13 15 2 

โครงการชั้นเรียนวชิาชีพ อาหารตานโควิด  

ชุมชนริมทางรถไฟสายแปดร้ิววนัที่ 16-22 กรกฎาคม63 

4 20 24 2 

โครงการ การเปดสอนชัน้เรียนวชิาชพีชางตัดผม 

หลักสูตร 35 ชั่วโมง 

15 - 15 2 

2. โครงการจดัการเรยีนรูตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพยีง 

โครงการเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงและ

เกษตรทฤษฎีใหมการทำบัญชีครัวเรือน 

 

 

4 

 

 

19 

 

 

23 

 

 

2 

โครงการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สูวิสาหกิจชุมชน 

2 13 15 2 

โครงการศาสตรพระราชาอยูอยางพอเพียง 1 14 15 2 

โครงการศาสตรพระราชาอยูอยางพอเพียง 3 7 10 2 

โครงการสงเสริมการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 4 7 11 2 

โครงการสงเสริมการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 4 6 10 2 
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หลักสตูร/ประเภท 
จำนวนผูเรยีน (คน) รวมจำนวน 

(คน) 

จำนวนผูจดัการ

เรยีนรู (คน) ชาย หญงิ 

2. โครงการจดัการเรยีนรูตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพยีง (ตอ) 

โครงการศาสตรพระราชาสูกาพฒันาที่ยั่งยนื (ชุมชนวัด

ญวนคลองลำปก วนัที่ 8 มีนาคม 2563) 

 

 

5 

 

 

7 

 

 

12 

 

 

2 

โครงการศาสตรพระราชาสูกาพฒันาที่ยั่งยนื (ชุมชนวัด

ญวนคลองลำปก วนัที่ 17 กรกฎาคม 2563) 

3 15 18 2 

โครงการศาสตรพระราชาพฒันาชุมชนสูความพอเพียง 2 14 16 2 

โครงการตามรอยพอสานตอความพอเพียง 2 8 10 2 

3. โครงการจดัการศึกษาเพือ่พฒันาสงัคมและชมุชน 

โครงการอนุรักษสิ่งแวดลอมในชุมชนใหยั่งยนื 

 

4 

 

20 

 

24 

 

2 

โครงการคนรุนใหมรูทันเทคโนโลยี 4 28 32 2 

โครงการรวมพลังอนุรักษสิ่งแวดลอม 4 19 23 2 

โครงการรวมพลังตอตานยาเสพติด 6 15 21 2 

โครงการสงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสนิ 7 14 21 2 

โครงการสิ่งแวดลอมดีดวยมือเรา 5 11 16 2 

โครงการเสริมสรางจิตสำนึกรักสิ่งแวดลอมในชุมชน   4 19 23 2 

โครงการเสริมสรางจิตสำนึกรักสิ่งแวดลอมในชุมชน 6 15 21 2 

โครงการพัฒนาชีวติประชาชนสขุภาพดีมีสุข 3 17 20 2 

โครงการชุมชนยุคใหม ใสใจเทคโนโลย ี 2 18 20 2 

4. โครงการจดัการศึกษาเพือ่พฒันาทกัษะชวีติ 

โครงการระบอบประชาธิปไตยความเปนพลเมืองด ี

 

9 

 

11 

 

20 

 

2 

โครงการสงเสริมสุขภาวะที่ดีผูสงูอายุและประชากรวัย

แรงงาน 

11 14 25 2 

โครงการประชุมประชาคมรวมใจเสริมสราง

ประชาธิปไตย 

10 12 22 2 

โครงการสุขภาพดีชสีดใส 9 14 23 2 

โครงการสงเสริมสุขภาวะผูสงูอายุในชุมชน 11 19 30 2 

โครงการสงเสริมสุขภาพดวยอาหารตานโควิด 2 20 22 2 

โครงการระบอบประชาธิปไตยความเปนพลเมืองดี    5 18 23 2 

โครงการสงเสริมสุขภาวะที่ดีแกผูสูงอายุและประชากร

วัยแรงงาน 

5 18 23 2 
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หลักสตูร/ประเภท 
จำนวนผูเรยีน (คน) รวมจำนวน 

(คน) 

จำนวนผูจดัการ

เรยีนรู (คน) ชาย หญงิ 

4. โครงการจดัการศึกษาเพือ่พฒันาทกัษะชวีติ (ตอ) 

โครงการเสริมสรางประชาธิปไตยในชุมชนเพื่อพัฒนาที่

ยังยืน 

 

5 

 

 

17 

 

22 

 

2 

โครงการสงเสริมผูสงูวัยใสใจสุขภาพ 7 15 22 2 

5. โครงการอืน่ ๆ (ถาม)ี .............................. 

โครงการอบรมใหความรูการขายออนไลน 

 

3 

 

26 

 

29 

 

2 

โครงการอบรมใหความรูการคาขายออนไลน 3 12 15 2 

โครงการอบรมใหความรูการคาขายออนไลน 4 12 16 2 

โครงการอบรมใหความรูการคาขายออนไลน 9 14 23 2 

โครงการอบรมใหความรูการคาออนไลน 3 14 17 2 

รวมจำนวน (คน) 153 456 609 58 

การศกึษาตามอธัยาศยั     

โครงการสงเสริมการอาน กศน.แขวง 12 18 30 2 

รวมจำนวน (คน) 12 18 30 2 

หมายเหตุ สถานศึกษาสามารถปรับเปลี ่ยนแบบโครงสรางตารางขางตนใหเหมาะสมไดตามความตองการ                    

และเปนไปตามขอมูลจริงของสถานศึกษา โดยขอมูลตองสะทอนถึงจำนวนผูเรียน ผูรับบริการ และจำนวนผูจัดการเรียนรู 

 

จำนวนบุคลากร (ปงบประมาณ 2563 ) 

ประเภท/ตำแหนง 
จำนวน 

ต่ำกวา ป.ตร ี ป.ตร ี ป.โท ป.เอก รวมจำนวน 

ขาราชการคร ู - - 1 - 1 

บุคลากรทางการศึกษา - - - - - 

พนักงานราชการ - 7 - - 7 

ครูศูนยการเรียนชุมชน - 6 1 - 7 

อัตราจาง 1 - - - 1 

ครูประจำกลุม (จัดการเรียนการสอน) - 7 - - 7 

รวมจำนวน 1 20 2 - 23 
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 งบประมาณ (ปงบประมาณทีจ่ดัทำรายงานการประเมนิตนเอง) 

- เงินงบประมาณ   3,885,576.74 บาท 

- เงินนอกงบประมาณ     533,294.00 บาท 

 รวมจำนวนเงนิ  4,418,870.74 บาท 

 กศน.ตำบล/แขวง/ศนูยการเรยีนชมุชน 

กศน.ตำบล/แขวง ที่ตัง้ ผูประสานงาน/ผูรบัผิดชอบ 

กศน.แขวงสวนจิตรลดา อาคารเอนกประสงคศูนยการเรียน ชุมชนวัด

สุคันธาราม ซอยสุคันธาราม 7 ถนนสุคัน

ธาราม เขตดุสิต กรุงเทพฯ 

นางสาวพรพรรณ จิรวัฒนากิตต ิ

กศน.แขวงถนนนครไชยศรี 6/8 อาคารเอนกประสงค ชุมชนตรอกโพธิ์ 

แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 

นายกรวิชญ เมืองแกว 

กศน.แขวงวชิรพยาบาล หองสมุดมูลนิธิพระดาบส  

ทาวาสุกรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 

นางสาวอรอนงค สำนักโนน 

กศน.แขวงดุสิต กองพลท่ี 1 รักษาพระองค 

ถนนพิษณุโลก กรุงเทพฯ 

นายอัมรินทร พอคาชาง 

กศน.แขวงสี่แยกมหานาค วัดญวณ - คลองลำปก แขวงสี่แยกมหานาค 

เขตดุสิต กรุงเทพฯ 

นางสาวเจนจิรา แผนสงา 

 

รวมจำนวน 

 

5 กศน.ตำบล 

ประเภท/ตำแหนง 
จำนวน (คน) 

ตำ่กวา ป.ตร ี ป.ตร ี ป.โท ป.เอก รวมจำนวน 

ขาราชการครู - - 1 - 1 

บุคลากรทางการศึกษา - - - - - 

ลูกจางประจำ - - - - - 

อ่ืน ๆ (ระบุ) .............................. - - - - - 

พนักงานราชการ      

 - ครูอาสาสมัคร - - - - - 

 - ครู กศน. ตำบล - 8 - - 8 

อัตราจาง      

 - ครูศูนยการเรียนชุมชน  6 1  7 

 - อ่ืน ๆ  (ระบุ) เจาหนาทีบ่ริหารทั่วไป  1   1 

รวมจำนวน      
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ศูนยการเรยีนชุมชน ทีต่ัง้ ผูประสานงาน/ผูรบัผิดชอบ 

 

ศูนยการเรียนรูชุมชน ป.พัน1รอ. 

กองพันทหารปนใหญท่ี 1 รักษาพระองค 

เลขท่ี 4 ถ.ประดิพัทธ แขวงถนนนครไชยศรี 

เขตดุสิต กรุงเทพฯ 

 

ศูนยการเรียนรูชุมชน พล.1รอ. กองพลท่ี 1 รักษาพระองค 232  

ถ.ศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 

 

ศูนยการเรยีนรูชุมชนกรมการทหาร

สื่อสาร 

กรมการทหารสื่อสาร 149 ถ.พระราม 5  

แขวงถนนนครไชยศรี (แยกสะพานแดง) 

เขตดุสิต กรุงเทพฯ 

 

ศูนยการเรียนรูชุมชน ม.พัน.3 รอ. กองพันทหารมาท่ี 3 รักษาพระองค  

เลขท่ี 158 ถ.ทหาร แขวงถนนนครไชยศรี 

เขตดุสิต กรุงเทพฯ 

 

ศูนยการเรียนรูชุมชน ม.พัน4 รอ. กองพันทหารมาท่ี 4 รักษาพระองค  

เลขท่ี 1156/11 ถ.สามเสน แขวงถนนนคร

ไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 

 

ศูนยการเรียนรูชุมชนทหารรักษาวัง 147/325 ชุมชนทหารรักษาวัง ถ.พระราม 5  

แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 

 

ศูนยการเรียนรูชุมชนวัดสุคันธาราม อาคารอเนกประสงคศูนยการเรียนรูชุมชน

วัดสุคันธาราม ซอยสุคันธาราม 7 ถ.สุคัน

ธาราม เขตดุสิต กรุงเทพฯ 

 

ศูนยการเรียนรูชุมชนมทบ.11 กองพันทหารราบท่ี 1 มณฑลทหารบกท่ี 11 

เลขท่ี 145 ถ.พระราม 5 แขวงถนนนครไชย

ศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 

 

ศูนยการเรียนรูชุมชนมูลนิธิพระดาบส โรงเรียนพระดาบส เลขท่ี 384/386  

ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต 

กรุงเทพฯ 

 

ศูนยการเรียนรูชุมชนวัดญวณ- 

คลองลำปก 

วัดญวณ-คลองลำปก แขวงสี่แยกมหานาค 

เขตดุสิต กรุงเทพฯ 

 

ศูนยการเรียนรูชุมชนปตอ. 2 พัน1รอ. 51 ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศร ีเขต

ดุสิต กรุงเทพฯ 
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ศูนยการเรยีนรูชุมชน ที่ตัง้ ผูประสานงาน/ผูรบัผิดชอบ 

ศูนยการเรียนรูชุมชนกรมการขนสง

ทหารบก 

2 ประดิพัทธ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต 

กรุงเทพฯ 

 

ศูนยการเรียนรูชุมชนกองทัพภาคท่ี 1 55 ถนนราชดำเนินนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต 

กรุงเทพฯ 

 

รวมจำนวน 13 แหง 

 แหลงเรยีนรู  

แหลงเรยีนรู ประเภทแหลงเรยีนรู ที่ตัง้ 

หอสมุดแหงชาติ แหลงเรียนรูประเภทสิ่งท่ีมนุษยสรางข้ึน ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล 

หองสมุดเพ่ือการเรียนรูดุสิต แหลงเรียนรูประเภทสิ่งท่ีมนุษยสรางข้ึน แยกเกียกกาย ถนนทหาร แขวง

ถนนนครไชยศรี 

หองสมุดทีปงกรรัศมีโชติ แหลงเรียนรูประเภทสิ่งท่ีมนุษยสรางข้ึน แฟลต 13 ถนนราชวิถี  

โรงเรียนอนุบาลทีปงกรรัศมีโชติ 

หองสมุดชุมชนชินโสภณพนิช แหลงเรียนรูประเภทสิ่งท่ีมนุษยสรางข้ึน ถนนราชสีมา เขตดุสิต 

ศูนยการเรียนรูวังจันทรเกษม แหลงเรียนรูประเภทสิ่งท่ีมนุษยสรางข้ึน กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต 

พระท่ีนั่งวิมานเมฆ แหลงเรียนรูประเภทสิ่งท่ีมนุษยสรางข้ึน ถ.ราชวิถี แขวงดุสิต 

พระท่ีนั่งอภิเษกดุสิต แหลงเรียนรูประเภทสิ่งท่ีมนุษยสรางข้ึน ถ.อูทองใน แขวงดุสิต 

พระท่ีนั่งอนนัตสมาคม แหลงเรียนรูประเภทสิ่งท่ีมนุษยสรางข้ึน ถ.อูทองใน แขวงดุสิต 

พระท่ีนั่งอัมพรสถาน แหลงเรียนรูประเภทสิ่งท่ีมนุษยสรางข้ึน ถ.นครราชสีมา แขวงดุสิต 

พระท่ีนั่งนงคราญวังสวนสุนันทา แหลงเรียนรูประเภทสิ่งท่ีมนุษยสรางข้ึน ถ.นครราชสีมา แขวงดุสิต 

พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน แหลงเรียนรูประเภทสิ่งท่ีมนษุยสรางข้ึน ถ.พระราม 5 แขวงสวนจิตรลดา 

พระตำหนักสวนหงส แหลงเรียนรูประเภทสิ่งท่ีมนุษยสรางข้ึน ถ.ราชวิถี แขวงดุสิต 

พระตำหนักสี่ฤดู แหลงเรียนรูประเภทสิ่งท่ีมนุษยสรางข้ึน ถ.ราชวิถี แขวงดุสิต 

พระตำหนักวังสวนกุหลาบ แหลงเรียนรูประเภทสิง่ท่ีมนุษยสรางข้ึน ถ.นครราชสีมา แขวงดุสิต 

วังสวนสุนันทา แหลงเรียนรูประเภทสิ่งท่ีมนุษยสรางข้ึน ถ.ศรีอยุธยา แขวงดุสิต 

วังจันทรเกษม แหลงเรียนรูประเภทสิ่งท่ีมนุษยสรางข้ึน ถ.ราชดำเนินนอก แขวงดุสิต 

วังปารุสกวัน แหลงเรียนรูประเภทสิ่งท่ีมนุษยสรางข้ึน ถ.ศรยุธยา แขวงดุสิต 

วังกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ ์ แหลงเรียนรูประเภทสิ่งท่ีมนุษยสรางข้ึน ถ.ลูกหลวง แขวงสวนจิตรลดา 

วังกรมหลวงลพบุรีราเมศร แหลงเรียนรูประเภทสิ่งท่ีมนุษยสรางข้ึน ถ.พิษณุโลก 

วังกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ แหลงเรียนรูประเภทสิ่งท่ีมนุษยสรางข้ึน ถ.สามเสน  แขวงวชิรพยาบาล 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำป 2563 
12 

แหลงเรยีนรู ประเภทแหลงเรยีนรู ที่ตัง้ 

พระบรมรูปทรงมา แหลงเรียนรูประเภทสิ่งท่ีมนุษยสรางข้ึน ถ.ราชดำเนินนอก แขวงดุสิต 

ทำเนียบรัฐบาล แหลงเรียนรูประเภทสิ่งท่ีมนุษยสรางข้ึน ถ.พิษณุโลก แขวงดุสิต 

รัฐสภา แหลงเรียนรูประเภทสิ่งท่ีมนุษยสรางข้ึน ถ.อูทองใน  แขวงดุสิต 

ราชตฤณมัยสมาคม แหลงเรียนรูประเภทสิ่งท่ีมนุษยสรางข้ึน ถ.พิษณุโลก  แขวงดุสิต 

ศูนยศิลปาชีพสวนจิตรลดา แหลงเรียนรูประเภทสิ่งท่ีมนุษยสรางข้ึน ถ.พระราม 5 แขวงสวนจิตรลดา 

พิพิธภัณฑเรือหลวง (ทาวาสุกรี) แหลงเรียนรูประเภทสิ่งท่ีมนุษยสรางข้ึน ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล 

พิพิธภัณฑหนังสือพิมพไทย แหลงเรียนรูประเภทสิ่งท่ีมนุษยสรางข้ึน ถ.ราชสีมา  แขวงดุสิต 

บานพิษณุโลก แหลงเรียนรูประเภทสิ่งท่ีมนุษยสรางข้ึน ถ.พิษณุโลก แขวงมหานาค 

บานมนังคศิลา แหลงเรียนรูประเภทสิ่งท่ีมนุษยสรางข้ึน ถ.พิษณุโลก แขวงมหานาค 

สะพานมัฆวานรังสรรค แหลงเรียนรูประเภทสิ่งท่ีมนุษยสรางข้ึน ถ.ราชดำเนินนอก แขวงดุสิต 

สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ

เกียกกาย 

แหลงเรียนรูประเภทสิ่งท่ีมนุษยสรางข้ึน ถ.ทหาร แขวงนครไชยศรี 

ศูนยเยาวชนสวนออย แหลงเรียนรูประเภทสิ่งท่ีมนุษยสรางข้ึน ถ.สุโขทัย แขวงวชิรพยาบาล 

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม แหลงเรียนรูประเภทสิ่งท่ีมนุษยสรางข้ึน ถ.พระราม 5 แขวงสวนจิตรลดา 

วัดราชธิวาสราชวรวิหาร แหลงเรียนรูประเภทสิ่งท่ีมนุษยสรางข้ึน ถ.สามเสน แขวงวชริพยาบาล 

วัดสุคันธาราม แหลงเรียนรูประเภทสิ่งท่ีมนุษยสรางข้ึน ถ.สุคันธาราม แขวงสวนจิตรฯ 

วัดจันทรสโมสร แหลงเรียนรูประเภทสิ่งท่ีมนุษยสรางข้ึน ถ.สามเสน แขวงนครไชยศรี 

วัดประชาระบือธรรม แหลงเรียนรูประเภทสิ่งท่ีมนุษยสรางข้ึน ถ.พระราม 5 แขวงนครไชยศรี 

วัดราชผาติการาม แหลงเรียนรูประเภทสิ่งท่ีมนุษยสรางข้ึน ถ.ราชวิถี  แขวงวชิรพยาบาล 

วัดประสาทบุญญาวาส แหลงเรียนรูประเภทสิ่งท่ีมนุษยสรางข้ึน ถ.สามเสน แขวงนครไชยศรี 

วัดสวัสดิวารีสีมาราม แหลงเรียนรูประเภทสิ่งท่ีมนุษยสรางข้ึน ถ.นครไชยศรี แขวงถนนนครไชย

ศร ี

วัดนอยนพคุณ แหลงเรียนรูประเภทสิ่งท่ีมนุษยสรางข้ึน ถ.อำนวยสงคราม แขวงนครไชยศรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต แหลงเรียนรูประเภทสิ่งท่ีมนุษยสรางข้ึน ถ.ราชวิถี  แขวงวชิรพยาบาล 

รวมจำนวน 43 แหง 
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 ภาคเีครอืขาย  

ภาคเีครอืขาย  

(กลุม องคกร และหนวยงาน) 
ทีอ่ยู/ทีต่ั้ง 

กองพันทหารปนใหญท่ี 1 รักษาพระองค ถนนประดิพัทธ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต  กรุงเทพฯ 

กองพลท่ี 1 รักษาพระองค   ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 

กรมการทหารสื่อสาร ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต กรุงเทพฯ 

กองพันทหารมาท่ี 3 รักษาพระองค ถนนทหาร  แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 

กองพันทหารราบท่ี 3  กรมทหารราบท่ี 1  

มหาดเล็กรักษาพระองค   

ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 

กองพันทหารมาท่ี 4 รักษาพระองค   ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรงุเทพฯ 

วัดสุคันธาราม ถนนสุคันธาราม เขตดุสิต กรุงเทพฯ 

วัดราชาธิวาสวิหาร ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 

กองพันทหารปนใหญตอสูอากาศยานท่ี 1 

กรมทหารปนใหญตอสูอากาศยานท่ี 2 

รักษาพระองค 

51 ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  

กรมการทหารมาท่ี 1 รักษาพระองค ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 

กองพันทหารปนใหญท่ี 1 รักษาพระองค ถนนประดิพัทธ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต  กรุงเทพฯ 

กองพลท่ี 1 รักษาพระองค   ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 

รวมจำนวน 12 แหง 
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 ภูมปิญญา 

ภมูปิญญาทองถิ่น ความรู ความสามารถ ทีอ่ยู 

นายอุบล มวงทับทิม การแปรรูปผลไมและการแปรรูปน้ำพริก ชุมชนบานพักองคการทอผา แขวงถนน-

นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 

นางปราณี วาสภักดี ศิลปประดิษฐการทำพวงมะโหตร 99 ซ.วัดประชาระบือธรรม แขวงถนน-

นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 

นางวรรณี ปริดิพันธ ศิลปประดิษฐ การสานตะกราจากเสน

พลาสติก 

ชุมชนถนนสุคันธาราม แขวงสวน

จิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 

นายสำราญ ปริดิพันธ เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนถนนสุคันธาราม แขวงสวน

จิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 

นางนิภา กรุงเกรียงไกร ศิลปประดิษฐการพับดอกลิลลี่จากธนบัตร

การเลี้ยงไสเดือนดิน, ศิลปงานไหมพรม 

ชุมชนถนนสุคันธาราม แขวงสวน

จิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 

นางไพริน อภิชาติโยธิน ขนมไทยและอาหารวาง ชุมชนตรอกตนโพธิ์ แขวงถนนนครไชย-

ศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 

นางจันทิมา เลิศณรงค เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนแฟลตสริิสาสตร 

รวม 7 คน 

หมายเหต ุใหบันทึกขอมูลเฉพาะท่ีมีสวนสนับสนุน รวมจัด หรือจัดกิจกรรม กศน. ในปงบประมาณท่ีจัดทำรายงาน

การประเมินตนเอง 

 แผนปฏบิตัิการประจำป ( ปงบประมาณ 2563 ) 

โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค 
กลุม 

เปาหมาย 

จำนวน

เปาหมาย 
พื้นที ่ ระยะเวลา งบประมาณ 

โครงการสงเสริม

สุขภาพ และสุขภาวะ

อนามัย ของนักศึกษา 

กศน. เขตดุสิต 

1.เพ่ือใหผูเรียนมี

น้ำหนัก สวนสูง และ

มีสมรรถภาพทางกาย

ตามเกณฑ 

2.เพ่ือใหผูเรียนมี

ความรูความเขาใจ

เรื่องสุขภาวะอนามัย 

3.เพ่ือใหผูเรียนไดมี

สุขภาพจิตและท่ีดี 

 

นักศึกษา 

กศน.เขต

ดุสิต 

120 คน วิทยาลัย

เทคโนโลยีวิมล 

ศรียาน เขต

ดุสิต  กทม. 

10 

พฤศจิกายน 

2562 

15,800 บาท 
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โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค 
กลุม 

เปาหมาย 

จำนวน

เปาหมาย 
พื้นที ่ ระยะเวลา งบประมาณ 

โครงการสอนเสริมวิชา

ภาษาอังกฤษเพ่ือ

การศึกษา สำหรับ 

นักศึกษา กศน. เขต 

ดุสิต 

1.เพ่ือใหนักศึกษามี

ความรูความเขาใจใน

เนื้อหาวิชา

ภาษาอังกฤษ 

2.เพ่ือใหนักศึกษามี

ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนในวิชา

ภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึน 

3.เพ่ือใหนักศึกษามี

เจตคติท่ีดีตอวิชา

ภาษาอังกฤษ 

นักศึกษา 

กศน.เขต

ดุสิต 

260 คน กศน.เขต ดุสิต 5 

พฤศจิกายน 

2562 - 

22 

กุมภาพันธ 

2563 

56,920 บาท 

โครงการอบรมเรื่อง 

สถาบันพระมหา 

กษัตริยกับประเทศ

ไทย 

1.เพ่ือเสริมสราง

อุดมการณ รักชาติ 

ศาสนา และสถาบัน

พระมหากษัตริยไทย

ของนักศึกษา 

2.เพ่ือใหนักศึกษามี

ความรู ความเขาใจท่ี

ถูกตองเก่ียวกับ

ประวัติศาสตรชาติ

ไทย 

3.เพ่ือเกิดความ

ตระหนักรูถึงคุณคา 

และความสำคัญ

ประวัติศาสตรแหง

การสรางชาติ

บานเมืองดวยสถาบัน

พระมหากษัตริย 

 

นักศึกษา 

กศน.เขต

ดุสิต 

300 คน กองพันทหาร

ปนใหญท่ี 1 

รักษาพระองค 

เขตดุสิต กทม. 

14 

ธันวาคม 

2562 

64,500 บาท 
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โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค 
กลุม 

เปาหมาย 

จำนวน

เปาหมาย 
พื้นที ่ ระยะเวลา งบประมาณ 

โครงการศึกษาเรียนรู

นอกสถานท่ีดานวิชา

สังคมศึกษา และวิชา

ประวัติศาสตรสำหรับ

นักศึกษากศน.เขตดุสิต 

1.เพ่ือนักศึกษามี

ความรูเรื่องประวัติ 

ศาสตรจากการ

เรียนรูสถานท่ีจริง 

2.เพ่ือใหนักศึกษา

ตระหนักและเห็น

คุณคาของประวัติ 

ศาสตรและสังคมจาก

การเรียนรูนอกสถาน 

ท่ีจริง 

3.เพ่ือใหนักศึกษามี

ความรูนำไปประยุกต 

ใชในชีวิตประจำวัน 

และจัดกระบวนการ

เรียนรูของตนเองได 

นักศึกษา 

กศน.เขต

ดุสิต 

450 คน พระราชวังบาง

ปะอิน อุทยาน

ประวัติศาสตร

ศูนยศิลปาชีพ

บางไทร จ.

พระนครศรีอยุ

ธยา 

21 – 22 

ธันวาคม 

2562 

89,400 บาท 

โครงการคายพัฒนา

วิชาการรูปแบบ STEM 

Education สำหรับ

นักศึกษา กศน.เขต

ดุสิต 

1.เพ่ือใหผูเรียนมี

ความรูความเขาใจ

การเรียนรูแบบสะ

เต็มศึกษา 

2.เพ่ือใหผูเรียนมี

ทักษะกระบวนการ

แกปญหาผานกระ 

บวนการทาง

วิทยาศาสตรโดย

รูปแบบสะเต็มศึกษา 

3.เพ่ือใหผูเรียนมีเจต

คติท่ีดีตอ

กระบวนการเรียนรู 

 

นักศึกษา 

กศน.เขต

ดุสิต 

150คน ศูนยวิทยา 

ศาสตรเพ่ือ

การศึกษา

สมุทรสาคร 

จังหวัด

สมุทรสาคร 

15 – 16 

กุมภาพันธ 

2563 

99,300บาท 
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โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค 
กลุม 

เปาหมาย 

จำนวน

เปาหมาย 
พื้นที ่ ระยะเวลา งบประมาณ 

 วิชาวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร และ

เทคโนโลยี 

     

โครงการอบรมอาสา

ยุวกาชาดหลักสูตร

พ้ืนฐานยุวกาชาด 

1.เพ่ือใหนักศึกษามี

ความรูความเขาใจ

การกาชาดและยุว

กาชาด 

2.เพ่ือใหนักศึกษา

ตระหนักถึงหนาท่ี

ความรับผิดชอบ การ

เสียสละ แลพรอมท่ี

จะชวยเหลือผูอ่ืน 

3.เพ่ือใหนักศึกษามี

เจตคติท่ีดีตอกิจการ

กาชาดและยุวกาชาด 

นักศึกษา 

กศน.เขต

ดุสิต 

100 คน คายลูกเสือ

พงศรัตน  

จ.กาญจนบุรี 

24 – 25 

มกราคม 

2563 

99,900 บาท 

โครงการเพ่ิม

ผลสัมฤทธิ์รายวิชา 

วิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร

ภาษาอังกฤษและ 

ภาษาไทยสำหรับ 

1.เพ่ือพัฒนาทักษะ

วิชาการดานวิทยา -

ศาสตร คณิตศาสตร 

ภาษาอังกฤษ และ

ภาษาไทย 

2.เพ่ือพัฒนาผลสัม -

ฤทธิก์ารทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติ 

(N-net) 

3.เพ่ือสนับสนุนให

ผูเรียนนำความรูไปใช

ในชีวิตประจำวัน 

รูจักการวางแผน 

 

นักศึกษา 

กศน.เขต

ดุสิต 

50 คน กองพันทหาร

ปนใหญท่ี1

รักษาพระองค 

1 – 2 

กุมภาพันธ 

2563 

22,860 บาท 
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โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค 
กลุม 

เปาหมาย 

จำนวน

เปาหมาย 
พื้นที ่ ระยะเวลา งบประมาณ 

โครงการคายจิตอาสา

นอมนำศาสตร

พระราชา 

1.เพ่ือปลูกฝงและ

สรางจิตสำนึกท่ีดี

ใหกับนักศึกษา 

2.เพ่ือใหนักศึกษามี

จิตสาธารณะและใช

เวลาวางใหเกิด

ประโยชน 

3.เพ่ือใหนักศึกษามี

ความรูความเขาใจ

เก่ียวกับศาสตร

พระราชาเพ่ือการ

พัฒนาอยางยั่งยืน 

นักศึกษา 

กศน.เขต

ดุสิต 

100 คน ร.ร.บานหนอง

ยาว จังหวัด

สุพรรณบุรี 

29

กุมภาพันธ 

– 1 

มีนาคม 

2563 

72,100 บาท 

โครงการอบรมให

ความรูการปองกัน 

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

และมหันตภัยฝุน  

P.M.2.5 

1.เพ่ือใหนักศึกษามี

ความรูความเขาใจ

เก่ียวกับโรคติดตอ

ไวรัสโคโรนา(Covid-

19)และฝุน P.M.2.5 

2.เพ่ือเสริมสราง

ความตระหนักใหกับ

นักศึกษาในการเฝา

ระวังและปองกัน

โรคติดตอเชื้อไวรัวโค

โรนา(Covid-19)และ

ฝุน P.M.2.5 

3.เพ่ือใหนักศึกษามี

ความรูและเขาใจ

เก่ียวกับกระบวนการ

จัดการเรียนรูตาม

หลักสูตรสถานศึกษา 

นักศึกษา 

กศน.เขต

ดุสิต 

120 คน วิทยาลัย

เทคโนโลยี

พณิชยการ

สามเสน 

28 

มิถุนายน  

2563 

23,000 บาท 
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โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค 
กลุม 

เปาหมาย 

จำนวน

เปาหมาย 
พื้นที ่ ระยะเวลา งบประมาณ 

 โครงการจิตอาสา

พัฒนาชุมชนและ

สิ่งแวดลอม 

1.เพ่ือเฉลิมพระ

เกียรติพระบาท 

สมเด็จพระเจาอยูหัว

เนื่องในวโรกาสวัน

เฉลิมพระชนพรรษา 

2.เพ่ืออนุรักษและ

ฟนฟูทรัพยากรธรรม 

ชาติและสิ่งแวดลอม 

3.เพ่ือสรางจิตอาสา

พัฒนาตนเอง ชุมชน 

สังคม 

นักศึกษา 

กศน.เขต

ดุสิต 

250 คน 1.วัดสวัสดิ์วารี

สีมาราม กทม. 

2.ปาชายเลน 

เขตบางขุน

เทียน กทม. 

24  

กรกฏาคม 

2563 

และ 

2 

สิงหาคม 

2563 

36,600บาท 

โครงการอบรมเรื่อง

สถาบันพระมหา- 

กษัตริยกับประเทศ

ไทย 

1.เพ่ือเสริมสราง

อุดมการณรักชาติ 

ศาสนาและสถาบัน

พระมหากษัตริย 

2.เพ่ือใหนักศึกษามี

ความรู ความเขาใจท่ี

ถูกตองเก่ียวกับ

ประวัติศาสตรชาติ

ไทย 

3.เพ่ือเกิดความ

ตระหนักรูถึงคุณคา

และความสำคัญ

ประวัติศาสตรแหง

การสรางชาติ

บานเมืองดวยสถาบัน

พระมหากษัตริย 

 

 

นักศึกษา 

กศน.เขต

ดุสิต 

200 คน กองพันทหาร

ปนใหญท่ี 1 

กรมทหารปน

ใหญท่ี 1 

รักษาพระองค 

5 

สิงหาคม 

2563 

51,860 บาท 
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โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค 
กลุม 

เปาหมาย 

จำนวน

เปาหมาย 
พื้นที ่ ระยะเวลา งบประมาณ 

โครงการคายพัฒนา

วิชาการรูปแบบ STEM 

Education สำหรับ

นักศึกษา กศน.เขต

ดุสิต 

1.เพ่ือใหผูเรียนมี

ความรูความเขาใจ

การเรียนรูแบบสะ

เต็มศึกษา 

2.เพ่ือใหผูเรียนมี

ทักษะกระบวนการ

แกปญหาผานกระ 

บวนการทาง

วิทยาศาสตรโดย

รูปแบบสะเต็มศึกษา 

3.เพ่ือใหผูเรียนมีเจต

คติท่ีดีตอ

กระบวนการเรียนรู 

นักศึกษา 

กศน.เขต

ดุสิต 

100คน ศูนยวิทยา 

ศาสตรเพ่ือ

การศึกษา

สมุทรสาคร 

จังหวัด

สมุทรสาคร 

13 – 14 

สิงหาคม 

2563 

74,600บาท 

ลูกเสือ กศน.เพ่ือ

เสริมสรางศักยภาพ

นักศึกษา ดวย

ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 

สำหรับนักศึกษา กศน.

เขตดุสิต 

1.เพ่ือเสริมสราง

ความรูความเขาใจใน

ยุทธศาสตรชาติ 20ป 

2.เพ่ือพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษาให

มีคุณธรรม วินัย และ

มีจิตอาสา 

นักศึกษา 

กศน.เขต

ดุสิต 

100 คน คายเพชรรัชต 

จังหวัดสระบุรี 

15 – 16 

สิงหาคม 

2563 

94,200.บาท 

โครงการศึกษาเรียนรู

หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงและเกษตร

ทฤษฎีใหม สำหรับ

นักศึกษา กศน.เขต

ดุสิต 

1.เพ่ือพัฒนาผูเรียน

ใหมีความรูและ

สามารถพัฒนา

ศักยภาพดาน

เศรษฐกิจพอเพียง 

2.เพ่ือใหผูเรียนได

พัฒนาตามสภาพจริง 

3.เพ่ือใหผูเรียนไดคิด

เปน วิเคราะหได 

นักศึกษา 

กศน.เขต

ดุสิต 

120 คน โครงการอัม- 

พวา ชัยพัฒนา

นุรักษ อ.อัมพ

วา จังหวัด

สมุทรสงคราม 

15 

สิงหาคม 

2563 

50,000 บาท 
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โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค 
กลุม 

เปาหมาย 

จำนวน

เปาหมาย 
พื้นที ่ ระยะเวลา งบประมาณ 

โครงการเสริมสราง

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

1.เพ่ือปลูกฝงทัศนคติ

ท่ีดีดานความ

ปลอดภัย 

2.เพ่ือสรางความรู

ความเขาใจท่ีถูกตอง

ในการปองกันภัย

อันตรายตาง ๆ 

3.เพ่ือใหประชาชน

นำความรูมาปรับใช

ในชีวิตประจำวันได

อยางปลอดภัย 

นักศึกษา 

กศน.เขต

ดุสิต 

20 คน ชุมชนสุโขทัย 

ซอย9 แขวง

สวนจิตรลดา 

26 

มกราคม 

2563 

2,300 บาท 

โครงการเสริมสราง

ประชาธิปไตยในชมุชน

เพ่ือพัฒนาท่ียั่งยืน 

1.เพ่ือสงเสริม

ประชาธิปไตยใน

ชุมชน 

2.เพ่ือใหประชาชนมี

ความรูและความ

เขาใจในระบอบ

ประชาธิปไตย 

ประชาช

น ทานำ

สามเสน 

20 คน ชุมชนทาน้ำ

สามเสน 

แขวงวชิรพยา

บาล เขตดุสิต 

กทม. 

21 

กุมภาพันธ 

2563 

2,300 บาท 

โครงการประชาธิปไตย

ความเปนพลเมืองดี 

1.เพ่ือสงเสริม

ประชาธิปไตยใน

ชุมชน 

2.เพ่ือใหประชาชนมี

ความรูและความ

เขาใจในระบอบ

ประชาธิปไตย 

 

 

 

 

ประชาช

น ชุมชน

แฟลตสิริ

สาสน 

20 คน ชุมชนแฟลต

สิริสาสน แขวง

ถนนนครไชย

ศรี เขตดุสิต 

กทม. 

20 

มกราคม 

2563 

2,000 บาท 
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โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค 
กลุม 

เปาหมาย 

จำนวน

เปาหมาย 
พื้นที ่ ระยะเวลา งบประมาณ 

โครงการประชาธิปไตย

ความเปนพลเมืองดี 

1.เพ่ือสงเสริม

ประชาธิปไตยใน

ชุมชน 

2.เพ่ือใหประชาชนมี

ความรูและความ

เขาใจในระบอบ

ประชาธิปไตย 

ประชาช

น ชุมชน

วัดญวน

คลองลำ

ปก 

20 คน ชุมชนวัดญวน

คลองลำปก 

แขวงสี่แยก

มหานาค เขต

ดุสิต กทม. 

7 

มีนาคม 

2563 

2,000 บาท 

โครงการเสริมสรางสุข

ภาวะท่ีดีใหกับผูสูงอายุ

และประชากรวัย

แรงงาน 

1.เพ่ือสงเสริมสุขภาพ

อนามัยของ

ประชาชนในชุมชน 

2.เพ่ือใหประชาชนมี

ความรูความเขาใจ

เก่ียวกับสุขภาพและ

การดูแลสุขภาพทีดี 

ประชาช

น ชุมชน

ตรอกตน

โพธิ์ 

20 คน ชุมชนตรอก

ตนโพธิ์ เขต

ดุสิต กทม. 

10 

มิถุนายน 

2563 

2,185 บาท 

โครงการสงเสรมิ

สุขภาพประชาชนดวย

อาหารตาน COVID-

19 

1.เพ่ือสรางความรูท่ี

ถูกตองในการดูแล

สุขภาพและปองกัน

ตนเองจากโรคติดตอ

covid-19 

2.เพ่ือสงเสริมการ

ดูแลสุขภาพอนามัย

ของตนเอง 

3.เพ่ือสรางความ

ตระหนักใหแก

ประชาชน 

 

 

 

 

ประชาช

น ชุมชน

ขางวัดสุ

คันธา- 

ราม 

20 คน ชุมชนขางวัดสุ

คันธาราม 

แขวงสวน

จิตรลดา กทม. 

20 

มิถุนายน 

2563 

2,185 บาท 
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โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค 
กลุม 

เปาหมาย 

จำนวน

เปาหมาย 
พื้นที ่ ระยะเวลา งบประมาณ 

โครงการอนุรักษ

สิ่งแวดลอมในชุมชน

อยางยั่งยืน 

1.เพ่ือเสริมสราง

ความเขาใจดาน

นโยบายการสรางการ

เติบโตบนคุณภาพ

ชวีิตท่ีเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม 

2.เพ่ือใหผูเขารวม

ตระหนักถึง

ความสำคัญของการ

สรางสังคมสีเขียว 

ประชาช

น ใน

พ้ืนท่ี

แขวง

ถนนนคร

ไชยศรี 

15 คน ชุมชนตรอก

ตนโพธิ์ เขต

ดุสิต กทม. 

22 

กุมภาพันธ 

2563 

6,000 บาท 

โครงการเสริมสราง

จิตสำนึกรักสิ่งแวด -

ลอมในชุมชน 

1.เพ่ือสงเสริมให

ประชาชนมีความรู 

ความเขาใจเก่ียวกับ

การอนุรักษ

สิ่งแวดลอม 

2.เพ่ือใหประชาชน

ผูเขารวมมีความรูใน

การปองกันและแกไข

ปญหาสิ่งแวดลอม 

ประชาช

นท่ัวไป 

15 คน ชุมชนริมทาง

รถไฟสายแปด

ริ้ว 

23 

กุมภาพันธ 

2563 

6,000 บาท 

โครงการรวมพลัง

อนุรักษสิ่งแวดลอม 

1.เพ่ือสงเสริมให

ประชาชนมีความรู 

ความเขาใจเก่ียวกับ

การอนุรักษ

สิ่งแวดลอม 

2.เพ่ือสงเสริมให

ประชาชนลดการใช

ทรัพยากรท่ีสงผล

กระทบตอ

สิ่งแวดลอม 

ประชาช

นชุมชน

วัดโบสถ 

15 คน ชุมชนแขวง

ซอยโซดา เขต

ดุสิต กทม. 

24 

กรกฏาคม 

2563 

6,000 บาท 
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โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค 
กลุม 

เปาหมาย 

จำนวน

เปาหมาย 
พื้นที ่ ระยะเวลา งบประมาณ 

โครงการพัฒนาชีวิต

ประชาชนสุขภาพดีมี

สุข 

1.เพ่ือเสริมสราง

ความรูความเขาใจท่ี

ถูกตองในการดูแล

สุขภาพอนามันของ

ตนเอง และผูอ่ืน 

2.เพ่ือใหประชาชน

นำความรูมาปรับใช

ในชีวิตประจำวันได

อยางถูกตอง 

ประชาช

นท่ัวไป 

15 คน ชุมชนทาน้ำ

สามเสน 

แขวงวชิรพยา

บาล กทม. 

23 

มีนาคม 

2563 

6,000 บาท 

โครงการสงเสริมสุข

ภาวะผูสูงวัยในชุมชน 

1.เพ่ือเสริมสราง

ความรูความเขาใจท่ี

ถูกตองในการดูแล

สุขภาพของ

ประชาชนและผูสูงวัย 

2.เพ่ือเสริมสรางการ

ดูแลสุขภาพอนามัย

ของตนเอง และผูอ่ืน 

3.เพ่ือใหประชาชนผู

สูงวัยนำความรูมา

ปรับใชใน

ชีวิตประจำวันได 

ประชาช

นและผู

สูงวัย 

ชุมชน

สุโขทัย

ซอย9 

15 คน ชุมชนสุโขทัย

ซอย 9 

22 

กุมภาพันธ 

2563 

6,000 บาท 

โครงการสิ่งแวดลอมดี

ดวยมือเรา 

1.เสริมสรางความรู

ความเขาใจในการ

รวมกันรักษา

สิ่งแวดลอม 

2.เสริมสรางให

ประชาชนตระหนัก

ถึงความสำคัญของสิ่ง 

แวดลอม 

ประชาช

นท่ัวไป 

15 คน กศน.แขวง

สวนจิตรลดา 

เขตดุสิต กทม. 

10 

กรกฎาคม 

2563 

6,000 บาท 
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25 

โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค 
กลุม 

เปาหมาย 

จำนวน

เปาหมาย 
พื้นที ่ ระยะเวลา งบประมาณ 

โครงการรวมพลัง

ตอตานยาเสพติด 

1.เพ่ือใหผูเขารวม

กิจกรรมไดทราบถึง

โทษและผลเสียของ

ยาเสพติด 

2.เพ่ือใหผูเขารวม

กิจกรรมรวมรณรงค

ตอตานยาเสพติด

อยางตอเนื่อง 

ประชาช

นท่ัวไป 

15 คน ชุมชนซอย

โซดา แขวง

ดุสิต เขตดุสิต 

กทม. 

24 

กรกฏาคม 

2563 

6,000 บาท 

โครงการเสริมสราง

จิตสำนึกรักสิ่งแวด -

ลอมในชุมชน 

1.เพ่ือสงเสริมให

ประชาชนมีความรู 

ความเขาใจเก่ียวกับ

การอนุรักษ

สิ่งแวดลอม 

2.เพ่ือใหประชาชน

ผูเขารวมมีความรูใน

การปองกันและแกไข

ปญหาสิ่งแวดลอม 

3.เพ่ือใหประชาชน

ผูเขารวมโครงการมี

ความรูในการปองกัน

ฝุน PM2.5  

ประชาช

นท่ัวไป 

15 คน ชุมชนบาน -

มนังคศิลา 

แขวงสี่แยก

มหานาค เขต

ดุสิต กทม. 

24 

กรกฎาคม 

2563 

6,000 บาท 

โครงการชุมชนยุคใหม

ใสใจเทคโนโลย ี

1.เพ่ือสงเสริมให

ประชาชนมีความรู 

ความเขาใจเก่ียวกับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร 

2.เพ่ือสงเสริมให

ประชาชนใช

เทคโนโลยีอยาง

ถูกตองปละปลอดภัย 

ประชาช

นท่ัวไป 

15 คน ชุมชนซอย

เสริมสุข แขวง

ถนนนครไชย

ศรี เขตดุสิต 

กทม. 

22 

กรกฎาคม 

2563 

6,000 บาท 
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โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค 
กลุม 

เปาหมาย 

จำนวน

เปาหมาย 
พื้นที ่ ระยะเวลา งบประมาณ 

โครงการเรียนรูตาม

หลักปรัชญาของ

เกษตรทฤษฎีใหม การ

ทำบัญชีครัวเรือน 

1.เพ่ือใหผูเขารวม

โครงการมีทักษะและ

ความรูเก่ียวกับการ

ดำเนินชีวิตตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

2.เพ่ือใหทราบถึง

วิธีการนำแนวทาง

ศาสตรพระราชาไป

ประยุกตใชใน

ชีวิตประจำวัน 

ประชาช

นชุมชน

แฟลตสิริ

สาสน 

แขวง

ถนนนคร

ไชยศรี 

เขตดุสิต 

กทม. 

8 คน ชุมชนแฟลต

สิริสาสน แขวง

ถนนนครไชย

ศรี เขตดุสิต 

กทม. 

21 

กุมภาพันธ 

2563 

3,200 บาท 

โครงการศาสตร

พระราชาพัฒนาชุมชน

สูความพอเพียง 

1.เพ่ือใหผูเขารวม

โครงการมีทักษะและ

ความรูเก่ียวกับการ

ดำเนินชีวิตตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

2.เพ่ือใหทราบถึง

วิธีการและการทรง

งานของรัชกาลท่ี 9 

3.เพ่ือใหผูเขารวมนำ

แนวทางศาสตร

พระราชาไป

ประยุกตใชใน

ชีวิตประจำวันได 

4.เพ่ือใหผูเขารวมได

ศึกษาเรียนรูจาก

แหลงเรียนรูท่ีมีอยูใน

ชุมชนและพัฒนาตอ 

ประชา -

ชนชุมชน

ทาน้ำ-

สามเสน 

8 คน ชุมชนทาน้ำ

สามเสน  

22 

กุมภาพันธ 

2563 

3,200 บาท 
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โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค 
กลุม 

เปาหมาย 

จำนวน

เปาหมาย 
พื้นที ่ ระยะเวลา งบประมาณ 

โครงการเรียนรูตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง สูวิสาหกิจ

ชุมชน 

1.เพ่ือใหผูเขารวม

โครงการมีทักษะและ

ความรูเก่ียวกับการ

ดำเนินชีวิตตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

2.เพ่ือใหทราบถึง

วิธีการและการทรง

งานของรัชกาลท่ี 9 

3.เพ่ือใหผูเขารวมนำ

แนวทางศาสตร

พระราชาไป

ประยุกตใชใน

ชีวิตประจำวันได 

ประชาช

นใน

ชุมชน

บานพัก

องคการ

ทอผา

แขวง

ถนนนคร

ไชยศรี 

แขตดุสิต 

กทม. 

8 คน ชุมชนบานพัก

องคการทอผา 

1 

มิถุนายน 

2563 

3,200 บาท 

โครงการเรียนรูตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

1.เพ่ือใหผูเขารวม

โครงการมีทักษะและ

ความรูเก่ียวกับการ

ดำเนินชีวิตตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

2.เพ่ือใหทราบถึง

วิธีการและการทรง

งานของรัชกาลท่ี 9 

3.เพ่ือใหผูเขารวมนำ

แนวทางศาสตร

พระราชาไป

ประยุกตใชใน

ชีวิตประจำวันได 

 

ประชาช

นใน

ชุมชน

ขางวัดสุ

คัน

ธาราม 

8 คน ชุมชนขางวัด- 

สุคันธาราม 

26 

พฤษภาคม 

2563 

3,200 บาท 
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โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค 
กลุม 

เปาหมาย 

จำนวน

เปาหมาย 
พื้นที ่ ระยะเวลา งบประมาณ 

โครงการศาสตร

พระราชาอยูอยาง

พอเพียง 

1.เพ่ือใหผูเขารวม

โครงการมีทักษะและ

ความรูเก่ียวกับการ

ดำเนินชีวิตตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

2.เพ่ือใหทราบถึง

วิธีการและการทรง

งานของรัชกาลท่ี 9 

3.เพ่ือใหผูเขารวมนำ

แนวทางศาสตร

พระราชาไป

ประยุกตใชใน

ชีวิตประจำวันได 

ประชาช

นท่ัวไป 

8 คน ชุมชนวัด

ประชาระบือ

ธรรม 2 

30 

มิถุนายน 

2563 

3,200 บาท 

โครงการตามรอยพอ

สานตอความพอเพียง 

1.เพ่ือใหผูเขารวม

โครงการมีทักษะและ

ความรูเก่ียวกับการ

ดำเนินชีวิตตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

2.เพ่ือใหทราบถึง

วิธีการและการทรง

งานของรัชกาลท่ี 9 

3.เพ่ือใหผูเขารวมนำ

แนวทางศาสตร

พระราชาไป

ประยุกตใชใน

ชีวิตประจำวันได 

 

ประชา- 

ชนใน

ชุมชนทา

น้ำสาม-

เสน 

8 คน ชุมชนทาน้ำ

สามเสน 

30 

มิถุนายน 

2563 

3,200 บาท 
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โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค 
กลุม 

เปาหมาย 

จำนวน

เปาหมาย 
พื้นที ่ ระยะเวลา งบประมาณ 

โครงการศาสตร

พระราชาสูการพัฒนา

อยางยั่งยืน 

1.เพ่ือใหผูเขารวมมี

ความรูเก่ียวกับ การ

ดำเนินชีวิตตาม

ศาสตรของพระราชา 

2.เพ่ือใหผูเขารวม

โครงการมีความรู

ความเขาใจในการทำ

บัญชีครัวเรือน 

3.เพ่ือใหผูเขารวม

โครงการมีความรู

ความเขาใจเก่ียวกับ

ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ประชาช

นท่ัวไป 

8 คน ชุมชนวัดญวณ

คลองลำปก 

8 

มีนาคม  

2563 

3,200 บาท 

โครงการอบรมให

ความรูการคาขาย

ออนไลน 

1.เพ่ือเสริมสราง

ความเขาใจดาน

นโยบายเศรษฐกิจ

ดิจิทัลกับประโยชน

ตอเศรษฐกิจ และ

สังคม 

2.เพ่ือใหผูเขารวม

โครงการเกิดการใช

เทคโนโลยีดิจิทัลท่ี

ปลอดภัย มีความ

เขาใจกฎระเบียบ 

มารยาทในการใช

เทคโนโลยีดิจิทัล 

3.เพ่ือใหสามารถใช

งานสมารทโฟนได 

อยางถูกตอง 

ประชา- 

ชนใน

พ้ืนท่ี

แขวง

สวน

จิตรลดา 

15 คน ชุมชนซอย

โซดา 

30 

กรกฎาคม 

2563 

4,090 บาท 
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โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค 
กลุม 

เปาหมาย 

จำนวน

เปาหมาย 
พื้นที ่ ระยะเวลา งบประมาณ 

โครงการอบรมให

ความรูการคาขาย

ออนไลน 

1.เพ่ือเสริมสราง

ความเขาใจดาน

นโยบายเศรษฐกิจ

ดิจิทัลกับประโยชน

ตอเศรษฐกิจ และ

สังคม 

2.เพ่ือใหผูเขารวม

โครงการเกิดการใช

เทคโนโลยีดิจิทัลท่ี

ปลอดภยั มีความ

เขาใจกฎระเบียบ 

มารยาทในการใช

เทคโนโลยีดิจิทัล 

3.เพ่ือใหสามารถใช

งานสมารทโฟนได 

อยางถูกตอง 

ประชา- 

ชนใน

พ้ืนท่ี

แขวง

สวน

จิตรลดา 

15 คน ชุมชนขางวัด 

สุคันธาราม 

8 

สิงหาคม 

2563 

4,090 บาท 

โครงการอบรมให

ความรูการคาขาย

ออนไลน 

1.เพ่ือเสริมสราง

ความเขาใจดาน

นโยบายเศรษฐกิจ

ดิจิทัลกับประโยชน

ตอเศรษฐกิจ และ

สังคม 

2.เพ่ือใหผูเขารวม

โครงการเกิดการใช

เทคโนโลยีดิจิทัลท่ี

ปลอดภัย มีความ

เขาใจกฎระเบียบ 

มารยาทในการใช

เทคโนโลยีดิจิทัล 

ประชา- 

ชนใน

พ้ืนท่ี

แขวง

สวน

จิตรลดา 

15 คน ชุมชนขางบาน 

มนังคศิลา 

30 

กรกฎาคม 

2563 

4,090 บาท 
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โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค 
กลุม 

เปาหมาย 

จำนวน

เปาหมาย 
พื้นที ่ ระยะเวลา งบประมาณ 

โครงการจัดและ

สงเสริมการจัด

การศึกษาตลอดชีวิต

เพ่ือคงพัฒนาการทาง

กาย จิตและสมองของ

ผูสูงอายุ 

1.เพ่ือปองกันภาวะ

ซึมเสราของผูสูงอายุ 

2.เพ่ือใหมีความรูและ

ความเขาใจท่ีถูกตอง

เก่ียวกับสุขภาพกาย

และการดูแลสุขภาพ

ของผูสูงอายุ 

3.เพ่ือพัฒนาการทาง

กาย จิต และสมอง

แกผูสูงอายุ 

ผูสูงอายุ

ในพ้ืนท่ี

เขตดุสิต 

50 คน 1.ชุมชนแฟลต

สิริสาสน 

2.ชุมชนวัด

ประชาระบือ

ธรรม 2 

22 

กรกฎาคม 

2563 

และ 

24 

กรกฎาคม 

2563 

6,750 บาท 

โครงการจางพิมพสื่อ

ประชาสัมพันธรับ

สมัครนักศึกษา กศน.

เขตดุสิต 

1.เพ่ือประชาสัมพันธ

การรับสมัคร

นักศึกษาหลักสูตร

การศึกษานอกระบบ 

2.เพ่ือเพ่ิมจำนวน

กลุมเปาหมายท่ี

พลาดและขาดโอกาส

ทางการศึกษา 

ประชา-

ชนใน

พ้ืนท่ีเขต

ดุสิตและ

ใกลเคียง 

4,000 คน กศน.เขตดุสิต

และ กศน.

แขวง5แหง 

22 

ธันวาคม 

2562 

66,000 บาท 

โครงการสงเสริมการ

เรียนรูตามอัธยาศัย

เนื่องในวันเด็ก

แหงชาติ 

1.เพ่ือสงเสริม 

สนับสนุน การอาน 

การเรียนรู และปลุก

ฝงนิสัยรักการอาน

ใหกับกลุมเปาหมาย

อยางกวางขวาง  

2.เพ่ือเพ่ิมชองทาง

และโอกาสการอาน 

3.เพ่ือรวมจัด

กิจกรรมงานฉลองวัน

เด็กแหงชาติ 

ผูดอย

ดอกาส 

ผูพลาด

โอกาส 

กศน.เขต

ดุสิต 

200 คน 1.กระทรวง- 

ศึกษาธิการ 

2.ศูนยการคา 

สุพรีมคอม-

เพล็กซ 

11 

มกราคม 

2563 

6,780 บาท 
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โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค 
กลุม 

เปาหมาย 

จำนวน

เปาหมาย 
พื้นที ่ ระยะเวลา งบประมาณ 

โครงการเฉลมิพระ

เกียรติพระบาทสมเด็จ

พระวชิรเกลาเจาอยูหัว

ประมุขของคณะ

ลูกเสือแหงชาติ 

1.เพ่ือพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษาให

มีคุณธรรม มีวินัย มี

จิตสาธารณะ และมี

จิตอาสา 

2.เพ่ือสงเสริมให

นักศึกษาทำดีดวย

หัวใจและหางไกลยา

เสพติด 

3.เพ่ือเฉลิมพระ

เกียรติ

พระบาทสมเด็จพระ 

วชิรเกลาเจาอยูหัว

ประมุขของคณะ

ลูกเสือแหงชาติ 

นักศึกษา 

กศน.เขต

ดุสิต 

36 คน กระทรวง- 

ศึกษาธิการ 

5 

ธันวาคม 

2562 

10,993 บาท 
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รางวัล เกียรติบัตร การเชิดชูเกียรติที่สถานศึกษาไดรับ (ตั้งแตปงบประมาณที่จัดทำรายงานการประเมินตนเอง 

ยอนหลังไปไมเกิน 3 ปงบประมาณ) 

รางวลั เกยีรตบิตัร 

การเชดิชเูกยีรติทีส่ถานศึกษาไดรบั 
ดาน/เรือ่ง หนวยงาน องคกรทีม่อบ 

1.รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 

 

 

 

ประกวดโครงงานสะเต็มศึกษาสูการ 

ประกอบอาชีพตามแนวทางพระราช- 

ดำริเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2562 

ศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษาเอก-

มัย สำนักงานสงเสริมการศึกษานอก-

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

กระทรวงศึกษาธิการ 

2.สถานศึกษาปลอดภัยดีเดน รางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเดน 

ประจำป 2563 ตอเนื่องเปนปท่ี 2 

กระทรวงแรงงาน 

3.ชุมชนตนแบบไทยนิยมยั่งยืนระดับ 

ตำบล (ชุมชนบานมนังศิลา) 

ไทยนิยมยั่งยืน กระทรวงศึกษาธิการ 

4.รางวัลชมเชย การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา 

สูการประกอบอาชีพตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2561 

ศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษาเอก-

มัย(สำนักงานสงเสริมการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย) 

5.รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา 

สูการประกอบอาชีพตามแนวทาง 

เศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2562 

ศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษาเอก-

มัย(สำนักงานสงเสริมการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย) 

6. เกียรติบัตรเปนชุมชนตนแบบ

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล 

ชุมชนขางวัดสุคันธาราม 

โครงการไทยนิยมยั่งยืน กระทรวงศึกษาธกิาร 

7.เกียรติบัตร รางวัลสถานศึกษา

ปลอกภัย ดีเดนประจำป ๒๕๖๒      

ปท่ี๑ ติดตอกัน 

สถานศึกษาปลอกภัย กระทรวงแรงงาน 

8.เกียรติบัตร รางวัล 

สถานศึกษาปลอดภัย ดีเดนประจำป 

๒๕๖๓ ปท่ี๒ ติดตอกัน 

สถานศึกษาปลอกภัย กระทรวงแรงงาน 

9.เกียรติบัตร รางวัล กศน.ตำบล ๕ 

ดีพรีเม่ียมระดับกลุมโซนกรุงเทพกลาง 

กศน.ตำบล ๕ ดีพรีเม่ียม สำนักงานสงเสริมการศึกษานอก- 

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

กรุงเทพมหานคร 
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รางวลั เกยีรตบิตัร 

การเชดิชเูกยีรติทีส่ถานศึกษาไดรบั 
ดาน/เรือ่ง หนวยงาน องคกรทีม่อบ 

10.เกียรติบัตร รางวัล กศน.ตำบล ๕ 

ดีพรีเม่ียม ระดับสำนักงาน กศน.กทม. 

กศน.ตำบล ๕ ดีพรีเม่ียม สำนักงานสงเสริมการศึกษานอก- 

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

กรุงเทพมหานคร 

 

11.เกียรติบัตรผูอำนวยการ กศน.เขต 

ดีเดนระดับภาค 

การสงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือ

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง 

12.เกียรติบัตรเปนสถานศึกษาใน

สังกัดท่ีสงเสริมและสนับสนุนการจัด

โครงการ ๑๐๘ อาชีพ 

กศน. สรางงาน สรางรายได กระทรวงศึกษาธิการ 

13.รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี ๒ โครงงาน SAVE 2 hands การ

ประกวดโครงงานสะเต็มศึกษาสูการ

ประกอบอาชีพ 

สำนักงานสงเสริมการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

14.โลเกียรติคุณสถานศึกษาตนแบบ การจัดกิจกรรมการเรียนรูดาน

ประวัติศาสตรชาติไทยและบุญคุณ

ของพระมหากษัตริยไทย 

สำนักงาน กศน. สำนักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

15.โลเชิดชูเกียรติ ผูอำนวยการสถานศึกษา กศน.เขต

ดุสิต เปนผูบริหารสถานศึกษาดีเดน 

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

16.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ประกวดสมตำลีลา โครงการ ๑๐๘ 

อาชีพ “กศน. สรางงาน สรางรายได” 

กระทรวงศึกษาธิการ 

17.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ประกวดแกะสลักผัก ผลไมโครงการ 

๑๐๘ อาชีพ “กศน. สรางงาน สราง

รายได” 

กระทรวงศึกษาธิการ 

18.รางวัลชนะเลิศ ประกวดแกะสลักผัก ผลไมโครงการ 

๑๐๘ อาชีพ “กศน. สรางงาน สราง

รายได” 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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คาเปาหมายของสถานศึกษา 

เพื่อเปนการกำหนดเปาหมายของการพัฒนาผูเรียนของสถานศึกษา ตามแนวทางการประเมินคุณภาพ

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จึงมีการกำหนดคาเปาหมายเกี่ยวกับผลลัพธที่จะใหเกิดแกผูเรยีน 

โดยการมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรของสถานศึกษา เพื่อใชในการเทียบเคียง ตรวจสอบ 

ประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษาเฉพาะในประเด็นการพิจารณาที่สมควรจัดใหมีการกำหนด คา

เปาหมาย สำหรับใชในการ 

ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ไวดังนี้ 

มาตรฐานการศกึษานอกระบบระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  

ประเด็นการพิจารณาที่ 1.1 ผูเรียนการศึกษาขั ้นพื ้นฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีสอดคลองกับ

หลักสูตรสถานศึกษา 

คาเปาหมายที่กาหนดไว คือ สถานศึกษามีการกาหนดคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา

บังคับที่ไวเปนคาเปาหมาย โดยกาหนดจาก 

            √        คะแนนเฉลี่ยผลการสอบปลายภาคเรียนของผูเรียน จำนวน 2 ภาคเรียน หรือ 

                      คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษานอกระบบโรงเรยีน (N-net)  

จำนวน 2 ภาคเรียน ดังนี้ 

 

ระดบั/รายวชิา คะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน รายวชิาบงัคับ 

ทีส่ถานศกึษากำหนดไวเปนคาเปาหมาย 

ประถมศึกษา  

- ทักษะการเรียนรู คาเฉลี่ย 37.28 

- ภาษาไทย คาเฉลี่ย 50.20 

- ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน คาเฉลี่ย 35.33 

- คณิตศาสตร คาเฉลี่ย 29.56 

- วิทยาศาสตร คาเฉลี่ย 32.02 

- ชองทางการเขาสูอาชีพ คาเฉลี่ย 54.17 

- ทักษะการประอบอาชีพ คาเฉลี่ย 36.06 

- พัฒนาอาชีพใหมีอยูมีกิน คาเฉลี่ย 36.17 

- เศรษฐกิจพอเพียง คาเฉลี่ย 63.23 

- สุขศึกษา พลศึกษา คาเฉลี่ย 41.06 

- ศิลปศึกษา คาเฉลี่ย 42.69 

- สังคมศึกษา คาเฉลี่ย 45.75 
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ระดบั/รายวชิา คะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน รายวชิาบงัคับ 

ทีส่ถานศกึษากำหนดไวเปนคาเปาหมาย 

- ศาสนา และหนาท่ีพลเมือง คาเฉลี่ย 29.71 

- การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม คาเฉลี่ย 45.60 

มัธยมศึกษาตอนตน  

- ทักษะการเรียนรู คาเฉลี่ย 37.01 

- ภาษาไทย คาเฉลี่ย 45.83 

- ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน คาเฉลี่ย 26.42 

- คณิตศาสตร คาเฉลี่ย 27.91 

- วิทยาศาสตร คาเฉลี่ย 28.62 

- ชองทางการพัฒนาอาชีพ คาเฉลี่ย 53.56 

- ทักษะการพัฒนาอาชีพ คาเฉลี่ย 38.47 

- พัฒนาอาชีพใหมีความเขมแข็ง คาเฉลี่ย 34.39 

- เศรษฐกิจพอเพียง คาเฉลี่ย 55.19 

- สุขศึกษา พลศึกษา คาเฉลี่ย 48.24 

- ศิลปศึกษา คาเฉลี่ย 33.97 

- สังคมศึกษา คาเฉลี่ย 38.06 

- ศาสนา และหนาท่ีพลเมือง คาเฉลี่ย 32.81 

- การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม คาเฉลี่ย 36.62 

มัธยมศึกษาตอนปลาย  

- ทักษะการเรียนรู คาเฉลี่ย 36.53 

- ภาษาไทย คาเฉลี่ย 39.87 

- ภาษาอังกฤษเพ่ือชีวิตและสังคม คาเฉลี่ย 23.15 

- คณิตศาสตร คาเฉลี่ย 24.22 

- วิทยาศาสตร คาเฉลี่ย 21.37 

- ชองทางการขยายอาชีพ คาเฉลี่ย 50.78 

- ทักษะการขยายอาชีพ คาเฉลี่ย 35.57 

- พัฒนาอาชีพใหมีความม่ันคง คาเฉลี่ย 40.47 

- เศรษฐกิจพอเพียง คาเฉลี่ย 40.85 

- สุขศึกษา พลศึกษา คาเฉลี่ย 53.67 
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ระดบั/รายวชิา คะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน รายวชิาบงัคับ 

ทีส่ถานศกึษากำหนดไวเปนคาเปาหมาย 

- ศิลปศึกษา คาเฉลี่ย 27.14 

- สังคมศึกษา คาเฉลี่ย 30.32 

- ศาสนา และหนาท่ีพลเมือง คาเฉลี่ย 29.36 

- การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม คาเฉลี่ย 21.06 

 

  ประเดน็การพิจารณาที่ 1.2 ผูเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคณุธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลกัษณะที่

ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  

   คาเปาหมายที่กำหนดไว คอื สถานศึกษาคาดวาจะมีผูเรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีไดรับการยกยอง เชิดชู

เกียรติ หรือเปนแบบอยางที่ดีในดานที่เกี่ยวของกับการมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยม หรือคุณลักษณะที่ดี จำนวน  

10 คน 
 

  ประเดน็การพจิารณาที ่1.3 ผูเรยีนการศึกษาขัน้พืน้ฐานมคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห คิดอยางมี

วจิารณญาณ และแลกเปลีย่นความคดิเหน็รวมกบัผูอืน่  

            คาเปาหมายที่กำหนดไว คอื สถานศึกษาคาดวาจะมีผูเรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีความสามารถในการ

คิดวิเคราะห ไตรตรองอยางรอบคอบ โดยใชขอมูลและเหตุผลประกอบการตัดสินใจ แกไขปญหาไดอยางถูกตอง 

สมเหตุสมผล และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกับผูอ่ืนได จำนวน  5 คน  
 

  ประเด็นการพิจารณาที่ 1.4 ผูเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสามารถในการสรางสรรคงาน ชิ้นงาน 

หรือนวัตกรรม 

  คาเปาหมายทีก่าหนดไว คอื สถานศึกษาคาดวาจะมีผูเรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีสามารถสรางโครงงาน 

ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือสิ่งใหมท่ีสามารถนาไปใชประโยชนไดจริง จำนวน  5 คน  
 

            ประเดน็การพจิารณาที ่1.8 ผูจบการศึกษาขัน้พืน้ฐานนาความรู ทักษะพืน้ฐานทีไ่ดรบัไปใชหรอื

ประยุกตใช  

            คาเปาหมายที่กำหนดไว คอื สถานศึกษาคาดวาจะมีจำนวนผูจบการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอก

ระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีสามารถนำความรู ทักษะพ้ืนฐานท่ีไดรับไปใช หรือประยุกตใชในการดำเนินชีวิต 

การประกอบอาชีพ หรือเพ่ือการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน จำนวน  5  คน  
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มาตรฐานการศกึษาตอเนือ่ง  

   ประเดน็การพจิารณาที ่1.3 ผูจบหลักสตูรการศกึษาตอเนือ่งทีน่าความรูไปใชจนเหน็เปนประจักษหรอื

ตวัอยางทีด่ ี 

             คาเปาหมายที่กำหนดไว คอื สถานศึกษาคาดวาจะมีจำนวนผูจบการศึกษา และหรอืจำนวนกลุมผูจบ

การศึกษาตอเนื่อง ท่ีมีผลการดำเนินงานท่ีเห็นเปนประจักษในพ้ืนท่ี หรือเปนตัวอยางท่ีดี จำนวน  5  คน 
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บทที ่2 

ผลการประเมนิตนเองของสถานศกึษา  
   

 ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุสิต สังกัดสำนักงานสงเสริมการศึกษา 

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ มีการจัดการศึกษา 

3 ประเภท ประกอบดวย 

             การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

    การศึกษาตอเนื่อง 

   การศึกษาตามอัธยาศัย 

ซ่ึงไดมีการกำหนด และประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาไวแลว เม่ือวันท่ี 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

จึงไดดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปงบประมาณ 2563 ตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษาที ่สอดคลองเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง มาตรฐานการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย ประกาศ ณ วันท่ี 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ซ่ึงมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
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ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เฉพาะมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐาน และมาตรฐานท่ี 2 คุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ) 

มาตรฐานการศกึษา/ 

ประเด็นการพจิารณา 

คานำ้หนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงาน 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้  

และรองรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได 
ระดบั

คุณภาพ 

มาตรฐานที ่ 1 คณุภาพของผูเรยีน

การศึกษานอกระบบ  

ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

50 
    

1.1 ผูเรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดี

สอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา  

10 ศ ูนย การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อ ัธยาศ ัยเขตด ุส ิตจ ัดการเร ียนการสอนตาม

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา     

ขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยเนนการจัด

กระบวนการเรียนการสอนตามปรัชญา “คิดเปน” 

โดยใชขอมูลบริบท สภาพแวดลอมในชุมชนเขต

ดุสิต นำมาวิเคราะหเพื่อประยุกตใชในขั้นตอนการ

ดำเนินงานโดยคำนึงถึงผู เรียนเปนสำคัญ โดยมี

ข้ันตอนในการดำเนินงาน 4 ข้ันตอน ดังนี้ 

1. ขั ้นกำหนดสภาพปญหา/ความตองการในการ

เรียนรู 

2. ข้ันแสวงหาขอมูลและจัดการเรียนรู 

3. ข้ันปฏิบัติ 

ศ ู น ย  ก า ร ศ ึ ก ษ าน อ กร ะ บ บ แ ล ะ

การศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุสิตจากผล

การดำเนินงานของสถานศึกษา พบวา 

สถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

บรรลุตามเปาหมาย ผูเรียนมีความรู มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี สอดคลอง

กับหลักสูตรสถานศึกษา โดยไดนำผล

การเรียนเฉลี ่ยรายวิชาบังคับระดับ

ประถมศึกษา ม ัธยมศึกษาตอนตน 

และมัธยมศึกษาตอนปลายของภาค

เรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562 

10 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐานการศกึษา/ 

ประเด็นการพจิารณา 

คานำ้หนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงาน 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้  

และรองรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได 
ระดบั

คุณภาพ 

4. ขั ้นประเมินผลการเรียนรู และสรุปเปนองค

ความรูใหม 

       สถานศ ึกษาม ีการประช ุมบ ุคลากรของ

สถานศึกษาในการกำหนดหาคาคะแนนเปาหมาย 

เฉพาะรายวิชาบังคับตามแผนการลงทะเบียนเรยีน

ตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยใชคะแนนเฉลี่ยผล

การเรียนสอบปลายภาคของผูเรียน จำนวน 2 ภาค

เรียน คือภาคเรียนที ่ 2/2562 และภาคเรียนท่ี 

1/2563 โดยสถานศึกษานำเสนอคาเปาหมายของ

สถานศึกษาใหผูอำนวยการสำนักงาน กศน. กทม. 

ให ความเห ็นชอบ โดยผ ู บร ิหารสถานศ ึกษา

รับทราบรวมกัน และบุคลากรของสถานศึกษา

วางแผนในการดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา

ผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี ทั้งการวัด

ผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนและผลการทดสอบดาน

การศึกษาระดับชาติการศึกษานอกระบบโรงเรียน 

(N-NET) โดยจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียน

โครงการพ ัฒนาค ุณภาพผ ู  เร ียนบรรจ ุ ไว  ใน

แผนปฏิบัต ิการประจำป 2563 โดยครูผ ู สอน

และ ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2563 

และนำมาเปรียบเทียบกับคาเปาหมาย 

ท่ีกำหนดไวนำมาคิดคำนวณรอยละ 

เฉลี่ยในภาพรวม ไดรอยละ 100 

และนำไปเทียบกับเกณฑการให 

คะแนน ได 5 คะแนน คำนวณคะแนน 

ท่ีไดจากเกณฑการใหคะแนนเทียบกับ 

คาน้ำหนักคะแนน อยูในชวง10คะแนน 

ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

รองรอย/หลักฐาน 

1. รายงานผลคะแนนเฉลี่ยผลการสอบ

ปลายภาคเรียนของผู เร ียนทุกระดับ

การศ ึกษาในรายว ิ ชาบ ั งค ั บของ

สถานศึกษา ระดบัประถม มัธยมศึกษา

ตอนตน และ มัธยมศึกษาตอนปลาย 

จากระบบ ITW51 
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มาตรฐานการศกึษา/ 

ประเด็นการพจิารณา 

คานำ้หนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงาน 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้  

และรองรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได 
ระดบั

คุณภาพ 

จ ัดการเร ียนการสอนตามหลักส ูตรโดยใช สื่อ

กิจกรรมการเร ียนการสอนที ่หลากหลายผาน

เ ทค โ น โ ล ย ี โ ด ย ใ ช  แ อปพล ิ เ ค ช ั ่ น  Google 

Classroom โปรแกรม Zoom, Ka-hoot, Line  

2. ตารางสรุปขอมูลคะแนนเฉลี่ยผล

การสอบปลายภาครายวิชาบังคับของ

สถานศึกษาเปรียบเทียบกับคาคะแนน

เปาหมายท่ีกำหนดไว 

3. สถานศึกษาจัดโครงการพัฒนา

คุณภาพผูเรียนเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน บรรจุไวในแผนปฏิบัติ

การประจำป 2563 ดังนี้ 

3.1. โครงการสอนเสริมวิชา

ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษา สำหรับ

นักศึกษา กศน. เขตดุสิต 

3.2.โครงการคายพัฒนาวิชาการ

รูปแบบ STEM Education สำหรับ

นักศึกษา กศน. เขตดุสิต 

3.3. โครงการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์รายวิชา

วิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

ภาษาอังกฤษและภาษาไทยสำหรับ

นักศึกษา กศน. เขตดุสิต 
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มาตรฐานการศกึษา/ 

ประเด็นการพจิารณา 

คานำ้หนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงาน 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้  

และรองรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได 
ระดบั

คุณภาพ 

สงผลใหผลใหคาคะแนนเฉลี่ยปลาย

ภาคเรียนท่ี 2/2562 และภาคเรียนท่ี 

1/2563 สูงกวาคาเปาหมายท่ีตั้งไว 

รอยละ 100 

4. สรุปผลการดำเนินงานโครงการท่ี

เก่ียวของ 

5. ภาพถายการจัดกิจกรรมโครงการท่ี

เก่ียวของ 

6. อ่ืน ๆ 

1.2 ผูเรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยม  

และคุณลักษณะท่ีดีตามท่ี

สถานศึกษากำหนด  

10 1. สถานศึกษามีการประเมินคุณธรรมผู  เร ียน

การศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทุกระดับ

คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อยางเปนระบบ 

ชัดเจน 

2. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมโครงการท่ีสงเสริม 

สนับสนุนผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยม 

จากผลการดาเนินงานของสถานศึกษา 

พบวา ผูเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมี

ค ุณธรรม จร ิยธรรม ค าน ิยม และ

คุณลักษณะที่ดีตามที ่สถานศึกษากา

หนด โดยมีผลการดาเนินงาน ดังนี ้

1. สถานศึกษามีแผนการปฏิบัติงาน

ประจาปงบประมาณ 2563ดำเนินการ

จัดกิจกรรมโครงการสงเสริมสนับสนุน

8 ดเีลิศ 
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มาตรฐานการศกึษา/ 

ประเด็นการพจิารณา 

คานำ้หนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงาน 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้  

และรองรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได 
ระดบั

คุณภาพ 

และคุณลักษณะที่พึงประสงค เชน โครงการอบรม

เรื ่อง สถาบันพระมหากษัตริยกับประเทศไทย

ประจำปงบประมาณ 2563 , โครงการจิตอาสา

พัฒนาชุมชนและสิ ่งแวดลอม สำหรับนักศึกษา 

กศน.เขตดุส ิต (ครั ้งที ่  1) , ล ูกเส ือ กศน.เพ่ือ

เสริมสรางศักยภาพนักศึกษา ดวยยุทธศาสตรชาติ 

๒๐ ป สำหรับนักศึกษา กศน.เขตดุสิต เปนตน 

3. สถานศึกษามีการประเมินผล สรุปผล และ

รายงานผลการดำเนินงานโครงการอยางตอเนื่อง 

ใหผูเรียนมีคุณธรรม จรยิธรรม คานิยม

และคุณลักษณะที่ดีตามที่สถานศึกษา

กาหนด 

2. สถานศ ึกษาได ดำเน ินโครงการ

กิจกรรม เพื ่อสงเสร ิมให ผ ู  เร ียนมี

ค ุณธรรม จร ิยธรรม ค าน ิยมและ

คุณลักษณะที ่ด ี ตามที ่สถานศึกษา

กำหนด 

รองรอย/หลกัฐาน 

1 .  แ บ บ ป ร ะ เ ม ิ น ค ุ ณ ธ ร ร ม ต า ม

พฤติกรรมบงชี้ 

2. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 

สำหรับนักศึกษา กศน.เขตดุสิต 

3. แบบสรุปรายงานผลการดำเนินงาน

โครงการอบรมคุณธรรมจร ิยธรรม 

สำหรับนักศึกษา กศน.เขตดุสิต   
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มาตรฐานการศกึษา/ 

ประเด็นการพจิารณา 

คานำ้หนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงาน 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้  

และรองรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได 
ระดบั

คุณภาพ 

4. ภาพถายการจัดโครงการ  กิจกรรม

ท่ีเก่ียวของ 

1.3 ผูเรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มีความสามารถในการคิดวิเคราะห 

คิดอยางมีวิจารณญาณ และ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกับผูอ่ืน  

5 1. สถานศ ึกษาม ีการจ ัดกระบวนการเร ียนรู  

กิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

2. คร ูผ ู สอนมีการประเม ินความสามารถของ

ผูเรียนการศึกษาขั้นฐาน หลักสูตรการศึกษานอก

ระบบระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 

2551 ท ุกระด ับ  โดยม ีการประเ มินผ ู  เ ร ี ยน

การศึกษาขั ้นพื ้นฐานเปนรายบุคคลโดยการใช

วิธีการสังเกตเวลานักศึกษามาพบกลุม หรือการ

รวมกิจกรรมที่ทางสถานศึกษาจัดขึ้น โดยเฉพาะ

การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

3. สถานศึกษาไดจัดกิจกรรมโครงการที่สงเสริม

ผูเรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมี

ความสามารถในการคิดว ิเคราะห ค ิดอย างมี

สถานศ ึกษาม ีจำนวนผ ู  เ ร ี ยนท ี ่ มี

ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิด

อยางมีวิจารณญาณ และแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นรวมกับผู อื ่น สูงกวาคา

เปาหมายแตไมเกินรอยละ 50 

รอยรอย/หลกัฐาน 

1. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู 

2.โครงการคายพัฒนาวิชาการรูปแบบ 

STEM Education สำหรับ

นักศึกษากศน.เขตดุสิต 

3. รายงานผลการดำเนินโครงกาคาย

พ ั ฒ น า ว ิ ช า ก า ร ร ู ป แ บ บ  STEM 

Education สำหรับนักศึกษากศน.เขต

ดุสิตร 

4. ผลงาน ชิ้นงานของผูเรียน 

4 ดเีลิศ 
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มาตรฐานการศกึษา/ 

ประเด็นการพจิารณา 

คานำ้หนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงาน 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้  

และรองรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได 
ระดบั

คุณภาพ 

วิจารณญาณ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกับ

ผูอ่ืน 

5. ภาพถายการจัดโครงการ 

 

1.4 ผูเรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มีความสามารถในการสรางสรรคงาน 

ชิ้นงาน หรือนวัตกรรม  

5 ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยา- 

ศัยเขตดุสิต ไดดำเนินการเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมี

ทักษะในการสรางสรรคงาน ชิ้นงานหรือนวัตกรรม 

ดังนี้ 

1. ประชุมคณะครู เพ่ือวางแผนการดำเนินงาน 

2. เขียนโครงการเพื ่อขออนุมัติโครงการแตงต้ัง

คณะทำงาน 

3.ประสานเครือขายและผู เขารวมกิจกรรมและ

ประสานงานเครือขาย 

4. ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ 

5. สรุปและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ 

ผ ู  เ ร ี ย นม ี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ นกา ร

สรางสรรคงาน ชิ้นงาน หรือนวัตกรรม 

โ ด ย ม ี ก า ร น ำ เ ส น อ ผ ล ง า น แ ก

สถานศึกษา 

รองรอย/หลักฐาน 

1.รายงานผลการดำเนินงานการจัดทำ

โครงการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ

และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี สำหรับนักศึกษา กศน.เขต

ดุสิต 

2.ผลงาน ชิ้นงาน หรือนวัตกรรม 

3.ภาพถาย ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ 

หรืองานสรางสรรคของผูเรียน 

4.การเผยแพรชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ 

หรืองานสรางสรรค ทางเพจเฟชบุค 

กศน.เขตดุสิต 

5.การนำผลงานชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ 

3.75 ดเีลิศ 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำป 2563 
47 

มาตรฐานการศกึษา/ 

ประเด็นการพจิารณา 

คานำ้หนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงาน 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้  

และรองรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได 
ระดบั

คุณภาพ 

หรืองานสรางสรรคของผูเรียนไปใชได 

จริง 

1.5 ผูเรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี

ดิจิทัล  

4 ศ ูนย การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยเขตดุสิต  ไดดำเนินการเพื่อพัฒนาผูเรียน 

ใหมีทักษะในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล  

1. สำรวจความตองการของผูเรียน  

2. วิเคราะหผูเรียนรายบุคคล  

3. จัดทำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใช

เ ทค โ น โ ล ย ี  Google classroom, You Tube, 

ETV,QR Code 

ผ ู  เ ร ี ยนม ีความสามารถในการใช

เทคโนโลยีดิจิทัลในการสืบคนหาขอมูล

ไดดี 

รองรอย/หลักฐาน 

1. ผูเรียนสามารถเขาถึงแหลงเรียนรูได

ทุกท่ีทุกเวลา 

2. รองรอยหรือผลงาน/ชิ ้นงานของ

ผูเรียน 

3.5 ดเีลิศ 

1.6 ผูเรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มีสุขภาวะทางกาย และสุนทรียภาพ  

4 ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยา 

ศ ัยเขตดุส ิตได ดำเน ินการตรวจส ุขภาพใหกับ

นักศึกษาโดยจัดกิจกรรมโครงการท่ีสอดครองกับ 

สุนทรียภาพของนักศึกษา ดั้งนี้ 

1. โครงการสงเสริมสุขภาพและสุขอนามัย 

สำหรับนักศึกษา กศน.เขตดุสิต 

2.โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดลอม

สำหรับนักศึกษา กศน.เขตดุสิต (ระยะท่ี 1) 

ผู เร ียนมีสุขภาวะทางกายที ่แข็งแรง

สมบูรณ และมีสุนทรียภาพท่ีดี 

รองรอย/หลักฐาน 

1.ผูเรียนไดรับการตรวจสุขภาพตามท่ี

สถานศึกษากำหนดและไดเข าร วม

กิจกรรมตามยอดเปาหมาย 

2.รายงานผลการดำเนินงานโครงการ

สงเสริมสุขภาพและสุขอนามัยของ

นักศึกษา กศน.เขตดุสิต 

3.5 ดเีลิศ 
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มาตรฐานการศกึษา/ 

ประเด็นการพจิารณา 

คานำ้หนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงาน 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้  

และรองรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได 
ระดบั

คุณภาพ 

3.โครงการโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนและ

สิ่งแวดลอม สำหรับนักศึกษา กศน.เขตดุสิต (ระยะ

ท่ี 2) 

3 .ภาพถ ายการเข  าร  วมโครงการ 

กิจกรรมท่ีเก่ียวของ 

1.7 ผูเรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มีความสามารถในการอาน  

การเขียน  

4 ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยา- 

ศัยเขตดุสิตไดดำเนินการเพื ่อพัฒนาผูเรียนใหมี

ทักษะดานการอานเขียนเพื่อใหบรรลุคาเปาหมาย

ของสถานศึกษาที่ตั้งไว และใหสอดคลองกับแนว

ทางการจัดทำการประเมินตนเองของสถานศึกษา

นอกระบบและตามอัธยาศัย ประจำปการศึกษา 

2563 โดยมีกระบวนการในการพัฒนาทักษะการ

อานการเขียนดังนี้ 

1.ครูผูสอนจัดทำแผนการจัดการเรียนรูรายสัปดาห

โดยใช ก ิ จกรรม ONIE MODELสอดแทรกใน

กระบวนการจัดการเรียนรูซึ ่งผูเรียนไดฝกทักษะ

การอานเขียนในทุกครั้งที่มีการจัดการเรียนการ

สอน เพ่ือฝกทักษะดานการอานเขียนของผูเรียนให

มีทักษะทางการเรียนรูในระดับสูงข้ึน 

2.ครูผู สอนวิเคราะหผู เรียนรายบุคคลเกี ่ยวกับ

ความสามารถในการอานเขียนเพื่อพัฒนาทักษะ

ผูเรียนมีความสารถในการอานและการ

เขียนอยูในระดับท่ีดี 

รองรอย/หลักฐาน 

1.แผนการจัดการเรียนรูในรายวิชาท่ี

เก่ียวของ 

2.สมุดบันทึกการเรียนรู ใบงาน 

และแฟมสะสมงานของผูเรียน 

3.ผลการวัดระดับการรู หนังสือของ

ผูเรียน 

4.การสุมตรวจขอมูลสภาพจริงโดยการ 

สัมภาษณหรือสังเกตพฤติกรรมของ

ผูเรียนท่ีเก่ียวกับการอานการเขียน 

และการสื่อสารภาษาไทยของผูเรียน 

5.บันทึกหลังการเรียนรู 

6.อ่ืน ๆ 

3.5 ดเีลิศ 
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มาตรฐานการศกึษา/ 

ประเด็นการพจิารณา 

คานำ้หนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงาน 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้  

และรองรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได 
ระดบั

คุณภาพ 

ดานการอานเขียนของผู เรียนใหสอดคลองตาม

วัตถุประสงคของสถานศึกษา 

3.ครูผูสอนมีการประเมินความสามารถในการอาน 

การเข ียนภาษาไทยเพื ่อการส ื ่อสาร โดยเปน

กิจกรรมที่จัดในชั้นเรียนและประเมินระดับการรู

หนังสือของผู  เร ียนทุกระดับชั ้นในภาคเร ียนท่ี 

2/2562และภาคเรียนท่ี1/2563 

 

1.8 ผูจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นำความรู ทักษะพ้ืนฐานท่ีไดรับ 

ไปใช หรือประยุกตใช 

 

 

8 ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยา- 

ศัยเขตดุสิตมีการดำเนินการติดตามผูเรียนที่สำเร็จ

การศึกษาวาผูเรียนมีการนำความรู ทักษะพื้นฐาน

ท่ีไดรับไปประยุกตใชหรือนำไปศึกษาตอในระดับท่ี

สูงข้ึนอยางไรโดยใชวิธีการใหบันทึกขอมูลในแบบ

ติดตามผูสำเร็จการศึกษาเปนรายบุคคล 

1.สถานศึกษาออกแบบเอกสารต ิดตามผ ู จบ

หลักสูตร 

2.ครูประสานใหนักศึกษาที่จบการศึกษาในภาค

เรียนที่2/2562และภาคเรียนที่1/2563 โดยผูจบ

นักศึกษาสามารถนำความรูและทักษะ

พื้นฐานที ่ไดรับไปประยุกตใชในการ

ดำเนินชีวิต การประกอบอาชีพหรือ

เพ่ือการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน  

1.แบบติดตามผูเรียนหลังสำเร็จการ- 

ศึกษา 

2.แบบรายงานผ ู สำเร ็จการศ ึกษา

จำนวน 2 ภาคเร ียน ภาคเร ียนท่ี

2/2562 และภาคเรียนท่ี 1/2563 

3.หนังสือขอความอนุเคราะหตรวจ- 

สอบหลักฐานการศึกษาตรวจสอบวุฒิ 

6.4 ดเีลิศ 
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มาตรฐานการศกึษา/ 

ประเด็นการพจิารณา 

คานำ้หนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงาน 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้  

และรองรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได 
ระดบั

คุณภาพ 

การศึกษามารับใบประกาศนียบัตรและกรอกแบบ

ติดตามผูจบหลักสูตร 

3.สถานศึกษาทำหนังสือขอตรวจสอบวุฒิเพ่ือนำมา

เปนขอมูลแนบเอกสารแบบติดตามผูจบหลักสูตร 

4.สถานศึกษาจัดทำรายงานสรุปแบบติดตาม

ผูสำเร็จการศึกษาตอผูบริหารสถานศึกษาทราบ 

4.รายงานสร ุปผลการติดตามผู จบ

หล ักส ูตรท ี ่ นำความร ู  ไป ใช  หรื อ

ประยุกตใช 

รวมคะแนน 50   42.65 ดเีลิศ 

มาตรฐานที ่ 2 คณุภาพการจดั

การศกึษานอกระบบระดบัการศกึษา

ขั้นพื้นฐานทีเ่นนผูเรยีนเปนสำคญั 

20     

2.1 การพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบท 

และความตองการของผูเรียน 

ชมุชน ทองถ่ิน  

5 ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยา- 

ศัยเขตดุส ิตมีการดำเน ินเพื ่อพัฒนาหลักส ูตร

สถานศึกษาสอดคลองกับบริบท และความตองการ

ของผูเรียน ชุมชน ทองถ่ิน ดังนี้ 

1.จัดทำคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตร

สถานศึกษา  

2.จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา, หลักสูตรทองถ่ิน 

สถานศึกษามีผลการดำเนินงานการ

พ ั ฒ น า ห ล ั ก ส ู ต ร สถ าน ศ ึ ก ษ า ท่ี

สอดคลองกับบริบทของชุมชน และ

ทองถิ่น และความตองการของผูเรียน

โดยมีรองรอย หลักฐานที่เกิดขึ้นจาก

การดำเนินงานตามสภาพจริงดังนี ้

4 ดเีลิศ 
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มาตรฐานการศกึษา/ 

ประเด็นการพจิารณา 

คานำ้หนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงาน 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้  

และรองรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได 
ระดบั

คุณภาพ 

3.บ ันท ึกรายงานการประช ุมท ี ่ เก ี ่ยวข อง กับ

หลักสูตรสถานศึกษา 

4.คณะกรรมการที ่แต งต ั ้งเห ็นชอบหลักส ูตร

สถานศึกษา,หลักสูตรทองถ่ิน ของสถานศึกษา 

5.มีหลักสูตรสถานศึกษาเปนของตนเองมีการนำ

หลักสูตรไปใช 

6.สถานศึกษาประเมินหลักสูตรสถานศึกษาและ

นำมาปร ับปร ุงและพัฒนาต อเพ ื ่อให ม ีความ

เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

1.คำสั ่งแตงตั ้งคณะกรรมการจัดทำ

หลักสูตรสถานศึกษา 

2.บันทึกรายงานการประชุมท่ีเก่ียวของ

กับหลักสูตร 

3.มีหลักสูตรสถานศึกษา ไดรับความ

เ ห ็ น ช อ บ จ า ก ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

สถานศึกษาและไดรับการอนุมัติจาก

ผ ู บร ิหารสถานศ ึกษา ซ ึ ่ งม ีความ

สอดคลองกับ สภาพปญหาและความ

ตองการของผูเรียนบนพื้นฐาน บริบท

ชุมชน เปนหลัก โดยคำนึงถึงโครงสราง

ของหลักสูตร วิธีการจัดการเรียนรู มี

การวัดผล ประเมินผล การจบหลักสูตร 

4. เอกสารประกอบหลักสูตร 

5. รายงานผลการประเมินผลการนำ

หลักสูตรไปใช และรายงานการนำผล

การประเมินมาปรบัปรุงและพัฒนา 

6.ภาพถาย 

7. อ่ืน ๆ  
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มาตรฐานการศกึษา/ 

ประเด็นการพจิารณา 

คานำ้หนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงาน 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้  

และรองรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได 
ระดบั

คุณภาพ 

2.2 สื่อท่ีเอ้ือตอการเรียนรู  5 สถานศึกษาจัดหาพัฒนา เอกสารสิ ่งพิมพ สื่อ

อิเล็กทรอนิกส สื ่อบุคคล ภูมิปญญา แหลงการ

เรียนรูที่สถานศึกษา จัดทำขึ้นเพื่อสนองตอความ

ตองการในการเรียนรูของผูเรียนและผูรับบริการ

ตามหลักสูตรการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน การศึกษา

ตอเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัย ดังนี้ 

1. สถานศึกษามีการสำรวจขอมูลการใชสื ่อของ

สถานศึกษา และจัดทำบันทึกจัดหาสื ่อในการ

พัฒนาผูเรียน 

2. จัดประชุมบุคคลากรที่เกี่ยวของเพื่อดำเนินการ

จัดหาสื่อท่ีเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน 

3. แตงตั้งคณะกรรมการจัดหาสื่อ 

4. จัดทำขอมูลสารสนเทศและทำเนียบสื ่อการ

เรียนรู 

5. จัดหาสื่อการเรียนรูท่ีหลากหลายและสอดคลอง

กับหลักสูตรสถานศึกษา 

6. ประเมินความพึงพอใจผู เรียนที ่มีตอสื ่อการ

เรียนรู 

สถานศึกษามีผลการดำเนินงานในการ

จ ัดหาส ื ่อการเร ียนร ู ท ี ่หลากหลาย

สอดคลองกับหลักส ูตรและว ิธ ีการ

เรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา 

1.บันทึกรายงานการประชุมดำเนินการ

จัดหาสื่อ 

2.คำสั่งคณะกรรมการจัดหาสื่อ 

3.ทำเนียบแหลงเรียนรูในชุมชน 

4.มีการแหลงเรียนรูที ่สามารถศึกษา

คนควาผานระบบออนไลน 

5.แผนการจัดการเรียนรู 

6.หลักสูตรสถานศึกษา 

7.รายงานผลการประเมินคุณภาพใน

การนำสื่อไปใช 

 

4 ดเีลิศ 
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มาตรฐานการศกึษา/ 

ประเด็นการพจิารณา 

คานำ้หนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงาน 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้  

และรองรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได 
ระดบั

คุณภาพ 

7. ประเมินความพึงพอใจเพื่อไปใชในการพัฒนา

สื ่อการเร ียนรู ท ี ่เป นไปตามความตองการของ

ผูเรียน 

2.3 ครูมีความรู ความสามารถ 

ในการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียน

เปนสำคัญ 

5 สถานศึกษามีวิธีการและกระบวนการในการพัฒนา

ครูใหมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนรูท่ี

เนนผูเรียนเปนสำคัญ โดยมีวิธีการดำเนินการดังนี ้

1.ครูและผูเรียนรวมกันวิเคราะหความตองการการ

เรียนรูเปนรายบคุคล 

2.ครูออกแบบแผนการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับผูเรียน 

3.คร ูผ ู สอนเสนอแผนการเร ียนร ู  ให ผ ู บร ิหาร

สถานศึกษาอนุมัติใชในแตละภาคเรียน 

4.ครูผูสอนนำแผนการเรียนรูไปจัดการเรียนรูใหกับ

ผูเรียน 

5.คร ูจ ัดทำบ ันท ึกหลังการสอนและเสนอตอ

ผูบริหารสถานศึกษาใหรับทราบ 

6.ครูจัดทำวิจัยในชั ้นเรียนเพื่อพัฒนาและแกไข

ปญหาของผูเรียน 

7.ครูผู สอนมีกระบวนการชวยเหลือแนะนำ ให

คำปรึกษากับผูเรียนโดยมีการติดตามใหคำแนะนำ 

สถานศึกษากำหนดนโยบายใหคุณครู

และผ ู  สอนการศ ึกษาข ั ้นพ ื ้นฐาน 

สามารถบริหารจัดการใหผู เรียนและ

ผ ู  ร ั บบร ิ การ ได  เ ร ี ยนร ู   เต ็ มตาม

ความสามารถและศักยภาพทางการ

เรียนรูแตละบุคคล โดยคำนึงถึงความ

แตกตางระหวางบุคคล  ครอบคลุมท้ัง

ด  านความร ู   ท ั กษะกระบวนการ 

สมรรถนะที ่สำค ัญ เพ ื ่อให การจัด

ก ร ะบว นกา ร เ ร ี ย น ร ู  บ ร ร ล ุ ต าม

วัตถุประสงค 

1.รายงานการประชุมวางแผน

ออกแบบการจัดการเรียนรู 

2.แบบวิเคราะหขอมูลผูเรียนรายบุคคล 

3.แผนการจัดการเรียนรู 

4.บันทึกหลังสอน 

4 ดเีลิศ 
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มาตรฐานการศกึษา/ 

ประเด็นการพจิารณา 

คานำ้หนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงาน 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้  

และรองรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได 
ระดบั

คุณภาพ 

 5.รายงานวิจัยในชั้นเรียน 

6.ทะเบียนประวัติผูเรียน 

7.บัญชีลงเวลา 

8.อ่ืน ๆ 

2.4 การวัดและประเมินผล 

การเรียนรูของผูเรียนอยางเปน

ระบบ 

5 สถานศึกษาดำเน ินการ มีการจัดใหคร ูผ ู สอน

วางแผนแนวทางการวัดและประเมินผลการสราง

เครื่องมือการวัดและประเมินผล  ที่สอดคลองกับ

แผนการจัดการเรียนการสอน เพื ่อนำไปสู การ

พัฒนากระบวนการเรียนรูดังนี้ 

1. สถานศึกษามีการกำหนดแนวทางการวัด และ

ประ เม ิ นผลท ี ่ สอดคล  องก ั บจ ุ ดหมายและ

วัตถุประสงคของหลักสูตรไวในแผนการจัดการ

เรียนรูท่ีชัดเจน 

2. สถานศึกษาจัดปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงรายละเอียด

วิธีการวัดและประเมินผลใหแกผูเรียน 

3.ครูผ ู สอนทุกคนมีการจัดทำแผนการจัดการ

เรียนรูโดยกำหนดแนวทางการวัดและประเมินผลท่ี

ชัดเจนในทุกรายวิชา 

สถานศึกษามีผลการดำเนินงานในการ

วัดและประเมินผลการเรียนรูที ่บรรลุ

วัตถุประสงค โดยมีรองรอย หลักฐานท่ี

เกิดขึ้นจากการดำเนินงานตามสภาพ

จริง ดังนี้ 

1.บันทึกรายงานการปะชุมท่ีเก่ียวของ 

2.คำสั ่งแตงตั ้งคณะกรรมการจัดทำ

เคร ื ่องม ือว ัดและประเม ินผลของ

สถานศึกษา 

3.แบบทดสอบการวัดประเมินผล 

กอน – หลังเรียน 

4.บันทึกหลังสอน 

5.คล ังข อสอบกลางภาคในรูปแบบ

ออนไลน (Google form) 

4 ดเีลิศ 
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มาตรฐานการศกึษา/ 

ประเด็นการพจิารณา 

คานำ้หนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงาน 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้  

และรองรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได 
ระดบั

คุณภาพ 

4. ครูผูสอนจัดทำเครื่องมือการวัดและประเมินผล

ท่ีสอดคลองกับแผนการจัดการเรียนรู 

5.ครูผ ู สอนแจงผลการวัดและประเมินผลการ

เรียนรูใหแกผูเรียนไดทราบ 

6.แบบรายงานพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

(กศน.4) 

7. อ่ืน ๆ  

รวมคะแนน 20   16.00 ดเีลิศ 
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 จากการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใน

มาตรฐานที่  1 คุณภาพของผูเรียนการศึกษานอกระบบระดับการศกึษาขั้นพืน้ฐาน มีคะแนนรวมเทากับ 42.65คะแนน  

อยูในระดับ ดีเลิศ และในมาตรฐานที่  2 คุณภาพการจัดการศกึษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ที่เนนผูเรยีนเปนสำคญั มีคะแนนรวมเทากับ 16 คะแนน  อยูในระดับ ดีเลิศ 

 ซ่ึงจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบวา สถานศึกษามีจุดเดน 

และจุดท่ีควรพัฒนา ดังนี้ 

จุดเดน 

    ผูเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา เชน โครงการ

สอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษา สำหรับนักศึกษา กศน. เขตดุสิต , โครงการคายพัฒนาวิชาการรูปแบบ STEM 

Education สำหรับนักศึกษา กศน. เขตดุสิต , โครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์รายวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ

และภาษาไทยสำหรับนักศึกษา กศน. เขตดุสิต สงผลใหผลใหคาคะแนนเฉลี่ยปลายภาคเรียนท่ี 2/2562 และภาคเรียนท่ี 

1/2563 สูงกวาคาเปาหมายท่ีตั้งไว รอยละ 100 

จุดที่ควรพัฒนา 

กศน.เขตดุสิตควรจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหนักศึกษามีการเขารับบริการสื่อ การเรียนการสอนแบบออนไลน 

เชน Google Classroom , Zoom , Google-form , Line   ที่ยังไมบรรลุตามวัตถุประสงคที่สถานศึกษาวางไว

อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เนื่องจากผูเรียนบางรายยังขาดความพรอมเกี่ยวกับการเขาถึงสื่อทาง

เทคโนโลยี อาทิเชน สัญญาณอินเทอรเน็ต โทรศัพทมือถือ ท่ีเปนชองทางในการเขาถึงสื่อการเรียนรูออนไลน 
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ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตอเนื่อง (เฉพาะมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียนการศึกษาตอเนื่อง และมาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการเรียนรู

การศึกษาตอเนื่อง) 

มาตรฐาน/ 

ประเด็นการพจิารณา 

คานำ้หนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงาน 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้  

และรองรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได 
ระดบั

คุณภาพ 

มาตรฐานที ่ 1 คณุภาพ 

ของผูเรยีนการศกึษาตอเนือ่ง 

50     

1.1 ผูเรียนการศึกษาตอเนื่อง 

มีความรู ความสามารถ และ

หรือทักษะ และหรือคุณธรรม

เปนไปตามเกณฑการจบ

หลักสูตร  

     

10 ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยเขตดุสิต โดยมีการจัดการศึกษา ให

สอดคลองกับความตองการของผูเรียน  

1.สำรวจความตองการ ผานเวทีประชาคมของแต

ละชุมชน และจัดลำดับความสำคัญของโครงการท่ี

มีความตองการมากไปหานอย  

2.ประชาสัมพันธรับสมัครผูเรียน 

3.จัดหาวิทยากรท่ีมีความรู ความสามารถเฉพาะ

ดานตามโครงการ พรอมจดัทำหลักสูตร และเสนอ

ใหคณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบหลักสูตร 

4.ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ประสานงาน

เครือขายและดำเนินกิจกรรมตามโครงการให

สอดคลองกับวัตถุประสงคของแตละโครงการ  

ศูนยการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุสิต มีการ

จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพให

ผูเรียนมีความรูพ้ืนฐานไปใชในการ

ดำเนินชีวิต การทำงาน และทักษะใน

การประกอบอาชีพ โดย ศูนย

การศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยเขตดุสิต ไดจัดทำ

หลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง และผาน

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

สถานศึกษา กศน.เขตดุสิต มีการ

จัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตร

ของวิชาชีพ ไดแก กลุมอาชีพคหกรรม 

และอาชีพเฉพาะทางหรือการบริการ มี

8 ดเีลิศ 
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มาตรฐาน/ 

ประเด็นการพจิารณา 

คานำ้หนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงาน 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้  

และรองรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได 
ระดบั

คุณภาพ 

5.กศน.แขวงจัดทำเอกสารและบันทึกขออนุญาต

จัดตั้งกลุมการศึกษาตอเนื่อง 

6.กศน.แขวงจดัการเรียนรูและวัดผลประเมินผล

การศึกษาตอเนื่องตามหลักสูตร 

7.กศน.แขวงรายงานผลสรุปผลการดำเนินงาน

การศึกษาตอเนื่องเปนรูปเลม 

คูมือในการดำเนินงาน คือคูมือสำหรับ

ประชาชน และคูมือการจัดหลักสูตร

การศึกษาตอเนื่อง เพ่ือใหผูเรียนนำ

ความรูไปใชในการลดรายจาย เพ่ิม

รายได ประกอบอาชีพ พัฒนาตอยอด

อาชีพ หรือเพ่ิมมูลคาของสินคา หรือ

บริการ จากการเขาเรียนตามหลักสูตร

การศึกษาตอเนื่อง ตั้งแต 6 ชั่วโมงข้ึน

ไป โดยมีการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา

อาชีพ ใหสอดคลองกับความตองการ

ของผูเรียน จากการสำรวจความ

ตองการ ผานเวทีประชาคมของแตละ

ชุมชน และจัดลำดับความสำคัญของ

โครงการท่ีมีความตองการมากไปหา

นอย และจัดหาวิทยากรท่ีมีความรู 

ความสามารถเฉพาะดานตามโครงการ 

พรอมจัดทำหลักสูตร ประสานงาน

เครือขายและดำเนินกิจกรรมตาม

โครงการใหสอดคลองกับวัตถุประสงค
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มาตรฐาน/ 

ประเด็นการพจิารณา 

คานำ้หนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงาน 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้  

และรองรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได 
ระดบั

คุณภาพ 

ของแตละโครงการ และดำเนินการ

ตามงบประมาณโครงการศูนยฝกอาชีพ

ชุมชน และงบประมาณ 1 อำเภอ 1 

อาชีพ ในรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ  

หลักสูตรระยะสั้น และกลุมสนใจ (ไม

เกิน 30 ชั่วโมง) การศึกษาเพ่ือพัฒนา

ทักษะชีวิต การศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคม

และชุมชน การศึกษาตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง โดยผูเรียนจบ

หลักสูตรรอยละ 100  ทุกหลักสูตร 

โดยมีรองรอยและหลักฐานดังนี ้

1.สถานศึกษามีหลักสูตรการศึกษา

ตอเนื่อง 

2.แบบสำรวจความตองการเร ียนรู

การศึกษาตอเนื่อง แบบ กศ.ตน. 13 

3.ใบลงทะเบียนผูสมัครเรียนหลักสูตร

การจัดการศึกษาตอเนื ่องตามแบบ  

กศ.ตน.1 
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มาตรฐาน/ 

ประเด็นการพจิารณา 

คานำ้หนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงาน 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้  

และรองรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได 
ระดบั

คุณภาพ 

4.ข อม ูลจำนวนผ ู  เร ียนการศ ึกษา

ตอเนื่องเปนรายหลักสูตร 

5.รายงานผู จบหลักสูตรการศึกษา

ต  อ เน ื ่ อ งท ุ กหล ั กส ู ต รตามแบบ          

กศ.ตน.9 

6 . ร ายงานผลการดำ เน ิ นการจั ด

การศึกษาตอเนื่อง 

7.ภาพถาย 

8.อ่ืน ๆ 

1.2 ผูจบหลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง

สามารถนำความรูท่ีไดไปใช  

หรือประยุกตใช บนฐานคานิยมรวม

ของสังคม 

20 ศ ูนย การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยเขตดุสิตมีการติดตามผูเรียน หลังจากจบ

การอบรมไปแลว 1 เดือนเพื ่อสำรวจผู เร ียน / 

ผูรับบริการวานำความรูไปใชในชีวิตประจำวัน ใน

การลดรายจาย เพิ ่มรายได หรือประกอบอาชีพ 

หรือพัฒนาตอยอดอาชีพ หรือการเพิ่มมูลคาของ

สินคา หรือบริการ 

1. สถานศึกษาจัดทำแผนปฏิบัต ิการประจำป 

2563 งานการศึกษาตอเนื่องบรรจุไวในแผนโดยมี

ขอมูลแผนการจัดกิจกรรม ดำเนินการพัฒนาอาชีพ 

ศ ู น ย  ก า ร ศ ึ ก ษ าน อ กร ะ บ บ แ ล ะ

การศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุสิต ไดมี

กระบวนการหรือกิจกรรมใดที่สามารถ

ทำใหผูจบหลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง

นำความรูท่ีไดไปใช บนฐานคานิยมรวม

ของสังคม 3 ดาน 

ดานอาชีพ 

1. ผูจบหลักสูตรการศึกษาตอเนื่องนำ

ความรูท่ีไดไปประกอบอาชีพสราง

รายไดใหกับตนเองและครอบครัวและ

18 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ 

ประเด็นการพจิารณา 

คานำ้หนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงาน 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้  

และรองรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได 
ระดบั

คุณภาพ 

ดานพัฒนาทักษะชีวิต และดานพัฒนาสังคมและ

ชุมชน  

2.สถานศึกษารวบรวมหลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง 

ประจำปงบประมาณ 2563 ที่ไดรับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการสถานศ ึกษาและผู บร ิหาร

สถานศึกษาอนุมัติใชหลักสูตร 

3 .สถานศ ึกษาดำ เน ินการจ ัดก ิ จกรรมตาม

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2563  

4.ผู ร ับผิดชอบโครงการสรุปรายงานผลการจัด

กิจกรรมการศึกษาตอเนื่อง 

5.สถานศึกษาติดตามผู จบหลักสูตรการศึกษา

ตอเนื ่องโดยใชแบบติดตาม ตามคู มือการศึกษา

ตอเนื่อง ฉบับปรับปรุง 2561  

6.สถานศึกษาจ ัดทำรายงานสารสนเทศผ ู จบ

หลักสูตรการศึกษาตอเนื่องที่สามารถนำความรูท่ี

ไดไปใชหรือประยุกตใช 

7.สถานศึกษาจัดทำรายงานสรุปผลการติดตามผู

จบหลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง 

นําความรูไปใช หรือประยุกตใชในการ

ประกอบอาชีพได จํานวน 156 คน คิด 

เปนรอยละ 100 

ดานทักษะชีวิต 

1.ผูเขารวมกิจกรรมสามารถนำความรู

ไปปรับใชในชีวิตประจำวันได 

2.ผูจบหลักสูตร จํานวน 200 คน 

และนําความรูไปใช หรือ 

ประยุกตใชในการประกอบ 

อาชีพได จํานวน 200 คน คิด 

เปนรอยละ 100 

ดานพัฒนาสังคมและชุมชน 

1.ผูเขารวมกิจกรรมสามารถนำความรู

ไปปรับใชในชีวิตประจำวันได โดยยึด

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

และนําความรูไปใช หรือประยุกตใชใน

การประกอบอาชีพได จํานวน 285 คน 

คิดเปนรอยละ 100 
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มาตรฐาน/ 

ประเด็นการพจิารณา 

คานำ้หนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงาน 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้  

และรองรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได 
ระดบั

คุณภาพ 

รวมผูจบหลักสูตรการศึกษาตอเนื่องท้ัง 

3 ดาน จำนวน 641 คน นําความรู

ไปใชหรือประยุกตใชในการประกอบ

อาชีพ หรือประยุกตใชใชีวิตประจำวัน

หรือ นําความรูไปใชใหเปนประโยชนต

อการพัฒนาสังคมและชุมชนได 

จํานวน 641คน คิดเปนรอยละ 100 

หลักฐานรองรอย 

1. หลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง 

2. เอกสารการจัดตั้งกลุม 

3. จำนวนผูเขารวมกิจกรรม 

4. แบบติดตามผูจบหลักสูตรการศึกษา

ตอเนื่อง 

5. แบบรายงานผูจบการศึกษาตอเนื่อง 

6. สรุปผลการติดตามผูจบหลักสูตร 

1.3 ผูจบหลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง

ท่ีนำความรูไปใชจนเห็นเปน

ประจักษหรือตัวอยางท่ีดี   

20 สถานศึกษามีวิธีการและกระบวนการดำเนินการ

จัดการศึกษาตอเนื่อง ที่ผู จบหลักสูตรการศึกษา

ตอเนื่องนำความรูที่ไดรับไปประยุกตใชหรือเปน

ตัวอยางท่ีดี โดยมีข้ันตินดังนี ้

ศ ู น ย  ก า ร ศ ึ ก ษ าน อ กร ะ บ บ แ ล ะ

การศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุส ิต มี

ผ ู  เร ียนที ่เป นตัวอยางที ่ด ี หรือเปน

ตนแบบในการนำความรูไปใชประกอบ

18 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ 

ประเด็นการพจิารณา 

คานำ้หนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงาน 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้  

และรองรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได 
ระดบั

คุณภาพ 

 

 

 

1.สถานศึกษากำหนดนโยบายสงเสริมสนับสนุนให

ผู จบการศึกษาตอเนื ่องนำความรู ไปใชสำหรับ

ตนเอง ครอบครัวชุมชนและสังคม จนกระทั ่งมี

ผลงานปรากฎใหเห็นเปนประจักษในพ้ืนท่ี 

2.สถานศึกษากำหนดคาเปาหมายผูจบการศึกษา

ตอเนื่อง  

3.สถานศึกษาดำเนินการติดตามผู จบหลักสูตร

การศึกษาตอเนื่อง 

อาชีพ ตามคาเปาหมายที่กำหนด ซ่ึง

สถานศึกษาไดกำหนดคาเปาหมาย 

จำนวน 5คน พบวามีผ ู  เร ียนที ่ เปน

ตัวอยางที่ดีหรือตนแบบที่สามารถนำ

ความร ู  ไปใช ในการสร างรายได ให

ตนเองและครอบครัวและสามารถเปน

วิทยากรวิชาชีพ จำนวน 5 คน 

1. นางศรีวรรณ เพ็ญสุข เขาเรียนกลุม

อ า ช ี พศ ิ ล ปะประด ิ ษ ฐ  ก า ร ร  อ ย

พวงมาลัยกระดาษทิชชู แบบชั้นเรียน

หลักสูตร 40 ชั่วโมง สรางอาชีพใหกับ

ตนเองและชุมชน 

2. นางศรีสวัสดิ์ แดงสีแยม เขาเรียน

กลุมพัฒนาอาชีพศิลปะประดิษฐการ

รอยพวงมาลัยกระดาษทิชชู แบบชั้น

เรียน หลักสูตร 40 ชั่วโมง สรางอาชีพ

ใหกับตนเองและชุมชน 

3. นางสาวพรม นุชตระเวต เขารับการ

อบรมกลุมพัฒนาอาชีพศิลปะประดิษฐ



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำป 2563 
64 

มาตรฐาน/ 

ประเด็นการพจิารณา 

คานำ้หนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงาน 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้  

และรองรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได 
ระดบั

คุณภาพ 

การรอยพวงมาลัยกระดาษทิชชูแบบ

ชั ้นเรียน หลักสูตร 40 ชั ่วโมง สราง

อาชีพใหกับตนเองและชุมชน 

4.นางทองดำ สุวรรณพานิช เขาเรียน

กลุมการทำขนมโดนัท แบบกลุมสนใจ 

5ชม.สามารถประกอบอาชีพไดและ

สรางรายไดใหกับตนเอง 

5.นางสาวยุพา สอนเจริญ เขาเรียนการ

ทำกระเปาสานจากเสนพลาสติก แบบ

ชั้นเรียน 40ชม.สามารถประกอบอาชีพ

ไดและสรางรายไดใหกับตนเอง 

6.นางบุญลอม เชิดชูพงษ เขาเรียนการ

ทำกระเปาสานจากเสนพลาสติก แบบ

ชั้นเรียน 40ชมสามารถประกอบอาชีพ

ไดและสรางรายไดใหกับตนเอง 

7.นางบุญเรือง ฤทธิ์มนตรี 

 เขาเรียนกลุมการทำกระเปาซัมเมอร 

แบบกล ุ  ม สนใจ  40ชม . ส ามารถ
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มาตรฐาน/ 

ประเด็นการพจิารณา 

คานำ้หนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงาน 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้  

และรองรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได 
ระดบั

คุณภาพ 

ประกอบอาช ีพได และสร างรายได

ใหกับตนเอง 

8. นางละออง  กองคำ เขาเรียนการทำ

พานพุมคริสตัล แบบชั้นเรียน 35ชม.

สามารถประกอบอาชีพไดและสราง

รายไดใหกับตนเอง  

รองรอย ขอมูลหลักฐาน 

1.หลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง 

2.ขอม ูลจำนวนผ ู  เร ียนการศ ึกษา

ตอเนื่องเปนรายหลักสูตรในภาพรวม 

3.ขอมูลรายงานผูจบการศึกษาตอเนื่อง

เปนรายหลักสูตรและภาพรวม 

4 . ข  อม ู ล รายงานผ ู  จบหล ั กส ู ต ร

การศึกษาตอเนื ่องที ่นำความรู ไปใช

หรือประยุกตใชจนกระทั ่งมีผลการ

ดำเนินงานในพื้นที ่เปนเชิงประจักษ

รายบุคคล 

5.ภาพถาย 

6.อ่ืนๆ 
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มาตรฐาน/ 

ประเด็นการพจิารณา 

คานำ้หนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงาน 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้  

และรองรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได 
ระดบั

คุณภาพ 

รวมคะแนน 50   44 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที ่ 2 คณุภาพ 

การจดัการเรยีนรูการศกึษาตอเนือ่ง 

20     

2.1 หลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง 

มีคุณภาพ 

4 ศ ูนย การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยเขตดุสิต มีการดำเนินงานจัดหา จัดทำ 

พัฒนาหลักส ูตรการศึกษาตอเน ื ่องอย างเปน

ข้ันตอน โดยมีกระบวนการดำเนินงานในการจัดหา 

จัดทำสื่อ และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง 

โดยมีการสำรวจความตองการและความจำเปน

ของประชาชน เพ่ือเปนขอมูลในการจัดหาและผลิต

สื่อที่จำเปนตองใชประกอบในการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนการศึกษาตอเนื่อง จัดทำและพัฒนา

หลักสูตร พรอมทั้งจัดทำแผนการจัดกระบวนการ

เรียนรูที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน/ผู

เขารับการอบรมดำเนินการประชุมวางแผนรวมกัน

พิจารณางบประมาณในการจัดหาสื ่อการศึกษา

ตอเนื่อง ขออนุมัติจากผูบริหารในการจัดหาตาม

ขั้นตอนและระเบียบวาดวยการจัดซื้อจัดจางและ

ศ ู น ย  ก า ร ศ ึ ก ษ าน อ กร ะ บ บ แ ล ะ

การศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุส ิต มี

การศ ึกษาสภาพบร ิบท หร ือความ

ต  อ งกา ร  หร ื อคว ามจำ เป  นของ

กลุ มเป าหมายในช ุมชนสังคมและ

นโยบายของหนวยงานตนสังกัด เพ่ือ

นำมาใชเปนขอมูลในการจัดหา จัดทำ 

พัฒนาหลักสูตรการศึกษาตอเนื่องทุก

หลักสูตร โดยมีกระบวนการในการ

คว บค ุ ม ค ุณภ าพของก า ร จ ั ด ห า

สื่อการศึกษาตอเนื ่อง ซึ่งอางอิงจาก

คูมือหลักสูตรการจัดการศึกษาตอเนื่อง 

ค ู  ม ื อกา รจ ั ด ก ิ จ กร รมฝ  ก อบ ร ม

ประชาชน โดยมีขอมูลพื้นฐานของแต

ละหลักสูตร พบวาผูเรียนไดนำความรู

3.5 ดเีลิศ 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำป 2563 
67 

มาตรฐาน/ 

ประเด็นการพจิารณา 

คานำ้หนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงาน 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้  

และรองรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได 
ระดบั

คุณภาพ 

ใชเงินงบประมาณ ดำเนินการใชสื่อประกอบการ

จ ัดกระบวนการเร ียนร ู  การศ ึกษาต อเน ื ่ อง 

สถานศ ึกษาประเม ินค ุณภาพของส ื ่ อท ี ่ ใ ช

ประกอบการจัดกระบวนการเรียนรู ดำเนินการ

พ ัฒนา ปร ับปร ุ งส ื ่ อ  เพ ื ่ อ ให สอดคล อง กับ

วัตถุประสงคและความตองการของผูเรียน/ ผูเขา

รับการอบรม ดังนี้ 

1. ขอมูลพื้นฐานเปนขอมูลเบื้องตนของหนังสือ

คูมือการจัดกิจกรรมฝกอบรมประชาชน ไดแก 

แบบสำรวจความตองการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

แบบรายงานผลโครงการฝกอบรมประชาชน แบบ

ติดตามผูเขารับการอบรมหลังจบหลักสูตร 

2. แบบเครื่องมือนิเทศ ติดตาม และรายงานผล 

การจัดกิจกรรมการศึกษาตอเนื่อง ศูนยการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุสิต 

ทบทวน ติดตาม และประเมินผลหลักสูตร โดยใช

เกณฑการพ ิจารณา ค ือการว ิ เคราะห ความ

สอดคลองของเนื้อหาใหตรงตามวัตถุประสงคของ

หลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง มีการประเมินคุณภาพ

ที ่ได ร ับไปใชในการประกอบอาชีพ 

นำไปพัฒนาตอยอดอาชีพ 

รองรอยและหลักฐานขอมูล 

1.แบบสำรวจความตองการเร ียนรู

การศึกษาตอเนื่องของกลุมเปาหมาย

ในช ุมชน ส ั งคม และเป นไปตาม

นโยบายของสำนักงาน กศน. 

2.หลักสูตรการศึกษาตอเนื ่อง ไดแก 

หลักสูตรอาชีพระยะสั ้น (กลุมสนใจ) 

หลักสูตรชั ้นเรียนวิชาชีพ หลักสูตร

การศ ึกษาเพ ื ่ อพ ัฒนาท ักษะช ี วิ ต 

หลักสูตรการพัฒนาสังคมและชุมชน 

หลักสูตรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3.แผนปฏบิัติการประจำป 2563 

4.บันทึกขอความขอความเห็นชอบ

ห ล ั ก ส ู ต ร จ า ก ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

สถานศึกษา 

5.รายงานการประชุมคณะกรรมการ

สถานศึกษาท่ีเก่ียวของ 
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มาตรฐาน/ 

ประเด็นการพจิารณา 

คานำ้หนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงาน 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้  

และรองรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได 
ระดบั

คุณภาพ 

สื่อเชน สื่อสิ่งพิมพ สื่อแผนพับ มาใชประกอบการ

พัฒนาการจัดกิจกรรมการศึกษาตอเนื ่อง มีการ

ประเมินจากผูเรียน/ผูเขารับการอบรม มีความรู 

สามารถสรางชิ ้นงานและถายทอดวิธีการสราง

ชิ้นงานไดอยางเปนข้ันตอน มีการปรับแผนการจัด 

กระบวนการเรียนรู  เพื ่อใหสอดคลองกับความ

ตองการของผ ู  เร ียน/ผ ู  เข าร ับการอบรม เชน 

หลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพระยะ

สั ้น วิชาการศิลปะประดิษฐการรอยพวงมาลัย

กระดาษทิชชู  การแปรรรูปผลไมแชอิ ่ม การทำ

พานพุมคริสตัล ชางตัดผม เพ่ือใหเหมาะสมกับชวง

อายุของผูเรียน/ผูรับบริการ สถานศึกษามีการนำ

ผลการประเมินที ่ได มาใช ประกอบการพัฒนา 

ปร ับปร ุง เน ื ้อหาของหล ักส ูตร แผนการจัด

กระบวนการเรียนรู และสื่อประกอบการจัดการ

เรียนรู  โดยเนนใหสอดคลองความตองการของ

ผ ู  เร ียน/ผ ู  เข าร ับการอบรม สอดร ับก ับการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคม 

6.รายงานสร ุปผลการดำเน ินงาน

โครงการ 
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มาตรฐาน/ 

ประเด็นการพจิารณา 

คานำ้หนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงาน 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้  

และรองรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได 
ระดบั

คุณภาพ 

เศรษฐกิจ โดยยึดหลักปร ัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง เพื่อใหการดำเนินงานการจัดการศึกษา

ตอเนื ่องมีประสิทธ ิภาพและเกิดประโยชนตอ

ผูเรียนในการนำไปประยุกตใชในการดำเนินชีวิต 

3. ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยเขตดุสิต มีการติดตาม ทบทวน และ

ประเมินผลการจัดทำและการนำหลักสูตรและสื่อ

ไปใชในการจัดกระบวนการเรียนรูโดยการแตงตั้ง

คณะกรรมการนิเทศติดตามและประเมินผลตาม

คำสั่ง กศน.เขตดุสิต อีกท้ังยังไดจัดทำแบบประเมิน

ความพึงพอใจของผูเรียน/ผูรับบริการในระหวาง

การจัดกิจกรรม และหลังจากจัดกิจกรรมตาม

เครื่องมือท่ีสถานศึกษาจัดทำข้ึน และใหรายงาน 

สรุปผลดำเนินโครงการเม่ือเสร็จสิ้นกิจกรรม 

4. ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อ ัธยาศ ัยเขตด ุส ิต ได ต ิดตามผลสำเร ็จของ

ผู ร ับบริการตามแบบติดตามผลของสถานศึกษา 

และนำขอมูลมาวิเคราะหสรุปจากผลการติดตาม

ผูเรียน  
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มาตรฐาน/ 

ประเด็นการพจิารณา 

คานำ้หนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงาน 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้  

และรองรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได 
ระดบั

คุณภาพ 

2.2 วิทยากรการศึกษาตอเนื่อง 

มีความรู ความสามารถ  

หรือประสบการณตรงตามหลักสูตร

การศึกษาตอเนื่อง  

4 ศ ูนย การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยเขตดุสิตมีกระบวนการในการสงเสริมหรือ 

พัฒนาวิทยากรการศึกษาตอเนื่องอยางเปนข้ันตอน

และชัดเจน โดยศูนยการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุสิต มีกระบวนการใน

การดำเนินงานดังนี้ 

1.มีการสำรวจความตองการของประชาชน  

2.คัดเลือกวิทยากรโดยมีหลักเกณฑ แนวทางใน

การคัดเลือกวิทยากรท่ีชัดเจน และพัฒนาศักยภาพ

ของว ิทยากรโดยว ิทยากร เป นผ ู ท ี ่ม ีค ุณว ุฒิ  

ความสามารถ ทักษะ ในสาขาวิชาหรือหลักสูตร

นั้นๆ เปนผูมีความรู ความชำนาญ ประสบการณ

ในการประกอบอาชีพสาขาวิชาหรือหลักสูตรนั้น ๆ 

เปนผูที ่มีความสามารถและประสบการณในการ

ถายทอดความรูใหแกผูเรียน 

3.สถานศึกษาแตงตั้งวิทยากร และเชิญวิทยากร

โดยสถานศึกษามีกระบวนการในการสงเสริมหรือ

พัฒนาวิทยากรการศึกษาตอเนื่องใหมีคุณภาพ

อยางตอเนื่อง  

ศ ู น ย  ก า ร ศ ึ ก ษ าน อ กร ะ บ บ แ ล ะ

การศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุส ิต มี

วิทยากรการศึกษาตอเนื ่องทุกคน มี

ค ว า ม ร ู   ค ว า ม ส า ม า ร ถ  ห รื อ

ประสบการณ เหมาะสมสอดคลองกับ 

หลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง มีแผนการ

จ ัดการเร ียนร ู   ท ี ่ สอดคล องกลับ

หลักสูตร มีการจัดกระบวนการเรียนรู

ที่สอดคลองกับแผนการจัดการเรียนรู 

ส ามารถ เล ือก ใช  ส ื ่ อการ เ ร ี ยน ท่ี

สอดคลองกับเนื้อหาและเหมาะสมกับ

ผูเรียนมีการวัดและประเมินผลเรียนรูท่ี

สอดคล  องก ั บว ั ตถ ุ ประสงค  ของ

หลักสูตรตรงตามความตองการของ

ผูเรียน สถานศึกษามีการสงเสริม หรือ

พัฒนาวิทยากรการศึกษาตอเนื่องใหมี

คุณภาพ โดยศูนยการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุสิต มี

การแตงตั้งบุคลากรเพื่อทำการนิเทศ

3.5 ดเีลิศ 
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มาตรฐาน/ 

ประเด็นการพจิารณา 

คานำ้หนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงาน 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้  

และรองรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได 
ระดบั

คุณภาพ 

4.มีการประชุมทีมวิทยากรการศึกษาตอเนื่องกอน

ดำเนินการจัดโครงการทุกครั้ง เพื่อชี้แจง ทำความ

เขาใจ วัตถุประสงคในการจัดโครงการและวาง

แผนการดำเนินงานใหเปนขั้นเปนตอน ซึ่งวิทยากร

การศึกษาตอเนื่องมีความรู ความเขาใจท่ีไดรับจาก

การพัฒนาหรือสงเสริมไปใชในการจัดกระบวนการ

ไดอยางดี เนื ่องจากวิทยากรเปนผู ท ี ่ม ีความรู 

ความสามารถเฉพาะดาน สามารถถายทอดใหกับ

กลุมเปาหมายไดอยางชัดเจนและเขาใจงาย ทำให

กลุมเปาหมายสามารถนำองคความรูที ่ไดรับจาก

การอบรมไปขยายผลหรือนำไปใชในชีวิตประจำวัน

ไดอยางมีประสิทธิภาพตามหลักสูตรการศึกษา

ตอเนื ่องที ่สถานศึกษากำหนดและสถานศึกษา

ร วมก ับผ ู  เร ียนหร ือผ ู  เข าร ับการอบรมม ีการ

ประเมินผลการถายทอดองคความรูของวิทยากร

ดวยวิธีการตาง ๆ เชน การสังเกต การใชแบบ

ประเมินวิทยากร และแบบประเมินความพึงพอใจ

ของผูเรียนหรือผูเขารับการ 

 

ติดตามการดำเนินการจัดกิจกรรม/

โครงการ ตาง ๆ ดวยวิธ ีการสังเกต

กระบวนการจ ัดการเร ียนร ู    โดย

วิทยากรแกนนำ 

ประกอบด วย 1) นางพรพรรณ คง

สุวรรณ วิทยากรการศึกษาตอเนื ่อง 

หลักสูตรการทำพานพุมคริสตรัล 

2) นายพูนสิน อุไทยพจน ว ิทยากร

การศึกษาตอเนื ่อง หลักสูตรการทำ

น้ำพริกสมุนไพร 3) นางปราณี        วา

สภักดี  ว ิทยากรการศึกษาตอเนื ่อง 

หล ักส ูตร อาหารต านโคว ิด ซ ึ ่ ง มี

กระบวนการพัฒนาองคความรู 

ของตนเองอยางตอเนื่อง มีพัฒนาการ

จ ัดก ิจกรรมการเร ียนร ู   การใช สื่อ

เทคโนโลยีตางๆ ในการเรียนการสอน 

โดยการศึกษาเรียนรูเพิ่มเติมจากแหลง

เรียนรู ภาคีเครือขาย หนวยงานตางๆ 

หรือสถาบันการศึกษาตางๆ เพ่ือ 
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มาตรฐาน/ 

ประเด็นการพจิารณา 

คานำ้หนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงาน 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้  

และรองรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได 
ระดบั

คุณภาพ 

นำความร ู มาปร ับใช ในการพัฒนา

หลักส ูตร และการจ ัดกระบวนการ

เร ียนร ู  ให  เหมาะสมก ับบร ิบทของ

ผูเรียน ทำใหผูเรียนมีการพัฒนาความรู 

และสามารถนำความรูไปใชประโยชน

ไดจริงอยางมีประสิทธิภาพ 

รองรอย ขอมูล หลักฐาน 

1.ใบสมัครวิทยากร 

2.คำส ั ่ งแต งต ั ้ งว ิทยากรหล ักส ูตร

การศึกษาตอเนื่อง 

3.หลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง 

4.แผนจดัการเรยีนรู แบบกศ.ตน.12 

5.แบบประเมินผลการจัดการศึกษา

ตอเนื่อง แบบ กศ.ตน.7(1) และกรอบ

การประเมินแบบ กศ.ตน.7(2) 

6.แบบประเมินความพึงพอใจ แบบ 

กศ.ตน.10 

7.สื ่อการเรียนรู ที ่ว ิทยากรใชในการ

จัดการเรียนรู 
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มาตรฐาน/ 

ประเด็นการพจิารณา 

คานำ้หนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงาน 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้  

และรองรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได 
ระดบั

คุณภาพ 

8.รายงานสรุปผล การดำเนินการทุก

หลักสูตร 

2.3 สื่อท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 4 ศ ูนย การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยเขตดุสิต มีหลักสูตรและสื ่อการศึกษา

ตอเนื่องที ่มีคุณภาพ โดยมีกระบวนการในการ

ควบคุมค ุณภาพของการจ ัดหาส ื ่อการศ ึกษา

ตอเนื่องโดยมีกระบวนการดังนี้  

1.สถานศึกษามีการสำรวจสื่อ แหลงเรียนรูและภูมิ

ปญญาทองถิ่นในพื้นที่เขตดุสิตที ่สอดคลองตาม

หลักสูตรการศึกษาตอเนื่องของสถานศึกษา 

2.สถานศึกษา จัดหา จัดทำ และพัฒนาสื่อ 

3.สถานศึกษามีการจัดทำทำเนียบสื่อ แหลงเรียนรู 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

4.สถานศึกษามีการแนะนำเกี ่ยวกับการใชสื่อ

เทคโนโลยีสารสนเทศแหลงเรียนรู และภูมิปญญา

ทองถ่ินท่ีมีอยูในเขตดุสิต ใหแกวิทยากรและผูเรียน 

5.มีการตรวจสอบคุณภาพสื่อกอนดำเนินการจัด

กระบวนการเรียนรู เชน สื่อแผนพับ แผนภาพพลิก 

ซึ ่งอางอิงจากคู ม ือหลักสูตรการจัดการศึกษา

ผลการดำเนินงานศูนยการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต

ดุสิตม ีหล ักส ูตรและสื ่อการเร ียนรู

การศึกษาตอเน ื ่องที ่ม ีค ุณภาพทุก

หลักสูตร ท้ังสื่อ สิ่งพิมพ สื่อเทคโนโลยี 

แหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถ่ิน 

ขอมูล รองรอย หลักฐาน 

1.แบบสำรวจสื่อ 

2.สื่อการเรียนรูประเภทสิ่งพิมพ 

3.สื่อสารสนเทศ 

4.ทำเนียบสื่อบุคคล แหลงเรียนรู และ

ภูมิปญญา 

5.หลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง 

6.แผนจดัการเรยีนรู 

7.อ่ืน ๆ  

3.5 ดเีลิศ 
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มาตรฐาน/ 

ประเด็นการพจิารณา 

คานำ้หนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงาน 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้  

และรองรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได 
ระดบั

คุณภาพ 

ตอเนื่อง คูมือการจัดกิจกรรมฝกอบรมประชาชน 

โดยมีขอมูลพื้นฐานของแตละหลักสูตรใหพรอมใช

งานและเปนปจจุบนั 

6.ประเมินคุณภาพเพ่ือใชในการพัฒนาสื่อ 

2.4 การวัดและประเมินผลผูเรียน

การศึกษาตอเนื่อง 

4 ศ ูนย การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยเขตดุสิต มีการวัดและประเมินผลผูเรียน

หรือผูเขารับการอบรมท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงค

ของการจัดการศึกษาตอเนื่องโดยมีกระบวนการ

ดังนี้  

1.ว ิทยากรการศ ึกษาต อเน ื ่องม ีการว ัดและ

ประเมินผลผูเรียนหรือผูเขารับการอบรมจากการ

พิจารณาชิ้นงานผูเรียนผูรับการอบรม การสังเกต

การโตตอบคำถาม การใชแบบวัดผล ประเมินผล 

การใชแบบประเมิน โดยท่ีผูเรียนสามารถนำความรู

ไปตอยอดในชีวิตประจำวัน เชน นำความรูที่ไดไป

สรางเปนอาชีพ รายไดเสริม และเพิ่มมูลคาของ

สินคาของตนเอง  

ศ ู น ย  ก า ร ศ ึ ก ษ าน อ กร ะ บ บ แ ล ะ

การศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุสิต ได

ดำเน ินการว ัดและประเม ินผล ท่ี

ค รอบคล ุ มคว ามร ู   ท ั กษะ  และ

คุณลักษณะที่เกิดขึ ้นกับผู เรียน ตรง

ตามวัตถุประสงคของหลักสูตร และ

ประเมินความพึงพอใจของผูเรียน โดย

การประเมินจากแบบสอบถามความรู

ความเขาใจ สังเกตจากการปฏิบัติ ใน

ระหวางการเรียนรูการจัดกิจกรรม จาก

กระบวนการมีสวนรวม ประเมินโดย

การสาธิต แสดงขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ 

ดูจากชิ ้นงานหรือผลงาน และมีการ

ต ิดตามผลของผ ู  เร ียน และม ีการ

ตรวจสอบค ุณภาพจากผ ู  บร ิหาร

3.5 ดเีลิศ 
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มาตรฐาน/ 

ประเด็นการพจิารณา 

คานำ้หนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงาน 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้  

และรองรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได 
ระดบั

คุณภาพ 

2.สถานศึกษามีกระบวนการจัดหา จัดทำ และ

พัฒนาเครื ่องมือวัดและประเมินผลไดตรงตาม

จุดมุงหมายหรือวัตถุประสงคของหลักสูตร 

3.สถานศึกษามีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัด

และประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน 

4.สถานศึกษามีการวัดและประเมินผล โดยใช

วิธีการหรือเครื่องมือวัดและประเมินผลที่จัดหา 

จัดทำและพัฒนาข้ึน 

5.สถานศึกษามีการนำผลการวัดและประเมินผล

ผู เร ียนไปใชในการพัฒนากระบวนการจัดการ

เรียนรู 

สถานศึกษา และผู ที ่เกี ่ยวของมีการ

ทบทวนหรือติดตามหรือประเมิน 

จากการพิจารณาชิ ้นงานผู เรียนผูรับ

การอบรม การส ัง เกตการโต ตอบ

คำถาม การใชแบบวัดผล ประเมินผล 

การใช แบบประเม ิน โดยที ่ผ ู  เร ียน

สามารถนำความร ู  ไปต อยอดใน

ชีวิตประจำวัน เชน นำความรูท่ีไดไป 

สรางเปนอาชีพ รายไดเสริม และเพ่ิม

มูลคาของสินคาของตนเองและใชแบบ

ติดตามผูเรียนหลังจบหลักสูตร แบบ

รายงานผลการจบหลักส ูตรการจัด

การศึกษาตอเนื่อง ใบสำคัญผูผานการ

อบรม มีการต ิดตาม ทบทวน และ

ประเม ินผลการจ ัดทำและการนำ

หล ักส ูตรและส ื ่ อ ไปใช  ในการจัด

กระบวนการเร ียนรู โดยการแตงต้ัง

คณะกรรมการน ิ เทศต ิดตามและ

ประเมินผลตามคำสั ่ง กศน.เขตดุสิต 
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มาตรฐาน/ 

ประเด็นการพจิารณา 

คานำ้หนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงาน 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้  

และรองรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได 
ระดบั

คุณภาพ 

อีกท้ังยังไดจัดทำแบบประเมินความพึง

พอใจของผ ู  เร ียน/ผ ู  ร ับบร ิการใน

ระหวางการจัดกิจกรรม และหลังจาก

จัดกิจกรรมตามเครื่องมือท่ีสถานศึกษา

จัดทำข้ึน และใหรายงาน 

สรุปผลดำเนินโครงการเมื ่อเสร็จสิ้น

กิจกรรม 

ขอมูล รองรอย หลักฐาน 

1.รายงานสร ุปผลการดำเน ินงาน

โครงการกิจกรรมการจัดการศึกษา

ตอเนื่อง 

2.แบบ กศ.ตน.7 (1)และกรอบการ

ประเมินผลการจัดการศึกษาตอเนื่อง

แบบ กศ.ตน.7(2) 

3.แบบประเมินความพึงพอใจหลักสูตร

การศึกษาตอเนื่อง 

4.แผนการจัดการเรียนรู 

5.อ่ืน ๆ 
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มาตรฐาน/ 

ประเด็นการพจิารณา 

คานำ้หนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงาน 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้  

และรองรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได 
ระดบั

คุณภาพ 

2.5 การจดักระบวนการเรยีนรู

การศึกษาตอเนื่องท่ีมีคุณภาพ 

4 ศ ูนย การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยเขตดุสิตมีการดำเนินการจัดการศึกษา

ต อเน ื ่องในก ิจกรรมศ ูนย ฝ กอาช ีพช ุมชน ท่ี

สอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการและ

ความพรอมของผู เร ียน โดยสามารถบูรณาการ

วิธีการจัดการศึกษาที่เหมาะสมโดยมีกระบวนการ

ดังนี ้

1.มีการจัดเวทีประชาคม เพื ่อทราบปญหาและ

ความตองการในการฝกอาชีพของแตละชุมชน  

2.มีการสรรหาวิทยากรท่ีมีความรู ความสามารถใน

หลักสูตรนั ้นกอนจัดกิจกรรมสถานศึกษามีการ

ประชุม  

3.ชี้แจงแนวทางปฏิบัติการจัดทำแผนการสอน ให

สอดคลองกับบริบทของแตละชุมชนและการวัด

และประเมินผลซึ่งอาจจะทำไดหลายวิธี จากการ

ประเมินจากผลงาน ประเมินโดยการสังเกต แบบ

ประเมินความพึงพอใจโดยวิทยากรมีการศึกษา

รายละเอียดของหลักสูตรซึ่งประกอบดวยเนื้อหา 

วัตถุประสงคและการออกแบบ การจัดการ 

ศ ู น ย  ก า ร ศ ึ ก ษ าน อ กร ะ บ บ แ ล ะ

การศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุสิตไดมี

การจัดการศึกษาตอเนื ่องตามความ

ตองการของผ ู  เร ียนมีก ิจกรรมการ

เรียนรูที ่หลากหลายตามลักษณะของ

หลักสูตร การจดักระบวนการเรียนรู 

การศึกษาตอเนื่องที่มีคุณภาพ เกณฑ

การพ ิจารณา ร อยละของผ ู  เร ี ยน

การศึกษาตอเนื่องมีความพึงพอใจตอ

การจัดกระบวนการเรียนรูการศึกษา

ต  อ เ น ื ่ อ ง อ ย ู  ใ น ร ะ ด ั บ ด ี ข ึ ้ น ไ ป 

สถานศึกษามีผลการดำเนินงานของ

สถานศึกษาปงบประมาณ 2563 พบวา 

ผู เรียนการศึกษาตอเนื ่องมีความพึง

พอใจตอการจัดกระบวนการเรียนรู

การศึกษาตอเนื่องอยูในระดับดีขึ ้นไป 

เทากับ รอยละ 100 

ขอมูล รองรอย หลักฐาน 

1.แบบสำรวจความตองการหลักสูตร 

3.5 ดเีลิศ 
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มาตรฐาน/ 

ประเด็นการพจิารณา 

คานำ้หนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงาน 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้  

และรองรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได 
ระดบั

คุณภาพ 

เรียนรูตามข้ันตอน คือ ข้ันการนำเขาสูบทเรียน ข้ัน

จัดการเรียนการสอนโดยการบรรยาย สาธิต ฝก

ปฏิบัติมีการใชสื่อประกอบการเรียน และขั้นการ

วัดผล ประเมินผล ที่หลากหลาย เชน การสังเกต 

การสอบถาม ชิ้นงาน ทั้งกอนเรียน ระหวางเรียน 

และหลังเรียนวิทยากรการศึกษาตอเนื่อง 

4.ออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียน

เปนสำคัญโดยยึดหลักความสอดคลองกับศักยภาพ

และความพรอมของผูเรียน ความหลากหลายตาม

ความแตกตางของกลุมเปาหมาย รวมท้ังบูรณาการ

ปรัชญาคิดเปน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ที่มุงเนนการจัดประสบการณใหผูเรียน

ไดร ับความรู  ความเขาใจ มีทักษะทางวิชาชีพ

สามารถนำความรู ที ่ไดรับไปประยุกตใชในการ

ดำรงชีวิต และเปนไปตามจุดประสงคของหลักสูตร  

4.วิทยากรไดการออกแบบกระบวนการเรียนรู ท่ี

ปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการไปตามสภาพของผูเรยีน 

เปนการเรียนรู ที ่ย ึดสภาพชีว ิตจริง เอาปญหา 

ความตองการของผูเรียน/ชุมชนเปนตัวตั้ง 

2.หล ักส ูตรการศึกษาตอเน ื ่องของ

สถานศึกษา 

3.แบบสำรวจความพึงพอใจ 

4.รายงานความพึงพอใจของผูเรียนที่มี

ต  อ ก ร ะบว นกา ร จ ั ด ก า ร เ ร ี ย น รู

การศึกษาตอเนื่อง 

5.แผนปฏบิัติการประจำป 

6.รายงานสรุปผลการดำเนินงานทุก

หลักสูตร 

7.ภาพถาย 

8.อ่ืน ๆ 
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มาตรฐาน/ 

ประเด็นการพจิารณา 

คานำ้หนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงาน 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้  

และรองรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได 
ระดบั

คุณภาพ 

มีการบูรณาการ คือ วิทยากรวางแผนกระบวนการ

ที่เชื่อมโยงแนวคิดในมิติตาง ๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม 

และสิ่งแวดลอมเขาดวยกัน เพื่อใหผูเรียนนำไปใช

ในการพัฒนาการดำเนินชีวิตและสอดคลองกับวิถี

ชีวิตของผูเรียน 

5.วิทยากรมีวิธีการเรียนรู ที ่หลากหลาย เพื ่อให

เหมาะสมกับการดำเนินชีวิต สอดคลองกับวิถีชีวิต

และความตองการของผูเรียนโดยการเรียนรูผานสื่อ

วัสดุอุปกรณและ สื่อกิจกรรม เชน การเรียนรูจาก

การปฏิบัติจริง การจัดเวทีชุมชน การสาธิต การจัด

นิทรรศการ การจัดทัศนศึกษา การประกวด และ

การรณรงคเปนตน วิทยากร ไดจัดทำแผนการ

เรียนรู และจัดการเรียนการสอนตามแผนท่ีกำหนด 

6.วิทยากรไดทำการวัดและประเมินผล กอนเรียน

ระหวางเรียน และเมื ่อสิ ้นสุดการเรียน โดยใช

วิธีการประเมินที่หลากหลายวิธี เครื่องมือวัดและ

ประเมินผลกอนเรียนระหวางเรียน และหลังเรียน 

(สถานศึกษา และวิทยากรรวมกันจัดทำ)         
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มาตรฐาน/ 

ประเด็นการพจิารณา 

คานำ้หนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงาน 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้  

และรองรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได 
ระดบั

คุณภาพ 

7.นิเทศติดตามผลการดำเน ินงานการวัดและ

ประเมินผลการจัดกระบวนการเรียนรูของวิทยากร

โดยไดแนะนำเทคนิคการจัดการกบวนการสอน

และกำกับติดตาม การจัดกระบวนการเรียนการ

สอนของวิทยากรอยางตอเนื่อง  

8.ว ิทยากรจ ัดทำรายงานการจ ัดกิจกรรมของ

วิทยากร แบบรายงานการนิเทศ ไดมีผูเรียนท่ีไดนำ

ความรู จากการเรียนการสอนการศึกษาตอเนื่องท่ี

นำความรูไปประกอบอาชีพจนประสบความสำเร็จ

มีอาชีพมีงานทำมีรายไดที่ม่ันคงสามารถอยูรวมใน

สังคมไดอยางมีความสุข 

รวมคะแนน 20   17.50 ดเีลิศ 
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 จากการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาตอเนื่อง ในมาตรฐานที่  1 คุณภาพของ

ผูเรียนการศึกษาตอเนื่อง มีคะแนนรวมเทากับ 44 คะแนน  อยูในระดับ ยอดเยี่ยม และในมาตรฐานที่  2 คุณภาพ

การจัดการเรียนรูการศึกษาตอเนื่อง มีคะแนนรวมเทากับ 17.50 คะแนน  อยูในระดับ ดีเลิศ 

 ซ่ึงจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตอเนื่อง  พบวา สถานศึกษามีจุดเดน และจุดท่ีควรพัฒนา ดังนี้ 

จุดเดน 

 สถานศึกษามีผลการประเมินในประเด็นพิจารณาของมาตรฐานการศึกษานอกระบบ มาตรฐาน

การศึกษาตอเนื่อง พบวาประเด็นพิจารณาท่ีผลการประเมินอยูในระดับยอดเยี่ยม จำนวน 2 ประเด็นพิจารณา ดังนี้ 

1. ผูจบหลักสูตรการศึกษาตอเนื่องสามารถนำความรูไดไปใชหรือประยุตใช บนฐานคานิยมรวมของสังคม โดย

ผูเรียนสามารถนำความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันในการลดรายจาย เพิ่มรายได หรือการประกอบอาชีพ หรือการ

พัฒนาตอยอดอาชีพ การเพ่ิมมูลคาของสินคาและบริการ 

2. ผู จบหลักสูตรการศึกษาตอเนื่องท่ีนำความรูไปใชจนเห็นเปนประจักษหรือตัวอยางที่ดี โดยผูเรียนเปน

แบบอยางที่ดีหรือเปนตนแบบที่สามารถนำความรูไปใชในการสรางรายไดใหตนเองและครอบครัว และสามารถเปน

วิทยากรวิชาชีพได 

จุดที่ควรพัฒนา 

 1. สถานศึกษาควรมีการทบทวน ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพของสื่อ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมา

ใชในการวางแผนจัดหา จัดทำ และพัฒนาสื่อใหมีความหลากหลายเอ้ือตอการเรียนรู นอกจากนี้มุงเนนในการนำสื่อ

บุคคล เชนภูมิปญญาทองถิ่นที่สามารถนำชาวบานในชุมชนเขตดุสิตมาเปนวิทยากรถายทอดองคความรูตาง ๆ 

ใหกับประชาชนและผูท่ีสนใจ 
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ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย (เฉพาะมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูรับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย และมาตรฐานท่ี 2 คุณภาพการจัด

การศึกษาตามอัธยาศัย 

มาตรฐาน/ 

ประเด็นการพจิารณา 

คานำ้หนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงาน 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้  

และรองรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได 
ระดบั

คุณภาพ 

มาตรฐานที ่ 1 คณุภาพ 

ของผูรบับริการการศกึษา 

ตามอธัยาศัย 

50     

1.1 ผูรับบริการมีความรู  

หรือทักษะ หรือประสบการณ 

สอดคลองกับวัตถุประสงคของ

โครงการหรือกิจกรรมการศึกษา

ตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

50 ศ ูนย การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยเขตดุสิตมีการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย

เพ ื ่อให ผ ู  ร ับบร ิการม ีความร ู หร ือท ักษะหรือ

ประสบการณ ไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน โดย

มีกระบวนการดำเนินการ ดังนี ้

1. สถานศึกษากำหนดนโยบายสงเสริม สนับสนุน 

การศึกษาตามอัธยาศัยมุงเนนใหผูรับบริการไดรับ

การเรียนรู ตามความสนใจ และความถนัดของ

ตนเองและสามารถนำความรูที่ไดรับไปประยุกตใช

ในชีวิตประจำวันได 

2. สถานศึกษาประชุม วางแผน การจัดกิจกรรม

การศึกษาตามอัธยาศัยที่สอดคลองกับความสนใจ 

สถานศึกษามีผลการดำเนินงานและ

แผนจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย

ประกอบดวย  

1.กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ซึ่งไดมีการ

จัดกิจกรรมสงเสริมการอานใหแกผู ท่ี

เขามารับบริการ ณ หางสรรพสินคา

สุพร ีมคอมเพล ็กซ  เขตด ุส ิต  และ

กระทรวงศึกษาธิการ โดยผูที่เขามารับ

บริการมีความพึงพอใจ รอยละ 90  

2. ก ิจกรรมส งเสร ิมการอ านบ าน

หนังสือชุมชนกศน.แขวงทั ้ง 5 แขวง 

ในเขตดุสิต 

- มุมรักการอาน 

37.52 ดเีลิศ 
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มาตรฐาน/ 

ประเด็นการพจิารณา 

คานำ้หนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงาน 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้  

และรองรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได 
ระดบั

คุณภาพ 

และความถนัดของผู ร ับบริการการศึกษาตาม

อัธยาศัย 

3.สถานศึกษาจัดทำแผนการจัดโครงการ/กิจกรรม 

การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 

4.สถานศึกษาดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม

สงเสริมการอาน กศน.แขวง และแหลงเรียนรูใน

ช ุมชนโดยการจ ัดกิจกรรมในช ุมชน และการ

ประชาสัมพันธผานสื่อออนไลน  

5.สถานศ ึกษาจ ัดทำรายงานความพ ึ งพอใจ

ผูรับบริการสงเสริมการอาน กศน.แขวง 

6. สถานศ ึกษาจ ัดทำสร ุปผลการดำเน ินงาน

โครงการ/กิจกรรม สงเสริมการอาน กศน. แขวง  

- หนังสือดีท่ีเลือกอาน 

- หมุนเวียนสื่อท่ีตรงตามความตองการ

ของผูรับบริการ 

- ผ ู  เข าร ับบร ิการบานหนังส ืออชุม

ชนกศน. แขวง ท ั ้ ง 5 แขวงโดยมี

เปาหมายผูเขารับบริการจำนวน 500 

คน มีความพึงใจในการใชบริการคิด

เปน รอยละ 100  

ขอมูล รองรอย หลักฐาน  

1.สมุดลงชื ่อผู เข าร ับบริการ กศน. 

แขวง ทั ้ง 5 แขวง และบานหนังสือ

ชุมชน 

2.ขอมูลจำนวนผูรับบริการที่เขารวม

โครงการ/กิจกรรม 

3 . ส ม ุ ด บ ั น ท ึ ก ก า ร เ ร ี ย น ร ู  ข อ ง

ผ ู  ร ับบร ิการท ี ่ เข  าร วมโครงการ/

กิจกรรม 

4.บันทึกรายงานผลการจัดโครงการ/

กิจกรรม 
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มาตรฐาน/ 

ประเด็นการพจิารณา 

คานำ้หนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงาน 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้  

และรองรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได 
ระดบั

คุณภาพ 

5.แผนปฏิบัติงานประจำป 2563 

6.รายงานผลการจัดกิจกรรมในระบบ 

DMIS ประจำปงบประมาณ 2563  

รวมคะแนน 50   37.52 ดเีลิศ 

มาตรฐานที ่ 2 คณุภาพ 

การจดัการศกึษาตามอธัยาศยั 

20     

2.1 การกำหนดโครงการ  

หรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 

5 ศ ูนย การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยเขตดุสิตไดมีกระบวนการดำเนินงาน ดังนี้

1.ศึกษาสภาพบริบทหรือความตองการหรือความ

จำเปนของผูรับบริการในชุมชนสังคมหรือนโยบาย

ของหนวยงานสำนักงาน กศน.  

2.สถานศึกษาประชุม วางแผน กำหนดกิจกรรม

การศึกษาตามอัธยาศัยที ่ตอบสนองตอความ

ตองการของผูรับบริการ 

3.ออกแบบกิจกรรมที่สอดคลองกับวัตถุประสงค

และผูรับบริการของโครงงการที่กำหนดไว มีการ

จัดโครงการหรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยท่ี

ศ ู น ย  ก า ร ศ ึ ก ษ าน อ กร ะ บ บ แ ล ะ

การศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุสิตมีผล

การดำเนินงานดังนี ้

1.สถานศึกษามีโครงการ/กิจกรรม

การศึกษาตามอัธยาศัยที่สอดคลองกับ

บ ร ิ บ ท แ ล ะ ค ว า ม ต  อ ง ก า ร ข อ ง

ผูรับบริการ โดยดำเนินการจัดโครงการ

สงเสริมการอานสรางการเรียนรู เพ่ือ

การศ ึกษาตามอ ัธยาศ ัย ก ิจกรรม

สงเสริมการอานบานหนังสือชุมชน 

และสงเสริมการอาน กศน. แขวง ท้ัง 5 

5 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ 

ประเด็นการพจิารณา 

คานำ้หนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงาน 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้  

และรองรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได 
ระดบั

คุณภาพ 

กำหนดไว และมีการจัดทำรายงานสรุปผลการจัด

โครงการ/กิจกรรม 

แขวง โดยใชสื ่อหนังสือสิ ่งพิมพ สื่อ

อ ิ เล ็กทรอน ิกส   (E-book) Qr-Code 

แผนพับ โดยมีกลุ มเปาหมาย กศน. 

แขวง ละ 100 คน เปนจำนวนทั้งสิ้น 

500 คน  

ขอมูล รองรอย หลักฐาน  

1.รายงานการประชุมท่ีเก่ียวของ 

2.ขอมูลความตองการของผูรับบริการ

ในชุมชน 

3.กิจกรรมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย 

4.แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 

2563 

5.รายงานผลการจัดโครงการกิจกรรม

การศึกษาตามอัธยาศัย 

6.ภาพถาย 

7.อ่ืน ๆ 
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มาตรฐาน/ 

ประเด็นการพจิารณา 

คานำ้หนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงาน 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้  

และรองรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได 
ระดบั

คุณภาพ 

2.2 ผูจัดกิจกรรมมีความรู 

ความสามารถในการจัดกิจกรรม

การศึกษาตามอัธยาศัย 

5 ศ ูนย การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยเขตดุสิตมีผู จัดกิจกรรมการศึกษาตาม

อัธยาศัยที ่สามารถจัดกิจกรรมการศึกษาตาม

อัธยาศัยไดตามโครงการกิจกรรมที่กำหนด ผูจัด

กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 

1.คร ูม ีการพ ัฒนาศ ักยภาพตนเองในเร ื ่ อง ท่ี

เก่ียวของกับการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  

2.ครูจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยท่ีมีการนำ

ความรูที่ไดรับจากการพัฒนาศักยภาพและมีการ

นำความรูที่ไดรับการพัฒนาตนเองไปใชในการจัด

การศึกษาตามอัธยาศัย 

3.ครู กศน. ตำบล จัดทำแผนกิจกรรมการศึกษา

ตามอัธยาศัยและดำเนินการตามแผน 

4.ครู กศน. ตำบล รายงานผลการจัดกิจกรรม

การศึกษาตามอัธยาศัย 

 

ศ ู น ย  ก า ร ศ ึ ก ษ าน อ กร ะ บ บ แ ล ะ

การศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุสิต 

สงเสริม สนับสนุน ใหผู จัดกิจกรรม

การศ ึกษาตามอัธยาศ ัยได ร ับการ

พัฒนาตนเองจากชองทางการเรียนรูท่ี

ห ล า ก ห ล า ย เ ช  น  ห น ั ง ส ื อ สื่ อ

อ ิ เ ล ็ ก ท ร อ น ิ ก ส   ศ ึ ก ษ า ด ู ง า น 

อินเทอรเน็ต แหลงเรียนรู ภูมิปญญา 

และเขารับการพัฒนาจากหนวยงานท้ัง

ภาคร ัฐและเอกชน ผ ู  จ ัดก ิจกรรม

การศึกษาตามอัธยาศัย จัดกิจกรรม

หร ือโครงการการจ ัดก ิจกรรมตาม

อ ั ธ ย าศ ั ย ใ ห  แ ก  ก ล ุ  ม เ ป  า หม า ย

ประกอบดวยกิจกรรมใหบริการของ 

บ  านหน ั งส ื อช ุ มชน  กศน .ตำบล 

ก ิจกรรมการย ืมค ืน ก ิจกรรมการ

ให บร ิการอ ิน เตอร  เน ็ต ก ิจกรรม 

สงเสริมการเรียนรูของกศน.ตำบล บาน

หนังสือชุมชน  ประกอบดวย กิจกรรม

5 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ 

ประเด็นการพจิารณา 

คานำ้หนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงาน 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้  

และรองรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได 
ระดบั

คุณภาพ 

ใหบริการของ กศน.ตำบล กิจกรรม

การยืมคืน กิจกรรมการใหบริการ 

อินเตอรเน ็ต กิจกรรมสงเสร ิมการ

เร ียนร ู ของ กศน.ตำบล ก ิจกรรม

สงเสริมการเรียนรู ของบานหนังสือ

ชุมชน กศน.เขตดุสิต ตระหนักดีวา ผู

จ ัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 

เปนผูมีบทบาทสำคัญในการจัด 

การศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษา 

ต  อ ง ม ี ก า ร พ ั ฒ น า ใ ห  ม ี ค ว า ม รู  

ความสามารถ และทักษะในการจัด 

กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยสูงข้ึน 

สถานศึกษาสามารถทราบไดวาผู จัด

กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยมี 

คุณภาพจากเอกสารที ่ไดรับจากการ

อบรมตางๆ เชน รางวัล แฟมสะสมงาน 

วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร จากการ 
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มาตรฐาน/ 

ประเด็นการพจิารณา 

คานำ้หนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงาน 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้  

และรองรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได 
ระดบั

คุณภาพ 

นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการศึกษา

ตามอัธยาศ ัย และรายงานผลการ

ดำเนินงานการจัดกิจกรรมการศึกษา 

ตามอัธยาศัย พบวา ผ ู จ ัดกิจกรรม

ก า ร ศ ึ ก ษ า ต า ม อ ั ธ ย า ศ ั ย ใ ห  กั บ

ผู ร ับบริการไดอยางมีประสิทธ ิภาพ 

และผ ู  จ ัดก ิจกรรมการศ ึกษาตาม

อัธยาศัยนำความรู ท ี ่ได ร ับจากการ

อบรมโครงการตางๆ ประสบการณใน

การปฏิบัติงานมาแลกเปลี ่ยนเรียนรู

ให ก ับผ ู จ ัดก ิจกรรมการศึกษาตาม

อัธยาศัย ในการประชุมประจำเดือน

ของสถานศึกษา กศน.เขตดุสิตมีผล

การดำเนินงาน ปงบประมาณ2563 

พบวา ผู จ ัดกิจกรรม การศึกษาตาม

อัธยาศัยไดร ับการพัฒนาศักยภาพ 

หร ือม ีการพัฒนาตนเองในเร ื ่ อง ท่ี

เกี ่ยวของกับการจัดการศึกษาตาม

อัธยาศัย เทากับ รอยละ 100.00 
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มาตรฐาน/ 

ประเด็นการพจิารณา 

คานำ้หนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงาน 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้  

และรองรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได 
ระดบั

คุณภาพ 

ขอมูลรองรอย หลักฐาน  

1.บันทึกขอความแผนการจัดกิจกรรม 

กศน. แขวง ท้ัง 5 แขวง  

2.โครงการ/กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการ

พ ัฒนาศ ักยภาพท ี ่ ผ ู  จ ั ดก ิ จกรรม

การศึกษาตามอัธยาศัย 

3.แบบตอบรับการเขารวมโครงการ

กิจกรรมที ่ เก ี ่ยวข องกับการพัฒนา

ศักยภาพผูจัดกิจกรรม 

4.เกียรติบัตรและรายงานผลการเขารับ

การพัฒนาที ่ได ร ับจากการเขาร วม

โครงการ 

5.ทำเนียบผูจัดกิจกรรมการศึกษาตาม

อัธยาศัย เชน หางสรรพสินคาสุพรีม

คอม เพล ็ กซ   ผ ู  น ำช ุ มชน  ทหาร 

สำนักงานเขต ฯลฯ 
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มาตรฐาน/ 

ประเด็นการพจิารณา 

คานำ้หนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงาน 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้  

และรองรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได 
ระดบั

คุณภาพ 

2.3 สื่อ หรือนวัตกรรม และ

สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการจัด

การศึกษาตามอัธยาศัย 

5 ศ ูนย การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยเขตดุสิตมีกระบวนการดำเนินงานดังนี ้

1.กำหนดแนวทางการพัฒนาหรือจัดหาสื่อและมี

การจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูที่มีความ

สอดคลองกับวัตถุประสงคของการจัดโครงการ  

2.จัดการทำขอมูลพ้ืนฐาน ทำเนียบสื่อแหลงเรียนรู

และภูมิปญญาทองถ่ินท่ีเปนปจจุบัน 

3.แนะนำใหขอมูลเกี่ยวกับการใชสื ่อเทคโนโลยี

แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน  

4.ประเมินความพึงพอใจเก่ียวกับการใชสื่อ 

ศ ู น ย  ก า ร ศ ึ ก ษ าน อ กร ะ บ บ แ ล ะ

การศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุสิตไดมี

การจัดการเรียนการสอนโดยการใชสื่อ

และนวัตกรรมโดยมีสภาพแวดลอมท่ี

เอื ้อตอการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย

เพื่อสงเสริมใหผู เรียนมารถเรียนรู ได

บรรลุตามวัตถุประสงคและนำความรูท่ี

ไดรับไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันได 

ขอมูล รองรอย หลักฐาน 

1.บันทึกขอความ คำสั่ง บันทึกหรือ

รายงานการประชุมท่ีตอเนื่อง 

2.รายงาน หร ือทำเน ียบส ื ่อ หรือ

นวัตกรรม แหลงเร ียนรู  ภ ูม ิป ญญา

ทองถ่ิน 

3.โครงการ กิจกรรมการศึกษาตาม

อัธยาศัย 

4 ดเีลิศ 

2.4 ผูรับบริการมีความพึงพอใจ 

ตอการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 

5 ศ ูนย การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยเขตดุส ิตม ีการสำรวจความพึงพอใจ

ผูรับบริการโดยมีการพัฒนาแบบสอบถามเพื่อให

ศ ู น ย  ก า ร ศ ึ ก ษ าน อ กร ะ บ บ แ ล ะ

การศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุสิตมีผล

การดำ เน ิ น งานการจ ั ดก ิ จ กร รม

3.76 ดเีลิศ 
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มาตรฐาน/ 

ประเด็นการพจิารณา 

คานำ้หนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงาน 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้  

และรองรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได 
ระดบั

คุณภาพ 

สอดคลองตอกระบวนการจัดโครงการ/กิจกรรม

การศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาโดยมี

กระบวนการดำเนินงานดังนี ้

1.สถานศึกษารวมกันประชุมเพื่อจัดทำแผนและ

แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 

2.สถานศึกษาจัดทำโครงการ/กิจกรรมการศึกษา

ตามอัธยาศัย 

3.สถานศึกษาจัดทำรายงานสรุปผลการประเมิน

ความพึงพอใจ 

โครงการ การศึกษาตามอัธยาศัยท่ี

สามารถดำเนินไดเปนไปตามเกณฑการ

พิจารณารอยละ 100.00 

ขอมูล รองรอย หลักฐาน  

1.โครงการกิจกรรมการศึกษาตาม

อัธยาศัย  

2.แบบสอบถามความพึงพอใจ 

3.รายงานสรุปผลการประเมินความพึง

พอใจในแตละโครงการ 

รวมคะแนน 20   17.76 ยอดเยี่ยม 



จากการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามอัธยาศัย ในมาตรฐานที่  1 คุณภาพของผูรับบริการการศึกษา

ตามอัธยาศัย  มีคะแนนรวมเทากับ 37.52 คะแนน  อยู ในระดับดีเลิศ และในมาตรฐานที่  2 คุณภาพการจัด

การศึกษาตามอัธยาศัย มีคะแนนรวมเทากับ 17.76. คะแนน  อยูในระดับ ยอดเยี่ยม  

 ซ่ึงจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามอัธยาศัย พบวา สถานศึกษามีจุดเดน และจุดท่ีควรพัฒนา ดังนี้ 

จุดเดน 

สถานศึกษามีผลการประเมินในประเด็นพิจารณาของมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูรับบริการการศึกษาตาม

อัธยาศัยและมาตรฐานท่ี 2 คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  พบวาประเด็นพิจารณาท่ีผลการประเมินอยูในระดับ

ยอดเยี่ยม จำนวน 2 ประเด็นพิจารณา ดังนี้ 

1. ดานการกำหนดโครงการ หรือ กิจกรรมตามอัธยาศัย พบวา สถานศึกษามีการประชุมวางแผนในการกำหนด

ทิศทางของการจัดกิจกรรมใหมีความสอดคลองกับสถานการณและสภาพปญหาในปจจุบัน มีการกำหนดโครงการ/

กิจกรรมที่ปรากฏในแผนปฏิบัติการประจำป และมีโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดจุดมุงหมายและวัตถุประสงคที่คอนขาง

ชัดเจน 

2. ดานความรูความสามารถของผูจัดกิจกรรม พบวา ผูจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาเปนผู

ท่ีมีความสามารถ และสามารถประสานความรวมมือกับภาคีเครือขายในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 

 

จุดที่ควรพัฒนา 

สถานศึกษาควรมีการประเมินความพึงพอใจในการใชสื่อ นวัตกรรม ของผูรับบริการ และนำขอมูลท่ีได

รับมาวางแผนในการจัดหา จัดทำ และพัฒนาสื่อ หรือนวัตกรรม ทันสถานการณ ตลอดจนการนำสื่อเทคโนโลยีมา

ใชในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
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ผลการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา (มาตรฐานที่ 3 ซึ ่งเปนมาตรฐานการศึกษา ที ่สามารถใชผลการประเมินคุณภาพรวมกันได  

ท้ังการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การศึกษาตอเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย) 

มาตรฐาน/ 

ประเด็นการพจิารณา 

คานำ้หนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงาน 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้  

และรองรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได 
ระดบั

คุณภาพ 

มาตรฐานที ่ 3 คุณภาพ 

การบรหิารจดัการของสถานศกึษา 

30   25.64 ยอดเยี่ยม 

3.1 การบริหารจัดการของ

สถานศึกษาท่ีเนนการมีสวนรวม   

3 ศ ูนย การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยเขตดุส ิตได ม ีการบร ิหารจ ัดการของ

สถานศึกษาที่เนนการมีสวนรวม โดยมีผู บริหาร

สถานศึกษาไดเขารวมวางแผนการดำเนินงานและ

กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา รวม

ไปถึงจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษารวมกับ

บุคลากรในสถานศึกษา และไดรับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการสถานศ ึกษาโดยม ี ความ

สอดคลองกับนโยบายของหนวยงานตนสังกัด 

1. ดานวิชาการ โดยเปดโอกาสใหบุคลากรทุก

ระดับ มีส วนรวมในการตัดสินใจ ร ับฟงความ

คิดเห็นขอเสนอแนะจากผูใตบังคับบัญชา มีการ

จ ัดทำแผนพัฒนาการศ ึกษา แผนปฏ ิบ ัต ิการ

ประจำป การจัดทำหลักสูตร งานประกันคุณภาพ

ศ ู น ย  ก า ร ศ ึ ก ษ าน อ กร ะ บ บ แ ล ะ

การศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุสิตไดมี

การบริหารจัดการของสถานศึกษาท่ี

เน นการม ีส  วนร  วมของผ ู บร ิหาร

สถานศ ึ กษาและบ ุ คคลากรขอ ง

สถานศึกษา ผู บร ิหารและบุคลากร 

กศน.เขตดุสิต ไมนอยกวารอยละ 80 มี

ส วนร วมในการบร ิหารจ ัดการของ

สถานศึกษาท่ีเนนการมีสาวนรวม 

โดยมีขอมูล รองรอย หลักฐาน ดังนี้ 

1.บันทึกขอความ คำสั ่ง บันทึกหรือ

รายงานการประชุมท่ีเก่ียวของ 

2.ขอมูลพื ้นฐาน ความตองการของ

ชุมชน ทองถิ่น หรือผูเรียน หรือผุรับ

2.6 ดเีลิศ 

88
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มาตรฐาน/ 

ประเด็นการพจิารณา 

คานำ้หนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงาน 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้  

และรองรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได 
ระดบั

คุณภาพ 

การศึกษา งานนิเทศติดตาม งานรายงานผลการ

ปฏิบัติงานประจำป เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการ

บริหารงานวิชาการ และนำพาองคกรสูการเปน

สถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

2. ดานการบริหารงานงบประมาณ ไดดำเนินการ

บริหารการเงินที่เนนความโปรงใสและการมีสวน

รวมการบริหารพัสดุและสินทรัพยที ่ เน นหลัก

ประหยัดและพอเพียง ตามขอบขายของภาระงาน 

คือ 1) มีการจัดทำคำงบประมาณประจำป และ

กรอบงบประมาณรายจายที ่สำน ักงาน กศน. 

กำหนด 2) มีการจัดสรรงบประมาณ 

ใหเปนไปตามแผนงาน/โครงการ ตามที ่ กศน.

ต ำบล เ สนอ  แล ะต ามคว าม ต  อ ง ก า ร ข อ ง

กล ุ  ม เป  าหมาย 3 )  ควบค ุมต ิดตามการ ใช

งบประมาณใหเปนไปตามแผน 4) มีการปรับ

แผนการใชงบประมาณของสถานศึกษา ระหวาง

การปฏิบ ัต ิงานตามสภาพและความจำเป น ท่ี

เปลี่ยนแปลง 5) มีการสรุปและรายงานผลการใช

บริการ สำหรับใชเปนขอมูลในการ

จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาหรือ

วางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและ

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ

แผนปฏ ิ บ ั ต ิ ก า รณ ป ระจำป  ของ

สถานศึกษา 

3 . แผนปฏ ิ บ ั ต ิ ก า รปร ะจ ำป ข อ ง

สถานศึกษา 
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มาตรฐาน/ 

ประเด็นการพจิารณา 

คานำ้หนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงาน 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้  

และรองรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได 
ระดบั

คุณภาพ 

งบประมาณอยางเปดเผย บุคลากรทุกคน รับทราบ

ความกาวหนา  

3 ดานการบริหารงานบุคคล มีการมอบหมายงาน

ใหตรงตามศักยภาพของบุคลากร มีการสงเสริม 

และสนับสนุนใหบุคลากรทุกระดับไดพัฒนาตนเอง

อยางตอเนื่อง ตามศักยภาพ มีการสรางขวัญและ

กำลังใจใหกับบุคลากรดวยการมอบเกียรติบัตร 

มอบรางวัล เม่ือบุคลากรมีการปฏิบัติงานบรรลุตาม

เป าหมาย ม ีการวางแผนปฏ ิบ ัต ิงานร วมกัน 

ผ ู  บ ร ิ ห า ร สถ านศ ึ กษ า ได  เ น  น ก า รพ ัฒน า

ประสิทธิภาพระหวางการปฏิบัติงาน ลักษณะ 

พ่ีสอนนอง และการทำงานเปนทีม 

4. ดานงานเครือขาย มีการความสำคัญกับงาน

เครือขาย สงเสริมใหเครือขายเขามามีสวนรวมใน

การจ ัดก ิจกรรมการศ ึกษานอกระบบระดับ

การศึกษาขั ้นพื้นฐาน การจัดการศึกษาตอเนื ่อง 

และการจ ัดการศ ึกษาตามอ ัธยาศ ั ย  ม ีการ

ประสานงานการศึกษากับหนวยงานอื ่น มีการ

ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา การสงเสริมกิจการ 
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มาตรฐาน/ 

ประเด็นการพจิารณา 

คานำ้หนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงาน 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้  

และรองรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได 
ระดบั

คุณภาพ 

นักศึกษาแบบองครวม 

3.2 ระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษา   

4 ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา 

พ.ศ. 2561 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2542 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 

ตามพระราชบัญญัต ิการศึกษาแหงชาติ และ

กฎกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดระบบ หลักเกณฑ 

และวิธีการประกันคุณภาพภายใน กศน. เขตดุสิต 

ไดมีการวางแผนการดำเนินงาน และดำเนินงาน

เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคของวิธีการประกัน

ค ุณภาพภายใน โดยม ีการกำหนดมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษาเปนข้ันตอนแรก จากนั้น

ได จ ัดทำแผนพ ัฒนาการจ ัดการศ ึกษาและ

แผนปฏิบัติการประจำป ตอมาไดดำเนินงานตาม

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการ

ประจำป เมื่อสินสุดกระบวนการไดมีการติดตาม 

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยจัดให ม ีการ

ประเม ินค ุณภาพภายในต อคณะกรรมการ

สถานศ ึ กษาตามมาตรฐ านการศ ึ กษ าของ

สถานศึกษา และจัดทำรายงานการประเมินตนเอง

ศ ู น ย  ก า ร ศ ึ ก ษ าน อ กร ะ บ บ แ ล ะ

การศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุสิตไดมี

การจัดทำระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษา สำหรับ

สถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบ 

พ.ศ. 2555 ท่ีอาศัยอำนาจตามความใน

มาตรา 20 วรรคสาม และมาตรา 25 

วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติสงเสริม

การศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 โดยมีขอมูล 

รองรอย หลักฐาน ดังนนี้ 

1.บันทึกขอความ คำสั ่ง บันทึกหรือ

รายงานการประชุมท่ีเก่ียวของ 

2.มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

3.แผนพัฒนาการจัดการศึกษาหรือ

แผนพัฒนาคุรภาพการศึกษา 

4.แผนปฏบิัติการประจำป 

3.2 ดเีลิศ 
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มาตรฐาน/ 

ประเด็นการพจิารณา 

คานำ้หนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงาน 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้  

และรองรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได 
ระดบั

คุณภาพ 

ประจำป ทายสุดไดมีการเสนอรายงานการประเมิน

คุณภาพภายในตอคณะกรรมการสถานศึกษาโดย

ย ึดหล ักการม ีส  วนร  วมของคณะกรรมการ

สถานศึกษาและภาคีเครือขาย 

5.รายงานผลการดำเนินงานในแตละ

โครงการ รายงานผลการดำเนินงาน

ประจำป 

6.รายงานการประเม ินตนเองของ

สถานศึกษา 

3.3 การพัฒนาครู และบุคลากร

ของสถานศึกษา  

3 ศ ูนย การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยเขตดุสิตสนับสนนุใหบุคลากรทุกคน ไดรับ

การพัฒนา การเพิ ่มพูนความรู  ความสามารถ

สมรรถนะ ทักษะ ศักยภาพในการปฏิบัติงานตาม

บทบาทหนาที่ ตามสายงาน พรอมการฝกอบรม

ดานคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบ วินัย กฎหมายท่ี

เก่ียวของ สอดคลองตามภารกิจที่รับผิดชอบ และ

ความเปนมืออาชีพตามสายงาน โดยสถานศึกษาได

มีวิธีการพัฒนาบุคลากร ภายในสถานศึกษา ดังนี ้

 1. ใหความรูแนะนำ ระเบียบปฏิบัติตางๆ แนว

ทางการดำเนินงาน นโยบาย แผนงาน และบริบท 

พื ้นฐานของพื ้นที ่ที ่ต องปฏิบัติงาน และความรู 

ความเขาใจ และทักษะในการทำงาน จากผูบริหาร

และหัวหนากลุมงานตางๆ 

ศ ู น ย  ก า ร ศ ึ ก ษ าน อ กร ะ บ บ แ ล ะ

การศ ึกษาตามอ ั ธยาศ ั ย เขตด ุสิต       

รอยละ 80 ไดสนับสนุนใหไดรับการ

พัฒนาคร ู และบุคลากรทุกคนจาก

หนวยงานภายในและภายนอกและ

ไดรับการพัฒนาในเรื่องที่เกี่ยวของกับ

การจ ัดกระบวนการ เร ี ยนร ู   การ

ปฏิบัต ิงานตามบทบาทหนาและนำ

ความรูที่ไดรับไปใช ประยุกตใชในการ

จัดกระบวนเรียนรู จนมีความเชี่ยวชาญ

ดานความรูความสามารถ และทักษะ

ในการจัดการเรียนรู และสามารถใช

เทคโนโลยีดิจ ิทัลไดอยางเหมาะสม 

บุคลากรทุกคน ไดรับคำปรึกษา และ

3 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ 

ประเด็นการพจิารณา 

คานำ้หนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงาน 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้  

และรองรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได 
ระดบั

คุณภาพ 

2.การปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยสถานศึกษาไดแบง

การทำงานในพ้ืนตามแขวง ประกอบดวย ครู กศน.

ตำบล โดยผู บริหาร หัวหนากลุ มงาน ทำหนาท่ี

นิเทศติดตาม ใหคำแนะนำชวยเหลือ  

เปน  กลุม ประกอบดวย กลุมชวยอำนวยการ กลุม

สงเสริมปฏิบัติการ กลุมภาคีเครือขาย เปนหัวหนา

กลุมงาน ทำหนาที่สอนงาน ติดตามใหคำแนะนำ 

ชวยเหลือ เปนที ่ปร ึกษาในการดำเนินงานจัด

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให

บรรลุเปาหมายและมีประสิทธิภาพ 

3. การเรียนรู ด วยตนเอง โดยศึกษาเรียนรูด วย

ตนเองจากแหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่น ผูรู สื่อ

ตางๆเชน หนังสือ สื่อออนไลนตางๆ 

4. สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนบุคลากร

ของสถานศึกษาใหไดรับการพัฒนา จากหนวยงาน 

ภายใน หรือภายนอกสังกัดสำนักงาน กศน. ตาม

ความถนัดและความตองการ 

5. เมื่อบุคลากรที่ไปเขารับการอบรม และผานการ

อบรมเร ียบร อย นำความร ู   ท ักษะที ่ ได ร ับมา

ข  อ เ ส น อ แ น ะ เ ก ี ่ ย ว ก ั บ ก า ร จั ด

กระบวนการเรียนรู  ปฏิบัติงานตาม

บทบาทหนาท ี ่จากผ ู บ ังค ับบ ัญชา

หลากหลายเชน 

-หลักสูตรการเตรียมความพรอมและ

พัฒนาอยางเขม ตำแหนงครูผุชวย 

-การประชุมชี ้แจงการดำเนินการจัด

สอบการประเมินคุณภาพการศึกษา

นอกระบบระด ับชาต ิ  หล ั กส ู ตร

การศึกษานอกระบบระดับการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมี

ขอมูล รองรอย หลักฐาน ดังนี้ 

1.บันทึกขอความ คำสั ่ง บันทึกหรือ

รายงานการประชุมท่ีเก่ียวของ 

2.โครงการ กิจกรรมท่ีเก่ียวของ 

3.รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

และกิจกรรมท่ีเก่ียวของ 

4.ใบประกาศ เกียรติบัตร ที ่เขารวม

โครงการ 
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ของสถานศึกษา 
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ถายทอดและเปนพี่เลี้ยงใหกับบุคลากรที่ไมไดรับ

การอบรม เพ่ือนำไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

 

5.แฟมสะสมผลงานของครู 

6.หลักฐานท่ีแสดงใหเห็นถึงการนความ

รู ท ี ่ได ร ับจากการพัฒนาไปใช หรือ

ประยุกต ใช ในการปฏิบ ัต ิงาน เชน 

ผลงาน ชิ้นงาน 

3.4 การใชเทคโนโลยีดิจิทัล 

เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ   

3 ศ ูนย การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยเขตดุสิตไดมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช

ในการบริหารจัดการที่รวดเร็ว ถูกตอง และเปน

ปจจุบัน ที่ครอบคลุมภารกิจ 4 ดาน ประกอบดวย

ดานบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การ

บร ิหารงานบุคคล และการบร ิหารงานทั ่ว ไป 

รวมท้ังงานสนับสนุนอ่ืน ๆ และมีการนำเทคโนโลยี

ไปใชในการจัดทำ หรือจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ

ของสถานศึกษาซึ ่งโปรแกรมที ่นำมาใชในการ

บริหารจัดการสถานศึกษามีดวยกันหลากหลาย

โปรแกรม อาทิเชน Google-classroom, DMIS, 

E-budget, It, E-mail 

ศ ู น ย  ก า ร ศึ ก ษ า น อ ก ร ะ บ บ แ ล ะ

การศ ึกษาตามอ ั ธยาศ ั ย เขตด ุสิต

สามารถนำเทคโนโลยีด ิจ ิท ัล และ

โปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร 

และสื่อออนไลน มาใชเปนความรูและ

สรางความเขาใจใหเกิดประโยชนในกา

สื่อสาร การปฏิบัติงาน และการทำงาน

รวมกัน ซึ่งมีขอมูล รองรอย หลักฐาน 

ดังนี ้

1.บันทึกขอความ คำสั ่ง บันทึกการ

ประชุมท่ีเก่ียวของ 

2.ขอมูลสารสนเทศดานการบริหาร

วิชาการ การบริหารงบประมาณ การ

บริหารบุคคล และการบริหารท่ัวไป 

3 ยอดเยี่ยม 
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3.โปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร 

 

3.5 การกำกับ นิเทศ ติดตาม 

ประเมินผลการดำเนินงาน 

ของสถานศึกษา   

3 ผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากร กศน. เขตดุสิต

ได ม ีการวางแผนกำก ับ น ิ เทศ ต ิดตาม และ

ประเมินผลไปใชในการพัฒนาการดำเนินงานของ

สถานศึกษาซึ่งมีการจัดทำแผนการกำกับ นิเทศ 

ต ิดตาม และประเม ินผลการดำเน ินงานของ

สถานศึกษาที่เนนการมีสวนรวมของบุคลากรใน

สถานศึกษา และมอบหมายผูรับผิดชอบไวอยาง

ชัดเจนซึ่งดำเนินการตามแผนที่กำหนดไวและมี

การสร ุปขอม ูล จ ัดทำผลการดำเน ินงานของ

สถานศึกษาตอคณะกรรมการสถานศึกษา และนำ

ผลการดำเนินงานของสถานศึกษาไปใชในการ

ดำเนินงานของสถานศึกษา 

ศ ู น ย  ก า ร ศ ึ ก ษ าน อ กร ะ บ บ แ ล ะ

การศ ึกษาตามอ ั ธยาศ ั ย เขตด ุสิต

สามารถดำเนินงานไดเปนไปตามเกณฑ

พิจารณาเกี ่ยวกับการนิเทศ ติดตาม 

และประเมินผลการดำเนินงานของ

สถานศึกษาและสามารถนำผลการ

ดำเนินงานของสถานศึกษาไปใชในการ

พัฒนาการดำเนินงานของสถานศึกษา

อยางสมบูรณโดยมีข อมูล ร องรอย 

หลักฐาน ดังนี้ 

1.บันทึกขอความ คำสั ่ง บันทึกหรือ

รายงานการประชุมท่ีเก่ียวของ 

2.แผนการกำกับ นิเทศ ติดตาม และ

ประ เม ิ นผลการดำ เน ิ น ง านของ

สถานศึกษา 

3.รายงานผลการกำกับ นิเทศ ติดตาม 

และผลการดำเนินงานของสถานศึกษา 

3 ยอดเยี่ยม 
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คานำ้หนัก 

(คะแนน) 
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4.หลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงการนำผล

การกำกับ นิเทศ ติดตามไปใชในการ

พัฒนาการดำเนินงานของสถานศึกษา 

3.6 การปฏิบัติหนาท่ีของ

คณะกรรมการสถานศึกษา 

ท่ีเปนไปตามบทบาทท่ีกำหนด   

3 ศ ูนย การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยเขตดุส ิตได ดำเน ินการตามประกาศ

คณะกรรมการสงเสริม สนับสนุน และประสาน

ความรวมมือการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

ปละ 2 ครั้ง เพ่ือ 

1.ใหคำปรึกษา และพิจารณาใหข อเสนอแนะ

แผนพัฒนา แผนปฏิบัติการการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย 

2.สงเสริมใหมีการระดมทุนทางสังคมและทรพยา

กรจากชุมชน 

3 .ต ิดตามและเสนอแนะผลการดำเน ินงาน

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ของสถานศึกษา 

คณะกรรมการสถานศึกษามีการให

ค ำ ป ร ึ ก ษ า  แ ล ะ พ ิ จ า ร ณ า ใ ห

ขอเสนอแนะ และใหความเห็นชอบ

แ ผ น ป ฏ ิ บ ั ต ิ ก า ร ป ร ะ จ ำ ป  ข อ ง

สถานศ ึกษาและให ความเห ็นชอบ

แผนพ ัฒนาการจ ัดการศ ึกษาหรือ

แผนพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาโดย

มีขอมูล รองรอย หลักฐาน ดังนี้ 

1 . ค ำ ส ั ่ ง แ ต  ง ต ั ้ ง คณะกร รมการ

สถานศึกษา 

2.บันทึกและรายงานการประชุม 

3.หลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตร

การศึกษาตอเนื่อง 

4.สมุดเยี่ยมสถานศึกษา 

5.ข อเสนอแนะของคณะกรรมการ

สถานศึกษา 

1.8 ปานกลาง 
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4.ปฏิบัต ิงานอื ่นตามที ่คณะกรรมการสงเสริม

สนับสนุนและประสานความรวมมือการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกำหนด  

นอกจากน ี ้ ย ั ง ม ี ก า รห าร ื อ  ขอคำปร ึ กษ า 

ขอเสนอแนะจากกรรมการสถานศึกษาเปนการ

เฉพาะเปนบางโครงการกิจกรรม 

3.7 การสงเสริม สนับสนุนภาคี

เครือขายใหมีสวนรวมในการจัด

การศึกษา   

3 ศ ูนย การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยเขตดุสิตมีการประชุมชี้แจง สรางความ

เขาใจ เกี่ยวกับพันธกิจ และบทบาทหนาที่ ของ

สถานศึกษา ใหแกภาคีเครือขายไดรับทราบ 

โดยมีกระบวนการดำเนินการ ดังนี้ 

1. สถานศึกษาจัดทำทำเนียบภาคีเครือขาย 

2. สถานศึกษาจัดโครงการ/กิจกรรมเพื ่อชี ้แจง

สรางความเขาใจ 

3. สถานศึกษาขอความรวมมือภาคีเครือขายใน

การสงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาดานสื่อ 

พัฒนาวิชาการ บุคคลากร ขวัญและกำลังใจและ

พัฒนาแหลงเรียนรู 

ศ ู น ย  ก า ร ศ ึ ก ษ าน อ กร ะ บ บ แ ล ะ

การศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุสิตมีภาคี

เครือขายหลากหลายทั ้งหนวยงาน

ภาครัฐ เอกชน โดยภาคีเครือขายมี

สวนรวมทั้งการสนับสนุนงบประมาณ 

ส ื ่ อ  ส ถ านท ี ่ พบกล ุ  ม  ว ิ ท ย ากร 

ทรัพยากรอื ่น ๆ รวมจัดกิจกรรมข้ัน

พื้นฐาน และสนับสนุนการจัดกิจกรรม

การศ ึกษาต อ เน ื ่ อง  ซ ึ ่ ง มีผลการ

ดำเนินงานดังนี ้

1. มีภาคีเครือขาย เชน กองทุนพัฒนา

พลังงานไฟฟาพระนครเหนือ สนับสนุน

3 ยอดเยี่ยม 
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งบประมาณในดานสื่อจัดการเรียนการ

สอน เชน ชุดคอมพิวเตอร 

2. มีภาคีเครือขาย เขามารวมสงเสริม 

และจัดการศึกษา จัดการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน เชน วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล 

ศร ี ย  าน  จ ั ดบ ุคลากรท ี ่ ม ี คว ามรู

ความสามารถในการสอนเสริมใหกับ

ผู เรียน  สำนักงานเขตดุสิต สงเสริม

สนับสนุนดานวิทยากร สถานที่ในการ

จัดกิจกรรม 

3. หนวยทหารในพื้นที่เขตดุสิตใหการ

สนับสนุนสถานที ่ในการจัดกิจกรรม

การพบกลุมและแหลงเรียนรูในหนวย

ทหาร 

4. ชมรมผู ส ูงอายุ ส งเสร ิมเร ื ่องภูมิ

ปญญาทองถ่ิน  

5. ช ุมชนในพ ื ้นท ี ่ เขตด ุส ิตให การ

สนับสนุนการจัดกิจกรรมการศึกษา

ตอเนื่องใหกับประชาชนในชุมชน 
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ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้  

และรองรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได 
ระดบั

คุณภาพ 

6. โรงเรียนพระดาบส สนับสนุนการ

ซอมแซมอุปกรณไฟฟาในสถานศึกษา 

7. เครือขาย กอ.รมน. สงเสริมการจัด

การศึกษาดานความม่ันคง  

8. ว ัดส ุค ันธาราม สน ับสน ุนด าน

สถานท่ี อาคารจัดตั้ง กศน.ตำบล 

9. ศูนยบริการสาธารณสุข ศูนย6และ

ศูนย38 กทม. สนับสนุนวิทยากรอบรม

ใหความรูดานสุขภาพใหกับผูสูงอายุ 

10. สภากาชาดไทยสน ับสน ุนสื่ อ 

อ ุปกรณ   ในการจ ัดก ิจกรรมปฐม

พยาบาลเบื้องตน 

11. ศูนยการคาส ุพรีม คอมเพล็กซ 

สามเสน สนับสนุนศูนยฝกอาชีพชุมชน 

กศน.เขตดุสิต จัดพื ้นที ่ใหจำหนาย

ผลิตภัณฑชุมชน 

12. สถานีดับเพลิงสามเสน สนับสนุน

วิทยากรใหความรูเรื่องความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน 
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มาตรฐาน/ 

ประเด็นการพจิารณา 

คานำ้หนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงาน 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้  

และรองรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได 
ระดบั

คุณภาพ 

ขอมูล รองรอย หลักฐาน 

1. บันทึกลงนามความรวมมือ  

2. ทำเนียบภาคีเครือขาย  

3. หนังสือขอบคุณ  

4. ภาพถายท่ีเก่ียวของ  

5. รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมท่ี

ภาคีเครือขายจัดรวมกัน 

3.8 การสงเสริม สนับสนุน 

การสรางสังคมแหงการเรียนรู   

5 .ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยเขตดุสิตไดมีการวางแผนงาน โครงการ 

กิจกรรม และข้ันตอนการดำเนินงานในการสงเสริม 

สนับสนุนการสรางสังคมแหงการเรียนรูโดยมีการ

ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน เพื่อสนับสนุน

สังคมแหงการเรียนรู และสามารถถายทอดองค

ความรูไปยังกลุมเปาหมายซึ่งมีประโยชนตอการ

เร ียนร ู   และม ีการต ิดตาม ประเม ินผลการ

ดำเนินงานโครงการกิจกรรมและมีการนำผลการ

ติดตามไปพัฒนาโครงการ  

 

ศ ู น ย  ก า ร ศ ึ ก ษ าน อ กร ะ บ บ แ ล ะ

การศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุสิตมีการ

จัดโครงการเพื ่อใหเกิดการสงเสริม 

สน ับสน ุนการสร างส ังคมแห งการ

เรียนรูเพื่อสรางสังคมแกการเรียนรูแก

น ั กศ ึ กษา  กศน .  เ ขตด ุ ส ิ ต  และ

ประช าช นภ าย ในช ุ ม ช ุ น โ ดยจั ด

โครงการเชน 

- โครงการอบรมใหความรูการคาขาย

ออนไลน 

นอกจากนี ้ไดมีการจัดแหลงเรียนรูท่ี

สอดคลองกับความตองการ ที่เนนการ

4.16 ดเีลิศ 
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มาตรฐาน/ 

ประเด็นการพจิารณา 

คานำ้หนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงาน 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้  

และรองรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได 
ระดบั

คุณภาพ 

แบงปนท่ีทุกคนในสังคมสามารถเขามา

ม ีบทบาทในการถ  ายทอดความรู  

แลกเปลี ่ยนความรู ร วมกัน หรือจัด

ก ิ จ ก ร ร ม ก า ร เ ร ี ย น ร ู  ไ ด  จ า ก

ประสบการณ ความรู หรือทักษะที่มี

อยูในตัวของบุคคล ครอบครัว ชุมชน 

สังคมผานสื ่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทร ัพยากร  หร ื อแหล  ง เ ร ี ยนร ู  ท่ี

สอดคลองตามความตองการ หรือจัด

กิจกรรมการเรียนรูโดยใชองคความรู 

ภูมิปญญาที่มีอยู  เพื ่อพัฒนาความรู 

ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ

และทัศนคติท่ีด ี

มีขอมูล รองรอย หลักฐาน 

1.แผนงานโครงการ 

2.ทำเนียบแหลงเรียนรูท่ีเปนผลมาจาก

การสงเสริม 

3.ขอมูลการหือรายงานผลการติดตาม

และประเมินผลการใชแหลงเรียนรู 
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มาตรฐาน/ 

ประเด็นการพจิารณา 

คานำ้หนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงาน 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้  

และรองรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได 
ระดบั

คุณภาพ 

4.สมุดเยี่ยมแหลงเรียนรู 

5.เกียรติบัตร รางวัลท่ีเก่ียวของ 

3.9 การวิจัยเพ่ือการบริหาร 

จัดการศึกษาสถานศึกษา 

3 .ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยเขตดุสิตไดสรางงานวิจัย เรื่องการพัฒนา

ครูดานการจัดการเรียนการสอนโดยใช Google-

classroom ของศูนยการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  

มีข้ันตอนการดำเนินงานดังนี ้

1.กำหนดประเด็นการวิจัย 

2.กำหนดแผนแนวทางการดำเนินงานวิจัยของ

สถานศึกษา 

3.มีการดำเนินงานวิจัยอยางงาย 

4.มีรายงานผลการวิจัย 

.ศ ู นย  ก า รศ ึ กษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุสิตไดมี

ก า ร จ ั ด ท ำ วิ จั ย เ พ ื ่ อ ก า ร พ ั ฒ น า 

(Research and Development) ใ น

หัวขอ “การพัฒนาครูดานการจัดการ

เร ียนการสอน โดยการใชGoogle-

Classroom ของศูนยการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต

ดุสิต” โดยมีขอมูลรองรอย หลักฐาน 

จากการจัดทำวิช ัยในการพัฒนาใน

หัวขอนี้ดังนี้ 

1.บันทึกรายงานการประชุม 

2.รายงานการวิจัยอยางงาย หรือการ

วิจัยในชั้นเรียน 

 

1.88 ด ี

รวมคะแนน 30   25.64 ยอดเยี่ยม 
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จากการประเมินตนเองของสถานศึกษา ในมาตรฐานที่ 3 คุณภาพการบรหิารจดัการของสถานศึกษา   อยูในระดับ 

ยอดเยี่ยม มีคะแนนรวมเทากับ 25.64 คะแนน 

 ซึ่งจากผลการประเมินคุณภาพในมาตรฐานที่ 3 คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา พบวา 

สถานศึกษามีจุดเดน และจุดท่ีควรพัฒนา ดังนี ้

จุดเดน 

สถานศึกษามีผลการประเมินในประเด็นพิจารณาของมาตรฐานที่ 3 คุณภาพการบริหารจัดการของ

สถานศึกษา พบวาประเด็นพิจารณาท่ีผลการประเมินอยูในระดับ ยอดเยี่ยม จำนวน 4 ประเด็นพิจารณา ดังนี้ 

1.การสงเสริม สนับสนุนภาคีเครือขายใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ซ่ึงมีภาคีเครือขายท่ี 

หลากหลาย ท้ังหนวยงานภาครัฐ เอกชน เชน ทหาร หางสรพพสินคาสุพรีมคอมเพล็กซ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรี

ยาน  กองทุนพัฒนาพลังงานไฟฟา พระนครเหนือ ชมรมผูสูงอายุ สงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน วัดสุคันธาราม 

สภากาชาดไทย ฯลฯ 

2.การพัฒนาครู และบุคลากรของสถานศึกษา โดยการใชโปรแกรมสำเร็จรูปในการบริหารจัดการ 

สงผลใหมีความรวดเร็ว ถูกตอง และเปนปจจุบัน และครอบคลุมภารกิจ 4 ดาน ประกอบดวยดานบริหารวิชาการ 

การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป รวมทั้งงานสนับสนุนอื่น ๆ และมีการนำ

เทคโนโลยีไปใชในการจัดทำ หรือจัดเก็บขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษาซึ่งโปรแกรมที่นำมาใชในการบริหาร

จัดการสถานศึกษามีดวยกันหลากหลายโปรแกรม อาทิเชน Google-classroom, DMIS, E-budget, IT, E-mail 

 

จุดที่ควรพัฒนา 

กศน.เขตดุสิต ควรชี้แจงทำความเขาใจบทบาทหนาท่ี การปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการ 

สถานศึกษาที ่เปนไปตามบทบาทที่กำหนด เพื ่อทำความเขาใจเกี ่ยวกับบทบาทหนาที ่ในการทำงานของ

คณะกรรมการสถานศึกษา และใหคณะกรรมการสถานศึกษาเขามามีบทบาทมากข้ึน 
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บทที ่3 

สรปุผลการประเมนิตนเอง และแนวทางการพฒันาคณุภาพของสถานศกึษา  
 

 จากผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของ

สถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดังนี ้

มาตรฐานการศกึษา 

แตละประเภท 

คะแนนจากผลการประเมินคณุภาพ 

รวม 

คะแนนที่ได 
ระดบั 

คุณภาพ 

ดานที ่1 

คณุภาพของ

ผูเรยีน 

ดานที ่2 คณุภาพ

การจัดการศกึษา 

ดานที ่3 คณุภาพ

การบรหิารจัดการ

ของสถานศกึษา 

คะแนนเต็ม 50 คะแนน 20 คะแนน 30 คะแนน 100 คะแนน 

มาตรฐานการศึกษา 

นอกระบบ ระดบัการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 

42.65 16.00 25.64 84.29 ดีเลิศ 

มาตรฐานการศกึษาตอเนือ่ง 44.00 17.50 25.64 87.14 ดีเลิศ 

มาตรฐานการศกึษา 

ตามอธัยาศัย 

37.52 17.76 25.64 80.92 ดีเลิศ 

คะแนนเฉลีย่ จากผลการประเมนิตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา 84.11 ดเีลิศ 

 
 

 ทั้งนี้ จากการสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เมื่อนำ

คะแนนเฉลี่ยจากทุกมาตรฐานที่ไดในภาพรวม ไปเทียบกับเกณฑระดับคุณภาพ พบวา สถานศึกษามีผลการ

ประเมินตนเองในภาพรวม อยูในระดับ ดีเลิศ มีคะแนนรวมเทากับ 84.11 คะแนน และเมื่อพิจารณาผล               

การประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาแตละประเภท สามารถสรุปผลการประเมินตนเอง ไดดังนี ้
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สรุปผลการประเมินตนเอง ประเภทการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ระดับคุณภาพจากผลการประเมินคุณภาพ 

จากการประเมินตนเองของสถานศึกษา สามารถสรุปไดวา สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

นอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อยูในระดับ ดีเลิศ 

ผลการดำเนนิงาน รองรอย และหลักฐานที่สนับสนุนผลการประเมินคุณภาพ 

ดานคุณภาพของผูเรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลจากการจัดการศึกษานอกระบบ

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา ผูเรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา       

มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในภาพรวมทุกระดับชั้น พบวาสวนมากสูงกวาคะแนนคาเปาหมายที่สถานศึกษา

กำหนด คิดเปนรอยละ 100 โดยผูบริหารและบุคคลกรไดมีการดำเนินงานจนบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไว และมี

ผลสัมฤทธิ์ท่ีนาพึงพอใจ โดยมุงพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 โดยจัดการศึกษานอกระบบท่ีมุงเนน

ใหผูเรียนและผูรับบริการ ใชเทคโนโลยีอยางมีคุณภาพ เกิดทักษะการเรียนรู มีทักษะการขยายอาชีพ และมี

ทักษะการคิดเปน ท่ีสอดคลองกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ ภายใตการมี

สวนรวมของภาคีเครือขาย นอกจากนี้ยังพบวาจบหลักสูตรสามารถนำความรูที่ไดรับไปใชในการศึกษาตอหรือ

ประกอบอาชีพหรือเพ่ือการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 

   ดานคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สถานศึกษามีการปรับปรุง

หลักสูตรสถานศึกษาการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.

2561) มีการศึกษาวิเคราะหความสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ตลอดจนมาการจัดทำเอกสารประกอบ

หลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับ

ปรับปรุง พ.ศ. 2561) ครบทุกสาระ และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา โดยมีผูบริหาร

สถานศึกษาไดอนุมัติใหใชหลักสูตร ตั้งแตภาคเรียนที่ 1/2562 เปนตน ยังพบวาสถานศึกษามีการพัฒนา

ครูผู สอนใหมีความรู ความสามารถในการนำเทคโนโลยีมาชวยในการจัดการเรียนสอน เชน Google 

Classroom วิดีทัศนสื่อออนไลนแบบทดสอบออนไลน Google Form เปนตน  

ดานคุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา สถานศึกษามีการกำหนดเปาหมาย วิสัยทัศน               

พันธกิจ อัตลักษณ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตามแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2564) และมี

การแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีความสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ความตองการ

ของชุมชน สอดคลองกับนโยบายของหนวยงานตนสังกัด โดยมุ งเนนใหทุกภาคสวนมีสวนรวม เชน 

คณะกรรมการสถานศึกษา บุคลากรของสถานศึกษา ผูแทนนักศึกษา ศิษยเกา ผู แทนชุมชนชุมชน รวม

พิจารณาใหความคิดเห็น ใหคำปรึกษา เสนอแนะ ตลอดจนคณะกรรมการสถานศึกษาใหความเห็นชอบตาม

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2564) และมีการแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ

สถานศึกษานำแผนปฏิบัติไปสู การปฏิบัติ และรายงานผลใหผู บริหารสถานศึกษารับทราบ นอกจากนี้

สถานศึกษาจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ 2563  เสนอภาคีเครือขายไดรับทราบ

ผลการดำเนินงาน ใหขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในปตอไป และคณะกรรมการสถานศึกษารับรองผลการ

ปฏิบัติงานประจำป 
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แนวทางการพัฒนาคุณภาพ 
 

ประเด็นควรพฒันา แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

การใชสื ่อที ่เหมาะสมในการจัดการเรียนการ

สอนตอนักศึกษา 

1. สถานศึกษาควรมีการจัดอบรมบุคคลากรใหมีความรู

ความสามารถในเรื่อง “การใชสื่อในการจัดการเรียน

การสอนที ่ม ีความเหมาะสม และหลากหลายตอ

ผูเรียน” 

2. สถานศึกษาควรมีการวิเคราะหสภาพปญหาการใช

สื ่อในการจัดการเรียนการสอน และนำมาวิเคราะห

เพ่ือท่ีจะไดนำสื่อไปใชไดเหมาะสมกับผูเรียน 

 

 ความตองการการสงเสรมิ สนบัสนนุจากหนวยงานตนสงักดั 

1. จัดอบรมใหความรูกับบุคลากรของสถานศึกษาเรื่องสื่อเทคโนโลยี และการพัฒนาสื่อในการจัดการ

เรียนการสอน 
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สรุปผลการประเมินตนเอง ประเภทการศึกษาตอเนือ่ง 

 ระดับคุณภาพจากผลการประเมินคุณภาพ 

จากการประเมินตนเองของสถานศึกษา สามารถสรุปไดวา สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

ตอเนื่อง อยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

ผลการดำเนนิงาน รองรอย และหลักฐานที่สนับสนุนผลการประเมินคุณภาพ 

ดานคุณภาพของผูเรียนการศึกษาการศึกษาตอเนื่อง ผลการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา

ตอเนื่องของสถานศึกษา พบวา ผูเรียนการศึกษาตอเนื่องสูงกวาเปาหมายของโครงการ มีการดำเนินการจัด

การศึกษาตอเนื่องในกิจกรรมศูนยฝกอาชีพชุมชนที่สอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการและความพรอม

ของผูเรียนรวมไปถึงสอดคลองกับสภาพปญหาในยุคปจจุบัน ผูเรียนมีความสนใจสมัครเขาฝกอบรมในหลักสูตร

การศึกษาตอเนื่อง และสามารถผานการวัดและประเมินตามวัตถุประสงคของหลักสูตรท่ีกำหนด จนสามารถจบ

หลักสูตรที่สมัครฝกอบรมในแตละหลักสูตรครบทุกคน จากการติดตามพบวาผูจบหลักสูตรทุกคนสามารถนำ

ความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน นำความรูไปพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม ตลอดจนสามารถ

นำความรูและทักษะท่ีไดรับไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพและตอยอดอาชีพของตนเองได   

ด านคุณภาพการจัดการเรียนรู การศึกษาตอเนื ่อง สถานศึกษามีการสำรวจความตองการของ

กลุมเปาหมาย และนำขอมูลมาวางแผนในการจัดทำหลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง ตามองคประกอบสำคัญของ

หลักสูตรครบถวน และนำเสนอหลักสูตรใหคณะกรรมการสถานศึกษาใหความเห็นชอบ และผู บริหาร

สถานศึกษามีการอนุมัติใชหลักสูตร ในปงบประมาณ 2563 สถานศึกษามีหลักสูตรตอเนื่องหลากหลาย

หลักสูตร เชน หลักสูตรการแปรรูปผลไม  หลักสูตรการประดิษฐการทำพวงกุญแจลูกปด หลักสูตรอาหารตาน

โควิดน้ำพริกสมุนไพร หลักสูตรการทำหนากากอนามัย หลักสูตรการสงเสริมสุขภาวะผูสูงอายุในชุมชน 

หลักสูตรการการพัฒนาชีวิตประชาชนสุขภาพดีมีสุข เปนตน สถานศึกษาไดนำหลักสูตรไปใชในการจัดกิจกรรม

ฝกอบรมใหกับประชาชนที่มีความสนใจในหลักสูตรนั ้น ซึ ่งสถานศึกษาไดรับสมัครวิทยากรที ่มีความรู

ความสามารถ มีประสบการณในสาขาวิชาหรือหลักสูตรนั้น เปนผูจัดกระบวนการเรียนรู โดยมีการจัดทำ

แผนการเรียนรูที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร มีกระบวนการวัด ประเมินที่สอดคลองกับแผนการ

จัดการเรียนรูตามสภาพจริงเหมาะสมกับสภาพของหลักสูตรนั้น สงผลใหมีผูเรียนท่ีจบหลักสูตรทุกหลักสูตร  

ทุกคน สารถนำความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน และประยุกตใชในการตอยอดอาชีพ  รวมไปถึง

การพัฒนาสูการประกอบอาชีพ และพัฒนาตนเอง สังคม และชุมชนได 

ดานคุณภาพการบรหิารจดัการของสถานศึกษา สถานศึกษามีการกำหนดเปาหมาย วิสัยทัศน     พันธ

กิจ อัตลักษณ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตามแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2564) และมีการ

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีความสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ความตองการของ

ชุมชน สอดคลองกับนโยบายของหนวยงานตนสังกัด โดยมุ งเนนใหทุกภาคสวนมีสวนรวม         เชน 

คณะกรรมการสถานศึกษา บุคลากรของสถานศึกษา ผูแทนนักศึกษา ศิษยเกา ผู แทนชุมชนชุมชน รวม

พิจารณาใหความคิดเห็น ใหคำปรึกษา เสนอแนะ ตลอดจนคณะกรรมการสถานศึกษาใหความเห็นชอบ ตาม

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2564) และมีการแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ
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สถานศึกษานำแผนปฏิบัติไปสู การปฏิบัติ และรายงานผลใหผู บริหารสถานศึกษารับทราบ นอกจากนี้

สถานศึกษาจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ 2563  เสนอภาคีเครือขายไดรับทราบ

ผลการดำเนินงาน ใหขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในปตอไป และคณะกรรมการสถานศึกษารับรองผลการ

ปฏิบัติงานประจำป 

 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพ 
 

ประเด็นควรพฒันา แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

การติดตาม การประเมินสื่อท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 1. สถานศึกษาควรมีการทบทวน ตรวจสอบ และประเมิน

สื่อการเรียนรูในการจัดการศึกษาตอเนื่อง 

2. สถานศึกษาควรนำผลจากการประเมินสื่อมาใชในการ

จัดหา พัฒนาสื่อใหสอดกับหลักสูตร   

๓.สถานศึกษาควรมีการตอยอด และพัฒนาสื่อใหมีความ

เหมาะสม และตรงตามความตองการของผูเรียน 

 

 ความตองการการสงเสรมิ สนบัสนนุจากหนวยงานตนสงักดั 

1. จัดอบรมบุคลากรใหมีความรู ความสามารถในการจัดทำหลักสูตรการศึกษาตอเนื่องท่ีมีคุณภาพ 

2. จัดอบรมวิทยากร หรือผูจัดการเรียนรูการศึกษาตอเนื่อง เพื่อใหวิทยากรหรือผูจัดการศึกษา

ตอเนื่องไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

3. จัดอบรมใหความรูบุคลากรของสถานศึกษาในการประเมินหลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง 
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สรุปผลการประเมินตนเอง ประเภทการศึกษาตามอัธยาศัย 

 ระดับคุณภาพจากผลการประเมินคุณภาพ 

จากการประเมินตนเองของสถานศึกษา สามารถสรุปไดวา สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

ตามอัธยาศัย อยูในระดับ ดีเลิศ 

ผลการดำเนนิงาน รองรอย และหลักฐานที่สนับสนุนผลการประเมินคุณภาพ 

ดานคุณภาพของผูรับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย ผูจัดกิจกกรมการศึกษาตามอัธยาศัยของศูนยการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุสิต มีกระบวนการในการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี

หลากหลาย โดยมีการนำนโยบายและจุดเนนของสำนักงาน กศน. นโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ 

ยุทธศาสตรและเปาหมายของแผนการศึกษาแหงชาติ 20 ป มากำหนดเปนแผนงาน โครงการในการจัด

กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อใหบรรลุตามเปาหมาย มีความเชื่อมโยงกับพันธกิจ เปาประสงค ประเด็น

ยุทธศาสตรจากการทำงาน จากบุคคล ครอบครัว ชุมชน จากแหลงความรูตาง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ

และการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีลักษณะท่ีสำคัญคือ ไมมีหลักสูตร ไมมีเวลาเรียนท่ีแนนอน ไมจำกัดอายุ ไมมี

การลงทะเบียน และไมมีการสอน ไมมีการรับประกาศนียบัตร มีหรือไมมีสถานที่แนนอน สามารถเรียนได

ตลอดเวลาและเกิดขึ้นในทุกชวงวัยตลอดชีวิต โดยศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต

ดุสิต ไดดำเนินงานจัดกิจกรมการศึกษาตามอัธยาศัย ที่หลากหลายเพื่อเพิ่มโอกาสทางการเรียนรูใหกับผูเรียน

และผูรับบริการ โดยสงเสริมใหผุเรียนและผูรับบริการไดรับความรูและทักษะพ้ืนฐานในการแสวงหาความรูท่ีจะ

เอื้อตอการเรียนรูตลอดชีวิต ไดเรียนรูสาระสาระที่สอดคลองกับความสามารถและความสนใจความจำเปนใน

การยกระดับคุณภาพชีวิต ท้ังในดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และสามารถนำความรูท่ีไดรับไป

ใชประโยชนตามความตองการของตนเอง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุสิต ได

ดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยเชน โครงการสงเสริมการอาน กศน.แขวง 

โดยสอดแทรกกิจกรรมที่มีความสนุกสนาน โดยผูเขารวมรับบริการกิจกรรมมีผลความพึงพอใจอยูในระดับดี

มาก และไดนำผลจากการสรุปผลการดำเนินงานในแตละกิจกรรมมาทบทวน เพื่อทราบถึงปญหา อุปสรรค 

ขอดี ขอเสีย ในการนำไปพัฒนาปรับปรุงแกไขในการวางแผนการดำเนินงานในปตอไป 

  ดานคุณภาพการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย สถานศึกษามีการกำหนดโครงการ/

กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยท่ีสอดคลองกับบริบท ความตองการ และความจำเปนของกลุมเปาหมาย ซ่ึงได

กำหนดโครงการ/กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย แตมีบางโครงการที่ยังไมตอบโจทยของกลุมเปาหมาย

เทาที่ควร ในการจัดกิจกรรมตามอัธยาศัยสถานศึกษามีผูจัดทำมีความรู มีความสามารถในการจัดกิจกรรมตาง 

ๆ การจัดกิจกรรมสงเสริมรักการอาน เชน กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ดานศิลปะ และกิจกรรมเปดโลกการเรียนรู

สงเสริมการอานสงเสริมการเรียนรูใหกับเด็กนักเรียนปฐมวัย ซ่ึงกิจกรรมมีวัตถุประสงคกระบวนการจัดกิจกรรม

ที่ชัดเจน มีผูเขารับบริการที่หลากหลายทุกชวงวัย นอกจากผูจัดกิจกรรมยังสงเสริมภาคีเครือขายมีสวนรวมใน

การรสนับสนนุรวมจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย มีผูรับบริการเขารวมโครงการ/กิจกรรมมีความพึงพอใจ

ในรูปแบบและวัตถุประสงคท่ีชัดเจน จำนวน 500 คน คิดเปนรอยละ 100 
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        ดานคุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา สถานศึกษามีการกำหนดเปาหมาย วิสัยทัศน             

พันธกิจ อัตลักษณ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตามแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561-2564) และมี

การแผนปฏิบตัิการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีความสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ความตองการ

ของชุมชน สอดคลองกับนโยบายของหนวยงานตนสังกัด โดยมุ งเนนใหทุกภาคสวนมีสวนรวม เชน 

คณะกรรมการสถานศึกษา บุคลากรของสถานศึกษา ผูแทนนักศึกษา  ศิษยเกา ผูแทนชุมชนชุมชน รวม

พิจารณาใหความคิดเห็น ใหคำปรึกษา เสนอแนะ ตลอดจนคณะกรรมการสถานศึกษาใหความเห็นชอบ ตาม

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2564) และมีการแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ

สถานศึกษานำแผนปฏิบัติไปสู การปฏิบัติ และรายงานผลใหผู บริหารสถานศึกษารับทราบ นอกจากนี้

สถานศึกษาจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ 2563  เสนอภาคีเครือขายไดรับทราบ

ผลการดำเนินงาน ใหขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในปตอไป และคณะกรรมการสถานศึกษารับรองผลการ

ปฏิบัติงานประจำป 

 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพ 

ประเด็นควรพฒันา แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

1. สื่อ หรือนวัตกรรม และสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือ

ตอการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 

1. สถานศึกษาควรมีการประเมินผลการใชสื่อการศึกษา

ตามอัธยาศัยท่ีมีความเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย 

2. สถานศึกษาควรพัฒนาผูจัดการศึกษาตามอัธยาศัยให

มีความรู ความเขาใจ และสามารถพัฒนาสื่อการเรียนรู

เพื่อสงเสริมใหการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยมีคุณภาพ

มากยิ่งข้ึน 

 

 ความตองการการสงเสรมิ สนบัสนนุจากหนวยงานตนสงักดั 

1. จัดอบรมบุคลากรสถานศึกษาใหมีความรูความเขาเก่ียวกับหลักการและแนวทางการจัด 

การศึกษาตามอัธยาศัยท่ีคุณภาพ 

๒.  จัดอบรมบุคลากรสถานศึกษาใหมีความรูในเรื่องสื่อ หรือนวัตกรรม และการจัดสภาพแวดลอมท่ี

เอ้ือตอการเรียนรูตามอัธยาศัยและเกิดประโยชนสูงสุดตอผูรับบริการ 
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ภาคผนวก ก 

เชน  

• ประกาศใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 

ของสถานศึกษา 

• คาเปาหมายเพ่ือใชในการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การศึกษาของสถานศึกษา 

• คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

• รองรอย และหลักฐานท่ีสำคัญจากการดำเนินงานตามสภาพจริงของสถานศึกษาท่ี

สนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษา 

 

 

 

 
 



 

 

 

ประกาศ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุสิต 

 เรื่อง การใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

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

ตามท่ี กระทรวงศึกษาธิการไดมีการประกาศใชกฎกระทรวง เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๖๑ กฎกระทรวง กำหนดระบบ หลักเกณฑ และวิธ ีการประกันคุณภาพภายใน สำหรับสถานศึกษา                   

ที่จัด การศึกษานอกระบบ พ.ศ. ๒๕๕๕ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษานอกระบบและ 

การศึกษาตามอัธยาศัย ณ วันท่ี ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น 

เพื่อใหมีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสำหรับใชในการประกันคุณภาพภายในของ ศูนยการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุสิต จึงประกาศใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดังเอกสารแนบทายประกาศ

นี้ เพ่ือเปน เปาหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายใน 

ประกาศ ณ วันท่ี   ๑๖   เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 

 

(นายนาวี แกวประไพ) 

ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุสิต 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษาแนบทาย ประกาศ ศูนยการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั           

เขตดสุติ  

 เรือ่ง การใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษาเพือ่การประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา 

มาตรฐานการศกึษานอกระบบระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

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

มาตรฐานการศกึษานอกระบบระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน มีจำนวน 3 มาตรฐาน ประกอบดวย 

มาตรฐานที ่1 คณุภาพของผูเรยีนการศกึษานอกระบบระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ซ่ึงมีประเด็นการ                

จำนวน 8 ประเด็น ประกอบดวย 

1.1 ผูเรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดีสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา 

1.2 ผูเรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

1.3 ผูเรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ และแลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็นรวมกับผูอ่ืน 

1.4 ผูเรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีความสามารถในการสรางสรรคงาน ชิ้นงาน หรือนวัตกรรม  

1.5 ผูเรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล  

1.6 ผูเรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีสุขภาวะทางกาย และสุนทรียภาพ 1.7 ผูเรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมี

ความสามารถในการอาน การเขียน  

1.8 ผูจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานนําความรู ทักษะพ้ืนฐานท่ีไดรับไปใชหรือประยุกตใช 

มาตรฐานที ่2 คณุภาพการจดัการศึกษานอกระบบระดบัการศกึษาขัน้พื้นฐานที่เนนผูเรยีนเปนสำคัญ ซ่ึงมี

ประเด็นการพิจารณา จำนวน 4 ประเด็น ประกอบดวย 

2.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบท และความตองการของผูเรียน ชุมชน ทองถ่ิน  

2.2 สื่อท่ีเอ้ือตอการเรียนรู  

2.3 ครูมีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ  

2.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนอยางเปนระบบ 

มาตรฐานที ่3 คณุภาพการบรหิารจัดการของสถานศกึษา ซ่ึงมีประเด็นการพิจารณา จำนวน 9 ประเด็น 

ประกอบดวย 

3.1 การบริหารจัดการของสถานศึกษาท่ีเนนการมีสวนรวม  

3.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

3.3 การพัฒนาครู และบุคลากรของสถานศึกษา  

3.4 การใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ  



3.5 การกำกับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานของสถานศึกษา  

3.6 การปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีเปนไปตามบทบาทท่ีกำหนด  

3.7 การสงเสริม สนับสนุนภาคีเครือขายใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

3.8 การสงเสริม สนับสนุนการสรางสังคมแหงการเรียนรู  

29 การวิจัยเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษา 

 

หมายเหต ุมาตรฐานท่ี 3 คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา สามารถใชรวมกันไดท้ังมาตรฐานการศึกษา 

ระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานการศึกษาตอเนื่อง และมาตรฐานการศึกษาตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานการศกึษาตอเนือ่ง 

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

มาตรฐานการศกึษาตอเนือ่ง 

มาตรฐานการศกึษาตอเนือ่ง มีจำนวน 3 มาตรฐาน ประกอบดวย  

มาตรฐานที ่1 คณุภาพของผูเรยีนการศกึษาตอเนือ่ง ซ่ึงมีประเด็นการพิจารณา จำนวน ประกอบดวย 

1.1 ผูเรียนการศึกษาตอเนื่องมีความรู ความสามารถ และหรือทักษะ และหรือคุณธรรมเปนไปตามเกมณฑ การ

จบหลักสูตร 

1.2 ผูจบหลักสูตรการศึกษาตอเนื่องสามารถนําความรูท่ีไดไปใช หรือประยุกตใช บนฐานคานิยมรวมของสังคม 

1.3 ผูจบหลักสูตรการศึกษาตอเนื่องท่ีนําความรูไปใชจนเห็นเปนประจักษหรือตัวอยางท่ีดี 

มาตรฐานที ่2 คณุภาพการจดัการเรยีนรูการศึกษาตอเนือ่ง ซ่ึงมีประเด็นการพิจารณาจำนวน 5 ประเด็น 

ประกอบดวย 

2.1 หลักสูตรการศึกษาตอเนื่องมีคุณภาพ  

2.2 วิทยากรการศึกษาตอเนื่อง มีความรู ความสามารถ หรือประสบการณตรงตามหลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง  

2.3 สื่อท่ีเอ้ือตอการเรียนรู  

2.4 การวัดและประเมินผลผูเรียนการศึกษาตอเนื่อง 

2.5 การจัดกระบวนการเรียนรูการศึกษาตอเนื่องท่ีมีคุณภาพ 

มาตรฐานที ่3 คณุภาพการบรหิารจัดการของสถานศกึษา ซ่ึงมีประเด็นการพิจารณา จำนวน 9 ประเด็น 

ประกอบดวย 

3.1 การบริหารจัดการของสถานศึกษาท่ีเนนการมีสวนรวม  

3.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

3.3 การพัฒนาครู และบุคลากรของสถานศึกษา 

3.4 การใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ  

3.5 การกำกับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานของสถานศึกษา  

3.6 การปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีเปนไปตามบทบาทท่ีกำหนด 

3.7 การสงเสริม สนับสนุนภาคีเครือขายใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  

3.8 การสงเสริม สนับสนุนการสรางสังคมแหงการเรียนรู  

3.9 การวิจัยเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษา 

หมายเหต ุมาตรฐานท่ี 3 คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา สามารถใชรวมกันไดท้ังมาตรฐานการ 

นอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานการศึกษาตอเนื่อง และมาตรฐานการศึกษาตามอัธยาศัย 



มาตรฐานการศกึษาตามอธัยาศัย 

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

มาตรฐานการศกึษาตามอธัยาศัย 

มาตรฐานการศกึษาตามอธัยาศัย มจีำนวน 3 มาตรฐาน ประกอบดวย 

มาตรฐานที ่1 คณุภาพของผูรบับริการการศกึษาตามอธัยาศัย ซ่ึงมีประเด็นการพิจารณา จำนวน 1 ประเด็น 

ประกอบดวย 

1.1 ผูรับบริการมีความรู หรือทักษะ หรือประสบการณ สอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ หรือ กิจกรรม

การศึกษาตามอัธยาศัย 

มาตรฐานที ่2 คณุภาพการจดัการศึกษาตามอธัยาศัย ซ่ึงมีประเด็นการพิจารณา จำนวน 4 ประเด็น 

ประกอบดวย 

2.1 การกำหนดโครงการ หรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย  

2.2 ผูจัดกิจกรรมมีความรู ความสามารถในการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย  

2.3 สื่อ หรือนวัตกรรม และสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  

2.4 ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 

มาตรฐานที ่3 คณุภาพการบรหิารจัดการของสถานศกึษา ซ่ึงมีประเด็นการพิจารณา จำนวน 9 ประเด็น 

ประกอบดวย 

3.1 การบริหารจัดการของสถานศึกษาท่ีเนนการมีสวนรวม  

3.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

3.3 การพัฒนาครู และบุคลากรของสถานศึกษา  

3.4 การใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ  

3.5 การกำกับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานของสถานศึกษา  

3.6 การปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีเปนไปตามบทบาทท่ีกำหนด  

3.7 การสงเสริม สนับสนุนภาคีเครือขายใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  

3.8 การสงเสริม สนับสนุนการสรางสังคมแหงการเรียนรู  

3.9 การวิจัยเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษา 

 

หมายเหต ุมาตรฐานท่ี 3 คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา สามารถใชรวมกันไดท้ังมาตรฐานการศึกษา

นอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานการศึกษาตอเนื่อง และมาตรฐานการศึกษาตามอัธยาศัย 

 



คาเปาหมายของสถานศึกษา 

เพ่ือเปนการกำหนดเปาหมายของการพัฒนาผูเรียนของสถานศึกษา ตามแนวทางการประเมินคุณภาพ

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จึงมีการกำหนดคาเปาหมายเกี่ยวกับผลลัพธที่จะใหเกิดแก

ผูเรียน โดยการมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรของสถานศึกษา เพื่อใชในการเทียบเคียง 

ตรวจสอบ ประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษาเฉพาะในประเด็นการพิจารณาที่สมควรจัดใหมี

การกำหนด คาเปาหมาย สำหรับใชในการ 

ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ไวดังนี้ 

มาตรฐานการศกึษานอกระบบระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  

ประเด็นการพิจารณาที่ 1.1 ผูเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีสอดคลองกับ

หลักสูตรสถานศึกษา 

คาเปาหมายที่กาหนดไว คือ สถานศึกษามีการกาหนดคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

รายวิชาบังคับที่ไวเปนคาเปาหมาย โดยกาหนดจาก 

            √        คะแนนเฉลี่ยผลการสอบปลายภาคเรียนของผูเรียน จำนวน 2 ภาคเรียน หรือ 

                      คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)  

จำนวน 2 ภาคเรียน ดังนี้ 

 

ระดบั/รายวชิา คะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน รายวชิาบงัคับ 

ทีส่ถานศกึษากำหนดไวเปนคาเปาหมาย 

ประถมศึกษา  

- ทักษะการเรียนรู คาเฉลี่ย 37.28 

- ภาษาไทย คาเฉลี่ย 50.20 

- ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน คาเฉลี่ย 35.33 

- คณิตศาสตร คาเฉลี่ย 29.56 

- วิทยาศาสตร คาเฉลี่ย 32.02 

- ชองทางการเขาสูอาชีพ คาเฉลี่ย 54.17 

- ทักษะการประอบอาชีพ คาเฉลี่ย 36.06 

- พัฒนาอาชีพใหมีอยูมีกิน คาเฉลี่ย 36.17 

- เศรษฐกิจพอเพียง คาเฉลี่ย 63.23 

- สุขศึกษา พลศึกษา คาเฉลี่ย 41.06 

- ศิลปศึกษา คาเฉลี่ย 42.69 

- สังคมศึกษา คาเฉลี่ย 45.75 

- ศาสนา และหนาท่ีพลเมือง คาเฉลี่ย 29.71 

- การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม คาเฉลี่ย 45.60 



ระดบั/รายวชิา คะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน รายวชิาบงัคับ 

ทีส่ถานศกึษากำหนดไวเปนคาเปาหมาย 

มัธยมศึกษาตอนตน  

- ทักษะการเรียนรู คาเฉลี่ย 37.01 

- ภาษาไทย คาเฉลี่ย 45.83 

- ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน คาเฉลี่ย 26.42 

- คณิตศาสตร คาเฉลี่ย 27.91 

- วิทยาศาสตร คาเฉลี่ย 28.62 

- ชองทางการพัฒนาอาชีพ คาเฉลี่ย 53.56 

- ทักษะการพัฒนาอาชีพ คาเฉลี่ย 38.47 

- พัฒนาอาชีพใหมีความเขมแข็ง คาเฉลี่ย 34.39 

- เศรษฐกิจพอเพียง คาเฉลี่ย 55.19 

- สุขศึกษา พลศึกษา คาเฉลี่ย 48.24 

- ศิลปศึกษา คาเฉลี่ย 33.97 

- สังคมศึกษา คาเฉลี่ย 38.06 

- ศาสนา และหนาท่ีพลเมือง คาเฉลี่ย 32.81 

- การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม คาเฉลี่ย 36.62 

มัธยมศึกษาตอนปลาย  

- ทักษะการเรียนรู คาเฉลี่ย 36.53 

- ภาษาไทย คาเฉลี่ย 39.87 

- ภาษาอังกฤษเพ่ือชีวิตและสังคม คาเฉลี่ย 23.15 

- คณิตศาสตร คาเฉลี่ย 24.22 

- วิทยาศาสตร คาเฉลี่ย 21.37 

- ชองทางการขยายอาชีพ คาเฉลี่ย 50.78 

- ทักษะการขยายอาชีพ คาเฉลี่ย 35.57 

- พัฒนาอาชีพใหมีความม่ันคง คาเฉลี่ย 40.47 

- เศรษฐกิจพอเพียง คาเฉลี่ย 40.85 

- สุขศึกษา พลศึกษา คาเฉลี่ย 53.67 

- ศิลปศึกษา คาเฉลี่ย 27.14 

- สังคมศึกษา คาเฉลี่ย 30.32 

- ศาสนา และหนาท่ีพลเมือง คาเฉลี่ย 29.36 

- การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม คาเฉลี่ย 21.06 

 



  ประเด็นการพิจารณาที่ 1.2 ผู เร ียนการศึกษาขั ้นพื ้นฐานมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และ

คุณลักษณะที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  

   คาเปาหมายที่กำหนดไว คือ สถานศึกษาคาดวาจะมีผูเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ไดรับการยกยอง 

เชิดชูเกียรติ หรือเปนแบบอยางท่ีดีในดานท่ีเก่ียวของกับการมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยม หรือคุณลักษณะท่ีดี 

จำนวน  10 คน 
 

  ประเดน็การพจิารณาที ่1.3 ผูเรยีนการศึกษาขัน้พืน้ฐานมคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห คิดอยาง

มวีจิารณญาณ และแลกเปลีย่นความคดิเหน็รวมกับผูอืน่  

            คาเปาหมายที่กำหนดไว คอื สถานศึกษาคาดวาจะมีผูเรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีความสามารถใน

การคิดวิเคราะห ไตรตรองอยางรอบคอบ โดยใชขอมูลและเหตุผลประกอบการตัดสินใจ แกไขปญหาไดอยาง

ถูกตอง สมเหตุสมผล และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกับผูอ่ืนได จำนวน  5 คน  
 

  ประเด็นการพิจารณาที่ 1.4 ผูเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสามารถในการสรางสรรคงาน 

ชิ้นงาน หรือนวตักรรม 

  คาเปาหมายที่กาหนดไว คือ สถานศึกษาคาดวาจะมีผูเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สามารถสราง

โครงงาน ช ิ ้นงาน ส ิ ่ งประด ิษฐ   งานสร างสรรค   หร ือส ิ ่ งใหม ท ี ่สามารถนาไปใช ประโยชน ได จริง  

จำนวน  5 คน  
 

            ประเดน็การพจิารณาที ่1.8 ผูจบการศึกษาขัน้พืน้ฐานนาความรู ทักษะพืน้ฐานทีไ่ดรบัไปใชหรอื

ประยุกตใช  

            คาเปาหมายที่กำหนดไว คอื สถานศึกษาคาดวาจะมีจำนวนผูจบการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา

นอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีสามารถนำความรู ทักษะพ้ืนฐานท่ีไดรับไปใช หรือประยุกตใชในการ

ดำเนินชีวิต การประกอบอาชีพ หรือเพ่ือการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน จำนวน  5  คน  
 

มาตรฐานการศกึษาตอเนือ่ง  

   ประเดน็การพจิารณาที ่1.3 ผูจบหลักสตูรการศกึษาตอเนือ่งทีน่าความรูไปใชจนเหน็เปนประจักษ

หรอืตวัอยางทีด่ ี 

             คาเปาหมายที่กำหนดไว คอื สถานศึกษาคาดวาจะมีจำนวนผูจบการศึกษา และหรือจำนวนกลุมผู

จบการศึกษาตอเนื่อง ท่ีมีผลการดำเนินงานท่ีเห็นเปนประจักษในพ้ืนท่ี หรือเปนตัวอยางท่ีดี จำนวน  5  คน  

 

  

 

 

 

 



ท้ังนี้ สถานศึกษาไดกำหนดคาเปาหมาย สำหรับใชในการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

เรียบรอย 

 

 

ลงชื่อ 

(นายนาวี แกวประไพ) 

ผูอำนวยการศูนยการศึกษานอกระบบ         

และการศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุสิต 

วัน  30  เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 

 

 จากการกำหนดคาเปาหมายของสถานศึกษาดังกลาวสำนักงาน กศน.กทม. ไดรับทราบและพิจารณา

ใหความเห็นชอบแลว 

 

 

       ลงชื่อ 

   (นายปรเมศวร ศิริรัตน) 

ผูอำนวยการสำนักงานสงเสริมการศึกษา      

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย    

กรุงเทพมหานคร 

     วัน  30  เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ สถานศึกษากาหนดคาเปาหมายของสถานศึกษา เฉพาะในมาตรฐาน หรือประเด็นการ

พิจารณาที่ตองใช คาเปาหมายในแตละประเภท ตามบทบาทหนาที่ของสถานศึกษาในการประเมินคุณภาพ

การศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีกาหนดข้ึน 
 



                                                                                                                                 

  

 

 

คำสัง่ศนูยการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัเขตดสุติ 

ที ่   ๒๗๒  / ๒๕๖๓ 

เรือ่ง แตงตัง้คณะกรรมการประเมนิคณุภาพภายในสถานศกึษา  

ศนูยการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัเขตดสุติ  ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่องมาตรฐาน

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประกาศ ณ วันท่ี ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ประกอบกั                                                                                                                                

บกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ 

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งไดกำหนดใหสถานศึกษาแต

ละแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับ แตละประเภทการศึกษาที ่ร ัฐมนตรีว าการ

กระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด พรอมท้ังจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุง

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว จัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินการเพื ่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษา และจัดสงรายงานผลการประเมินตนเองใหแกหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กำกับ

ดูแลสถานศึกษาเปนประจำทุกป ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง กำหนดระบบ หลักเกณฑและวิธีการ

ประกันคุณภาพภายใน สำหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบ พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่อาศัยอำนาจตามความใน

มาตรา ๒๐ วรรคสาม และมาตร ๒๕ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดกำหนดใหสถานศึกษาตองดำเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพ

ภายใน โดยจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ของศูนยการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ และศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต 

ประกอบดวย ๓ มาตรฐาน 

เพื่อใหการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของศูนยการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุสิต ปงบประมาณ ๒๕๖๓ เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพสูงสุดจึง

แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ดังตอไปนี้ 

๑. ทีมนำ  

๑.  นายนาวี  แกวประไพ    ผอ.กศน.เขตดุสิต      ประธานกรรมการ 

๒.  นางสาวเจนจิรา  แผนสงา  ครู กศน.ตำบล       กรรมการ 

๓.  นางสาวอรอนงค   สำนักโนน ครู กศน.ตำบล       กรรมการ 



- ๒ - 
 

๔.  นางสาวปทมา ถ่ินระหา    ครผููชวย  กรรมการและเลขานุการ 

๕.  นายวัชรพงศ  พรหมอินทร     ครูผูชวย       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

  โดยคณะกรรมการมีหนาท่ี กำหนดยุทธศาสตร นโยบาย กำหนดทิศทางการพัฒนาและนำไป

ปรับปรุงและพัฒนาเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ขณะเดียวกันก็มีบทบาทในการเสริมสรางพลังรวมในการ

ทำงานใหทุกคน 

       

 ๒. ทีมทำ 

     ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุสิต จัดตั ้งทีมทำรวมกัน

รับผิดชอบคุณภาพการศึกษา ๓ มาตรฐาน ดังนี้ 
 

๑.  คุณภาพการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเรียนการศึกษาระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ๑.  นางสาวอรอนงค สำนักโนน ครู กศน.ตำบล        กรรมการ 

 ๒.  นางสาวสุพัตรา สระทองอินทร ครู ศรช.               กรรมการ 

 ๓.  นายอภิสิทธิ์  สุวรรณหงส ครู ศรช.      กรรมการ 

 ๔.  นางสาววรัปสร แกววงษา ครู ศรช.      กรรมการ 

 ๕.  นางสาวประภัสสร วัฒนา  ครู ศรช.      กรรมการ 

 ๖.  นายสราวุธ  อานนทวัฒนา เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป  กรรมการ 
 

 มาตรฐานที่ ๒ คุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 

 ๑.  นางสาวปทมา ถ่ินระหา  ครผููชวย   กรรมการ 

 ๒.  นายอัมรินทร           พอคาชาง ครู ศรช.                    กรรมการ 

 ๓.  นายสราวุธ  อานนทวัฒนา เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป  กรรมการ 
 

 มาตรฐานที่ ๓ คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา 

 ๑.  นายวัชรพงศ        พรหมอินทร ครผููชวย   กรรมการ  

 ๒.  นางสาวจุฑารัตน พูลสวัสดิ์ ครู กศน.ตำบล        กรรมการ 

 ๓.  นายมัสตพร  ขาวโชติชวง ครู กศน.ตำบล        กรรมการ 

 ๔.  นางสาวเจนจิรา แผนสงา  ครู กศน.ตำบล      กรรมการ 

 ๕.  นางสาวประภัสสร   วัฒนา  ครู ศรช.       กรรมการ 

 ๖.  นายจำรัส               สวาสโพธิ์กลาง ครู ศรช.       กรรมการ 
 

๒. คุณภาพการศึกษาตอเนื่อง  

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเรียนการศึกษาตอเนื่อง 

๑.  นายกรวิชญ  เมืองแกว ครู กศน.ตำบล        กรรมการ 

 ๒.  นางสาวโชติรส วงศาสนธิ์ คร ูศรช.       กรรมการ 
 

 



- ๓ - 
 

มาตรฐานที่ ๒ คุณภาพการจัดการเรียนรูการศึกษาตอเนื่อง 

 ๑.  นางสาวอุไรวรรณ     อุดมฉวี  ครู กศน.ตำบล        กรรมการ 

๒.  นายมัสตพร   ขาวโชติชวง ครู กศน.ตำบล        กรรมการ 

๓.  นายอัมรินทร           พอคาชาง ครู ศรช.                กรรมการ 

 มาตรฐานที่ ๓ คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา 

 ๑.  นายวัชรพงศ        พรหมอินทร ครูผูชวย          กรรมการ  

 ๒.  นางสาวจุฑารัตน พูลสวัสดิ์ ครู กศน.ตำบล        กรรมการ 

 ๓.  นางสาวเจนจิรา แผนสงา  ครู กศน.ตำบล      กรรมการ 

 ๔.  นายจำรัส               สวาสโพธิ์กลาง ครู ศรช.       กรรมการ 

  

๓. คุณภาพการศึกษาตามอัธยาศัย  

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูรับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 

     นายกชกร  ผลผลา  ครู กศน.ตำบล        กรรมการ 
 

มาตรฐานที่ ๒ คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 

 ๑.  นางสาวพรพรรณ จิรวัฒนากิตติ ครู กศน.ตำบล       กรรมการ 

๒.  นายกชกร  ผลผลา  ครู กศน.ตำบล        กรรมการ 

๓.  นางสาวสุพัตรา สระทองอินทร ครู ศรช.       กรรมการ 

 มาตรฐานที่ ๓ คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา 

 ๑.  นายวัชรพงศ       พรหมอินทร ครูผูชวย         กรรมการ  

 ๒.  นางสาวจุฑารัตน พูลสวัสดิ์ ครู กศน.ตำบล       กรรมการ 

 ๓.  นายมัสตพร  ขาวโชติชวง ครู กศน.ตำบล        กรรมการ 

 ๔.  นางสาวเจนจิรา แผนสงา  ครู กศน.ตำบล  กรรมการ 

 ๕.  นายจำรัส               สวาสโพธิ์กลาง ครู ศรช.       กรรมการ 

 มีหนาที่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) รวมทั้งจัดเอกสาร

เพื่อเตรียมรับการประเมินภายนอก โดยเปนทีมทำงานอยางตอเนื่อง และดำเนินงานใหเปนไปตามระบบงาน 

และตามเกณฑการพิจารณา ๓ มาตรฐาน ๕๒ ประเด็นพิจารณา 
 

๓. ทีมพัฒนา 

 ๑.  นายนาวี                แกวประไพ ผอ.กศน.เขตดุสิต  ประธานกรรมการ 

 ๒.  นายวัชรพงศ  พรหมอินทร ครูผูชวย   กรรมการ 

 ๓.  นายกรวิชญ  เมืองแกว ครู กศน.ตำบล  กรรมการ 

 ๔.  นางสาวพรพรรณ จิรวัฒนากิตติ ครู กศน.ตำบล  กรรมการ 

 ๕.  นางสาวอรอนงค สำนักโนน ครู กศน.ตำบล        กรรมการ 

 ๖.  นางสาวอุไรวรรณ อุดมฉว ี  ครู กศน.ตำบล  กรรมการ 



- ๔ - 
 

 ๗.  นายกชกร  ผลผลา  ครู กศน.ตำบล  กรรมการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 ๘.  นายมัสตรพร          ขาวโชติชวง ครู กศน.ตำบล  กรรมการ 

 ๙.นางสาวจุฑารัตน พูลสวัสดิ์ ครู กศน.ตำบล  กรรมการ 

 ๑๐.นางสาวเจนจิรา แผนสงา  ครู กศน.ตำบล  กรรมการ 

๑๑.นายจำรสั  สวาสโพธิ์กลาง ครู ศรช.   กรรมการ 

      ๑๒.นางสาวโชติรส วงศาสนธิ์ ครู ศรช.   กรรมการ 

        ๑๓. นางสาวสุพัตรา สระทองอินทร ครู ศรช.   กรรมการ 

          ๑๔. นายอภิสิทธิ์  สุวรรณหงษ ครู ศรช.   กรรมการ 

          ๑๕. นางสาววรรัปสร      แกววงษา         ครูศรช.   กรรมการ 

           ๑๖. นางสาวประภัสสร วัฒนา  ครูศรช.   กรรมการ 

          ๑๗. นายสราวุธ            อานนทวัฒนา    เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป กรรมการ 

          ๑๘. นางสาวปทมา ถ่ินระหา  ครูผูชวย  กรรมการและเลขานุการ 

 
 

         โดยคณะกรรมการมีหนาท่ีในการถายทอด แลกเปลี่ยนเรียนรู ความรู และประสบการณในการ

ทำแผนพัฒนาตาง ๆ สนับสนุน ประสานงาน และคอยชวยเหลือใหกับทีมอื่น ๆ รวมทั้งวิเคราะห สังเคราะห 

และดำเนินการเชิงกลยุทธใหเกิดการพัฒนาระบบคุณภาพขึ้นมาและปรับปรุงพัฒนาตอเนื่อง นอกจากนี้ยังมี

หนาท่ีในการพัฒนาทีมงานใหมีความรูและทำงานใหไดมาตรฐานท่ีตั้งไว 

ใหผูที่ไดรับการแตงตั้งดังกลาวขางตนปฏิบัติหนาที่ดวยความริริยะ อุสาหะ ความตั้งใจ และ

เสียสละ เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทางราชการ 
 

ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  
 

 

 

 

สั่ง  ณ  วันท่ี    ๑๖  เดือน  ตุลาคม   ๒๕๖๓ 

 

 

 

(นายนาวี  แกวประไพ) 

ผูอำนวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุสิต 
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