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ค าน า 

ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2555 แหํงพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ  
พ.ศ. 2542 ซึ่งแก๎ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได๎ก าหนดให๎สถานศึกษา
แตํละแหํงจัดให๎มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาให๎ เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแตํละระดับ  แตํละประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีวําการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด พร๎อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุํงคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว๎ จัดให๎มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา และจัดสํงรายงานผลการประเมินตนเองให๎แกํหนํวยงานต๎นสังกัดหรือหนํวยงานที่ก ากับดูแล
สถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี ประกอบกับกฎกระทรวง ก าหนดระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพภายใน 
ส าหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบ พ.ศ. 2555 ที่อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 20 วรรคสาม และ
มาตรา 25 วรรคหนึ่ง แหํงพระราชบัญญัติสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ได๎
ก าหนดให๎สถานศึกษาต๎องด าเนินการ ดังนี้ 1) จัดให๎มีมาตรฐานการศึกษานอกระบบที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศ
ก าหนด 2) จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี 3) ด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี 4) จัดให๎มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 5) จัดให๎มีการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 6) จัดท ารายงานการประเมินตนเองประจ าปี 7) เสนอ
รายงานการประเมินคุณภาพภายในตํอคณะกรรมการสถานศึกษา หนํวยงานต๎นสังกัด และภาคีเครือขําย และ
เผยแพรํตํอสาธารณชน 8) น าผลการประเมินคุณภาพภายในมาเป็นสํวนหนึ่งของการวางแผนเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โดยการมีสํวนรํวมของคณะกรรมการสถานศึกษาและภาคีเครือขําย 9) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
10) ยึดหลักการมีสํวนรํวมของสถานศึกษา บุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ภาคีเครือขําย และผู๎รับบริการ   
 ในการนี้ เพื่อเป็นการด าเนินงานให๎สอดคล๎องกับกฎกระทรวงดังกลําวข๎างต๎นศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุสิต จึงได๎ด าเนินการแตํงตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพ่ือประเมิน
คุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุสิต จึงได๎ด าเนินการแตํงตั้ง
คณะกรรมการประเมินตนเองของสถานศึกษา โดยคณะกรรมการประเมินตนเองของสถานศึกษา และสอบทานข๎อมูล
จากผู๎ปฏิบัติงานคณะกรรมการสถานศึกษาและผู๎ที่เกี่ยวข๎อง เพ่ือจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
และรํวมกันก าหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตํอไป 
        

 
(นายนาวี แก๎วประไพ) 

                        ผู๎อ านวยการ กศน. เขตดุสิต 
                                                                           วันที่     เดือน             พ.ศ.     

ก 
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สารบัญ 
 

 
ค าน า 
สารบัญ 
บทน าส าหรับผู้บริหาร 

หน้า 

บทที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 1 
 สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 

 ทิศทางการด าเนินงานของสถานศึกษา 

 จ านวนผู๎เรียน ผู๎รับบริการ และจ านวนผู๎จัดการเรียนรู๎  
(ปีงบประมาณ พ.ศ.2564) 

 จ านวนบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564) 

 งบประมาณ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564) 

 กศน.ต าบล/ศูนย์การเรียนชุมชน 

 แหลํงเรียนรู๎ 

 ภาคีเครือขําย 

 ภูมิปัญญา 

 แผนปฏิบัติการประจ าปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564) 

 รางวัล เกียรติบัตร การเชิดชูเกียรติที่สถานศึกษาได๎รับ 

 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาที่ผํานมา 

 คําเป้าหมายของสถานศึกษา 
บทที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

 ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตํอเนื่อง 

 ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 

 ผลการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา 

1 
1 
4 
 
8 
8 
9 
10 
13 
14 
15 
37 
40 
44 
 

49 
67 
91 
103 
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 สารบัญ (ต่อ) 

บทที่ 3 สรุปผลการประเมินตนเอง และแนวทางการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 

 มาตรฐานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 มาตรฐานการศึกษาตํอเนื่อง 

 มาตรฐานการศึกษาตามอัธยาศัย 
ภาคผนวก 

 ประกาศใช๎มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 
ของสถานศึกษา 

 คําเป้าหมายเพ่ือใช๎ในการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน 
การศึกษาของสถานศึกษา 

 ค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 รํองรอย และหลักฐานที่ส าคัญจากการด าเนินงานตามสภาพจริงของสถานศึกษาที่
สนับสนุนการด าเนินงานของสถานศึกษา 

 
 

122 
124 
126 
128 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุสิต (กศน. เขตดุสิต) ตั้งอยูํเลขที่ 1-2 โรงเรียน
พาณิชยการสามเสน ถนนสามเสน ซอยสามเสน22 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
โทรศัพท์ 02-2415945 โทรสาร 02-2415944 E-mail : dusit@bkk1.nfe.go.th สังกัดส านักงานสํงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ มีการ
จัดการศกึษา 3 ประเภท ประกอบด๎วย 

  การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  การศึกษาตํอเนื่อง 
  การศึกษาตามอัธยาศัย 
คณะกรรมการประเมินตนเองของสถานศึกษา ได๎ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา ตั้งแตํวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งจากการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา สามารถสรุป ได๎ดังนี้  

สถานศึกษามีผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยูํในระดับ ดีเลิศ มีคะแนนรวมเทํากับ 84.64 คะแนน 
และเม่ือพิจารณาผลการประเมินตนเองตามประเภทการจัดการศึกษาของสถานศึกษา พบวํา 

1. มาตรฐานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษามีผลการประเมินตนเอง              
อยูํในระดับ ดีเลิศ มีคะแนนรวมเทํากับ 81.34 คะแนน  

2. มาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง  สถานศึกษามีผลการประเมินตนเอง อยูํในระดับ ดีเลิศ มีคะแนนรวม
เทํากับ 87.54 คะแนน  

3. มาตรฐานการศึกษาตามอัธยาศัย สถานศึกษามีผลการประเมินตนเอง อยูํในระดับ ดีเลิศ มีคะแนนรวม
เทํากับ 85.04 คะแนน   

 ทั้งนี้ จากการสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
โดยภาพรวมของสถานศึกษา จึงได๎มีการก าหนดแนวทางเพ่ือรักษาคุณภาพหรือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ที่สถานศึกษาคาดวําจะน าไปด าเนินการในปีงบประมาณถัดไป ดังนี้ 
  1) สถานศึกษาจะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในการทดสอบระดับชาติ (N-NET) 
ให๎สูงขึ้น 

ค 
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  2) สถานศึกษาจะสํงเสริมให๎คณะกรรมการสถานศึกษามีสํวนรํวมในการก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และให๎ข๎อเสนอแนะในการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานอยํางตํอเนื่อง  
  3) สถานศึกษาจะจัดวิธีการเรียนรู๎ที่หลากหลาย เพ่ือให๎เหมาะสมในการด าเนินชีวิต สอดคล๎องกับ
วิถีชีวิตและสังคมในยุคปัจจุบันและตรงตามความต๎องการของผู๎เรียนโดยจัดกระบวนการเรียนรู๎ผํานสื่อวัสดุอุปกรณ์
และสื่อกิจกรรม เชํน การเรียนรู๎จากการปฏิบัติจริง การจัดเวทีชุมชน การสาธิต การจัดนิทรรศการ การจัดทัศน
ศึกษา การประกวด การรณรงค์เป็นต๎น 
 คณะกรรมการการประเมินตนเองของสถานศึกษา หวังเป็นอยํางยิ่งวํา สถานศึกษาจะน าผลการประเมิน
จากรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ไปใช๎เป็นข๎อมูลในการก าหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตํอไป 
 
    ลงชื่อ 

( นายนาวี แก๎วประไพ ) 
         ประธานคณะกรรมการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

               วันที่   13   เดือน  ธันวาคม     พ.ศ.   2564 
 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการสถานศึกษาได๎รับทราบผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเป็นที่เรียบร๎อยแล๎ว     
และหวังเป็นอยํางยิ่งวํา สถานศึกษาจะน าผลการประเมินจากรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ไปใช๎เป็น
ข๎อมูลในการก าหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตํอไป 
 
    ลงชื่อ 
 

                                                   ( พระครูมงคลวิลาส ) 
         ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

         วันที่   13   เดือน  ธันวาคม     พ.ศ. 2564 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปี 2564 

 

บทท่ี 1 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 

 สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 
ชื่อสถานศึกษา :  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุสิต   
ที่อยู ่: เลขที่ 1 – 2  วิทยาลัยพาณิชยการสามเสน ถนนสามเสน ซอยสามเสน 22 แขวงถนนนครไชยศรี 

เขตดุสิต   
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร   รหัสไปรษณีย์ 10300   
เบอร์โทรศัพท์ :  02-241-5945   เบอร์โทรสาร  : 02-241-5944    
E-mail ติดต่อ :  dusit@bkk1.nfe.go.th 
สังกัด  :   ส านักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร 

ส านักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ 

 ทิศทางการด าเนินงานของสถานศึกษา 
อ านาจหน้าที่ของ กศน.เขตดุสิต  ตาม พรบ. 2551 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2551 

1. จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

2. สํงเสริม สนับสนุน และประสานภาคีเครือขําย เพ่ือการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย 

3. ด าเนินการตามนโยบายพิเศษของรัฐบาลและงานเสริมสร๎างความมั่นคงของชาติ 
4. จัด สํงเสริม สนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาตามโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริในพ้ืนที่ 
5. จัด สํงเสริม สนับสนุน พัฒนาแหลํงเรียนรู๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
6. วิจัยและพัฒนาคุณภาพหลักสูตร สื่อ กระบวนการเรียนรู๎ และมาตรฐานการศึกษานอกระบบ 

7. ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนความรู๎และประสบการณ์ 
8. ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ นิเทศภายใน ติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

9. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

10. ระดมทรัพยากรเพ่ือใช๎ในการจัดและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
11. ด าเนินการประกันคุณภาพภายใน ให๎สอดคล๎องกับระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด 
12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 

 

mailto:dusit@bkk1.nfe.go.th
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปี 2564 

 

วิสัยทัศน์ 
ภายในปี 2564  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุสิต จัดการศึกษานอก

ระบบที่มุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนและผู๎รับบริการ ใช๎เทคโนโลยีอยํางมีคุณภาพ เกิดทักษะการเรียนรู๎ มีทักษะขยายอาชีพ 
และมีทักษะการคิดเป็น ที่สอดคล๎องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดการศึกษาอยํางมีคุณภาพ ภายใต๎การ
มีสํวนรํวมของภาคีเครือขําย 

พันธกิจ 
1. จัดและสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให๎มีคุณภาพ 

2. จัดและสํงเสริมการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท า และพัฒนาสมรรถนะของประชาชน ชุมชน 

                         ด๎านอาชีพ 

3. สํงเสริมและสนับสนุนให๎ภาคีเครือขํายรํวมจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
4. สํงเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช๎ให๎เกิดประสิทธิภาพ 
5. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการให๎สามารถด าเนินงานการศึกษานอกระบบและ 

                         การศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือสํงเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาเพ่ือการมีงานท า 
6. ด าเนินการประกันคุณภาพภายในและภายนอกให๎สอดคล๎องกับระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการ 

                       ที่ก าหนด 
 

อัตลักษณ์ 
“มีจิตอาสา” 

 
จุดเน้น 

 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ผู๎เรียนมีความรู๎ มีอาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมและเทคโนโลยี ด ารงตนอยูํในสังคมอยํางมี
ความสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปี 2564 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปี 2564 

 

 จ านวนผู้เรียน ผู้รับบริการ และจ านวนผู้จัดการเรียนรู้  ( ปีงบประมาณ 2564 ) 
 

หลักสูตร/ประเภท 

จ านวนผู้เรียน 

(คน) 
รวมจ านวน 

(คน) 

จ านวนผู้จัดการเรียนรู้ 

(คน) 
ชาย หญิง 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน     

- ระดับประถมศึกษา 82 18 100 1 

- ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น 1,510 52 1,562 7 

- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2,368 113 2,481 8 

รวมจ านวน (คน) 3,96

0 

183 4,143 16 

การศึกษาต่อเนื่อง     

1. โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
โครงการศูนย์ฝึกอาชพีชุมชน 1อ าเภอ1อาชีพ  
การแปรรูปผลไม๎แชํอิ่ม 40 ชั่วโมง               

 
- 

 
14 

 
14 

 
3 

โครงการศูนย์ฝึกอาชพีชุมชน 1อ าเภอ1อาชีพ  
การแปรรูปผลไม๎แชํอิ่ม 40 ชั่วโมง                           

- 14 14 3 

โครงการศูนย์ฝึกอาชพีชุมชน ชัน้เรียนวิชาชีพ 
การท าพานพุํมคริสตัล จ านวน 35 ชั่วโมง 

1 13 14 3 

โครงการศูนย์ฝึกอาชพีชุมชน ชัน้เรียนวิชาชีพ 
ชํางตัดผม จ านวน 35 ชั่วโมง 

14 - 14 3 

โครงการศูนย์ฝึกอาชพีชุมชน ชัน้เรียนวิชาชีพ 
การท าพวงกุญแจกระเปา๋หนัง จ านวน 35 ชั่วโมง 

1 18 19 3 

โครงการศูนย์ฝึกอาชพีชุมชน ชัน้เรียนวิชาชีพ 
การท าพานพุํมคริสตัล จ านวน 35 ชั่วโมง 

- 14 14 3 

โครงการศูนย์ฝึกอาชพีชุมชน ชัน้เรียนวิชาชีพ 
ชํางไฟฟ้า จ านวน 35 ชั่วโมง     

16 - 16 3 

โครงการศูนย์ฝึกอาชพีชุมชน ชัน้เรียนวิชาชีพ 
ชํางตัดผม จ านวน 35 ชั่วโมง     

16 - 16 3 

โครงการศูนย์ฝึกอาชพีชุมชน ชัน้เรียนวิชาชีพ 
ชํางตัดผม จ านวน 35 ชั่วโมง     

14 - 14 3 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปี 2564 

 

หลักสูตร/ประเภท 

จ านวนผู้เรียน 

(คน) 
รวมจ านวน 

(คน) 

จ านวนผู้จัดการเรียนรู้ 

(คน) 
ชาย หญิง 

โครงการศูนย์ฝึกอาชพีชุมชน ชัน้เรียนวิชาชีพ 
การเพาะเห็ดฟาง จ านวน 35 ชัว่โมง     

3 13 16 4 

1.โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (ต่อ) 
โครงการศูนย์ฝึกอาชพีชุมชน ชัน้เรียนวิชาชีพ 
การท าขนมอบและเบเกอร่ี จ านวน 35 ชั่วโมง  

2 12 14 3 

โครงการศูนย์ฝึกอาชพีชุมชน ชัน้เรียนวิชาชีพ 
ศิลปประดษิฐ์พวงมาลัยกระดาษทิชชู จ านวน 35 ชั่วโมง    

 
- 

 
14 

 
14 

 
3 

โครงการศูนย์ฝึกอาชพีชุมชน กลุํมสนใจ การท าเบเกอรรี่ 
หลักสูตร 10 ชั่วโมง 

2 12 14 3 

โครงการศูนย์ฝึกอาชพีชุมชน กลุํมสนใจ  
การท าผลไม๎แชํอิ่ม หลักสูตร 5 ชั่วโมง 

7 13 20 3 

โครงการศูนย์ฝึกอาชพีชุมชน กลุํมสนใจ  
การเย็บหน๎ากากผา๎ หลักสูตร 5 ชั่วโมง 4 กลุํม 

12 28 40 3 

โครงการศูนย์ฝึกอาชพีชุมชน กลุํมสนใจ การท าเบเกอรรี่ 
หลักสูตร 5 ชั่วโมง 3 กลุํม 

6 24 30 3 

โครงการศูนย์ฝึกอาชพีชุมชน กลุํมสนใจ การท าสายคล๎องเมส 
หลักสูตร 5  ชั่วโมง 2 กลุํม 

4 16 20 4 

โครงการศูนย์ฝึกอาชพีชุมชน กลุํมสนใจ  
การจัดดอกไม๎สด หลักสูตร 10 ชั่วโมง 

- 10 10 4 

โครงการศูนย์ฝึกอาชพีชุมชน กลุํมสนใจ  
การท าหน๎ากากอนามัยแบบผา๎ หลักสูตร 5 ชั่วโมง 

4 36 40 4 

โครงการศูนย์ฝึกอาชพีชุมชน กลุํมสนใจ  
การท าเจลแอลกฮอล์ หลักสูตร 5  ชั่วโมง 3 กลุํม 

6 24 30 4 

โครงการศูนย์ฝึกอาชพีชุมชน กลุํมสนใจ  
การท าน้ าพริกสมุนไพร หลักสูตร 5 ชั่วโมง 2 กลุํม 

3 17 20 3 

โครงการศูนย์ฝึกอาชพีชุมชน กลุํมสนใจ การท าขนมไทย 
หลักสูตร 10 ชั่วโมง 

2 8 10 3 

โครงการศูนย์ฝึกอาชพีชุมชน กลุํมสนใจ  
การท าหน๎ากากอนามัยแบบผา๎ หลักสูตร 5 ชั่วโมง 

17 23 40 3 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปี 2564 

 

หลักสูตร/ประเภท 

จ านวนผู้เรียน 

(คน) 
รวมจ านวน 

(คน) 

จ านวนผู้จัดการเรียนรู้ 

(คน) 
ชาย หญิง 

โครงการศูนย์ฝึกอาชพีชุมชน กลุํมสนใจ  
การท าเจลแอลกฮอล์ หลักสูตร 5  ชั่วโมง 3 กลุํม 

11 19 30 3 

1.โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (ต่อ) 
โครงการศูนย์ฝึกอาชพีชุมชน กลุํมสนใจ  
การท าเหรียญโปรยทาน หลักสตูร 5  ชั่วโมง  

1 10 11 3 

โครงการศูนย์ฝึกอาชพีชุมชน กลุํมสนใจ  
การท าน้ าสมนุไพร หลักสูตร 5  ชั่วโมง 

3 10 13 3 

โครงการศูนย์ฝึกอาชพีชุมชน กลุํมสนใจ การท าโดนัท หลักสูตร 5  
ชั่วโมง 

2 11 13 3 

โครงการศูนย์ฝึกอาชพีชุมชน กลุํมสนใจ  
การท าหน๎ากากอนามัยแบบผา๎ หลักสูตร 5  ชั่วโมง  4 กลุํม 

2 38 40 3 

โครงการศูนย์ฝึกอาชพีชุมชน กลุํมสนใจ  
การท าอาหารต๎านโควิด หลักสตูร 10  ชั่วโมง   

2 8 10 3 

2. โครงการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
โครงการเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูํวิสาหกิจ
ชุมชน  

 
 
1 

 
 
6 

 
 
7 

 
 
3 

โครงการเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชน
เมืองสูํประชาชน 

- 8 8 3 

โครงการเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระยะที่1 - 10 10 4 
โครงการเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระยะที่ 2 - 10 10 4 
โครงการศาสตร์พระราชาสูํการพัฒนาอยํางยั่งยืน  1 7 8 3 
โครงการเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามวิถีคน
เมือง  

1 7 8 3 

3. โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 
โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมในชุมชนให๎ยั่งยนื 

 
1 

 
12 

 
13 

 
3 

โครงการสํงเสริมเทคโนโลยีด๎วยดิจิทัลและความปลอดภัย
เทคโนโลยี  

4 13 17 3 

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล๎อมในชุมชนให๎ยั่งยืน 3 10 13 4 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปี 2564 

 

หลักสูตร/ประเภท 

จ านวนผู้เรียน 

(คน) 
รวมจ านวน 

(คน) 

จ านวนผู้จัดการเรียนรู้ 

(คน) 
ชาย หญิง 

โครงการสร๎างจิตส านึกรักสิ่งแวดล๎อมในชุมชน 7 9 16 3 
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล๎อมในชุมชนเมือง 1 11 12 3 
โครงการการดูแลตนเองในสถานการณ์การแพรํระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019  

- 12 12 3 

4. โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
โครงการร๎ูรักสามัคคีประชาธิปไตยในชุมชน 

 
4 

 
14 

 
18 

 
3 

โครงการเสริมสร๎างสุขภาวะที่ดีให๎กับผู๎สูงอายุกับประชากรวัย
แรงงาน  

4 12 16 3 

โครงการร๎ูรักสามัคคีประชาธิปไตยในชุมชน 3 13 16 4 
โครงการอาหารต๎านโควิด 4 16 20 4 
โครงการพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 7 11 18 3 
โครงการสํงเสริมชุมชนการเปน็พลเมืองดีตามวิถีประชาธปิไตย 8 12 20 3 
5. โครงการอ่ืน ๆ (ถ้ามี) .............................. 
โครงการอบรมให๎ความรู๎การขายออนไลน์แขวงถนนนครไชยศร ี

 
2 

 
16 

 
18 

 
3 

โครงการอบรมให๎ความรู๎การค๎าขายออนไลน์แขวงสวนจิตรลดา 2 12 14 4 
โครงการอบรมให๎ความรู๎การค๎าขายออนไลน์แขวงสี่แยกมหานาค 13 - 13 3 
โครงการอบรมให๎ความรู๎การค๎าขายออนไลน์แขวงดุสิต - 12 12 3 
โครงการอบรมให๎ความรู๎การค๎าออนไลน์แขวงวชิรพยาบาล 14 - 14 3 

รวมจ านวน (คน) 229 652 881 58 
การศึกษาตามอัธยาศัย     
โครงการสํงเสริมการอําน กศน.แขวง 50 450 500 17 

รวมจ านวน (คน) 50 450 500 17 

หมายเหตุ สถานศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนแบบโครงสร๎างตารางข๎างต๎นให๎เหมาะสมได๎ตามความต๎องการ                    
และเป็นไปตามข๎อมูลจริงของสถานศึกษา โดยข๎อมูลต๎องสะท๎อนถึงจ านวนผู๎เรียน ผู๎รับบริการ และจ านวนผู๎จัดการเรียนรู๎ 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปี 2564 

 

จ านวนบุคลากร (ปีงบประมาณ 2564 ) 

ประเภท/ต าแหน่ง 
จ านวน 

ต่ ากว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวมจ านวน 
ข๎าราชการคร ู - 1 1 - 2 
บุคลากรทางการศึกษา - - - - - 
พนักงานราชการ - 8 - - 8 
ครูศูนย์การเรียนชุมชน - 7 1 - 8 
อัตราจ๎าง - 1 - - 1 
ครูประจ ากลุํม (จัดการเรียนการสอน) - 12 - - 12 

รวมจ านวน - 29 2 - 31 

 

 งบประมาณ (ปีงบประมาณที่จัดท ารายงานการประเมินตนเอง) 
- เงินงบประมาณ    3,481,220.32 บาท 
- เงินนอกงบประมาณ      461,798.00 บาท 
 รวมจ านวนเงิน  3,943,018.32 บาท 

 
 

ประเภท/ต าแหน่ง 
จ านวน (คน) 

ต่ ากว่า ป.ตร ี ป.ตร ี ป.โท ป.เอก รวมจ านวน 
ข๎าราชการครู - 1 1 - 2 
บุคลากรทางการศึกษา - - - - - 
ลูกจ๎างประจ า - - - - - 
อื่น ๆ (ระบุ) .............................. - - - - - 
พนักงานราชการ      
 - ครูอาสาสมัคร - - - - - 
 - ครู กศน. ต าบล - 8 - - 8 
อัตราจ๎าง      
 - ครูศูนย์การเรียนชุมชน - 7 1 - 8 
 - อื่น ๆ  (ระบุ) เจา๎หน๎าทีบ่ริหารทั่วไป - 1 - - 1 

รวมจ านวน - 17 2 - 19 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปี 2564 

 

 กศน.ต าบล/แขวง/ศูนย์การเรียนชุมชน 

 

กศน.ต าบล/แขวง ที่ตั้ง ผู้ประสานงาน/ผู้รับผิดชอบ 
กศน.แขวงสวนจิตรลดา อาคารเอนกประสงค์ศูนย์การเรียน       

ชุมชนวัดสุคันธาราม ซอยสุคันธาราม 7 
ถนนสุคันธาราม เขตดุสิต กรุงเทพฯ 

นายกชกร ผลผลา 

กศน.แขวงถนนนครไชยศรี 21/80 อาคารชุมชนบ๎านพักองค์การทอผ๎า 
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 

นายกรวิชญ์ เมืองแก๎ว 

กศน.แขวงวชิรพยาบาล ตู๎คอนเทรนเนอร์ ทําวาสุกรี  
แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 

นางสาวเจนจิรา แผนสงํา 
 

กศน.แขวงดุสิต กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ ถนนพิษณโุลก 
แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 

นางสาวยุพาวรรณ แก๎วดวงตา 

กศน.แขวงสี่แยกมหานาค วัดญวณ - คลองล าปัก แขวงสี่แยกมหานาค 
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 

นางสาวจุฑารัตน์ พูลสวัสดิ์ 
 

รวมจ านวน 5 กศน.ต าบล 
ศูนย์การเรียนชุมชน ที่ตั้ง ผู้ประสานงาน/ผู้รับผิดชอบ 

 
ศูนย์การเรียนรู๎ชุมชน ป.พัน1รอ. 

กองพันทหารปืนใหญํที่ 1 รักษาพระองค์ 
เลขที่ 4 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงถนนนครไชยศรี 
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 

นางสาวพรพรรณ จิรวัฒนากิตติ 

ศูนย์การเรียนรู๎ชุมชน พล.1รอ. กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ 232  
ถ.ศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 

นางสาวพรพิมล เสาเปรีย 

ศูนย์การเรียนรู๎ชุมชนกรมการทหาร
สื่อสาร 

กรมการทหารสื่อสาร 149 ถ.พระราม 5  
แขวงถนนนครไชยศรี (แยกสะพานแดง) 
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 

นางสาวยุพาวรรณ แก๎วดวงตา 

ศูนย์การเรียนรู๎ชุมชน ม.พัน.3 รอ. กองพันทหารม๎าท่ี 3 รักษาพระองค์  
เลขที่ 158 ถ.ทหาร แขวงถนนนครไชยศรี 
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 

นายจ ารัส สวาสโพธิ์กลาง 

ศูนย์การเรียนรู๎ชุมชน ม.พัน4 รอ. กองพันทหารม๎าท่ี 4 รักษาพระองค์  
เลขที่ 1156/11 ถ.สามเสน แขวงถนนนคร
ไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 
 

นางสาวเจนจิรา แผนสงํา 
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ศูนย์การเรียนชุมชน ที่ตั้ง ผู้ประสานงาน/ผู้รับผิดชอบ 
ศูนย์การเรียนรู๎ชุมชนวัดสุคันธาราม อาคารอเนกประสงค์ศูนย์การเรียนรู๎ชุมชน

วัดสุคันธาราม ซอยสุคันธาราม 7  
ถ.สุคันธาราม เขตดุสิต กรุงเทพฯ 

นายกชกร ผลผลา 

ศูนย์การเรียนรู๎ชุมชนกองทัพภาคท่ี 1 55 ถนนราชด าเนินนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต 
กรุงเทพฯ 

นายอัมรินทร์ พํอค๎าช๎าง 

ศูนย์การเรียนรู๎ชุมชนมูลนิธิพระดาบส โรงเรียนพระดาบส เลขท่ี 384/386  
ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต 
กรุงเทพฯ 

นางสาวประภัสสร วัฒนา 

ศูนย์การเรียนรู๎ชุมชนวัดญวณ- 
คลองล าปัก 

วัดญวณ-คลองล าปัก แขวงสี่แยกมหานาค 
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 

นางสาวจุฑารัตน์ พูลสวัสดิ์ 

ศูนย์การเรียนรู๎ชุมชนปตอ. 2 พัน1รอ. 51 ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี  
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 

นางสาวอรอนงค์ ส านักโนน 

ศูนย์การเรียนรู๎ชุมชนกรมการขนสํง
ทหารบก 

2 ประดิพัทธ์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต 
กรุงเทพฯ 

นายณัฎฐ์ ศิริรัตน์ 

รวมจ านวน 11 แห่ง 

 

 แหล่งเรียนรู้  
แหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู้ ที่ตั้ง 

หอสมุดแหํงชาติ แหลํงเรียนรู๎ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร๎างขึ้น ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล 
ห๎องสมุดเพ่ือการเรียนรู๎ดุสิต แหลํงเรียนรู๎ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร๎างขึ้น แยกเกียกกาย ถนนทหาร แขวง

ถนนนครไชยศรี 
ห๎องสมุดทีปังกรรัศมีโชติ แหลํงเรียนรู๎ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร๎างขึ้น แฟลต 13 ถนนราชวิถี  

โรงเรียนอนุบาลทีปังกรรัศมีโชติ 
ห๎องสมุดชุมชนชินโสภณพนิช แหลํงเรียนรู๎ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร๎างขึ้น ถนนราชสีมา เขตดุสิต 
ศูนย์การเรียนรู๎วังจันทรเกษม แหลํงเรียนรู๎ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร๎างขึ้น กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต 
พระท่ีนั่งวิมานเมฆ แหลํงเรียนรู๎ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร๎างขึ้น ถ.ราชวิถี แขวงดุสิต 
พระท่ีนั่งอภิเษกดุสิต แหลํงเรียนรู๎ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร๎างขึ้น ถ.อูํทองใน แขวงดุสิต 
พระท่ีนั่งอนันตสมาคม แหลํงเรียนรู๎ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร๎างขึ้น ถ.อูํทองใน แขวงดุสิต 
พระท่ีนั่งอัมพรสถาน แหลํงเรียนรู๎ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร๎างขึ้น ถ.นครราชสีมา แขวงดุสิต 
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แหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู้ ที่ตั้ง 
พระท่ีนั่งนงคราญวังสวนสุนันทา แหลํงเรียนรู๎ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร๎างขึ้น ถ.นครราชสีมา แขวงดุสิต 
พระต าหนักจิตรลดารโหฐาน แหลํงเรียนรู๎ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร๎างขึ้น ถ.พระราม 5 แขวงสวนจิตรลดา 
พระต าหนักสวนหงส์ แหลํงเรียนรู๎ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร๎างขึ้น ถ.ราชวิถี แขวงดุสิต 
พระต าหนักสี่ฤดู แหลํงเรียนรู๎ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร๎างขึ้น ถ.ราชวิถี แขวงดุสิต 
พระต าหนักวังสวนกุหลาบ แหลํงเรียนรู๎ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร๎างขึ้น ถ.นครราชสีมา แขวงดุสิต 
วังสวนสุนันทา แหลํงเรียนรู๎ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร๎างขึ้น ถ.ศรีอยุธยา แขวงดุสิต 
วังจันทรเกษม แหลํงเรียนรู๎ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร๎างขึ้น ถ.ราชด าเนินนอก แขวงดุสิต 
วังปารุสกวัน แหลํงเรียนรู๎ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร๎างขึ้น ถ.ศร๏ยุธยา แขวงดุสิต 
วังกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ แหลํงเรียนรู๎ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร๎างขึ้น ถ.ลูกหลวง แขวงสวนจิตรลดา 
วังกรมหลวงลพบุรีราเมศร์ แหลํงเรียนรู๎ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร๎างขึ้น ถ.พิษณุโลก 
วังกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ แหลํงเรียนรู๎ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร๎างขึ้น ถ.สามเสน  แขวงวชิรพยาบาล 
พระบรมรูปทรงม๎า แหลํงเรียนรู๎ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร๎างขึ้น ถ.ราชด าเนินนอก แขวงดุสิต 
ท าเนียบรัฐบาล แหลํงเรียนรู๎ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร๎างขึ้น ถ.พิษณุโลก แขวงดุสิต 
รัฐสภา แหลํงเรียนรู๎ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร๎างขึ้น ถ.สามเสน  แขวงดุสิต 
ราชตฤณมัยสมาคม แหลํงเรียนรู๎ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร๎างขึ้น ถ.พิษณุโลก  แขวงดุสิต 
ศูนย์ศิลปาชีพสวนจิตรลดา แหลํงเรียนรู๎ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร๎างขึ้น ถ.พระราม 5 แขวงสวนจิตรลดา 
พิพิธภัณฑ์เรือหลวง (ทําวาสุกรี) แหลํงเรียนรู๎ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร๎างข้ึน ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล 
พิพิธภัณฑ์หนังสือพิมพ์ไทย แหลํงเรียนรู๎ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร๎างขึ้น ถ.ราชสีมา  แขวงดุสิต 
บ๎านพิษณุโลก แหลํงเรียนรู๎ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร๎างขึ้น ถ.พิษณุโลก แขวงมหานาค 
บ๎านมนังคศิลา แหลํงเรียนรู๎ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร๎างขึ้น ถ.พิษณุโลก แขวงมหานาค 
สะพานมัฆวานรังสรรค์ แหลํงเรียนรู๎ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร๎างขึ้น ถ.ราชด าเนินนอก แขวงดุสิต 
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
เกียกกาย 

แหลํงเรียนรู๎ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร๎างขึ้น ถ.ทหาร แขวงนครไชยศรี 

ศูนย์เยาวชนสวนอ๎อย แหลํงเรียนรู๎ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร๎างขึ้น ถ.สุโขทัย แขวงวชิรพยาบาล 
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม แหลํงเรียนรู๎ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร๎างขึ้น ถ.พระราม 5 แขวงสวนจิตรลดา 
วัดราชธิวาสราชวรวิหาร แหลํงเรียนรู๎ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร๎างขึ้น ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล 
วัดสุคันธาราม แหลํงเรียนรู๎ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร๎างขึ้น ถ.สุคันธาราม แขวงสวนจิตรฯ 
วัดจันทรสโมสร แหลํงเรียนรู๎ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร๎างขึ้น ถ.สามเสน แขวงนครไชยศรี 
วัดประชาระบือธรรม แหลํงเรียนรู๎ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร๎างขึ้น ถ.พระราม 5 แขวงนครไชยศรี 
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แหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู้ ที่ตัง้ 
วัดราชผาติการาม แหลํงเรียนรู๎ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร๎างขึ้น ถ.ราชวิถี  แขวงวชิรพยาบาล 

วัดประสาทบุญญาวาส แหลํงเรียนรู๎ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร๎างขึ้น ถ.สามเสน แขวงนครไชยศรี 
วัดสวัสดิวารีสีมาราม แหลํงเรียนรู๎ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร๎างขึ้น ถ.นครไชยศรี แขวงถนน - 

นครไชยศรี 
วัดน๎อยนพคุณ แหลํงเรียนรู๎ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร๎างขึ้น ถ.อ านวยสงคราม แขวงถนน - 

นครไชยศรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต แหลํงเรียนรู๎ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร๎างขึ้น ถ.ราชวิถี  แขวงวชิรพยาบาล 

รวมจ านวน 43 แห่ง 
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 ภาคีเครือข่าย  

ภาคีเครือขา่ย  
(กลุ่ม องค์กร และหน่วยงาน) 

ที่อยู/่ที่ตั้ง 

กองพันทหารปืนใหญํที่ 1 รักษาพระองค์ ถนนประดิพัทธ์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต  กรุงเทพฯ 
กองพลที่ 1 รักษาพระองค์   ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 
กรมการทหารสื่อสาร ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต กรุงเทพฯ 
กองพันทหารม๎าท่ี 3 รักษาพระองค์ ถนนทหาร  แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 
กองทัพภาคที่ 1 55 ถนนราชด าเนินนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 
กองพันทหารม๎าท่ี 4 รักษาพระองค์   ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 
วัดสุคันธาราม ถนนสุคันธาราม เขตดุสิต กรุงเทพฯ 
วัดราชาธิวาสวิหาร ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 
กองพันทหารปืนใหญํตํอสู๎อากาศยานที่ 1 
กรมทหารปืนใหญํตํอสู๎อากาศยานที่ 2 
รักษาพระองค์ 

51 ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  

กรมการทหารม๎าที่ 1 รักษาพระองค์ ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 
กองพันทหารปืนใหญํที่ 1 รักษาพระองค์ ถนนประดิพัทธ์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต  กรุงเทพฯ 
กองพลที่ 1 รักษาพระองค์   ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 
วัดญวณ-คลองล าปัก วัดญวณ-คลองล าปัก แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพฯ 

รวมจ านวน 13 แห่ง 
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 ภูมิปัญญา 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความรู้ ความสามารถ ที่อยู่ 

นายอุบล มํวงทิม การแปรรูปผลไม๎และการแปรรูปน้ าพริก ชุมชนบ๎านพักองค์การทอผ๎า แขวงถนน-
นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 

นางปราณี วาสภักดี ศิลปประดิษฐ์การท าพวงมะโหตร 99 ซ.วัดประชาระบือธรรม แขวงถนน-
นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 

นางวรรณี ปริดิพันธ์ ศิลปประดิษฐ์ การสานตะกร๎าจากเส๎น
พลาสติก 

ชุมชนถนนสุคันธาราม 
แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 

นายส าราญ ปริดิพันธ์ เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนถนนสุคันธาราม  
แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 

นางนิภา กรุงเกรียงไกร ศิลปประดิษฐ์การพับดอกลิลลี่จากธนบัตร
การเลี้ยงไส๎เดือนดิน, ศิลปงานไหมพรม 

ชุมชนถนนสุคันธาราม  
แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 

นางไพริน อภิชาติโยธิน ขนมไทยและอาหารวําง ชุมชนตรอกต๎นโพธิ์ แขวงถนน - 
นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 

นางจันทิมา เลิศณรงค์ เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนแฟลตสิริสาสน์ 
รวม 7 คน 

หมายเหตุ ให๎บันทึกข๎อมูลเฉพาะที่มีสํวนสนับสนุน รํวมจัด หรือจัดกิจกรรม กศน. ในปีงบประมาณท่ีจัดท ารายงาน
การประเมินตนเอง 
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 แผนปฏิบัติการประจ าปี ( ปีงบประมาณ 2564 ) 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
จ านวน

เป้าหมาย 
พื้นที่ ระยะเวลา งบประมาณ 

1.โครงการพัฒนา
ผู๎เรียนด๎านสุขภาพ
และการมีจิตอาสา 
ของนักศึกษา กศน.
เขตดุสิต 

1.สร๎างความรู๎ความ

เข๎าใจให๎แกํนักศึกษา

ในเรื่องจิตอาสาและ

หลักการทรงงานตาม

ศาสตร์พระราชา 

2.เพื่อให๎ผู๎เรียนมี 

จิตอาสาเสียสละ 

เพ่ือสํวนรวม 

3.เพื่อให๎ผู๎เรียนมี
ความรู๎ ความเข๎าใจ
ในเรื่องสุขภาวะ
อนามัยของตนเอง 
4.เพื่อให๎ผู๎เรียนเห็น
ความส าคัญของการ
ดูแลสุขภาพ 
น าความรู๎เรื่อง
สุขภาพไปแนะน า
ผู๎อื่น 

นักศึกษา 
กศน.เขต

ดุสิต 

150 คน วัดแก๎วฟ้า 

จุฬามณี 

เขตดุสิต  

กรุงเทพฯ 

6 ธันวาคม 

2563 

22,800 บาท 

2.โครงการพัฒนา
ผู๎เรียนศึกษาอบรม
ด๎านการใช๎พลังงาน
ไฟฟ้าและสิ่งแวดล๎อม
ส าหรับนักศึกษา 
กศน.เขตดุสิต 

1.เพื่อสํงเสริมให๎

นักศึกษาได๎เรียนรู๎

นอกสถานที่เกิดการ

เรียนรู๎จากการเรียนรู๎

นอกห๎องเรียนที่

ทันสมัย 

2.เพื่อให๎นักศึกษาได๎

นักศึกษา 
กศน.เขต

ดุสิต 

100 คน ศูนย์
วิทยาศาสตร์

เพ่ือ
การศึกษา

รังสิต 

22 ธันวาคม 

2563 

35,100 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
จ านวน

เป้าหมาย 
พื้นที่ ระยะเวลา งบประมาณ 

เรียนรู๎ด๎านการใช๎

พลังงานไฟฟ้าและ

การอนุรักษ์

สิ่งแวดล๎อมจาก

ห๎องเรียนเสมือนจริง

และนิทรรศการ 

3.เพื่อให๎นักศึกษา

สามารถน าไป

ประยุกต์ใช๎ใน

ชีวิตประจ าวันและจัด

กระบวนการเรียนรู๎

ของตนเองได๎ 

3.โครงการพัฒนา

ผู๎เรียนเรื่องป้องกัน

การแพรํระบาดของ

ไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19)  

โดยกระบวนการ  

E-Learning  
กศน.เขตดุสิต 

1.เพื่อให๎ผู๎เรียนมี

ความรู๎เกี่ยวกับการ

ระบาดของไวรัส 

โคโรนา 2019 

(COVID-19) ได ๎

2.เพื่อให๎ผู๎เรียน
สามารถป้องกัน
ตัวเองจากการแพรํ
ระบาดของไวรัส 
โคโรนา 2019 
(COVID-19) ได ๎

นักศึกษา 
กศน.เขต

ดุสิต 

1,000 คน กศน.เขต
ดุสิต 

28มกราคม –  

5 กุมภาพันธ์ 

2564 

84,900 บาท 

4.โครงการอบรมเรื่อง

พระมหากษัตริย์ไทย

กับประเทศไทย  

1.เพื่อเสริมสร๎าง

อุดมการณ์รักชาติ 

ศาสนาและสถาบัน

นักศึกษา 
กศน.เขต

ดุสิต 

400 คน กศน.เขต
ดุสิต 

7 - 17 

กุมภาพันธ์ 

2564 

36,900บาท 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
จ านวน

เป้าหมาย 
พื้นที่ ระยะเวลา งบประมาณ 

 

โดยใช๎กระบวนการ 

E-Learning 

พระมหากษัตริย์ไทย

ของนักศึกษา 

2.เพื่อให๎นักศึกษามี

ความรู๎ความเข๎าใจ 

ที่ถูกต๎องเกี่ยวกับ

ประวัติศาสตร์ไทย

โดยใช๎กระบวนการ 

E-Learning 

3.เพ่ือเกิดความ

ตระหนักรู๎ถึงคุณคํา

และความส าคัญ

ประวัติศาสตร์ 

แหํงการสร๎างชาติ

บ๎านเมืองด๎วยสถาบัน

พระมหากษัตริย์ไทย 

5.โครงการพัฒนา
วิชาการสอนเสริมวิชา
ภาษาอังกฤษ กศน.
เขตดุสิต 

1.เพื่อให๎นักศึกษามี

ความรู๎ความเข๎าใจใน

เนื้อหาวิชา

ภาษาอังกฤษ 

2.เพื่อให๎นักศึกษา 

มีผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนในวิชา

ภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น 

3.เพื่อให๎นักศึกษา 
มีเจตคติท่ีดีตํอวิชา

นักศึกษา 
กศน.เขต

ดุสิต 

400 คน กศน.เขต
ดุสิต 

13 - 28 

กุมภาพันธ์ 

2564 

96,900 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
จ านวน

เป้าหมาย 
พื้นที่ ระยะเวลา งบประมาณ 

ภาษาอังกฤษ 
 

6.โครงการพัฒนา
ผู๎เรียนด๎านความรู๎
เรื่องการเรียนการ
สอนโดยใช๎ Google 
Classroom กศน.
เขตดุสิต 

1.เพ่ือให๎นักศึกษามี

ความรู๎เรื่องการ

จัดการเรียนการสอน

โดยใช๎ Google 

Classroom 

2.เพ่ือให๎นักศึกษา
สามารถน าความรู๎ที่
ได๎ไปใช๎ในการเรียน
การสอนออนไลน์ 
Google Classroom
ได๎ 

นักศึกษา 
กศน.เขต

ดุสิต 

800 คน กศน.เขต
ดุสิต 

1 – 7 

มีนาคม 

2564 

85,500 บาท 

7.โครงการศึกษา
แหลํงเรียนรู๎ศาสตร์
พระราชาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.เพื่อจัดกิจกรรม
เรียนรู๎ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
และเกษตรทฤษฎี
ใหมํให๎กับนักศึกษา
และประชาชนใน
ชุมชน 
2.เพื่อสํงเสริม
สนับสนุนให๎นักศึกษา
และประชาชนน า
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
และเกษตรทฤษฎี
ใหมํไปปรับใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน 

นักศึกษา 
กศน.เขต

ดุสิต 

100 คน ศูนย์พัฒนา
เขาหินซ๎อน
อันเนื่อง 
มาจาก

พระราชด าริ 
ฉะเชิงเทรา 

18 มีนาคม 

2564 

57,200 บาท 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปี 2564 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
จ านวน

เป้าหมาย 
พื้นที่ ระยะเวลา งบประมาณ 

 
 

8.โครงการพัฒนา
ผู๎เรียนด๎านสุขภาพ
และการมีจิตอาสา
ของนักศึกษา กศน.
เขตดุสิตนักศึกษา  
5 แขวง 

1.เพื่อให๎นักศึกษาได๎

เรียนรู๎กระบวนการ

การจัดกิจกรรมเพ่ือ

สาธารณะประโยชน์ 

2.เพื่อสร๎างจิตส านึก
และปลูกฝังให๎
นักศึกษามีจิต
สาธารณะพร๎อมที่จะ
ชํวยเหลือสังคม 
อันเป็นคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของ
สถานศึกษา 

นักศึกษา 
กศน.เขต

ดุสิต 

350 คน 1.กศน.แขวง

ถนนนคร - 

ไชยศรี 

2.กศน.แขวง

สวนจิตรลดา 

3.กศน.แขวง 

วชิรพยาบาล 

4.กศน.แขวง

ดุสิต 

5.กศน.แขวง

สี่แยก – 

มหานาค 

20 - 27 

มีนาคม 

2564 

66,500 บาท 

9.โครงการกิจกรรม

พัฒนาผู๎เรียนเรื่อง

ศาสตร์พระราชา 

สูํโคก หนองนา 

โมเดล กศน.เขตดุสิต 

 

1.เพื่อให๎นักศึกษาได๎

เรียนรู๎ศาสตร์ 

พระราชา โคก หนอง 

นา โมเดล 

2.เพื่อให๎นักศึกษา 
น าศาสตร์พระราชา 
โคก หนอง นา 
โมเดล ไปปรับใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน 

นักศึกษา 
กศน.เขต

ดุสิต 

140 คน กศน.เขต
ดุสิต 

28 มีนาคม 
2564 

30,200 บาท 

10.โครงการประกวด
โครงงานสิ่งประดิษฐ์
และนวัตกรรมทาง

1.เพื่อให๎นักศึกษา 

มีโอกาสแลกเปลี่ยน

เรียนรู๎โครงงานที่

นักศึกษา 
กศน.เขต

ดุสิต 

150 คน วิทยาลัย
เทคโนโลยี
พณิชยการ

28 มีนาคม 

2564 

25,900บาท 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปี 2564 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
จ านวน

เป้าหมาย 
พื้นที่ ระยะเวลา งบประมาณ 

การศึกษาส าหรับ
นักศึกษา กศน.เขต
ดุสิต 

จัดท าขึ้นของ 

แตํละกลุํม 

2.เพื่อเป็นการมุํงเน๎น

และให๎ความส าคัญ 

ในการใช๎เทคโนโลยี

ท าให๎เกิดนวัตกรรม

ใหมํๆ 

3.เพ่ือพัฒนาทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

สามเสน 

11.โครงการอบรม
อาสายุวกาด 
หลักสูตรพื้นฐาน 

1.เพื่อให๎นักศึกษามี

ความรู๎ความเข๎าใจใน

การกาชาดและ 

ยุวกาชาด 

2.เพื่อให๎นักศึกษา
ตระหนักถึงหน๎าที่
ความรับผิดชอบ  
การเสียสละ และ
พร๎อมชํวยเหลือผู๎อ่ืน
ทุกเมื่อ 

นักศึกษา 
กศน.เขต

ดุสิต 

60 คน คํายทําชัย

โฮมสเตย์ 

จ.นครนายก 

29 -31 

มีนาคม 

2564 

82,600 บาท 

12.โครงการพัฒนา
ผู๎เรียนด๎านการใช๎
เทคโนโลยีเพ่ือการ
เรียนรู๎แบบออนไลน์ 
กศน.เขตดุสิต 

1.เพื่อให๎นักศึกษา 

มีความรู๎เรื่องการ

จัดการเรียนการสอน

ออนไลน์ได๎ 

2.เพื่อให๎นักศึกษา
สามารถน าความรู๎ไป
ใช๎ได๎ 

นักศึกษา 
กศน.เขต

ดุสิต 

350 คน กศน.เขต
ดุสิต 

6 มิถุนายน 

2564 

30,000 บาท 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปี 2564 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
จ านวน

เป้าหมาย 
พื้นที่ ระยะเวลา งบประมาณ 

 
 

13.โครงการพัฒนา
ผู๎เรียนเพื่อเสริมสร๎าง
ความรู๎สู๎ไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 

1.เพื่อให๎ผู๎เรียนมี

ความรู๎เกี่ยวกับการ

ระบาดของ 

ไวรัสโคโรนา 2019  

(COVID-19) 

2.เพ่ือให๎ผู๎เรียน

สามารถป้องกัน

ตัวเองจาการแพรํ

ระบาดของ 

ไวรัสโคโรนา 2019  

(COVID-19)ได๎ 

นักศึกษา 
กศน.เขต

ดุสิต 

350 คน กศน.เขต
ดุสิต 

13 มิถุนายน 

2564 

30,000 บาท 

14.โครงการพัฒนา
ผู๎เรียนสํงเสริมสถาบัน
หลักของชาติ  
เรื่องสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
กับประเทศไทย 

1.เพ่ือเสริมสร๎าง

อุดมการณ์รักชาติ 

ศาสนาและสถาบัน

พระมหากษัตริย์ไทย

ของนักศึกษา 

2.เพื่อให๎นักศึกษา 
มีความรู๎ความเข๎าใจ
ที่ถูกต๎องเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ 
ชาติไทย 

นักศึกษา 
กศน.เขต

ดุสิต 

350 คน กศน.เขต
ดุสิต 

19 มิถุนายน 

2564 

30,000 บาท 

15.โครงการพัฒนา
ผู๎เรียนสอนเสริมวิชา
คณิตศาสตร์ กศน.
เขตดุสิต 

1.เพื่อพัฒนาทักษะ

กระบวนการคิด

คณิตศาสตร์ให๎กับ

นักศึกษา 
กศน.เขต

ดุสิต 

380 คน กศน.เขต
ดุสิต 

19 มิถุนายน 
- 

11 กรกฎาคม 
2564 

96,000 บาท 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปี 2564 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
จ านวน

เป้าหมาย 
พื้นที่ ระยะเวลา งบประมาณ 

นักศึกษา 

 

2.เพื่อให๎นักศึกษา
ได๎รับความรู๎ทาง
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม
จากในบทเรียน 

16.โครงการพัฒนา
ผู๎เรียนเพื่อเพ่ิม
ผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาระดับชาติ 
(N-Net) วิชาพ้ืนฐาน 

1.เพื่อยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักศึกษาให๎

สูงขึ้น 

2.เพื่อยกระดับของ
การทดสอบ
ระดับชาติของ
สถานศึกษาให๎สูงขึ้น 

นักศึกษา 
กศน.เขต

ดุสิต 

280 คน กศน.เขต
ดุสิต 

30 มิถุนายน 
– 

18 กรกฎาคม 
2564 

44,800 บาท 

17.โครงการกิจกรรม

พัฒนาผู๎เรียนเรื่อง

ศาสตร์พระราชาสูํ 

โคก หนองนา โมเดล 

กศน.เขตดุสิต 

 

1.เพื่อให๎นักศึกษาได๎

เรียนรู๎ศาสตร์

พระราชา โคก หนอง 

นา โมเดล 

2.เพื่อให๎นักศึกษา 
น าศาสตร์พระราชา 
โคก หนอง นา 
โมเดล ไปปรับใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน 

นักศึกษา 
กศน.เขต

ดุสิต 

320 คน กศน.เขต
ดุสิต 

23 กรกฎาคม 
2564 

53,700 บาท 

18.โครงการพัฒนา
ผู๎เรียนเพื่อเสริมสร๎าง
ความรู๎สู๎ไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 

1.เพื่อให๎ผู๎เรียนมี

ความรู๎เกี่ยวกับการ

ระบาดของ 

ไวรัสโคโรนา 2019  

นักศึกษา 
กศน.เขต

ดุสิต 

350 คน กศน.เขต
ดุสิต 

30 กรกฎาคม 
2564 

55,000 บาท 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปี 2564 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
จ านวน

เป้าหมาย 
พื้นที่ ระยะเวลา งบประมาณ 

ระยะที่ 2 (COVID-19) 

2.เพ่ือให๎ผู๎เรียน

สามารถป้องกัน

ตัวเองจาการแพรํ

ระบาดของ 

ไวรัสโคโรนา 2019  

(COVID-19) ได ๎

19.โครงการพัฒนา

ผู๎เรียนเพื่อเสริมสร๎าง

ประชาธิปไตยใน

ชีวิตประจ าวัน 

ส าหรับนักศึกษา  

กศน.เขตดุสิต 

1.เพื่อให๎นักศึกษา 

มีความรู๎และเข๎าใจ

เรื่อง การปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย 

2.เพื่อเสริมสร๎าง
ประชาธิปไตย 
ส าหรับนักศึกษา 
กศน.เขตดุสิต 
สามารถน าความรู๎ 
ไปใช๎ในชีวิต 
ประจ าวันได๎ 

นักศึกษา 
กศน.เขต

ดุสิต 

320 คน กศน.เขต
ดุสิต 

2 สิงหาคม 
2564 

66,500 บาท 

20.โครงการพัฒนา
ผู๎เรียนด๎านจิตอาสา
น๎อมน าศาสตร์
พระราชาส าหรับ
นักศึกษา กศน.เขต
ดุสิต 

1. เพ่ือปลูกฝังและ

สร๎างจิตส านึกท่ีดี

ให๎กับนักศึกษาและ 

รู๎คุณคําของการ

แบํงปันและการ

ชํวยเหลือผู๎อื่น 

2. เพ่ือให๎นักศึกษา 
มีจิตสาธารณะและ 

นักศึกษา 
กศน.เขต

ดุสิต 

320 คน กศน.เขต
ดุสิต 

6 สิงหาคม 
2564 

53,800 บาท 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปี 2564 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
จ านวน

เป้าหมาย 
พื้นที่ ระยะเวลา งบประมาณ 

ใช๎เวลาวํางให๎เป็น
ประโยชน์ 
 

21.โครงการพัฒนา 
ผู๎เรียนรู๎การใช๎ชีวิต
แบบเศรษฐกิจ
พอเพียงและการท า
บัญชีครัวเรือนส าหรับ
นักศึกษา กศน.เขต
ดุสิต 

1.เพื่อพัฒนาผู๎เรียน

ให๎มีความรู๎และ

ความสามารถพัฒนา

ศักยภาพด๎าน

เศรษฐกิจพอเพียง 

2.เพื่อให๎ผู๎เรียนได๎
ศึกษาการออมเงิน
ด๎วยบัญชีครัวเรือน 

นักศึกษา 
กศน.เขต

ดุสิต 

320 คน กศน.เขต
ดุสิต 

8 สิงหาคม 
2564 

60,218 บาท 

22.โครงการพัฒนา
ผู๎เรียนการให๎ความรู๎
พืชสมุนไพร 
ฟ้าทะลายโจร 
รูปแบบออนไลน์ 

1.เพื่อให๎นักศึกษามี

ความรู๎ความเข๎าใจ

เรื่องการปลูกพืช

สมุนไพร 

ฟ้าทะลายโจรและ

กฎหมายที่เก่ียวข๎อง 

2.นักศึกษาสามารถ
น าความรู๎ไปใช๎ในการ
ดูแลชีวิตและสุขภาพ
ในสถานการณ์การ
แพรํระบาดของโรค
ไวรัสโคโรนา 2019 

นักศึกษา 
กศน.เขต

ดุสิต 

800 คน กศน.เขต
ดุสิต 

29 สิงหาคม 
2564 

100,400
บาท 

23.หลักสูตรพัฒนา

อาชีพ  

(1อ าเภอ 1 อาชีพ)  

จ านวน 40 ชั่วโมง 

1.เพื่อจัดสอนอาชีพ

ให๎แกํประชาชนที่

ต๎องการเข๎าสูํอาชีพ

ใหมํหรือพัฒนาตํอ

ประชาชน 

ทั่วไป 
28 คน ชุมชน

บ๎านพัก
องค์การ 
ทอผ๎า 

ไตรมาส 

1-4 

25,200 บาท 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปี 2564 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
จ านวน

เป้าหมาย 
พื้นที่ ระยะเวลา งบประมาณ 

ยอดอาชีพเดิมให๎มี

งานท ามีรายได๎ 

2.เพื่อให๎ผู๎เรียนมี

ทักษะทางด๎านอาชีพ

และผู๎ประกอบการ 

3.เพื่อพัฒนาฝีมือ

ตามความต๎องการ

ของตลาดแรงงาน 

4.เพื่อตอบสนอง

ความต๎องการของ

ชุมชนสังคม 

24.กิจกรรมชั้นเรียน
วิชาชีพพ้ืนฐาน 
หลักสูตรเกิน 31 
ชั่วโมง (ชํางพ้ืนฐาน) 

1.เพื่อจัดสอนอาชีพ

ให๎แกํประชาชนที่

ต๎องการเข๎าสูํอาชีพ

ใหมํหรือพัฒนาตํอ

ยอดอาชีพเดิมให๎มี

งานท ามีรายได๎ 

2.เพื่อให๎ผู๎เรียนมี

ทักษะทางด๎านอาชีพ

และผู๎ประกอบการ 

3.เพื่อพัฒนาฝีมือ

ตามความต๎องการ

ของตลาดแรงงาน 

4.เพื่อตอบสนอง
ความต๎องการของ

ประชาชน 

ทั่วไป 
140 คน เขตดุสิต 

กรุงเทพฯ 
ไตรมาส 

1 - 4 

81,000 บาท 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปี 2564 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
จ านวน

เป้าหมาย 
พื้นที่ ระยะเวลา งบประมาณ 

ชุมชนสังคม 
 
 

25.กิจกรรมชั้นเรียน
วิชาชีพพ้ืนฐาน 
หลักสูตรไมํเกิน 30 
ชั่วโมง (กลุํมสนใจ) 

1.เพื่อจัดสอนอาชีพ

ให๎แกํประชาชนที่

ต๎องการเข๎าสูํอาชีพ

ใหมํหรือพัฒนา 

ตํอยอดอาชีพเดิม 

2.เพื่อให๎ผู๎เรียนมี

ทักษะทางด๎านอาชีพ

และผู๎ประกอบการ 

3.เพื่อพัฒนาฝีมือ

ตามความต๎องการ

ของตลาดแรงงาน 

4.เพื่อตอบสนอง
ความต๎องการของ
ชุมชนสังคม 

ประชาชน 

ทั่วไป 
380 คน เขตดุสิต 

กรุงเทพฯ 
ไตรมาส 

1 - 4 

51,000 บาท 

26.โครงการเรียนรู๎
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
สูํวิสาหกิจชุมชน 

1.เพื่อให๎ผู๎เข๎ารํวม

โครงการได๎มีทักษะ

และความรู๎เกี่ยวกับ

การด าเนินชีวิตตาม

หลักปรัชญาของ

เศรษกิจพอเพียงและ

การเข๎าสูํวิสาหกิจ

ชุมชน 

2.เพื่อให๎ทราบถึง

ประชาชน 

ทั่วไป 
6 คน ชุมชน

บ๎านพัก
องค์การ 
ทอผ๎า 

21 มกราคม 
2564 

2,400 บาท 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปี 2564 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
จ านวน

เป้าหมาย 
พื้นที่ ระยะเวลา งบประมาณ 

วิธีการและหลักการ
ทรงงานของในหลวง
รัชกาลที่ 9 

27.โครงการเรียนรู๎
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
ระยะที่ 1 

1.เพื่อให๎ผู๎เข๎ารํวม

โครงการได๎มีทักษะ

และความรู๎เกี่ยวกับ

การด าเนินชีวิตตาม

หลักปรัชญาของ

เศรษกิจพอเพียงและ

การเข๎าสูํวิสาหกิจ

ชุมชน 

2.เพื่อให๎ผู๎เข๎ารํวม
โครงการน าแนวทาง
ศาสตร์พระราชา 
ไปปรับใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน 

ประชาชน 

ทั่วไป 
6 คน ชุมชนข๎างวัด

สุคันธาราม 
30 มกราคม 

2564 
2,400 บาท 

28.โครงการศาสตร์
พระราชาสูํการพัฒนา
ที่ยั่งยืน 

1.เพื่อให๎ผู๎เข๎ารํวม
โครงการได๎มีทักษะ
และความรู๎เกี่ยวกับ
การด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษกิจพอเพียงและ
การเข๎าสูํวิสาหกิจ
ชุมชน 
2.เพื่อให๎ทราบถึง
วิธีการและหลักการ
ทรงงานของในหลวง
รัชกาลที่ 9 

ประชาชน 

ทั่วไป 
6 คน ชุมชน

วัดญวณ
คลองล าปัก 

15กุมภาพันธ์ 
2564 

2,400 บาท 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปี 2564 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
จ านวน

เป้าหมาย 
พื้นที่ ระยะเวลา งบประมาณ 

29.โครงการเรียนรู๎
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ตามวิถีคนเมือง 

1.เพื่อให๎ผู๎เข๎ารํวม

โครงการได๎มีทักษะ

และความรู๎เกี่ยวกับ

การด าเนินชีวิตตาม

หลักปรัชญาของ

เศรษกิจพอเพียงและ

การเข๎าสูํวิสาหกิจ

ชุมชน 

2.เพื่อให๎ผู๎เข๎ารํวม
โครงการน าแนวทาง
ศาสตร์พระราชาไป
ปรับใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน 

ประชาชน 

ทั่วไป 
6 คน ชุมชนวัด

ประชาระบือ
ธรรม 2 

20กุมภาพันธ์ 
2564 

2,400 บาท 

30.โครงการเรียนรู๎
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
ระยะที่ 1 

1.เพื่อให๎ผู๎เข๎ารํวม
โครงการได๎มีทักษะ
และความรู๎เกี่ยวกับ
การด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษกิจพอเพียงและ
การเข๎าสูํวิสาหกิจ
ชุมชน 
2.เพื่อให๎ผู๎เข๎ารํวม
โครงการน าแนวทาง
ศาสตร์พระราชาไป
ปรับใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน 

ประชาชน 

ทั่วไป 
6 คน ชุมชนข๎างวัด

สุคันธาราม 
12 มิถุนายน 

2564 
2,400 บาท 

31.โครงการเรียนรู๎
ตามหลักปรัชญา

1.เพื่อให๎ผู๎เข๎ารํวม ประชาชน 

ทั่วไป 
6 คน ชุมชน

บ๎านพัก
18 มิถุนายน 

2564 
2,400 บาท 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปี 2564 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
จ านวน

เป้าหมาย 
พื้นที่ ระยะเวลา งบประมาณ 

เศรษฐกิจพอเพียง 
ชุมชนเมืองสูํ
ประชาชน 

โครงการได๎มีทักษะ

และความรู๎เกี่ยวกับ

การด าเนินชีวิตตาม

หลักปรัชญาของ

เศรษกิจพอเพียงและ

การเข๎าสูํวิสาหกิจ

ชุมชน 

2.เพื่อให๎ทราบถึง
วิธีการและหลักการ
ทรงงานของในหลวง
รัชกาลที่ 9 

องค์การ 
ทอผ๎า 

32.โครงการศาสตร์
พระราชาอยูํอยําง
พอเพียง ครั้งที่ 1 

1.เพื่อให๎ผู๎เข๎ารํวม

โครงการมีทักษะและ

ความรู๎เกี่ยวกับการ

ด าเนินชีวิตตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

2.เพื่อให๎ทราบถึง

วิธีการและการทรง

งานของรัชกาลที่ 9 

ประชาชน 

ทั่วไป 
6 คน ชุมชน

บ๎านพัก
องค์การ 
ทอผ๎า 

10 มีนาคม 
2564 

2,400 บาท 

33.โครงการอนุรักษ์
สิ่งแวดล๎อมในชุมชน
ให๎ยั่งยืน 

1.เพื่อให๎ผู๎เข๎ารํวม

โครงการมีความรู๎

ความเขา๎ใจในการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม 

2.เพื่อให๎ตระหนักถึง
การอนุรักษ์

ประชาชน 

ทั่วไป 
12 คน ชุมชน

บ๎านพัก
องค์การ 
ทอผ๎า 

7 มกราคม 
2564 

4,800 บาท 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปี 2564 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
จ านวน

เป้าหมาย 
พื้นที่ ระยะเวลา งบประมาณ 

สิ่งแวดล๎อมในชุมชน 
 
 

34.โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรสิ่งแวดล๎อม
ในชุมชนให๎ยั่งยืน 

1.เพื่อให๎ผู๎เข๎ารํวม

โครงการมีความรู๎

ความเข๎าใจในการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม 

2.เพื่อให๎ตระหนักถึง
การอนุรักษ์
สิ่งแวดล๎อมในชุมชน 

ประชาชน 

ทั่วไป 
12 คน ชุมชนข๎างวัด 

สุคันธาราม 

8 มกราคม 
2564 

4,800 บาท 

35.โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรสิ่งแวดล๎อม
ในชุมชนเมือง 

1.เพื่อให๎ผู๎เข๎ารํวม

โครงการมีความรู๎

ความเข๎าใจในการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม 

2.เพื่อให๎ตระหนักถึง
การอนุรักษ์
สิ่งแวดล๎อมในชุมชน 

ประชาชน 

ทั่วไป 
12 คน ชุมชนวัด

ประชาระบือ
ธรรม 2 

8 มกราคม 
2564 

4,800 บาท 

36.โครงการ
เสริมสร๎างจิตส านึกรัก
สิ่งแวดล๎อมในชุมชน 

1.เพื่อให๎ผู๎เข๎ารํวม

โครงการมีความรู๎

ความเข๎าใจในการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม 

2.เพ่ือให๎ตระหนักถึง
จิตส านึกในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม
ในชุมชน 

ประชาชน 

ทั่วไป 
12 คน ชุมชนริม

ทางรถไฟ
สายแปดริ้ว 

23 มกราคม 
2564 

4,800 บาท 

37.โครงการสํงเสริม
เทคโนโลยีด๎วยดิจิทัล

1.เพื่อให๎ผู๎เข๎ารํวมมี

ความรู๎เกี่ยวกับการใช๎

ประชาชน 

ทั่วไป 
12 คน ชุมชนแฟลต

สิริสาสน ์
17 มิถุนายน 

2564 

4,800 บาท 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปี 2564 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
จ านวน

เป้าหมาย 
พื้นที่ ระยะเวลา งบประมาณ 

และความปลอดภัย
เทคโนโลยี 

เทคโนโลยีและความ

ปลอดภัยในการใช๎

เทคโนโลยี 

2.เพื่อให๎ผู๎เข๎ารํวม
สามารถใช๎เทคโนโลยี
ในชีวิตประจ าวันได๎ 

38.โครงการการดูแล
ตนเองในสถานการณ์
การแพรํระบาดโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 

1.เพื่อให๎ผู๎เข๎ารํวมมี

ความรู๎เกี่ยวกับการ

ระบาดของ 

ไวรัสโคโรนา 2019  

(COVID-19) 

2.เพ่ือให๎ผู๎เข๎ารํวม

สามารถป้องกัน

ตัวเองจาการแพรํ

ระบาดของ 

ไวรัสโคโรนา 2019  

(COVID-19) ได ๎

ประชาชน 

ทั่วไป 
12 คน ชุมชนวัด

ประชาระบือ
ธรรม 2 

4 สิงหาคม 

2564 

4,800 บาท 

39.โครงการรู๎รัก
สามัคคีประชาธิปไตย
ในชุมชน 

1.เพื่อสํงเสริม

ประชาธิปไตย 

ในชุมชน 

2.เพื่อให๎ประชาชน 

มีความรู๎และความ

เข๎าใจในระบอบ

ประชาธิปไตย 

ประชาชน 

ทั่วไป 
16 คน ชุมชนแฟลต

สิริสาสน ์
8 กุมภาพันธ์ 

2564 

1,840 บาท 

40.โครงการสํงเสริม
ชุมชนการเป็น

1.เพื่อสํงเสริม

ประชาธิปไตย 

ประชาชน 

ทั่วไป 
16 คน ชุมชนวัด

ประชาระบือ
24กุมภาพันธ์ 

2564 

1,840 บาท 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปี 2564 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
จ านวน

เป้าหมาย 
พื้นที่ ระยะเวลา งบประมาณ 

พลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย 

ในชุมชน 

2.เพื่อให๎ประชาชน 
มีความรู๎และความ
เข๎าใจในระบอบ
ประชาธิปไตย 

ธรรม2 

41.โครงการรู๎รัก
สามัคคีประชาธิปไตย
ในชุมชน 

1.เพื่อสํงเสริม

ประชาธิปไตยใน

ชุมชน 

2.เพื่อให๎ประชาชน 
มีความรู๎และความ
เข๎าใจในระบอบ
ประชาธิปไตย 

ประชาชน 

ทั่วไป 
16 คน ชุมชนข๎างวัด

สุคันธาราม 
27กุมภาพันธ์ 

2564 

1,840 บาท 

42.โครงการพลเมือง
ดีวิถีประชาธิปไตย 

1.เพื่อสํงเสริม

ประชาธิปไตย 

ในชุมชน 

2.เพื่อให๎ประชาชน 
มีความรู๎และความ
เข๎าใจในระบอบ
ประชาธิปไตย 

ประชาชน 

ทั่วไป 
16 คน ชุมชน 

บ๎านมนัง - 
คศิลา 

6 มีนาคม 

2564 

1,840 บาท 

43.โครงการอาหาร
ต๎านโควิด 

1.เพื่อให๎ผู๎เข๎ารํวมได๎

ทราบถึงสรรพคุณ

ของอาหารที่สามารถ

ชํวยต๎านโควิด 

2.เพื่อให๎ผู๎ที่เข๎ารํวม
สามารถน าความรู๎ 
ไปปรับใช๎ใน
ชีวิตประจ าวันได๎ 

ประชาชน 

ทั่วไป 
16 คน ชุมชนข๎างวัด

สุคันธาราม 
13 มิถุนายน 

2564 

1,840 บาท 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปี 2564 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
จ านวน

เป้าหมาย 
พื้นที่ ระยะเวลา งบประมาณ 

44.โครงการ
เสริมสร๎างสุขภาวะที่
ดีให๎กับผู๎สูงอายุกับ
ประชากรวัยแรงงาน 

1.เพื่อสํงเสริมสุขภาพ

อนามัยของ

ประชาชนในชุมชน 

2.เพื่อให๎ประชาชนมี
ความรู๎ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับสุขภาพและ
การดูแลสุขภาพที่
ถูกต๎อง 

ประชาชน 

ทั่วไป 
16 คน ชุมชนแฟลต

สิริสาสน ์
14 มิถุนายน 

2564 

1,840 บาท 

45.โครงการอบรมให๎
ความรู๎การค๎าขาย
ออนไลน์ 

1.เพื่อเสริมสร๎าง

ความเข๎าใจด๎าน

นโยบายเศรษฐกิจ

ดิจิทัลกับประโยชน์

ตํอเศรษฐกิจและ

สังคม 

2.เพื่อให๎ผู๎เข๎ารํวม

โครงการเกิดการใช๎

เทคโนโลยีดิจิทัลที่

ปลอดภัย มีความ

เข๎าใจกฎระเบียบ 

มารยาทในการใช๎

เทคโนโลยีดิจิทัล 

ประชาชน 

ทั่วไป 
12 คน ชุมชน 

ม.พัน 3 
9 กรกฎาคม 

2564 

3,168 บาท 

46.โครงการอบรมให๎
ความรู๎การค๎าขาย
ออนไลน์ 

1.เพื่อเสริมสร๎าง

ความเข๎าใจด๎าน

นโยบายเศรษฐกิจ

ดิจิทัลกับประโยชน์

ตํอเศรษฐกิจและ

ประชาชน 

ทั่วไป 
12 คน ชุมชน 

ม.พัน 4 
9 กรกฎาคม 

2564 

3,168 บาท 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปี 2564 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
จ านวน

เป้าหมาย 
พื้นที่ ระยะเวลา งบประมาณ 

สังคม 

2.เพื่อให๎ผู๎เข๎ารํวม

โครงการเกิดการใช๎

เทคโนโลยีดิจิทัลที่

ปลอดภัย  

มีความเข๎าใจ

กฎระเบียบ มารยาท

ในการใช๎เทคโนโลยี

ดิจิทัล 

47.โครงการหลักสูตร
การค๎าขายออนไลน์ 

1.เพื่อเสริมให๎

ประชาชนมีความรู๎

ความเข๎าใจการใช๎

เครื่องมือเทคโนโลยี

ดิจิทัลการเปิดร๎านค๎า

ออนไลน์ 

2.เพื่อสํงเสริมให๎

ประชาชนผู๎เข๎ารับ

การอบรมสามารถ

จ าหนํายสินค๎า

ออนไลน์ได๎และทัน

ตํอการเปลี่ยนแปลง

ของเทคโนโลยี 

ประชาชน 

ทั่วไป 
13 คน กศน.แขวง

ถนนนคร
ไชยศรี 

29-30 

กรกฎาคม 

2564 

2,290 บาท 

48.โครงการอบรมให๎
ความรู๎การค๎าขาย
ออนไลน์ 

1.เพื่อเสริมสร๎าง

ความเข๎าใจด๎าน

นโยบายเศรษฐกิจ

ประชาชน 

ทั่วไป 
12 คน ชุมชนวัด

ประชาระบือ
ธรรม 2 

5 สิงหาคม 

2564 

1,609 บาท 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปี 2564 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
จ านวน

เป้าหมาย 
พื้นที่ ระยะเวลา งบประมาณ 

ดิจิทัลกับประโยชน์

ตํอเศรษฐกิจและ

สังคม 

2.เพื่อให๎ผู๎เข๎ารํวม

โครงการเกิดการใช๎

เทคโนโลยีดิจิทัลที่

ปลอดภัย มีความ

เข๎าใจกฎระเบียบ

มารยาทในการใช๎

เทคโนโลยีดิจิทัล  

49.โครงการอบรมให๎
ความรู๎การขายของ
ออนไลน์ 

1.เพื่อเสริมสร๎าง

ความเข๎าใจด๎าน

นโยบายเศรษฐกิจ

ดิจิทัลกับประโยชน์

ตํอเศรษฐกิจและ

สังคม 

2.เพื่อให๎ผู๎เข๎ารํวม

โครงการเกิดการใช๎

เทคโนโลยีดิจิทัลที่

ปลอดภัย มีความ

เข๎าใจกฎระเบียบ 

มารยาทในการใช๎

เทคโนโลยีดิจิทัล 

ประชาชน 

ทั่วไป 
13 คน กศน.แขวง

ดุสิต 
6 สิงหาคม 

2564 

1,405 บาท 

50.โครงการจัดและ
สํงเสริมการจัด

1.เพื่อสํงเสริม

ประชาชนให๎มีความรู๎

ประชาชน 

ทั่วไป 
50 คน 1.ชุมชน 

วัดประชา 

8 - 12 

มีนาคม 

3,500 บาท 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปี 2564 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
จ านวน

เป้าหมาย 
พื้นที่ ระยะเวลา งบประมาณ 

การศึกษาตลอดชีวิต
เพ่ือความมั่นคง
พัฒนาทางกายจิต
และสมองของ
ผู๎สูงอายุ 

ความเข๎าใจในเรื่อง

การดูแลตนเอง 

2.เพื่อสํงเสริมให๎

ผู๎สูงอายุมีความรู๎สึกมี

คุณคําในตนเองรู๎สึก

อยากมีสํวนรํวมใน

กิจกรรมของชุมชน 

3.เพ่ือให๎ผู๎สูงอายุ

ยอมรับความ

เปลี่ยนแปลงของ

รํางกายจิตใจ 

ระบือธรรม2 

2.ชุมชนทํา

น้ าสามเสน 

3.ชุมชนบ๎าน 

มนังคศิลา 

4.กศน.แขวง

สวนจิตรลดา 

5.ชุมชน
แฟลตสิริ
สาสน์ 

2564 

51.โครงการ
ภาษาตํางประเทศ
เพ่ือการสื่อสารด๎าน
อาชีพ ปีงบประมาณ 
2564 

1.เพื่อฝึกอบรม

ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสารด๎านอาชีพ

ให๎กับประชาชนใน

พ้ืนที่เขตดุสิต 

2.เพื่อให๎ประชาชน

กลุํมเป้าหมายที่ผําน

การอบรมตาม

โครงการ

ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสารด๎านอาชีพ 

ประชาชน 

ทั่วไป 
12 คน ชุมชนแฟลต

สิริสาสน ์
16 - 19 

กุมภาพันธ์ 

2564 

14,400 บาท 

52.โครงการ
ภาษาตํางประเทศ
เพ่ือการสื่อสารด๎าน
อาชีพ ปีงบประมาณ 

1.เพื่อฝึกอบรม

ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสารด๎านอาชีพ

ประชาชน 

ทัว่ไป 
6 คน กศน.แขวง

ถนนนคร
ไชยศรี 

5 - 10 

สิงหาคม 

2564 

7,200 บาท 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปี 2564 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
จ านวน

เป้าหมาย 
พื้นที่ ระยะเวลา งบประมาณ 

2564 ให๎กับประชาชนใน

พ้ืนที่เขตดุสิต 

2.เพื่อให๎ประชาชน

กลุํมเป้าหมายที่ผําน

การอบรมตาม

โครงการ

ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสารด๎านอาชีพ 

53.โครงการจัด
กิจกรรมส าหรับ
ผู๎รับบริการการศึกษา
ตามอัธยาศัย 

1.เพื่อสํงเสริมให๎

ประชาชนในชุมชนมี

นิสัยรักการอํานใช๎

เวลาวํางให๎เป็น

ประโยชน์ 

ประชาชน 

ทั่วไป 
1,500 คน เขตดุสิต 

กรุงเทพฯ 

ไตรมาส 

1 - 4 

- 

 

รางวัล เกียรติบัตร การเชิดชูเกียรติที่สถานศึกษาได้รับ (ตั้งแต่ปีงบประมาณที่จัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
ย้อนหลังไปไม่เกิน 3 ปีงบประมาณ) 
 

รางวัล เกียรติบัตร 
การเชิดชูเกียรติที่สถานศึกษาได้รับ 

ด้าน/เรื่อง หน่วยงาน องค์กรที่มอบ 

1.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 
 
 
 

ประกวดโครงงานสะเต็มศึกษาสูํการ 
ประกอบอาชีพตามแนวทางพระราช- 
ด าริเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2562 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา 
เอกมัย ส านักงานสํงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
กระทรวงศึกษาธิการ 

2.สถานศึกษาปลอดภัยดีเดํน รางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเดํน 
ประจ าปี 2563 ตํอเนื่องเป็นปีที่ 2 

กระทรวงแรงงาน 

3.ชุมชนต๎นแบบไทยนิยมยั่งยืนระดับ ไทยนิยมยั่งยืน กระทรวงศึกษาธิการ 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปี 2564 

 

รางวัล เกียรติบัตร 
การเชิดชูเกียรติที่สถานศึกษาได้รับ 

ด้าน/เรื่อง หน่วยงาน องค์กรที่มอบ 

ต าบล (ชุมชนบ๎านมนังศิลา) 
 
 
 
4.รางวัลชมเชย การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา 

สูํการประกอบอาชีพตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2561 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา 
เอกมัย(ส านักงานสํงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย) 

5.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา 
สูํการประกอบอาชีพตามแนวทาง 
เศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2562 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา 
เอกมัย (ส านักงานสํงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย) 

6. เกียรติบัตรเป็นชุมชนต๎นแบบ
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับต าบล 
ชุมชนข๎างวัดสุคันธาราม 

โครงการไทยนิยมยั่งยืน กระทรวงศึกษาธิการ 

7.เกียรติบัตร รางวัลสถานศึกษา
ปลอกภัย ดีเดํนประจ าปี ๒๕๖๒      
ปีที๑่ ติดตํอกัน 

สถานศึกษาปลอกภัย กระทรวงแรงงาน 

8.เกียรติบัตร รางวัล 
สถานศึกษาปลอดภัย ดีเดํนประจ าปี 
๒๕๖๓ ปีที๒่ ติดตํอกัน 

สถานศึกษาปลอกภัย กระทรวงแรงงาน 

9.เกียรติบัตร รางวัล กศน.ต าบล ๕ 
ดีพรีเมี่ยมระดับกลุํมโซนกรุงเทพกลาง 

กศน.ต าบล ๕ ดีพรีเมี่ยม ส านักงานสํงเสริมการศึกษานอก- 
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กรุงเทพมหานคร 

10.เกียรติบัตร รางวัล กศน.ต าบล ๕ 
ดีพรีเมี่ยม ระดับส านักงาน กศน.กทม. 

กศน.ต าบล ๕ ดีพรีเมี่ยม ส านักงานสํงเสริมการศึกษานอก- 
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กรุงเทพมหานคร 

11.เกียรติบัตรผู๎อ านวยการ กศน.เขต 
ดีเดํนระดับภาค 

การสํงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปี 2564 

 

รางวัล เกียรติบัตร 
การเชิดชูเกียรติที่สถานศึกษาได้รับ 

ด้าน/เรื่อง หน่วยงาน องค์กรที่มอบ 

12.เกียรติบัตรเป็นสถานศึกษาใน
สังกัดที่สํงเสริมและสนับสนุนการจัด
โครงการ ๑๐๘ อาชีพ 

กศน. สร๎างงาน สร๎างรายได๎ กระทรวงศึกษาธิการ 

13.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โครงงาน SAVE 2 hands การ
ประกวดโครงงานสะเต็มศึกษาสูํการ
ประกอบอาชีพ 

ส านักงานสํงเสริมการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

14.โลํเกียรติคุณสถานศึกษาต๎นแบบ การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ด๎าน
ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณ
ของพระมหากษัตริย์ไทย 

ส านักงาน กศน. ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

15.โลํเชิดชูเกียรติ ผู๎อ านวยการสถานศึกษา กศน.เขต
ดุสิต เป็นผู๎บริหารสถานศึกษาดีเดํน 

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

16.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ประกวดส๎มต าลีลา โครงการ ๑๐๘ 
อาชีพ “กศน. สร๎างงาน สร๎างรายได๎” 

กระทรวงศึกษาธิการ 

17.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ประกวดแกะสลักผัก ผลไม๎โครงการ 
๑๐๘ อาชีพ “กศน. สร๎างงาน สร๎าง
รายได”๎ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

18.รางวัลชนะเลิศ ประกวดแกะสลักผัก ผลไม๎โครงการ 
๑๐๘ อาชีพ “กศน. สร๎างงาน สร๎าง
รายได”๎ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

19.เกียรติบัตรรางวัลดีเดํน ปีที่3
ติดตํอกัน ระดับประเทศ 

รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ประจ าปี 
2564 ปีที่ 3 ติดตํอกัน 

กรมสวัสดิการและคุ๎มครองแรงงาน 

20.เกียรติบัตรรางวัลกศน. 5ดี  
พรีเมี่ยม ระดับส านักงาน กศน.กทม. 

กศน.ต าบล ๕ ดีพรีเมี่ยม ประจ าปี 
2564 

ส านักงานสํงเสริมการศึกษานอก - 
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กรุงเทพมหานคร 

21.เกียรติบัตรชุมชนจิตอาสาดีเดํน รางวัลชุมชนจิตอาสาดีเดํน ชุมชน
บ๎านพักองค์การทอผ๎า กศน.เขตดุสิต 
ประจ าปี 2564 

ส านักงานสํงเสริมการศึกษานอก - 
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กรุงเทพมหานคร 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปี 2564 

 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาที่ผ่านมา 
 1. ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีงบประมาณที่ผ่านมา 

1.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
น้ าหนัก

(คะแนน) 
ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่  1 คุณภาพของผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

50   

1.1 ผู๎เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีสอดคล๎องกับ
หลักสูตรสถานศึกษา  

10 10 ยอดเยี่ยม 

1.2 ผู๎เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณธรรม จริยธรรม คํานิยม และคุณลักษณะ  ท่ี
ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  

10 8 ดีเลิศ 

1.3 ผู๎เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมี
วิจารณญาณ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรํวมกับผู๎อื่น  

5 4 ดีเลิศ 

1.4 ผู๎เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสามารถในการสร๎างสรรค์งาน ชิ้นงาน 
หรือนวัตกรรม  

5 3.75 ดีเลิศ 

1.5 ผู๎เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล  4 3.5 ดีเลิศ 
1.6 ผู๎เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีสุขภาวะทางกาย และสุนทรียภาพ  4 3.5 ดีเลิศ 
1.7 ผู๎เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสามารถในการอําน การเขียน  4 3.5 ดีเลิศ 
1.8 ผู๎จบการศึกษาขั้นพื้นฐานน าความรู๎ ทักษะพื้นฐานท่ีได๎รับไปใช๎หรือ
ประยุกต์ใช๎ 

8 
6.4 ดีเลิศ 

มาตรฐานที่  2 คุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

20 
  

2.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล๎องกับบริบท และความต๎องการของ
ผู๎เรียน ชุมชน ท๎องถิ่น  

5 4 ดีเลิศ 

2.2 สื่อท่ีเอื้อตํอการเรียนรู๎  5 4 ดีเลิศ 
2.3 ครมูีความรู ๎ความสามารถ ในการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ 5 4 ดีเลิศ 
2.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ของผู๎เรียนอยํางเป็นระบบ 5 4 ดีเลิศ 
มาตรฐานที่  3 คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา 30   
3.1 การบริหารจัดการของสถานศึกษาที่เน๎นการมีสํวนรํวม 3 2.6 ดีเลิศ 
3.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 4 3.2 ดีเลิศ 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปี 2564 

 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
น้ าหนัก

(คะแนน) 
ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภาพ 
3.3 การพัฒนาคร ูและบุคลากรของสถานศึกษา 3 3 ยอดเยี่ยม 
3.4 การใช๎เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ 3 3 ยอดเยี่ยม 
3.5 การก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษา 3 3 ยอดเยี่ยม 
3.6 การปฏิบัติหน๎าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาที่เป็นไปตามบทบาท 
ท่ีก าหนด 

3 1.8 ปานกลาง 

3.7 การสํงเสริม สนับสนุนภาคีเครือขํายให๎มีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา 3 3 ยอดเยี่ยม 
3.8 การสํงเสริม สนับสนุนการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ 5 4.16 ดีเลิศ 
3.9 การวิจัยเพื่อการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษา 3 1.88 ดี 

รวม 100 84.29 ดีเลิศ 
 
2.2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาต่อเนื่อง 

 
 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
น้ าหนัก
(คะแนน) 

ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่  1 คุณภาพของผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง 50   
1.1 ผู๎เรียนการศกึษาตํอเนื่องมีความรู๎ ความสามารถ และหรือทักษะ  
และหรือคุณธรรมเป็นไปตามเกณฑ์การจบหลักสูตร 
 

10 8 ดีเลิศ 

1.2 ผู๎จบหลักสูตรการศึกษาตํอเนื่องสามารถน าความรู๎ที่ได๎ไปใช๎ หรือ
ประยุกต์ใช๎บนฐานคํานิยมรํวมของสังคม 
 

20 18 ยอดเยี่ยม 

1.3 ผู๎จบหลักสูตรการศึกษาตํอเนื่องที่น าความรู๎ไปใช๎จนเห็นเป็นประจักษ์หรือ
ตัวอยํางที่ดี   
 

20 18 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่  2 คุณภาพการจัดการเรียนรู้การศึกษาต่อเนือ่ง 20   
2.1 หลักสูตรการศึกษาตํอเนื่องมีคุณภาพ 4 3.5 ดีเลิศ 
2.2 วิทยากรการศึกษาตํอเนื่อง มีความรู๎ ความสามารถ หรือประสบการณ์ 
ตรงตามหลักสูตรการศึกษาตํอเนื่อง  

4 3.5 ดีเลิศ 

2.3 สื่อที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ 4 3.5 ดีเลิศ 
2.4 การวัดและประเมินผลผู๎เรียนการศึกษาตํอเนื่อง 4 3.5 ดีเลิศ 
2.5 การจัดกระบวนการเรียนรู๎การศึกษาตํอเนื่องที่มีคุณภาพ 4 3.5 ดีเลิศ 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปี 2564 

 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
น้ าหนัก
(คะแนน) 

ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่  3 คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา 30   
3.1 การบริหารจัดการของสถานศึกษาที่เน๎นการมีสํวนรํวม   3 2.6 ดีเลิศ 
3.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   4 3.2 ดีเลิศ 
3.3 การพัฒนาครู และบุคลากรของสถานศึกษา  3 3 ยอดเยี่ยม 
3.4 การใช๎เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ   3 3 ยอดเยี่ยม 
3.5 การก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษา   3 3 ยอดเยี่ยม 
3.6 การปฏิบัติหน๎าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาที่เป็นไปตามบทบาทที่
ก าหนด   

3 1.8 ปานกลาง 

3.7 การสํงเสริม สนับสนุนภาคีเครือขํายให๎มีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา   3 3 ยอดเยี่ยม 
3.8 การสํงเสริม สนับสนุนการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎   5 4.16 ดีเลิศ 
3.9 การวิจัยเพื่อการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษา 3 1.88 ดี 

รวม 100 87.14 ดีเลิศ 
 
2.3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามอัธยาศัย 

 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
น้ าหนัก
(คะแนน) 

ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่  1 คุณภาพของผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 50   
1.1 ผู๎รับบริการมีความรู๎ หรือทักษะ หรือประสบการณ์ สอดคล๎องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการ หรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 

50 37.52 ดีเลิศ 

มาตรฐานที่  2 คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 20   
2.1 การก าหนดโครงการ หรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 5 5 ยอดเยี่ยม 
2.2 ผู๎จัดกิจกรรมมีความรู๎ ความสามารถในการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 5 5 ยอดเยี่ยม 
2.3 สื่อ หรือนวัตกรรม และสภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการจัดการศึกษา 
ตามอัธยาศัย 

5 4 ดีเลิศ 

2.4 ผู๎รับบริการมีความพึงพอใจตํอการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 5 3.76 ดีเลิศ 
มาตรฐานที่  3 คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา 30   
3.1 การบริหารจัดการของสถานศึกษาที่เน๎นการมีสํวนรํวม   3 2.6 ดีเลิศ 
3.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   4 3.2 ดีเลิศ 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปี 2564 

 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
น้ าหนัก
(คะแนน) 

ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 
3.3 การพัฒนาครู และบุคลากรของสถานศึกษา  3 3 ยอดเยี่ยม 
3.4 การใช๎เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ   3 3 ยอดเยี่ยม 
3.5 การก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษา   3 3 ยอดเยี่ยม 
3.6 การปฏิบัติหน๎าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาที่เป็นไปตามบทบาทที่
ก าหนด   

3 1.8 ปานกลาง 

3.7 การสํงเสริม สนับสนุนภาคีเครือขํายให๎มีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา   3 3 ยอดเยี่ยม 
3.8 การสํงเสริม สนับสนุนการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ 5 4.16 ดีเลิศ 
3.9 การวิจัยเพื่อการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษา 3 1.88 ดี 

รวม 100 80.92 ดีเลิศ 

 

หมายเหตุ ในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2563 ไม่ต้องจัดท า
ข้อมูลในหัวข๎อ “ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา ปีงบประมาณที่ผํานมา” แต่ให้จัดท าข้อมูลใน
หัวข้อดังกล่าว ตั้งแตํปีงบประมาณ 2564 เป็นต๎นไป  
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปี 2564 

 

ค่าเป้าหมายของสถานศึกษา 
 

เพ่ือเป็นการก าหนดเป้าหมายของการพัฒนาผู๎เรียนของสถานศึกษา ตามแนวทางการประเมินคุณภาพ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุสิต จึงมีการก าหนดคําเป้าหมายเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่จะให๎เกิด
แกํผู๎เรียน โดยการมีสํวนรํวมของผู๎บริหารสถานศึกษา และบุคลากรของสถานศึกษา เพ่ือใช๎ในการเทียบเคียง 
ตรวจสอบ ประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษาเฉพาะในประเด็นการพิจารณาที่สมควรจัดให๎มีการ
ก าหนด คําเป้าหมาย ส าหรับใช๎ในการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ไว๎ดังนี้ 

มาตรฐานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ประเด็นการพิจารณาที่ 1.1 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีสอดคล้องกับ

หลักสูตรสถานศึกษา 
ค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ คือ สถานศึกษามีการก าหนดคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาบังคับที่

ไว้เป็นค่าเป้าหมาย โดยก าหนดจาก 
                    คะแนนเฉลี่ยผลการสอบปลายภาคเรียนของผู๎เรียน จ านวน 2 ภาคเรียน หรือ 
            √       คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-net)  
จ านวน 2 ภาคเรียน ดังนี้ 
 

ระดับ/รายวิชา คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาบังคับ 
ที่สถานศึกษาก าหนดไว้เป็นค่าเป้าหมาย 

ประถมศึกษา  
- ทักษะการเรียนรู๎ คําเฉลี่ย 49.63 
- ภาษาไทย คําเฉลี่ย 64.16 
- ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน คําเฉลี่ย 30.28 
- ชํองทางการเข๎าสูํอาชีพ คําเฉลี่ย 59.44 
- เศรษฐกิจพอเพียง คําเฉลี่ย 47.22 
- สุขศึกษา พลศึกษา คําเฉลี่ย 54.44 
- ศาสนา และหน๎าที่พลเมือง คําเฉลี่ย 68.89 
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ระดับ/รายวิชา คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาบังคับ 
ที่สถานศึกษาก าหนดไว้เป็นค่าเป้าหมาย 

มัธยมศึกษาตอนต๎น  
- ทักษะการเรียนรู๎ คําเฉลี่ย 36.22 
- ภาษาไทย คําเฉลี่ย 54.23 
- ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน คําเฉลี่ย 24.26 
- คณิตศาสตร์ คําเฉลี่ย 57.17 
- วิทยาศาสตร์ คําเฉลี่ย 26.68 
- พัฒนาอาชีพให๎มีความเข๎มแข็ง คําเฉลี่ย 33.79 
- ศิลปศึกษา คําเฉลี่ย 33.90 
- สังคมศึกษา คําเฉลี่ย 45.43 

มัธยมศึกษาตอนปลาย  
- ทักษะการเรียนรู๎ คําเฉลี่ย 34.96 
- ภาษาไทย คําเฉลี่ย 45.84 
- ภาษาอังกฤษเพ่ือชีวิตและสังคม คําเฉลี่ย 20.81 
- คณิตศาสตร์ คําเฉลี่ย 22.93 
- วิทยาศาสตร์ คําเฉลี่ย 23.42 
- พัฒนาอาชีพให๎มีความม่ันคง คําเฉลี่ย 36.48 
- ศิลปศึกษา คําเฉลี่ย 25.73 
- สังคมศึกษา คําเฉลี่ย 41.61 

 
  ประเด็นการพิจารณาที่ 1.2 ผู้ เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ

คุณลักษณะท่ีดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
   ค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ คือ สถานศึกษาคาดวําจะมีผู๎เรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานที่ได๎รับการยกยํอง เชิด

ชูเกียรติ หรือเป็นแบบอยํางท่ีดีในด๎านที่เก่ียวข๎องกับการมีคุณธรรม จริยธรรม คํานิยม หรือคุณลักษณะที่ดี จ านวน  
12 คน 
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  ประเด็นการพิจารณาที่ 1.3 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่าง
มีวิจารณญาณ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อ่ืน  
            ค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ คือ สถานศึกษาคาดวําจะมีผู๎เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ ไตรํตรองอยํางรอบคอบ โดยใช๎ข๎อมูลและเหตุผลประกอบการตัดสินใจ แก๎ไขปัญหาได๎อยํางถูกต๎อง 
สมเหตุสมผล และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรํวมกับผู๎อื่นได๎ จ านวน 7 คน  
 

  ประเด็นการพิจารณาที่ 1.4 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสามารถในการสร้างสรรค์งาน 
ชิ้นงาน หรือนวัตกรรม 

  ค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ คือ สถานศึกษาคาดวําจะมีผู๎เรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่สามารถสร๎างโครงงาน 
ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์ งานสร๎างสรรค์ หรือสิ่งใหมํที่สามารถน าไปใช๎ประโยชน์ได๎จริง จ านวน  7 คน  
 

            ประเด็นการพิจารณาที่ 1.8 ผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐานน าความรู้ ทักษะพื้นฐานที่ได้รับไปใช้หรือ
ประยุกต์ใช้  
            ค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ คือ สถานศึกษาคาดวําจะมีจ านวนผู๎จบการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่สามารถน าความรู๎ ทักษะพ้ืนฐานที่ได๎รับไปใช๎ หรือประยุกต์ใช๎ในการด าเนินชีวิต 
การประกอบอาชีพ หรือเพ่ือการศึกษาตํอในระดับที่สูงขึ้น จ านวน  7  คน  
 
มาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง  

   ประเด็นการพิจารณาที่ 1.3 ผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องท่ีน าความรู้ไปใช้จนเห็นเป็นประจักษ์
หรือตัวอย่างท่ีดี  
             ค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ คือ สถานศึกษาคาดวําจะมีจ านวนผู๎จบการศึกษา และหรือจ านวนกลุํมผู๎จบ
การศึกษาตํอเนื่อง ที่มีผลการด าเนินงานที่เห็นเป็นประจักษ์ในพ้ืนที่ หรือเป็นตัวอยํางที่ดี จ านวน  7  คน 
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บทท่ี 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

   

 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุสิต สังกัดส านักงานสํงเสริมการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ มีการจัดการศึกษา 
3 ประเภท ประกอบด๎วย 
             การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

    การศึกษาตํอเนื่อง 
   การศึกษาตามอัธยาศัย 

ซึ่งได๎มีการก าหนด และประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาไว๎แล๎ว เมื่อวันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 
2562จึงได๎ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2563 ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาที่สอดคล๎องเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
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ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (เฉพาะมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู๎เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน และมาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ) 

มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่า
น้ าหนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมิน
คุณภาพ 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่  1 คุณภาพ
ของผู้เรียนการศึกษานอก
ระบบ  
ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

50   

  

1.1 ผู๎เรียนการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ที่ดีสอดคล๎องกับหลักสูตร
สถานศึกษา  

10 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยเขตดุสิตจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา     
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยเน๎นการจัด
กระบวนการเรียนการสอนตามปรัชญา “คิด
เป็น” 
โดยใช๎ข๎อมูลบริบท สภาพแวดล๎อมในชุมชนเขต
ดุสิต น ามาวิเคราะห์เพ่ือประยุกต์ใช๎ในขั้นตอน
การด าเนินงานโดยค านึงถึงผู๎เรียนเป็นส าคัญ 

ผลจากการจัดการเรียนการสอน การด าเนินโครงการ
พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนให๎กับผู๎เรียน พบวําสถานศึกษา
มีผลคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) 
บางรายวิชา สูงกวําคําเป้าหมายที่ตั้งไว๎ 
โดยสถานศึกษาได๎น าผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาบังคับ
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต๎น และ
มัธยมศึกษาตอนปลายของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2563 และ ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564 และ

6 ปานกลาง 
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มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่า
น้ าหนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมิน
คุณภาพ 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

เพ่ือให๎ผู๎ เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่ดี
เป็น ไปตามเป้ าหมายสถานศึกษาโด ยได๎
ด าเนินการ ดังนี้ 
1. สถานศึกษามีการประชุมบุคลากรของ
สถานศึ กษาในการก าหนดหาคํ าคะแนน
เป้าหมาย เฉพาะรายวิชาบังคับตามแผนการ
ลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา โดย
ใช๎คะแนนเฉลี่ยผล 
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษา
นอกระบบโรงเรียน (N-NET) จ านวน 2 ภาค
เรียน คือภาคเรียนที่ 1/2563 และภาคเรียนที่ 
2/2563 โดยสถานศึกษาน าเสนอคําเป้าหมาย
ของสถานศึกษาให๎ผู๎อ านวยการส านักงาน กศน. 
กท ม .  ใ ห๎ ค ว าม เ ห็ น ช อบ  โ ดย ผู๎ บ ริ ห า ร
สถานศึกษารับทราบรํวมกันและบุคลากรของ
สถานศึกษาวางแผนในการด าเนินการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาผู๎ เรียนให๎มีผลสัมฤทธิ์

น ามา 
เปรียบเทียบกับคําเป้าหมาย 
ที่ก าหนดไว๎น ามาคิดค านวณร๎อยละ 
เฉลี่ยในภาพรวม ได๎ร๎อยละ 38.09 
และน าไปเทยีบกับเกณฑ์การให๎ 
คะแนน ได๎ 3 คะแนน ค านวณคะแนน 
ที่ได๎จากเกณฑ์การให๎คะแนนเทียบกับ 
คําน้ าหนักคะแนน อยูํในชํวง 6 คะแนน 
ระดับคุณภาพปานกลาง 
รํองรอย/หลักฐาน 
1. รายงานผลคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
(N-NET) 
2. ตารางสรุปข๎อมูลคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
(N-NET) 
สถานศึกษาเปรียบเทียบกับคําคะแนนเป้าหมายที่
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปี 2564 

 

มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่า
น้ าหนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมิน
คุณภาพ 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ทางการเรียนที่ดี ทั้งการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค
เรี ยนและผลการทดสอบด๎ านการศึ กษา
ระดับชาติการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-
NET) โดยจัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน
บรรจุไว๎ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 2564  
2. ครูผู๎สอนจัดการเรียนรู๎ตามหลักสูตร โดยมี
ขั้นตอนในการด าเนินงาน 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
1. ขั้นก าหนดสภาพปัญหา/ความต๎องการใน
การเรียนรู๎ 
2. ขั้นแสวงหาข๎อมูลและจัดการเรียนรู๎ 
3. ขั้นปฏิบัติ 
4. ขั้นประเมินผลการเรียนรู๎และสรุปเป็นองค์
ความรู๎ใหมํ 
ครูทุกคนมีการออกแบบเครื่องมือวัดผลปละ
ประเมินผลและออกแบบกิจกรรมการเรียนการ
สอน โดยน าเทคโนโลยีมาใช๎ เชํน Google 
Classroom โปรแกรม Zoom, Ka-hoot, 

ก าหนดไว๎ 
3. สถานศึกษาจัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนเพ่ือ
เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน บรรจุไว๎ในแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 2564 ดังนี้ 
     3.1 โครงการพัฒนาวิชาการสอนเสริมวิชา
ภาษาอังกฤษ กศน.เขตดุสิต 
     3.2 โครงการพัฒนาวิชาการสอนเสริมวิชา
คณิตศาสตร์ กศน.เขตดุสิต 
     3.3 โครงการพัฒนาผู๎เรียนเพื่อเพ่ิมผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับชาติ  
(N-Net) วิชาพ้ืนฐาน 
4. สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 
ที่เก่ียวข๎อง 
5. ภาพถํายการจัดกิจกรรมโครงการ 
ที่เก่ียวข๎อง 
6. แผนการจัดการเรียนรู๎/บันทึกหลังสอน 
7. แผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปี 2564 

 

มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่า
น้ าหนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมิน
คุณภาพ 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

Line Meeting มีการด าเนินการจัดท าโครงการ
พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน ตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 2564 ดังนี้  
       (1) โครงการพัฒนาวิชาการสอนเสริมวิชา
ภาษาอังกฤษ กศน.เขตดุสิต  
       (2) โครงการพัฒนาวิชาการสอนเสริมวิชา
คณิตศาสตร์ กศน.เขตดุสิต 
       (3) โครงการพัฒนาผู๎ เรียนเพ่ือเพ่ิม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (N-NET) วิชา
พ้ืนฐาน  
โดยทั้ง 3 โครงการมีวัตถุประสงค์เพ่ือให๎ผู๎เรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่สูงขึ้นสอดคล๎องกับ
เป้าหมายของสถานศึกษา 
       3. ผู๎บริหารและคณะนิเทศติดตามการ
จัดการเรียนการสอนและประเมินโครงการ
พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนจ านวน 3 โครงการ ดังนี้  
       (1) โครงการพัฒนาวิชาการสอนเสริมวิชา

8. ขําวประชาสัมพันธ์ 
 



58 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปี 2564 

 

มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่า
น้ าหนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมิน
คุณภาพ 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ภาษาอังกฤษ กศน.เขตดุสิต  
       (2) โครงการพัฒนาวิชาการสอนเสริมวิชา
คณิตศาสตร์ กศน.เขตดุสิต 
       (3) โครงการพัฒนาผู๎ เรียนเพ่ือเพ่ิม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (N-NET) วิชา
พ้ืนฐาน  
และน าผลจากการนิเทศเสนอที่ประชุมเพ่ือรํวม
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ปรับปรุงและพัฒนาเพ่ือให๎
ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาท่ีสูงขึ้นตํอไป 
     4. สถานศึกษาด าเนินการวัดผลและ
ประเมิน ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาโดยการวัดผล
ประเมินผลกลางภาคเรียน ปลายภาคเรียน การ
ทดสอบระดับชาติ (N-NET) มีการแจ๎งผลการวัด
และประเมินผลเพ่ือทราบความก๎าวหน๎าของ
ผู๎เรียน และจัดท ารายงานสรุปผลการจัดการ
เรียนการสอน สรุปผลการด าเนินโครงการเสนอ
ให๎กับผู๎บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาทราบ 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปี 2564 

 

มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่า
น้ าหนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมิน
คุณภาพ 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง พร๎อมทั้งประชาสัมพันธ์
ผํานชํองทางเพจ กศน.แขวง, ไลน์กลุํมห๎องเรียน
และบอร์ดประชาสัมพันธ์     
 
 

1.2 ผู๎เรียนการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
มีคุณธรรม จริยธรรม 
คํานิยม  
และคุณลักษณะที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด  

10    1. สถานศึกษาได๎ประชุมเพ่ือวางแผนการ
ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาด๎านคุณธรรมของ
ผู๎เรียน แนวทางการพัฒนาคุณธรรมผู๎เรียนตาม
แนวทางการประเมินคุณธรรมการจัดการศึกษา
นอกระบบหลักสูตรการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน 
พุทธศักราชการ 2551 และการจัดกิจกรรม
โครงการที่ สํ ง เสริม  สนับสนุนผู๎ เ รี ยนให๎มี
คุณธรรม จริยธรรม คํานิยม และคุณลักษณะที่
ดี โดยมีการก าหนดคําเป้าหมายร๎อยละ 80 ของ
ผู๎ เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม คํานิยมและ
คุณลักษณะที่ดีและเป็นแบบอยํางที่ดี จ านวน 
10 คน 

จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา พบวํา ผู๎เรียน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคุณธรรม จริยธรรม คํานิยม 
และคุณลักษณะที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยมี
ผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
1.  สถานศึกษามีแผนการปฏิบัติ งานประจ า ปี
งบประมาณ 2564 ด าเนินการจัดกิจกรรมโครงการ
สํงเสริมสนับสนุนให๎ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
คํานิยมและคุณลักษณะที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
2. สถานศึกษาได๎ด าเนินโครงการกิจกรรม เพ่ือ
สํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คํานิยมและ
คุณลักษณะที่ดี ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
รํองรอย/หลักฐาน 

8 ดีเลิศ 
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มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่า
น้ าหนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมิน
คุณภาพ 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

     2. สถานศึกษาจัดให๎มีการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหมํทุกคนในทุกภาคเรียนเพ่ือให๎
ผู๎เรียนได๎รู๎กฎระเบียบ ปฏิบัติตนให๎ถูกต๎องตาม
คุณลักษณะที่สถานศึกษาก าหนด และในการ
จัดการเรียนการสอนสอดแทรกความรู๎ด๎าน
คุณธรรม และคุณลักษณะที่ดีของสถานศึกษา
ตามรูปแบบการประเมินคุณธรรม โดยมีการจัด
กิจกรรมโครงการที่สํงเสริม สนับสนุนผู๎เรียนให๎
มีคุณธรรม จริยธรรม คํานิยม และคุณลักษณะ
ทีด่ี จ านวน 5 โครงการ ดังนี้ 
     (1) โครงการอบรมเรื่องสถาบันพระมหา 

กษัตริย์กับประเทศไทย โดยใช๎กระบวนการE-

learning เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ความเข๎าใจที่

ถูกต๎องเก่ียวกับประวัติศาสตร์ไทย เสริมสร๎าง

อุดมการณ์รักชาติ ศาสนาและสถาบัน

พระมหากษัตริย์ไทย 

1. แบบประเมินคุณธรรมตามพฤติกรรมบํงชี้ 
2. โครงการที่สํงเสริม สนับสนุนผู๎เรียนให๎มีคุณธรรม 
จริยธรรม คํานิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
3. แบบสรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการที่
สํงเสริม สนับสนุนผู๎เรียนให๎มีคุณธรรม จริยธรรม 
คํานิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
4. ภาพถํายการจัดโครงการ  กิจกรรมที่เกี่ยวข๎อง 
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มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่า
น้ าหนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมิน
คุณภาพ 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

     (2) โครงการพัฒนาผู๎เรียนด๎านสุขภาพและ

การมีจิตอาสาของนักศึกษา กศน.เขตดุสิต 

เพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎กระบวนการการจัด

กิจกรรมเพ่ือสาธารณะประโยชน์และสร๎าง

จิตส านึก ปลูกฝังใหผ๎ู๎เรียนมีจิตสาธารณะพร๎อม

ที่จะชํวยเหลือสังคม 

อันเป็นคุณลักษณะทีดี่ของสถานศึกษา 
     (3) โครงการพัฒนาผู๎เรียนการใช๎ชีวิตแบบ

พอเพียงและการท าบัญชีครัวเรือน ส าหรับ

นักศึกษา กศน.เขตดุสิต เพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎ศึกษา

การออมเงินด๎วยบัญชีครัวเรือน และพัฒนา

ผู๎เรียนให๎มีความรู๎ ความสามารถพัฒนา

ศักยภาพด๎านเศรษฐกิจพอเพียง 

     (4) โครงการพัฒนาผู๎เรียนสํงเสริมสถาบัน
หลักของชาติเรื่องพระมหากษัตริย์กับประเทศ



62 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปี 2564 

 

มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่า
น้ าหนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมิน
คุณภาพ 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ไทย เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจที่
ถูกต๎องเก่ียวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย
เสริมสร๎างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนาและ
สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย 
     (5) โครงการศึกษาแหลํงเรียนรู๎ศาสตร์
พระราชาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือให๎ผู๎ เรียนได๎ทราบถึงวิธีการและหลักการ
ทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 มีทักษะและ
ความรู๎เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของ   เศรษกิจพอเพียงและการเข๎าสูํวิสาหกิจ
ชุมชน 
     (6) โครงการกิจกรรมพัฒนาผู๎ เรียนเรื่อง 
ศาสตร์พระราชา สูํ โคก หนอง นา โมเดล กศน.
เขตดุสิ ต  เ พ่ื อ ให๎ผู๎ เ รี ยน ได๎ เ รี ยนรู๎ ศาสตร์
พระราชา โคก หนอง นา โมเดล น าศาสตร์
พระราชา โคก หนอง นา โมเดล ไปปรับใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปี 2564 

 

มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่า
น้ าหนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมิน
คุณภาพ 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

     และมีการประเมินคุณธรรมผู๎เรียน
การศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ทุก
ระดับคือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต๎นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อยําง
เป็นระบบ ชัดเจน ได๎แกํ แบบประเมินคุณธรรม
รายบุคคล  
สังเกตพฤติกรรม สอบถามรายบุคคล แล๎วน ามา
สรุปผลในแบบประเมินคุณธรรม น าสํงงาน
ทะเบียนเพ่ือลงข๎อมูลผลการประเมินคุณธรรม
บันทึกลงในฐานระบบข๎อมูลโปรแกรม ITW51  
ของผู๎เรียนทุกคน และงานวัดผลประเมินผล
การศึกษา 
       3. ผู๎บริหารและคณะนิเทศด าเนินการ
ติดตามการจัดการเรียนการสอนและประเมิน
โครงการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนจ านวน 6 
โครงการ ดังนี้  
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปี 2564 

 

มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่า
น้ าหนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมิน
คุณภาพ 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

     (1) โครงการอบรมเรื่องสถาบันพระมหา 
กษัตริย์กับประเทศไทย โดยใช๎กระบวนการ  E-
learning  
     (2) โครงการพัฒนาผู๎เรียนด๎านสุขภาพและ
การมีจิตอาสาของนักศึกษา กศน.เขตดุสิต 
     (3) โครงการพัฒนาผู๎เรียนการใช๎ชีวิตแบบ
พอเพียงและการท าบัญชีครัวเรือน ส าหรับ
นักศึกษา กศน.เขตดุสิต 
     (4) โครงการพัฒนาผู๎เรียนสํงเสริมสถาบัน
หลักของชาติเรื่องพระมหากษัตริย์กับประเทศ
ไทย 
     (5) โครงการศึกษาแหลํงเรียนรู๎ศาสตร์
พระราชาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
     (6) โครงการกิจกรรมพัฒนาผู๎ เรียนเรื่อง 
ศาสตร์พระราชา สูํ โคก หนอง นา โมเดล กศน.
เขตดุสิต  
และน าผลจากการนิเทศเสนอที่ประชุมเพ่ือรํวม
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปี 2564 

 

มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่า
น้ าหนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมิน
คุณภาพ 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ปรับปรุงและพัฒนาให๎ผู๎เรียน
มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีตํอไป  
       4. สถานศึกษามีการประเมินผล สรุปผล 
และรายงานผลการด าเนินงานโครงการอยําง
ตํอเนื่องและน าผลที่ประเมินคุณธรรมจากระบบ
ข๎อมูล รายงานเสนอผู๎บริหารสถานศึกษา
รับทราบ  
และแจ๎งผลการวัดและประเมินคุณธรรมผําน
ชํองทางไลน์กลุํมห๎องเรียน 
 
 

1.3 ผู๎เรียนการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอยํางมี
วิจารณญาณ และ

5 1. สถานศึกษามีการจัดกระบวนการเรียนรู๎ 
กิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 
2. ครูผู๎สอนมีการประเมินความสามารถของ
ผู๎เรียนการศึกษาขั้นฐาน หลักสูตรการศึกษา
น อก ร ะ บ บ ร ะดั บ ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พ้ื น ฐ า น 

สถานศึกษามีจ านวนผู๎เรียนที่มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นรํวมกับผู๎อ่ืน สูงกวํา       คําเป้าหมาย
แตํไมํเกินร๎อยละ 50 
รํอยรอย/หลักฐาน 
1. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู๎ 

4 ดีเลิศ 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปี 2564 

 

มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่า
น้ าหนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมิน
คุณภาพ 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
รํวมกับผู๎อื่น  

พุทธศักราช 2551 ทุกระดับ โดยมีการประเมิน
ผู๎เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นรายบุคคลโดย
การใช๎วิธีการสังเกตเวลานักศึกษามาพบกลุํม 
หรือการรํวมกิจกรรมที่ทางสถานศึกษาจัดขึ้น 
โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียน
เป็นส าคัญ 
3. สถานศึกษาได๎จัดกิจกรรมโครงการที่สํงเสริม
ผู๎ เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือสํงเสริมให๎
ผู๎เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
อยํางมีวิจารณญาณ และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นรํวมกับผู๎อ่ืน 
4. สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมายของ
ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม โดยก าหนดให๎ร๎อยละ 80 
ของผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมมีความสามารถในการคิด
วิ เ ค ร าะห์  คิ ดอยํ า งมี วิ จ า รณญาณ และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นรํวมกับผู๎อ่ืน 

2. โครงการประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรมทางการศึกษาส าหรับนักศึกษา กศน.เขต
ดุสิต 
3. โครงการประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรมทางการศึกษาส าหรับนักศึกษา กศน.เขต
ดุสิต 
4. ผลงาน ชิ้นงานของผู๎เรียน 
5. ภาพถํายการจัดโครงการ 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปี 2564 

 

มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่า
น้ าหนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมิน
คุณภาพ 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

1.4 ผู๎เรียนการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
มีความสามารถในการ
สร๎างสรรค์งาน ชิ้นงาน 
หรือนวัตกรรม  

5 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยา- 
ศัยเขตดุสิต ได๎ด าเนินการเพ่ือพัฒนาผู๎เรียนให๎มี
ทักษะในการสร๎ างสรรค์งาน ชิ้นงานหรือ
นวัตกรรม ดังนี้ 
1. ประชุมคณะครู เพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 
2. เขียนโครงการเพ่ือขออนุมัติโครงการแตํงตั้ง
คณะท างาน 
3.ประสานเครือขํายและผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมและ
ประสานงานเครือขําย 
4. ด าเนินการจัดกิจกรรมโครงการ 
5. สรุปและประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 

ผู๎เรียนมีความสามารถในการสร๎างสรรค์งาน ชิ้นงาน 
หรือนวัตกรรม โดยมีการน า เสนอผลงานแกํ
สถานศึกษา 
รํองรอย/หลักฐาน 
1.รายงานผลการด าเนินงานการจัดท า โครงการ
ประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส าหรับนักศึกษา กศน.
เขตดุสิต 
2.ผลงาน ชิ้นงาน หรือนวัตกรรม 
3.ภาพถําย ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์ 
หรืองานสร๎างสรรค์ของผู๎เรียน 
4.การเผยแพรํชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์ 
หรืองานสร๎างสรรค์ ทางเพจเฟชบุ๏ค 
กศน.เขตดุสิต 
5.การน าผลงานชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์ 
หรืองานสร๎างสรรค์ของผู๎เรียนไปใช๎   ได๎จริง 

4 ดีเลิศ 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปี 2564 

 

มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่า
น้ าหนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมิน
คุณภาพ 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

1.5 ผู๎เรียนการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
มีความสามารถในการใช๎
เทคโนโลยีดิจิทัล  

4 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยเขตดุสิต  ได๎ด าเนินการเพ่ือพัฒนา
ผู๎เรียน ให๎มีทักษะในการใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล  
1. ส ารวจความต๎องการของผู๎เรียน  
2. วิเคราะห์ผู๎เรียนรายบุคคล  
3. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎โดยใช๎
เทคโนโลยี Google classroom, YouTube, 
ETV, QR Code 
4. ด าเนินการจัดกิจกรรมโครงการ 
5. สรุปและประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 

ผู๎เรียนมีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีดิจิทัลใน
การสืบค๎นหาข๎อมูลได๎ด ี
รํองรอย/หลักฐาน 

1. ผู๎เรียนสามารถเข๎าถึงแหลํงเรียนรู๎ได๎ทุกที่ทุกเวลา 
2. รํองรอยหรือผลงาน/ชิ้นงานของผู๎เรียน 

3.5 ดีเลิศ 

1.6 ผู๎เรียนการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
มีสุขภาวะทางกาย และ
สุนทรียภาพ  

4 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยา 
ศัยเขตดุสิตได๎ด าเนินการตรวจสุขภาพให๎กับ
นักศึกษาที่ สอดคล๎องกับสุนทรียภาพของ
นักศึกษา โดยมีกระบวนการดั้งนี้ 
1. ประชุมคณะครู เพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 
2. เขียนโครงการเพ่ือขออนุมัติโครงการแตํงตั้ง

ผู๎เรียนมีสุขภาวะทางกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ และมี
สุนทรียภาพที่ดี 
รํองรอย/หลักฐาน 
1.ผู๎เรียนได๎รับการตรวจสุขภาพตามที่สถานศึกษา
ก าหนดและได๎เข๎ารํวมกิจกรรมตามยอดเป้าหมาย 
2.รายงานผลการด าเนินงานโครงการสํงเสริมสุขภาพ
และสุขอนามัยของนักศึกษา กศน.เขตดุสิต 

3.5 ดีเลิศ 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปี 2564 

 

มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่า
น้ าหนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมิน
คุณภาพ 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

คณะท างาน 
3.ประสานเครือขํายและผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมและ
ประสานงานเครือขําย 
4. ด าเนินการจัดกิจกรรมโครงการโดยมี
กิจกรรมที่สอดคล๎องกับสุขภาวะทางกายและ
สุนทรียภาพดังนี้ 
1. โครงการพัฒนาผู๎เรียนด๎านสุขภาพและการมี
จิตอาสาของนักศึกษา กศน.เขตดุสิต 
2. โครงการพัฒนาผู๎เรียนเรื่องป้องกันการแพรํ
ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     
โดยกระบวนการ E-Learning กศน.เขตดุสิต 
3. โครงการพัฒนาผู๎เรียนด๎านสุขภาพและการมี  
จิตอาสาของนักศึกษา กศน.เขตดุสิตนักศึกษา      
5 แขวง 
4. โครงการพัฒนาผู๎เรียนเพ่ือเสริมสร๎างความรู๎     
สู๎ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

3.ภาพถํายการเข๎ารํวมโครงการ กิจกรรมที่เกี่ยวข๎อง 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปี 2564 

 

มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่า
น้ าหนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมิน
คุณภาพ 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

5. โครงการพัฒนาผู๎เรียนเพ่ือเสริมสร๎างความรู๎
สู๎ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะที่ 2 
6. สรุปและประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 

1.7 ผู๎เรียนการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
มีความสามารถในการอําน  
การเขียน  

4 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยา- 
ศัยเขตดุสิตได๎ด าเนินการเพ่ือพัฒนาผู๎เรียนให๎มี
ทักษะด๎านการอํานเขียน เ พ่ือให๎บรรลุคํ า
เป้ าหมายของสถานศึกษาที่ตั้ ง ไว๎  และให๎
สอดคล๎องกับแนวทางการจัดท าการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษานอกระบบและตาม
อัธยาศัย ประจ าปีการศึกษา 2564 โดยมี
กระบวนการในการพัฒนาทักษะการอํานการ
เขียนดังนี้ 
1.ครูผู๎สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎ราย
สัปดาห์โดยใช๎กิจกรรม ONIE MODEL 
สอดแทรกในกระบวนการจัดการเรียนรู๎ซึ่ ง
ผู๎เรียนได๎ฝึกทักษะการอํานเขียนในทุกครั้งที่มี

ผู๎เรียนมีความสารถในการอํานและการเขียนอยูํใน
ระดับท่ีด ี
รํองรอย/หลักฐาน 
1.แผนการจัดการเรียนรู๎ในรายวิชาที่เก่ียวข๎อง 
2.สมุดบันทึกการเรียนรู๎ ใบงาน 
และแฟ้มสะสมงานของผู๎เรียน 
3.ผลการวัดระดับการรู๎หนังสือของผู๎เรียน 
4.การสุํมตรวจข๎อมูลสภาพจริงโดยการ 
สัมภาษณ์หรือสังเกตพฤติกรรมของผู๎เรียนที่เกี่ยวกับ
การอํานการเขียน 
และการสื่อสารภาษาไทยของผู๎เรียน 
5.บันทึกหลังการเรียนรู๎ 
6.อื่น ๆ 

3.5 ดีเลิศ 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปี 2564 

 

มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่า
น้ าหนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมิน
คุณภาพ 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

การจัดการเรียน      การสอน เพ่ือฝึกทักษะ
ด๎านการอํานเขียนของผู๎เรียนให๎มีทักษะทางการ
เรียนรู๎ในระดับสูงขึ้น 
2.ครูผู๎สอนวิเคราะห์ผู๎เรียนรายบุคคลเกี่ยวกับ
ความสามารถในการอํานเขียนเพ่ือพัฒนาทักษะ
ด๎านการอํานเขียนของผู๎เรียนให๎สอดคล๎องตาม
วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา 
3.ครูผู๎สอนมีการประเมินความสามารถในการ
อําน การเขียนภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร โดย
เป็นกิจกรรมที่จัดในชั้นเรียนและประเมินระดับ
การรู๎หนังสือของผู๎ เรียนทุกระดับชั้นในภาค
เรียนที่ 2/2563 และภาคเรียนที่1/2564 

1.8 ผู๎จบการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 

น าความรู๎ ทักษะพื้นฐานที่

ได๎รับ 

8 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยา - 
ศัยเขตดุสิต มีการด าเนินการติดตามผู๎เรียนที่
ส าเร็จการศึกษาวําผู๎ เรียนมีการน าความรู๎ 
ทักษะพ้ืนฐานที่ได๎รับไปประยุกต์ใช๎ หรือน าไป

นักศึกษาสามารถน าความรู๎และทักษะพ้ืนฐานที่ได๎รับ

ไปประยุกต์ใช๎ในการด าเนินชีวิต การประกอบอาชีพ

หรือเพ่ือการศึกษาตํอในระดับที่สูงขึ้น  

1.แบบติดตามผู๎เรียนหลังส าเร็จการ- 

6.8 ดีเลิศ 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปี 2564 

 

มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่า
น้ าหนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมิน
คุณภาพ 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ไปใช๎ หรือประยุกต์ใช๎ 

 

 

ศึกษาตํอในระดับที่สูงขึ้นอยํางไร โดยใช๎วิธีการ
ให๎บันทึกข๎อมูลในแบบติดตามผู๎ส าเร็จการศึกษา
เป็นรายบุคคล 
1. สถานศึกษาออกแบบเอกสารติดตามผู๎จบ
หลักสูตร 
2. ครูประสานให๎นักศึกษาที่จบการศึกษาใน
ภาคเรียนที่2/2563 และภาคเรียนที่1/2564 
โดยผู๎จบการศึกษามารับใบประกาศนียบัตรและ
กรอกแบบติดตามผู๎จบหลักสูตร 
3. สถานศึกษาท าหนังสือขอตรวจสอบวุฒิ เพ่ือ
น ามาเป็นข๎อมูลแนบเอกสารแบบติดตามผู๎จบ
หลักสูตร 
4. สถานศึกษาจัดท ารายงานสรุปแบบติดตาม
ผู๎ส าเร็จการศึกษาตํอผู๎บริหารสถานศึกษาทราบ 
 
 
 

ศึกษา 

2.แบบรายงานผู๎ส าเร็จการศึกษาจ านวน 2 ภาคเรียน 

ภาคเรียนที่2/2563 และภาคเรียนที่ 1/2564 

3.หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจ- 

สอบหลักฐานการศึกษาตรวจสอบวุฒิ 

4.รายงานสรุปผลการติดตามผู๎จบหลักสูตรที่น า
ความรู๎ไปใช๎หรือประยุกต์ใช๎ 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปี 2564 

 

มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่า
น้ าหนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมิน
คุณภาพ 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

รวมคะแนน 50   39.30 ดีเลิศ 

มาตรฐานที่  2 คุณภาพ
การจัดการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

20     

2.1 การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีสอดคล๎อง
กับบริบท และความ
ต๎องการของผู๎เรียน ชุมชน 
ท๎องถิ่น  

5 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยา- 

ศัยเขตดุสิตมีการด าเนินเพ่ือพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาสอดคล๎องกับบริบท และความ

ต๎องการของผู๎เรียน ชุมชน ดังนี้ 

1.จัดท าค าสั่ งแตํงตั้ งคณะกรรมการจัดท า

หลักสูตรสถานศึกษา  

2.จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 

สถานศึกษามีผลการด าเนินงานการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาที่สอดคล๎องกับบริบทของชุมชน และ

ความต๎องการของผู๎เรียนโดยมีรํองรอย หลักฐานที่

เกิดข้ึนจากการด าเนินงานตามสภาพจริงดังนี้ 

1.ค าสั่ งแตํ งตั้ งคณะกรรมการจัดท าหลักสูตร

สถานศึกษา 

2.บันทึกรายงานการประชุมที่เก่ียวข๎องกับหลักสูตร 

3.มีหลักสูตรสถานศึกษา ได๎รับความเห็นชอบจาก

4 ดีเลิศ 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปี 2564 

 

มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่า
น้ าหนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมิน
คุณภาพ 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

3.บันทึกรายงานการประชุมที่ เกี่ยวข๎องกับ

หลักสูตรสถานศึกษา 

4.คณะกรรมการที่แตํงตั้งเห็นชอบหลักสูตร

สถานศึกษาของสถานศึกษา 

5.มีหลักสูตรสถานศึกษาเป็นของตนเองมีการน า

หลักสูตรไปใช๎ 

6.สถานศึกษาประเมินหลักสูตรสถานศึกษาและ
น ามาปรับปรุงและพัฒนาตํอเพ่ือให๎มีความ
เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

คณะกรรมการสถานศึกษาและได๎รับการอนุมัติจาก

ผู๎บริหารสถานศึกษา ซึ่งมีความสอดคล๎องกับ สภาพ

ปัญหาและความต๎องการของผู๎ เรียนบนพ้ืนฐาน 

บริบทชุมชน เป็นหลัก โดยค านึงถึงโครงสร๎างของ

หลั กสู ต ร  วิ ธี ก ารจั ดการ เ รี ยนรู๎  มี ก า รวั ดผล 

ประเมินผล การจบหลักสูตร 

4. เอกสารประกอบหลักสูตร 

5. รายงานผลการประเมินผลการน าหลักสูตรไปใช๎ 

และรายงานการน าผลการประเมินมาปรับปรุงและ

พัฒนา 

6.ภาพถําย 

7. อ่ืน ๆ  

2.2 สื่อที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎  5 สถานศึกษาจัดหาพัฒนา เอกสารสิ่งพิมพ์ สื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ สื่อบุคคล ภูมิปัญญา แหลํงการ

เรียนรู๎ที่สถานศึกษา จัดท าขึ้นเพ่ือสนองตํอ

สถานศึกษามีผลการด าเนินงานในการจัดหาสื่อการ

เรียนรู๎ที่หลากหลายสอดคล๎องกับหลักสูตรและ

วิธีการเรียนรู๎ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

4 ดีเลิศ 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปี 2564 

 

มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่า
น้ าหนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมิน
คุณภาพ 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ความต๎องการในการเรียนรู๎ของผู๎ เรียนและ

ผู๎รับบริการตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

การศึกษาตํอเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัย 

ดังนี้ 

1. สถานศึกษามีการส ารวจข๎อมูลการใช๎สื่อของ

สถานศึกษา และจัดท าบันทึกจัดหาสื่อในการ

พัฒนาผู๎เรียน 

2 .  จั ดประชุ มบุ คคลากรที่ เ กี่ ย วข๎ อ ง เ พ่ือ

ด าเนินการจัดหาสื่อที่เหมาะสมในการจัดการ

เรียนการสอน 

3. แตํงตั้งคณะกรรมการจัดหาสื่อ 

4. จัดท าข๎อมูลสารสนเทศและท าเนียบสื่อการ

เรียนรู๎ 

5.  จัดหาสื่อการเรียนรู๎ที่หลากหลายและ

1.บันทึกรายงานการประชุมด าเนินการจัดหาสื่อ 

2.ค าสั่งคณะกรรมการจัดหาสื่อ 

3.ท าเนียบแหลํงเรียนรู๎ในชุมชน 

4.มีการแหลํงเรียนรู๎ที่สามารถศึกษาค๎นคว๎าผําน

ระบบออนไลน์ 

5.แผนการจัดการเรียนรู๎ 

6.หลักสูตรสถานศึกษา 

7.รายงานผลการประเมินคุณภาพในการน าสื่อไปใช๎ 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปี 2564 

 

มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่า
น้ าหนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมิน
คุณภาพ 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

สอดคล๎องกับหลักสูตรสถานศึกษา 

6. ประเมินความพึงพอใจผู๎เรียนที่มีตํอสื่อการ

เรียนรู๎ 

7. ประเมินความพึงพอใจเพ่ือไปใช๎ในการ
พัฒนาสื่อการเรียนรู๎ที่เป็นไปตามความต๎องการ
ของผู๎เรียน 

2.3 ครูมีความรู๎ 
ความสามารถ 
ในการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎น
ผู๎เรียนเป็นส าคัญ 

5 สถานศึกษามีวิธีการและกระบวนการในการ

พัฒนาครูให๎มีความรู๎ความสามารถในการ

จัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญในรูปแบบ

พบกลุํม ออนไลน์ โดยมีวิธีการด าเนินการดังนี้ 

1.ครูและผู๎เรียนรํวมกันวิเคราะห์ความต๎องการ

การเรียนรู๎เป็นรายบุคคล 

2.ครูออกแบบแผนการเรียนรู๎ที่เหมาะสมกับ

ผู๎เรียนให๎ทันสถานการณ์ปัจจุบัน 

3.ครูผู๎สอนเสนอแผนการเรียนรู๎ให๎ผู๎บริหาร

สถานศึกษาก าหนดนโยบายให๎คุณครูและผู๎สอน

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สามารถบริหารจัดการให๎

ผู๎ เรียนและผู๎รับบริการได๎ เรียนรู๎ เต็มตามความ 

สามารถและศักยภาพทางการเรียนรู๎แตํละบุคคล 

โดยค านึงถึงความแตกตํางระหวํางบุคคล  ครอบคลุม

ทั้งด๎านความรู๎  ทักษะกระบวนการ สมรรถนะที่

ส าคัญ เพ่ือให๎การจัดกระบวนการเรียนรู๎บรรลุตาม

วัตถปุระสงค ์

1.รายงานการประชุมวางแผนออกแบบการจัดการ

4 ดีเลิศ 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปี 2564 

 

มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่า
น้ าหนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมิน
คุณภาพ 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

สถานศึกษาอนุมัติใช๎ในแตํละภาคเรียน 

4.ครูผู๎สอนน าแผนการเรียนรู๎ไปจัดการเรียนรู๎

ให๎กับผู๎เรียน 

5.ครูจัดท าบันทึกหลังการสอนและเสนอตํอ

ผู๎บริหารสถานศึกษาให๎รับทราบ 

6.ครูจัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาและแก๎ไข

ปัญหาของผู๎เรียน 

7.ครูผู๎สอนมีกระบวนการชํวยเหลือแนะน า         

ให๎ค าปรึกษากับผู๎เรียนโดยมีการติดตาม 

ให๎ค าแนะน า 

 

เรียนรู๎ 

2.แบบวิเคราะห์ข๎อมูลผู๎เรียนรายบุคคล 

3.แผนการจัดการเรียนรู๎ 

4.บันทึกหลังสอน 

5.รายงานวิจัยในชั้นเรียน 

6.ทะเบียนประวัติผู๎เรียน 

7.บัญชีลงเวลา 

8.อื่น ๆ 

2.4 การวัดและ
ประเมินผล 
การเรียนรู๎ของผู๎เรียนอยําง
เป็นระบบ 

5 สถานศึกษาด าเนินการ มีการจัดให๎ครูผู๎สอน

วางแผนแนวทางการวัดและประเมินผลการ

สร๎างเครื่องมือการวัดและประเมินผล รูปแบบ

หลากหลาย  ที่สอดคล๎องกับแผนการจัดการ

สถานศึกษามีผลการด าเนินงานในการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู๎ที่บรรลุวัตถุประสงค์ โดยมี

รํองรอย หลักฐานที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานตาม

สภาพจริง ดังนี้ 

4 ดีเลิศ 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปี 2564 

 

มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่า
น้ าหนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมิน
คุณภาพ 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

เ รี ย น ก า ร ส อ น  เ พ่ื อ น า ไ ป สูํ ก า ร พั ฒ น า

กระบวนการเรียนรู๎ดังนี้ 

1. สถานศึกษามีการประชุมวางแผนรํวมกับ
บุคลากรการก าหนดแนวทางการวัด และ
ประเมินผลที่ สอดคล๎องกับจุดหมายและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรไว๎ในแผนการจัดการ
เรียนรู๎ที่ชัดเจน 
2 .  ส ถ านศึ กษ าจั ดปฐมนิ เ ทศ เ พ่ื อชี้ แ จ ง
รายละเอียดวิธีการวัดและประเมินผลให๎แกํ
ผู๎เรียน 
3.ครูผู๎สอนทุกคนมีการจัดท าแผนการจัดการ
เ รี ย นรู๎ โ ดยก า หนดแนวทางการ วั ด แล ะ
ประเมินผลที่ชัดเจนในทุกรายวิชา 
4 .  ครู ผู๎ ส อนจั ดท า เ ครื่ อ งมื อการวั ดและ
ประเมินผลที่สอดคล๎องกับแผนการจัดการ
เรียนรู๎ 

1.บันทึกรายงานการปะชุมที่เก่ียวข๎อง 

2.ค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการจัดท าเครื่องมือวัดและ

ประเมินผลของสถานศึกษา 

3.แบบทดสอบการวัดประเมินผล 

กํอน – หลังเรียน 

4.บันทึกหลังสอน 

5.คลังข๎อสอบกลางภาคในรูปแบบออนไลน์ (Google 

form) 

6.แบบรายงานพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน (กศน.4) 

7. อ่ืน ๆ  
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปี 2564 

 

มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่า
น้ าหนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมิน
คุณภาพ 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

5.ครูผู๎สอนแจ๎งผลการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู๎ให๎แกํผู๎ เรียนได๎ทราบและน าข๎อมูลมา
วิเคราะห์ประเมินการจัดการเรียนการสอน 

รวมคะแนน 20   16.00 ดีเลิศ 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปี 2564 

 

 จากการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใน
มาตรฐานที่  2 คุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีคะแนน
รวมเทํากับ 16 คะแนน  อยูํในระดับ ดีเลิศ 
 ซึ่งจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบวํา สถานศึกษามีจุดเดํน 
และจุดที่ควรพัฒนา ดังนี้ 

จุดเด่น 
    ผู๎เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีสอดคล๎องกับหลักสูตรสถานศึกษา เชํน  

โครงการอบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยใช๎กระบวนการE-learning  
โครงการพัฒนาผู๎เรียนด๎านสุขภาพและการมีจิตอาสาของนักศึกษา กศน.เขตดุสิต  
โครงการพัฒนาผู๎เรียนศึกษาอบรมด๎านการใช๎พลังงานไฟฟ้าและสิ่งแวดล๎อม ส าหรับนักศึกษา กศน.เขตดุสิต  
โครงการพัฒนาผู๎เรียนด๎านสุขภาพและการมีจิตอาสาของนักศึกษา กศน.เขตดุสิต  
โครงการพัฒนาผู๎เรียนการใช๎ชีวิตแบบพอเพียงและการท าบัญชีครัวเรือน ส าหรับนักศึกษา กศน.เขตดุสิต  
โครงการพัฒนาผู๎เรียนสํงเสริมสถาบันหลักของชาติเรื่องพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย  
โครงการพัฒนาผู๎เรียนเรื่องป้องกันการแพรํระบาดของไวรัสโคโรนาโดยใช๎กระบวนการ E-learning  
โครงการพัฒนาผู๎เรียนด๎านความรู๎เรื่องการเรียนการสอนโดยใช๎Google Classroom  
โครงการศึกษาแหลํงเรียนรู๎ศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
โครงการกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนเรื่อง ศาสตร์พระราชา สูํ โคก หนอง นา โมเดล กศน.เขตดุสิต  
โครงการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนด๎านการใช๎เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู๎แบบออนไลน์ กศน.เขตดุสิต  
โครงการพัฒนาผู๎เรียนเสริมสร๎างความรู๎สู๎ไวรัสโคโรนา2019 
โครงการพัฒนาผู๎เรียนเพ่ือเสริมสร๎างความรู๎สู๎ไวรัสโคโรนา (COVID-19)ระยะที่ 2  
โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพ้ืนฐานยุวกาชาด ส าหรับนักศึกษา กศน.เขตดุสิต  
โครงการพัฒนาผู๎เรียนเพ่ือเสริมสร๎างประชาธิปไตยในชีวิตประจ าวัน ส าหรับนักศึกษา กศน.เขตดุสิต  
โครงการประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมทางการศึกษาส าหรับนักศึกษากศน.เขตดุสิต  
โครงการพัฒนาวิชาการสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษ กศน.เขตดุสิต  
โครงการพัฒนาวิชาการสอนเสริมวิชาคณิตศาสตร์ กศน.เขตดุสิต  
โครงการพัฒนาผู๎เรียนเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (N-NET) วิชาพ้ืนฐาน  
โครงการพัฒนาผู๎เรียนการใช๎ความรู๎พืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจรรูปแบบออนไลน์สํงผลให๎ผลให๎คําคะแนนเฉลี่ยปลายภาค
เรียนที่ 2/2563 และภาคเรียนที่ 1/2564 สูงกวําคําเป้าหมายที่ตั้งไว๎ ร๎อยละ 100 

จุดที่ควรพัฒนา 
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 กศน.เขตดุสิตควรจัดกิจกรรมที่สํงเสริมให๎นักศึกษามีการเข๎ารับบริการสื่อ การเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
เชํน Google Classroom , Zoom , Google-form , Line , Facebook Lite ที่ยังไมํบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่
สถานศึกษาวางไว๎อยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เนื่องจากผู๎เรียนบางรายยังขาดความพร๎อมเกี่ยวกับการ
เข๎าถึงสื่อทางเทคโนโลยี อาทิเชํน สัญญาณอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ ที่เป็นชํองทางในการเข๎าถึงสื่อการเรียนรู๎
ออนไลน์ 
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ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาต่อเนื่อง (เฉพาะมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู๎เรียนการศึกษา
ตํอเนื่อง และมาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการเรียนรู๎การศึกษาตํอเนื่อง) 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่า
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมิน
คุณภาพ 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่  1 คุณภาพ 
ของผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง 

50     

1.1 ผู๎เรียนการศึกษาตํอเนื่อง  

มีความรู๎ ความสามารถและหรือ
ทักษะและหรือคุณธรรมเป็นไป
ตามเกณฑ์การจบหลักสูตร  

10 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยเขตดุสิต ผู๎บริหารแลบุคลากร รํวมกัน
ประชุมวางแผนส ารวจความต๎องการการศึกษา
ตํอเนื่อง การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพให๎ผู๎เข๎า
รับการอบรมให๎มีความรู๎พ้ืนฐานไปใช๎ในการด าเนิน
ชีวิต การท างาน และทักษะในการประกอบอาชีพ 
โดย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยเขตดุสิต ได๎จัดท าหลักสูตรการศึกษา
ตํอเนื่องตามส านักงาน กศน.ตามนโยบายละจุดเน๎น 
และหลักสูตรสถานศึกษาโดยผํานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา กศน.เขตดุสิตและใน
หลักสูตรมีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม มีการ

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยเขตดุสิตและ กศน.แขวง มีการ
ติดตามผู๎เรียน หลังจากจบการอบรมไปแล๎ว 1 
เดือนเพ่ือส ารวจผู๎เรียน / ผู๎รับบริการวําน า
ความรู๎ ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน ในการลด
รายจําย เพ่ิมรายได๎ หรือประกอบอาชีพ หรือ
พัฒนาตํอยอดอาชีพ หรือการเพ่ิมมูลคําของ
สินค๎า หรือบริการ โดยศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุสิต มี
การแตํงตั้งค าสั่งคณะกรรมการด าเนินการ
นิเทศและติดตาม การประเมินผลผู๎เรียน และ
มีการติดตามการน าไปใช๎ตามค าอธิบายตัว

8 ดีเลิศ 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่า
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมิน
คุณภาพ 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

จัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรของวิชาชีพ 
ได๎แกํ กลุํมอาชีพคหกรรม และอาชีพเฉพาะทางหรือ
การบริการ มีคูํมือในการด าเนินงาน คือคูํมือส าหรับ
ประชาชน และคํูมือการจัดหลักสูตรการศึกษา
ตํอเนื่อง เพื่อให๎ผู๎เข๎ารับการอบรมน าความรู๎ไปใช๎ใน
การลดรายจําย เพ่ิมรายได๎ ประกอบอาชีพ พัฒนา
ตํอยอดอาชีพ หรือเพ่ิมมูลคําของสินค๎า หรือบริการ 
จากการเข๎ารับการอบรมตามหลักสูตรการศึกษา
ตํอเนื่อง ตั้งแตํ 6 ชั่วโมงข้ึนไป โดยมีรูปแบบการ
อบรมแบบชั้นเรียนและรูปแบบออนไลน์ตาม
สถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีการจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาอาชีพ ให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของ
ประชาชนจากการส ารวจความต๎องการ ผํานเวที
ประชาคมของแตํละชุมชน และจัดล าดับความส าคัญ
ของโครงการที่มีความต๎องการมากไปหาน๎อย และ
จัดหาวิทยากรที่มีความรู๎ ความสามารถเฉพาะด๎าน
ตามโครงการ พร๎อมจัดท าหลักสูตร ประชาสัมพันธ์

บํงชี้ที่นําเชื่อถือได๎ ซึ่งหากคิดรวมกันระหวําง
ใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน์/ลดรายจําย สร๎าง
รายได ๎ประกอบอาชีพเสริม และพัฒนาอาชีพ 
ผู๎เรียน/ผู๎รับบริการมีการใช๎เวลาวํางให๎เป็น
ประโยชน์/ลดรายจํายมากกวํา สร๎างรายได๎ 
ประกอบอาชีพเสริมและพัฒนาอาชีพ และ
การจัดตั้งกลุํมอาชีพในชุมชน ซึ่งจากการ
นิเทศติดตามพบวํา ผู๎เรียนหลักสูตร ไมํเกิน 
30 ชั่วโมง (กลุํมสนใจ) 
โดยมีร่องรอยและหลักฐานดังนี้ 
1.สถานศึกษามีหลักสูตรการศึกษาตํอเนื่อง 
2.แบบส ารวจความต๎องการเรียนรู๎การศึกษา
ตํอเนื่อง แบบ กศ.ตน. 13 
3.ใบลงทะเบียนผู๎สมัครเรียนหลักสูตรการจัด
การศึกษาตํอเนื่องตามแบบ  กศ.ตน.1 
4.ข๎อมูลจ านวนผู๎เรียนการศึกษาตํอเนื่องเป็น
รายหลักสูตร 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่า
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมิน
คุณภาพ 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

รับสมัครผู๎เข๎ารับการอบรมและประชุม
คณะกรรมการด าเนินงาน ประสานงานเครือขําย
และด าเนินกิจกรรมตามโครงการให๎สอดคล๎องกับ
วัตถุประสงค์ของแตํละโครงการ และตามนโยบาย
จุดเน๎น กศน. และด าเนินการตามงบประมาณ
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 1 อ าเภอ 1 อาชีพ ใน
รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ  หลักสูตรระยะสั้น และกลุํม
สนใจ (ไมํเกิน 30 ชั่วโมง)ในรูปแบบชั้นเรียนและ
รูปแบบออนไลน์ไปตามนโยบายที่ส านักงาน กศน.
ก าหนด จนมีผู๎ประสบความส าเร็จสามารถรวมกลุํม
ประกอบอาชีพได๎ เป็นกลุํมวิสาหกิจชุมชน  และมี
การก ากับติดตามผลการด าเนินของแตํละกลุํม 
โดย กศน.เขตดุสิต มีวิธีการด าเนินงานดังนี้ 
1.กศน.เขตดุสิตจัดประชุมวางแผนการจัดการศึกษา
ตํอเนื่อง โดยการส ารวจความต๎องการของ
ผู๎รับบริการ โดยใช๎รูปแบบ กศ.ตน. 
2.จัดท าแผนปฏิบัติการประจ างบประมาณ 2564 

5.รายงานผู๎จบหลักสูตรการศึกษาตํอเนื่องทุก
หลักสูตรตามแบบ   กศ.ตน.9 
6.รายงานผลการด าเนินการจัดการศึกษา
ตํอเนื่อง 
7.ภาพถําย 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่า
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมิน
คุณภาพ 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

3.น าเสนอแผนตํอผู๎บริหารสถานศึกษาเพ่ือขออนุมัติ
และเสนอตํอ ส านักงานงาน กศน.กทม.เพ่ือเห็นชอบ
แผนปฏิบัติการ 
4.จัดท าค าสั่งแตํงตั้งวิทยากร และผู๎รับผิดชอบจัดท า
ใบสมัครในรูปแบบการเขียนหรือการสมัครรูปแบบ
ออนไลน์ 
5.จัดท าหลักสูตรให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของ
ผู๎รับบริการ ตาม กศน.ตน.ก าหนด 
6.ด าเนินจัดกิจกรรม/โครงการ ลงทะเบียน  และจัด
กิจกรรมตามหลักสูตรที่เขียนไว๎ และประเมิน
กิจกรรม/โครงการ 
7.รับการนิเทศจากผู๎รับมอบหมายและบันทึกผล
เสนอ ตํอผู๎อ านวยการสถานศึกษา 
8.สรุปผลการด าเนินงานจากการนิเทศและแบบ
ประเมินผู๎เข๎ารับการอบรม วิเคราะห์ข๎อมูลที่ได๎หา
แนวทางพัฒนาและปฏิบัติตํอไป 
9.จัดท าใบเกียรติบัตรผู๎จบหลักสูตรในแตํละ
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่า
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมิน
คุณภาพ 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กิจกรรม/โครงการ 
 
 
 

1.2 ผู๎จบหลักสูตรการศึกษา
ตํอเนื่องสามารถน าความรู๎ที่ได๎ไป
ใช๎  
หรือประยุกต์ใช๎ บนฐานคํานิยม
รํวมของสังคม 

20 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยเขตดุสิต มีการประชุมติดตามผลการ
ด าเนินงานและการน าไปใช๎ของผู๎ เข๎ารับบริการ  แตํ
ละ กศน.แขวงที่จัดฝึกอบให๎ประชาชน มีการติดตาม
ผู๎เข๎ารับการอบรมผํานทางรูปแบบออนไลน์ และลง
เยี่ยมพูดคุย หลังจากจบการอบรมไปแล๎ว 1 เดือน
เพ่ือส ารวจผู๎เข๎ารับการอบรม วําน าความรู๎ไปใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน ในการลดรายจําย เพ่ิมรายได๎ หรือ
ประกอบอาชีพ หรือพัฒนาตํอยอดอาชีพ หรือการ
เพ่ิมมูลคําของสินค๎า หรือบริการและน าความความรู๎
ไปพัฒนากลุํมวิสาหกิจชุมชน และกลุํมอาชีพของ
ชุมชนให๎เกิดรายได๎ 
โดย กศน.เขตดุสิต มีวิธีการด าเนินงานดังนี้ 

ด้านอาชีพ 
1. ผู๎จบหลักสูตรการศึกษาตํอเนื่องน าความรู๎
ที่ได๎ไปประกอบอาชีพสร๎างรายได๎ให๎กับตนเอง
และครอบครัว 
2. มีการจัดตั้งกลุํมวิสาหกิจชุมชนเป็นการ
สร๎างรายได๎ให๎กับชุมชน 
ด้านทักษะชีวิต 
ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมสามารถน าความรู๎ไปปรับใช๎
ในชีวิตประจ าวันได๎ให๎กับผู๎เข๎ารับการอบรม
และสมาชิกในครอบครัวมีการถํายทอดให๎
ผู๎อื่นได๎อยํางถูกต๎อง 
ด้านพัฒนาสังคมและชุมชน 
ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมสามารถน าความรู๎ไปปรับใช๎

18 ยอดเยี่ยม 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปี 2564 

 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่า
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมิน
คุณภาพ 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

1.กศน.เขตดุสิตผู๎บริหารสถานศึกษาและบุคลากรมี
การประชุมวางแผนการติดตามผู๎เข๎ารับการฝึกอบรม 
2.ผู๎รับผิดชอบ กศน.ต าบล/แขวง ที่จัดฝึกอบให๎
ประชาชน มีการติดตามผู๎เข๎ารับการอบรมผํานทาง
รูปแบบออนไลน์ และลงเยี่ยมพูดคุย หลังจากจบการ
อบรมไปแล๎ว 1 เดือนเพ่ือส ารวจผู๎เข๎ารับการอบรม 
วําน าความรู๎ ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน ในการลด
รายจําย เพ่ิมรายได๎ หรือประกอบอาชีพ หรือพัฒนา
ตํอยอดอาชีพ 
3.ผู๎รับผิดชอบแตํละกิจกรรม/โครงการ การศึกษา
ตํอเนื่อง จัดท ารายงานการติดตามผู๎จบหลักสูตรที่
สามารถน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันและการประกอบ
อาชีพได๎ 
4.ผู๎รับผิดชอบน าผลที่ได๎จากการติดตามมาประชุม
วางแผนหาข๎อสรุป จุดเดํน จุดควรพัฒนาปรับปรุง
และน ามาแก๎ไขปัญหาตํอไปและวางแผนสํงเสริม
อาชีพที่พัฒนาไปได๎ดีและหาเครือขํายสนับสนับสนุน

ในชีวิตประจ าวันได๎ในด๎านการใช๎เทคโนโลยีใน
การด าเนินชีวิตในสถานการณ์ปัจจุบันให๎ทัน
ยุกต์ทันสมัย 
ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู๎เข๎ารับการอบรมสามารถน าความรู๎ไปพัฒนา
และสร๎างแหลํงเรียนรู๎โดยการบูรณาการกับ
หนํวยงานอ่ืนให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ เศรษฐกิจ
พอเพียงในชุมชน 
หลักฐานร่องรอย 
1. หลักสูตรการศึกษาตํอเนื่อง 
2. เอกสารการจัดตั้งกลุํม 
3. จ านวนผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม 
4.  แบบติดตามผู๎จบหลักสูตรการศึกษา
ตํอเนื่อง 
5. แบบรายงานผู๎จบการศึกษาตํอเนื่อง 
6.สรุปผลการด าเนินงาน 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปี 2564 

 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่า
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมิน
คุณภาพ 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กิจกรรมการจัดกิจกรรมแบบบรณูาการไปด๎วยกัน 

1.3 ผู๎จบหลักสูตรการศึกษา
ตํอเนื่องที่น าความรู๎ไปใช๎จนเห็น
เป็นประจักษ์หรือตัวอยํางที่ดี 

20 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยเขตดุสิต มีการประชุมวางแผนและติดตาม
ผู๎เรียนที่เป็นตัวอยํางที่ดี หรือเป็นต๎นแบบในการน า
ความรู๎ ไปใช๎ประกอบอาชีพ ตามคําเป้าหมายที่
ก าหนด พบวํามีผู๎เรียนที่เป็นตัวอยํางที่ดีหรือต๎นแบบ
ที่สามารถน าความรู๎ไปใช๎ในการสร๎างรายได๎ให๎ตนเอง
และครอบครัวและสามารถเป็นวิทยากรวิชาชีพ และ
พัฒนาตํอยอดเป็นกลุํมอาชีพในชุมชน และตํอยอด
วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจชุมชนบ๎านพักองค์การ
ทอผ๎าได๎รับคัดเลือกเป็นผลิตภัณฑ์สินค๎าดี พรีเมี่ยม 
ของส านักงาน กศน.กทม.และได๎รับคัดเลือกเป็น 1 
ต าบล 1 มหาวิทยาลัยในเรื่องการแปรรูปผลไม๎ชุมชน 
และผู๎เข๎ารับการอบรมมีการจ าหนํายผลิตภัณฑ์ผําน
การขายออนไลน์ที่ได๎รับการอบรมจาก กศน.เขต
ดุสิต 
โดย กศน.เขตดุสิต มีวิธีการด าเนินงานดังนี้ 

1. ชุมชนแฟลตสิริสาสน์ เข๎าเรียนกลุํมอาชีพ
การท าเบเกอรี่และขนมอบแบบชั้นเรียน 35 
ชั่วโมง สามารถสร๎างเป็นของดีชุมชนแฟลตสิริ
สาสน์ โดยการจัดตั้งกลุํมอาชีพจ านวน 6 คน 
ประกอบด๎วย 
1.นางจันทิม เลิศณรงค ์
2. นางศรีสวัสดิ์ แดงสีแย๎ม  
3. นางศรีวรรณ เพ็งสุข 
4.นางอัมพร สัจจะ 
5.นางพวงทอง พัทธิกุล 
6.นางวิมล  เลิศณรงค์ 
2. ชุมชนตรอกต๎นโพธิ์ เข๎าเรียนกลุํมอาชีพ
การท าเบเกอรี่และขนมอบแบบชั้นเรียน 35 
ชั่วโมง สามารถสร๎างเป็นอาชีพเสริมได๎จ านวน 
1 คน นางไพริน อภิชาตโยธิน 
3.ชุมชนบ๎านพักองค์การทอผ๎า เข๎าอบรม 1 

18 ยอดเยี่ยม 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปี 2564 

 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่า
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมิน
คุณภาพ 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

1.กศน.เขตดุสิต มีการประชุม บุคลากรติดตามผู๎
ประสบความส าเร็จของแตํละ กศน.ต าบล ที่เห็นเป็น
ประจักษ์และเป็นแบบอยํางที่ดี 
2.ผู๎รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการการศึกษาตํอเนื่อง 
ติ ด ต า ม ผู๎ ที่ จ บ ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ น า ไ ป ไ ป ใ ช๎ ใ น
ชีวิตประจ าวัน 
 
3.ผู๎รับผิดชอบจัดท ารายงานเสนอตํอ ผู๎บริหาร
สถานศึกษา ผู๎ที่สามารถน าความรู๎ไปใช๎ในการสร๎าง
รายได๎ให๎ตนเองและครอบครัวและสามารถเป็น
วิทยากรวิชาชีพ และพัฒนาตํอยอดเป็นกลุํมอาชีพใน
ชุมชน และตํอยอดวิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจ
ชุมชนบ๎านพักองค์การทอผ๎าได๎รับคัดเลือกเป็น
ผลิตภัณฑ์สินค๎าดี พรีเมี่ยม ของส านักงาน กศน.
ก ท ม . แ ล ะ ไ ด๎ รั บ คั ด เ ลื อ ก เ ป็ น  1  ต า บ ล  1 
มหาวิทยาลัยในเรื่องการแปรรูปผลไม๎ชุมชน และผู๎
เข๎ารับการอบรมมีการจ าหนํายผลิตภัณฑ์ผํานการ

อ าเภอ 1 อาชีพ รูปแบบชั้นเรียน 40 ชั่วโมง 
สามารถสร๎างกลุํมวิสาหกิจชุมชนได๎และสร๎าง
รายได๎ให๎กับตนเองและชุมชน จ านวน 6 คน 
1.นายอุบล มํวงทิม 
2.นางไฉไล มํวงทิม 
3.นางฌานภา กุลจารุอัญมณี 
4.นางสุณี อรํามรัชนี  
5.นางล าดวน  สมคิด 
6.นางดารุณี  เช๎าไปนา 
และนางจันทรา อํุนหล๎า จบหลักสูตรการสาน
ตระกร๎าเส๎นพลาสติก หลักสูตรแบบชั้นเรียน 
สามรถท าตระกร๎าเส๎นพลาสติกขายได๎เป็น
อาชีพในปัจจุบัน 
ร่องรอย ข้อมูลหลักฐาน 
1.หลักสูตรการศึกษาตํอเนื่อง 
2.ข๎อมูลจ านวนผู๎เรียนการศึกษาตํอเนื่องเป็น
รายหลักสูตรในภาพรวม 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่า
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมิน
คุณภาพ 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ขายออนไลน์ที่ได๎รับการอบรมจาก กศน.เขตดุสิต 
4. .ผู๎รับผิดชอบน าผลที่ได๎จากการติดตามมาประชุม
วางแผนหาข๎อสรุป จุดเดํน จุดควรพัฒนาปรับปรุง
และน ามาแก๎ ไขปัญหาตํอไปและวางแผนหา
เครือขํายสนับสนับสนุนกิจกรรมการจัดกิจกรรม
แบบบูรณาการตํอไป 

3.ข๎อมูลรายงานผู๎จบการศึกษาตํอเนื่องเป็น
รายหลักสูตรและภาพรวม 
4.ข๎อมูลรายงานผู๎จบหลักสูตรการศึกษา
ตํอเนื่องที่น าความรู๎ ไปใช๎หรือประยุกต์ใช๎
จนกระทั่งมีผลการด าเนินงานในพ้ืนที่เป็นเชิง
ประจักษ์รายบุคคล 
5.ภาพถําย 

รวมคะแนน 50   44.00 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่  2 คุณภาพ 
การจดัการเรียนรู้การศกึษา
ต่อเนื่อง 

20     

2.1หลักสูตรการศึกษาตํอเนื่องมี
คุณภาพ 

4 ศูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยเขตดุสิต มีการประชุมวางแผนการจัด
การศึกษาตํอเนื่อง ของบุคลากร วิทยากร ผู๎น า
ชุมชน  มีการด าเนินงานจัดหา จัดท า พัฒนา

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยเขตดุสิต มีหลักสูตรและสื่อการศึกษา
ตํอเนื่อง 
ที่มีคุณภาพ โดยมีกระบวนการในการควบคุม

3.5 ดีเลิศ 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปี 2564 

 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่า
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมิน
คุณภาพ 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

หลักสูตรการศึกษาตํอเนื่องอยํางเป็นขั้นตอน โดยมี
กระบวนการด าเนินงานในการจัดหา จัดท าสื่อ และ
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาตํอเนื่อง โดยมีการส ารวจ
ความต๎องการและความจ าเป็นของประชาชน เพ่ือ
เป็นข๎อมูลในการจัดหาและผลิตสื่อที่จ าเป็นต๎องใช๎
ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
การศึกษาตํอเนื่อง จัดท าและพัฒนา 
หลักสูตร พร๎อมทั้งจัดท าแผนการจัดกระบวนการ
เรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎เรียน/ผู๎เข๎า
รับการอบรมด าเนินการประชุมวางแผนรํวมกัน
พิจารณางบประมาณในการจัดหาสื่อการศึกษา
ตํอเนื่อง ขออนุมัติจากผู๎บริหารใน 
การจัดหาตามขั้นตอนและระเบียบวําด๎วยการจัดซื้อ
จัดจ๎างและใช๎เงินงบประมาณ ด าเนินการใช๎สื่อ
ประกอบการจัดกระบวนการเรียนรู๎การศึกษา
ตํอเนื่อง สถานศึกษาประเมินคุณภาพของสื่อที่ใช๎
ประกอบการจัดกระบวนการเรียนรู๎ด าเนินการ

คุณภาพของการจัดหาสื่อการศึกษาตํอเนื่อง 
มีการตรวจสอบคุณภาพสื่อกํอนด าเนินการจัด
กระบวนการเรียนรู๎ เชํน สื่อแผํนพับ แผํน
ภาพพลิก ซึ่งอ๎างอิงจากคูํมือหลักสูตรการจัด
การศึกษาตํอเนื่อง คูํมือการจัดกิจกรรม
ฝึกอบรมประชาชน โดยมีข๎อมูลพ้ืนฐานของ
แตํละหลักสูตร ดังนี้ 
1. ข๎อมูลพ้ืนฐานเป็นข๎อมูลเบื้องต๎นของ
หนั ง สื อคูํ มื อ กา ร จั ดกิ จ ก ร รมฝึ กอบรม
ประชาชน ได๎แกํ 
แบบส ารวจความต๎องการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู๎  แบบรายงานผลโครงการฝึกอบรม
ประชาชน แบบติดตามผู๎เข๎ารับการอบรมหลัง
จบหลักสูตร 
2. แบบเครื่องมือนิเทศ ติดตาม และรายงาน
ผล การจัดกิจกรรมการศึกษาตํอเนื่อง ศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปี 2564 

 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่า
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมิน
คุณภาพ 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

พั ฒ น า  ป รั บ ป รุ ง สื่ อ  เ พ่ื อ ใ ห๎ ส อ ด ค ล๎ อ ง กั บ
วัตถุประสงค์และความต๎องการของผู๎เรียน/ ผู๎เข๎ารับ
การอบรม 
โดย กศน.เขตดุสิต มีวิธีการด าเนินงานดังนี้ 
1.กศน.เขตดุสิต มีการประชุมบุคลากร เพ่ือวาง
แผนการจัดท าหลักสูตร ในการจัดกิจกรรมการศึกษา
ตํอเนื่อง 
2.จัดท าค าสั่งผู๎รับผิดชอบ การศึกษาตํอเนื่องและ
ส ารวจความต๎องการของผู๎รับบริการ 
3.จัดท าหลักสูตรโดยการมีสํวนรํวมของ วิทยากร 
ผู๎น าชุมชน บุคลากร กรรมการสถานศึกษา และ
เครือขํ าย ตามคูํมือการศึกษาตํอเนื่ อง  มีการ
วิเคราะห์บริบทของพ้ืนที่ ความต๎องการ และเนื้อหา
ที่เหมาะสม 
4.น าหลักสูตรขออนุมัติจากผู๎บริหารสถานศึกษา 
5.น าหลักสูตรไปใช๎ในการจัดกิจกรรม/โครงการ 
6.ผู๎รับผิดชอบน าเสนอผลการประเมินความพึงพอใจ

อัธยาศัยเขตดุสิต ทบทวน ติดตาม และ
ประเมินผลหลักสู ตร  โดยใช๎ เกณฑ์การ
พิจารณา คือการวิเคราะห์ความสอดคล๎อง
ของเนื้อหาให๎ตรงตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรการศึกษาตํอเนื่อง มีการประเมิน
คุณภาพสื่อเชํน สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อแผํนพับ มาใช๎
ประกอบการพัฒนาการจัดกิจกรรมการศึกษา
ตํอเนื่อง มีการประเมินจากผู๎เรียน/ผู๎เข๎ารับ
การอบรม มีความรู๎ สามารถสร๎างชิ้นงานและ
ถํายทอดวิธีการสร๎างชิ้นงานได๎อยํางเป็น
ขั้นตอน มีการปรับแผนการจัด 
กระบวนการเรียนรู๎ เพื่อให๎สอดคล๎องกับความ
ต๎องการของผู๎เรียน/ผู๎เข๎ารับการอบรม เชํน 
หลักสูตรการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ
ระยะสั้น การท าเบเกอรี่และขนมอบ การแปร
รูปผลไม๎แชํอ่ิม การท าพานพํุมคริสตัล ชํางตัด
ผม ชํางไฟฟ้า การท าอาหาร การเย็บหน๎ากาก
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่า
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมิน
คุณภาพ 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ด๎านความเหมาะสมของหลักสูตร มาพัฒนาปรับปรุง
และพัฒนางานตํอไป 

อนามัย การท าน้ าสมุนไพร  เพ่ือให๎เหมาะสม
กั บ ชํ ว ง อ า ยุ ข อ ง ผู๎ เ รี ย น / ผู๎ รั บ บ ริ ก า ร 
สถานศึกษามีการน าผลการประเมินที่ได๎มาใช๎
ประกอบการพัฒนา ปรับปรุง เนื้อหาของ
หลักสูตร แผนการจัดกระบวนการเรียนรู๎ และ
สื่อประกอบการจัดการเรียนรู๎  โดยเน๎นให๎
สอดคล๎องความต๎องการของผู๎เรียน/ผู๎เข๎ารับ
การอบรม สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม 
เศรษฐกิจ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเ พียง เ พ่ือให๎การด า เนินงานการจัด
การศึกษาตํอเนื่องมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์ตํอผู๎เรียนในการน าไปประยุกต์ใช๎ใน
การด าเนินชีวิต 
3. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยเขตดุสิต มีการติดตาม ทบทวน 
และประเมินผลการจัดท าและการน าหลักสูตร
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่า
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมิน
คุณภาพ 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

และสื่อไปใช๎ในการจัดกระบวนการเรียนรู๎โดย
การแตํงตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามและ
ประเมินผลตามค าสั่ง กศน.เขตดุสิต อีกทั้งยัง
ได๎จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู๎เรียน/ผู๎รับบริการในระหวํางการจัดกิจกรรม 
และหลังจากจัดกิจกรรมตามเครื่องมือที่
สถานศึกษาจัดท าข้ึน และให๎รายงาน 
สรุปผลด าเนินโครงการเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม 
4. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยเขตดุสิต ได๎ติดตามผลส าเร็จของ
ผู๎ รั บ บ ริ ก า ร ต า ม แ บ บ ติ ด ต า ม ผ ล ข อ ง
สถานศึกษา และน าข๎อมูลมาวิเคราะห์สรุป
จากผลการติดตามผู๎เรียน พบวําผู๎เรียนได๎น า
ความรู๎ที่ ได๎รับไปใช๎ในการประกอบอาชีพ 
น าไปพัฒนาตํอยอดอาชีพ 
ร่องรอยและหลักฐานข้อมูล 
1.แบบส ารวจความต๎องการเรียนรู๎การศึกษา
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปี 2564 

 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่า
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมิน
คุณภาพ 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ตํอเนื่องของกลุํมเป้าหมายในชุมชน สังคม 
และเป็นไปตามนโยบายของส านักงาน กศน. 
2.หลักสูตรการศึกษาตํอเนื่อง ได๎แกํ หลักสูตร
อาชีพระยะสั้น (กลุํมสนใจ) หลักสูตรชั้นเรียน
วิชาชีพ หลักสูตรการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะ
ชีวิต หลักสูตรการพัฒนาสังคมและชุมชน 
หลักสูตรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3.แผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 
4.บันทึกข๎อความขอความเห็นชอบหลักสูตร
จากคณะกรรมการสถานศึกษา 
5 . ร า ย ง านกา รประชุ ม คณะกรรมกา ร
สถานศึกษาท่ีเกี่ยวข๎อง 
6.รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

2.2วิทยากรการศึกษาตํอเนื่อง มี
ความรู๎ ความสามารถหรือ
ประสบการณ์ตรงตามหลักสูตร

4 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยเขตดุสิตมีกระบวนการในการสํงเสริมหรือ 
พัฒนาวิทยากรการศึกษาตํอเนื่องอยํางเป็นขั้นตอน
และชัดเจน โดยศูนย์การศึกษานอกระบบและ

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยเขตดุสิต มีการทบทวนหรือติดตาม
หรือประเมิน กระบวนการในการสํงเสริมหรือ
พัฒนาวิทยากรการศึกษาตํอเนื่อง อยํางเป็น

3.5 ดีเลิศ 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่า
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมิน
คุณภาพ 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

การศึกษาตํอเนื่อง การศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุสิต มีกระบวนการใน
การด าเนินงาน มีการส ารวจความต๎องการของ
ประชาชน การคัดเลือกวิทยากรโดยมีหลักเกณฑ์ 
แนวทางในการคัดเลือกวิทยากรที่ชัดเจน และพัฒนา
ศักยภาพของวิทยากรโดยวิทยากร เป็นผู๎ที่มี 
คุณวุฒิ ความสามารถ ทักษะ ในสาขาวิชาหรือ
หลักสูตรนั้น  ๆ  เป็นผู๎ มีความรู๎  ความช านาญ 
ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพสาขาวิชาหรือ
หลั กสู ตรนั้ น  ๆ  เป็นผู๎ ที่ มี คว ามสามารถและ
ประสบการณ์ในการถํายทอดความรู๎ให๎แกํ 
ผู๎ เรียน สถานศึกษาแตํ งตั้ งวิทยากร และเชิญ
วิทยากรโดยสถานศึกษามีกระบวนการในการ
สํงเสริมหรือพัฒนาวิทยากรการศึกษาตํอเนื่องให๎มี
คุณภาพอยํางตํอเนื่อง ได๎มีการประชุมทีมวิทยากร
การศึกษาตํอเนื่องกํอนด าเนินการจัดโครงการทุก
ครั้ง เพ่ือชี้แจง ท าความเข๎าใจ วัตถุประสงค์ในการ
จัดโครงการและวางแผนการด าเนินงานให๎เป็นขั้น 

ขั้นตอนและชัดเจน โดยศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุสิต มี
การแตํงตั้งบุคลากรเพ่ือท าการนิเทศติดตาม
การด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ ตําง ๆ 
ด๎วยวิธีการสังเกตกระบวนการจัดการเรียนรู๎     
การใช๎แบบประเมินความพึงพอใจของผู๎เรียน
ตํอวิทยากร ผลงานที่ด าเนินการ การปฏิบัติ
กระบวนการสอน รายงานการจบหลักสูตร
การจั ดการศึ กษา  โ ดย ใช๎ แบบติ ดตาม 
เครื่องมือนิเทศการจัดการศึกษาตํอเนื่องตาม
ขั้นตอน เกณฑ์การนิเทศติดตามทั้ง กศน.เขต 
และ กศน.แขวง และแนะน าคณะกรรมการ
นิ เทศติดตามงานการศึกษาตํอ เนื่ อง ให๎
วิทยากรท าความรู๎จักเพ่ือให๎งานออกมามี
คุณภาพสูงสุด โดยมีคณะกรรมการนิเทศ
ติดตาม เข๎ าไปสั ง เกต สัมภาษณ์การฟัง
บรรยาย และตรวจสอบ เอกสาร แผนการ
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่า
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมิน
คุณภาพ 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

เป็นตอน ซึ่งวิทยากรการศึกษาตํอเนื่องมีความรู๎ 
ความเข๎าใจที่ได๎รับจากการพัฒนาหรือสํงเสริมไปใช๎
ในการจัดกระบวนการได๎อยํางดี เนื่องจากวิทยากร
เป็นผู๎ที่มีความรู๎ ความสามารถเฉพาะด๎าน สามารถ
ถํายทอดให๎กับกลุํมเป้าหมายได๎อยํางชัดเจนและ
เข๎าใจงําย ท าให๎กลุํมเป้าหมายสามารถน าองค์
ความรู๎ที่ได๎รับจากการอบรมไปขยาย 
ผลหรื อน า ไป ใช๎ ใ นชี วิ ตประจ า วั น ได๎ อยํ า งมี
ประสิทธิภาพตามหลักสูตรการศึกษาตํอเนื่องที่
สถานศึกษาก าหนดและสถานศึกษารํวมกับผู๎เรียน
หรือผู๎เข๎ารับการอบรมมีการประเมินผลการถํายทอด
องค์ความรู๎ของวิทยากรด๎วยวิธีการ 
ตําง ๆ เชํน การสังเกต การใช๎แบบประเมินวิทยากร 
และแบบประเมินความพึงพอใจของผู๎เรียนหรือผู๎เข๎า
รับการ 
โดย กศน.เขตดุสิต มีวิธีการด าเนินงานดังนี้ 
1.กศน.เขตดุสิต แตํงตั้งวิทยากร และเชิญวิทยากร

จัดการเรียนรู๎เชํน การสังเกตการปฏิบัติงาน
ของวิทยากร เมื่อผู๎เรียนมีข๎อสงสัยหรือปัญหา 
วิทยากร สามารถตอบค าถามได๎อยํางแมํนย า 
การบรรยายของวิทยากรมีความราบรื่นไมํ
ติดขัด วิทยากรสามารถแก๎ไขปัญหาที่ 
เกิดในชั้นเรียนกับชิ้นงานของผู๎ เข๎ารับการ
อบรม และหาสาเหตุและแก๎ไขจนส าเร็จด๎วย
ความรวดเร็ว มีการทบทวน 
ติดตาม โดยกระบวนการนิเทศของการศึกษา
ตํอเนื่อง ตามคูํมือที่ทางส านักงาน กศน. เป็น
ผู๎ให๎มา คือ มีการแตํงตั้งคณะกรรมการนิเทศ
ติ ดตาม      มี เ ครื่ อ งมื อการนิ เทศจาก
ส านักงาน กศน. แผนการนิเทศจากคูํมือ
การศึกษาตํอเนื่อง กศน. มีรายงานผลการ
นิเทศ สรุปผลการนิเทศ โดยผู๎นิเทศจะให๎
ค า แ น ะ น า กั บ วิ ท ย า ก ร ใ น เ รื่ อ ง ข อ ง
ก ร ะ บ ว น ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม เ พ่ื อ ใ ห๎ เ กิ ด
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่า
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมิน
คุณภาพ 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

โดยสถานศึกษามีกระบวนการในการสํงเสริมหรือ
พัฒนาวิทยากรการศึกษาตํอเนื่องให๎มีคุณภาพอยําง
ตํอเนื่อง ได๎มีการประชุมทีมวิทยากรการศึกษา
ตํอเนื่องกํอนด าเนินการจัดโครงการทุกครั้ง เพ่ือ
ชี้แจง ท าความเข๎าใจ วัตถุประสงค์ ในการจัด
โครงการและวางแผนการด าเนินงานให๎เป็นขั้น 
เป็นตอน ซึ่งวิทยากรการศึกษาตํอเนื่องมีความรู๎ 
ความเข๎าใจที่ได๎รับจากการพัฒนาหรือสํงเสริมไปใช๎
ในการจัดกระบวนการได๎อยํางดี เนื่องจากวิทยากร
เป็นผู๎ที่มีความรู๎ ความสามารถเฉพาะด๎าน 
2.กศน.เขตดุสิต มีกระบวนการในการด าเนินงาน มี
การส ารวจความต๎องการของประชาชน การคัดเลือก
วิทยากรโดยมีหลักเกณฑ์ แนวทางในการคัดเลือก
วิทยากรที่ชัดเจน และพัฒนาศักยภาพของวิทยากร 
3.วิทยากร เป็นผู๎ที่มีคุณวุฒิ ความสามารถ ทักษะ 
ในสาขาวิชาหรือหลักสูตรนั้น ๆ เป็นผู๎มีความรู๎ 
ความช านาญ ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ

ประสิทธิภาพและคุณภาพมากยิ่งขึ้น และ
จัดท ารายงานสรุปผลการนิเทศติดตาม การ
จัดกิจกรรม 
กา รศึ กษ าตํ อ เนื่ อ ง  เ สนอตํ อ ผู๎ บ ริ ห า ร
สถานศึกษาเพ่ือให๎ทราบถึงพฤติกรรมและการ
ปฏิบัติการจัดกระบวนการสอนของวิทยากร 
การทบทวน ประเมินผลดังกลําวท าให๎ได๎
ข๎อมูล  ความรู๎  เ พ่ือน า ไปสูํ การปรับปรุ ง 
พัฒนากระบวนการและขั้นตอนให๎ดียิ่งขึ้น 
โดยผู๎นิ เทศจะน าผลการนิเทศติดตามเข๎า
ประชุมประจ าสัปดาห์ 
 
ร่องรอย ข้อมูล หลักฐาน 
1.ใบสมัครวิทยากร 
2.ค าสั่งแตํงตั้งวิทยากรหลักสูตรการศึกษา
ตํอเนื่อง 
3.หลักสูตรการศึกษาตํอเนื่อง 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่า
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมิน
คุณภาพ 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

สาขาวิชาหรือหลักสูตรนั้น ๆ เป็นผู๎ที่มีความสามารถ
และประสบการณ์ในการถํายทอดความรู๎ ให๎แกํ
ผู๎เรียนเข๎าใจงําย 
4. ผู๎รับผิดชอบน าเสนอผลการประเมินความพึง
พอใจวิ ทย ากรการศึ กษาตํ อ เ นื่ อ ง  มี ค ว าม รู๎ 
ความสามารถหรือประสบการณ์ตรงตามหลักสูตร
การศึกษาตํอเนื่องมาพัฒนาปรับปรุงและพัฒนางาน
ตํอไป 

4.แผนจัดการเรียนรู๎ แบบกศ.ตน.12 
5.แบบประเมินผลการจัดการศึกษาตํอเนื่อง 
แบบ กศ.ตน.7(1) และกรอบการประเมินแบบ 
กศ.ตน.7(2) 
6.แบบประเมินความพึงพอใจ แบบ กศ.ตน.
10 
7.สื่อการเรียนรู๎ที่วิทยากรใช๎ในการจัดการ
เรียนรู๎ 

2.3 สื่อที่เอ้ืออ านวยตํอการเรียนรู๎ 4 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยเขตดุสิต มีหลักสูตรและสื่อการศึกษา
ตํอเนื่องที่มีคุณภาพ โดยมีกระบวนการในการ
ควบคุมคุณภาพของการจัดหาสื่อการศึกษาตํอเนื่อง 
มีการตรวจสอบคุณภาพสื่อกํอนด าเนินการจัด
กระบวนการเรียนรู๎ เชํน สื่อแผํนพับ แผํนภาพพลิก 
ซึ่งอ๎างอิงจากคํูมือหลักสูตรการจัดการศึกษาตํอเนื่อง 
คูํมือการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชน โดยมีข๎อมูล
พ้ืนฐานของแตํละหลักสูตร 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยเขตดุสิต มีการติดตาม ทบทวน และ
ประเมินผลการจัดท าและการน าหลักสูตรและ
สื่อไปใช๎ในการจัดกระบวนการเรียนรู๎โดยการ
แตํงตั้ งคณะกรรมการ นิ เทศติดตามและ
ประเมินผลตามค าสั่ง กศน.เขตดุสิต อีกทั้งยัง
ได๎จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู๎เรียน/ผู๎รับบริการในระหวํางการจัดกิจกรรม 
และหลังจากจัดกิจกรรมตามเครื่องมือที่

3.5 ดีเลิศ 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่า
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมิน
คุณภาพ 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

สถานศึกษาจัดท าขึ้น และให๎รายงาน 
สรุปผลด าเนินโครงการเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม 
ข้อมูล ร่องรอย หลักฐาน 
1.แบบส ารวจสื่อ 
2.สื่อการเรียนรู๎ประเภทสิ่งพิมพ์ 
3.สื่อสารสนเทศ 
4.ท าเนียบสื่อบุคคล แหลํงเรียนรู๎ และภูมิ
ปัญญา 
5.หลักสูตรการศึกษาตํอเนื่อง 
6.แผนจัดการเรียนรู๎ 
 

2.4 การวัดและประเมินผลผู๎เรียน
การศึกษาตํอเนื่อง 

 

4 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยเขตดุสิต มีการวัดและประเมินผลผู๎เรียน
หรือผู๎เข๎ารับการอบรมที่สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์
ของการจัดการศึกษาตํอเนื่อง โดยวิทยากรการศึกษา
ตํอเนื่องมีการวัดและประเมินผลผู๎เรียนหรือผู๎เข๎ารับ
การอบรมจากการพิจารณาชิ้นงานผู๎เรียนผู๎รับการ

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการ ศึกษาตาม
อัธยาศัยเขตดุสิต มีการทบทวนหรือติดตาม
หรือประเมิน 
จากการพิจารณาชิ้นงานผู๎เรียนผู๎รับการอบรม 
การสังเกตการโต๎ตอบค าถาม การใช๎แบบ
วัดผล ประเมินผล การใช๎แบบประเมิน โดยที่

3.5 ดีเลิศ 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปี 2564 

 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่า
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมิน
คุณภาพ 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

อบรม การสังเกตการโต๎ตอบค าถาม การใช๎แบบ
วัดผล ประเมินผล การใช๎แบบประเมิน โดยที่ผู๎เรียน
สามารถน าความรู๎ไปตํอยอดในชีวิตประจ าวัน เชํน 
น าความรู๎ที่ได๎ไปสร๎างเป็นอาชีพ รายได๎เสริม และ
เพ่ิมมูลคําของสินค๎าของตนเอง สถานศึกษามี
กระบวนการประเมินวิทยากร โดยการสังเกต
ขั้นตอนการจัดกระบวนการถํายทอดความรู๎สํงผลให๎
ผู๎เรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจ ในหลักสูตรการศึกษา 
ตํอเนื่องสามารถสร๎างชิ้นงานได๎ตามขั้นตอน อยําง
ถูกต๎องได๎ครบถ๎วนและวิทยากรออกแบบการจัด
กระบวนการเรียนรู๎โดยเน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญโดยยึด
หลักความสอดคล๎องกับศักยภาพและความพร๎อม
ของผู๎เรียนความหลากหลายตามความแตกตํางของ
กลุํมเป้าหมายปรัชญาคิดเป็น        หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและบูรณาการการจัดการเรียนรู๎ 
ได๎ตามความเหมาะสม วิทยากรจะใช๎การประเมินที่
หลากหลาย โดยเน๎นการประเมินตามสภาพความ

ผู๎ เ รี ยนสามารถน าความรู๎ ไปตํอยอดใน
ชีวิตประจ าวัน เชํน น าความรู๎ที่ได๎ไป 
สร๎างเป็นอาชีพ รายได๎เสริม และเพ่ิมมูลคํา
ของสินค๎าของตนเองและใช๎แบบติดตาม
ผู๎เรียนหลังจบหลักสูตร แบบรายงานผลการ
จบหลั กสู ตรการจั ดการศึ กษาตํ อ เนื่ อ ง 
ใบส าคัญผู๎ผํานการอบรม 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยเขตดุสิต มีการติดตาม ทบทวน และ
ประเมินผลการจัดท าและการน าหลักสูตรและ
สื่อไปใช๎ในการจัดกระบวนการเรียนรู๎โดยการ
แตํงตั้ งคณะกรรมการนิ เทศติดตามและ
ประเมินผลตามค าสั่ง กศน.เขตดุสิต อีกทั้งยัง
ได๎จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู๎เรียน/ผู๎รับบริการในระหวํางการจัดกิจกรรม 
และหลังจากจัดกิจกรรมตามเครื่องมือที่
สถานศึกษาจัดท าข้ึน และให๎รายงาน 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปี 2564 

 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่า
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมิน
คุณภาพ 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

เป็นจริง หรือความ ก๎าวหน๎าในทักษะอาชีพที่เรียนมี
แบบประเมินความพึงพอใจ เพ่ือใช๎ประเมินความพึง
พอใจของผู๎เรียนที่มีตํอเนื้อหาหลักสูตร วิทยากร 
เพ่ือเป็นข๎อมูลในการน าไปปรับปรุงแก๎ไขในครั้ง
ตํอไป 

สรุปผลด าเนินโครงการเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม 
ข้อมูล ร่องรอย หลักฐาน 
1.รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการ
กิจกรรมการจัดการศึกษาตํอเนื่อง 
2 . แ บ บ  ก ศ . ต น . 7  (1)แ ล ะ ก ร อ บ ก า ร
ประเมินผลการจัดการศึกษาตํอเนื่องแบบ กศ.
ตน.7(2) 
3.แบบประเมินความพึงพอใจหลักสู ตร
การศึกษาตํอเนื่อง 
4.แผนการจัดการเรียนรู๎ 

2.5การจัดกระบวนการเรียนรู๎
การศึกษาตํอเนื่องที่มีคุณภาพ 

4 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยเขตดุสิตมีการด าเนินการจัดการศึกษา
ตํอเนื่องในกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนที่สอดคล๎อง
กับสภาพปัญหา ความต๎องการและความพร๎อมของ
ผู๎เรียน โดยสามารถบูรณาการวิธีการจัดการศึกษาที่
เหมาะสม โดยมีการจัดเวทีประชาคม เพ่ือทราบ
ปัญหาและความต๎องการในการฝึกอาชีพของแตํละ

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยเขตดุสิต วิทยากรการศึกษาตํอเนื่อง
มีการทบทวน หรือติดตาม หรือประเมิน 
กระบวนการออกแบบและจัดกระบวนการ
เรียนรู๎การศึกษาตํอเนื่อง แตํไมํชัดเจน โดยครู 
กศน.ต าบล ได๎จัดท าแผนการจัดกิจกรรม/
โครงการ 

3.5 ดีเลิศ 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปี 2564 

 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่า
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมิน
คุณภาพ 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ชุ ม ช น  มี ก า ร ส ร ร ห า วิ ท ย า ก ร ที่ มี ค ว า ม รู๎ 
ความสามารถในหลักสูตรนั้นกํอนจัดกิจกรรม
สถานศึกษามีการประชุม ชี้แจงแนวทางปฏิบัติการ
จัดท าแผนการสอน ให๎สอดคล๎องกับบริบทของแตํละ
ชุมชนและการวัดและประเมินผลซึ่งอาจจะท าได๎
หลายวิธี จากการประเมินจากผลงาน ประเมินโดย
การสังเกต แบบประเมินความพึงพอใจโดยวิทยากร
มี ก า ร ศึ ก ษ า ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง ห ลั ก สู ต ร ซึ่ ง
ประกอบด๎วยเนื้อหา วัตถุประสงค์และการออกแบบ 
การจัดการ 
เรียนรู๎ตามขั้นตอน คือ ขั้นการน าเข๎าสูํบทเรียน ขั้น
จัดการเรียนการสอนโดยการบรรยาย สาธิต ฝึก
ปฏิบัติมีการใช๎สื่อประกอบการเรียน และขั้นการ
วัดผล ประเมินผล ที่หลากหลาย เชํน การสังเกต 
การสอบถาม ชิ้นงาน ทั้งกํอนเรียน ระหวํางเรียน 
และหลังเรียนวิทยากรการศึกษาตํอเนื่องของศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต

รํวมกัน และผู๎ที่รับผิดชอบของแตํละกิจกรรม 
ด าเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติงานของ 
กศน. สถานศึกษาจัดการศึกษาตํอเนื่อง มีการ
แตํงตั้งคณะกรรมการนิเทศเพ่ือท าการนิเทศ 
ติดตามการจัดการศึกษาตํอเนื่องแตํละกลุํม 
แตํละกิจกรรม/โครงการ โดยใช๎เครื่องมือ
นิเทศติดตามการจัดการศึกษาตํอเนื่อง พร๎อม
ทั้งผู๎นิเทศคอยให๎ค าแนะน ากับวิทยากรใน
เรื่องของกระบวนการจัดกิจกรรมมีการ
สนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับวิทยากรและ
ครูกศน.ต าบล ในการ 
ใช๎กระบวนการจัดการเรียนรู๎ที่เหมาะสมและ
หลากหลาย เชํน การศึกษาดูงานจากสถาน
ประกอบการ การศึกษาดูงานจากของจริง 
เพ่ือให๎เกิดประสิทธิภาพและคุณภาพมาก
ยิ่งขึ้น เพ่ือบันทึกผลการนิเทศติดตามทุกครั้ง
และสรุป รายงานการนิเทศติดตาม น ามา
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปี 2564 

 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่า
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมิน
คุณภาพ 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ดุสิตได๎ออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู๎ ที่เน๎น
ผู๎เรียนเป็นส าคัญ โดยยึดหลักความสอดคล๎องกับ
ศักยภาพและความพร๎อมของผู๎ เ รี ยน  ความ
หลากหลายตามความแตกตํางของกลุํมเป้าหมาย 
รวมทั้งบูรณาการปรัชญาคิดเป็น และหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่มุํงเน๎นการจัด
ประสบการณ์ให๎ผู๎เรียนได๎รับความรู๎ ความเข๎าใจ มี
ทักษะทางวิชาชีพสามารถน าความรู๎ที่ ได๎รับไป
ประยุกต์ ใช๎ ในการด ารงชีวิต และเป็นไปตาม
จุดประสงค์ของหลักสูตร ดังนี้ 
1. มีความยืดหยุํน คือ วิทยากรได๎การออกแบบ
กระบวนการเรียนรู๎ที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการไป 
ตามสภาพของผู๎เรียน เป็นการเรียนรู๎ที่ยึดสภาพชีวิต
จริง เอาปัญหา ความต๎องการของผู๎เรียน/ชุมชนเป็น
ตัวตั้ง 
2 .  มี ก า รบู รณ าก า ร  คื อ  วิ ท ย า ก ร ว า งแ ผ น
กระบวนการที่ เชื่อมโยงแนวคิดในมิติตําง ๆ ทั้ง

แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ เพ่ือหาแนวทางรํวมกัน
พิจารณาแนวทางในการแก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให๎บรรลุ
ตามวัตถุประสงค ์
ข้อมูล ร่องรอย หลักฐาน 
1.แบบส ารวจความต๎องการหลักสูตร 
2.หลักสูตรการศึกษาตํอเนื่องของสถานศึกษา 
3.แบบส ารวจความพึงพอใจ 
4.รายงานความพึงพอใจของผู๎ เรียนที่มีตํอ
กระบวนการจัดการเรียนรู๎การศึกษาตํอเนื่อง 
5.แผนปฏิบัติการประจ าปี 
6.รายงานสรุปผลการด าเนินงานทุกหลักสูตร 
7.ภาพถําย 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปี 2564 

 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่า
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมิน
คุณภาพ 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล๎อมเข๎าด๎วยกัน เพ่ือให๎
ผู๎เรียนน าไปใช๎ในการพัฒนาการด าเนินชีวิตและ
สอดคล๎องกับวิถีชีวิตของผู๎เรียน 
3. มีวิธีการเรียนรู๎ที่หลากหลาย เพ่ือให๎เหมาะสมกับ
การด าเนินชีวิต สอดคล๎องกับวิถีชีวิตและความ 
ต๎องการของผู๎ เรียนโดยการเรียนรู๎ผํานสื่อวัสดุ
อุปกรณ์และ สื่อกิจกรรม เชํน การเรียนรู๎จากการ
ปฏิบัติจริง การจัดเวทีชุมชน การสาธิต การจัด
นิทรรศการ การจัดทัศนศึกษา การประกวด และ
การรณรงค์เป็นต๎น วิทยากร ได๎จัดท าแผนการเรียนรู๎ 
และจัดการเรียนการสอนตามแผนที่ 
ก าหนด วิทยากร ได๎ท าการวัดและประเมินผล กํอน
เรียนระหวํางเรียน และเมื่อสิ้นสุดการเรียน โดยใช๎
วิธีการประเมินที่หลากหลายวิธี เครื่องมือวัดและ
ประเมินผลกํอนเรียนระหวํางเรียน และหลังเรียน 
(สถานศึกษา และวิทยากรรํวมกันจัดท า)  ศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่า
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมิน
คุณภาพ 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

อัธยาศัยเขตดุสิต ได๎ด าเนินการนิเทศติดตามผลการ
ด า เ นิ น ง า น ก า ร วั ด แ ล ะป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร จั ด
กระบวนการเรียนรู๎ของวิทยากรโดยได๎แนะน า
เทคนิคการจัดการกบวนการสอนและก ากับติดตาม 
การจัดกระบวนการเรียนการสอนของวิทยากรอยําง
ตํอเนื่อง วิทยากรจัดท ารายงานการจัดกิจกรรมของ
วิทยากร แบบรายงานการนิเทศ ได๎มีผู๎เรียนที่ได๎น า
ความรู๎ จากการเรียนการสอนการศึกษาตํอเนื่องที่น า
ความรู๎ไปประกอบอาชีพจนประสบความส าเร็จมี
อาชีพมีงานท ามีรายได๎ที่มั่นคงสามารถอยูํรํวมใน
สังคมได๎อยํางมีความสุข 

รวมคะแนน 20   17.50 ดีเลิศ 
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 จากการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาตํอเนื่อง ในมาตรฐานที่  1 คุณภาพของ
ผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง มีคะแนนรวมเท่ากับ 44 คะแนน  อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม และในมาตรฐานที่  2 
คุณภาพการจัดการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่อง มีคะแนนรวมเท่ากับ 17.50 คะแนน  อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
 ซึ่งจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตํอเนื่อง  พบวํา สถานศึกษามีจุดเดํน และจุดที่ควรพัฒนา ดังนี้ 

จุดเด่น 
 สถานศึกษามีผลการประเมินในประเด็นพิจารณาของมาตรฐานการศึกษานอกระบบ มาตรฐาน

การศึกษาตํอเนื่อง พบวําประเด็นพิจารณาที่ผลการประเมินอยูํในระดับยอดเยี่ยม จ านวน 2 ประเด็นพิจารณา ดังนี้ 
1. ผู๎จบหลักสูตรการศึกษาตํอเนื่องสามารถน าความรู๎ได๎ไปใช๎หรือประยุต์ใช๎ บนฐานคํานิยมรํวมของสังคม โดย

ผู๎เรียนสามารถน าความรู๎ไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันในการลดรายจําย เพ่ิมรายได๎ หรือการประกอบอาชีพ หรือการ
พัฒนาตํอยอดอาชีพ การเพ่ิมมูลคําของสินค๎าและบริการ ในรูปแบบออนไลน์ และกลุํมอาชีพ วิสาหกิจชุมชน 

2. ผู๎จบหลักสูตรการศึกษาตํอเนื่องที่น าความรู๎ไปใช๎จนเห็นเป็นประจักษ์หรือตัวอยํางที่ดี โดยผู๎เรียนเป็น
แบบอยํางที่ดีหรือเป็นต๎นแบบที่สามารถน าความรู๎ไปใช๎ในการสร๎างรายได๎ให๎ตนเองและครอบครัว และสามารถเป็น
วิทยากรวิชาชีพได๎ 
และสามารถสร๎างกลุํมอาชีพได๎  

จุดที่ควรพัฒนา 
 1. สถานศึกษาควรมีการทบทวน ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพของสื่อ ให๎มีสื่อที่ใช๎ให๎ลากหลาย การน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช๎ในการวางแผนจัดหา จัดท า และพัฒนาสื่อให๎มีความหลากหลายเอ้ือตํอการเรียนรู๎ 
นอกจากนี้มุํงเน๎นในการน าสื่อบุคคล เชํนภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่สามารถน าชาวบ๎านในชุมชนเขตดุสิตมาเป็นวิทยากร
ถํายทอดองค์ความรู๎ตําง ๆ ให๎กับประชาชนและผู๎ที่สนใจ 
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ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย (เฉพาะมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู๎รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย และมาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัด
การศึกษาตามอัธยาศัย 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่า
น้ าหนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมิน
คุณภาพ 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่  1 คุณภาพ 
ของผู้รับบริการการศึกษา 
ตามอัธยาศัย 

50     

1.1 ผู๎รับบริการมีความรู๎  

หรือทักษะ หรือ

ประสบการณ์ สอดคล๎อง

กับวัตถุประสงค์ของ

โครงการหรือกิจกรรม

การศึกษาตามอัธยาศัย 

 

 

50 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

เขตดุสิตมีการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยเ พ่ือให๎

ผู๎รับบริการมีความรู๎หรือทักษะหรือประสบการณ์ ไป

ประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน โดยมีกระบวนการ

ด าเนินการ ดังนี้ 

1. สถานศึกษาก าหนดนโยบายสํงเสริม สนับสนุน 

การศึกษาตามอัธยาศัยมุํงเน๎นให๎ผู๎รับบริการได๎รับการ

เรียนรู๎ตามความสนใจ และความถนัดของตนเองและ

ส า ม า รถ น า ค ว า ม รู๎ ที่ ไ ด๎ รั บ ไ ปป ร ะยุ ก ต์ ใ ช๎ ใ น

ข้อมูล ร่องรอย หลักฐาน  
1.สมุดลงชื่อผู๎เข๎ารับบริการ กศน. แขวง ทั้ง 
5 แขวง และบ๎านหนังสือชุมชน โดยลงชื่อ
ผําน Google Form 
2 .ข๎อมูลจ านวนผู๎ รั บบริ การที่ เ ข๎ ารํ วม
โครงการ/กิจกรรม 
3.สมุดบันทึกการเรียนรู๎ของผู๎รับบริการที่
เข๎ารํวมโครงการ/กิจกรรม 
4.บันทึกรายงานผลการจัดโครงการ /
กิจกรรม 
5.แผนปฏิบัติงานประจ าปี 2564 

40 ดีเลิศ 



109 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปี 2564 

 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่า
น้ าหนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมิน
คุณภาพ 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

 

 

ชีวิตประจ าวันได๎ 

2. สถานศึกษาประชุม วางแผน การจัดกิจกรรม

การศึกษาตามอัธยาศัยที่สอดคล๎องกับความสนใจ 

และความถนัดของผู๎รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 

โดยสอดคล๎องกับสถานการณ์การแพรํระบาดของไวรัส

โคโรนํา 2019 

3.สถานศึกษาจัดท าแผนการจัดโครงการ/กิจกรรม 

การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยโดยให๎มีความสอดคล๎อง

กับสถานการณ์การแพรํระบาดของไวรัสโคนํา 2019 

กิจกรรมออนไลน์ผํานสื่ออิเล็คทรอนิกส์ 

4.สถานศึกษาด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมสํงเสริม

การอําน กศน.แขวง และแหลํงเรียนรู๎ในชุมชนโดยการ

จั ด กิ จ ก ร ร ม ใ น รู ป แ บ บ อ อ น ไ ล น์  แ ล ะ ก า ร

ประชาสัมพันธ์ผํานสื่อออนไลน์  

 
6.รายงานผลการจัดกิจกรรมในระบบ DMIS 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่า
น้ าหนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมิน
คุณภาพ 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

5.สถานศึกษาจัดท ารายงานความพึงพอใจผู๎รับบริการ

สํงเสริมการอําน กศน.แขวง 

6. สถานศึกษาจัดท าสรุปผลการด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรม สํงเสริมการอําน กศน. แขวง ศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุสิตมีการ
จัดการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือให๎ผู๎รับบริการมีความรู๎
หรือทักษะหรือประสบการณ์ ไปประยุกต์ ใช๎ ใน
ชีวิตประจ าวัน โดยมีกระบวนการด าเนินการ ดังนี้ 
1. บ๎านหนังสือชุมชนจัดกิจกรรมสํงเสริมการอํานโดย
รูปแบบออนไลน์ ประจ าปีการศึกษา 2/2563 และ 
1/2564 มีทั้งหมด 5 แขวงดังตํอไปนี้ แขวงดุสิต/แขวง
สวนจิตรลดา/แขวงถนนนครไชยศรี/แขวงวชิรพยา
บาล/แขวงสี่แยกมหานาค ซึ่งมีผู๎เข๎ารับบริการทั้งสิ้น 
1,043 คน คิดเป็นร๎อยละ100 %ของกลุํมเป้าหมาย
ที่ตั้งไว๎2ภาคการศึกษา (1,000คน)   
- กิจกรรมสํงเสริมการอํานให๎กับหนํวยทหารกอง
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่า
น้ าหนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมิน
คุณภาพ 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ประจ าการรูปแบบออนไลน์ 
- กิจกรรมสํงเสริมการอํานดูแลตนเองภายใต๎
สถานการณ์การแพรํระบาดของโรคโควิด-19 รูปแบบ
ออนไลน์ 
- สํงเสริมการอํานให๎ความรู๎พืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร
ในรูปแบบออนไลน์ 
- กิจกรรมการอํานหนังสือในชุมชนเมือง โดยจิต
อาสาสมัครชุมชน 
-กิจกรรมการเรียนออนไลน์เกี่ยวกับคูํมือวัคซีนความรู๎ 
กศน.สู๎โรคโควิด-19พร๎อมรับเกียรติบัตรออนไลน์ จาก 
ส านักงาน กศน.กทม. 
- กิจกรรมวันตํอต๎านยาเสพติดโลก “รวมพลังตํอต๎าน
ยาเสพติด”รูปแบบออนไลน์ 
- ผู๎เข๎ารับบริการบ๎านหนังสือชุมชนกศน. แขวง ทั้ง 5 
แขวงโดยมีเป้าหมายผู๎เข๎ารับบริการจ านวน 500 คน/
ภาคเรียน มีความพึงใจในการใช๎บริการคิดเป็น ร๎อยละ 
100% 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปี 2564 

 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่า
น้ าหนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมิน
คุณภาพ 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

 
 
 
 

รวมคะแนน 50   40.00 ดีเลิศ 

มาตรฐานที่  2 คุณภาพ 
การจัดการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

20     

2.1 การก าหนดโครงการ  
หรือกิจกรรมการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

5 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เขตดุสิตได๎มีกระบวนการด าเนินงาน ดังนี้ 
1.ศึกษาสภาพบริบทหรือความต๎องการหรือความ
จ าเป็นของผู๎รับบริการในชุมชนสังคมหรือนโยบายของ
หนํวยงานส านักงาน กศน.  
2.ก าหนดโครงการหรือกิจกรรมการศึกษาตาม
อัธยาศัยที่ตอบสนองตํอความต๎องการ โดยการจัดท า

 
ข๎อมูล รํองรอย หลักฐาน 
1.แบบส ารวจความต๎องการหรือความ
จ าเป็นของกลุํมเป้าหมายใยชุมชนประจ าปี
การศึกษา 2/2563และ1/2564 
2.แบบส ารวจข๎อมูลความต๎องการพัฒนา
อาชีพเพ่ือการมีงานท าประจ าปีงบประมาณ 

5 ยอดเยี่ยม 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปี 2564 

 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่า
น้ าหนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมิน
คุณภาพ 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

แผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2564 
3.ด าเนินการออกแบบ ด าเนินกิจกรรมที่สอดคล๎องกับ
วัตถุประสงค์และกลุํมเป้าหมายของโครงการหรือ
กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยที่ ก าหนดไว๎ ใน
ปีงบประมาณ 2564 
4.จัดโครงการหรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยที่
ก าหนดไว๎ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
5.จัดท ารายงานสรุปผลการจัดโครงการหรือกิจกรรม
การศึ กษาตาม อัธยาศัยและเสนอตํ อผู๎ บ ริหาร
สถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือ
รับทราบ 

2564 ประจ าปีการศึกษา2/2563และ
1/2564 ของ กศน.ต าบลทุกต าบล 
3.แบบประเมินระดับความรู๎หนังสือของ
นักศึกษา กศน.ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ประจ าปีการศึกษา 2/2563และ1/2564 
ของ กศน.ต าบล ทุกต าบล 
4.รายงานการประชุมจัดท าแผนปฏิบัติการ 
กศน.เขตดุสิต ประจ าปีงบประมาณ 2564 
5.แผนปฏิบัติการ กศน.เขตดุสิต ประจ าปี
งบประมาณ 2564 
 

2.2 ผู๎จัดกิจกรรมมีความรู๎ 
ความสามารถในการจัด
กิจกรรมการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

5 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เขตดุสิต สนับสนุนบุคลากรของสถานศึกษาที่ได๎รับ
มอบหมายในการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 
ให๎ได๎รับการพัฒนาในการจัดโครงการ กิจกรรมที่
เกี่ยวข๎องกับการศึกษาตามอัธยาศัยจากหนํวยงาน
ภายในหรือภายนอก สังกัด กศน. ดังนี้ 

ข๎อมูล รํองรอย หลักฐาน 
เ กี ย รติ บั ต ร  บุ คล ากร  กศน . เ ขตดุ สิ ต 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 ดังนี้ 
1.วิทยากรบรรยายโครงการเสริมสร๎าง
ความรู๎สู๎ไวรัสโคโรนํา 2019 
2. วิทยากรบรรยายการจัดการเรียนการ

5 ยอดเยี่ยม 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปี 2564 

 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่า
น้ าหนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมิน
คุณภาพ 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

1.ผู๎จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยที่สามารถจัด
กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยได๎ตามโครงการหรือ
กิจกรรมที่จัดขึ้น ดังนี้ 
1.1โครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพ้ืนฐาน 
29-30 มีนาคม 2564 ณ คํายลูกเสือทําชัย อ าเภอ
เมือง จังหวัดนครนายก 
1.2โครงการพัฒนาบุคลากรด๎านการเรียนการสอนโดย
การใช๎แอฟพลิเคชั่นและการผลิตสื่อวีดีโอ รุํนที่ 10 
ระหวํางวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2564 ณ ส านักงาน 
กศน.กทม. โดยมีคุณครูเข๎ารํวมดังนี้ 
     1. นางสาวปัทมา ถิ่นระหา 
     2. นางสาวพรพิมล เสาเปรีย 
     3. นายกชกร ผลผลา 
1.3โครงการสํงเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือ
ความมั่นคงพัฒนาทางกายจิตและสมองของผู๎สูงอายุ 
     1. นายอัมรินทร์ พํอค๎าช๎าง 
1.4โครงการพัฒนาผู๎เรียนเสริมสร๎างความรู๎สู๎ไวรัสโคโร

สอนโดยใช๎ Google Siteในการจัดการเรียน
การสอนแกํนักศึกษา 
3.วิทยากรโครงการจิตอาสาของส านักงาน 
กศน.กทม. 
4.วิทยากรบรรยายโครงการอบรมอาสายุว
กาชาด หลักสูตรพ้ืนฐาน 
5.วิทยาการบรรยายโครงการสํงเสริมการจัด
การศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือความมั่นคงพัฒนา
ทางกายจิตและสมองของผู๎สูงอายุ 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปี 2564 

 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่า
น้ าหนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมิน
คุณภาพ 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

นํา 2019 โดยมีคุณครูกชกร ผลผลา เข๎ารํวม 
2.กิจกรรมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยที่ได๎รับการ
พัฒนาศักยภาพและพัฒนาตนเองด๎ านการจัด
การศึกษาตามอัธยาศัยที่จัดขึ้น ดังนี้ 
2.1 โครงการเรียนรู๎กัญชาและกัญชงอยํางชาญฉลาด 
โดยมีผู๎ผํานการอบรม 3 คน 
  1. นายกชกร ผลผลา 
  2. นางสาวอรอนงค์ ส านักโนน 
  3. นางสาวจุฑารัตน์ พูลสวัสดิ์ 
2.2 โครงการพัฒนาผู๎เรียนเสริมสร๎างความรู๎สู๎ไวรัสโค
นํา 2019 โดยมีผู๎เข๎ารํวมโครงการดังนี้ 
  1. นางสาวยุพาวรรณ แก๎วดวงตา 
  2. นางสาวณัฐกัลยาณี เพ็ชรนิล 
  3. นายอัมรินทร์ พํอค๎าช๎าง 
2.3 นายกรวิชญ์ เมืองแก๎ว ได๎รับรางวัล เป็นครู กศน.
ต๎นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม อันดับที่ 1 ระดับ สน างาน 
กศน.กทม.และเป็นครูต๎นแบบครู กศน.ต าบลต๎นแบบ 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปี 2564 

 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่า
น้ าหนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมิน
คุณภาพ 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

5 ดี พรีเมี่ยม อันดับที่ 3 ระดับกลุํมลุํมน้ าเจ๎าพระยา 
3.กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีการน าความรู๎ที่
ได๎รับจากการพัฒนาศักยภาพไปใช๎ในการจัดการศึกษา
ตามอัธยาศัยที่จัดขึ้น มีดังนี้ 
  3.1 โครงการการจัดการเรียนการสอนโดยใช๎
Google Site เพ่ือใช๎ในการจัดการเรียนการสอนแกํ
นักศึกษา ผู๎เข๎ารํวม 30 คน 
3.2 กิจกรรมสํงเสริมการอําน เนื่องในวันคล๎ายวันพระ
ราชสมภพสมเด็จพระเทพฯ ผู๎เข๎ารํวม 20 คน 
 

2.3 สื่อ หรือนวัตกรรม 
และสภาพแวดล๎อมที่เอ้ือ
ตํอการจัดการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

5 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เขตดุ สิ ต  มี กระบวนการในการพัฒนาสื่ อหรื อ
นวัตกรรมและสภาพแวดล๎อมให๎ เ อ้ือตํอการจัด
การศึกษาตามอัธยาศัย โดยพัฒนาจัดหาสื่อหรือสร๎าง
นวัตกรรมบูรณาการการเรียนรู๎รํวมกับกิจกรรม
สํงเสริมการอํานออนไลน์และการเรียนรู๎ เ พ่ือจัด
กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย ที่สอดคล๎องกับ

ข๎อมูล รํองรอย หลักฐาน 
1.รายงานผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมสํงเสริมการอําน 
ฟ้ า ท ะ ล า ย โ จ ร สู๎ โ ค วิ ด -1 9  ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ 2564 
2.รายงานผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมสํงเสริมการอําน 
ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง ก า ร อ อ ม  ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ 2564 

5 ยอดเยี่ยม 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปี 2564 

 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่า
น้ าหนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมิน
คุณภาพ 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ผู๎รับบริการในชํวงโควิด19และมอบหมายให๎ กศน.
ต าบลจัดสภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ประจ าปี
งบประมาณ 2564ดังนี้ 
1. สถานศึกษามอบหมายให๎ กศน.ต าบล ทุกต าบล 
จัดท าข๎อมูลพ้ืนฐาน ท าเนียบสื่อ แหลํงเรียนรู๎และภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่นท่ีเป็นปัจจุบัน 
2.สถานศึกษามอบหมายให๎ กศน.ต าบล ทุกต าบล
ด า เนินการแนะน า ให๎ข๎ อมูล เกี่ ยวกับการใช๎สื่ อ
เทคโนโลยีสารสนเทศให๎แกํกลุํมเป้าหมายผู๎รับบริการ 
ประจ าปี 2564 
3. สถานศึกษามอบหมายให๎ กศน.ต าบล ทุกต าบล
ด าเนินการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการใช๎สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปี 2564 
4.สถานศึกษามอบหมายให๎ กศน.ต าบล ทุกต าบลน า
ผลการประเมินความพึงพอใจไปใช๎ในการพัฒนาหรือ
จัดหาสื่อ 

3.รายงานผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมสํงเสริมการอําน 
ความรู๎ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 
4.รายงานผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมสํงเสริมการอําน 
ความรู๎ทั่วไปเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 
5.รูปเลํมประกอบการประเมิน กศน.5Dพรี
เมี่ยมกศน.แขวงถนนนครไชยศรี 
6.รูปเลํมการประเมิน กศน.5Dพรีเมี่ยม 
กศน.แขวงสวนจิตรลดา 
7.เกียรติบัตร กศน.5Dพรีเมี่ยม กศน.แขวง
ถนนนครไชยศรี ประจ าปีงบประมาณ 2564 
8.เกียรติบัตร กศน.5D พรีเมี่ยม กศน.แขวง
สวนจิตรลดา ประจ าปีงบประมาณ 2563 
9.เกียรติบัตรสถานศึกษาปลอดภัย กศน.
แขวงสวนจิตรลดา ประจ าปีงบประมาณ 
2564 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปี 2564 

 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่า
น้ าหนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมิน
คุณภาพ 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

10.บันทึกข๎อความรายงานข๎อมูลสื่อ/แหลํง
เรียนรู๎/ภูมิปัญญาท๎องถิ่น กศน.ต าบล ทุก
ต าบล ประจ าปีงบประมาณ 2564 
11.รายงานท าเนียบสื่อ/แหลํงเรียนรู๎/ภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่นของ กศน.ต าบล  
ทุกต าบล 

2.4 ผู๎รับบริการมีความพึง
พอใจ 
ตํอการจัดการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

5 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

เขตดุสิตมีการส ารวจความพึงพอใจผู๎รับบริการโดยมี

การ พัฒนาแบบสอบถาม เ พ่ือ ให๎ สอดคล๎ องตํ อ

กระบวนการจัดโครงการ/กิจกรรมการศึกษาตาม

อัธยาศัยของสถานศึกษาโดยมีกระบวนการด าเนินงาน

ดังนี้ 

1.สถานศึกษารํวมกันประชุมเพ่ือจัดท าแผนและแบบ

ประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 

2.สถานศึกษาจัดท าโครงการ/กิจกรรมการศึกษาตาม

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยเขตดุสิตมีผลการด าเนินงานการจัด

กิจกรรมโครงการ การศึกษาตามอัธยาศัยที่

สามารถด าเนินได๎เป็นไปตามเกณฑ์การ

พิจารณาร๎อยละ 100.00 

ข๎อมูล รํองรอย หลักฐาน  

1.โครงการกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย  

2.แบบสอบถามความพึงพอใจ 

3.รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ

4 ดีเลิศ 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปี 2564 

 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่า
น้ าหนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมิน
คุณภาพ 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

อัธยาศัย 

3.สถานศึกษาจัดท ารายงานสรุปผลการประเมินความ
พึงพอใจ 

ในแตํละโครงการ 

รวมคะแนน 20   19.00 ยอดเยี่ยม 



จากการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามอัธยาศัย ในมาตรฐานที่  1 คุณภาพของผู้รับบริการการศึกษา
ตามอัธยาศัย  มีคะแนนรวมเทํากับ 40.00 คะแนน  อยู่ในระดับดีเลิศ และในมาตรฐานที่  2 คุณภาพการจัด
การศึกษาตามอัธยาศัย มีคะแนนรวมเทํากับ 19.00 คะแนน  อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม  
 ซึ่งจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามอัธยาศัย พบวํา สถานศึกษามีจุดเดํน และจุดที่ควรพัฒนา ดังนี้ 

จุดเด่น 
สถานศึกษามีผลการประเมินในประเด็นพิจารณาของมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู๎รับบริการการศึกษาตาม

อัธยาศัยและมาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  พบวําประเด็นพิจารณาที่ผลการประเมินอยูํในระดับ
ยอดเยี่ยม จ านวน 3 ประเด็นพิจารณา ดังนี้ 

1. ด๎านการก าหนดโครงการ หรือ กิจกรรมตามอัธยาศัย พบวํา สถานศึกษามีการประชุมวางแผนในการก าหนด
ทิศทางของการจัดกิจกรรมให๎มีความสอดคล๎องกับสถานการณ์และสภาพปัญหาในปัจจุบัน มีการก าหนดโครงการ/
กิจกรรมที่ปรากฏในแผนปฏิบัติการประจ าปี และมีโครงการ/กิจกรรมที่ก าหนดจุดมุํงหมายและวัตถุประสงค์ที่คํอนข๎าง
ชัดเจน 

2. ด๎านความรู๎ความสามารถของผู๎จัดกิจกรรม พบวํา ผู๎จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาเป็นผู๎
ที่มีความสามารถ และสามารถประสานความรํวมมือกับภาคีเครือขํายในการจัดกิจกรรมตําง ๆ ได๎อยํางเหมาะสม 

3. ด๎านสื่อ หรือนวัตกรรมและสภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย พบวําสถานศึกษาสามารถ
พัฒนา จัดหาสื่อ พัฒนานวัตกรรมและการจัดสภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการเรียนเรียนรู๎และสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ของ
การจัดโครงการ กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

สถานศึกษาควรมีการพัฒนาการใช๎สื่อ นวัตกรรม ของผู๎รับบริการ ให๎ทันตํอสถานการณ์และสามารถใช๎งาน
ได๎ในชํวงสถานการณ์การแพรํระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 พร๎อมทั้งน าข๎อมูลที่ได๎รับมาวางแผนในการจัดหา 
จัดท า และพัฒนาสื่อ หรือนวัตกรรม ให๎ทันสถานการณ์ ตลอดจนการน าสื่อเทคโนโลยีมาใช๎ในการจัดการศึกษาตาม
อัธยาศัย 



ผลการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา (มาตรฐานที่ 3 ซึ่งเป็นมาตรฐานการศึกษา ที่สามารถใช๎ผลการประเมินคุณภาพรํวมกันได๎  
ทั้งการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาตํอเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย) 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

ค่า
น้ าหนั

ก 
(คะแน

น) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมิน
คุณภาพ 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่  3 
คุณภาพ 
การบริหาร
จัดการของ
สถานศึกษา 

30   26.04 ยอด
เยี่ยม 

3.1 การบริหาร
จัดการของ
สถานศึกษาท่ี
เน๎นการมีสํวน
รํวม   

3 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยเขตดุสิตได๎มีการบริหารจัดการของ

สถานศึกษาท่ีเน๎นการมีสํวนรํวม โดยมี

ผู๎บริหารสถานศึกษาได๎เข๎ารํวมวางแผนการ

ด าเนินงานและก าหนดมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา รวมไปถึงจัดท าแผนพัฒนา

การจัดการศึกษารํวมกับบุคลากรใน

สถานศึกษา และได๎รับความเห็นชอบจาก

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุสิตได๎

มีการบริหารจัดการของสถานศึกษาที่เน๎นการมีสํวนรํวมของ

ผู๎บริหารสถานศึกษาและบุคคลากรของสถานศึกษา ผู๎บริหาร

และบุคลากร กศน.เขตดุสิต ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 มีสํวนรํวมใน

การบริหารจัดการของสถานศึกษาท่ีเน๎นการมีสาวนรํวม 

โดยมีข๎อมูล รํองรอย หลักฐาน ดังนี้ 

1.บันทึกข๎อความ ค าสั่ง บันทึกหรือรายงานการประชุมที่

เกี่ยวข๎อง 

3 ยอด
เยี่ยม 



122 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปี 2564 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาโดยมีความ

สอดคล๎องกับนโยบายของหนํวยงานต๎นสังกัด 

1. ด๎านวิชาการ โดยเปิดโอกาสให๎บุคลากรทุก

ระดับ มีสํวนรํวมในการตัดสินใจ รับฟังความ

คิดเห็นข๎อเสนอแนะจากผู๎ใต๎บังคับบัญชา มี

การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติ

การประจ าปี การจัดท าหลักสูตร งานประกัน

คุณภาพการศึกษา งานนิเทศติดตาม งาน

รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี เพ่ือให๎เกิด

ประสิทธิภาพในการบริหารงานวิชาการ และ

น าพาองค์กรสูํการเป็นสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

2.  ด๎ านการบริหารงานงบประมาณ ได๎

ด าเนินการบริหารการเงินที่เน๎นความโปรํงใส

และการมีสํ วนรํ วมการบริหารพัสดุและ

สินทรัพย์ที่ เน๎นหลักประหยัดและพอเพียง 

ตามขอบขํายของภาระงาน คือ 1) มีการจัดท า

ค า ง บ ป ร ะ ม า ณ ป ร ะ จ า ปี  แ ล ะ ก ร อ บ

งบประมาณรายจํายที่ส านักงาน กศน. ก าหนด 

2.ข๎อมูลพื้นฐาน ความต๎องการของชุมชน ท๎องถิ่น 

หรือผู๎เรียน หรือผุ๎รับบริการ ส าหรับใช๎เป็นข๎อมูลในการจัดท า

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาหรือวางแผนพัฒนาการจัด

การศึกษาและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติ

การณ์ประจ าปี2564 ของสถานศึกษา 

3.แผนปฏิบัติการประจ าปี 2564     ของสถานศึกษา 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปี 2564 

 

2) มีการจัดสรรงบประมาณ 

ให๎เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ ตามที่ กศน.

ต าบลเสนอ และตามความต๎องการของ

กลุํมเป้าหมาย 3) ควบคุมติดตามการใช๎

งบประมาณให๎เป็นไปตามแผน 4) มีการปรับ

แผนการใช๎ งบประมาณของสถานศึกษา 

ระหวํางการปฏิบัติงานตามสภาพและความ

จ าเป็นที่ เปลี่ ยนแปลง 5) มีการสรุปและ

รายงานผลการใช๎งบประมาณอยํางเปิดเผย 

บุคลากรทุกคน รับทราบความก๎าวหน๎า  

3 ด๎านการบริหารงานบุคคล มีการมอบหมาย

งานให๎ตรงตามศักยภาพของบุคลากร มีการ

สํงเสริม 

และสนับสนุนให๎บุคลากรทุกระดับได๎พัฒนา

ตนเองอยํางตํอเนื่อง ตามศักยภาพ มีการสร๎าง

ขวัญและก าลังใจให๎กับบุคลากรด๎วยการมอบ

เกียรติบัตร มอบรางวัล เมื่อบุคลากรมีการ

ปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมาย มีการวางแผน



124 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปี 2564 

 

ปฏิบัติงานรํวมกัน ผู๎บริหารสถานศึกษาได๎เน๎น

ก า ร พั ฒ นา ป ระสิ ท ธิ ภ า พ ร ะหวํ า ง ก า ร

ปฏิบัติงาน ลักษณะ 

พ่ีสอนน๎อง และการท างานเป็นทีม 

4. ด๎านงานเครือขําย มีการความส าคัญกับงาน

เครือขําย สํงเสริมให๎เครือขํายเข๎ามามีสํวนรํวม

ในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบระดับ

การศึกษาขั้ น พ้ืนฐาน การจัดการศึกษา

ตํอเนื่อง และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย มี

การประสานงานการศึกษากับหนํวยงานอ่ืน มี

การระดมทรัพยากรเ พ่ือการศึกษา การ

สํงเสริมกิจการ 

นักศึกษาแบบองค์รวม 

3.2 ระบบการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาของ
สถานศึกษา   

4 ตามกฎกระทรวง  การประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 แหํงพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหํงชาติ  พ.ศ.  2542 ซึ่ งแก๎ไข
เ พ่ิ ม เ ติ ม  (ฉบั บที่  2 )  พ . ศ .  2545  ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ  และ
กฎกระทรวงศึกษาธิการ  ก าหนดระบบ 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุสิตได๎
มีการจัดท าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ส าหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบ พ.ศ. 2555 ที่
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 20 วรรคสาม และมาตรา 25 
วรรคหนึ่ง แหํงพระราชบัญญัติสํงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 โดยมีข๎อมูล รํองรอย 

3.2 ดีเลิศ 
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หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพภายใน 
การด าเนินงานระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถาน ศึกษากศน.เขตดุสิตมีการ
ด าเนินการ ดังนี้ 
       1. สถานศึกษาได๎มีการประชุมเพ่ือวาง
แผนการด าเนินงาน และด าเนินงานเพ่ือให๎
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของวิธีการประกัน
คุณภาพภายในโดยทบทวนผลการด าเนินงาน
ในปีงบประมาณที่ผํานมาเกี่ยวกับระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถาน ศึกษา 
เ พ่ือน ามาวางแผนการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาเป็นขั้นตอนแรก  
       2. สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี ตํอมา
ได๎ ด า เ นิ น ง านตามแผน พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี  
       3. ผู๎บริหารและคณะนิเทศมีการติดตาม  
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยจัดให๎มีการ
ประเมินคุณภาพภายในตํอคณะกรรมการ
สถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา และจัดท ารายงานการประเมิน

หลักฐาน ดังนนี้ 
1.บันทึกข๎อความ ค าสั่ง บันทึกหรือรายงานการประชุมที่
เกี่ยวข๎อง 
2.มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
3.แผนพัฒนาการจัดการศึกษาหรือแผนพัฒนาคุรภาพการศึกษา 
4.แผนปฏิบัติการประจ าปี 
5.รายงานผลการด าเนินงานในแตํละโครงการ รายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 
6.รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
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ตนเองประจ าปี และน าผลจากการนิเทศเสนอ
ที่ประชุมเพ่ือรํวมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ปรับปรุง
และพัฒนาตํอไป 
       
 4 .  สถานศึกษามีการเสนอรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายในตํอคณะกรรมการ
สถานศึกษาโดยยึดหลักการมีสํวนรํวมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาและภาคีเครือขําย 

3.3 การพัฒนา
ครู และบุคลากร
ของสถานศึกษา  

3 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยเขตดุสิตสนับสนุนให๎บุคลากรทุกคน 
ได๎รับการพัฒนา การเพ่ิมพูนความรู๎ 
ความสามารถสมรรถนะ ทักษะ ศักยภาพใน
การปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าที่ ตามสาย
งาน พร๎อมการฝึกอบรมด๎านคุณธรรม
จริยธรรม ระเบียบ วินัย กฎหมายที่เกี่ยวข๎อง 
สอดคล๎องตามภารกิจที่รับผิดชอบ และความ
เป็นมืออาชีพตามสายงาน โดยสถานศึกษาได๎มี
วิธีการพัฒนาบุคลากร ภายในสถานศึกษา 
ดังนี้ 
 1. ให๎ความรู๎แนะน า ระเบียบปฏิบัติตํางๆ 
แนวทางการด าเนินงาน นโยบาย แผนงาน 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุสิต       
ร๎อยละ 80 ได๎สนับสนุนให๎ได๎รับการพัฒนาครู และบุคลากรทุก
คนจากหนํวยงานภายในและภายนอกและได๎รับการพัฒนาใน
เรื่องที่เกี่ยวข๎องกับการจัดกระบวนการเรียนรู๎ การปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน๎าและน าความรู๎ที่ได๎รับไปใช๎ ประยุกต์ใช๎ในการ
จั ดก ระบวน เ รี ยน รู๎  จนมี ค ว าม เชี่ ย ว ช าญด๎ านคว ามรู๎
ความสามารถ และทักษะในการจัดการเรียนรู๎และสามารถใช๎
เทคโนโลยีดิจิทัลได๎อยํางเหมาะสม บุคลากรทุกคน ได๎รับ
ค าปรึกษา และข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู๎ 
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าที่จากผู๎บังคับบัญชาหลากหลายเชํน 
-การพัฒนาบุคลากรด๎านการใช๎เทคโนโลยีด๎านการเรียนการสอน
ผํานระบบออนไลน์ 
-การพัฒนาบุคลากรด๎านการเรียนการสอนโดยการใช๎แอฟพลิ

3 ยอด
เยี่ยม 



127 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปี 2564 

 

และบริบท 
พ้ืนฐานของพื้นที่ที่ต๎องปฏิบัติงาน และความรู๎ 
ความเข๎าใจ และทักษะในการท างาน จาก
ผู๎บริหารและหัวหน๎ากลุํมงานตํางๆ 
2.การปฏิบัติงานในพ้ืนที่ โดสถานศึกษาได๎แบํง
การท างานในพ้ืนตามแขวงประกอบด๎วย  
ครู กศน.ต าบล โดยผู๎บริหาร หัวหน๎ากลุํมงาน 
ท าหน๎าที่นิเทศติดตาม ให๎ค าแนะน าชํวยเหลือ 
เป็นกลุํม ประกอบด๎วย กลุํมอ านวยการ กลุํม
สํงเสริมปฏิบัติการ กลุํมภาคีเครือขําย เป็น
หัวหน๎ากลุํมงาน ท าหน๎าที่สอนงาน ติดตามให๎
ค าแนะน า ชํวยเหลือ เป็นที่ปรึกษาในการ
ด าเนินงานจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยให๎บรรลุเป้าหมายและ
มีประสิทธิภาพ 
3. การเรียนรู๎ด๎วยตนเอง โดยศึกษาเรียนรู๎ด๎วย
ตนเองจากแหลํงเรียนรู๎ ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ผู๎รู๎ 
สื่อตํางๆเชํน หนังสือ สื่อออนไลน์ตํางๆ 
4. สถานศึกษามีการสํงเสริม สนับสนุน
บุคลากรของสถานศึกษาให๎ได๎รับการพัฒนา 
จากหนํวยงาน 

เคชั่นและการผลิตสื่อวีดีโอ  
โดยมีข้อมูล ร่องรอย หลักฐาน ดังนี้ 
1.บันทึกข๎อความ ค าสั่ง บันทึกหรือรายงานการประชุมที่
เกีย่วข๎อง 
2.โครงการ กิจกรรมที่เกี่ยวข๎อง 
3.รายงานผลการด าเนินงานโครงการ และกิจกรรมที่เก่ียวข๎อง 
4.ใบประกาศ เกียรติบัตร ที่เข๎ารํวมโครงการ 
5.แฟ้มสะสมผลงานของครู 
6.หลักฐานที่แสดงให๎เห็นถึงความรู๎ที่ได๎รับจากการพัฒนาไปใช๎ 
หรือประยุกต์ใช๎ในการปฏิบัติงาน เชํน ผลงาน ชิ้นงาน 
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ภายใน หรือภายนอกสังกัดส านักงาน กศน. 
ตามความถนัดและความต๎องการ 
5. เมื่อบุคลากรที่ไปเข๎ารับการอบรม และผําน
การอบรมเรียบร๎อย น าความรู๎ ทักษะที่ได๎รับ
มาถํายทอดและเป็นพ่ีเลี้ยงให๎กับบุคลากรที่
ไมํได๎รับการอบรม เพ่ือน าไปปฏิบัติได๎อยําง
ถูกต๎อง 

3.4 การใช๎
เทคโนโลยีดิจิทัล 
เพ่ือสนับสนุน
การบริหาร
จัดการ   

3 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยเขตดุสิตได๎มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัล
มาใช๎ในการบริหารจัดการที่รวดเร็ว ถูกต๎อง 
และเป็นปัจจุบัน ที่ครอบคลุมภารกิจ 4 ด๎าน 
ประกอบด๎วยด๎านบริหารวิชาการ การบริหาร
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการ
บริหารงานทั่วไป รวมทั้งงานสนับสนุนอ่ืน ๆ 
และมีการน าเทคโนโลยีไปใช๎ในการจัดท า หรือ
จัดเก็บข๎อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาซึ่ง
โปรแกรมที่น ามาใช๎ในการบริหารจัดการ
สถานศึกษามีด๎วยกันหลากหลายโปรแกรม 
อาทิเชํน Google-classroom, DMIS, E-
budget, It, E-mail โดยสถานศึกษาได๎มีการ
สนับสนุนบุคลากรในการใช๎เทคโนโลยีตํางๆ

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุสิต
สามารถน าเทคโนโลยีดิจิทัล และโปรแกรมส าเร็จรูปทาง
คอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์ มาใช๎เป็นความรู๎และสร๎างความ
เข๎าใจให๎เกิดประโยชน์ในกาสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการ
ท างานรํวมกัน ซึ่งมีข๎อมูล รํองรอย หลักฐาน ดังนี้ 
1.บันทึกข๎อความ ค าสั่ง บันทึกการประชุมที่เก่ียวข๎อง 
2.ข๎อมูลสารสนเทศด๎านการบริหารวิชาการ การบริหาร
งบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป 
3.โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ 

3 ยอด
เยี่ยม 
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ดังนี้ 
    1. ให๎ความรู๎แนะน า จัดอบรมบุคลากรใน
การใช๎เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
ในรูปแบบออนไลน์ 
  2.ให๎ค าแนะน าความรู๎เกี่ยวกับการใช๎
เทคโนโลยีในการน าเทคโนโลยีไปใช๎ในการ
จัดท า หรือจัดเก็บข๎อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษาซึ่งโปรแกรมท่ีน ามาใช๎ในการ
บริหารจัดการสถานศึกษามีด๎วยกัน
หลากหลายโปรแกรม 

3.5 การก ากับ 
นิเทศ ติดตาม 
ประเมินผลการ
ด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา   

3 1. สถานศึกษาได๎มีการประชุมโดยทบทวนผล
การด าเนินงานในปีงบประมาณที่ผํานมาเพ่ือ
วางแผนก ากับ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
ไปใช๎ ในการ พัฒนาการด า เนิ น งานข อง
สถานศึกษาซึ่งมีการวางแผนการด าเนินงาน
จัดท าแผนการก ากับ นิ เทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษาที่
เน๎นการมีสํวนรํวมของบุคลากรในสถานศึกษา 
และมอบหมายผู๎รับผิดชอบไว๎อยํางชัดเจน 
        2. สถานศึกษาจัดท าแผนการก ากับ 
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุสิต
สามารถด าเนินงานได๎เป็นไปตามเกณฑ์พิจารณาเกี่ยวกับการ
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษา
และสามารถน าผลการด าเนินงานของสถานศึกษาไปใช๎ในการ
พัฒนาการด าเนินงานของสถานศึกษาอยํางสมบูรณ์โดยมีข๎อมูล 
รํองรอย หลักฐาน ดังนี้ 
1.บันทึกข๎อความ ค าสั่ง บันทึกหรือรายงานการประชุมที่
เกี่ยวข๎อง 
2.แผนการก ากับ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน
ของสถานศึกษา 
3.รายงานผลการก ากับ นิเทศ ติดตาม และผลการด าเนินงาน

3 ยอด
เยี่ยม 
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ของสถานศึกษาที่ เน๎นการมีสํวนรํวมของ
บุคลากรในสถานศึกษา และด าเนินการตาม
แผนที่ก าหนดไว๎ 
       3. ผู๎บริหารและคณะนิเทศมีการติดตาม  
การด าเนินงาน ตามแผนการก ากับ นิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษา มีการสรุปข๎อมูล จัดท าผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา น าผลจากการ
นิเทศเสนอท่ีประชุมเพ่ือรํวมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
ปรับปรุงและพัฒนาตํอไป 
       4. สถานศึกษามีการเสนอรายงานการ
ผ ล ก า ร นิ เ ท ศ ป ร ะ จ า ปี ใ ห๎ ผู๎ บ ริ ห า ร 
คณะกรรมการสถานศึกษา ส านักงานกศน.
กทม.ทราบ และน าผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษาไปใช๎ ในการด า เนินงานของ
สถานศึกษาตํอไป 

ของสถานศึกษา 
4.หลักฐานที่แสดงให๎เห็นถึงการน าผลการก ากับ นิเทศ ติดตาม
ไปใช๎ในการพัฒนาการด าเนินงานของสถานศึกษา 

3.6 การปฏิบัติ
หน๎าที่ของ
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

3 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยเขตดุสิตได๎ด าเนินการตามประกาศ
คณะกรรมการสํงเสริม สนับสนุน และ
ประสานความรํวมมือการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย จัดประชุม

คณะกรรมการสถานศึกษามีการให๎ค าปรึกษา และพิจารณาให๎
ข๎อเสนอแนะ และให๎ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีของ
สถานศึกษาและให๎ความเห็นชอบแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
หรือแผนพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาโดยมีข๎อมูล รํองรอย 
หลักฐาน ดังนี้ 

1.8 ปาน
กลาง 
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ที่เป็นไปตาม
บทบาทท่ี
ก าหนด   

คณะกรรมการสถานศึกษาปีละ 2 ครั้ง เพ่ือ 
1.ให๎ค าปรึกษา และพิจารณาให๎ข๎อเสนอแนะ
แผนพัฒนา แผนปฏิบัติการการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
2.สํงเสริมให๎มีการระดมทุนทางสังคมและ
ทรัพยากรจากชุมชน 
3.ติดตามและเสนอแนะผลการด าเนินงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยของสถานศึกษา 
4.ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการสํงเสริม
สนับสนุนและประสานความรํวมมือการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยก าหนด  
นอกจากนี้ ยั งมีการหารื อ  ขอค าปรึ กษา 
ข๎อเสนอแนะจากกรรมการสถานศึกษาเป็น
การเฉพาะเป็นบางโครงการกิจกรรม 

1.ค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา 
2.บันทกึและรายงานการประชุม 
3.หลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรการศึกษาตํอเนื่อง 
4.สมุดเยี่ยมสถานศึกษา 
5.ข๎อเสนอแนะของคณะกรรมการสถานศึกษา 

3.7 การสํงเสริม 
สนับสนุนภาคี
เครือขํายให๎มี
สํวนรํวมในการ
จัดการศึกษา   

3 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยเขตดุสิตมีการประชุมชี้แจง สร๎าง
ความเข๎าใจ เกี่ยวกับพันธกิจ และบทบาท
หน๎าที่ ของสถานศึกษา ให๎แกํภาคีเครือขํายได๎
รับทราบ 
โดยมีกระบวนการด าเนินการ ดังนี้ 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุสิตมี
ภาคีเครือขํายหลากหลายทั้งหนํวยงานภาครัฐ เอกชน โดยภาคี
เครือขํายมีสํวนรํวมทั้งการสนับสนุนงบประมาณ สื่อ สถานที่พบ
กลุํม วิทยากร ทรัพยากรอ่ืน ๆ รํวมจัดกิจกรรมขั้นพ้ืนฐาน และ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมการศึกษาตํอเนื่อง ซึ่ งมีผลการ
ด าเนินงานดังนี้ 

3 ยอด
เยี่ยม 
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   1. สถานศึกษาจัดท าท าเนียบภาคีเครือขําย 
   2. สถานศึกษาจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือ
ชี้แจงสร๎างความเข๎าใจ 
   3 .  สถานศึ กษาขอความรํ ว มมื อภาคี
เครือขํายในการสํงเสริม สนับสนุน การจัดการ
ศึกษาด๎านสื่อ พัฒนาวิชาการ บุคคลากร ขวัญ
และก าลังใจและพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ 

1. มีภาคีเครือขําย เชํน กองทุนพัฒนาพลังงานไฟฟ้าพระนคร
เหนือ สนับสนุนงบประมาณในด๎านสื่อจัดการเรียนการสอน เชํน 
ชุดคอมพิวเตอร์ 
2. มีภาคีเครือขําย เข๎ามารํวมสํงเสริม และจัดการศึกษา จัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เชํน วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรียําน จัด
บุคลากรที่มีความรู๎ความสามารถในการสอนเสริมให๎กับผู๎เรียน 
ส านักงานเขตดุสิต สํงเสริมสนับสนุนด๎านวิทยากร สถานที่ ใน
การจัดกิจกรรม 
3. หนํวยทหารในพื้นที่เขตดุสิตให๎การสนับสนุนสถานที่ในการจัด
กิจกรรมการพบกลุํมและแหลํงเรียนรู๎ในหนํวยทหาร 
4. ชมรมผู๎สูงอายุ สํงเสริมเรื่อง 
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น  
5. ชุมชนในพ้ืนที่เขตดุสิตให๎การสนับสนุนการจัดกิจกรรม
การศึกษาตํอเนื่องให๎กับประชาชนในชุมชน 
6. เครือขําย กอ.รมน. สํงเสริมการจัดการศึกษาด๎านความม่ันคง  
7. วัดสุคันธาราม สนับสนุนด๎านสถานที่ อาคารจัดตั้ง กศน.
ต าบล 
8. ศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์6และศูนย์38 กทม. สนับสนุน
วิทยากรอบรมให๎ความรู๎ด๎านสุขภาพให๎กับผู๎สูงอายุ 
9. สภากาชาดไทยสนับสนุนสื่อ อุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรมปฐม
พยาบาลเบื้องต๎น 
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10. ศูนย์การค๎าสุพรีม คอมเพล็กซ์ สามเสน สนับสนุนศูนย์ฝึก
อาชีพชุมชน กศน.เขตดุสิต จัดพื้นที่ให๎จ าหนํายผลิตภัณฑ์ชุมชน 
11. สถานีดับเพลิงสามเสน สนับสนุนวิทยากรให๎ความรู๎เรื่อง
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข้อมูล ร่องรอย หลกัฐาน 
1. บันทึกลงนามความรํวมมือ  
2. ท าเนียบภาคีเครือขําย  
3. หนังสือขอบคุณ  
4. ภาพถํายที่เก่ียวข๎อง  
5. รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมที่ภาคีเครือขํายจัดรํวมกัน 

3.8 การสํงเสริม 
สนับสนุน 
การสร๎างสังคม
แหํงการเรียนรู๎   

5    ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยเขตดุสิตได๎มีการวางแผนงาน 
โครงการ กิจกรรม และข้ันตอนการด าเนินงาน
ในการสํงเสริม สนับสนุนการสร๎างสังคมแหํง
การเรียนรู๎โดยมีการด าเนินงานตามแผนการ
ด าเนินงาน  
   1. เพ่ือสนับสนุนสังคมแหํงการเรียนรู๎และ
ส า ม า ร ถ ถํ า ย ท อ ด อ ง ค์ ค ว า ม รู๎ ไ ป ยั ง
กลุํมเป้าหมายซึง่มีประโยชน์ตํอการเรียนรู๎ 
 
    2. มีการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุสิตมี
การจัดโครงการเพื่อให๎เกิดการสํงเสริม สนับสนุนการสร๎างสังคม
แหํงการเรียนรู๎เพ่ือสร๎างสังคมแกํการเรียนรู๎แกํนักศึกษา กศน. 
เขตดุสิต และประชาชนภายในชุมชุนโดยจัดโครงการ เชํน 
- โครงการอบรมให๎ความรู๎การค๎าขายออนไลน์ 
นอกจากนี้ได๎มีการจัดแหลํงเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับความต๎องการ 
ที่เน๎นการแบํงปันที่ทุกคนในสังคมสามารถเข๎ามามีบทบาทใน
การถํายทอดความรู๎ แลกเปลี่ยนความรู๎รํวมกัน หรือจัดกิจกรรม
การเรียนรู๎ได๎จากประสบการณ์ ความรู๎ หรือทักษะที่มีอยูํในตัว
ของบุคคล ครอบครัว  ชุมชน สั งคมผํ านสื่ อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ทรัพยากร หรือแหลํงเรียนรู๎ที่สอดคล๎องตามความ

4.16 ดีเลิศ 
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โครงการกิจกรรมและมีการน าผลการติดตาม
ไปพัฒนาโครงการ  

ต๎องการ หรือจัดกิจกรรมการเรียนรู๎โดยใช๎องค์ความรู๎ ภูมิปัญญา
ที่มีอยูํ เพ่ือพัฒนาความรู๎ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์
และทัศนคติที่ดี 
 
 
มีข้อมูล ร่องรอย หลักฐาน 
1.แผนงานโครงการ 
2.ท าเนียบแหลํงเรียนรู๎ที่เป็นผลมาจากการสํงเสริม 
3.ข๎อมูลการหือรายงานผลการติดตามและประเมินผลการใช๎
แหลํงเรียนรู๎ 
4.สมุดเยี่ยมแหลํงเรียนรู๎ 
5.เกียรติบัตร รางวัลที่เกี่ยวข๎อง 

3.9 การวิจัยเพื่อ
การบริหาร 
จัดการศึกษา
สถานศึกษา 

3 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยเขตดุสิตได๎มีการประชุมบุคลากร เป็น
ประจ าทุกเดือน เพ่ือมีการก าหนดประเด็นวิจัย
ที ่
สอดคลองกับสถาณการณปจจุบันที่มีปญหาใน
การ 
จัดการเรียนการสอน เนื่องจากสถานการณ
เชื้อ 
ไวรัสโคโรนา (Covid-19) ดังนั้น กศน.เขต

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุสิตมี
งานวิจัยที่สอดคล๎องกับสถานการณ์ ปัญหา และความต๎องการ
ในแตํละชั้นเรียน และของสถานศึกษา ไดมี 
การจัดท าวิจัยเพื่อการพัฒนา 
(Research and Development) ใน 
หัวขอ “การพัฒนาครูดานการจัดการ 
เรียนการสอน โดยการใช๎ Google Classroom ของศูนย
การศึกษานอก 
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต 

1.88 ดี 
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ดุสิต 
เล็งเห็นถึงความส าคัญของการจัดการเรียนการ 
สอนผ านระบบออนไลน โดยใช โปรแกรม 
Google classroom โดยได๎มุํงเน๎นให๎ครู 
กศน. ทุกคนจัดการเรียนการสอนผานระบ
บ อ อ น ไ ล น โ ด ย ใ ช โ ป ร แ ก ร ม  Google 
classroom  เพ่ือใช๎กระบวนการวิจัยเป็นสํวน
หนึ่งของการแก๎ปัญหาในชั้นเรียน โดยการ
พัฒนาการเรียนรู๎  ด๎วยการศึกษาวิเคราะห์
ปัญหาการเรียนรู๎ วางแผนแก๎ไขปัญหาการ
เรียนรู๎ เก็บรวบรวมข๎อมูล และวิเคราะห์ข๎อมูล
อยํางเป็นระบบ ทั้งนี้มีเป้าหมายให๎สถนศึกษา
ส าม า รถท า วิ จั ย แ ล ะ พัฒ นานวั ต ก ร ร ม 
การศึกษาที่น าไปสูํคุณภาพการเรียนรู๎ ก าหนด
ประ เ ด็ น ก า ร วิ จั ย ได๎ โ ด ยมี ขั้ น ตอนกา ร
ด าเนินงานดังนี้ 
1.ประชุมเพ่ือก าหนดประเด็นการวิจัย 
2.ก าหนดแผนแนวทางการด าเนินงานวิจัยของ
สถานศึกษา 
3.มีการด าเนินงานวิจัย 
4.มีรายงานผลการวิจัย 

ดุสิต”  
โดยมีข๎อมูล รํองรอย หลักฐาน ดังนี้ 
1. แผนการจัดการเรียนรู๎ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และ
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25634 
2. บันทึกหลังการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และ
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25634 
3. รายงานผลการวิจัย 
4.สรุปผลโครงการ/แบบประเมินความพอใจโครงการ 
5. รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
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รวมคะแนน 30   26.04 ยอด
เยี่ยม 
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จากการประเมินตนเองของสถานศึกษา ในมาตรฐานที่ 3 คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา อยูํใน
ระดับ ยอดเยี่ยม มีคะแนนรวมเทํากับ 26.04 คะแนน 
 ซึ่งจากผลการประเมินคุณภาพในมาตรฐานที่ 3 คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา พบวํา 
สถานศึกษามีจุดเดํน และจุดที่ควรพัฒนา ดังนี้ 

จุดเด่น 
สถานศึกษามีผลการประเมินในประเด็นพิจารณาของมาตรฐานที่ 3 คุณภาพการบริหารจัดการของ

สถานศึกษา พบวําประเด็นพิจารณาที่ผลการประเมินอยูํในระดับ ยอดเยี่ยม จ านวน 4 ประเด็นพิจารณา ดังนี้ 
1.การสํงเสริม สนับสนุนภาคีเครือขํายให๎มีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา ซึ่งมีภาคีเครือขํายที่ 

หลากหลาย ทั้งหนํวยงานภาครัฐ เอกชน เชํน ทหาร ห๎างสรรพสินค๎าสุพรีมคอมเพล็กซ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล   
ศรียําน  ชมรมผู๎สูงอายุ สํงเสริมภูมิปัญญาท๎องถิ่น วัดสุคันธาราม สภากาชาดไทย ฯลฯ 

2.การพัฒนาครู และบุคลากรของสถานศึกษา โดยการใช๎โปรแกรมส าเร็จรูปในการบริหารจัดการ 
สํงผลให๎มีความรวดเร็ว ถูกต๎อง และเป็นปัจจุบัน และครอบคลุมภารกิจ 4 ด๎าน ประกอบด๎วยด๎านบริหารวิชาการ 
การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป รวมทั้งงานสนับสนุนอ่ืน ๆ และมีการน า
เทคโนโลยีไปใช๎ในการจัดท า หรือจัดเก็บข๎อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาซึ่งโปรแกรมท่ีน ามาใช๎ในการบริหาร
จัดการสถานศึกษามีด๎วยกันหลากหลายโปรแกรม อาทิเชํน Google-classroom, DMIS, E-budget, IT, E-mail 

 
จุดที่ควรพัฒนา 
กศน.เขตดุสิต ควรชี้แจงท าความเข๎าใจบทบาทหน๎าที่ การปฏิบัติหน๎าที่ของคณะกรรมการ 

สถานศึกษาที่เป็นไปตามบทบาทที่ก าหนด เพ่ือท าความเข๎าใจเกี่ยวกับบทบาทหน๎าที่ในการท างานของ
คณะกรรมการสถานศึกษา และให๎คณะกรรมการสถานศึกษาเข๎ามามีบทบาทมากข้ึน 
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                              บทท่ี 3 
สรุปผลการประเมินตนเอง และแนวทางการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  

 
 จากผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของ
สถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดังนี้ 

มาตรฐานการศึกษา 
แต่ละประเภท 

คะแนนจากผลการประเมินคุณภาพ 
รวม 

คะแนนที่ได ้
ระดับ 

คุณภาพ 

ด้านที่ 1 
คุณภาพของ

ผู้เรียน 

ด้านที่ 2 
คุณภาพการจัด

การศึกษา 

ด้านที่ 3 คุณภาพ
การบริหารจัดการ
ของสถานศึกษา 

คะแนนเต็ม 50 คะแนน 20 คะแนน 30 คะแนน 100 คะแนน 
มาตรฐานการศึกษา 
นอกระบบ ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

39.30 16.00 26.04 81.34 ดีเลิศ 

มาตรฐานการศึกษา
ต่อเนื่อง 

44.00 17.50 26.04 87.54 ดีเลิศ 

มาตรฐานการศึกษา 
ตามอัธยาศัย 

40.00 19.00 26.04 85.04 ดีเลิศ 

คะแนนเฉลี่ย จากผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 84.64 ดีเลิศ 
 
 

 ทั้งนี้ จากการสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เมื่อน า
คะแนนเฉลี่ยจากทุกมาตรฐานที่ได๎ในภาพรวม ไปเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ พบวํา สถานศึกษามีผลการ
ประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับ ดีเลิศ มีคะแนนรวมเท่ากับ 84.64 คะแนน และเมื่อพิจารณาผล               
การประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาแตํละประเภท สามารถสรุปผลการประเมินตนเอง ได๎ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง ประเภทการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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 ระดับคุณภาพจากผลการประเมินคุณภาพ 
จากการประเมินตนเองของสถานศึกษา สามารถสรุปได๎วํา สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อยูํในระดับ ดีเลิศ 
ผลการด าเนินงาน ร่องรอย และหลักฐานที่สนับสนุนผลการประเมินคุณภาพ 

ด้านคุณภาพของผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลจากการจัดการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบวํา ผู๎เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา       
มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในภาพรวมทุกระดับชั้น พบวําสํวนมากสูงกวําคะแนนคําเป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนด คิดเป็นร๎อยละ 100 โดยผู๎บริหารและบุคคลกรได๎มีการด าเนินงานจนบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว๎ และมี
ผลสัมฤทธิ์ที่นําพึงพอใจ โดยมุํงพัฒนาผู๎เรียนให๎มีทักษะแหํงศตวรรษท่ี 21 โดยจัดการศึกษานอกระบบที่มุํงเน๎น
ให๎ผู๎เรียนและผู๎รับบริการ ใช๎เทคโนโลยีอยํางมีคุณภาพ เกิดทักษะการเรียนรู๎ มีทักษะการขยายอาชีพ และมี
ทักษะการคิดเป็น ที่สอดคล๎องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดการศึกษาอยํางมีคุณภาพ ภายใต๎การมี
สํวนรํวมของภาคีเครือขําย นอกจากนี้ยังพบวําจบหลักสูตรสามารถน าความรู๎ที่ได๎รับไปใช๎ในการศึกษาตํอหรือ
ประกอบอาชีพหรือเพ่ือการศึกษาตํอในระดับที่สูงขึ้น 
   ด้านคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สถานศึกษามีการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษาการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2561) มีการศึกษาวิเคราะห์ความสอดคล๎องกับบริบทของสถานศึกษา ตลอดจนมาการจัดท าเอกสารประกอบ
หลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2561) ครบทุกสาระ และได๎รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา โดยมีผู๎บริหาร
สถานศึกษาได๎อนุมัติให๎ใช๎หลักสูตร ตั้งแตํภาคเรียนที่ 1/2562 เป็นต๎น ยังพบวําสถานศึกษามีการพัฒนา
ครูผู๎สอนให๎มีความรู๎ความสามารถในการน าเทคโนโลยีมาชํวยในการจัดการเรียนสอน เชํน Google 
Classroom, Google meet, ไลฟ์สดโดยระบบOBSทางแอพลิเคชันFacebook, วีดิทัศน์สื่อออนไลน์และ
กระบวนการจัดการเรียนรู๎และการวัดผลประเมินผลผู๎เรียนโดยใช๎เทคโนโลยี แบบทดสอบออนไลน์Google 
Form, Kahoot, Quizizz, Bingo card เป็นต๎น  

ด้านคุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์               
พันธกิจ อัตลักษณ์ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตามแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2564) และมี
การแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีความสอดคล๎องกับบริบทของสถานศึกษา ความต๎องการ
ของชุมชน สอดคล๎องกับนโยบายของหนํวยงานต๎นสังกัด โดยมุํงเน๎นให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวม เชํน 
คณะกรรมการสถานศึกษา บุคลากรของสถานศึกษา ผู๎แทนนักศึกษา ศิษย์เกํา ผู๎แทนชุมชนชุมชน รํวม
พิจารณาให๎ความคิดเห็น ให๎ค าปรึกษา เสนอแนะ ตลอดจนคณะกรรมการสถานศึกษาให๎ความเห็นชอบตาม
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2564) และมีการแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ
สถานศึกษาน าแผนปฏิบัติไปสูํการปฏิบัติ และรายงานผลให๎ผู๎บริหารสถานศึกษารับทราบ นอกจากนี้
สถานศึกษาจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564  เสนอภาคีเครือขํายได๎รับทราบ



140 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปี 2564 

 

ผลการด าเนินงาน ให๎ข๎อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาในปีตํอไป และคณะกรรมการสถานศึกษารับรองผลการ
ปฏิบัติงานประจ าป 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพ 
 

ประเด็นควรพัฒนา แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
การใช๎สื่อออนไลน์ที่เหมาะสมในการจัดการเรียน
การสอนตํอนักศึกษา 

1. สถานศึกษาควรมีการจัดอบรมบุคคลากรให๎มีความรู๎
ความสามารถในเรื่อง “การใช๎สื่อในการจัดการเรียนการ
สอนที่มีความเหมาะสม และหลากหลายตํอผู๎เรียน” 
2. สถานศึกษาควรมีการวิเคราะห์สภาพปัญหาการใช๎สื่อ
ในการจัดการเรียนการสอน และน ามาวิเคราะห์เพ่ือที่จะ
ได๎น าสื่อไปใช๎ได๎เหมาะสมกับผู๎เรียน 

 
 ความต้องการการส่งเสริม สนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด 

1. จัดอบรมให๎ความรู๎กับบุคลากรของสถานศึกษาเรื่องสื่อเทคโนโลยี และการพัฒนาสื่อในการจัดการ
เรียนการสอน 
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สรุปผลการประเมินตนเอง ประเภทการศึกษาต่อเนื่อง 
 ระดับคุณภาพจากผลการประเมินคุณภาพ 

จากการประเมินตนเองของสถานศึกษา สามารถสรุปได๎วํา สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ตํอเนื่อง อยูํในระดับ ยอดเยี่ยม 

ผลการด าเนินงาน ร่องรอย และหลักฐานที่สนับสนุนผลการประเมินคุณภาพ 
ด้านคุณภาพของผู้เรียนการศึกษาการศึกษาต่อเนื่อง ผลการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา

ตํอเนื่องของสถานศึกษา พบวํา ผู๎เรียนการศึกษาตํอเนื่องสูงกวําเป้าหมายของโครงการ มีการด าเนินการจัด
การศึกษาตํอเนื่องในกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนที่สอดคล๎องกับสภาพปัญหา ความต๎องการและความพร๎อม
ของผู๎เรียนรวมไปถึงสอดคล๎องกับสภาพปัญหาในยุคปัจจุบัน ผู๎เรียนมีความสนใจสมัครเข๎าฝึกอบรมในหลักสูตร
การศึกษาตํอเนื่อง และสามารถผํานการวัดและประเมินตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ก าหนด จนสามารถ
จบหลักสูตรที่สมัครฝึกอบรมในแตํละหลักสูตรครบทุกคน จากการติดตามพบวําผู๎จบหลักสูตรทุกคนสามารถ
น าความรู๎ที่ได๎รับไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน น าความรู๎ไปพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม ตลอดจน
สามารถน าความรู๎และทักษะที่ได๎รับไปประยุกต์ใช๎ในการประกอบอาชีพและตํอยอดอาชีพของตนเองได๎   

ด้านคุณภาพการจัดการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่อง สถานศึกษามีการส ารวจความต๎องการของ
กลุํมเป้าหมาย และน าข๎อมูลมาวางแผนในการจัดท าหลักสูตรการศึกษาตํอเนื่อง ตามองค์ประกอบส าคัญของ
หลักสูตรครบถ๎วน และน าเสนอหลักสูตรให๎คณะกรรมการสถานศึกษาให๎ความเห็นชอบ และผู๎บริหาร
สถานศึกษามีการอนุมัติใช๎หลักสูตร ในปีงบประมาณ 2564 สถานศึกษามีหลักสูตรตํอเนื่องหลากหลาย
หลักสูตร เชํน หลักสูตรการแปรรูปผลไม๎ หลักสูตรศิลปประดิษฐ์พวงมาลัยกระดาษทิชชู หลักสูตรอาหารต๎าน
โควิด หลักสูตรการท าหน๎ากากอนามัยแบบผ๎า หลักสูตรเสริมสร๎างสุขภาวะที่ดีให๎กับผู๎สูงอายุกับประชากร     
วัยแรงงาน หลักสูตรการเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเมืองสูํประชาชน  เป็นต๎น 
สถานศึกษาได๎น าหลักสูตรไปใช๎ในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมให๎กับประชาชนที่มีความสนใจในหลักสูตรนั้น ซึ่ง
สถานศึกษาได๎รับสมัครวิทยากรที่มีความรู๎ความสามารถ มีประสบการณ์ในสาขาวิชาหรือหลักสูตรนั้น เป็นผู๎จัด
กระบวนการเรียนรู๎ โดยมีการจัดท าแผนการเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีกระบวนการวัด 
ประเมินที่สอดคล๎องกับแผนการจัดการเรียนรู๎ตามสภาพจริงเหมาะสมกับสภาพของหลักสูตรนั้น สํงผลให๎มี
ผู๎เรียนทีจ่บหลักสูตรทุกหลักสูตรทุกคน สารถน าความรู๎ที่ได๎รับไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน และประยุกต์ใช๎
ในการตํอยอดอาชีพ รวมไปถึงการพัฒนาสูํการประกอบอาชีพ และพัฒนาตนเอง สังคม และชุมชนได๎ 

ด้านคุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์     
พันธกิจ อัตลักษณ์ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตามแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2564) และมี
การแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีความสอดคล๎องกับบริบทของสถานศึกษา ความต๎องการ
ของชุมชน สอดคล๎องกับนโยบายของหนํวยงานต๎นสังกัด โดยมุํงเน๎นให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวม  เชํน 
คณะกรรมการสถานศึกษา บุคลากรของสถานศึกษา ผู๎แทนนักศึกษา ศิษย์เกํา ผู๎แทนชุมชนชุมชน              
รํวมพิจารณาให๎ความคิดเห็น ให๎ค าปรึกษา เสนอแนะ ตลอดจนคณะกรรมการสถานศึกษาให๎ความเห็นชอบ 
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ตามแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2564) และมีการแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ
สถานศึกษาน าแผนปฏิบัติไปสูํการปฏิบัติ และรายงานผลให๎ผู๎บริหารสถานศึกษารับทราบ นอกจากนี้
สถานศึกษาจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564 เสนอภาคีเครือขํายได๎รับทราบ
ผลการด าเนินงาน ให๎ข๎อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาในปีตํอไป และคณะกรรมการสถานศึกษารับรองผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปี 

 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพ 
 

ประเด็นควรพัฒนา แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
การติดตาม การประเมินสื่อที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ 1. สถานศึกษาควรมีการทบทวน ตรวจสอบ และประเมิน

สื่อการเรียนรู๎ในการจัดการศึกษาตํอเนื่อง 
2. สถานศึกษาควรน าผลจากการประเมินสื่อมาใช๎ในการ
จัดหา พัฒนาสื่อให๎สอดกับหลักสูตร   
๓.สถานศึกษาควรมีการตํอยอด และพัฒนาสื่อให๎มีความ
เหมาะสม และตรงตามความต๎องการของผู๎เรียน 

 
 ความต้องการการส่งเสริม สนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด 

1. จัดอบรมบุคลากรให๎มีความรู๎ ความสามารถในการจัดท าหลักสูตรการศึกษาตํอเนื่องที่มีคุณภาพ 
2. จัดอบรมวิทยากร หรือผู๎จัดการเรียนรู๎การศึกษาตํอเนื่อง  เพ่ือให๎วิทยากรหรือผู๎จัดการศึกษา

ตํอเนื่องได๎รับการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง 
3. จัดอบรมให๎ความรู๎บุคลากรของสถานศึกษาในการประเมินหลักสูตรการศึกษาตํอเนื่อง 
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สรุปผลการประเมินตนเอง ประเภทการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ระดับคุณภาพจากผลการประเมินคุณภาพ 

จากการประเมินตนเองของสถานศึกษา สามารถสรุปได๎วํา สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
ตามอัธยาศัย อยูํในระดับ ดีเลิศ 

ผลการด าเนินงาน ร่องรอย และหลักฐานที่สนับสนุนผลการประเมินคุณภาพ 
ด้านคุณภาพของผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย  ผู๎จัดกิจกกรมการศึกษาตามอัธยาศัยของ     

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุสิต มีกระบวนการในการออกแบบและจัดกิจกรรม
การเรียนรู๎ที่หลากหลาย โดยมีการน านโยบายและจุดเน๎นของส านักงาน กศน. นโยบายและจุดเน๎นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของแผนการศึกษาแหํงชาติ 20 ปี มาก าหนดเป็นแผนงาน 
โครงการในการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือให๎บรรลุตามเป้าหมาย มีความเชื่อมโยงกับพันธกิจ 
เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์จากการท างาน จากบุคคล ครอบครัว ชุมชน จากแหลํงความรู๎ตําง ๆ เพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู๎ ทักษะและการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีลักษณะที่ส าคัญคือ ไมํมีหลักสูตร ไมํมีเวลาเรียนที่
แนํนอน ไมํจ ากัดอายุ ไมํมีการลงทะเบียน และไมํมีการสอน ไมํมีการรับประกาศนียบัตร มีหรือไมํมีสถานที่
แนํนอน สามารถเรียนได๎ตลอดเวลาและเกิดขึ้นในทุกชํวงวัยตลอดชีวิต โดยศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุสิต ได๎ด าเนินงานจัดกิจกรมการศึกษาตามอัธยาศัย ที่หลากหลายเพ่ือเพ่ิ มโอกาส
ทางการเรียนรู๎ให๎กับผู๎เรียนและผู๎รับบริการ โดยสํงเสริมให๎ผุ๎เรียนและผู๎รับบริการได๎รับความรู๎และทักษะ
พ้ืนฐานในการแสวงหาความรู๎ที่จะเอ้ือตํอการเรียนรู๎ตลอดชีวิต ได๎เรียนรู๎สาระสาระที่สอดคล๎องกับ
ความสามารถและความสนใจความจ าเป็นในการยกระดับคุณภาพชีวิต ทั้งในด๎านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม และสามารถน าความรู๎ที่ได๎รับไปใช๎ประโยชน์ตามความต๎องการของตนเอง ศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุสิต ได๎ด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมที่สํงเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
เชํน โครงการสํงเสริมการอําน กศน.แขวง โดยสอดแทรกกิจกรรมที่มีความสนุกสนาน โดยผู๎เข๎ารํวมรับบริการ
กิจกรรมมีผลความพึงพอใจอยูํในระดับดีมาก และได๎น าผลจากการสรุปผลการด าเนินงานในแตํละกิจกรรมมา
ทบทวน เพ่ือทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข๎อดี ข๎อเสีย ในการน าไปพัฒนาปรับปรุงแก๎ไขในการวางแผนการ
ด าเนินงานในปีตํอไป 

  ด้านคุณภาพการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย สถานศึกษามีการก าหนดโครงการ/
กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยที่สอดคล๎องกับบริบท ความต๎องการ และความจ าเป็นของกลุํมเป้าหมาย ซึ่งได๎
ก าหนดโครงการ/กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย แตํมีบางโครงการที่ยังไมํตอบโจทย์ของกลุํมเป้าหมาย
เทําที่ควร ในการจัดกิจกรรมตามอัธยาศัยสถานศึกษามีผู๎จัดท ามีความรู๎ มีความสามารถในการจัดกิจกรรมตําง 
ๆ การจัดกิจกรรมสํงเสริมรักการอําน เชํน กิจกรรมวันเด็กแหํงชาติ ด๎านศิลปะ และกิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู๎
สํงเสริมการอํานสํงเสริมการเรียนรู๎ให๎กับเด็กนักเรียนปฐมวัย ซ่ึงกิจกรรมมีวัตถุประสงค์กระบวนการจัด
กิจกรรมที่ชัดเจน มีผู๎เข๎ารับบริการที่หลากหลายทุกชํวงวัย นอกจากผู๎จัดกิจกรรมยังสํงเสริมภาคีเครือขํายมี
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สํวนรํวมในการรสนับสนุนรํวมจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย มีผู๎รับบริการเข๎ารํวมโครงการ/กิจกรรมมี
ความพึงพอใจในรูปแบบและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน จ านวน 500 คน คิดเป็นร๎อยละ 100 

        ด้านคุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์             
พันธกิจ อัตลักษณ์ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตามแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561-2564) และมี
การแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีความสอดคล๎องกับบริบทของสถานศึกษา ความต๎องการ
ของชุมชน สอดคล๎องกับนโยบายของหนํวยงานต๎นสังกัด โดยมุํงเน๎นให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวม เชํน 
คณะกรรมการสถานศึกษา บุคลากรของสถานศึกษา ผู๎แทนนักศึกษา  ศิษย์เกํา ผู๎แทนชุมชนชุมชน รํวม
พิจารณาให๎ความคิดเห็น ให๎ค าปรึกษา เสนอแนะ ตลอดจนคณะกรรมการสถานศึกษาให๎ความเห็นชอบ ตาม
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2564) และมีการแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ
สถานศึกษาน าแผนปฏิบัติไปสูํการปฏิบัติ และรายงานผลให๎ผู๎บริหารสถานศึกษารับทราบ นอกจากนี้
สถานศึกษาจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564 เสนอภาคีเครือขํายได๎รับทราบ
ผลการด าเนินงาน ให๎ข๎อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาในปีตํอไป และคณะกรรมการสถานศึกษารับรองผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปี 
 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพ 
ประเด็นควรพัฒนา แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

1. สื่อ หรือนวัตกรรม และสภาพแวดล๎อมที่เอ้ือ
ตํอการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 

1. สถานศึกษาควรมีการประเมินผลการใช๎สื่อการศึกษา
ตามอัธยาศัยที่มีความเหมาะสมกับกลุํมเป้าหมาย 
2. สถานศึกษาควรพัฒนาผู๎จัดการศึกษาตามอัธยาศัยให๎
มีความรู๎ ความเข๎าใจ และสามารถพัฒนาสื่อการเรียนรู๎
เพ่ือสํงเสริมให๎การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยมีคุณภาพ
มากยิ่งขึ้น 

 
 ความต้องการการส่งเสริม สนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด 

1. จัดอบรมบุคลากรสถานศึกษาให๎มีความรู๎ความเข๎าเกี่ยวกับหลักการและแนวทางการจัด 
การศึกษาตามอัธยาศัยที่คุณภาพ 

2.  จัดอบรมบุคลากรสถานศึกษาให๎มีความรู๎ในเรื่องสื่อ หรือนวัตกรรม และการจัดสภาพแวดล๎อมที่
เอ้ือตํอการเรียนรู๎ตามอัธยาศัยและเกิดประโยชน์สูงสุดตํอผู๎รับบริการ 
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ภาคผนวก ก 
เชํน  

 ประกาศใช๎มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 
ของสถานศึกษา 

 คําเป้าหมายเพ่ือใช๎ในการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน 
การศึกษาของสถานศึกษา 

 ตารางผลคําเฉลี่ยของคะแนนสอบ N-NET ของสถานศึกษาปี 2563 

 ตารางผลการเปรียบเทียบกับคําเป้าหมาย 

 ค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 รํองรอย และหลักฐานที่ส าคัญจากการด าเนินงานตามสภาพจริงของสถานศึกษาที่
สนับสนุนการด าเนินงานของสถานศึกษา 
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ค่าเป้าหมายของสถานศึกษาเพื่อใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาประจ าปีงบประมาณ 2564 

 

เพ่ือเป็นการก าหนดเป้าหมายของการพัฒนาผู๎เรียนของสถานศึกษา ตามแนวทางการประเมินคุณภาพ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุสิต จึงมีการก าหนดคําเป้าหมายเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่จะให๎
เกิดแกํผู๎เรียน โดยการมีสํวนรํวมของผู๎บริหารสถานศึกษา และบุคลากรของสถานศึกษา เพ่ือใช๎ในการ
เทียบเคียง ตรวจสอบ ประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษาเฉพาะในประเด็นการพิจารณาที่
สมควรจัดให๎มีการก าหนด คําเป้าหมาย ส าหรับใช๎ในการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ไว๎ดังนี้ 

มาตรฐานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ประเด็นการพิจารณาที่ 1.1 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีสอดคล้องกับ

หลักสูตรสถานศึกษา 
ค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ คือ สถานศึกษามีการก าหนดคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

รายวิชาบังคับท่ีไว้เป็นค่าเป้าหมาย โดยก าหนดจาก 
                    คะแนนเฉลี่ยผลการสอบปลายภาคเรียนของผู๎เรียน จ านวน 2 ภาคเรียน หรือ 
            √       คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-net)  
จ านวน 2 ภาคเรียน ดังนี้ 
 

ระดับ/รายวิชา คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาบังคับ 
ที่สถานศึกษาก าหนดไว้เป็นค่าเป้าหมาย 

ประถมศึกษา  
- ทักษะการเรียนรู๎ คําเฉลี่ย 49.63 
- ภาษาไทย คําเฉลี่ย 64.16 
- ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน คําเฉลี่ย 30.28 
- คณิตศาสตร์ คําเฉลี่ย 28.51 
- วิทยาศาสตร์ คําเฉลี่ย 45.18 
- ชํองทางการเข๎าสูํอาชีพ คําเฉลี่ย 59.44 
- ทักษะการประกอบอาชีพ คําเฉลี่ย 55.00 
- พัฒนาอาชีพให๎มีอยูํมีกิน คําเฉลี่ย 46.11 
- เศรษฐกิจพอเพียง คําเฉลี่ย 47.22 
- สุขศึกษา พลศึกษา คําเฉลี่ย 54.44 
- ศิลปศึกษา คําเฉลี่ย 45.00 
- สังคมศึกษา คําเฉลี่ย 48.89 
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ระดับ/รายวิชา คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาบังคับ 
ที่สถานศึกษาก าหนดไว้เป็นค่าเป้าหมาย 

- ศาสนา และหน๎าที่พลเมือง คําเฉลี่ย 68.89 
- การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม คําเฉลี่ย 58.33 

มัธยมศึกษาตอนต๎น  
- ทักษะการเรียนรู๎ คําเฉลี่ย 36.22 
- ภาษาไทย คําเฉลี่ย 54.23 
- ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน คําเฉลี่ย 24.26 
- คณิตศาสตร์ คําเฉลี่ย 57.17 
- วิทยาศาสตร์ คําเฉลี่ย 26.68 
- ชํองทางการพัฒนาอาชีพ คําเฉลี่ย 45.00 
- ทักษะการพัฒนาอาชีพ คําเฉลี่ย 42.85 
- พัฒนาอาชีพให๎มีความเข๎มแข็ง คําเฉลี่ย 33.79 
- เศรษฐกิจพอเพียง คําเฉลี่ย 41.87 
- สุขศึกษา พลศึกษา คําเฉลี่ย 58.80 
- ศิลปศึกษา คําเฉลี่ย 33.90 
- สังคมศึกษา คําเฉลี่ย 45.43 
- ศาสนา และหน๎าที่พลเมือง คําเฉลี่ย 37.83 
- การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม คําเฉลี่ย 39.11 

มัธยมศึกษาตอนปลาย  
- ทักษะการเรียนรู๎ คําเฉลี่ย 34.96 
- ภาษาไทย คําเฉลี่ย 45.84 
- ภาษาอังกฤษเพ่ือชีวิตและสังคม คําเฉลี่ย 20.81 
- คณิตศาสตร์ คําเฉลี่ย 22.93 
- วิทยาศาสตร์ คําเฉลี่ย 23.42 
- ชํองทางการขยายอาชีพ คําเฉลี่ย 53.31 
- ทักษะการขยายอาชีพ คําเฉลี่ย 30.67 
- พัฒนาอาชีพให๎มีความม่ันคง คําเฉลี่ย 36.48 
- เศรษฐกิจพอเพียง คําเฉลี่ย 40.20 
- สุขศึกษา พลศึกษา คําเฉลี่ย 49.47 
- ศิลปศึกษา คําเฉลี่ย 25.73 
- สังคมศึกษา คําเฉลี่ย 41.61 
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ระดับ/รายวิชา คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาบังคับ 
ที่สถานศึกษาก าหนดไว้เป็นค่าเป้าหมาย 

- ศาสนา และหน๎าที่พลเมือง คําเฉลี่ย 38.10 
- การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม คําเฉลี่ย 31.12 

 
  ประเด็นการพิจารณาที่ 1.2 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ

คุณลักษณะท่ีดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
   ค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ คือ สถานศึกษาคาดวําจะมีผู๎เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ได๎รับการยกยํอง 

เชิดชูเกียรติ หรือเป็นแบบอยํางท่ีดีในด๎านที่เก่ียวข๎องกับการมีคุณธรรม จริยธรรม คํานิยม หรือคุณลักษณะที่ดี 
จ านวน  12 คน 

 

  ประเด็นการพิจารณาที่ 1.3 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อ่ืน  
            ค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ คือ สถานศึกษาคาดวําจะมีผู๎เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ ไตรํตรองอยํางรอบคอบ โดยใช๎ข๎อมูลและเหตุผลประกอบการตัดสินใจ แก๎ไขปัญหาได๎
อยํางถูกต๎อง สมเหตุสมผล และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรํวมกับผู๎อ่ืนได๎ จ านวน 7 คน  
 

  ประเด็นการพิจารณาที่ 1.4 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสามารถในการสร้างสรรค์งาน 
ชิ้นงาน หรือนวัตกรรม 

  ค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ คือ สถานศึกษาคาดวําจะมีผู๎เรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่สามารถสร๎าง
โครงงาน ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์ งานสร๎างสรรค์ หรือสิ่งใหมํที่สามารถน าไปใช๎ประโยชน์ได๎จริง จ านวน  7 คน  
 

            ประเด็นการพิจารณาที่ 1.8 ผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐานน าความรู้ ทักษะพื้นฐานที่ได้รับไปใช้หรือ
ประยุกต์ใช้  
            ค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ คือ สถานศึกษาคาดวําจะมีจ านวนผู๎จบการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่สามารถน าความรู๎ ทักษะพ้ืนฐานที่ได๎รับไปใช๎ หรือประยุกต์ใช๎ในการ
ด าเนินชีวิต การประกอบอาชีพ หรือเพ่ือการศึกษาตํอในระดับที่สูงขึ้น จ านวน  7  คน  
 
มาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง  

   ประเด็นการพิจารณาที่ 1.3 ผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องท่ีน าความรู้ไปใช้จนเห็นเป็น
ประจักษ์หรือตัวอย่างท่ีดี  
             ค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ คือ สถานศึกษาคาดวําจะมีจ านวนผู๎จบการศึกษา และหรือจ านวนกลุํมผู๎
จบการศึกษาตํอเนื่อง ที่มีผลการด าเนินงานที่เห็นเป็นประจักษ์ในพ้ืนที่ หรือเป็นตัวอยํางที่ดี จ านวน  7  คน 
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 ทั้งนี้ สถานศึกษาได๎ก าหนดคําเป้าหมาย ส าหรับใช๎ในการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
เรียบร๎อยแล๎ว 
 

 
 

(นายนาวี แก๎วประไพ) 
      ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุสิต 
 

  จากการก าหนดคําเป้าหมายของสถานศึกษาดังกลําว ส านักงานกศน.กรุงเทพมหานคร ได๎รับทราบ
และพิจารณาให๎เห็นความเห็นชอบแล๎ว  

 
 
     

                     (........................................................) 
                     ต าแหนํง    ....……………………………………………………………………. 
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