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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(Self – Assessment Report : SAR)
ประจาปีงบประมาณ 2564

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตพญาไท
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร

สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ

ก

คานา
ตามกฎกระทรวงกาหนดระบบ หลักเกณฑ๑ และวิธีการประกันคุณภาพภายในสาหรับสถานศึกษา
ที่จั ด การศึ กษานอกระบบ พ.ศ. 2555 ได๎ก าหนดให๎ ส ถานศึก ษาแตํ ล ะแหํ งจั ดให๎ มี ระบบการประกัน คุณ ภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให๎เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
แตํล ะระดับ แตํล ะประเภทการศึกษาที่รัฐ มนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด พร๎อมทั้งจัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุํงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดาเนินการตามแผนที่กาหนด
ไว๎ จัดให๎มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และจัดสํงรายงานผลการประเมิน
ตนเองให๎แกํหนํวยงานต๎นสังกัดหรือหนํวยงานที่กากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจาทุกปี ประกอบกับ กฎกระทรวง
กาหนดระบบ หลั ก เกณฑ๑ และวิธี ก ารประกั น คุ ณภาพภายใน ส าหรั บ สถานศึ ก ษาที่ จั ด การศึ ก ษานอกระบบ
พ.ศ.2555 ที่อาศัยอานาจตามความในมาตรา 20 วรรคสาม และมาตรา 25 วรรคหนึ่ง แหํงพระราชบัญญัติสํงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 ได๎กาหนดให๎สถานศึกษาต๎องดาเนินการ ดังนี้ 1) จัดให๎
มีมาตรฐานการศึกษานอกระบบที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนด 2) จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจาปี 3) ดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปี 4) จัดให๎มี
การติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพการศึ ก ษา 5) จั ด ให๎ มี ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพภายในตามมาตรฐานการศึ ก ษา
ของสถานศึกษา 6) จั ดทารายงานการประเมินตนเองประจาปี 7) เสนอรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
ตํอคณะกรรมการสถานศึกษา หนํ ว ยงานต๎นสั งกัด และภาคีเครือขําย และเผยแพรํตํอสาธารณชน 8) นาผล
การประเมินคุณภาพภายในมาเป็ นสํ วนหนึ่งของการวางแผนเพื่อพัฒ นาคุณภาพการศึกษา โดยการมีสํ วนรํว ม
ของคณะกรรมการสถานศึกษาและภาคีเครือขําย 9) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 10) ยึดหลักการมีสํวนรํวม
ของสถานศึกษา บุคลากรทุกคนในสถานศึกษาภาคีเครือขําย และผู๎รับบริการ
ในการนี้ เพื่ อเป็ นการด าเนิ นงานให๎ สอดคล๎ องกั บกฎกระทรวงดั งกลํ าวข๎ างต๎ นศู นย๑ การศึ กษา
นอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย เขตพญาไท จึ ง ได๎ ด าเนิ น การแตํ ง ตั้ ง คณะกรรมการประเมิ น ตนเอง
ของสถานศึกษา เพื่อประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยวิเคราะห๑จากแผนพัฒนา
คุณ ภาพการศึก ษา และแผนปฏิ บั ติ การประจ าปี รํ ว มกั บผลการด าเนิ นงานของสถานศึ กษา และจั ดให๎ มี การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกันระหวํางคณะกรรมการประเมินตนเองของสถานศึกษา ผู๎บริหารสถานศึกษา ครู เจ๎าหน๎าที่
และผู๎ที่เกี่ยวข๎อง เพื่อประเมินคุณภาพภายใน และจัดทารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา พร๎อมทั้งรํวมกัน
เสนอแนวทางการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาในปี ถั ด ไป ทั้ ง นี้ คณะกรรมการประเมิ น ตนเองของสถานศึ ก ษา
ได๎ดาเนิ นการประเมินคุณภาพการศึกษาที่สอดคล๎ องตามสภาพจริงของสถานศึกษา เพื่อมุํงสูํ การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยํางยั่งยืน
ลงชื่อ
(นางสาวมุกดา แข็งแรง)
ตาแหนํง ผู๎อานวยการกศน.เขตพญาไท
วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ข

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ศู น ย๑ ก ารศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย เขตพญาไท ตั้ ง อยูํ เ ลขที่ 144/5
ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร สังกัดสานักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ มีการจัดการศึกษา 3 ประเภท
ประกอบด๎วย
 การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 การศึกษาต่อเนื่อง
 การศึกษาตามอัธยาศัย
คณะกรรมการประเมินตนเองของสถานศึกษา ได๎ดาเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ตั้งแตํวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564
ซึ่งจากการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาสามารถสรุป ได๎ดังนี้
สถานศึกษามีผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยูํในระดับ ดีเลิศ มีคะแนนรวมเทํากับ
85.07 คะแนน และเมื่อพิจารณาผลการประเมินตนเองตามประเภทการจัดการศึกษาของสถานศึกษา พบวํา
1. มาตรฐานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษามีผลการประเมินตนเอง
อยูํในระดับ ดีเลิศ มีคะแนนรวมเทํากับ 87.81 คะแนน
2. มาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง สถานศึกษามีผลการประเมินตนเอง อยูํในระดับ ดีเลิศ
มีคะแนนรวมเทํากับ 88.00 คะแนน
3. มาตรฐานการศึกษาตามอัธยาศัย สถานศึกษามีผลการประเมินตนเอง อยูํในระดับ ดีเลิศ
มีคะแนนรวมเทํากับ 85.42 คะแนน
ทั้ ง นี้ จากการสรุ ป ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาตามมาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา
โดยภาพรวมของสถานศึ ก ษา จึ ง ได๎ มี ก ารก าหนดแนวทางเพื่ อ รั ก ษาคุ ณ ภาพหรื อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ที่สถานศึกษาคาดวําจะนาไปดาเนินการในปีงบประมาณถัดไป ดังนี้
1. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียนให๎สูงขึ้นกวําคําเฉลี่ยของคําเป้าหมายที่ตั้งไว๎ โดยสร๎างความ
ตระหนักถึงความสาคัญของการสอบปลายภาค
2. พัฒนาครูและบุคลากรที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการเรียนการสอนให๎มีเทคนิคและวิธีการจัดการเรียน
การสอนโดยใช๎เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่ใหมํ ๆ ให๎ตรงกับความเข๎าใจหรือกระตุ๎นความสนใจของผู๎เรียน
และสํงเสริมการเรียนรู๎นอกห๎องเรียนเน๎นการเรียนรู๎ที่หลากหลายและทันตํอการเปลี่ยนแปลง
3. สร๎างแรงจูงใจให๎ผู๎เรียนเห็นคุณคําของตนเอง มีความมุํงมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง
และกระตุ๎นให๎ผู๎เรียนเห็นความสาคัญของการเข๎าสอบ เพื่อให๎มีคําเฉลี่ยของคะแนนการสอบปลายภาค และคะแนน
สอบ N-net ที่สูงขึ้น

ค

4. พัฒนาวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่สํงเสริมและกระตุ๎นให๎ผู๎เรียนมีความสามารถและทักษะใน
การคิดวิเคราะห๑ คิดสั งเคราะห๑ คิดอยํางมีวิจารณญาณ คิดแก๎ปัญหาให๎ สาเร็จตามเป้าหมายหรือใช๎สติปัญญา
ในการตัดสินใจในวิถีทางที่เหมาะสมเพิ่มขึ้น
5. นาผลการประเมินความพึงพอใจด๎านการใช๎สื่ อและแหลํงเรี ยนรู๎มาปรับปรุงและพัฒนาสื่อและ
แหลํงเรียนรู๎ ให๎มีคุณภาพตอบสนองความต๎องการของผู๎เรียน
6. สํงเสริมให๎ครูจัดการเรียนรู๎จากแหลํงเรียนรู๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่น มีอาสาสมัครให๎บริการด๎าน
การศึกษาตามอัธยาศัย
7. สถานศึกษาประสานงานและทาบันทึกข๎อตกลงความรํวมมือให๎ภาคีเครือขํายในชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวม
ในการดาเนินงานเพิ่มขึ้น
8. สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตํอเนื่องและติดตามผลความก๎าวหน๎าของผู๎เรียนหลักสูตร
การศึกษาตํอเนื่องให๎เป็นระบบ
คณะกรรมการการประเมินตนเองของสถานศึกษา หวังเป็นอยํางยิ่งวํา สถานศึกษาจะนาผลการ
ประเมินจากรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ไปใช๎เป็นข๎อมูลในการกาหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตํอไป
ลงชื่อ
(นางสาวมุกดา แข็งแรง)
ประธานคณะกรรมการประเมินตนเองของสถานศึกษา
วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
ทั้งนี้ คณะกรรมการสถานศึกษาได๎รับทราบผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเป็นที่เรียบร๎อยแล๎ว
และหวั ง เป็ น อยํ า งยิ่ ง วํ า สถานศึ ก ษาจะน าผลการประเมิ น จากรายงานการประเมิ น ตนเองของสถานศึ ก ษา
ไปใช๎เป็นข๎อมูลในการกาหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตํอไป

ลงชื่อ
(นางนิตยา ภูํพันธ๑)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
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บทที่ 1
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
 สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
ชื่อสถานศึกษา : ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตพญาไท
ที่อยูํ : เลขที่ 144/5 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย๑ 10400
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เบอร๑โทรศัพท๑ : 02-279-0757
เบอร๑โทรสาร : 02-279-6986
E – mail : Phayathai@bkk1.nfe.go.th
Website : www.korsornorphayathai.com
สังกัด : สานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร
สานักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
 ทิศทางการดาเนินงานของสถานศึกษา
ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตพญาไท มีอานาจและหน๎าที่
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง การกาหนดอานาจและหน๎าที่สถานศึกษา ลงวันที่ 10 เดือน
มีนาคม พ.ศ. 2551ดังนี้
1. การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
2. สํงเสริม สนับสนุน และประสานภาคีเ ครือขําย เพื่อการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
3. ดาเนินการตามนโยบายพิเศษของรัฐบาลและงานเสริมสร๎างความมั่นคงของชาติ
4. จัด สํงเสริม สนับสนุน และประสานงานการจัดการศึกษาตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริในพื้นที่
5. จัด สํงเสริม สนับสนุน พัฒนาแหลํงเรียนรู๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่น
6. วิจัยและพัฒนาคุณภาพหลักสูตร สื่อ กระบวนการเรียนรู๎ และมาตรฐานการศึกษานอกระบบ
7. ดาเนินการเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนความรู๎และประสบการณ๑
8. กากับ ดูแล ตรวจสอบ นิเทศภายใน ติดตามประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
9. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
10. ระดมทรัพยากรเพื่อใช๎ในการจัดและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
11. ดาเนินการประกันคุณภาพภายใน ให๎สอดคล๎องกับระบบ หลักเกณฑ๑และวิธีการที่กาหนด
12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได๎รับมอบหมาย
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วิสัยทัศน์
กศน.เขตพญาไท เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาให๎กับประชาชนให๎ได๎รับการศึกษาตลอดชีวิต
เพื่อให๎เกิดสังคมแหํงการเรียนรู๎ คูํคุณธรรมบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ
1. จัดและสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให๎มี คุณภาพและ
บริการประชาชนได๎อยํางทั่วถึง
2. จัดและสํงเสริมการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทา เพื่อพัฒนาสมรรถนะของประชาชน
และชุมชน ให๎สามารถสร๎างรายได๎ สร๎างสรรค๑และแขํงขันด๎านอาชีพได๎อยํางยั่งยืน
3. สํงเสริมการมีสํวนรํวมของภาคีเครือขํายทั้งในและตํางประเทศในการดาเนินงานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อสํงเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทา
4. พัฒนาและสํงเสริมการนาวิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสารมาใช๎ให๎ เกิดประสิ ทธิภ าพตํอการจัดการศึก ษานอกระบบและการศึกษาตามอัธ ยาศั ย
และการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทา
5. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการให๎สามารถดาเนินงานการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อสํงเสริมการศึกษาตลอดชีวิต และการศึกษาอาชีพ
อัตลักษณ์
นาเทคโนโลยี มีวินัย ได๎พัฒนาคุณภาพชีวิต
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 โครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา
ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตพญาไท แบํงโครงสร๎างการบริหาร
ออกเป็น 3 กลุํ มงาน คือ กลุํมงานอานวยการ กลุํมงานจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย และกลุํมภาคีเครือขํายและกิจกรรมพิเศษ ดังนี้

- งานธุรการ และสารบรรณ
- งานการเงินและบัญชี
- งานงบประมาณ และระดม
ทรัพยากร
- งานพัสดุ
- งานบุคลากร
- งานอาคารสถานที่และ
ยานพาหนะ
- งานแผนงานและโครงการ
- งานประชาสัมพันธ์
- งานสวัสดิการ
- งานข้อมูลสารสนเทศและ
การรายงาน
- งานควบคุมภายใน
- งานนิเทศภายใน ติดตาม
และประเมินผล
- งานเลขานุการ
คณะกรรมการสถานศึกษา
- งานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา

- งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นอกระบบ
- งานส่งเสริมการรู้หนังสือ
- งาน ปวช. กศน.
- งานการศึกษาต่อเนื่อง
- งานการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
- งานการศึกษาเพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิต
- งานการศึกษาเพื่อพัฒนา
สังคมและชุมชน
- งานการศึกษาตามอัธยาศัย
- งานจัด พัฒนาแหลํงเรียนรู๎
และภูมิปัญญาท๎องถิ่น
- งานจัดและพัฒนาศูนย๑การ
เรียนชุมชน
- งานห๎องสมุดประชาชน
- งานการศึกษาเคลื่อนที่
- งานการศึกษาทาง
สื่อสารมวลชน
- งานพัฒนาหลักสูตร สื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
- งานทะเบียนและวัดผล
- งานศูนย์บริการให้คาปรึกษา
แนะนา
- งานกิจการนักศึกษา

- งานส่งเสริม สนับสนุนภาคี
-

-

เครือข่าย
งานกิจการพิเศษ
- งานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ
- งานป้องกัน แก๎ไขปัญหา
ยาเสพติด/โรคเอดส๑
- งานสํงเสริมกิจกรรม
ประชาธิปไตย
งานกิจการลูกเสือและ
ยุวกาชาด
งานส่งเสรมคุณธรรม จริยธรรม
งานกองทุนกู้ยมื เพื่อการศึกษา
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 จานวนผู้เรียน ผู้รับบริการ และจานวนผู้จัดการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2564
จานวนผู้เรียน (คน) รวมจานวน จานวนผู้จัดการเรียนรู้
หลักสูตร/ประเภท
(คน)
(คน)
ชาย
หญิง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ระดับประถมศึกษา
33
29
62
3
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น
793
86
879
6
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1,080
129
1,209
10
รวมจานวน (คน)
1,906
244
2,150
19
การศึกษาต่อเนื่อง
1. โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
1 อาเภอ 1 อาชีพ
- หลักสูตรการทากระเป๋าด๎นมือ
30
30
1
พัฒนาอาชีพระยะสั้น (กลุ่มสนใจ)
- หลักสูตรการทาหมูสะเต๏ะ
7
7
1
- หลักสูตรการทาผ๎ามัดย๎อม
8
8
1
- หลักสูตรการทาน้าเต๎าหู๎ ปลาทํองโก๐
2
6
8
1
- หลักสูตรการทาเจลแอลกอฮอล๑ล๎างมือ
7
45
52
5
ชั้นเรียนวิชาชีพ (31 ชั่วโมงขึ้นไป)
- หลักสูตรชํางปูกระเบื้องพื้นฐาน
12
12
1
- หลักสูตรชํางไฟฟ้าพื้นฐาน
11
11
1
- หลักสูตรชํางเชื่อมโลหะพื้นฐาน
12
12
1
- หลักสูตรชํางซํอมเครื่องปรับอากาศ
12
12
1
พื้นฐาน
2. โครงการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
- หลักสูตรการเรียนรู๎การจัดการขยะ
1
3
16
19
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม
และชุมชน
- หลักสูตรการเป็นพลเมืองดีตามวิถี
5
31
36
1
ประชาธิปไตย
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หลักสูตร/ประเภท
4. โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิต
- หลักสูตรการรู๎เทําทันป้องกันเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 และฝุ่น PM 2.5
5. โครงการอื่น ๆ (ถ้ามี)
5.1 โครงการอบรมให๎ความรู๎เพื่อพัฒนา
เครือขํายเศรษฐกิจดิจิทัลชุมชนในระดับ
ตาบล
- หลักสูตรการค๎าออนไลน๑
5.2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุ
5.3 โครงการสํงเสริมการรู๎หนังสือ
5.4 โครงการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา ภาคีเครือขํายและองค๑กร
นักศึกษา
5.5 โครงการประวัติศาสตร๑ชาติไทย
5.6 โครงการคํายอาสายุวกาชาด
กศน.เขตพญาไท
5.7 โครงการพัฒนาทักษะชีวิตการจัดทา
เจลล๎างมือ
รวมจานวน (คน)
การศึกษาตามอัธยาศัย
- กิจกรรมสํงเสริมการอํานห๎องสมุด
ตู๎คอนเทนเนอร๑
- กิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู๎ เปิดประตู
สูํการอําน
- กิจกรรมกระเช๎าความรู๎สูํชุมชน
- กิจกรรมสํงเสริมการอํานออนไลน๑
- กิจกรรมหนังสือพิมพ๑ กศน.แขวง
- กิจกรรมกระเช๎าความรู๎สูํตลาด
รวมจานวน (คน)

จานวนผู้เรียน (คน) รวมจานวน จานวนผู้จัดการเรียนรู้
(คน)
(คน)
ชาย
หญิง

4

24

28

1

2
4
1

13
36
-

15
40
1

1
5
1

21

34

55

-

28
30

22
25

50
55

6

86

74

160

2

240

371

611

31

35

70

105

-

38

82

120

-

32
839
39
8
991

75
1,161
69
19
1,476

107
2,000
108
27
2,467

-
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จานวนบุคลากร ปีงบประมาณ 2564
ประเภท/ตาแหน่ง
ข๎าราชการครู
บุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ๎างประจา
อื่น ๆ (ระบุ) ..............................
พนักงานราชการ
- ครูอาสาสมัคร
- ครู กศน. ตาบล
- อื่น ๆ (ระบุ) .................
อัตราจ๎าง
- ครูประจาศูนย๑การเรียนชุมชน
- ครูผู๎สอนคนพิการ
- อื่น ๆ (ระบุ) ครูประจากลุํม
รวมจานวน (คน)
 งบประมาณ ปีงบประมาณ 2564
- เงินงบประมาณ
- เงินนอกงบประมาณ
รวมจานวนเงิน

ต่ากว่า ป.ตรี
-

จานวน (คน)
ป.ตรี
ป.โท ป.เอก รวมจานวน
2
2
-

-

1
4
-

-

-

1
4
-

-

4
3
3
15

-

-

4
3
3
17

2,116,945.76 บาท
32,715
บาท
2,149,660.76 บาท

2
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 กศน.ตาบล/ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตาบล
กศน.แขวงสามเสนใน

ที่ตั้ง

ที่ทาการชุมชนแฟลตตารวจ
สํวนกลางเฉลิมลาภ แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
กศน.แขวงพญาไท
แฟลตตารวจลือชา ตึก 11
ซอยพหลโยธิน 3 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ศูนย๑การเรียนชุมชน พล.ม.2 รอ. ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ศูนย๑การเรียนชุมชน
206 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
ม.พัน. 29 รอ.
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ผู้ประสานงาน/ผู้รับผิดชอบ
นายอดิศักดิ์ ขจีวรกุล
นางสาวสุกัญญา แก๎วนาเหนือ
นางสาวสิริรัตน๑ พรมทา
นางสาวจริยา รัชวงค๑

นายเอกชัย แสนตรี
นางสาวสิริรัตน๑ พรมทา
นางสาวจริยา รัชวงค๑
นางสาวสุกัญญา แก๎วนาเหนือ
นายวราวุฒิ ตาอินทร๑
ร๎อยโทรบชนะชน บุตรศรี
ศูนย๑การเรียนชุมชน
212 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน นางสาวณัฐิรา ปานเอี่ยม
ม.1พัน. 1 รอ.
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
นางสาววรัทธิ์นันท๑ เจริญราศรี
นางสาววันเพ็ญ ศรีขัดเค๎า
จําสิบเอกพิทักษ๑ ราชแสง
ศูนย๑การเรียนชุมชน
216 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน นางสาวนัฐธิชา ชาญประไพร
ส.พัน. 12
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
จําสิบเอกวัฒชิระ นักร๎อง
ศูนย๑การเรียนชุมชนกรมดุริยางค๑ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน นายอดิศักดิ์ ขจีวรกุล
ทหารบก
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
นางสาวสุกัญญา แก๎วนาเหนือ
ศูนย๑การเรียนชุมชน
ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท
นางสาวจริยา รัชวงค๑
แฟลต ทบ.สามเสน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ศูนย๑การเรียนชุมชน
แฟลตตารวจลือชา ตึก 11
นางสาวสิริรัตน๑ พรมทา
แฟลตตารวจลือชา
ซอยพหลโยธิน 3 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ศูนย๑การเรียนชุมชนสมาคม
ซอยบุญอยูํ ถนนดินแดง
นายรัฐกิตติ์ กลํอมขาว
คนตาบอดแหํงประเทศไทย
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
นางสาวจิราพร ศรีโกตะเพ็ชร
กรุงเทพฯ 10400
วําที่ร๎อยตรีปัญญา สังข๑ทอง
สถานที่พบกลุํมวิทยาลัย
ราชวิถี 5 แขวงทุํงพญาไท
นายเอกชัย แสนตรี
อาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
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กศน.ตาบล
ที่ตั้ง
สถานที่พบกลุํม กศน.เขตพญาไท 144/5 ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพฯ
 ภาคีเครือข่าย
ภาคีเครือข่าย
ด้าน
(กลุ่ม องค์กร และหน่วยงาน)
กรมดุริยางค๑ทหารบก
การจัดกิจกรรม
การศึกษา
กองพลทหารม๎าที่ 2
รักษาพระองค๑ (พล. ม.2 รอ.)

การจัดกิจกรรม
การศึกษา

สมาคมคนตาบอด
แหํงประเทศไทย

การจัดกิจกรรม
การศึกษา

ศูนย๑บริการสาธารณสุข 11
ประดิพัทธ๑

การจัดกิจกรรม
การศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิต
พณิชยการ

การจัดกิจกรรม
การศึกษา

มูลนิธิบ๎านอารีย๑

-การจัดการศึกษา
ตามอัธยาศัย
-การศึกษาผู๎สูงอายุ
การจัดการศึกษา
ตามอัธยาศัย
การจัดกิจกรรม
การศึกษา
การจัดกิจกรรม
การศึกษา

สานักงานเขตพญาไท
ชุมชนแฟลต ทบ.สามเสน
ชุมชนแฟลตตารวจลือชา

ผู้ประสานงาน/ผู้รับผิดชอบ
นางสาวณัฐิรา ปานเอี่ยม

ที่อยู่
ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ
ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ
เลขที่ 85/1-2
ซอยบุญอยูํ ถนนดินแดง
แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ
เลขที่ 51/13
ซอยประดิพัทธ๑ แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพฯ
เลขที่ 438/17
ซอยราชเทวี 5 ถนนราชวิถี
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
ซอยอารีย๑
แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ
ซอยอารีย๑ แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ
ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ
ตึก 11 ซอยพหลโยธิน 3 แขวง
สามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ

เบอร์โทรศัพท์
02-2453373

02-2975110

02-2463835

02-2711122

02-2468342

02-6197474

02-2794141
065-5043281
082-6129750

9

 ภูมิปัญญา
บุคคล (ปราชญ์ชาวบ้าน
ภูมิปัญญา ผู้นา)
นางบุญสืบ พราหมณ๑แก๎ว

ไส๎อั่วสมุนไพร

นางมณีนุช ทองคา

นวดแผนไทย

ความรู้ ความสามารถ

ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์
ซอยประดิพัทธ๑ 1 แขวงสามเสนใน เขต
พญาไท กรุงเทพฯ 10400
ตรงข๎ามสถานีรถไฟสามเสน
ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

 แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2564
โครงการ/กิจกรรมงบเงินอุดหนุน
งบอุดหนุน (กิจกรรมการเรียนการสอน) รหัสงบประมาณ 2000243016500083
โครงการ /
กิจกรรม
โครงการ
ประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษา
ภาคีเครือขําย
และองค๑กร
นักศึกษา

กลุม่
เป้าหมาย
1. คณะกรรมการ คณะ
สถานศึกษาและ กรรมการ
เครือขํายได๎มี
สถาน
สํวนรํวมการจัด ศึกษา ภาคี
การศึกษา และ เครือขําย
รํวมพัฒนา
และองค๑กร
แนวทางในการ นักศึกษา
ปรับปรุงคุณภาพ
การเรียนการสอน
ให๎มีคุณภาพ
2. คณะกรรมการ
สถานศึกษาและ
เครือขํายสํวนรํวม
ในการจัดทา
แผนปฏิบัติงาน
ตามคารับรองให๎มี
ความสอดคล๎อง
ตามความ
ต๎องการและ
นโยบายเกี่ยวกับ
การศึกษา
วัตถุประสงค์

จานวน
พื้นที่
เป้าหมาย
35
กศน.แขวง
สามเสนใน

ระยะ
เวลา
7 ธ.ค.
2563

งบประมาณ
6,650

10

โครงการ /
กิจกรรม
โครงการ
ประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษา
ภาคีเครือขําย
และองค๑กร
นักศึกษา

โครงการ
ประวัติศาสตร๑
ชาติไทย

กลุม่
เป้าหมาย
1. คณะกรรมการ คณะ
สถานศึกษาและ กรรมการ
เครือขํายได๎มี
สถาน
สํวนรํวมการจัด ศึกษา ภาคี
การศึกษา และ เครือขําย
รํวมพัฒนา
และองค๑กร
แนวทางในการ นักศึกษา
ปรับปรุงคุณภาพ
การเรียนการสอน
ให๎มีคุณภาพ
2. คณะกรรมการ
สถานศึกษาและ
เครือขํายสํวนรํวม
ในการจัดทา
แผนปฏิบัติงาน
ตามคารับรองให๎มี
ความสอดคล๎อง
ตามความ
ต๎องการและ
นโยบายเกี่ยวกับ
การศึกษา
1. ผู๎เรียนมีความรู๎
ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร๑
ความเป็นมา
ของชาติไทย
2. ผู๎เรียนได๎รับ
การสร๎าง
อุดมการณ๑
รักชาติ ยึดมั่น
วัตถุประสงค์

จานวน
พื้นที่
เป้าหมาย
20
กศน.แขวง
พญาไท

ระยะ
งบประมาณ
เวลา
25 มิ.ย.
3,800
2564
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งบอุดหนุน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) รหัสงบประมาณ 2000243016500083
โครงการ /
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

กลุม่
จานวน
เป้าหมาย เป้าหมาย

ในศาสนา
และเทิดทูล
สถาบัน
พระมหากษัตริย๑
โครงการ
1. ผู๎เรียนมีความรู๎ นักศึกษา
ประวัติศาสตร๑
ความเข๎าใจ
ชาติไทย
เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร๑
ความเป็นมา
ของชาติไทย
2. ผู๎เรียนได๎รับ
การสร๎าง
อุดมการณ๑
รักชาติ ยึดมั่น
ในศาสนา
และเทิดทูล
สถาบัน
พระมหากษัตริย๑
โครงการคําย
1. เพื่อเผยแพรํ นักศึกษา
อาสายุวกาชาด อุดมการณ๑ของ
กศน.เขตพญาไท กาชาดและ
ยุวกาชาด
2. เพื่อให๎นักศึกษา
ได๎เรียนรู๎
กระบวนการ
ยุวกาชาดจาก
ประสบการณ๑จริง

พื้นที่

ระยะ
เวลา

50

กรมดุริยางค๑
ทหารบก

21 มี.ค.
2564

5,500

55

คํายศรีสวาท
แค๎มป์
ต. หมูสี
อ.ปากชํอง
จ.ครราชสีมา

26 – 28
มี.ค.
2564

100,400

งบประมาณ

12

โครงการ /
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

กลุม่
จานวน
เป้าหมาย เป้าหมาย

ในศาสนา
และเทิดทูล
สถาบัน
พระมหากษัตริย๑
โครงการพัฒนา 1. เพื่อให๎นักศึกษา นักศึกษา
ทักษะชีวิตการ ที่เข๎ารํวมโครงการ
จัดทาเจลล๎างมือ มีความรู๎ ความ
เข๎าใจโรคไวรัสโคโร
นา 2019
2. เพื่อให๎นักศึกษา
ที่เข๎ารํวมโครงการ
รู๎วิธีการป้องกัน
ตนเองจากการแพรํ
ระบาดโรคไวรัสโค
โรนา 2019
3. เพื่อให๎นักศึกษา
ที่เข๎ารํวมโครงการ
รู๎จักวิธีการทาเจล
แอลกฮอล๑ล๎างมือ
และสามารถนา
ความรู๎ที่ได๎ไปใช๎

160

พื้นที่

กศน.แขวง
พญาไท
พล.ม.2 รอ.

ระยะ
เวลา

28 มิ.ย.
– 1 ก.ค.
2564

งบประมาณ

31,372

โครงการ/กิจกรรมงบดาเนินงาน
งบดาเนินงาน ผลผลิตที่ 4 รหัสงบประมาณ 2000236004000000
โครงการ /
กิจกรรม
โครงการบริหาร
จัดการการจัด
การศึกษา
กศน.เขตพญาไท

วัตถุประสงค์
1. ผู๎เรียนได๎รับ
บริการการจัด
การศึกษาที่
สอดคล๎อง
กับสภาพปัญหา

กลุม่
จานวน
สถานที่จัด
เป้าหมาย เป้าหมาย
กศน.เขต
1 แหํง กศน.
พญาไท
เขตพญาไท

ระยะ
งบประมาณ
เวลา
ต.ค
510,000
2562 –
ก.ย.
2563
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โครงการ /
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

และความต๎องการ
2. ผู๎เรียนสามารถ
นาความรู๎ที่ได๎รับ
ไปใช๎ในกาพัฒนา
คุณภาพชีวิต
3. ผู๎เรียนมี
ความพึงพอใจ
ตํอการจัด
กระบวนการเรียนรู๎
4. ผู๎เรียนได๎ศึกษา
ตํอในระดับที่สูงขึ้น
โครงการ
1. เพื่อให๎ความรู๎
การศึกษาพัฒนา ความเข๎าใจเกี่ยวกับ
ทักษะชีวิต
ผลกระทบโรคติด
หลักสูตรการ
เชื้อไวรัสโคโรนา
รู๎เทําทันป้องกัน 2019
เชื้อไวรัสโคโรนา 2. เพื่อให๎ความรู๎
2019 และ
ความเข๎าใจ
ฝุ่น PM 2.5
เกี่ยวกับ
ผลกระทบและ
การแก๎ไขปัญหา
ฝุ่น PM 2.5
โครงการ
1. เพื่อสํงเสริมให๎
การศึกษาเพื่อ
ประชาชนมีความรู๎
พัฒนาสังคม
ความเข๎าใจเกี่ยวกับ
และชุมชน
การเมืองการ
หลักสูตรการ
ปกครองระบอบ
เป็นพลเมืองดี
ประชาธิปไตย
ตามวิถี
2. เพื่อสํงเสริมให๎
ประชาธิปไตย
ประชาชนเกิด
ความตระหนักใน

กลุม่
จานวน
เป้าหมาย เป้าหมาย

สถานที่จัด

ระยะ
เวลา

งบประมาณ

ประชาชน
ทั่วไป

34

ชุมชนแฟลต
สน.บางซื่อ

19 ก.พ.
2564

3,910

ประชาชน
ทั่วไป

24

กศน.แขวง
พญาไท

22 ก.พ.
2564

9,600
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โครงการ /
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

กลุม่
จานวน
เป้าหมาย เป้าหมาย

สิทธิ เสรีภาพของ
ตามรัฐธรรมนูญ
1. เพื่อรณรงค๑สร๎าง ประชาชน
จิ ตส านึ กให๎ กั บ ทั่วไป
ประชาชนในการ
คัดแยกขยะ
2. เพื่อสํงเสริมและ
สนับสนุนการมีสํวน
รํวมของชุมชนใน
การจัดการขยะ

โครงการ
การศึกษา
เพื่อเรียนรู๎หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงหลักสูตร
การเรียนรู๎การจัด
การขยะตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
โครงการสํงเสริม 1. เพื่อสํงเสริมให๎ นักศึกษา
การรู๎หนังสือ
ประชาชนอํานออก
เขียนได๎
2. เพื่อสํงเสริมการ
เรียนรู๎ให๎แกํ
ประชาชนอยําง
ตํอเนื่อง
3. เพื่อให๎ประชาชน
ทั่วไปตระหนักถึง
การรู๎หนังสือ

สถานที่จัด

ระยะ
เวลา

งบประมาณ

12

สวนพญาไท
ภิรมย๑

24 ก.พ.
2564

4,800

1

กศน.เขต
พญาไท

ธ.ค.
2563
– มี.ค.
2564

550

โครงการ/กิจกรรมที่ใช้งบรายจ่ายอื่น
งบรายจ่ายอื่น กิจกรรมส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รหัสงบประมาณ 2000234752700015
โครงการ /
กลุม่
จานวน
ระยะ
วัตถุประสงค์
สถานที่จัด
งบประมาณ
กิจกรรม
เป้าหมาย เป้าหมาย
เวลา
โครงการ 1
1. เพื่อให๎ผู๎เรียน ประชาชน
14
กศน.แขวง
16 – 29 12,600
อาเภอ 1 อาชีพ มีความรู๎และทักษะ ทั่วไป
สามเสนใน
มี.ค.
- หลักสูตรการทา ในการทากระเป๋า
2564
กระเป๋าด๎นมือ
ด๎นมือ
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โครงการ /
กิจกรรม

- หลักสูตรการทา
กระเป๋าด๎นมือ

กลุ่มสนใจ
ไม่เกิน 30 ชัว่ โมง
- หลักสูตรการทา
หมูสะเต๏ะ

- หลักสูตรการทา
ผ๎ามัดย๎อม

วัตถุประสงค์
2. เพื่อให๎ผู๎เรียน
สามารถนาความรู๎
ทีไ่ ด๎ไปพัฒนา
ตนเองและเห็น
ชํองทางในการ
ประกอบอาชีพ
คุณภาพชีวิต
1. เพื่อให๎ผู๎เรียน
มีความรู๎และทักษะ
ในการทากระเป๋า
ด๎นมือ
2. เพื่อให๎ผู๎เรียน
สามารถนาความรู๎
ทีไ่ ด๎ไปพัฒนา
ตนเองและเห็น
ชํองทางในการ
ประกอบอาชีพ
คุณภาพชีวิต
1. เพื่อให๎ผู๎เรียนมี
ความรู๎และทักษะ
ในการทาหมูสะเต๏ะ
2. เพื่อให๎ผู๎เรียน
สามารถนาความรู๎
ทีไ่ ด๎ไปพัฒนา
ตนเองและเห็น
ชํองทางในการ
ประกอบอาชีพ
1. เพื่อให๎ผู๎เรียน
มีความรู๎และทักษะ
ในการทาผ๎ามัดย๎อม
2. เพื่อให๎ผู๎เรียน

กลุม่
จานวน
เป้าหมาย เป้าหมาย

สถานที่จัด

ระยะ
เวลา

งบประมาณ

ประชาชน
ทั่วไป

14

กศน.แขวง
พญาไท

28 มิ.ย.
–
9 ก.ค.
2564

12,600

ประชาชน
ทั่วไป

7

ชุมชนอินทาม
ระ 11

8 – 19
ก.พ.
2564

7,000

ประชาชน
ทั่วไป

7

กศน.แขวง
สามเสนใน

8 – 19
ก.พ.
2564

7,000
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โครงการ /
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

สามารถนาความรู๎
ทีไ่ ด๎ไปพัฒนา
ตนเองและเห็น
ชํองทางในการ
ประกอบอาชีพ
- หลักสูตรการทา - เพื่อให๎ผู๎เรียนมี
น้าเต๎าหู๎ ปลาทํอง ความรู๎และทักษะ
โก๐
ในการทาน้าเต๎าหู๎
ปลาทํองโก๐
- เพื่อให๎ผู๎เรียน
สามารถนาความรู๎ที่
ได๎ไปพัฒนาตนเอง
และเห็นชํองทางใน
การประกอบอาชีพ
- หลักสูตรการทา - เพื่อให๎ผู๎เรียนมี
เจลแอลกอฮอล๑ ทักษะการดูแล
ล๎างมือ
ตนเองจาก
สถานการณ๑การ
แพรํระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019
- เพื่อให๎ผู๎เรียน
สามารถทาเจล
แอลกอฮอล๑ล๎าง
มือด๎วยตนเองได๎
ลดรายจํายของ
ครอบครัวและ
นาไปใช๎ใน
ชีวิตประจาวัน

กลุม่
จานวน
เป้าหมาย เป้าหมาย

สถานที่จัด

ระยะ
เวลา

งบประมาณ

ประชาชน
ทั่วไป

7

กศน.แขวง
พญาไท

21 มิ.ย.
– 2 ก.ค.
2564

7,000

ประชาชน
ทั่วไป

49

กศน.แขวง
พญาไท

30 มิ.ย.
– 8 ก.ค.
2564

7,000
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โครงการ /
กิจกรรม
ชั้นเรียนวิชาชีพ
31 ชั่วโมงขึ้นไป
- หลักสูตรชํางปู
กระเบื้องพื้นฐาน

- หลักสูตรชําง
ไฟฟ้าพื้นฐาน

- หลักสูตรชําง
ซํอมเครื่องปรับ
อากาศพื้นฐาน

กลุม่
จานวน
เป้าหมาย เป้าหมาย
1. เพื่อให๎ผู๎เรียนมี ทหารกอง
11
ความรู๎และทักษะ ประจาการ
ด๎านชํางปูกระเบื้อง และ
พื้นฐาน
ประชาชน
2. ผู๎เรียนสามารถ ทั่วไป
นาความรู๎ที่ได๎รับ
ไปใช๎ประโยชน๑
ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
1. เพื่อให๎ผู๎เรียน ทหารกอง
11
มีความรู๎และทักษะ ประจาการ
ด๎านชํางไฟฟ้า
และ
พื้นฐาน
ประชาชน
2. เพื่อให๎ผู๎เรียน ทั่วไป
สามารถนาความรู๎
ที่ได๎ไปพัฒนา
ตนเองและเห็น
ชํองทางในการ
ประกอบอาชีพ
1. เพื่อให๎ผู๎เรียน ทหารกอง
11
มีความรู๎และทักษะ ประจาการ
ด๎านชํางซํอมเครื่อง และ
ปรับอากาศพื้นฐาน ประชาชน
2. เพื่อให๎ผู๎เรียน ทั่วไป
สามารถนาความรู๎
ที่ได๎ไปพัฒนา
ตนเองและเห็น
ชํองทางในการ
ประกอบอาชีพ
วัตถุประสงค์

สถานที่จัด
กองพันทหาร
ม๎าที่ 1 กรม
ทหารม๎าที่ 1
รักษาพระองค๑
ฯ

ระยะ
งบประมาณ
เวลา
8 – 22
8,100
ก.พ.
2564

ศรช.
กรมดุริยางค๑
ทหารบก

30 มี.ค.
–
8 เม.ย.
2564

8,100

ศรช.
กรมดุริยางค๑
ทหารบก

4 – 18
มิ.ย.
2564

8,100
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โครงการ /
กิจกรรม
- หลักสูตรชําง
เชื่อมโลหะ
พื้นฐาน

กลุม่
จานวน
สถานที่จัด
เป้าหมาย เป้าหมาย
1. เพื่อให๎ผู๎เรียนมี ทหารกอง
11
กองพันทหาร
ความรู๎และทักษะ ประจาการ
สื่อสารที่ 12
ด๎านชํางเชื่อมโลหะ และ
พื้นฐาน
ประชาชน
2. เพื่อให๎ผู๎เรียน ทั่วไป
สามารถนาความรู๎ที่
ได๎ไปพัฒนาตนเอง
และเห็นชํองทางใน
การประกอบอาชีพ
วัตถุประสงค์

ระยะ
งบประมาณ
เวลา
21 มิ.ย.
8,100
- 5 ก.ค.
64

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ รหัสงบประมาณ 2000231039700002
โครงการ /
กิจกรรม
โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู๎สูงอายุ

กลุม่
จานวน
เป้าหมาย เป้าหมาย
1. เพื่อให๎ผู๎สูงอายุ ผู๎สูงอายุ
40
มีทักษะในการ
ดูแลสุขภาพ
รํางกายของตนเอง
2. เพื่อสํงเสริมการ
พัฒนาจิตใจ และ
สุขภาพของผู๎สูงอายุ
วัตถุประสงค์

สถานที่จัด
รุํนที่ 1
กศน.แขวง
พญาไท
รุํนที่ 2
ชุมชน
อินทามระ 11

ระยะ
งบประมาณ
เวลา
รุํนที่ 1
2,800
วันที่ 30
มี.ค. 64
รุํนที่ 2
วันที่ 31
มี.ค. 64

โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ
โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ รหัสงบประมาณ 2000235052700013
โครงการ /
กลุม่
จานวน
ระยะ
วัตถุประสงค์
สถานที่จัด
งบประมาณ
กิจกรรม
เป้าหมาย เป้าหมาย
เวลา
โครงการ
1. เพื่อให๎ผู๎เข๎า
ประชาชน
12
กศน.แขวง
9 - 12
14,400
ภาษาอังกฤษ
อบรม มีความรู๎ ทั่วไป
สามเสนใน
มี.ค. 64
เพื่อการสื่อสาร ความเข๎าใจ ด๎าน
ด๎านอาชีพ
ภาษาอังกฤษเพื่อ
(งานบริการ)
การสื่อสารด๎าน
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โครงการ /
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

กลุม่
จานวน
เป้าหมาย เป้าหมาย

สถานที่จัด

ระยะ
เวลา

งบประมาณ

อาชีพ (บริการ)
2. เพื่อให๎ผู๎เข๎า
อบรมเกิดทักษะ
การสื่อสาร
ขั้นพื้นฐานภาษา
อังกฤษเพื่อการ
สื่อสารด๎านอาชีพ
(งานบริการ) และ
สามารถนาความรู๎
ไปประยุกต๑ใช๎ใน
การประกอบ
อาชีพ และดาเนิน
ชีวิตประจาวันได๎
กิจกรรมจัดสร้างแหล่งการเรียนรู้ในระดับตาบล
กิจกรรมจัดสร้างแหล่งการเรียนรู้ในระดับตาบล รหัสงบประมาณ 2000236005000000
โครงการ /
กลุม่
จานวน
ระยะ
วัตถุประสงค์
สถานที่จัด
กิจกรรม
เป้าหมาย เป้าหมาย
เวลา
โครงการสํงเสริม 1. เพื่อให๎เข๎ารํวม ประชาชน
15
กศน.แขวง
16
การเรียนรู๎การ
กิจกรรม มีความรู๎ ทั่วไป
สามเสนใน
ก.พ.
จัดสรรพื้นที่ตาม ความเข๎าใจ หลัก
64
หลักปรัชญาของ ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
เศรษฐกิจพอเพียง
พอเพียง
2. เพื่อให๎เข๎ารํวม
กิจกรรม มีความรู๎
ความเข๎าใจ
รูปแบบการทา
เกษตรในชุมชน
เมือง การปลูกพืช
ในพื้นที่จากัด
การจัดสรรพื้นที่
ให๎มีความสวยงาม

งบประมาณ
5,000
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โครงการ /
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

กลุม่
จานวน
เป้าหมาย เป้าหมาย

สถานที่จัด

ระยะ
เวลา

งบประมาณ

ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง
การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
กิจกรรมจัดสร้างแหล่งการเรียนรู้ในระดับตาบล รหัสงบประมาณ 2000236005000000
โครงการ /
กลุม่
จานวน
ระยะ
วัตถุประสงค์
สถานที่จัด
งบประมาณ
กิจกรรม
เป้าหมาย เป้าหมาย
เวลา
กิจกรรมสํงเสริม 1. ผู๎เข๎ารํวม
ประชาชน
100
กศน.แขวง
ต.ค.
การอํานห๎องสมุด โครงการได๎รับ
ทั่วไป
สามเสนใน
2563 –
ตู๎คอนเทนเนอร๑ บริการการจัด
และ กศน.
ก.ย.
การศึกษา
แขวงพญาไท
2564
ที่สอดคล๎องกับ
สภาพปัญหา
และความต๎องการ
2. ผู๎เรียนสามารถ
นาความรู๎ที่ได๎รับ
ไปใช๎ประโยชน๑
ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
กิจกรรมเปิดโลก 1. เพื่อสํงเสริมให๎ ประชาชน
100
กศน.แขวง
ต.ค.
การเรียนรู๎
ผู๎เรียนรักการอําน ทัว่ ไป
สามเสนใน
2563 –
เปิดประตู
2. เพื่อสํงเสริมให๎
และ กศน.
ก.ย.
สูํการอําน
ผู๎เรียนฝึกทักษะ
แขวงพญาไท
2564
การคิดวิเคราะห๑
ผํานเนื้อหา
การอําน
กิจกรรมกระเช๎า เพื่อสํงเสริม
ประชาชน
100
กศน.แขวง
ต.ค.
ความรู๎สูํชุมชน กิจกรรมรักการ
ทั่วไป
สามเสนใน
2563 –
อํานในชุมชน
และ กศน.
ก.ย.
แขวงพญาไท
2564
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โครงการ /
กลุม่
จานวน
วัตถุประสงค์
สถานที่จัด
กิจกรรม
เป้าหมาย เป้าหมาย
กิจกรรมสํงเสริม เพื่อสํงเสริมทักษะ ประชาชน
50
กศน.แขวง
การอํานออนไลน๑ การใช๎เทคโนโลยี
ทัว่ ไป
สามเสนใน
อยํางมีประโยชน๑
และ กศน.
แขวงพญาไท
กิจกรรม
เพื่อสํงเสริม
ประชาชน
100
กศน.แขวง
หนังสือพิมพ๑
กิจกรรม
ทั่วไป
สามเสนใน
กศน.แขวง
รักการอําน
และ กศน.
ในชุมชน
แขวงพญาไท
กิจกรรมกระเช๎า เพื่อสํงเสริม
ประชาชน
25
กศน.แขวง
ความรู๎สูํตลาด
กิจกรรม
ทั่วไป
สามเสนใน
รักการอําน
และ กศน.
แขวงพญาไท
กิจกรรมงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กิจกรรมจัดการเรียนการสอน
โครงการ /
กลุม่
จานวน
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
เป้าหมาย เป้าหมาย
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประถมศึกษา
1. เพื่อจัด
นักศึกษา
62
การศึกษา
ตามหลักสูตร
การศึกษา
นอกระบบ
ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
2. เพื่อยกระดับ นักศึกษา
มัธยมศึกษา
879
การศึกษาตาม
ตอนต๎น
หลักสูตรการศึกษา
นอกระบบระดับ
การศึกษา

สถานที่จัด

ระยะ
งบประมาณ
เวลา
ต.ค.
2563 –
ก.ย.
2564
ต.ค.
2,380
2563 –
ก.ย.
2564
ต.ค.
2563 –
ก.ย.
2564

ระยะ
เวลา

งบประมาณ

1. ศูนย๑การ
เรียนชุมชน
พล.ม.2 รอ.
2. กศน.
เขตพญาไท
3. สมาคม
คนตาบอดฯ
1. ศูนย๑การ
เรียนชุมชน
พล.ม.2 รอ.
2. ศูนย๑การ
เรียนชุมชน

956,470.76
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โครงการ /
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

กลุม่
จานวน
เป้าหมาย เป้าหมาย

สถานที่จัด
กรมดุริยางค๑
ทหารบก

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช
2551

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย

นักศึกษา

1,209

3. วิทยาลัย
อาชีวศึกษา
ดุสิตพณิชยการ
4. สมาคม
คนตาบอดฯ
5. ศูนย๑การ
เรียนชุมชน
แฟลต ทบ.
สามเสน
1. ศูนย๑การ
เรียนชุมชน
พล.ม.2 รอ.
2. ศูนย๑การ
เรียนชุมชน
กรมดุริยางค๑
ทหารบก
3. สถานที่
พบกลํม
วิทยาลัย
อาชีวศึกษา
ดุสิตพณิชยการ
4. สมาคม
คนตาบอดแหํง
ประเทศไทย
5. ศูนย๑การ
เรียนชุมชน
แฟลตตารวจ
ลือชา

ระยะ
เวลา

งบประมาณ
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รางวัล เกียรติบัตร การเชิดชูเกียรติที่สถานศึกษาได้รับ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 - 2564
รางวัล เกียรติบัตร
หน่วยงาน องค์กร
ด้าน/เรื่อง
การเชิดชูเกียรติที่สถานศึกษาได้รับ
ที่มอบ
1. เกียรติบัตรสถานศึกษาที่รํวมจัด
กิจกรรมสํงเสริมทักษะวิชาการ
ศูนย๑วิทยาศาสตร๑
โครงการคํายสํงเสริมทักษะวิชาการ ผํานเกณฑ๑คุณลักษณะอันพึงประสงค๑ เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร
วันที่ 6 กุมภาพันธ๑ 2562
ระดับ “ดีเยี่ยม”
2. เกียรติบัตรสถานศึกษา
ความรู๎ ทักษะ โครงงานวิทยาศาสตร๑ สานักงาน กศน.
รํวมแสดงผลงานของนักศึกษา
มหกรรมโครงงานวิทยาศาสตร๑
ของนักศึกษา กศน.
วันที่ 19 มกราคม 2562
3. เกียรติบัตรรํวมประกวดโครงงาน โครงงานสะเต็มศึกษา สูํการประกอบ สานักงาน กศน.
สะเต็มศึกษา
อาชีพตามแนวทางพระราชดาริ
วันที่ 22 กรกฎาคม 2562
เศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ.2562
4. เกียรติบัตรสถานศึกษาที่สํงเสริม สํงเสริมและสนับสนุนการจัด
กระทรวงศึกษาธิการ
และสนับสนุนการจัดโครงการ
โครงการ งาน 108 อาชีพ
งาน 108 อาชีพ
“กศน.สร๎างงาน สร๎างรายได๎”
“กศน.สร๎างงาน สร๎างรายได๎”
วันที่ 26 กันยายน 2563
5. เกียรติบัตร กศน.ตาบลต๎นแบบ
โครงการ กศน.ตาบลต๎นแบบ 5 ดี
สานักงาน กศน.
5 ดี พรีเมี่ยม ระดับเขต
พรีเมียม ระดับเขต
กศน.แขวงพญาไท
ให๎ไว๎ เดือนกันยายน 2564
6. เกียรติบัตรเข๎ารํวมโครงการ
โครงการขยายผลการดาเนินงาน
สานักงาน กศน.
ประกวดการขยายผลโครงการจิต
จิตอาสาของสถานศึกษาในสังกัด
อาสา ประจาปี 2564 ประเภทผู๎นา สานักงาน กศน.กทม. ประจาปี
ชุมชนจิตอาสาดีดเดํน
งบประมาณ 2564
วันที่ 15 มิถุนายน 2564
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ค่าเป้าหมายของสถานศึกษา
เพื่อเป็นการกาหนดเป้าหมายของการพัฒนาผู๎เรียนของสถานศึกษา ตามแนวทางการประเมิน
คุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จึงมีการกาหนดคําเป้าหมายเกี่ยวกับผลลัพธ๑ที่จะ
ให๎เกิดแกํผู๎เรียน โดยการมีสํวนรํวมของผู๎บริหารสถานศึกษา และบุคลากรของสถานศึกษา เพื่อใช๎ในการ
เทียบเคียง การกาหนดคําเป้าหมาย สาหรับใช๎ในการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาไว๎ ดังนี้
มาตรฐานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเด็ น การพิ จ ารณาที่ 1.1 ผู้ เ รี ย นการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นที่ ดี
สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา
ค่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ คือ สถานศึกษามีการกาหนดคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาบังคับ
ไว๎เป็นคําเป้าหมาย โดยกาหนดจากคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบปลายภาคเรียนของผู๎เรียน จานวน 2 ภาคเรียน ดังนี้
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาบังคับ
ระดับ/รายวิชา
ที่สถานศึกษากาหนดไว้เป็นค่าเป้าหมาย
ประถมศึกษา
- คณิตศาสตร๑
18.57
- วิทยาศาสตร๑
26.37
- ศิลปศึกษา
23.98
- ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
17.25
- ชํองทางการเข๎าสูํอาชีพ
21.57
- สุขศึกษา พลศึกษา
26.80
- ศาสนาและหน๎าที่พลเมือง
21.62
- ทักษะการประกอบอาชีพ
20.04
มัธยมศึกษาตอนต้น
20.79
- คณิตศาสตร๑

- วิทยาศาสตร๑
- ศิลปศึกษา
- ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
- ชํองทางการพัฒนาอาชีพ
- สุขศึกษา พลศึกษา
- ศาสนาและหน๎าที่พลเมือง
- ทักษะการพัฒนาอาชีพ

14.09
20.95
14.99
25.31
23.95
21.61
20.52
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ระดับ/รายวิชา

คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาบังคับ
ที่สถานศึกษากาหนดไว้เป็นค่าเป้าหมาย

มัธยมศึกษาตอนปลาย

- คณิตศาสตร๑
- วิทยาศาสตร๑
- ศิลปศึกษา
- ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม
- ชํองทางการขยายอาชีพ
- สุขศึกษา พลศึกษา
- ศาสนาและหน๎าที่พลเมือง
- ทักษะการขยายอาชีพ

14.06
17.97
18.90
10.08
23.88
26.51
24.61
26.46

จากตาราง สถานศึ ก ษาได๎ ก าหนดคํ า เป้ า หมายประเด็ น ที่ 1.1 ผู๎ เ รี ย นการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีสอดคล๎องกับหลักสูตรสถานศึกษาจากการหาคําคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
ปลายภาคเรี ย นของผู๎เรี ยน จ านวน 2 ภาคเรียน เมื่อสถานศึกษาได๎พิจารณาแล๎ วเห็ นวําสามารถที่จะ
ดาเนินการพัฒนาได๎ จึงได๎กาหนดเป็นคําเป้าหมายประเด็นที่ 1.1
ประเด็นการพิจารณาที่ 1.2 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณ์ที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
ค่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ คือ สถานศึกษาคาดวําจะมีผู๎เรียนการศึกษาขั้นพื้ นฐานที่ได๎รับการยก
ยํองเชิดชูเกีย รติ หรือเป็ น แบบอยํ างที่ดีในด๎านที่เกี่ยวข๎องกับการมีคุณธรรม จริยธรรม คํานิยม หรือ
คุณลักษณะที่ดี จานวน 3 คน
ประเด็นการพิจารณาที่ 1.3 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
คิดอย่างมีวิจารณญาณ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่น
ค่ า เป้ า หมายที่ ก าหนดไว้ คื อ สถานศึ ก ษาคาดวํ า จะมี ผู๎ เ รี ย นการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานที่ มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห๑ ไตรํตรองอยํางรอบคอบ โดยใช๎ข๎อมูลและเหตุผลประกอบการตัดสินใจ
แก๎ ไ ขปั ญ หาได๎ อ ยํ า งถู ก ต๎ อ ง สมเหตุ ส มผล และสามารถแลกเปลี่ ย นควา มคิ ด เห็ น รํ ว มกั บ ผู๎ อื่ น ได๎
จานวนร๎อยละ 37
ประเด็นการพิจารณาที่ 1.4 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสามารถในการสร้างสรรค์
งาน ชิ้นงาน หรือนวัตกรรม
ค่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ คือ สถานศึกษาคาดวําจะมีผู๎เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สามารถ
สร๎างชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ๑ งานสร๎างสรรค๑ หรือสิ่งใหมํที่สามารถนาไปใช๎ประโยชน๑ได๎จริง จานวน 3 โครงงาน
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ประเด็นการพิจารณาที่ 1.8 ผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐานนาความรู้ ทักษะพื้นฐานที่ได้รับไปใช้
หรือประยุกต์ใช้
ค่า เป้ า หมายที่ กาหนดไว้ คื อ สถานศึก ษาคาดวํา จะมี จานวนผู๎ จ บการศึ ก ษาตามหลั กสู ต ร
การศึกษานอกระบบระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ส ามารถนาความรู๎ ทักษะพื้นฐานที่ได๎รับไปใช๎ หรือ
ประยุกต๑ใช๎ในการดาเนินชีวิต การประกอบอาชีพ หรือเพื่อการศึกษาตํอเนื่องระดับที่สูงขึ้น จานวนร๎อยละ 35
ของผู๎จบหลักสูตร
มาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง
ประเด็นการพิจารณาที่ 1.3 ผู้จบการศึกษาต่อเนื่องที่นาความรู้ไปใช้จนเห็นเป็นประจักษ์หรือ
ตัวอย่างที่ดี
ค่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ คือ สถานศึกษาคาดวําจะมีจานวนผู๎จบการศึกษา และหรือกลุํมผู๎จบ
การศึกษาตํอเนื่อง ที่มีผลการดาเนินงานที่เห็นเป็นประจักษณ๑ในพื้นที่ หรือเป็นตัวอยํางที่ดี จานวน 2 คน
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บทที่ 2
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ศูน ย๑ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธ ยาศัยเขตพญาไท สานักงานสํ งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธ ยาศัยกรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานสํงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สานั กงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ มีการจัด
การศึกษา 3 ประเภท ประกอบด๎วย
 การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 การศึกษาต่อเนื่อง
 การศึกษาตามอัธยาศัย
ซึ่งได๎มีการกาหนด และประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาไว๎แล๎ว เมื่อวันที่ 11 เดือน พฤษภาคม
พ.ศ. 2564 จึงได๎ดาเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล๎องเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 ซึ่งมีผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ดังนี้
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ผลการประเมิน คุณ ภาพการจั ด การศึก ษานอกระบบระดับ การศึกษาขั้น พื้น ฐาน (เฉพาะมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู๎ เรีย นการศึก ษานอกระบบระดับ การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ)
ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้น
มาตรฐานการศึกษา/
ค่าน้าหนัก
กระบวนการ/วิธีการดาเนินงาน
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น
ระดับ
ประเด็นการพิจารณา
(คะแนน)
ของสถานศึกษา
คะแนนที่ได้
จากการดาเนินงานตามสภาพจริง
คุณภาพ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของ
ผู้เรียนการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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1.1 ผู๎เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี
สอดคล๎องกับหลักสูตร
สถานศึกษา

10

สถานศึกษามีวิธีการและกระบวนการ
ดาเนินการ ดังนี้
1. ประชุมบุคลากรของสถานศึกษา
เพือ่ กาหนดคําคะแนนเป้าหมายเฉพาะ
รายวิชาบังคับตามแผนการลงทะเบียน
เรียน ในหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช๎
คะแนนเฉลี่ยผลการสอบปลายภาคเรียน
ของผู๎เรียน จานวน 2 ภาคเรียน
2. สถานศึกษานาเสนอคําคะแนน
เป้าหมายของสถานศึกษาให๎ผู๎อานวยการ
สานักงาน กศน.กทม.ให๎ความเห็นชอบ
3. ผู๎บริหารสถานศึกษาและบุคลากร

สถานศึกษามีผลการดาเนินงาน ดังนี้
1. สถานศึกษาได๎รับความเห็นชอบคําคะแนน
เป้าหมายจาก ผู๎อานวยการ สานักงาน กศน.กทม.
ลงวันที่ 13 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564
2. ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยสถานศึกษา
ได๎พิจารณาจากรายวิชาบังคับที่มีแผนการลงทะเบียน
เรียนทั้ง 2 ภาคเรียนที่เทํากับหรือสงกวําคําคะแนน
ที่ส ถานศึกษากาหนดไว๎ในแตํล ะรายวิช า จากการ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการสอบปลายภาคเรียน
กั บ คํ า คะแนนเป่ า หมายที่ ส ถานศึ ก ษาก าหนดไว๎
พบวําในภาคเรียนที่ 2/2563 มีคะแนนเฉลี่ยผลการ
สอบปลายภาคเรียนที่สงกวําหรือเทํากับ คิดเป็นเป็น

8.00

ดีเลิศ
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มาตรฐานการศึกษา/
ประเด็นการพิจารณา

ค่าน้าหนัก
(คะแนน)

กระบวนการ/วิธีการดาเนินงาน
ของสถานศึกษา
วางแผนการจัดการศึกษา โครงการหรือ
กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนในแผนปฏิบัติการ
ประจาปี
4. สถานศึกษานาคะแนนเฉลี่ยผลการ
สอบปลายภาคของผู๎เรียนทุกระดับ
การศึกษารายวิชาบังคับ มาเปรียบเทียบ
กับคําคะแนนเป้าหมายที่กาหนด
โดยสถานศึกษาใช๎คะแนนเฉลี่ยผลการ
สอบปลายภาคเรียนของผู๎เรียนทุกระดับ
การศึกษา ในรายวิชาบังคับของสถานศึกษา
เปรียบเทียบกับคําคะแนนเป้าหมายที่
สถานศึกษากาหนด
5. สถานศึ ก ษาน าข๎ อ มู ล ผลสั ม ฤทธิ์ ท าง
ก า ร เ รี ย น ที่ เ ที ย บ กั บ คํ า เ ป้ า ห ม า ย
น าไปพั ฒ นาและออกแบบการจั ด การ
เรี ย นรู๎ แ ละก าหนดกิ จ กรรม โครงการ
ในแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี (ถ๎ า เราจะ
ก าหนดรายวิ ช าเพื่ อ พั ฒ นาให๎ ใ สํ ไ ว๎ ใ น

ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้น
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น
ระดับ
คะแนนที่ได้
จากการดาเนินงานตามสภาพจริง
คุณภาพ
ร๎อยละ 46.66 และในภาคเรียนที่ 1/2564 คิดเป็น
ร๎อยละ 44.44 ในภาพรวมทั้งปีงบประมาณ 2564
สถานศึกษาจึงมีร๎อยละจานวนรายวิชาบังคับที่มีผล
คะแนนเฉลี่ยการสอบปลายภาคเรียนที่เทํากับหรือ
สู ง กวํ า คํ า เป้ า หมายที่ ส ถานศึ ก ษาก าหนดไว๎
ร๎อยละ 45.55 ดังภาคผนวกตารางที่ 1 หน๎าที่ 135
3. สถานศึกษาดาเนินการจัดกิจกรรมหรือโครงการ
เพื่ อ พั ฒ นาผู๎ เ รี ย นให๎ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
ที่สูงขึ้น เชํน
1) โครงการสอนเสริมเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
“แนวข๎อสอบ N-NET” โดยมีเป้าหมาย 204 คน ผลการ
ดาเนินงาน มีนักศึกษาเข๎ารํวม จานวน 204 คน
2) โครงการพัฒนาผู๎เรียนด๎านการจัดการเรียนรู๎
online: google classroom หลักสูตรการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 โดยมี
เป้าหมาย 743 คน ผลการดาเนินงาน มีนักศึกษา
เข๎ารํวม จานวน 743 คน
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มาตรฐานการศึกษา/
ประเด็นการพิจารณา

ค่าน้าหนัก
(คะแนน)

ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้น
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น
ระดับ
คะแนนที่ได้
จากการดาเนินงานตามสภาพจริง
คุณภาพ
ค าอธิ บ ายและก าหนดไว๎ ใ นแผนได๎ เ ลย)
โดยมีเกณฑ๑การให๎คะแนนเทํากับ 4 คะแนน
เพื่อให๎ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ เมื่อนาคะแนนที่ได๎จากเกณฑ๑การให๎คะแนนเทียบกับ
คําน้าหนักจากสูตร ได้เท่ากับ 8 คะแนน อยู่ใน
สูงขึ้นในภาคเรียนตํอไป
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
รํองรอย หลักฐาน
1. รายงานคําสถิตคิ ะแนนสอบปลายภาครายวิชาบังคับ
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต๎นและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2/2563
และภาคเรียนที่ 1/2564
2. แบบรายงานสรุปผลการเรียน (สอบปลายภาค)
ภาคเรียนที่ 2/2563 และภาคเรียนที่ 1/2564
ของผู๎ เรียนในหลั กสู ตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ตารางสรุปข๎อมูลคะแนนเฉลี่ยเปรียบเทียบผลการ
สอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 และภาค
เรียนที่ 1/2564
4. แผนการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2563 และ
ภาคเรียนที่ 1/2564
กระบวนการ/วิธีการดาเนินงาน
ของสถานศึกษา
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มาตรฐานการศึกษา/
ประเด็นการพิจารณา

ค่าน้าหนัก
(คะแนน)

1.2 ผู๎เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีคุณธรรม จริยธรรม คํานิยม
และคุณลักษณะที่ดีตาม
ที่สถานศึกษากาหนด

10

ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้น
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น
ระดับ
คะแนนที่ได้
จากการดาเนินงานตามสภาพจริง
คุณภาพ
สถานศึกษามีวิธีการและกระบวนการ
สถานศึกษามีผลการดาเนินงาน ดังนี้
10.00
ยอดเยีย่ ม
ดาเนินการ ดังนี้
1. มี แ ผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ง บประมาณ 2564
1. ศึกษานโยบายที่ได๎รับมอบหมาย
กาหนดกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข๎องกับคุณธรรม
2. ผู๎บริหารและบุคลากรรํวมวางแผน
จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ของผู๎เรียน
กาหนดกิจกรรม โครงการที่เกี่ยวข๎องกับ ดังนี้
คุณธรรม จริยธรรม คํานิยม และ
1) โครงการสถาบันพระมหากษัตริย๑กับประเทศไทย
คุณลักษณะอันพึงประสงค๑ของผู๎เรียน
เป้ า หมาย 50 คน ผลการด าเนิ น งานมี นั ก ศึ ก ษา
ตามที่สถานศึกษากาหนดเพื่อขอความ
เข๎ารํวมจานวน 50 คน คิดเป็นร๎อยละ 100
เห็นชอบและอนุมัติจากผู๎บริหาร
2) โครงการทาความดีด๎วยหัวใจ เพื่อพัฒนาผู๎เรียน
สถานศึกษา
เป้าหมาย 438 คน ผลการดาเนินงานมีนักศึกษาเข๎า
3. สถานศึกษาประชุมวางแผนการ
รํวมจานวน 438 คน คิดเป็นร๎อยละ 100
ดาเนินงานและแตํงตั้งคณะกรรมการ
2. มีรายงานผลการประเมินคุณธรรม จริยธรรมของ
ดาเนินงาน
ผู๎ เ รี ย น และคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค๑ จ านวน
4. สถานศึกษาประสานงานภาคีเครือขําย 2 ภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 และ ภาคเรียนที่
ทีม่ ีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา
1/2564 มี ผู๎ เ รี ย นที่ ผํ า นการประเมิ น คุ ณ ธรรม
5. สถานศึกษาดาเนินการจัดกิจกรรม
จริยธรรม คํานิยม และคุณลั กษณะอันพึงประสงค๑
โครงการที่เกี่ยวข๎องกับคุณธรรม จริยธรรม ตามที่ ส ถานศึ ก ษาก าหนด ในระดั บ ดี ขึ้ น ไปใน
คํานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค๑
ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 (ภาคเรี ย นที่ 2/2563
กระบวนการ/วิธีการดาเนินงาน
ของสถานศึกษา
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มาตรฐานการศึกษา/
ประเด็นการพิจารณา

ค่าน้าหนัก
(คะแนน)

กระบวนการ/วิธีการดาเนินงาน
ของสถานศึกษา
ของผู๎เรียน
6. สรุปผลการดาเนินงานกิจกรรม
โครงการ ที่เกี่ยวข๎องกับคุณธรรม
จริยธรรม คํานิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค๑ของผู๎เรียน
7. ครูผู๎สอนจัดทาเอกสารแบบประเมิน
คุณธรรม จริยธรรม ของผู๎เรียน 11 ประการ
8. ครูผู๎สอนรายงานผลการประเมินคุณธรรม
จริยธรรม ผู๎ เ รียนแตํล ะภาคเรียนเพื่อให๎
ผู๎บริหารสถานศึกษารับทราบ
9. รายงานผลการประเมิ น คุ ณ ธรรม
จริยธรรม ของผู๎เรียนประจาปีงบประมาณ
รวมจานวน 2 ภาคเรียน
10. จากการประเมินผลกิจกรรม โครงการ
ที่เกี่ยวข๎องกับคุณธรรม จริยธรรม หรือ
คุณลักษณะอันพึงประสงค๑ของผู๎เรียน
ครูผู๎สอนคัดเลือกผู๎เรียนที่เป็นแบบอยําง

ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้น
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น
ระดับ
คะแนนที่ได้
จากการดาเนินงานตามสภาพจริง
คุณภาพ
และภาคเรียนที่ 1/2564) มีจานวนผู๎เรียนที่เข๎ารับ
การประเมินทั้งหมด 1,107 คน ผู๎เรียนที่ผํานการ
ประเมิน ในระดับดีขึ้นไป จานวน 998 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 90.80 ดังภาคผนวกตารางที่ 2 หน๎าที่ 137
และสถานศึกษาได๎กาหนดเป้าหมายผู๎เรียนที่ ได๎รับ
การยกยํ อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ หรื อ เป็ น แบบอยํ า งที่ มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค๑ ด๎านที่เกี่ยวข๎องกับการมี
คุณ ธรรม จริ ย ธรรม คํ านิ ย ม หรื อ คุ ณ ลั ก ษณะที่ ดี
จานวน 3 คน เป็นไปตามคําเป้าหมาย ที่กาหนดไว๎
1. นายสุทิน บุญสะอาด นักศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ศรช.กรมดุริยางค๑ทหารบก ได๎รับเกียรติบัตร
การฝึ ก อบรมหลั ก สู ต ร ภาวะผู๎ น ากั บ การพั ฒ นา
องค๑ก ร วัน ที่ 4 เดือ นพฤษภาคม 2562 จากศู น ย๑
ฝึกอบรมวิชาชีพรักษาความปลอดภัย เอส เอส ยู
2. นายทวี ป บุ ญ มี นั ก ศึ กษาระดับ มั ธ ยมศึ ก ษา
ตอนต๎น ศรช.กรมดุริยางค๑ทหารบก ได๎รับเกียรติ
บั ต รเข๎ า รํ ว มเดิ น การกุ ศ ลเพื่ อ โครงการลู ก เสื อ
“Ticket to Life, THAILAND” บนเส๎นทางอัน
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มาตรฐานการศึกษา/
ประเด็นการพิจารณา

ค่าน้าหนัก
(คะแนน)

1.3 ผู๎เรียนการศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห๑ คิดอยํางมี

5

ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้น
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น
ระดับ
คะแนนที่ได้
จากการดาเนินงานตามสภาพจริง
คุณภาพ
ของสถานศึกษา ยกยํองและเชิดชูเกียรติ ทรงคุ ณ คํ า ที่ สุ ด ในประเทศไทย เมื่ อ วั น ที่ 24
เพื่อสร๎างขวัญกาลังใจให๎กับผู๎เรียน และนา พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 คิดเป็นร๎อยละ 100
กิจกรรม โครงการที่เกี่ยวข๎องกับคุณธรรม
3. นายปุ ณ ยวี ร ย๑ อิ น ทรสุ ข ศรี นั ก ศึ ก ษาระดั บ
จริยธรรม หรือคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ มัธยมศึกษาตอนปลาย ศรช. กรมดุริยางค๑ทหารบก
ของผู๎เรียน บรรจุในแผนปฏิบัติการ
ได๎เข๎ารับการประกวดเยาวชนดีเดํน ประจาปี 2564
ประจาปีของสถานศึกษา
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564
รํองรอย หลักฐาน
1. แผนปฏิบัติการประจาปี 2564
2. รายงานสรุปผลการดาเนินโครงการที่เกี่ยวข๎อง
3. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ผู๎เรียน
4. รายงานผลการประเมินคุณธรรม จริยธรรมผู๎เรียน
5. ใบประกาศ เกียรติบัตร
6. ภาพถํายผลงานหรือกิจกรรมด๎านจิตอาสา
คุณธรรม จริยธรรม
สถานศึกษามีวิธีการและกระบวนการ
4.00
ดีเลิศ
สถานศึกษามีผลการดาเนินงาน ดังนี้
1. ด าเนิ น การจั ด โครงการส่ ง เสริ ม กระบวนการ
ดาเนินการ ดังนี้
1. สถานศึกษากาหนดนโยบายสํงเสริมให๎ คิ ด เป็ น ด้ ว ยกิ จ กรรมแสดงผลงานทางวิ ช าการ
ผู๎เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห๑ ของนั ก ศึ ก ษาด้ ว ยกระบวนการจั ด ท าโครงงาน
กระบวนการ/วิธีการดาเนินงาน
ของสถานศึกษา
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มาตรฐานการศึกษา/
ประเด็นการพิจารณา
วิจารณญาณ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นรํวมกับผู๎อื่น

ค่าน้าหนัก
(คะแนน)

กระบวนการ/วิธีการดาเนินงาน
ของสถานศึกษา
คิดอยํางมีวิจารณญาณ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นรํวมกับผู๎อื่นได๎ โดยการ
ดาเนินงานกิจกรรมองค๑กรนักศึกษา
ทุกศูนย๑การเรียนชุมชน และสํงเสริมการ
เรียนรู๎ด๎วยกระบวนการโครงงาน
2. สถานศึกษาดาเนินการจัดกิจกรรม/
โครงการ ที่เกี่ยวกับกับการสํงเสริมและ
สนับสนุนให๎ผู๎เรียนมีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห๑คิดอยํางมีวิจารณญาณ และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นรํวมกับผู๎อื่นได๎
3. ครูผู๎สอนจัดทาแผนการจัดการเรียนรู๎
ที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห๑คิดอยํางมีวิจารณญาณ และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นรํวมกับผู๎อื่นได๎
4. รายงานผลการดาเนินงานโครงการ/
กิจกรรม
1) สถานศึกษามีโครงการคํายวิชาการ
และกิจกรรมที่สํงเสริมกระบวนการคิด

ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้น
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น
ระดับ
คะแนนที่ได้
จากการดาเนินงานตามสภาพจริง
คุณภาพ
และปัจ ฉิ มนิ เ ทศนั ก ศึก ษาในภาคเรีย นที่ 2/2563
และ ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยมีการจัดประกวด
โครงงานให๎นักศึกษาได๎นาเสนอโครงงาน และมีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นรํวมกับคณะครู และเพื่อน
นั ก ศึ ก ษา เป็ น ประจ าทุ ก ภาคเรี ย น ทั้ ง ร ะดั บ
ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
2. โครงการคํายอาสายุวกาชาด เป้าหมาย 50 คน
ผลการดาเนินงาน มีนักศึกษาเข๎ารํวมจานวน 50 คน
คิดเป็นร๎อยละ 100
3. กิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู๎ เปิดประตูสูํการอําน
ซึ่งมีรูปแบบกิจกรรมที่ให๎นักศึกษาเลือกอํานเนื้อหา
ที่ตนเองสนใจและมีข๎อคิดที่ดีจากการอําน โดยเลือก
อํานจากสื่อสิ่งพิมพ๑และสื่อออนไลน๑ แล๎วมีการสรุป
ข๎อคิดที่ได๎จากการอํานเนื้อหานั้น ๆ ภาคเรียนละ
20 เรื่อง
4. ครูมีการการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นการคิดวิเคราะห๑
คิดอยํางมีวิจารณญาณ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
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มาตรฐานการศึกษา/
ประเด็นการพิจารณา

ค่าน้าหนัก
(คะแนน)

กระบวนการ/วิธีการดาเนินงาน
ของสถานศึกษา
วิเคราะห๑
2) สถานศึกษาสํงเสริมให๎ครูจัดทา
แผนการสอนที่สํงเสริมกระบวนการ
คิดวิเคราะห๑
3) สถานศึกษามีจานวนผู๎เรียน
ที่มีความสามารถ คิด วิเคราะห๑
คิดอยํางมีวิจารณญาณ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นรํวมกับผู๎อื่นได๎

ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้น
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น
ระดับ
คะแนนที่ได้
จากการดาเนินงานตามสภาพจริง
คุณภาพ
รํวมกับผู๎อื่น ด้วยกิจกรรม Mind map
5. กิจกรรมการพบกลุํมแบบออนไลน๑ของนักศึกษา
ในระดั บ ประถมศึ ก ษา มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต๎ น และ
นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในภาคเรียนที่
2/2563 และภาคเรียนที่ 1/2564 จานวนผู๎ เ รีย น
ทั้งหมด 2,144 คน
6. สถานศึ ก ษาผู๎ เ รี ย นการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานที่ มี
ความสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห๑ คิ ด อยํ า งมี
วิจ ารณญาณ และแลกเปลี่ ยนความคิดเห็ นรํ วมกั บ
ผู๎ อื่ น ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 (ภาคเรี ย นที่
2/2563 และภาคเรี ย นที่ 1/2564) มี ผู๎ เ รี ย น
ลงทะเบียนทั้งหมด 2,144 คน ผู๎เรียนมีความสามารถ
ในการคิ ดวิ เคราะห๑ คิ ดอยํ างมี วิ จารณญาณ และ
แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น รํ ว มกั บ ผู๎ อื่ น ได๎ จ านวน
1,105 คน คิ ดเป็นร๎อ ยละ 48.06 ดัง ภาคผนวก
ตารางที่ 3 หน๎า 137
สถานศึ กษาได๎ ก าหนดคํ า เป้ า หมายประเด็ น
การพิ จ ารณาที่ 1.3 ผู๎ เ รี ย นการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
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มาตรฐานการศึกษา/
ประเด็นการพิจารณา

ค่าน้าหนัก
(คะแนน)

กระบวนการ/วิธีการดาเนินงาน
ของสถานศึกษา

ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้น
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น
ระดับ
คะแนนที่ได้
จากการดาเนินงานตามสภาพจริง
คุณภาพ
มี ค วามสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห๑ คิ ด อยํ า งมี
วิจ ารณญาณ และแลกเปลี่ ยนความคิดเห็ นรํ วมกั บ
ผู๎อื่นได๎ จานวนร๎อยละ 37 ของนักศึกษาที่ลงทะเบียน
มี ผลการด าเนิ นงานสู งกวํ าคํ าเป้ าหมาย แตํ ไมํ เกิ น
ร๎ อ ยละ 50 ได้ ค ะแนนเท่ า กั บ 4 คะแนน ระดั บ
คุณภาพดีเลิศ
รํองรอย หลักฐาน
1. แผนปฏิบัติการประจาปี 2564
2. รายงานสรุปผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม
3. แผนการจัดการเรียนรู๎ของครูผู๎สอน
4. บันทึกหลังสอน
5. โครงงานนักศึกษา
6. รายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.)
7. แผนการจัดการเรียนรู๎ในรายวิชาที่เกี่ยวข๎อง
8. เอกสารบันทึกการอําน “เปิดโลกการเรียนรู๎
เปิดประตูสูํการอําน”
9. แฟ้มสะสมงานผู๎เรียน
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มาตรฐานการศึกษา/
ประเด็นการพิจารณา

ค่าน้าหนัก
(คะแนน)

1.4 ผู๎เรียนการศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีความสามารถ
ในการสร๎างสรรค๑งาน ชิ้นงาน
หรือนวัตกรรม

5

ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้น
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น
ระดับ
คะแนนที่ได้
จากการดาเนินงานตามสภาพจริง
คุณภาพ
สถานศึกษามีวิธีการและกระบวนการ
สถานศึกษามีผลการดาเนินงาน ดังนี้
4.00
ดีเลิศ
ดาเนินการ ดังนี้
1. สถานศึกษามีผู๎เรียน ระดับประถมศึกษา
1. สถานศึกษามีนโยบายสํงเสริมให๎ผู๎เรียน มัธยมศึกษาตอนต๎น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
มี ค วามสามารถในการสร๎ า งสรรค๑ ง าน นาเสนอโครงงาน ในภาคเรียนที่ 2/2563 และ
ชิ้ นงาน หรื อนวั ตกรรม โดยการสํ งเสริ ม 1/2564
การเรียนรู๎ด๎วยกระบวนการโครงงาน
3. ครูและนักศึกษาเข๎ารํวมโครงการวันวิทยาศาสตร๑
2. สถานศึกษาจัดทาแผนและดาเนินการ ประจาปี 2564 และรับฟังการบรรยายเสวนาสาหรับ
จัดการเรียนรู๎หรือโครงการ/กิจกรรม
นั กศึ กษา กศน. เรื่ องทั กษะดิ จิ ทั ล ทั กษะที่ ต๎ องมี
ที่สํงเสริม สนับสนุนให๎ผู๎เรียนมี
ในศตวรรษที่ 21
ความสามารถในการจัดทาโครงงาน
4. สถานศึกษามีการเผยแพรํโครงงาน ผลงาน
ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ๑ หรืองานสร๎างสรรค๑ ชิ้นงาน ของผู๎เรียน ผํานชํองทางออนไลน๑ ตําง ๆ
ใหมํ ๆ
เชํน Facebook, Fan page ,website, Line
3. สถานศึกษาจัดให๎มีการเผยแพรํ
เอกสารประชาสัมพันธ๑ ของสถานศึกษา เป็นต๎น
โครงงาน ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ๑
5. ผู๎เรียนสามารถสร๎างโครงงาน ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ๑
งานสร๎างสรรค๑หรือสิ่งใหมํๆผํานชํองทาง งานสร๎างสรรค๑หรือสิ่งใหมํที่สามารถนาใช๎ประโยชน๑
ตํางๆ
ได๎จริง จานวน 3 โครงงาน คิดเป็นร๎อยละ 100
5. สถานศึกษาสํงเสริม สนับสนุน การจัด ซึง่ เป็นไปตามคําเป้าหมาย ที่กาหนดไว๎
แขํงขัน ประกวดโครงงาน ชิ้นงาน
กระบวนการ/วิธีการดาเนินงาน
ของสถานศึกษา
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ค่าน้าหนัก
(คะแนน)

ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้น
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น
จากการดาเนินงานตามสภาพจริง
สิ่งประดิษฐ๑ งานสร๎างสรรค๑ หรือสิ่งใหมํ ๆ 1) โครงงานชั้นวางรองเท๎าจากทํอ PVC
ของผู๎เรียน หรือสํงโครงงานชิ้นงาน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น สถานที่พบกลุํมวิทยาลัย
สิ่งประดิษฐ๑ งานสร๎างสรรค๑ หรือสิ่งใหมํ ๆ อาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ จานวน 1 โครงงาน
ของผู๎เรียนไปประกวด แขํงขันรํวมกับ
2) โครงงานตะกร๎าจากกระป๋อง ระดับมัธยมศึกษา
หนํวยงาน/สถานศึกษาอื่น
ตอนปลาย ศูนย๑การเรียนชุมชนกรมดุริยางค๑
ทหารบก จานวน 1 โครงงาน
3) โครงงานเบาะนั่งอเนกประสงค๑จากยางรถยนต๑
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย๑การเรียนชุมชน
แฟลตตารวจลือชา จานวน 1 โครงงาน
รํองรอย หลักฐาน
1. เลํมรายงานโครงงาน
2. ชิ้นงานที่สามารถนาไปใช๎ประโยชน๑ได๎จริง
3. รายงานสรุปผลการดาเนินงานโครงการที่เกี่ยวข๎อง
4. ปฏิทิน/แผนการจัดการเรียนรู๎
5. บันทึกหลังการสอน
6. เอกสารประชาสัมพันธ๑/websit/Facebook
Fanpage
7. ใบประกาศ เกียรติบัตรของผู๎เรียน
กระบวนการ/วิธีการดาเนินงาน
ของสถานศึกษา

ผลการประเมินคุณภาพ
ระดับ
คะแนนที่ได้
คุณภาพ
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1.5 ผู๎เรียนการศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีความสามารถ
ในการใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล

ค่าน้าหนัก
(คะแนน)

กระบวนการ/วิธีการดาเนินงาน
ของสถานศึกษา

4

สถานศึกษามีวิธีการและกระบวนการ
ดาเนินการ ดังนี้
1. ศูนย๑การเรียนชุมชนทุกแหํงมีชั้นเรียน
ส าหรั บ จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน
โต๏ะเรียน เก๎าอี้ สาหรับผู๎เรียน
2. คอมพิ วเตอร๑ Notebook ในการจั ด
กิจกรรมการเรียนรู๎
3. ครูผู๎ ส อนมีแผนการจัดการเรียนรู๎และ
ชั้นเรียน Google Classroom ครบทุกคน
1.สถานศึกษาสารวจสื่อ อุปกรณ๑
เทคโนโลยีที่ใช๎ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู๎ของครูผู๎สอน
2. ครูผู๎สอนประเมินความพร๎อมของ
ผู๎เรียนในการใช๎สื่อเทคโนโลยี เชํน
โทรศัพท๑มือถือ สัญญาณอินเตอร๑เน็ต
ทักษะการใช๎สื่อเทคโนโลยี เป็นต๎น

ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้น
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น
ระดับ
คะแนนที่ได้
จากการดาเนินงานตามสภาพจริง
คุณภาพ
8. คลิปวีดีโอนาเสนอโครงงานนักศึกษา ภาคเรียนที่
1/2564
สถานศึกษามีผลการดาเนินงาน ดังนี้
4.00
ยอดเยี่ยม
1. ผู๎เรียนสามารถใช๎แอพพลิเคชั่นในการเรียนรู๎ ดังนี้
1) ใช๎ชั้นเรียน Google Classroom
2) ใช๎ Google Form
3) ใช๎ Facebook Group
4) ใช๎ Line Group
5) ใช๎ google meet
6) ใช๎ Zoom
5. ร๎อยละของผู๎เรียนที่สามารถใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการเรียนรู๎
รํองรอย หลักฐาน
1. แผนการจัดการเรียนรู๎
2. บันทึกหลังการสอน
3. ชั้นเรียน Google Classroom
4. แบบทดสอบ Online (Google Form)
5. รายงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่ใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล
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1.6 ผู๎เรียนการศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีสุขภาวะทางกาย
และสุนทรียภาพ

ค่าน้าหนัก
(คะแนน)

4

กระบวนการ/วิธีการดาเนินงาน
ของสถานศึกษา
3. ครูผู๎ส อนจัดทาแผนการจัดการเรียนรู๎
โดยใช๎ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ในกระบวนการ
จัดการเรียนรู๎
4. ครูผู๎ดาเนินการจัดการเรียนรู๎ตามแผน
การจัดการเรียนรู๎
5. รายงานผลการจัดการเรียนรู๎ที่ใช๎
เทคโนโลยีดิจิทัล
สถานศึกษามีวิธีการและกระบวนการ
ดาเนินการ ดังนี้
1. สถานศึกษากาหนดนโยบายสํงเสริม
การดูแลสุภาวะของผู๎เรียน
2. สถานศึกษาจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งมี
โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข๎องกับสุขภาวะ
ทางกายและสุนทรียภาพของผู๎เรียน
3. สถานศึกษาดาเนินการจัดโครงการ/
กิจกรรมที่เกี่ยวข๎องกับสุขภาวะทางกาย
และสุนทรียภาพของผู๎เรียน มีการแตํงตั้ง

ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้น
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น
จากการดาเนินงานตามสภาพจริง

สถานศึกษามีผลการดาเนินงาน ดังนี้
1. สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
2564 โดยมีโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวข๎องกับสุขภาวะ
ทางกายและสุนทรียภาพ ได๎แกํ
1) โครงการอบรมอบรมกระบวนการเรียนรู๎
ด๎านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต เป้าหมาย 50 คน
ผลการดาเนินงานมีนักศึกษาเข๎ารํวมจานวน
50 คน คิดเป็นร๎อยละ 100
2) โครงการพัฒนาทักษะชีวิต การทาเจลแอลกฮอล๑
ล๎างมือป้องกันโควิด 19 เป้าหมาย 160 คน ผลการ
ดาเนินงาน มีนักศึกษาเข๎ารํวมจานวน 160 คน

ผลการประเมินคุณภาพ
ระดับ
คะแนนที่ได้
คุณภาพ

4.00

ยอดเยี่ยม

41

มาตรฐานการศึกษา/
ประเด็นการพิจารณา

1.7 ผู๎เรียนการศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีความสามารถ
ในการอําน การเขียน

ค่าน้าหนัก
(คะแนน)

4

ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้น
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น
ระดับ
คะแนนที่ได้
จากการดาเนินงานตามสภาพจริง
คุณภาพ
คิดเป็นร๎อยละ 100
คณะกรรมการผู๎ดาเนินงานและ
3) ร๎อยละของผู๎เรียนที่ได๎รับการตรวจสุขภาพ
ประสานงานภาคีเครือขํายที่เกี่ยวข๎อง
4. สรุปผลการดาเนินโครงการที่เกี่ยวข๎อง 4) ร๎อยละของผู๎เรียนที่เข๎ารํวมโครงการ กิจกรรม
กับสุขภาวะทางกายและสุนทรียภาพของ ด๎านดนตรี กีฬา ศิลปะ นันทนาการ และจิตอาสา
รํองรอย หลักฐาน
ผู๎เรียนตามที่สถานศึกษากาหนด
1. แผนปฏิบัติการประจาปี
2. โครงการ
3. รายงานสรุปผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง
4. คาสั่งแตํงคณะกรรมการดาเนินงาน
5. หนังสือขอความอนุเคราะห๑
สถานศึกษามีวิธีการและกระบวนการ
สถานศึกษามีผลการดาเนินงาน ดังนี้
3.61
ยอดเยี่ยม
ดาเนินการ ดังนี้
1. สถานศึกษามีประกาศเกณฑ๑การประเมิน
1. สถานศึกษากาหนดกลุํมเป้าหมาย
ความสามารถในการอําน การเขียน ภาษาไทย
ในการประเมินความสามารถในการอําน แตํระดับการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563 และภาค
การเขียนภาษาไทย
เรียนที่ 1/2564 ดังนี้
2. สถานศึกษาสารวจจานวนผู๎เรียนที่เข๎า
1) ระดับประถมศึกษา มีความสามารถในการอํานออก
รับการประเมินความสามารถในการอําน เขียนได๎ ผู๎เข๎ารับการประเมิน 8 คน ผํานการ
กระบวนการ/วิธีการดาเนินงาน
ของสถานศึกษา
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ค่าน้าหนัก
(คะแนน)

ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้น
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น
ระดับ
คะแนนที่ได้
จากการดาเนินงานตามสภาพจริง
คุณภาพ
การเขียนภาษาไทย
ประเมิน 7 คน คิดเป็นร๎อยละ 87.50
3. สถานศึกษาจัดเตรียมเครื่องมือแบบ
2) ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต๎ น มี ค วามสามารถ
ประเมินความสามารถในการอํานการ
ในการอําน เขียนได๎คลํอง ผู๎เข๎ารับการประเมิน 122 คน
เขียนภาษาไทย โดยใช๎แบบประเมิน
ผํานการประเมิน 107 คน คิดเป็นร๎อยละ 87.70
ของสานักงาน กศน.กาหนด
3) ระดับมัธ ยมศึกษาตอนปลาย มีความสามารถ
4. ครูผู๎สอนประเมินผู๎เรียนตามเครื่องมือ ในการอํานจับใจความและเขียนได๎คลํอง เข๎ารับการ
การประเมินของ สานักงาน กศน.
ประเมิน 198 คน ผํานการประเมิน 190 คน คิดเป็ น
5. ครูผู๎สอนบันทึกผลการประเมินในระบบ ร๎อยละ 95.95 ดังภาคผนวกตารางที่ 4 หน๎า 139
บันทึกผลการประเมินระดับการรู๎หนังสือ
ในภาพรวมปีงบประมาณ 2564 ของสถานศึกษา
ของนักศึกษา กศน.
มี ผู๎ เ รี ย นผํ า นเกณฑ๑ ก ารอํ า นเขี ย น คิ ด เป็ น ร๎ อ ยละ
6. รายงานผลการประเมินระดับการรู๎
90. 38 ดั ง นั้ น เมื่ อ น าคํ า ร๎ อ ยละที่ ค านว ณได๎
หนังสือของนักศึกษา
ไปค านวณด๎ ว ยการเทีย บบั ญญั ติ ไ ตรยางศ๑ โดยใช๎
สัดสํวนร๎อยละ 100 เทํากับ 4 คะแนน ได้คะแนน
เท่ากับ 3.61 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
รํองรอย หลักฐาน
1. คาสั่งคณะทางาน
2. แผนการวัดระดับการรู๎หนังสือ
3. เครื่องมือแบบประเมินระดับการรู๎หนังสือ
กระบวนการ/วิธีการดาเนินงาน
ของสถานศึกษา
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มาตรฐานการศึกษา/
ประเด็นการพิจารณา

ค่าน้าหนัก
(คะแนน)

1.8 ผู๎จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นาความรู๎ ทักษะพื้นฐาน
ที่ได๎รับไปใช๎ หรือประยุกต๑ใช๎

8

ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้น
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น
ระดับ
คะแนนที่ได้
จากการดาเนินงานตามสภาพจริง
คุณภาพ
ของนักศึกษา กศน.
4. แบบรายงานผลการประเมินระดับการรู๎หนังสือ
ของนักศึกษา กศน.
สถานศึกษามีวิธีการและกระบวนการ
สถานศึกษามีผลการดาเนินงาน ดังนี้
8.00
ยอดเยีย่ ม
ดาเนินการ ดังนี้
1. สถานศึกษามีการจัดทาแบบติดตามผู๎จบหลักสูตร
1. สถานศึกษาจัดทาแผนการจัดโครงการ/ ที่นาความรู๎และทักษะพื้นฐานไปใช๎ในการประกอบ
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาตํอ และการมี อาชีพ ศึกษาตํอในระดับที่สูงขึ้นและประยุกต๑ใช๎ใน
งานทา ให๎ผู๎เรียน
การด าเนิ น ชี วิ ต โดยจากการประเมิ นตนเองของ
2. สถานศึกษารํวมมือกับภาคีเครือขําย
สถานศึกษา ผู๎จบการศึกษาขั้นพื้นฐานนาความรู๎
ประชาสัมพันธ๑การศึกษาตํอ หรือการ
ทักษะพื้นฐานที่ได๎รับไปใช๎ หรือประยุกต๑ใช๎ พบวํา
สมัครงาน
ในภาคเรียนที่ 2/2563 และ ภาคเรียนที่ 1/2564
3. สถานศึกษาจัดทาแบบติดตามผู๎เรียน จ านวนผู๎ จ บทั้ ง หมด 168 คน จ านวนผู๎ เ รี ย นน า
ทีผ่ ู๎สาเร็จการศึกษาในแตํละภาคเรียน
ความรู๎ ทักษะพื้นฐานที่ได๎รับไปใช๎หรือประยุกต๑ใช๎
4. สถานศึกษาจัดทาข๎อมูลการตรวจสอบ ในการดารงชีวิต การทางาน หรือการประกอบอาชีพ
วุฒิการศึกษาของหนํวยงานภายนอก
ได๎ จ านวน 102 คน คิ ดเป็ นร๎ อยละ 68.55
ดั ง ภาคผนวกตารางที่ 5 หน๎ า ที่ 138 ซึ่ ง สู ง กวํ า
เป้าหมายที่กาหนด ร๎อยละ 35 ของผู๎ จบหลั กสู ตร
มากกวําร๎อยละ 50 ได๎ 5 คะแนน เมื่อนาคะแนน
กระบวนการ/วิธีการดาเนินงาน
ของสถานศึกษา
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มาตรฐานการศึกษา/
ประเด็นการพิจารณา

ค่าน้าหนัก
(คะแนน)

รวมคะแนน

50

กระบวนการ/วิธีการดาเนินงาน
ของสถานศึกษา

ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้น
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น
ระดับ
คะแนนที่ได้
จากการดาเนินงานตามสภาพจริง
คุณภาพ
ที่ ไ ด๎ เ ที ย บกั บ คํ า น้ าหนั ก (คํ า น้ าหนั ก คะแนน 8
คะแนน) ผลการด าเนิ น งานได๎ เ ทํ า กั บ 8 คะแนน
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
รํองรอย หลักฐาน
1. แบบรายงานสรุปผลการเรียนของนักศึกษาที่จบ
หลักสูตร (ITW) ภาคเรียนที่ 2/2563 และ
ภาคเรียนที่ 1/2564
2. รายงานผู๎สาเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563
และ ภาคเรียนที่ 1/2564
3. ข๎อมูลการตรวจสอบวุฒิการศึกษาจาก
สถานศึกษาหรือหนํวยงานภายนอก
4. หนังสือขอตรวจสอบวุฒิการศึกษา
5. เกี ย รติ บั ต ร วุ ฒิ บั ต ร ที่ ผู๎ เ รี ย นได๎ น าความรู๎ ไ ป
ประยุกต๑ใช๎

45.61

ดีเลิศ
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มาตรฐานการศึกษา/
ประเด็นการพิจารณา

ค่าน้าหนัก
(คะแนน)

มาตรฐานที่ 2 คุณภาพ
การจัดการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

20

2.1 การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาที่สอดคล๎องกับ
บริบท และความต๎องการ
ของผู๎เรียน ชุมชน ท๎องถิ่น

5

กระบวนการ/วิธีการดาเนินงาน
ของสถานศึกษา

ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้น
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น
จากการดาเนินงานตามสภาพจริง

สถานศึกษามีวิธีการและกระบวนการ
ดาเนินการ ดังนี้
1. สถานศึกษามีการประชุมชี้แจงบุคลากร
เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร
2. สถานศึ ก ษามี ก ารจั ด ท าค าสั่ ง แตํ ง ตั้ ง
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
3. สถานศึ ก ษาประชุ ม คณะกรรมการ
ศึ ก ษาเพื่ อ ทบทวนและปรั บ ปรุ ง พั ฒ นา
หลักสูตรสถานศึกษาให๎สอดคล๎องกับบริบท
ละความต๎องของผู๎เรียน ชุมชน ท๎องถิ่น
4. สถานศึกษาได๎มีการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ตามบริบทของสังคมและ
สถานการณ๑ปัจจุบัน เพื่อให๎สอดคล๎องกับ

สถานศึกษามีผลการดาเนินงาน ดังนี้
1. สถานศึกษามีประกาศแตํงตั้งผู๎รํวม ให๎ข๎อมูลการ
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ประกอบด๎วย
ผู๎ทรงคุณวุฒิ ปราชญ๑ชาวบ๎าน ประธานชุมชน ผู๎แทน
ศิษย๑เกํา ผู๎แทนนักศึกษาระดับประถม มัธยมศึกษา
ตอนต๎น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. สถานศึกษามีคาสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
3. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาเป็นลายลักษณ๑
อักษร ได๎รับความเห็นขอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา และได๎รับอนุมัติใช๎จากผู๎บริหารสถานศึกษา

ผลการประเมินคุณภาพ
ระดับ
คะแนนที่ได้
คุณภาพ

4.00

ดีเลิศ
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มาตรฐานการศึกษา/
ประเด็นการพิจารณา

ค่าน้าหนัก
(คะแนน)

ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้น
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น
จากการดาเนินงานตามสภาพจริง
บริบทของสังคม สิ่งแวดล๎อม บริบทของ
4. สถานศึกษามีเอกสารประกอบหลักสูตร
พื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงกระบวนการ สถานศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และนวัตกรรม การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
ตําง ๆ
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) ประกอบด๎วย
5. คณะกรรมการนาเสนอหลักสูตร
สาระความรู๎พื้นฐาน ได๎แกํรายวิชาคณิตศาสตร๑
สถานศึกษาฉบับปรับปรุงให๎คณะกรรมการ รายวิชาภาษาตํางประเทศ รายวิชาภาษาไทย
สถานศึกษาลงนามเห็นชอบ
รายวิชาวิทยาศาสตร๑ สาระทักษะการเรียนรู๎
6. คณะกรรมการนาเสนอหลักสูตร
สาระทักษะการดาเนินชีวิต สาระการประกอบอาชีพ
สถานศึกษาฉบับปรับปรุงให๎ผู๎บริหาร
และสาระการพัฒนาสังคม
สถานศึกษาอนุมัติใช๎หลักสูตร
5. สถานศึกษานาหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตร
7. สถานศึกษานาหลักสูตรสถานศึกษา
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ฉบับปรับปรุงไปใช๎ในการจัดการเรียนรู๎
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561)
ไปใช๎ในการจัดการเรียนสอนตั้งแตํ ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2562 ถึง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2564
ผลการดาเนินงานของสถานศึกษาในประเด็น
การพิจารณาที่ 2.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ที่สอดคล๎องกับบริบท และความต๎องการของผู๎เรียน
ชุมชน ท๎องถิ่น มีการปฏิบัติตามเกณฑ๑การพิจารณา
กระบวนการ/วิธีการดาเนินงาน
ของสถานศึกษา

ผลการประเมินคุณภาพ
ระดับ
คะแนนที่ได้
คุณภาพ
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มาตรฐานการศึกษา/
ประเด็นการพิจารณา

2.2 สื่อที่เอื้อตํอการเรียนรู๎

ค่าน้าหนัก
(คะแนน)

5

ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้น
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น
ระดับ
คะแนนที่ได้
จากการดาเนินงานตามสภาพจริง
คุณภาพ
จานวน 4 ข๎อ สํงผลให๎สถานศึกษาได๎ 4 คะแนน
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
รํองรอย หลักฐาน
1. รายงานการประชุม
2. ประกาศ
3. คาสั่ง
4. หลักสูตรสถานศึกษา
5. เอกสารประกอบหลักสูตร
สถานศึ ก ษามี วิ ธี ก ารและกระบวนการ สถานศึกษามีผลการดาเนินงาน ดังนี้
4.00
ดีเลิศ
ดาเนินการ ดังนี้
1. สถานศึกษามีการจัดหาสื่อหนังสือแบบเรียน
1. สถานศึกษาสารวจข๎อมูลการใช๎สื่อ
ในแตํละภาคเรียนครบครอบคลุมรายวิชาบังคับ
ของสถานศึกษา
และมีทะเบียนคุมสื่อแบบเรียน
2. สถานศึกษาจัดทาบันทึกจัดหาสื่อ
2. สถานศึกษามีสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู๎
ในการพัฒนาการเรียนรู๎ของผู๎เรียน
ได๎แกํ Notebook ให๎ครูผู๎สอนทุกศูนย๑การเรียน
3. สถานศึกษาจัดทาทะเบี ยนคุมและจัด ใช๎ในการจัดการเรียนรู๎
ทาเนียบสื่อ
3. สถานศึกษามีสื่อเสริมการเรียนรู๎ของผู๎เรียน เชํน
4. ครูผู๎สอนมีการนาสื่อไปใช๎ในการจัด
1) คูํมือหนังสือ covid-19 ไวรัสโคโรนําสายพันธ๑ใหมํ
กระบวนการเรียนรู๎
2) สื่อเสริมภาษาอังกฤษพื้นฐาน ภาษาอังกฤษใน
กระบวนการ/วิธีการดาเนินงาน
ของสถานศึกษา
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มาตรฐานการศึกษา/
ประเด็นการพิจารณา

ค่าน้าหนัก
(คะแนน)

กระบวนการ/วิธีการดาเนินงาน
ของสถานศึกษา
- สถานศึกษามีการพัฒนาหรือการจัดหา
สื่อการเรียนรู๎

ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้น
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น
ระดับ
คะแนนที่ได้
จากการดาเนินงานตามสภาพจริง
คุณภาพ
ชีวิตประจาวัน ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม
3) เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู๎ Online
Google Classroom
4) คูํมือวัคซีนความรู๎ กศน.สู๎โควิด19
5) แนวข๎อสอบ n-net ระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต๎น มัธยมศึกษาตอนปลาย
6) เอกสารประกอบโครงการบรมจิตอาสาทาความ
ดีเพื่อพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน “คูํมือจิตอาสา จิต
สาธารณะ”
7) สื่อเสริมการเรียนการสอนวิชาการใช๎พลังงาน
ไฟฟ้าในชีวิตประจาวัน วิชาการเรียนรู๎สู๎ภัยธรรมชาติ
วิชาประวัติศาสตร๑ชาติไทย วิชาลูกเสือ กศน
8) แบบทดสอบการเรียนรู๎ Online
แบบ Google Form
4. สถานศึกษามีครูผู๎สอนที่พัฒนาบุคลากรด๎านการ
เรียนการสอนโดยใช๎แอพพลิเคชั่นและผลิตสื่อวีดีโอ
ได๎แกํ นายเอกชัย แสนตรี นายอดิศักดิ์ ขจีวรกุล
และนางสาวจริยา รัชวงค๑

49

มาตรฐานการศึกษา/
ประเด็นการพิจารณา

ค่าน้าหนัก
(คะแนน)

กระบวนการ/วิธีการดาเนินงาน
ของสถานศึกษา

ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้น
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น
จากการดาเนินงานตามสภาพจริง
5. สถานศึกษามีชั้นเรียน Google Classroom
ในรายวิชาบังคับที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่
2/2563 และ 1/2564
6. สถานศึกษามีการนารูปแบบการสอบประเมินผล
การเรียนระหวํางภาคเรียนโดยการใช๎ Google Form
ผลการดาเนินงานของสถานศึกษาในประเด็น
การพิจารณาที่ 2.2 สื่อที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ มีการ
ปฏิบัติตามเกณฑ๑การพิจารณา จานวน 4 ข๎อ สํงผล
ให๎สถานศึกษาได๎ 4 คะแนน ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
รํองรอย หลักฐาน
1. ทะเบียนคุมสื่อหนังสือสอนเสริม
2. รายงานการประชุม
3. บันทึกข๎อความ
4. คาสั่ง
5. หลักสูตรสถานศึกษา
6. ชั้นเรียน Google Classroom
7. วีดีทัศน๑สื่อออนไลน๑
8. แบบทดสอบออนไลน๑ Google Form

ผลการประเมินคุณภาพ
ระดับ
คะแนนที่ได้
คุณภาพ
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มาตรฐานการศึกษา/
ประเด็นการพิจารณา
2.3 ครูมีความรู๎
ความสามารถ
ในการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎น
ผู๎เรียนเป็นสาคัญ

ค่าน้าหนัก
(คะแนน)
5

ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้น
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น
ระดับ
คะแนนที่ได้
จากการดาเนินงานตามสภาพจริง
คุณภาพ
สถานศึกษามีวิธีการและกระบวนการ
สถานศึกษามีวิธีการและกระบวนการดาเนินการ ดังนี้
5.00
ยอดเยีย่ ม
ดาเนินการ ดังนี้
1. ครูทุกคนมีการประชุมวางแผนกํอนการเปิดภาค
1. สถานศึกษากาหนดแนวทางการพัฒนา เรี ย นทุ ก ครั้ ง เพื่ อ หารื อ และวางแผนเรื่ อ งของการ
ครูให๎สอดคล๎องกับหลักสูตรสถานศึกษา จัดทาแผนการเรียนรู๎
2. ครูผู๎สอนวิเคราะห๑หลักสูตรและ
2. ครูผู๎สอนทุกคนจัดทาแผนการเรียนรู๎ จากการ
ความต๎องการรํวมกับผู๎เรียน
วิเคราะห๑หลักสูตรและความต๎องการรํวมกับผู๎เรียน
3. ครูผู๎สอนจัดทาแผนการเรียนรู๎
และนาเสนอหัวหน๎ากลุํมงานจัดและสํงเสริม
ที่เหมาะสมกับผู๎เรียน
การศึกษา และขออนุมัติใช๎จากผู๎บริหารสถานศึกษา
4. ครูผู๎สอนเสนอแผนการเรียนรู๎ให๎
กํอนการการจัดการเรียนรู๎
ผู๎บริหารสถานศึกษาอนุมัติใช๎ในแตํละ
3. ครูทุกคนมีการจัดการเรียนรู๎ตามแผนการจัดการ
ภาคเรียน
เรียนรู๎ ตามปฏิทินการสอนรายภาคเรียน แผนการ
5. ครูผู๎สอนนาแผนการเรียนรู๎ไปจัด
สอนรายภาค แผนการสอนรายสัปดาห๑ ให๎แกํผู๎เรียน
การเรียนรู๎ให๎กับผู๎เรียน
ตรงตามโปรแกรมที่ผู๎เรียนได๎ลงทะเบียน โดยมีการใช๎
6. ครูผู๎สอนบันทึกหลังการเรียนรู๎
สื่อแบบเรียนที่ได๎รับจัดสรรจากสถานศึกษาตามข๎อมูล
7. ครูผู๎สอนจัดทาวิจัยในชั้นเรียน
การลงทะเบียนเรียนของผู๎เรียน มีใบงาน ใบความรู๎
8. ครูผู๎สอนมีกระบวนการชํวยเหลือ
แบบทดสอบกํ อ นเรี ย น และหลั ง เรี ย น นอกจากนี้
แนะนา ให๎คาปรึกษากับผู๎เรียน
ครูผู๎สอนได๎จัดทาสื่อดิจิทัล ผําน Application Google
9. สถานศึกษามีโครงการหรือกิจกรรม
Drive พร๎ อมทั้งมี การสอบวัด ผลกลางภาคและ
กระบวนการ/วิธีการดาเนินงาน
ของสถานศึกษา

51

มาตรฐานการศึกษา/
ประเด็นการพิจารณา

ค่าน้าหนัก
(คะแนน)

กระบวนการ/วิธีการดาเนินงาน
ของสถานศึกษา
ที่สํงเสริมให๎ครูทุกคนและผู๎เรียนรํวมกัน
วิเคราะห๑ความต๎องการเรียนรู๎เป็น
รายบุคคลหรือรายกลุํม
10. สถานศึกษามีนโยบายให๎ครูทุกคน
มีการจัดการเรียนรู๎ตามแผนการจัดการ
เรียนรู๎และมีบันทึกหลังการจัดการเรียนรู๎
11. สถานศึกษามีนโยบายให๎ครูทุกคน
มีการจัดระบบชํวยเหลือผู๎เรียน
ให๎คาแนะนา ปรึกษา เพื่อประสบ
ความสาเร็จในการเรียนรู๎

ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้น
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น
ระดับ
คะแนนที่ได้
จากการดาเนินงานตามสภาพจริง
คุณภาพ
ปลายภาคมีการแนะแนวทางการเรียนเพิ่มเติม มีการ
มอบหมายให๎ทาโครงงานที่สอดคล๎องกับโปรแกรม
วิชาที่ลงทะเบียนเรียนในแตํละภาคเรียน
4. ครูผู๎สอนทุกคนสํงบันทึกหลังการเรียนรู๎เสนอ
ผู๎บริหารสถานศึกษาพิจารณา
5. ครูผู๎สอนทุกคนจัดทาวิจัยในชั้นเรียน
6. ครูผู๎สอนทุกคนมีกระบวนการติดตามชํวยเหลือ
ผู๎เรียนรายบุคคล มีทะเบียนประวัติผู๎เรียน บัญชี
ลงเวลามาเรียน มีกลุํม line ในการติดตามชํวยเหลือ
ประชาสัมพันธ๑กิจกรรมของครูและผู๎เรียน มีเพจ
Facebook ในการประชาสัมพันธ๑กิจกรรมตําง ๆ
ผลการดาเนินงานของสถานศึกษาในประเด็น
การพิจารณาที่ 2.3 ครูมีความรู๎ ความสามารถ
ในการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ มีการ
ปฏิบัติตามเกณฑ๑การพิจารณา จานวน 6 ข๎อ ส่งผล
ให้สถานศึกษาได้ 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
รํองรอย หลักฐาน
1. แผนการจัดการเรียนรู๎

52

มาตรฐานการศึกษา/
ประเด็นการพิจารณา

2.4 การวัดและประเมินผล
การเรียนรู๎ของผู๎เรียน
อยํางเป็นระบบ

ค่าน้าหนัก
(คะแนน)

5

กระบวนการ/วิธีการดาเนินงาน
ของสถานศึกษา

สถานศึกษามีวิธีการและกระบวนการ
ดาเนินการ ดังนี้
1. สถานศึกษากาหนดเกณฑ๑การวัด
และประเมินผลของผู๎เรียน ในหลักสูตร
สถานศึกษา
2. สถานศึกษาจัดโครงการ/กิจกรรม
ชี้แจงแนวทางการวัด และประเมินผล
ให๎กับผู๎เรียน
3. ครูผู๎สอนทุกคนจัดทาแผนการจัด
การเรียนรู๎กาหนดแนวทางการวัด
และประเมินผลที่ชัดเจน
4. ครูผู๎สอนทุกคนจัดทาเครื่องมือการวัด
และประเมินผลที่สอดคล๎องกับแผนการ
จัดการเรียนรู๎
5. ครูผู๎สอนทุกคนชี้แจงแนวทางการวัด

ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้น
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น
จากการดาเนินงานตามสภาพจริง
2. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู๎
3. รายงานการวิจัยในชั้นเรียน
4. ทะเบียนประวัติผู๎เรียน 5. บัญชีลงเวลา
สถานศึกษามีผลการดาเนินงาน ดังนี้
1. สถานศึกษามีเกณฑ๑การวัด และประเมินผล
ของผู๎เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
2. สถานศึกษามีโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
ตามหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช
2551 เป็นประจาทุกภาคเรียน
3. ครูผู๎สอนมีแผนการจัดการเรียนรู๎ที่กาหนด
แนวทางการวัด และประเมินผลที่ชัดเจนสอดคล๎อง
กับหลักสูตร
4. ครูผู๎สอนมีเครื่องมือการวัด และประเมินผล
สอดคล๎องกับแผนการจัดการเรียนรู๎ เชํน ใบงาน
แบบทดสอบ เป็นต๎น
5. ผู๎เรียนทราบแนวทางการวัด และประเมินผล
และสามารถวางแผนการเรียนรู๎ของตนเองได๎

ผลการประเมินคุณภาพ
ระดับ
คะแนนที่ได้
คุณภาพ

4.00

ดีเลิศ
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ค่าน้าหนัก
(คะแนน)

กระบวนการ/วิธีการดาเนินงาน
ของสถานศึกษา
และประเมินผลที่สอดคล๎องกับแผนการ
จัดการเรียนรู๎ให๎กับผู๎เรียน
6. ครูผู๎สอนแจ๎งผลการเรียนให๎ผู๎เรียน
ทราบ

รวมคะแนน

20

ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้น
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น
จากการดาเนินงานตามสภาพจริง
6. ผู๎เรียนทราบผลการวัด และประเมินกํอนเรียน
ระหวํางเรียน และปลายภาคเรียน
ผลการดาเนินงานของสถานศึกษา มีการปฏิบัติ
ตามเกณฑ๑การพิจารณาได๎ 4 ข๎อ สํงผลให๎
สถานศึกษาได๎ 4 คะแนน ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
รํองรอย หลักฐาน
1. คาสั่งแตํงตั้งคณะทางานจัดทาเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลของสถานศึกษารายภาคเรียน
2. แผนการจัดการเรียนรู๎
3. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู๎
4. คลังข๎อสอบและเครื่องมือในการวัดและ
ประเมินผลผู๎เรียนในรูปแบบเอกสาร และข๎อมูล
ออนไลน๑ (ชั้นเรียนออนไลน๑)
5. แบบรายงานสรุปผลการเรียน (สอบปลายภาค)
ของผู๎เรียนในหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผลการประเมินคุณภาพ
ระดับ
คะแนนที่ได้
คุณภาพ

17.00

ดีเลิศ

54

54

จากการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคะแนนรวมเทํากับ
45.61 คะแนน อยูํในระดับ ยอดเยี่ยม และในมาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ขัน้ พื้นฐานที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีคะแนนรวมเทํากับ 17 คะแนน อยูํในระดับ ดีเลิศ
ซึ่งจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวํา สถานศึกษามีจุดเดํน
และจุดทีค่ วรพัฒนา ดังนี้
จุดเด่น
1. ผู๎เรียนมีความสามารถในการใช๎ เทคโนโลยีดิจิทัล กลุํม Line มีกลุํม Facebook เพื่อสะดวกแกํผู๎เรียนที่
ไมํสามารถมาเรียนได๎ ใช๎ Google classroom ชํวยในการจัดกระบวนการเรียนการสอน มีความสามารถในการปรับตัว
ให๎เหมาะสมกับสถานการณ๑ตําง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม และเน๎นการใช๎ เทคโนโลยีดิจิทัล ในการสื่อสาร การทางาน
การเรียนรู๎ การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม การทางาน และการดารงชีวิตในเชิงบวก
2. ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คํานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ เป็นแบบอยํางที่ดีด๎านระเบียบวินัย
เป็นผู๎มีจิตอาสาชํวยเหลือชุมชน สังคม ของตนเอง
จุดที่ควรพัฒนา
1. สถานศึกษาต๎องพยามสร๎างความตระหนักให๎ผู๎เรียนเห็นถึงความสาคัญของการเข๎าสอบ เนื่องจาก
ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรีย นและผู๎สาเร็จ การศึกษาของผู๎เรียนการศึก ษาขั้น พื้น ฐานมีคําเฉลี่ยต่ากวํา คําเป้าหมาย
ที่กาหนดไว๎
2. สถานศึกษาควรปลูกฝังคํานิยมอันดีจากครูผู๎สอนสูํผู๎เรียนให๎ผู๎เรียนเห็นถึงความสาคัญในการนา
วุฒิการศึกษาไปศึกษาตํอหรือนาไปสูํการประกอบอาชีพ ในชํวงพบกลุํมหรือในกิจกรรมแนะแนวของสถานศึกษาหาก
สถานศึกษาสามารถสร๎างความตระหนักให๎ผู๎เรียนเห็นความสาคัญของการเรียนและการเข๎าสอบอาจสํงผลให๎ผู๎เรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นได๎
2. นักศึกษาทหารกองประจาการมี ผลการเข๎าสอบปลายภาคเรียนและผลสัมฤทธิ์ต่ากวําคําเป้าหมาย
ที่กาหนด สถานศึกษาควรประสานเครื อขํายทหารกองประจาการเพื่อ วางแผนการจัดนักศึกษาให๎เข๎าสอบได๎
ตามตารางสอบ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียนให๎สูงขึ้นกวําคําเฉลี่ยของคําเป้าหมายที่ตั้งไว๎
3. สถานศึกษาควรพัฒนาครูและบุคลากรที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการเรียนการสอนให๎มีเทคนิคและวิธีการ
จัดการเรียนการสอนด๎วยรูปแบบที่หลากหลาย
4. ควรจัดทาหลักสูตรรายวิชาเลือกเสรี ที่ มีเนื้อหาที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนเห็นคุณคําในตัวเอง การรับรู๎คุณคํา
ของตัวเองที่มีอยูํในมนุษย๑ทุกคน (Self Esteem) ซึ่งสํงผลตํอความกระตือรือร๎นในการใช๎ชีวิต รวมถึงการรับมือกับ
อารมณ๑และสถานการณ๑ตําง ๆ ที่เกิดขึ้น
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ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาต่อเนื่อง (เฉพาะมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู๎เรียนการศึกษาตํอเนื่อง และมาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการเรียนรู๎
การศึกษาตํอเนื่อง)
ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้น
มาตรฐาน/
ค่าน้าหนัก
กระบวนการ/วิธีการดาเนินงาน
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น
ระดับ
ประเด็นการพิจารณา
(คะแนน)
ของสถานศึกษา
คะแนนที่ได้
จากการดาเนินงานตามสภาพจริง
คุณภาพ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพ
ของผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง
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1.1 ผู๎เรียนการศึกษาตํอเนื่อง
มีความรู๎ ความสามารถ และหรือ
ทักษะ และหรือคุณธรรมเป็นไป
ตามเกณฑ๑การจบหลักสูตร

10

สถานศึกษามีวิธีการและกระบวนการดาเนินการ
ดังนี้
1. สถานศึกษามีการประชุมบุคลากรเพื่อกาหนด
แผนงานและโครงการ กิจกรรม การเรียนรู๎เพื่อให๎
เหมาะสมและสอดคล๎องกับสภาพปัญหาและ
ความต๎องการแตํละพื้นที่
2. สถานศึกษารํวมกันวิเคราะห๑ จัดลาดับความ
ต๎องการ ความสนใจของกลุํมเป้าหมาย เพื่อจัดทา
แผนการจัดกิจกรรมการศึกษาตํอเนื่อง
3. สถานศึกษามอบหมายให๎ กศน.แขวง
ดาเนินการประชาสัมพันธ๑และสารวจ
ความต๎องการ ความสนใจ ของกลุํมเป้าหมายใน
ชุมชน และรายงานผลเสนอผู๎บริหารสถานศึกษา

สถานศึกษามีผลการดาเนินงาน ดังนี้
1. กศน.แขวง มีข๎อมูลความต๎องการ
ความสนใจของกลุํมเป้าหมายในชุมชน
สาหรับการวางแผนการจัดการศึกษา
ตํอเนื่อง (แบบ กศ.ตน.13)
2. สถานศึกษามีการจัดการศึกษาตํอเนื่อง
ตั้งแตํ 6 ชั่วโมงขึ้นไป ตามแผนการจัด
กิจกรรมการศึกษาตํอเนื่องใน
ปีงบประมาณ 2564 ดังนี้
2.1 งานการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
1) โครงการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาอาชีพ 1 อาเภอ 1 อาชีพ
- หลักสูตรการทากระเป๋าด๎นมือ
เป้าหมาย 28 คน มีผู๎เข๎ารํวม 30 คน

10.00

ยอดเยี่ยม
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มาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา

ค่าน้าหนัก
(คะแนน)

ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้น
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น
จากการดาเนินงานตามสภาพจริง
4. สถานศึกษาจัดทาหลักสูตรการศึกษาตํอเนื่อง
2) กลุํมสนใจ ไมํเกิน 30 ชม.
ประจาปีงบประมาณ 2564 เสนอคณะกรรมการ
- หลักสูตรการทาหมูสะเต๏ะ
สถานศึกษาพิจารณาให๎ความเห็นชอบและ
เป้าหมาย 7 คน มีผู๎เข๎ารํวม 7 คน
ผู๎บริหารสถานศึกษาอนุมัติใช๎หลักสูตร
- หลักสูตรการทาผ๎ามัดย๎อม
5.สถานศึกษาดาเนินการจัดกิจกรรมการศึกษา เป้าหมาย 7 คน มีผู๎เข๎ารํวม 8 คน
ตํอเนื่อง หลักสูตรระยะสั้น ตั้งแตํ 6 ชั่วโมง ขึ้นไป
- หลักสูตรการทาน้าเต๎าหู๎
ตามแผนการจัดกิจกรรมการศึกษาตํอเนื่อง
ปลาทํองโก๐ เป้าหมาย 7 คน มีผู๎เข๎ารํวม
ปีงบประมาณ 2564 ดังนี้
8 คน
- กศน.แขวง จัดทาเอกสาร และ
- หลักสูตรการทาเจล
บันทึกขออนุญาตจัดการศึกษาตํอเนื่อง
แอลกอฮอล๑ล๎างมือ เป้าหมาย 49 คน
ปีงบประมาณ 2564
มีผู๎เข๎ารํวม 52 คน
- กศน.แขวง จัดการเรียนรู๎และวัดผล ประเมินผล
3) ชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ชม.ขึ้นไป
การศึกษาตํอเนื่องตามหลักสูตรปีงบประมาณ
- หลักสูตรชํางปูกระเบื้อง
2564
พื้นฐาน เป้าหมาย 11 คน มีผู๎เข๎ารํวม
- กศน.แขวง จัดทาหลักฐานการจบหลักสูตร
12 คน
ปีงบประมาณ 2564
- หลักสูตรชํางไฟฟ้าพื้นฐาน
- กศน.แขวงรายงานผลสรุปผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย 11 คน มีผู๎เข๎ารํวม 12 คน
การศึกษาตํอเนื่องปีงบประมาณ 2564
กระบวนการ/วิธีการดาเนินงาน
ของสถานศึกษา

ผลการประเมินคุณภาพ
ระดับ
คะแนนที่ได้
คุณภาพ
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มาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา

ค่าน้าหนัก
(คะแนน)

กระบวนการ/วิธีการดาเนินงาน
ของสถานศึกษา

ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้น
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น
จากการดาเนินงานตามสภาพจริง
กลุ่มเป้าหมาย จานวน 120 คน
ผลการดาเนินงาน จานวน 129 คน
2.2 งานการศึกษาเพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิต
1) โครงการพัฒนาทักษะชีวิต
- หลักสูตรการรู๎เทําทัน
ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ
ฝุ่น PM 2.5 เป้าหมาย 34 คน
มีผู๎เข๎ารํวม 36 คน
กลุ่มเป้าหมาย จานวน 34 คน
ผลการดาเนินงาน จานวน 36 คน
2.3 งานการศึกษาเพื่อพัฒนา
สังคมและชุมชน
1) โครงการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
- หลักสูตรการเป็นพลเมืองดี
ตามวิถีประชาธิปไตย กลุํมเป้าหมาย
จานวน 24 คน มีผู๎เข๎ารํวม จานวน 28 คน

ผลการประเมินคุณภาพ
ระดับ
คะแนนที่ได้
คุณภาพ
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มาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา

ค่าน้าหนัก
(คะแนน)

กระบวนการ/วิธีการดาเนินงาน
ของสถานศึกษา

ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้น
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น
จากการดาเนินงานตามสภาพจริง
กลุ่มเป้าหมาย จานวน 24 คน
ผลการดาเนินงาน จานวน 28 คน
2.4 งานการศึกษาเพื่อพัฒนา
เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1) โครงการการศึกษาเพื่อ
เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- หลักสูตรการจัดการขยะ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าหมาย 12 คน มีผู๎เข๎ารํวม 19 คน
กลุ่มเป้าหมาย จานวน 12 คน
ผลการดาเนินงาน จานวน 19 คน
ผลการดาเนินงานการจัดการศึกษา
ตํอเนื่องทั้ง 3 โครงการ มีกลุํมเป้าหมาย
190 คน ผลการดาเนินงาน 240 คน
ผู๎เรียนการศึกษาตํอเนื่องมีความรู๎
ความสามารถ และหรือทักษะ และ
หรือคุณธรรมเป็นไปตามเกณฑ๑การจบ
หลักสูตรเทํากับร๎อยละ 100 เมื่อเทียบ

ผลการประเมินคุณภาพ
ระดับ
คะแนนที่ได้
คุณภาพ
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มาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา

ค่าน้าหนัก
(คะแนน)

กระบวนการ/วิธีการดาเนินงาน
ของสถานศึกษา

ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้น
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น
จากการดาเนินงานตามสภาพจริง
กับเกณฑ๑ระดับคุณภาพอยูํในชํวง
คะแนน 10 คะแนน อยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม
รํองรอย หลักฐาน
1. แบบสารวจความต๎องการเรียนรู๎
การศึกษาตํอเนื่อง แบบ กศ.ตน.13
2. หลักสูตรการศึกษาตํอเนื่อง
แบบ กศ.ตน.15
3. ใบลงทะเบียนผู๎สมัครเรียนหลักสูตร
การจัดการศึกษาตํอเนื่องตาม
แบบ กศ.ตน.1
4. รายงานผู๎จบหลักสูตรการศึกษา
ตํอเนื่องทุกหลักสูตรตามแบบ กศ.ตน.9
5. แบบการวัดและประเมินผลผู๎เรียน
(กศ.ตน.7(1) ตามกรอบการประเมิน
กศ.ตน.7(2)
6. รายงานผลการจัดกิจกรรมการศึกษา
ตํอเนื่อง

ผลการประเมินคุณภาพ
ระดับ
คะแนนที่ได้
คุณภาพ
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มาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา

ค่าน้าหนัก
(คะแนน)

1.2 ผู๎จบหลักสูตรการศึกษาตํอเนื่อง
สามารถนาความรู๎ที่ได๎ไปใช๎
หรือประยุกต๑ใช๎ บนฐานคํานิยมรํวม
ของสังคม

20

ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้น
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น
ระดับ
คะแนนที่ได้
จากการดาเนินงานตามสภาพจริง
คุณภาพ
7. รายงานในระบบข๎อมูลเพื่อการ
บริหารจัดการ (DMIS64)
8. เอกสารสรุปผลการดาเนินงานโครงการ
สถานศึกษามีวิธีการและกระบวนการดาเนินการ สถานศึกษามีผลการดาเนินงาน ดังนี้
20.00
ยอดเยี่ยม
ดังนี้
1. กศน.แขวง มีข๎อมูลความต๎องการ
1. สถานศึกษามีการประชุมบุคลากรเพื่อกาหนด ความสนใจของกลุํมเป้าหมายในชุมชน
แผนงานและโครงการ กิจกรรม การเรียนรู๎เพื่อให๎ สาหรับการวางแผนการจัดการศึกษา
เหมาะสมและสอดคล๎องกับสภาพปัญหาและ
ตํอเนื่อง (แบบ กศ.ตน.13)
ความต๎องการแตํละพื้นที่และรวบรวมหลักสูตร 2. สถานศึกษามีการจัดการศึกษาตํอเนื่อง
การศึกษาตํอเนื่อง ประจาปีงบประมาณ 2564 ตั้งแตํ 6 ชั่วโมงขึ้นไป ตามแผนการจัด
ที่ได๎รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
กิจกรรมการศึกษาตํอเนื่องในปีงบประมาณ
สถานศึกษา และผู๎บริหารสถานศึกษาอนุมัติใช๎ 2564 ดังนี้
หลักสูตร
2.1 งานการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
2. สถานศึกษาจัดทารายงานสารสนเทศ
1) โครงการจัดการศึกษา
ผู๎จบหลักสูตรการศึกษาตํอเนื่อง ที่สามารถนา
เพื่อพัฒนาอาชีพ 1 อาเภอ 1 อาชีพ
ความรู๎ที่ได๎ไปใช๎ หรือประยุกต๑ใช๎
- หลักสูตรการทากระเป๋า
3. สถานศึกษาติดตามผู๎จบหลักสูตรการศึกษา
ด๎นมือ เป้าหมาย 28 คน มีผู๎เข๎ารํวม 30 คน
ตํอเนื่อง โดยใช๎แบบติดตาม ตามคูํมือการจัด
2) กลุํมสนใจ ไมํเกิน 30 ชม.
การศึกษาตํอเนื่อง ฉบับปรับปรุง 2561
- หลักสูตรการทาหมูสะเต๏ะ
กระบวนการ/วิธีการดาเนินงาน
ของสถานศึกษา
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มาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา

ค่าน้าหนัก
(คะแนน)

กระบวนการ/วิธีการดาเนินงาน
ของสถานศึกษา
4. สถานศึกษาจัดทารายงานสรุปผลการติดตาม
ผู๎จบหลักสูตรการศึกษาตํอเนื่อง

ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้น
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น
จากการดาเนินงานตามสภาพจริง
พัฒนาสังคมและชุมชน และด๎านการ
เป้าหมาย 7 คน มีผู๎เข๎ารํวม 7 คน
- หลักสูตรการทาผ๎ามัดย๎อม
เป้าหมาย 7 คน มีผู๎เข๎ารํวม 8 คน
- หลักสูตรการทาน้าเต๎าหู๎
ปลาทํองโก๐ เป้าหมาย 7 คน มีผู๎เข๎ารํวม
8 คน
- หลักสูตรการทาเจล
แอลกอฮอล๑ล๎างมือ เป้าหมาย 49 คน
มีผู๎เข๎ารํวม 52 คน
3) ชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ชม.ขึ้นไป
- หลักสูตรชํางปูกระเบื้อง
พื้นฐาน เป้าหมาย 11 คน มีผู๎เข๎ารํวม
12 คน
- หลักสูตรชํางไฟฟ้าพื้นฐาน
เป้าหมาย 11 คน มีผู๎เข๎ารํวม 12 คน
2.2 งานการศึกษาเพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิต

ผลการประเมินคุณภาพ
ระดับ
คะแนนที่ได้
คุณภาพ
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มาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา

ค่าน้าหนัก
(คะแนน)

กระบวนการ/วิธีการดาเนินงาน
ของสถานศึกษา

ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้น
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น
จากการดาเนินงานตามสภาพจริง
1) โครงการพัฒนาทักษะชีวิต
- หลักสูตรการรู๎เทําทัน
ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ
ฝุ่น PM 2.5 เป้าหมาย 34 คน
มีผู๎เข๎ารํวม 36 คน
2.3 งานการศึกษาเพื่อพัฒนา
สังคมและชุมชน
1) โครงการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
- หลักสูตรการเป็นพลเมืองดี
ตามวิถีประชาธิปไตย กลุํมเป้าหมาย
จานวน 24 คน มีผู๎เข๎ารํวม จานวน 28 คน
2.4 งานการศึกษาเพื่อพัฒนาเรียนรู้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1) โครงการการศึกษาเพื่อ
เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- หลักสูตรการจัดการขยะ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าหมาย 12 คน มีผู๎เข๎ารํวม 19 คน

ผลการประเมินคุณภาพ
ระดับ
คะแนนที่ได้
คุณภาพ
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มาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา

ค่าน้าหนัก
(คะแนน)

กระบวนการ/วิธีการดาเนินงาน
ของสถานศึกษา

ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้น
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น
ระดับ
คะแนนที่ได้
จากการดาเนินงานตามสภาพจริง
คุณภาพ
สถานศึกษามีผู๎จบหลักสูตรการศึกษา
ตํอเนื่องที่นาความรู๎ที่ได๎รับไปใช๎หรือ
ประยุกต๑ใช๎โดยนาข๎อมูลที่ได๎มา
คานวณหาคําการหาเกณฑ๑การพิจารณา
แตํละด๎าน ดังนี้
- ด๎านการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ/ทักษะ
ชีวิต/พัฒนาสังคมชุมชน / พัฒนาเรียนรู๎
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พบวําผู๎จบหลักสูตรสามารถนาความรู๎
ที่ ไปใช๎ ได๎ มี ค ะแนนเฉลี่ ย ทุ ก หลั ก สู ต ร
เทํากับร๎อยละ 100 เมื่อนาไปเทียบกับ
เกณฑ๑ ร ะดั บ คุ ณ ภาพอยูํ ใ นชํ ว ง 20
คะแนน มีระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
รํองรอย หลักฐาน
1. หลักสูตรการศึกษาตํอเนื่อง
(แบบ กศ.ตน.15)
2. ทะเบียนผู๎จบหลัก สูตรการจัดการ
ศึกษาตํอเนื่อง (แบบ กศ.ตน.9)
3. แบบติดตามผู๎เรียนหลังจบหลักสูตร
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มาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา

ค่าน้าหนัก
(คะแนน)

1.3 ผู๎จบหลักสูตรการศึกษาตํอเนื่อง
ที่นาความรู๎ไปใช๎จนเห็นเป็น
ประจักษ๑หรือตัวอยํางที่ดี

20

ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้น
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น
ระดับ
คะแนนที่ได้
จากการดาเนินงานตามสภาพจริง
คุณภาพ
การศึกษาตํอเนื่อง (แบบ กศ.ตน.22)
4. สถานศึกษามีการรายงานผู๎เรียนที่จบ
การศึกษาตํอเนื่อง ในระบบ DMIS
ปี 2564 ที่เป็นปัจจุบัน
5. เอกสารสรุปผลการดาเนินงาน
โครงการประจาปีงบประมาณ 2564
สถานศึกษามีวิธีการและกระบวนการดาเนินการ สถานศึกษามีผลการดาเนินงาน ดังนี้
16.00
ดีเลิศ
ดังนี้
1. สถานศึกษามีนโยบายสํงเสริม
1. สถานศึกษาได๎ประชุมและกาหนดนโยบาย
สนับสนุนให๎ผู๎จบหลักสูตรการศึกษา
วางแผน ติดตาม ผู๎จบหลักสูตรการศึกษาตํอเนื่อง ตํอเนื่อง นาความรู๎ไปใช๎สาหรับตนเอง
ที่นาความรู๎ไปใช๎จนเห็นเป็นประจักษ๑หรือ
ครอบครัว หรือชุมชน มีผลงานปรากฏ
ตัวอยํางที่ดี
ให๎เห็นประจักษ๑ ปรากฏในรายงานการ
2. สถานศึกษาสํงเสริมสนับสนุนให๎ผู๎จบหลักสูตร ประชุม
การศึกษาตอเนื่อง นาความรู๎ไปใช๎สาหรับตนเอง 2. สถานศึกษา มีคําเป้าหมายผู๎จบ
ครอบครัว หรือชุมชน มีผลงานปรากฏให๎เห็น
หลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง นาความรู๎ไป
ประจักษ๑
ใช๎สาหรับตนเอง ครอบครัว หรือชุมชน
3. สถานศึกษากาหนดคําเป้าหมายผู๎จบหลักสูตร มีผลงานปรากฏให๎เห็นประจักษ๑ จานวน
การศึกษาตํอเนื่อง นาความรู๎ไปใช๎สาหรับตนเอง 2 คน คือ
ครอบครัว หรือชุมชน มีผลงานปรากฏให๎เห็น
กระบวนการ/วิธีการดาเนินงาน
ของสถานศึกษา
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มาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา

ค่าน้าหนัก
(คะแนน)

ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้น
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น
ระดับ
คะแนนที่ได้
จากการดาเนินงานตามสภาพจริง
คุณภาพ
ประจักษ๑
1) นางสาวศิราณี พุสิงค๑ อาชีพ
3. สถานศึกษาดาเนินการติดตามผู๎จบหลักสูตร แมํบ๎าน ได๎เข๎ารํวมโครงการ 1 อาเภอ 1
การศึกษาตํอเนื่อง ที่นาความรู๎ไปใช๎สาหรับ
อาชีพ หลักสูตรการทากระเป๋าด๎นมือ
ตนเอง ครอบครัว หรือชุมชน มีผลงานปรากฏ
สามารถนาความรู๎ไปพัฒนาตํอยอดสร๎าง
ให๎เห็นประจักษ๑
รายได๎ให๎กับตนเองและครอบครัวโดย
4. สถานศึกษาพิจารณาผู๎จบหลักสูตรการศึกษา การรับเย็บกระเป๋าและการด๎นมือ
ตํอเนื่อง ที่นาความรู๎ไปใช๎สาหรับตนเอง
เสื้อผ๎าในเวลาวําง และนาสินค๎าขาย
ครอบครัว หรือชุมชน มีผลงานปรากฏให๎เห็น
ทางเพจ ซื้อ ขาย ของกิน ของใช๎
ประจักษ๑
พญาไท (OOCC กศน.เขตพญาไท)
5. สถานศึกษามอบเกียรติบัตรให๎กับผู๎ทจี่ บ
2) นางสาวศุภลักษณ๑ จันทร๑เกษม
หลักสูตรการศึกษาตํอเนื่อง ที่นาความรู๎ไปใช๎
อาชีพแมํบ๎าน ได๎เข๎ารํวมโครงการ 1
สาหรับตนเอง ครอบครัว หรือชุมชน มีผลงาน
อาเภอ 1 อาชีพ หลักสูตรการทา
ปรากฏให๎เห็นประจักษ๑
กระเป๋าด๎นมือ สามารถนาความรู๎ไป
- สถานศึกษามีจานวนผู๎จบหลักสูตรการศึกษา
พัฒนาตํอยอดสร๎างรายได๎ให๎กับตนเอง
ตํอเนื่อง ตั้งแตํ 6 ชั่วโมงขึ้นไป
และครอบครัวโดยการรับเย็บกระเป๋า
- สถานศึกษามีผู๎จบการศึกษาตํอเนื่องที่มีผล
และการด๎นมือ เสื้อผ๎าในเวลาวําง
การดาเนินงานที่เห็นเป็นประจักษ๑ในพื้นที่หรือ
และนาสินค๎าขายทางเพจ ซื้อ ขาย
เป็นตัวอยํางที่ดี เป็นไปตามคําเป้าหมายที่กาหนด ของกิน ของใช๎ พญาไท (OOCC
กศน.เขตพญาไท)
กระบวนการ/วิธีการดาเนินงาน
ของสถานศึกษา
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มาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา

ค่าน้าหนัก
(คะแนน)

กระบวนการ/วิธีการดาเนินงาน
ของสถานศึกษา

ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้น
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น
ระดับ
คะแนนที่ได้
จากการดาเนินงานตามสภาพจริง
คุณภาพ
3) นางสาวสุปิยา ธารินเจริญ อาชีพ
แมํบ๎าน ได๎เข๎ารํวมโครงการ 1 อาเภอ 1
อาชีพ หลักสูตรการทากระเป๋าด๎นมือ
สามารถนาความรู๎ไปพัฒนาตํอยอด
สร๎างรายได๎ให๎กับตนเองและครอบครัว
โดยการรับเย็บกระเป๋าและการด๎นมือ
เสื้อผ๎าในเวลาวําง และนาสินค๎าขาย
ทางเพจ ซื้อ ขาย ของกิน ของใช๎
พญาไท (OOCC กศน.เขตพญาไท)
ซึ่ ง สู ง กวํ า คํ าเป้ า หมายที่ ก าหนด
แตํ ไมํ เกิ นร๎ อย 50 เทํ า กั บ 4 คะแนน
คิ ด ค า น ว ณ ค ะ แ นน ที่ ได๎ เ ที ย บ กั บ
คํ า น้ าหนั ก และเกณฑ์ ร ะดั บคุ ณ ภาพ
ได้ เ ท่ า กั บ 16 คะแนน อยู่ ใ นระดั บ
คุณภาพ ดีเลิศ
รํองรอย หลักฐาน
1. หลักสูตรการศึกษาตํอเนื่อง
(แบบ กศ.ตน.15)
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มาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา

ค่าน้าหนัก
(คะแนน)

รวมคะแนน

50

กระบวนการ/วิธีการดาเนินงาน
ของสถานศึกษา

ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้น
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น
จากการดาเนินงานตามสภาพจริง
2. ทะเบียนผู๎จบหลัก สูตรการจัด
การศึกษาตํอเนื่อง (แบบ กศ.ตน.9)
3. แบบติดตามผู๎เรียนหลังจบหลักสูตร
การศึกษาตํอเนื่อง (แบบ กศ.ตน.22)
4. เกียรติบัตร ผลงาน ภาพกิจกรรม
ที่เกี่ยวข๎อง

ผลการประเมินคุณภาพ
ระดับ
คะแนนที่ได้
คุณภาพ

46.00

ยอดเยี่ยม
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มาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา

ค่าน้าหนัก
(คะแนน)

มาตรฐานที่ 2 คุณภาพ
การจัดการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่อง

20

2.1 หลักสูตรการศึกษาตํอเนื่อง
มีคุณภาพ

4

กระบวนการ/วิธีการดาเนินงาน
ของสถานศึกษา

สถานศึกษามีวิธีการและกระบวนการดาเนินการ
ดังนี้
1. สถานศึกษาประชุม วางแผน สารวจความ
ต๎องการ ความสนใจ ของกลุํมเป้าหมายชุมชน
2. สถานศึกษานาผลการสารวจมาวิเคราะห๑ และ
จัดทาหลักสูตรการศึกษาตํอเนื่องเสนอขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและขอ
อนุมัติจากผู๎บริหารสถานศึกษา
3. สถานศึกษาจัดโครงการ/กิจกรรม ทบทวน
ตรวจสอบ ประเมิน การใช๎หลักสูตรการศึกษา
ตํอเนื่องหลังการนาไปใช๎จัดการกระบวนการ
เรียนรู๎

ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้น
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น
จากการดาเนินงานตามสภาพจริง

สถานศึกษามีผลการดาเนินงาน ดังนี้
1. สถานศึกษามีหลักสูตรการศึกษา
ตํอเนื่องทีไ่ ด๎จัดทาหลักสูตรรํวมกับ
วิทยากร โดยการรวบรวมข๎อมูล
จากแบบสารวจข๎อมูลการจัดการศึกษา
ตํอเนื่องของประชาชนในพื้นที่
กศน.เขตพญาไท ตามนโยบายของ
รัฐบาล และนโยบายเรํงดํวนของ
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นไปตาม
นโยบายของหนํวยงานต๎นสังกัด โดยมี
จุดมุํงหมายหรือวัตถุประสงค๑ของการจัด
เพื่อการพัฒนาอาชีพ การพัฒนาทักษะ
ชีวิต และการพัฒนาสังคมและชุมชน
ที่มีหลักสูตร ตั้งแตํ 6 ชั่วโมง ขึ้นไป ดังนี้
1.1 งานการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
1) โครงการจัดการศึกษา

ผลการประเมินคุณภาพ
ระดับ
คะแนนที่ได้
คุณภาพ

3.20

ดีเลิศ
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มาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา

ค่าน้าหนัก
(คะแนน)

กระบวนการ/วิธีการดาเนินงาน
ของสถานศึกษา

ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้น
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น
จากการดาเนินงานตามสภาพจริง
เพื่อพัฒนาอาชีพ 1 อาเภอ 1 อาชีพ
- หลักสูตรการทากระเป๋า
ด๎นมือ เป้าหมาย 28 คน มีผู๎เข๎ารํวม 30 คน
2) กลุํมสนใจ ไมํเกิน 30 ชม.
- หลักสูตรการทาหมูสะเต๏ะ
พัฒนาสังคมและชุมชน และด๎านการ
เป้าหมาย 7 คน มีผู๎เข๎ารํวม 7 คน
- หลักสูตรการทาผ๎ามัดย๎อม
เป้าหมาย 7 คน มีผู๎เข๎ารํวม 8 คน
- หลักสูตรการทาน้าเต๎าหู๎
ปลาทํองโก๐ เป้าหมาย 7 คน มีผู๎เข๎ารํวม
8 คน
- หลักสูตรการทาเจล
แอลกอฮอล๑ล๎างมือ เป้าหมาย 49 คน
มีผู๎เข๎ารํวม 52 คน
3) ชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ชม.ขึ้นไป
- หลักสูตรชํางปูกระเบื้อง
พื้นฐาน เป้าหมาย 11 คน มีผู๎เข๎ารํวม
12 คน

ผลการประเมินคุณภาพ
ระดับ
คะแนนที่ได้
คุณภาพ
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มาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา

ค่าน้าหนัก
(คะแนน)

กระบวนการ/วิธีการดาเนินงาน
ของสถานศึกษา

ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้น
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น
ระดับ
คะแนนที่ได้
จากการดาเนินงานตามสภาพจริง
คุณภาพ
- หลักสูตรชํางไฟฟ้าพื้นฐาน
เป้าหมาย 11 คน มีผู๎เข๎ารํวม 12 คน
1.2 งานการศึกษาเพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิต
1) โครงการพัฒนาทักษะชีวิต
- หลักสูตรการรู๎เทําทัน
ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ
ฝุ่น PM 2.5 เป้าหมาย 34 คน
มีผู๎เข๎ารํวม 36 คน
1.3 งานการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม
และชุมชน
1) โครงการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
- หลักสูตรการเป็นพลเมืองดี
ตามวิถีประชาธิปไตย กลุํมเป้าหมาย
จานวน 24 คน มีผู๎เข๎ารํวม จานวน 28 คน
1.4 งานการศึกษาเพื่อพัฒนาเรียนรู้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1) โครงการการศึกษาเพื่อ
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มาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา

ค่าน้าหนัก
(คะแนน)

กระบวนการ/วิธีการดาเนินงาน
ของสถานศึกษา

ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้น
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น
ระดับ
คะแนนที่ได้
จากการดาเนินงานตามสภาพจริง
คุณภาพ
เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- หลักสูตรการจัดการขยะ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าหมาย 12 คน มีผู๎เข๎ารํวม 19 คน
2. สถานศึกษามีหลักสูตรการศึกษา
ตํอเนื่องที่สอดคล๎องกับความต๎องการ
ของกลุํมเป้าหมายในชุมชน
3. สถานศึกษามีหลักสูตรการศึกษา
ตํอเนื่องมีองค๑ประกอบสาคัญครบถ๎วน
ได๎รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาและได๎รับอนุมัติให๎ใช๎จาก
ผู๎บริหารสถานศึกษา
4. สถานศึกษามีโครงการ/กิจกรรม
ที่ภาคีเครือขําย ผู๎เกี่ยวข๎อง รํวม
แลกเปลี่ยน อภิปราย เสนอความคิดเห็น
เพื่อการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร
การศึกษาตํอเนื่อง
สถานศึ ก ษาคิ ด ค านวณคะแนน
ที่ได๎เทียบกับคําน้าหนัก และเกณฑ์ระดับ
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มาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา

ค่าน้าหนัก
(คะแนน)

2.2 วิทยากรการศึกษาตํอเนื่อง
มีความรู๎ ความสามารถ
หรือประสบการณ๑ตรงตามหลักสูตร
การศึกษาตํอเนื่อง

4

ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้น
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น
ระดับ
คะแนนที่ได้
จากการดาเนินงานตามสภาพจริง
คุณภาพ
คุณภาพ ได้เท่ากับ 3.20 คะแนน อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
รํองรอย หลักฐาน
1. แบบสารวจความต๎องการเรียนรู๎
การศึกษาตํอเนื่อง กศ.ตน.13
2. หลักสูตรการศึกษาตํอเนื่อง
กศ.ตน.15
3. แผนปฏิบัติการประจาปี
4. รายงานสรุปผลการดาเนินงาน
โครงการ
สถานศึกษามีวิธีการและกระบวนการดาเนินการ สถานศึกษามีผลการดาเนินงาน ดังนี้
3.20
ดีเลิศ
ดังนี้
1. สถานศึกษามีวิทยากรการศึกษา
1. สถานศึกษามีการประชุมบุคลากรเพื่อกาหนด ตํอเนื่องมีความรู๎ความสามารถและ
แผนงานและโครงการ กิจกรรม การเรียนรู๎เพื่อให๎ มีประสบการณ๑ในการเป็นวิทยากร
เหมาะสมและสอดคล๎องกับสภาพปัญหาและ
จานวน 11 คน
ความต๎องการแตํละพื้นที่และรวบรวมหลักสูตร 2. สถานมีคาสั่งแตํงตั้งวิทยากรสอน
การศึกษาตํอเนื่อง ประจาปีงบประมาณ 2564 การศึกษาตํอเนื่องทุกหลักสูตร
ที่ได๎รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
3. วิทยากรทุกคนมีแผนการจัด
สถานศึกษา และผู๎บริหารสถานศึกษาอนุมัติ
การเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับหลักสูตร
กระบวนการ/วิธีการดาเนินงาน
ของสถานศึกษา
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มาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา

ค่าน้าหนัก
(คะแนน)

ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้น
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น
ระดับ
คะแนนที่ได้
จากการดาเนินงานตามสภาพจริง
คุณภาพ
ใช๎หลักสูตร
การศึกษาตํอเนื่อง
2. สถานศึกษารับสมัครวิทยากร การศึกษา
4. วิทยากรทุกคนจัดกระบวนการเรียนรู๎
ตํอเนื่องที่มีความรู๎ความสามารถและมี
ที่สอดคล๎องกับแผนการจัดการเรียนและ
ประสบการณ๑ในการเป็นวิทยากรการศึกษา
เลือกใช๎สื่อที่เหมาะสมเนื้อหาและผู๎เรียน
ตํอเนื่อง
5. วิทยากรมีการวัดและประเมินผล
3. สถานศึกษาจัดทาคาสั่งแตํงตั้งวิทยากร
การเรียนรู๎โดยใช๎เครื่องแบบประเมินผล
การศึกษาตํอเนื่องเพื่อเสนอตํอผู๎บริหาร
การจัดการศึกษาตํอเนื่อง (แบบ กศ.ตน.
สถานศึกษา
7 (1) ) และแบบประเมินความพึงพอใจ
4. วิทยากรการศึกษาตํอเนื่องจัดทาแผนการ
(แบบ กศ.ตน.10)
จัดการเรียนรู๎
รํองรอย หลักฐาน
5. วิทยากรการศึกษาตํอเนื่องนาแผนการจัดการ 1. หลักสูตรการศึกษาตํอเนื่อง
เรียนรู๎ไปใช๎ในการ จัดกิจกรรมการศึกษาตํอเนื่อง 2. ใบสมัครวิทยากร
โดยเลือกใช๎สื่อการเรียนที่เหมาะสม
3. คาสั่งแตํงตั้งวิทยากร
6. วิทยากรรับการวัดและประเมินความพึงพอใจ 4. แผนการจัดการเรียนรู๎
ตํอวิทยากรการศึกษาตํอเนื่องจากผู๎เรียน
(แบบ กศ.ตน.12)
5. แบบประเมินผลการจัดการศึกษา
ตํอเนื่อง (แบบ กศ.ตน.7(1) ) และกรอบ
การประเมิน (แบบ กศ.ตน.7(2) )
6. แบบประเมินความพึงพอใจ
กระบวนการ/วิธีการดาเนินงาน
ของสถานศึกษา
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มาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา

2.3 สื่อที่เอื้อตํอการเรียนรู๎

ค่าน้าหนัก
(คะแนน)

4

ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้น
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น
ระดับ
คะแนนที่ได้
จากการดาเนินงานตามสภาพจริง
คุณภาพ
(แบบ กศ.ตน.10)
5. สื่อการเรียนรู๎ เชํน ชิ้นงานตัวอยําง
สื่อวิดีโอ แผํนพับ ฯลฯ
6. รายงานสรุปผล การดาเนิน
ทุกหลักสูตร
สถานศึกษามีวิธีการและกระบวนการดาเนินการ สถานศึกษามีผลการดาเนินงาน ดังนี้
3.20
ดีเลิศ
ดังนี้
1. สถานศึกษามีรายการสื่อเอกสาร
1. สถานศึกษามีการประชุมบุคลากรเพื่อกาหนด ประกอบการเรียนรู๎ สถานศึกษาใช๎ใน
แผนงานและโครงการ กิจกรรม การเรียนรู๎เพื่อให๎ การจัดหา จัดทา ได๎แกํ
เหมาะสมและสอดคล๎องกับสภาพปัญหาและ
- สื่อเทคนิคการถํายภาพ
ความต๎องการแตํละพื้นที่และรวบรวมหลักสูตร
- สื่อเทคนิคการจัดแตํงผลิตภัณฑ๑
การศึกษาตํอเนื่อง ประจาปีงบประมาณ 2564
- สื่อคูํมือการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎
ที่ได๎รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
เพื่อเสริมสร๎างสุขภาวะให๎ปลอดภัยจาก
สถานศึกษา และผู๎บริหารสถานศึกษาอนุมัติใช๎
ฝุ่น PM 2.5
หลักสูตร
- คูํมือวัคชีนความรู๎ กศน.สู๎โรคโควิด 19
2. สถานศึกษาสารวจ สื่อ แหลํงเรียนรู๎และภูมิ
- สื่อโภชนาการจากสํวนของพืช
ปัญญาท๎องถิ่นในพื้นที่เขตพญาไท
กัญชาและกัญชงที่ได๎รับการยกเว๎นจาก
3. สถานศึกษาจัดหาและจัดทา พัฒนาสื่อ
การเป็นยาเสพติด
แหลํงเรียนรู๎ ภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่มีความ
- สื่อโรอัพ เรื่องการป้องกันตนเอง
กระบวนการ/วิธีการดาเนินงาน
ของสถานศึกษา
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มาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา

ค่าน้าหนัก
(คะแนน)

ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้น
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น
ระดับ
คะแนนที่ได้
จากการดาเนินงานตามสภาพจริง
คุณภาพ
สอดคล๎องตามหลักสูตรการศึกษาตํอเนื่อง
จากการแพรํระบาดเชื้อไวรัสโคโรนํา
4. สถานศึกษาจัดทาข๎อมูลพื้นฐาน ทาเนียบสื่อ ไวรัส 2019 (Covid-19)
แหลํงเรียนรู๎ ภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่มีอยูํ
- สื่อนิทรรศการ ศศปชต /อาเซียน
5. สถานศึกษาแนะนา ให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับการใช๎สื่อ ผู๎สูงอายุ/กลุํมเป้าหมายพิเศษ/
เทคโนโลยีสารสนเทศ แหลํงเรียนรู๎ และภูมิปัญญา ประวัติศาสตร๑ชาติไทย
ท๎องถิ่นที่มีอยูํ ให๎แกํวิทยากร และผู๎เรียน
2. สถานศึกษามีข๎อมูลพื้นฐาน ทาเนียบ
สื่อ แหลํงเรียนรู๎ และภูมิปัญญาท๎องถิ่น
ได๎แกํ
- ไส๎อั่วสมุนไพร
- กรมประชาสัมพันธ๑
- ธนาคารออมสิน
- พิพิธภัณฑ๑ไปรษณีย๑สามเสน
- สวนพญาไทภิรมย๑ ด๎าน
สิ่งแวดล๎อม/เศรษฐกิจพอเพียง/
สมุนไพรไทย
3. สถานศึกษามีการนาข๎อมูลพื้นฐาน
ทาเนียบตําง ๆ ไปใช๎ในการจัดการเรียนรู๎
โดยวิทยากร
- วิทยากรจากฝ่ายรักษาความสะอาด
กระบวนการ/วิธีการดาเนินงาน
ของสถานศึกษา
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มาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา

ค่าน้าหนัก
(คะแนน)

กระบวนการ/วิธีการดาเนินงาน
ของสถานศึกษา

ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้น
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น
ระดับ
คะแนนที่ได้
จากการดาเนินงานตามสภาพจริง
คุณภาพ
และสิ่งแวดล๎อม สานักงานเขตพญาไท
4. สถานศึกษามีการแนะนาทาเนียบ
แหลํงเรียนรู๎ตําง ๆ ในเพจและเว็ปไซต๑
ของสถานศึกษา
- หลักสูตรวิชาชีพ ไส๎อั่วสมุนไพร
สถานศึ ก ษาคิ ด ค านวณคะแนน
ที่ได๎เทียบกับคําน้าหนัก และเกณฑ์ระดับ
คุณภาพ ได้เท่ากับ 3.20 คะแนน อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
รํองรอย หลักฐาน
1. แบบสารวจสื่อ
2. ทาเนียบสื่อ แหลํงเรียนรู๎
และภูมิปัญญา
3. หลักสูตรการศึกษาตํอเนื่อง
4. แผนจัดการเรียนรู๎
5. website
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มาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา

ค่าน้าหนัก
(คะแนน)

2.4 การวัดและประเมินผลผู๎เรียน
การศึกษาตํอเนื่อง

4

ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้น
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น
จากการดาเนินงานตามสภาพจริง
สถานศึกษามีวิธีการและกระบวนการดาเนินการ สถานศึกษามีผลการดาเนินงาน ดังนี้
ดังนี้
1. สถานศึกษามีวิธีการวัดและ
1. สถานศึกษามีการประชุมบุคลากรเพื่อกาหนด ประเมินผล ตามวัตถุประสงค๑ของ
แผนงานและโครงการ กิจกรรม การเรียนรู๎เพื่อให๎ หลักสูตร เชํน การสังเกตพฤติกรรม
เหมาะสมและสอดคล๎องกับสภาพปัญหาและ
การตรวจคุณภาพชิ้นงาน การสอบถาม
ความต๎องการแตํละพื้นที่และรวบรวมหลักสูตร แบบทดสอบ แบบประเมินความ
การศึกษาตํอเนื่อง ประจาปีงบประมาณ 2564 พึงพอใจ เป็นต๎น
ที่ได๎รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
2. สถานศึกษาได๎ใช๎เครื่องมือวัด และ
สถานศึกษา และผู๎บริหารสถานศึกษาอนุมัติใช๎
ประเมินผลผู๎เรียนการศึกษาตํอเนื่อง
หลักสูตร
ตามคูํมือแนวทางการดาเนินงานการจัด
2. สถานศึกษากาหนดวิธีการวัดและประเมินผล การศึกษาตํอเนื่อง (ฉบับปรับปรุง
การเรียนรู๎สอดคล๎องกับกิจกรรมและวัตถุประสงค๑ พ.ศ. 2561) ได๎แกํ แบบประเมินผล
ของหลักสูตร 3 ระยะ กํอนเรียน ระหวํางเรียน การจัดการศึกษาตํอเนื่อง แบบ กศ.ตน.
หลังเรียน
7 (1) และกรอบการประเมินผลการจัด
3. สถานศึกษากาหนดเครื่องมือวัดและ
การศึกษาตํอเนื่อง แบบ กศ.ตน.7 (2)
ประเมินผลผู๎เรียนการจัดการศึกษาตํอเนื่องทุก และแบบประเมินความพึงพอใจ
หลักสูตร
แบบ กศ.ตน. 10
โดยใช๎เครื่องมือวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับ 3. สถานศึกษามีการวัดและประเมินผล
วัตถุประสงค๑ของหลักสูตร ตามแบบประเมิน
ผู๎เรียนการศึกษาตํอเนื่องร๎อยละ
กระบวนการ/วิธีการดาเนินงาน
ของสถานศึกษา

ผลการประเมินคุณภาพ
ระดับ
คะแนนที่ได้
คุณภาพ
3.20
ดีเลิศ
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มาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา

ค่าน้าหนัก
(คะแนน)

กระบวนการ/วิธีการดาเนินงาน
ของสถานศึกษา
(แบบ กศ.ตน 7 (1) )

ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้น
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น
จากการดาเนินงานตามสภาพจริง
ของผู๎เรียนการศึกษาตํอเนื่องทั้ง
3 โครงการ กลุํมเป้าหมาย 190 คน
ผลการดาเนินงาน 240 คน เมื่อเทียบ
กับเกณฑ๑ระดับคุณภาพอยูํในชํวง
คะแนน 3.20 คะแนน อยูํในระดับดีเลิศ
เทํากับร๎อยละ 80
รํองรอย หลักฐาน
1. รายงานสรุปผลการดาเนินงาน
โครงการกิจกรรมการจัดการศึกษา
ตํอเนื่อง
2. แบบ กศ.ตน.7 (1)
และกรอบการประเมินผลการจัด
การศึกษาตํอเนื่อง แบบ กศ.ตน.7 (2)
3. แบบประเมินความพึงพอใจ
แบบ กศ.ตน. 10
4. หลักสูตรการจัดการศึกษาตํอเนื่อง
ของสถานศึกษา

ผลการประเมินคุณภาพ
ระดับ
คะแนนที่ได้
คุณภาพ
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มาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา
2.5 การจัดกระบวนการเรียนรู๎
การศึกษาตํอเนื่องที่มีคุณภาพ

ค่าน้าหนัก
(คะแนน)
4

ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้น
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น
ระดับ
คะแนนที่ได้
จากการดาเนินงานตามสภาพจริง
คุณภาพ
สถานศึกษามีวิธีการและกระบวนการดาเนินการ สถานศึกษามีผลการดาเนินงาน ดังนี้
4.00
ยอดเยี่ยม
ดังนี้
1.สถานศึกษามีหลักสูตรการศึกษา
1. สถานศึกษาประชุมบุคลากรครู วางแผนการ ตํอเนื่องที่มีองค๑ประกอบสาคัญครบถ๎วน
ดาเนินงานและรํวมกันบริหารจัดการด๎าน
สามารถนาไปใช๎ในการจัดกระบวนการ
การศึกษาตํอเนื่องอยํางเป็นระบบ
เรียนรู๎ที่มีคุณภาพ ดังนี้
2. สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู๎การศึกษา - จัดทาหลักสูตร
ตํอเนื่องที่มุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ ทักษะ เป็นไป - วิทยากรที่มีความรู๎ความสามารถ
ตามวัตถุประสงค๑ของหลักสูตร สํงผลให๎ผู๎เรียน
- มีแผนการจัดการเรียนรู๎
มีความพึงพอใจตํอการจัดกระบวนการเรียนรู๎
- มีสื่อการจัดการเรียนรู๎ที่เหมาะสม
การศึกษาตํอเนื่องของสถานศึกษา
- มีเครื่องมือวัดและประเมินผล
4. สถานศึกษาจัดทารายงานผลการดาเนินงาน 2. สถานศึกษามีกระบวนการเรียนรู๎
ทุกหลักสูตร
การศึกษาตํอเนื่องที่พัฒนาผู๎เรียนให๎มี
ความรู๎ ทักษะ สามารถนาไปใช๎ประกอบ
อาชีพ ประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจาวัน
3. ร๎อยละของผู๎เรียนการศึกษาตํอเนื่อง
ทั้ง 3 โครงการ กลุํมเป้าหมาย 190 คน
ผลการดาเนินงาน 240 คน
ผู๎เรียนการศึกษาตํอเนื่องมี
ความพึงพอใจตํอการจัดกระบวนการ
กระบวนการ/วิธีการดาเนินงาน
ของสถานศึกษา
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มาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา

ค่าน้าหนัก
(คะแนน)

รวมคะแนน

20

กระบวนการ/วิธีการดาเนินงาน
ของสถานศึกษา

ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้น
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น
ระดับ
คะแนนที่ได้
จากการดาเนินงานตามสภาพจริง
คุณภาพ
เรียนรู๎การศึกษาตํอเนื่อง เมื่อเทียบกับ
เกณฑ๑ระดับคุณภาพอยูํในชํวงคะแนน
4 คะแนน อยูํในระดับยอดเยี่ยม เทํากับ
ร๎อยละ 100
รํองรอย หลักฐาน
1. หลักสูตรการศึกษาตํอเนื่อง
(แบบ กศ.ตน. 15)
2. แผนปฏิบัติการประจาปี 2564
3. แบบประเมินความพึงพอใจ
(แบบ กศ.ตน.10)
4. รายงานสรุปผลการดาเนินงาน
ประจาปี 2564 ทุกหลักสูตร
16.80

ดีเลิศ
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จากการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาตํอเนื่องในมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของ
ผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง มีคะแนนรวมเทํากับ 46 คะแนน อยูํในระดับ ดีเยี่ยม และในมาตรฐานที่ 2 คุณภาพ
การจัดการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่อง มีคะแนนรวมเทํากับ 16.80 คะแนน อยูํในระดับ ดีเลิศ
ซึ่งจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตํอเนื่อง พบวํา สถานศึกษามีจุดเดํน และจุดที่ควรพัฒนา ดังนี้
จุดเด่น
1. ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตพญาไทมีการวางแผนการจัดกิจกรรมการศึกษา
ตํอเนื่อง โดยเริ่มจากการสารวจความต๎องการของประชาชนในพื้นที่เพื่อนามาวางแผนในการจัดกิจกรรม การศึกษา
ตํอเนื่องหลักสูตรตําง ๆ ตามบริบทและความเหมาะสมของสถานการณ๑ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
2. ครูและบุคลากรเป็นผู๎ที่มีความรู๎ ความสามารถในการบริหารจัดการการจัดกระบวนการเรียนรู๎ตามความ
ต๎องการของผู๎เรียน
3. วิทยากรเป็นผู๎ที่มีความรู๎ ความสามารถ เชี่ยวชาญในการออกแบบกิจกรรมและถํายทอดความรู๎ตามหลักสูตร
การศึกษาตํอเนื่องที่รับผิดชอบ
4. มีการใช๎สื่อสิ่งพิมพ๑ สื่ออิเล็กทรอนิกส๑ สื่อบุคคล ภูมิปัญญา และแหลํงเรียนรู๎ในชุมชน ที่สอดคล๎องกับ
สถานการณ๑ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
จุดที่ควรพัฒนา
สถานศึกษาดาเนินการติดตามผู๎เรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาตํอเนื่องสามารถนาความรู๎และทักษะ
ที่เกิดจากการเรียนในหลักสูตรและผํานการประเมินตามเกณฑ๑ที่หลักสูตรกาหนด นาความรู๎และทักษะไปตํอยอดเพื่อ
ประกอบอาชีพหรือสร๎างความมั่นคงทางรายได๎ยังคงเป็นปัญหาสาคัญ คือ ไมํมีชํองทางการตลาดที่รองรับ ทาให๎
ผู๎เรียนไมํสามารถขยายผลความรู๎และทักษะไปสูํการประกอบอาชีพที่ยั่งยืนได๎ โดยสถานศึกษาดาเนินการ ดังนี้
1. ติดตามผู๎เรียนอยํางเป็นระบบเพื่อนาข๎อมูลมาวางแผนการดาเนินงานแก๎ไขปัญหา
2. ชํ ว ยสํ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ชํ อ งทางการค๎ า ออนไลน๑ ใ ห๎ กั บ ผู๎ เ รี ย น เพื่ อ ประกอบอาชี พ หรื อ
สร๎างความมั่นคงทางรายได๎ของผู๎เรียน
3. สถานศึกษาควรมีการทบทวน ตรวจสอบ ประเมินผลการใช๎สื่อและนาผลการประเมินการใช๎สื่อ
มาพัฒนาสื่อประเภท สื่อสิ่งพิมพ๑ สื่ออิเล็กทรอนิกส๑ สื่อบุคคล ภูมิปัญญา และแหลํงเรียนรู๎ในชุมชน ให๎มีความ
สอดคล๎องกับสถานการณ๑
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ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย (เฉพาะมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู๎รับบริการการศึกษาตามอัธยาศั ย และมาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัด
การศึกษาตามอัธยาศัย
มาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา

ค่าน้าหนัก
(คะแนน)

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพ
ของผู้รับบริการการศึกษา
ตามอัธยาศัย

50

1.1 ผู๎รับบริการมีความรู๎
หรือทักษะ หรือประสบการณ๑
สอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑
ของโครงการหรือกิจกรรม
การศึกษาตามอัธยาศัย

50

กระบวนการ/วิธีการดาเนินงาน
ของสถานศึกษา

สถานศึกษามีวิธีการและกระบวนการดาเนินการ ดังนี้
1. สถานศึกษาประชุม วางแผน การจัดกิจกรรม
การศึกษาตามอัธยาศัยที่สอดคล๎องกับความสนใจ
ความถนัดของผู๎รับบริการ
2. สถานศึกษากาหนดนโยบายสํงเสริม สนับสนุน
การศึกษาตามอัธยาศัยมุํงเน๎นให๎ผู๎รับบริการได๎รับ
การเรียนรู๎ตามความสนใจ ความถนัดของตนเอง
3. สถานศึกษาจัดทาแผนการจัดโครงการ/กิจกรรม
การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
4. สถานศึกษาดาเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม
การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ตามแผนงาน
5. สถานศึกษาจัดทารายงานผลโครงการ/กิจกรรม
การศึกษาตามอัธยาศัย

ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้น
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น
จากการดาเนินงานตามสภาพจริง

สถานศึกษามีผลการดาเนินงาน
ดังนี้
1. สถานศึกษามีแผนการจัด
โครงการ/กิจกรรม การศึกษา
ตามอัธยาศัย ประกอบด๎วย
1) กิจกรรมสํงเสริมการอําน
ห๎องสมุดตู๎คอนเทนเนอร๑ ได๎แกํ
- วาดภาพระบายสี
- เลํานิทาน
- เลําเรื่องจากภาพ
2) กิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู๎
เปิดประตูสูํการอําน ได๎แกํ
- การอํานจากสื่อออนไลน๑

ผลการประเมินคุณภาพ
ระดับ
คะแนนที่ได้
คุณภาพ

43.22

ดีเลิศ
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มาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา

ค่าน้าหนัก
(คะแนน)

กระบวนการ/วิธีการดาเนินงาน
ของสถานศึกษา

ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้น
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น
ระดับ
คะแนนที่ได้
จากการดาเนินงานตามสภาพจริง
คุณภาพ
ที่สนใจ
- การอํานจากสื่อสิ่งพิมพ๑
ที่สนใจ
3) กิจกรรมกระเช๎าความรู๎สูํชุมชน
การนาหนังสือบริการในชุมชน
- วินรถจักรยานยนต๑สาธารณะ
- ร๎านค๎าในชุมชน
4) กิจกรรมสํงเสริมการอําน
ออนไลน๑ ได๎แกํ
- สํงเสริมการอํานออนไลน๑ เชํน
วันสาคัญตําง ๆ โดยเผยแพรํผําน
เว็บไซด๑ กศน.เขตพญาไท
Facebook กศน.เขตพญาไท
Facebook กศน.แขวงพญาไท
Facebook กศน.แขวงสามเสนใน
5) กิจกรรมหนังสือพิมพ๑ กศน.
แขวงพญาไท กศน.แขวงสามเสนใน
สถานศึกษาได๎รวบรวมข๎อมูล
การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
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มาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา

ค่าน้าหนัก
(คะแนน)

กระบวนการ/วิธีการดาเนินงาน
ของสถานศึกษา

ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้น
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น
ระดับ
คะแนนที่ได้
จากการดาเนินงานตามสภาพจริง
คุณภาพ
แยกเป็นกิจกรรมอ๎างอิงตามตาราง
หน๎าที่ 20 - 21 ปีงบประมาณ 2564
โดยนามาพิจารณา ดังนี้
สถานศึกษา ได๎รวบรวมข๎อมูล
ผู๎ รั บ บริ ก ารมี ค วามรู๎ หรื อ ทั ก ษะ
หรื อ ประสบการณ๑ สอดคล๎ อ งกั บ
วั ต ถุ ป ระสงค๑ ของโครงการหรื อ
กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย
ดังตารางหน๎าที่ 20 – 21 ซึ่งภาพ
รวมของทุกโครงการ/กิจกรรมตลอด
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีเป้าหมาย
480 คน ผลการดาเนินงานรวมทั้งสิ้น
350 คน คิดเป็นร๎อยละ 72.91
เมื่อนาร๎อยละเฉลี่ยของผู๎รับบริการ
การศึกษาตามอัธยาศัยที่มี
คุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ๑
การพิจารณา โดยใช๎สัดสํวน ร๎อยละ
100 เทํากับ 50 คะแนน แล๎ว ได้ค่า
คะแนนเท่ากับ 43.22 คะแนน
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มาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา

ค่าน้าหนัก
(คะแนน)

รวมคะแนน

50

กระบวนการ/วิธีการดาเนินงาน
ของสถานศึกษา

ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้น
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น
จากการดาเนินงานตามสภาพจริง
เมื่อนาคะแนนที่ได้ไปเทียบกับ
เกณฑ์ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
รํองรอย หลักฐาน
1. แผนปฏิบัติงานประจาปี 2564
2. บันทึกความเห็นชอบและขอ
อนุมัติจัดโครงการ ประจาปี 2564
3. วาระการประชุม/สรุปรายงาน
การประชุม
4. รายงานผลการจัดกิจกรรม
การศึกษาตามอัธยาศัย ประจาปี
2564
5. โครงการการศึกษาตามอัธยาศัย
ประจาปี 2564
6. ภาพกิจกรรม ประจาปี 2564
7. รายงานผลการจัดกิจกรรม
ในระบบ DMIS64 ที่เป็นปัจจุบัน

ผลการประเมินคุณภาพ
ระดับ
คะแนนที่ได้
คุณภาพ

43.22

ดีเลิศ
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มาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา

ค่าน้าหนัก
(คะแนน)

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพ
ของผู้รับบริการการศึกษา
ตามอัธยาศัย

50

2.1 การกาหนดโครงการ
หรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย

5

กระบวนการ/วิธีการดาเนินงาน
ของสถานศึกษา

ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้น
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น
จากการดาเนินงานตามสภาพจริง

สถานศึกษามีวิธีการและกระบวนการดาเนินการ
ดังนี้
1. สถานศึกษาประชุม วางแผน กาหนดกิจกรรม
การศึกษาตามอัธยาศัย ที่สอดคล๎องกับสภาพบริบท
ความต๎องการของกลุํมเป้าหมายในพื้นที่
2. สถานศึกษากาหนดโครงการ/กิจกรรมการศึกษา
ตามอัธยาศัยที่ตอบสนองความต๎องการ
ของกลุํมเป้าหมาย
3. สถานศึกษาออกแบบโครงการ/กิจกรรมการศึกษา
ตามอัธยาศัยที่มีวัตถุประสงค๑ที่ชัดเจน
4. สถานศึกษาจัดโครงการ/กิจกรรมการศึกษา
ตามอัธยาศัยตามแผนงานที่กาหนด
5. สถานศึกษาจัดทารายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม
การศึกษาตามอัธยาศัย
- สถานศึกษามีการศึกษาสภาพบริบทหรือความ

สถานศึกษามีผลการดาเนินงาน
ดังนี้
1. สถานศึกษามีโครงการสํงเสริม
การศึกษาตามอัธยาศัย ปี 2564
มีกิจกรรมหลัก 5 กิจกรรม
ประกอบด๎วย
1) กิจกรรมสํงเสริมการอํานห๎องสมุด
ตู๎คอนเทนเนอร๑
เป้าหมาย 100 คน
ผลการดาเนินงาน 105 คน
เกินคําเป้าหมายที่ตั้งไว๎
2) กิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู๎
เปิดประตูสูํการอําน
เป้าหมาย 100 คน
ผลการดาเนินงาน 120 คน

ผลการประเมินคุณภาพ
ระดับ
คะแนนที่ได้
คุณภาพ

4.00

ดีเลิศ
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มาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา

ค่าน้าหนัก
(คะแนน)

กระบวนการ/วิธีการดาเนินงาน
ของสถานศึกษา
ต๎องการ หรือความจาเป็นของกลุํมเป้าหมาย
ในชุมชน เพื่อกาหนดโครงการ หรือกิจกรรม
การศึกษาตามอัธยาศัย
- สถานศึกษามีการออกแบบการจัดกิจกรรม
ที่สอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑และกลุํมเป้าหมาย
ของโครงการ
- สถานศึกษามีการจัดทารายงานสรุปผลการจัด
โครงการ หรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย และ
เสนอตํอผู๎บริหารสถานศึกษา

ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้น
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น
ระดับ
คะแนนที่ได้
จากการดาเนินงานตามสภาพจริง
คุณภาพ
เกินคําเป้าหมายที่ตั้งไว๎
3) กิจกรรมกระเช๎าความรู๎สูํชุมชน
เป้าหมาย 100 คน ผลการ
ดาเนินงาน 107 คน
เกินคําเป้าหมายที่ตั้งไว๎
4) กิจกรรมสํงเสริมการอํานออนไลน๑
เป้าหมาย 50 คน ผลการดาเนินงาน
2,000 คน เกินเป้าหมายที่ตั้งไว๎
5) กิจกรรมหนังสือพิมพ๑ กศน.แขวง
เป้าหมาย 100 คน ผลการ
ดาเนินงาน 108 คน เกินคําเป้าหมาย
ที่ตั้งไว๎
6) กิจกรรมสํงเสริมการอําน
(วันรักการอําน 2 เมษายน )
เป้าหมาย 30 คน ผลการดาเนินงาน
50 คน เกินคําเป้าหมายที่ตั้งไว๎
สถานศึกษาได๎พิจารณา
ผลการดาเนินงาน ตามเกณฑ๑การ
พิจารณาได๎ 4 ข๎อ เมื่อนาคะแนนที่ได๎
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มาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา

2.2 ผู๎จัดกิจกรรมมีความรู๎
ความสามารถในการจัดกิจกรรม
การศึกษาตามอัธยาศัย

ค่าน้าหนัก
(คะแนน)

5

ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้น
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น
จากการดาเนินงานตามสภาพจริง
จากเกณฑ์การให้คะแนน เท่ากับ 4
คะแนน เทียบกับเกณฑ์ระดับ
คุณภาพ ดีเลิศ
รํองรอย หลักฐาน
1.แผนปฏิบัติการประจาปี 2564
2. รายงานการประชุม ประจาปี
2564
3. รายงานสรุปผลดาเนินงาน
ประจาปี 2564
4. หนังสือขอความอนุเคราะห๑
5. หนังสือขอบคุณ
สถานศึกษามีวิธีการและกระบวนการดาเนินการ ดังนี้ สถานศึกษามีผลการดาเนินงาน ดังนี้
1. สถานศึกษาจัดทาคาสั่งมอบหมายให๎
1. สถานศึกษามีคาสั่งมอบหมายให๎
ครู กศน.ตาบล ครูอาสาสมัคร กศน. ครู ศรช. และ ครู กศน.ตาบล ครูอาสาสมัคร กศน.
ครูผู๎สอนคนพิการ ทาหน๎าที่จัดกิจกรรมการศึกษา
ครู ศรช. และครูผู๎สอนคนพิการ
ตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ 2564
ทาหน๎าที่จัดกิจกรรมการศึกษา
2. สถานศึกษาสํงเสริมสนับสนุนให๎ครู กศน.ตาบล
ตามอัธยาศัย
ครูอาสาสมัคร กศน. ครู ศรช. และครูผู๎สอนคนพิการ 2. สถานศึกษามี ครู กศน.ตาบล
เข๎ารับการพัฒนาศักยภาพการจัดกิจกรรมการศึกษา ครูอาสาสมัคร กศน. ครู ศรช.
กระบวนการ/วิธีการดาเนินงาน
ของสถานศึกษา

ผลการประเมินคุณภาพ
ระดับ
คะแนนที่ได้
คุณภาพ

5.00

ยอดเยี่ยม
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มาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา

ค่าน้าหนัก
(คะแนน)

กระบวนการ/วิธีการดาเนินงาน
ของสถานศึกษา
ตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ 2564
3. ครู กศน.ตาบล ครูอาสาสมัคร กศน. ครู ศรช.
และครูผู๎สอนคนพิการ เสนอแผนการจัดกิจกรรม
การศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ 2564
4. ครู กศน.ตาบล ครูอาสาสมัคร กศน. ครู ศรช.
และครูผู๎สอนคนพิการ จัดกิจกรรมการศึกษา
ตามอัธยาศัยปีงบประมาณ 2564 ตามแผนที่เสนอ
5. ครู กศน.ตาบล ครูอาสาสมัคร กศน. ครู ศรช.
และครูผู๎สอนคนพิการ รายงานการจัดกิจกรรม
การศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ 2564
6. สถานศึกษาจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย
ปีงบประมาณ 2564 ได๎ตามโครงการที่กาหนด
7. สถานศึกษามีข๎อมูลร๎อยละของผู๎จัดกิจกรรม
การศึกษาตามอัธยาศัยปีงบประมาณ 2564 ที่
สามารถจัดกิจกรรมได๎ ตามโครงการที่กาหนด
8. สถานศึกษามีร๎อยละของผู๎จัดกิจกรรมการศึกษา
ตามอัธยาศัยได๎รับการพัฒนาศักยภาพ หรือพัฒนา
ตนเองในเรื่องที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการศึกษา
ตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ 2564

ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้น
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น
ระดับ
คะแนนที่ได้
จากการดาเนินงานตามสภาพจริง
คุณภาพ
และครูผู๎สอนคนพิการ จานวน
14 คน ได๎รับการพัฒนาศักยภาพ
การจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย
เชํน การอบรมการใช๎โปรแกรมตัดตํอ
สื่อวีดิทัศน๑ การอบรมการใช๎
นวัตกรรมการเรียนรู๎ด๎วยชั้นเรียน
Google Classroom และนาความรู๎
ไปใช๎ในการจัดกิจกรรม จานวน
14 คน เข๎ารับการอบรม 14 คน
คิดเป็นร๎อยละ 100
3. ครู กศน.ตาบล ครูอาสาสมัคร
กศน. ครู ศรช. และครูผู๎สอน
คนพิการ จัดกิจกรรมการศึกษา
ตามอัธยาศัย ประกอบด๎วย
1) กิจกรรมสํงเสริมการอําน
ห๎องสมุดตู๎คอนเทนเนอร๑
2) กิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู๎
เปิดประตูสูํการอําน
3) กิจกรรมกระเช๎าความรู๎สูํชุมชน
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มาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา

ค่าน้าหนัก
(คะแนน)

กระบวนการ/วิธีการดาเนินงาน
ของสถานศึกษา
9. สถานศึกษามีร๎อยละของผู๎จัดกิจกรรมการศึกษา
ตามอัธยาศัยที่ได๎นาความรู๎ที่ได๎รับจากการพัฒนา
ตนเองไปใช๎ในการการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
ปีงบประมาณ 2

ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้น
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น
ระดับ
คะแนนที่ได้
จากการดาเนินงานตามสภาพจริง
คุณภาพ
4) กิจกรรมสํงเสริมการอําน
ออนไลน๑
5) กิจกรรมหนังสือพิมพ๑ กศน.แขวง
6) กิจกรรมสํงเสริมการอําน
(วันรักการอําน 2 เมษายน)
สถานศึ ก ษาได๎ พิ จ ารณาผล
การด าเนิ น งาน จากเกณฑ๑ ก าร
พิ จ า ร ณ า จ า ก ร๎ อ ย ล ะ ข อ ง ผู๎ จั ด
กิ จ กรรม คิ ด คะแนนได้ เท่ า กั บ
5 คะแนน เมื่อเทียบกับเกณฑ์ระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม
รํองรอย หลักฐาน
1. แผนปฏิบัติการประจาปี 2564
2. คาสั่ง
3. วาระการประชุมบุคลากร/การ
มอบหมายงาน
4. บันทึกข๎อความขออนุมัติจัด
โครงการ ประจาปี 2564
5. หนังสือเชิญ/แบบตอบรับ
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มาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา

2.3 สื่อ หรือนวัตกรรม และ
สภาพแวดล๎อมที่เอื้อตํอการจัด
การศึกษาตามอัธยาศัย

ค่าน้าหนัก
(คะแนน)

กระบวนการ/วิธีการดาเนินงาน
ของสถานศึกษา

5

สถานศึกษามีวิธีการและกระบวนการดาเนินการ
ดังนี้
1. สถานศึกษาประชุม วางแผน กาหนดกิจกรรม
การศึกษาตามอัธยาศัย ที่สอดคล๎องกับสภาพบริบท
ความต๎องการของกลุํมเป้าหมายในพื้นที่
2. สถานศึกษากาหนดแนวทางการพัฒนา หรือ
จัดหาสื่อในรูปแบบตําง ๆ
3. สถานศึกษาจัดทาข๎อมูลพื้นฐาน ทาเนียบสื่อ
แหลํงเรียนรู๎ ภูมิปัญญาท๎องถิ่น
4. สถานศึกษาแนะนา ให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับการใช๎สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ แหลํงเรียนรู๎ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่มีอยู่ ให้กับผู้บริการ

ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้น
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น
ระดับ
คะแนนที่ได้
จากการดาเนินงานตามสภาพจริง
คุณภาพ
6. ใบประกาศ/เกียรติบัตร
7. รายงานผลการดาเนินการจัด
กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย
ประจาปี 2564
สถานศึกษามีผลการดาเนินงาน ดังนี้
4.00
ดีเลิศ
1. สถานศึกษามีแนวทางการ
การพัฒนาสื่อ หรือจัดหาสื่อ ดังนี้
1) การรับบริจาค
2) ครู กศน.ตาบล ครูอาสาสมัคร
กศน. ครู ศรช. และครูประจากลุํม
พัฒนาสื่อเอง เชํน บอร๑ดความรู๎สื่อวี
ดีทัศน๑ บัตรคา เป็นต๎น
2. สถานศึกษามีข๎อมูลพื้นฐาน
ทาเนียบสื่อ แหลํงเรียนรู๎ ภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น เชํน
- สวนพญาไทภิรมย๑
- ไส๎อั่วสมุนไพร
- แผํนพับหลักสูตรอาชีพ ตําง ๆ
3. สถานศึกษามีการแนะนาทาเนียบ
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มาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา

ค่าน้าหนัก
(คะแนน)

กระบวนการ/วิธีการดาเนินงาน
ของสถานศึกษา

ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้น
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น
จากการดาเนินงานตามสภาพจริง
แหลํงเรียนรู๎ตําง ๆ ในเพจและ
เว็ปไซต๑ของสถานศึกษา
ผลการดาเนินงาน สามารถ
ดาเนินงานได๎เป็นไปตามเกณฑ๑
พิจารณาจานวน 4 ข๎อ คิดคะแนน
ได้เท่ากับ 4 คะแนน เมื่อเทียบกับ
เกณฑ์ระดับคุณภาพ เท่ากับ ดีเลิศ
รํองรอย หลักฐาน
1. รายงานการประชุม ประจาปี 2564
2. สื่อแผ่นพับ
3. รายงานการจัดกิจกรรมการศึกษา
ตามอัธยาศัย ประจาปี 2564
4. แผนปฏิบัติการประจาปี 2564
5. แบบบันทึกกิจกรรมเปิดโลก
การเรียนรู๎ เปิดประตูสูํการอําน

ผลการประเมินคุณภาพ
ระดับ
คะแนนที่ได้
คุณภาพ
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มาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา
2.4 ผู๎รับบริการมีความพึงพอใจ
ตํอการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย

ค่าน้าหนัก
(คะแนน)
5

ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้น
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น
ระดับ
คะแนนที่ได้
จากการดาเนินงานตามสภาพจริง
คุณภาพ
สถานศึกษามีวิธีการและกระบวนการดาเนินการ สถานศึกษามีผลการดาเนินงาน ดังนี้
4.00
ดีเลิศ
ดังนี้
1.สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการ
1. สถานศึกษาจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
ประจาปีงบประมาณ 2564
งบประมาณ 2564
2. สถานศึกษามีประเมินความพึงพอใจ
2. สถานศึกษาจัดทาโครงการ /กิจกรรมการศึกษา โครงการ/กิจกรรมการศึกษา
ตามอัธยาศัย ประจาปีงบประมาณ 2564
ตามอัธยาศัย ประจาปีงบประมาณ
3. สถานศึกษาจัดทาเครื่องมือแบบสอบถาม
2564
ประเมินความพึงพอใจ
1) กิจกรรมสํงเสริมการอําน
4. สถานศึกษาจัดกิจกรรมโครงการ/กิจกรรม
ห๎องสมุดตู๎คอนเทนเนอร๑
ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2564
เป้าหมาย 100 คน ผลการดาเนินงาน
5. สถานศึกษาจัดทารายงานสรุปผลการประเมิน 105 คน เกินคําเป้าหมายที่ตั้งไว๎
ความพึงพอใจ
2) กิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู๎
เปิดประตูสูํการอําน เป้าหมาย
100 คน ผลการดาเนินงาน 120 คน
เกินคําเป้าหมายที่ตั้งไว๎
3) กิจกรรมกระเช๎าความรู๎สูํชุมชน
เป้าหมาย 100 คน ผลการดาเนินงาน
107 คน เกินคําเป้าหมายที่ตั้งไว๎
กระบวนการ/วิธีการดาเนินงาน
ของสถานศึกษา

94

มาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา

ค่าน้าหนัก
(คะแนน)

กระบวนการ/วิธีการดาเนินงาน
ของสถานศึกษา

ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้น
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น
จากการดาเนินงานตามสภาพจริง
4) กิจกรรมสํงเสริมการอําน
ออนไลน๑ เป้าหมาย 2000 คน
ผลการดาเนินงาน เกินคําเป้าหมาย
ที่ตั้งไว๎
5) กิจกรรมหนังสือพิมพ๑ กศน.แขวง
เป้าหมาย 100 คน ผลการดาเนินงาน
108 คน เกินคําเป้าหมายที่ตั้งไว๎
6) กิจกรรมสํงเสริมการอําน (วันรัก
การอําน 2 เมษายน) เป้าหมาย
40 คน ผลการดาเนินงาน 50 คน
เกินคําเป้าหมายที่ตั้งไว๎
สถานศึกษาได๎ดาเนินการประเมิน
ผลความพึงพอใจของผู๎รับบริการ
การศึกษาตามอัธยาศัยที่มีตํอ
กระบวนการจัดโครงการ กิจกรรม
การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
ของสถานศึกษา จานวน 6 โครงการ

ผลการประเมินคุณภาพ
ระดับ
คะแนนที่ได้
คุณภาพ
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มาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา

ค่าน้าหนัก
(คะแนน)

รวมคะแนน

20

กระบวนการ/วิธีการดาเนินงาน
ของสถานศึกษา

ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้น
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น
ระดับ
คะแนนที่ได้
จากการดาเนินงานตามสภาพจริง
คุณภาพ
จากผลการดาเนินงานโครงการ/
กิจกรรมดังกลําวพบวํามีคําเฉลี่ยระดับ
ดีขึ้นไป คิดเป็นร๎อยละ 80 คานวณ
คะแนนที่ได๎เทียบกับ คําน้าหนัก
โดยใช๎สัดสํวน ร๎อยละ 100 เทํากับ 5
คะแนน คิดคะแนนได้ เท่ากับ 4
คะแนน เมื่อเทียบกับเกณฑ์ระดับ
คุณภาพ ดีเลิศ
รํองรอย หลักฐาน
1. หนังสือขอใช๎สถานที่
2. หนังสือขอบคุณ
3. รายชื่อผู๎รํวมกิจกรรม
4. รูปภาพทากิจกรรม/โครงการ
5. แบบประเมินความพึงพอใจ
6. สรุปผลการดาเนินกิจกรรม/
โครงการ
17.00

ดีเลิศ
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จากการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามอัธยาศัย ในมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย
มีคะแนนรวมเท่ากับ 43.22 คะแนน อยู่ในระดับ ดีเลิศ และในมาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษา
ตามอัธยาศัย มีคะแนนรวมเท่ากับ 17 คะแนน อยู่ในระดับ ดีเลิศ
ซึ่งจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามอัธยาศัย พบวํา สถานศึกษามีจุดเดํน และจุดที่ควรพัฒนา ดังนี้
จุดเด่น
1. สถานศึกษามีศูนย๑เรียนรู๎ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหมํประจาแขวง ได๎รับการ
จัดตั้งให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ของชุมชน เกี่ยวกับการจัดการศึกษาด๎านสิ่งแวดล๎อม สมุนไพรไทย จัดกิจกรรมในแหลํงเรียนรู๎
และชุมชนในเขตพญาไท
2. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมอยํางตํอเนื่องมีการใช๎แหลํงเรียนรู๎ในชุมชนให๎เกิดการเรียนรู๎ตลอดชีวิต
เชํน กิจกรรมชุมชนรักการอําน กิจกรรมสํงเสริมการอําน กิจกรรมเปิดโลกเรียนรู๎เปิดประตูสูํการอําน เพื่อปลูกฝังนิสัย
รักการอําน และเห็นคุณคํา ของการอําน ทักษะในการคิดอยํางมีวิจารณญาณและสามารถนาความรู๎ที่ได๎ไปประยุกต๑ใช๎
ในชีวิตประจาวันได๎ โดยเน๎นการอํานผํานเทคโนโลยีดิจิทัล ผํานสื่อออนไลน๑หลากหลายชํองทาง สามารถเข๎าถึงได๎โดย
ไมํจากัดเวลา และสถานที่
จุดที่ควรพัฒนา
สถานศึกษาควรพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ให๎มีความหลากหลาย มีการเคลื่อนไหว
และนําสนใจ ทั้งกิจกรรมและสื่อการเรียนรู๎ทจี่ ัดให๎กับกลุํมเป้าหมาย
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ผลการประเมิน คุณ ภาพการบริ ห ารจั ด การของสถานศึก ษา (มาตรฐานที่ 3 ซึ่ งเป็นมาตรฐานการศึก ษา ที่ส ามารถใช๎ผ ลการประเมินคุ ณภาพรํ ว มกั นได๎
ทั้งการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาตํอเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย)
ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้น
มาตรฐาน/
ค่าน้าหนัก
กระบวนการ/วิธีการดาเนินงาน
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น
ระดับ
ประเด็นการพิจารณา
(คะแนน)
ของสถานศึกษา
คะแนนที่ได้
จากการดาเนินงานตามสภาพจริง
คุณภาพ
มาตรฐานที่ 3 คุณภาพ
การบริหารจัดการของสถานศึกษา

30

3.1 การบริหารจัดการของ
สถานศึกษาที่เน๎นการมีสํวนรํวม

3

สถานศึกษาสถานศึกษามีวิธีการและกระบวนการ
ดาเนินการ ดังนี้
สถานศึกษามีกระบวนการในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาที่มุํงเน๎นให๎บุคลากรทุกคนมีสํวนรํวมใน
การกาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน๑ พันธกิจ อัตลักษณ๑
มาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา แผนพัฒนา
การจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปี
การศึกษา โดยมีการจัดทาแผนประจาปี
งบประมาณ 2564 ได๎มีการรํวมกันวิเคราะห๑
สภาพแวดล๎อม และศักยภาพ (SWOT) ของ
สถานศึกษาที่สอดคล๎องกับบริบทและความ
ต๎องการของชุมชน มีการสารวจความต๎องการของ
ผู๎รับบริการ มีการจัดทาเนียบแหลํงเรียนรู๎ ภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น และภาคีเครือขําย ศึกษาแผนการ

ผู๎บริหารรํวมกับบุคลากรทุกคนของ
สถานศึกษาเข๎ามามีสํวนรํวมในการ
ดาเนินกิจกรรมทุกขั้นตอนสอดคล๎อง
กับนโยบายหนํวยงานต๎นสังกัด ดังนี้
1.
ผู๎ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษารํ ว มกั บ
บุ ค ลากรของสถานศึ ก ษา จ านวน
14 คน คิ ด เป็ น ร๎ อ ยละ 100 รํ ว มกั น
ก าหนดเป้ า หมายการจั ด การศึ ก ษา
วิสัยทัศน๑ พันธกิจ และอั ตลักษณ๑ของ
สถานศึ ก ษาเพื่ อ เป็ น ทิ ศ ทางการ
ด า เ นิ น ง า น ข อ ง ส ถ า น ศึ ก ษ า
โดยสถานศึ ก ษาก าหนดวิ สั ย ทั ศ น๑
พันธกิจ อัตลักษณ๑ ดังข๎อมูลหน๎าที่1-2

3.00

ยอดเยี่ยม
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มาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา

ค่าน้าหนัก
(คะแนน)

ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้น
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น
ระดับ
คะแนนที่ได้
จากการดาเนินงานตามสภาพจริง
คุณภาพ
ศึกษาแหํงชาติ มาตรฐานการศึกษาของชาติ
2. ผู๎ บ ริ ห าร ส ถา น ศึ ก ษา รํ ว ม กั บ
รวมถึงนโยบายจากสานักงาน กศน. เพื่อเป็นฐาน บุคลากรของสถานศึกษาจานวนรวม
ข๎อมูลในการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้ ง สิ้ น 14 คน คิ ด เป็ น ร๎ อ ยละ 100
และแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษาซึ่ง
รํ ว มกั น ก าหนดมาตรฐานการศึ ก ษา
ผู๎บริหาร บุคลากรครู ผู๎นาชุมชนและผู๎รับบริการใน ของสถานศึกษา
พื้นที่ มีโอกาสเสนอแนะ รับฟังแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ 5. แผนการพัฒ นาคุณภาพการศึกษา
ในการดาเนินงานและการจัดกิจกรรมในพื้นที่
ประจ าปี พ.ศ.2561 – 2564 ได๎ รั บ
มุํงเน๎นให๎ บุคลากรทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการ คาแนะนาและได๎รับความเห็นชอบจาก
บริหารและจัดการสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา
6 . แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จ า ปี ข อ ง
สถานศึ ก ษา ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2564 ได๎รับคาแนะนาและได๎รับ
ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา
7. สถานศึกษามีการจัดโครงการ กิจกรรม
ที่ปรากฏอยูํในแผนปฏิบัติการประจาปี
ของสถานศึกษา ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 โดยมีความสอดคล๎องกับ
นโยบายของหนํว ยงานต๎นสั งกัด เชํน
กระบวนการ/วิธีการดาเนินงาน
ของสถานศึกษา
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มาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา

ค่าน้าหนัก
(คะแนน)

กระบวนการ/วิธีการดาเนินงาน
ของสถานศึกษา

ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้น
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น
ระดับ
คะแนนที่ได้
จากการดาเนินงานตามสภาพจริง
คุณภาพ
โครงการประวั ติ ศ าสตร๑ ช าติ ไ ทย
โครงการคํายอาสายุวกาชาด โครงการ
ศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาสั ง คมและชุ ม ชน
หลั ก สู ต รการเป็ น พลเมื อ งดี ต ามวิ ถี
ประชาธิปไตย โครงการกาศึกษาเพื่อ
เรียนรู๎หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หลั ก สู ต รการเรี ย นรู๎ ก ารจั ด การขยะ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สถานศึกษาดาเนินงานได๎เป็นไป
ตามเกณฑ๑การพิจารณา จานวน 7 ข๎อ
ได๎คะแนนเทํากับ 5 คะแนน เมื่อคานวณ
คะแนนที่ได๎เทียบกับคําน้าหนักคะแนน
และการเที ย บกั บ เกณฑ๑ ได้ เ ท่ า กั บ
3 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
รํองรอย หลักฐาน
1. ประกาศมาตรฐานการศึกษา
2. คาสั่งแตํงตั้งบุคลากรเพื่อปฏิบัติงาน
ตามโครงสร๎างการบริหารงานของ
สถานศึกษา
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มาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา

3.2 ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา

ค่าน้าหนัก
(คะแนน)

4

ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้น
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น
ระดับ
คะแนนที่ได้
จากการดาเนินงานตามสภาพจริง
คุณภาพ
3. รายงานการประชุม
4. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(2561-2564)
5. แผนปฏิบัติการประจาปี 2564
6. รายงานผลการดาเนินงานประจาปี
2564
7. รายงานผลสรุปโครงการ ประจาปี
2564
8. รายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ประจาปี 2564
สถานศึกษามีวิธีการและกระบวนการดาเนินการ สถานศึกษามีผลการดาเนินงาน ดังนี้
3.20
ดีเลิศ
ดังนี้
1. สถานศึ ก ษามี ป ระกาศมาตรฐาน
1. สถานศึกษามีการประชุมชี้แจงเรื่องการทา
การศึกษาของสถานศึกษา
ประกันคุณภาพสถานศึกษาให๎บุคลากรครูทุกคนให๎ 2. สถานศึ ก ษามี แ ผนพั ฒ นาคุณ ภาพ
มีความเข๎าใจในระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา การศึกษา ระยะ 4 ปี ( 2561-2564)
และจัดทาคาสั่งแตํงตั้งคณะทางานการประกัน
3. สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการและ
คุณภาพภายในสถานศึกษา
แผนการใช๎งบประมาณประจาปี 2564
2. สถานศึกษากาหนดและประกาศใช๎มาตรฐาน
ที่ได๎รับความเห็นชองจากคณะกรรมการ
การศึกษา
สถานศึกษา ผู๎ อานวยการ ส านักงาน
กระบวนการ/วิธีการดาเนินงาน
ของสถานศึกษา
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มาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา

ค่าน้าหนัก
(คะแนน)

ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้น
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น
ระดับ
คะแนนที่ได้
จากการดาเนินงานตามสภาพจริง
คุณภาพ
3. สถานศึกษาจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา กศน.กทม. และได๎ รั บ อนุ มั ติ ใ ห๎ ใ ช๎
ระยะ 4 ปี
จากผู๎อานวยการสถานศึกษา
4. สถานศึกษาจัดทาแผนปฏิบัติการประจา
4. สถานศึกษามีการกาหนดคําคะแนน
ปี 2564
เป้ า หมายโดยได๎ รั บ ความเห็ น ชอบ
5. สถานศึกษาติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
จากผู๎อานวยการ สานักงาน กศน.กทม.
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
5. สถานศึกษามีการประชุมคณะกรรมการ
6. สถานศึกษานาเสนอรายงานการประเมิน
สถานศึกษา และมีรายงานการประชุม
คุณภาพภายในตํอคณะกรรมการสถานศึกษา
6. สถานศึ ก ษามี ก ารจั ด โครงการ
หนํวยงานต๎นสังกัดและภาคีเครือขําย
สรุปรายงาน และรับฟังความคิดเห็ น
7. สถานศึกษานาผลการประเมินคุณภาพภายใน ข๎อเสนอแนะจากภาคีเครือขําย ได๎แกํ
มาเป็นสํวนหนึ่งในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพ โ ครง การ ประชุ มคณ ะกรร มกา ร
การศึกษารํวมกับคณะกรรมการสถานศึกษา
สถานศึกษาและภาคีเครือขําย
8. สถานศึกษาประชุมคณะกรรมการศึกษา และ 7. สถานศึ ก ษามี ร ายงานสรุ ป ผล
จัดโครงการรับฟังความคิดเห็นข๎อเสนอแนะจาก การดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ
ภาคีเครือขําย
2564 ที่ ไ ด๎ รั บ ค ารั บ รองเห็ น ชอบ
จากคณะกรรมการสถานศึกษา
8. สถานศึกษามีรายงานการประเมิ น
ตนเองประจ าปี ง บประมาณ 2564
แ ล ะ ไ ด๎ รั บ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ จ า ก
กระบวนการ/วิธีการดาเนินงาน
ของสถานศึกษา
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ค่าน้าหนัก
(คะแนน)

กระบวนการ/วิธีการดาเนินงาน
ของสถานศึกษา

ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้น
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น
ระดับ
คะแนนที่ได้
จากการดาเนินงานตามสภาพจริง
คุณภาพ
คณะกรรมการสถานศึกษา
9. สถานศึกษามีการนาเสนอรายงาน
การประเมินตนเองตํอต๎นสังกัด
10 . ส ถ า นศึ ก ษา มี ก าร น าข๎ อ มู ล
การประเมิ น คุ ณ ภาพภายในของปี
ที่ผํานมาใช๎ในการวางแผนการพัฒนา
ในปีปัจจุบัน
สถานศึกษาดาเนินงานได๎เป็นไป
ตามเกณฑ๑การพิจารณา จานวน 10 ข๎อ
ได๎ ค ะแนนเทํ า กั บ 5 คะแนน เมื่ อ
ค าน ว ณค ะแน นที่ ไ ด๎ เ ที ยบกั บคํ า
น้ าหนั ก คะแนน และการเที ย บกั บ
เกณฑ๑ ได้ เ ท่ า กั บ 4 คะแนน ระดั บ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม
รํองรอย หลักฐาน
1. ประกาศมาตรฐานการศึกษา
2. คาสั่ง
3. รายงานการประชุม
4. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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3.3 การพัฒนาครู และบุคลากร
ของสถานศึกษา

ค่าน้าหนัก
(คะแนน)

กระบวนการ/วิธีการดาเนินงาน
ของสถานศึกษา

3

สถานศึกษามีวิธีการและกระบวนการดาเนินการ
ดังนี้
1. สถานศึกษาจัดทาแผนสํงเสริม สนับสนุน
บุคลากรทุกคนให๎ได๎รับการการพัฒนาตนเอง
ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนในหลักสูตร
ตําง ๆ จากหนํวยงานภายใน และภายนอกสังกัด
สานักงาน กศน.
2. บุคลากรของสถานศึกษาที่ได๎รับการพัฒนา
มีการนาความรู๎ที่ได๎รับไปใช๎ในการจัดกระบวนการ
เรียนรู๎ และมีความรู๎ ความสามารถในการใช๎

ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้น
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น
ระดับ
คะแนนที่ได้
จากการดาเนินงานตามสภาพจริง
คุณภาพ
(2561-2564)
5. แผนปฏิบัติการประจาปี 2564
6. รายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2564
7. รายงานผลสรุปโครงการ
8. รายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษาตํอคณะกรรมการ
สถานศึกษา และเผยแพรํตํอ
สาธารณชน
สถานศึกษามีผลการดาเนินงาน ดังนี้
1. ผู๎บริหารสถานศึกษาสํ งเสริมพัฒนา
ศั ก ยภาพบุ ค ลากรให๎ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ให๎คาแนะนา คาปรึกษา และเอาใจใสํ
ตํ อ การสํ ง บุ ค ลากรเข๎ า รั บ การพั ฒ นา
ตนเอง ประจ าปี ง บประมาณ 2564
จากหนํวยงานต๎นสังกัดและหนํวยงาน
ที่เกี่ยวข๎อง ดังนี้
1) โครงการพัฒนาบุคลากรด๎านการ
เรียนการสอนโดยใช๎แอปพลิเคชั่นและ

3.00

ยอดเยี่ยม
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ค่าน้าหนัก
(คะแนน)

ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้น
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น
ระดับ
คะแนนที่ได้
จากการดาเนินงานตามสภาพจริง
คุณภาพ
เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู๎ได๎อยํางเหมาะสม ผลิตสื่อวิดีโอ
3. ผู๎บริหารสถานศึกษาประชุมนิเทศ ติดตาม
2) โครงการสํงเสริมการจัด
เพื่อให๎คาปรึกษา และข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัด กระบวนการเรียนรู๎เพศวิถีศึกษาและ
กระบวนการเรียนรู๎
ทักษะชีวิต
3) โครงการพัฒนาศักยภาพ
ครู กศน.ด๎านการจัดการศึกษาตํอเนื่อง
ชีวิต สุขภาพและฟ้าทะลายโจรสู๎
โรคโควิด 19
4) โครงการประชุมวางแผนงาน
งบประมาณ ด๎านการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุํนนารํอง
5) โครงการหลักสูตรพัฒนา
ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สายงานการสอน หลักสูตร
แนวคิดการจัดการศึกษานอกโรงเรียน
และเทคโนโลยี การประเมินเพื่อการ
พัฒนาการเรียนรู๎ในสถานการณ๑ใหมํ
6) โครงการพัฒนาบุคลากรด๎านการ
ประกันคุณภาพสถานศึกษา
กระบวนการ/วิธีการดาเนินงาน
ของสถานศึกษา
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ค่าน้าหนัก
(คะแนน)

กระบวนการ/วิธีการดาเนินงาน
ของสถานศึกษา

ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้น
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น
ระดับ
คะแนนที่ได้
จากการดาเนินงานตามสภาพจริง
คุณภาพ
2. บุคลากรทุกคนที่ได๎รับการพัฒนา
นาความรู๎ไปใช๎ในการพัฒนางานและ
พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู๎ ดังนี้
1) การสร๎างแอปพลิเคชั่น
กศน.เขตพญาไท
2) การสร๎างแบบติดตามผลการเรียน
ผําน Google Site
3) การใช๎เทคโนโลยีในการติดตํอ
สื่อสารกับผู๎เรียน เชํน LINE,
Facebook , Facebook Messenger,
E-Mail และแอปพลิเคชั่น
กศน.เขตพญาไท เป็นต๎น
4) การแนะนาชํองทางการชม สื่อ
วีดีทัศน๑รายวิชาบังคับให๎ผู๎เรียน
สามารถเข๎าถึงได๎หลากหลาย เชํน
ชํองทีวีดิจิตอลชํอง 52, Youtube
ETV ติวเข๎มออนไลน๑ และ
http://www.etvthai.tv
3. บุคลากร จานวน 13 คน ที่เข๎ารับ
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ค่าน้าหนัก
(คะแนน)

กระบวนการ/วิธีการดาเนินงาน
ของสถานศึกษา

ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้น
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น
ระดับ
คะแนนที่ได้
จากการดาเนินงานตามสภาพจริง
คุณภาพ
การพั ฒ นาแล๎ ว น าความรู๎ ที่ ไ ด๎ รั บ มา
ประยุ ก ต๑ ใ ช๎ ใ นการจั ด กระบวนการ
เรียนรู๎ให๎กับนักศึกษา เชํน การสร๎าง
สื่อการเรี ยนการสอน เป็นต๎นและการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าที่ คิดเป็น
ร๎อยละ 100
4. บุคลากร จานวน 13 คน มีความรู๎
ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี
เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู๎และการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าที่ คิดเป็น
ร๎อยละ 100
5. บุ ค ลากรทุ ก คน ได๎ รั บ ค าปรึ ก ษา
และข๎ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การจั ด
กระบวนการเรียนรู๎และการปฏิบัติงาน
ตามบ ทบาท หน๎ า ที่ จากผู๎ บริ ห า ร
สถานศึกษา โดยบุคลากรสํงรายงานผล
การจั ด การเรี ย นการสอนทุ ก ครั้ ง
ให๎ผู๎บริหารสถานศึกษารับทราบพร๎อม
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ค่าน้าหนัก
(คะแนน)

กระบวนการ/วิธีการดาเนินงาน
ของสถานศึกษา

ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้น
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น
ระดับ
คะแนนที่ได้
จากการดาเนินงานตามสภาพจริง
คุณภาพ
ทั้ ง ให๎ ข๎ อ เสนอแนะในการพั ฒ นา
ปรั บ ปรุ ง และน าไปปฏิ บั ติ แก๎ ไ ขตาม
ข๎อเสนอแนะของผู๎บริหาร
สถานศึกษาได๎ดาเนินงานเป็นไป
ตามเกณฑ๑การพิจารณา จานวน 5 ข๎อ
ได๎ ค ะแนนเทํ า กั บ 5 คะแนน เมื่ อ
ค าน ว ณค ะแน นที่ ไ ด๎ เ ที ยบกั บคํ า
น้ าหนั ก คะแนน และการเที ย บกั บ
เกณฑ๑ ได๎ เ ทํ า กั บ 3 คะแนน ระดั บ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม
รํองรอย หลักฐาน
1. แฟ้มสะสมงานของครู
2. รายงานสรุปโครงการ/กิจกรรม
พัฒนาบุคลากร
3. แอปพลิเคชั่น กศน.เขตพญาไท
4. แบบทติดตามผลการเรียน
ผําน Google Site ได๎
5. รายงานการประชุม
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3.4 การใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ

ค่าน้าหนัก
(คะแนน)

3

ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้น
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น
จากการดาเนินงานตามสภาพจริง
6. รายงานสรุปการอบรมและพัฒนา
บุคลากรปี 2564
สถานศึกษามีวิธีการและกระบวนการดาเนินการ สถานศึกษามีผลการดาเนินงาน ดังนี้
ดังนี้
1. สถานศึกษามีการใช๎เทคโนโลยี
1. สถานศึกษาจัดทาแผนการพัฒนาบุคลากรให๎มี เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ ดังนี้
ความรู๎ความสามารถในการนาเทคโนโลยีเพื่อใช๎
1) การบริหารงานวิชาการ มีการ
ในการปฏิบัติงานให๎มีประสิทธิภาพ
นาเทคโนโลยีมาใช๎ ในการพัฒนา
2. สถานศึกษาจัดทาคาสั่งมอบหมายหน๎าที่ให๎กับ รูปแบบการสอนออนไลน๑ ผํานชํอง
บุคลากร
ETV โดยการสํงเสริมให๎นักศึกษา
3. สถานศึกษาพัฒนาบุคลากรด๎านใช๎สื่อเทคโนโลยี เข๎าเรียนรู๎ตามรายการติวเข๎มออนไลน๑
เพือ่ การบริหารจัดการ ได๎แกํ งานบริหารวิชาการ การพัฒนาการเรียนรู๎โดยใช๎วิธีเรียน
งานบริหารงบประมาณงานบริหารบุคลากร
Google Classroom การพัฒนา
งานบริหารทั่วไป และ งานสารสนเทศเพื่อการ
แบบทดสอบผําน Google Form
บริหารจัดการสถานศึกษา
การเก็บข๎อมูลและการแชร๑ข๎อมูล
ผําน Google Drive และการสํงเสริม
ให๎ผู๎เรียนเข๎าถึงบริการการเรียนรู๎
ตําง ๆ ที่สถานศึกษาพัฒนาขึ้น
2) การบริหารด๎านงบประมาณ
สถานศึกษาได๎นา ระบบบริหาร
กระบวนการ/วิธีการดาเนินงาน
ของสถานศึกษา

ผลการประเมินคุณภาพ
ระดับ
คะแนนที่ได้
คุณภาพ

2.40

ดีเลิศ
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ค่าน้าหนัก
(คะแนน)

กระบวนการ/วิธีการดาเนินงาน
ของสถานศึกษา

ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้น
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น
ระดับ
คะแนนที่ได้
จากการดาเนินงานตามสภาพจริง
คุณภาพ
งบประมาณ e-Budget 64 ใช๎ใน
การควบคุม ติดตาม วางแผนการใช๎
งบประมาณให๎มีประสิทธิภาพ
3) การบริหารงานด๎านบุคคล มีการ
นา Line Group มาใช๎ในการสั่งงาน
ติดตามงาน และการประชุมที่เรํงดํวน
มีการใช๎โปรแกรม Zoom และ Google
Meet ในการประชุม และมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการ
ประเมินแบบ Line Group
4) การบริหารงาน ด๎านบริหารงานทั่วไป
มีนาการสํงจดหมายอิเล็คทรอนิคส๑
มาใช๎ในการบริหาร (E-mail) การพัฒนา
รูปแบบการใช๎ Google Drive การนา
Google Form มาใช๎ในการบริหารงาน
และระบบการเบิกจํายภาครัฐ โดยใช๎
ระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐ ด๎วย
อิเล็กทรอนิคส๑ (e-GP) มาใช๎ในงาน
พัสดุของสถานศึกษา
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ค่าน้าหนัก
(คะแนน)

กระบวนการ/วิธีการดาเนินงาน
ของสถานศึกษา

ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้น
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น
ระดับ
คะแนนที่ได้
จากการดาเนินงานตามสภาพจริง
คุณภาพ
5) สารสนเทศเพื่อการบริการจัด
การสถานศึกษา มีการนาระบบ
ฐานข๎อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สานักงาน กศน. (DMIS) มาใช๎ใน
การบริหารวางแผน รายงานผล
ประเมินติดตามผล การดาเนินงาน
และมีการนาระบบบันทึกรายงาน
การประเมินของสถานศึกษาในสังกัด
สานักงาน กศน. ในการรายงาน
การประเมินตนเองของสถานศึกษาทุกปี
สถานศึกษาได๎ดาเนินงานเป็นไป
ตามเกณฑ๑การพิจารณา จานวน 4 ข๎อ
ได๎ ค ะแนนเทํ า กั บ 4 คะแนน เมื่ อ
ค าน ว ณค ะแน นที่ ไ ด๎ เ ที ยบกั บคํ า
น้ าหนั ก คะแนน และการเที ย บกั บ
เกณฑ๑ ได๎เทํากับ 2.40 คะแนน ระดับ
คุณภาพ ดีเลิศ
รํองรอย หลักฐาน
1. แผนปฏิบัติกรประจาปี 2564
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3.5 การกากับ นิเทศ ติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงาน
ของสถานศึกษา

ค่าน้าหนัก
(คะแนน)

3

กระบวนการ/วิธีการดาเนินงาน
ของสถานศึกษา

สถานศึกษามีวิธีการและกระบวนการดาเนินการ
ดังนี้
1. สถานศึกษาจัดทาคาสั่งมอบหมาย
ความรับผิดชอบ ปีงบประมาณ 2564
2. สถานศึกษาจัดทาคูํมือการนิเทศภายใน
ของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2564
3. สถานศึกษาจัดทาแผนการนิเทศภายใน
ของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2564
4. สถานศึกษานิเทศติดตามการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้น
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น
จากการดาเนินงานตามสภาพจริง
2. รายงานการประชุม
3. คาสั่ง
4. ระบบบริหารงบประมาณ
e-Budget 64
5. ระบบฐานข๎อมูลเพื่อการบริหาร
จัดการ สานักงาน กศน. (DMIS64)
6. ระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐ
ด๎วยอิเล็กทรอนิคส๑ (e-GP)
7. ชั้นเรียน Google Classroom /
Google Drive / Google Form
สถานศึกษามีผลการดาเนินงาน ดังนี้
1. สถานศึกษามีคาสั่งมอบหมาย
ความผิดชอบการปฏิบัติงานตามคาสั่ง
มอบหมายปฏิบัติงาน
2. สถานศึกษามีคูํมือการนิเทศติดตาม
ผลเพื่อการดาเนินงานของเจ๎าหน๎าที่
ครอบคลุมทุกด๎าน
3. สถานศึกษามีแผนการนิเทศติดตาม
การดาเนินงานกิจกรรมโครงการ

ผลการประเมินคุณภาพ
ระดับ
คะแนนที่ได้
คุณภาพ

2.40

ดีเลิศ
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ค่าน้าหนัก
(คะแนน)

กระบวนการ/วิธีการดาเนินงาน
ของสถานศึกษา
ปีงบประมาณ 2564
5. สถานศึกษาจัดทารายงานผลการนิเทศ
ปีงบประมาณ 2564
6. สถานศึกษาจัดประชุมวางแผนเพื่อนาผลการ
นิเทศไปใช๎ในการพัฒนา ปีงบประมาณ 2564

ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้น
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น
ระดับ
คะแนนที่ได้
จากการดาเนินงานตามสภาพจริง
คุณภาพ
4. สถานศึกษามีการประชุมติดตาม
ผลการดาเนินงานของกลุํมงาน และ
กศน.แขวง ในการประชุม KM
แตํละสัปดาห๑ และในการประชุม
ประจาเดือน
5. สถานศึกษามีรายงานการตรวจ
ราชการ ที่เสนอผลการนิเทศ
ของสถานศึกษาตํอคณะกรรมการ
สถานศึกษา
สถานศึกษาได๎ดาเนินงานเป็นไป
ตามเกณฑ๑การพิจารณา จานวน 4 ข๎อ
ได๎คะแนนเทํากับ 4 คะแนน เมื่อ
คานวณคะแนนที่ได๎เทียบกับคํา
น้าหนักคะแนน และการเทียบกับ
เกณฑ๑ ได้เท่ากับ 2.40 คะแนน ระดับ
คุณภาพ ดีเลิศ
รํองรอย หลักฐาน
1. คาสั่ง
2. แผนการนิเทศ ปีงบประมาณ 2564
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3.6 การปฏิบัติหน๎าที่ของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ที่เป็นไปตามบทบาทที่กาหนด

ค่าน้าหนัก
(คะแนน)

3

ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้น
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น
ระดับ
คะแนนที่ได้
จากการดาเนินงานตามสภาพจริง
คุณภาพ
3. รายงานผลการนิเทศ ปีงบประมาณ
2564
4. รายการประชุม
5. คูํมือการนิเทศ ปีงบประมาณ 2564
สถานศึกษามีวิธีการและกระบวนการดาเนินการ สถานศึกษามีผลการดาเนินงาน ดังนี้
3.00
ยอดเยีย่ ม
ดังนี้
1. คณะกรรมการสถานศึ ก ษามี ก าร
1. สถานศึกษาจัดประชุมคณะกรรมการ
ให๎ ค าปรึ ก ษา และให๎ ข๎ อ เสนอแนะ
สถานศึกษา เพื่อพิจารณาให๎คาปรึกษา และให๎
ให๎ ความเห็ นชอบแผนพัฒนาคุณภาพ
ข๎อเสนอแนะ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การศึกษา พ.ศ. 2561-2564
แผนปฏิบัติการประจาปี 2564 และหลักสูตร
2.คณะกรรมสถานศึ ก ษาให๎ ค วาม
สถานศึกษา เพื่อขอความเห็นชอบจาก
เห็นชอบแผนปฏิบัติการประจาปี 2564
คณะกรรมการสถานศึกษา
3. คณะกรรมสถานศึ ก ษาให๎ ค วาม
2. คณะกรรมการสถานศึกษาสํงเสริมการระดมทุน เห็นชอบ หลักสูตรสถานศึกษา
ทางสังคม ทรัพยากรจากชุมชน ภาคีเครือขําย
เป็นลายลักษณ๑อักษร
ภาครัฐและเอกชน เพื่อจัดการศึกษานอกระบบ
4. คณะกรรมการสถานศึกษามีการ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
สํงเสริมให๎ภาคีเครือขํายภาครัฐ
3. คณะกรรมการสถานศึกษารํวมติดตามและ
และเอกชน เพื่อจัดการศึกษานอก
เสนอแนะผลการดาเนินงานการจัดการศึกษา
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของ
ดังนี้
กระบวนการ/วิธีการดาเนินงาน
ของสถานศึกษา
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ค่าน้าหนัก
(คะแนน)

กระบวนการ/วิธีการดาเนินงาน
ของสถานศึกษา
สถานศึกษา

ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้น
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น
ระดับ
คะแนนที่ได้
จากการดาเนินงานตามสภาพจริง
คุณภาพ
1) สนับสนุนอุปกรณ๑ในการจัด
กิจกรรม เชํน เครื่องเสียง โต๏ะ เก๎าอี้
ฯลฯ ในการจัดกิจกรรม
2) สนับสนุนสถานที่จัดตั้ง
บ๎านหนังสือชุมชน การจัดกิจกรรม
ตําง ๆ ของ กศน.ตาบล
3) การอานวยความสะดวก
ด๎านสถานที่ในการจัดกิจกรรมตําง ๆ
เชํน การใช๎แหลํงเรียนรู๎ด๎านเศรษฐกิจ
พอเพียง สวนพญาไทภิรมย๑
ห๎องประชุม สนามสอบ
5. คณะกรรมการสถานศึกษาติดตาม
และเสนอแนะผลการดาเนินงาน
การจัดการศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย
สถานศึก ษาได๎ ดาเนิ นงานเป็ นไป
ตามเกณฑ๑การพิจารณา จานวน 5 ข๎อ
ได๎ ค ะแนนเทํ า กั บ 5 คะแนน เมื่ อ
ค า น ว ณ ค ะ แ น น ที่ ไ ด๎ เ ที ย บ กั บ
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3.7 การสํงเสริม สนับสนุนภาคี
เครือขํายให๎มีสํวนรํวมในการจัด
การศึกษา

ค่าน้าหนัก
(คะแนน)

3

กระบวนการ/วิธีการดาเนินงาน
ของสถานศึกษา

สถานศึกษามีวิธีการและกระบวนการดาเนินการ
ดังนี้
1. สถานศึกษาจัดทาทาเนียบภาคีเครือขําย
2. สถานศึกษาจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อชี้แจง
สร๎างความเข๎าใจเกี่ยวกับพันธกิจและบทบาท
หน๎าที่ของสถานศึกษาให๎แกํภาคีเครือขําย
3. สถานศึกษาขอความรํวมมือภาคีเครือขํายใน

ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้น
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น
ระดับ
คะแนนที่ได้
จากการดาเนินงานตามสภาพจริง
คุณภาพ
คําน้าหนักได้เท่ากับ 3 คะแนน
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
รํอยรอย หลักฐาน
1. คาสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา
3. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(2561 -2564)
4. แผนปฏิบัติการประจาปี 2564
5. หลักสูตรสถานศึกษา
6. หนังสือขอความอนุเคราะห๑
7. หนังสือขอบคุณ
สถานศึกษามีผลการดาเนินงาน ดังนี้
2.40
ดีเลิศ
1. สถานศึกษามีทาเนียบภาคีเครือขําย
2. สถานศึกษามีโครงการ/กิจกรรมเพื่อ
ชี้แจง สร๎างความเข๎าใจเกี่ยวกับพันธกิจ
และบทบาทหน๎าที่ของสถานศึกษา
ให๎แกํภาคีเครือขําย ได๎แกํ โครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและ
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ค่าน้าหนัก
(คะแนน)

กระบวนการ/วิธีการดาเนินงาน
ของสถานศึกษา
การสํงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา ด๎านสื่อ
พัฒนาวิชาการ บุคลากร ขวัญกาลังใจ และการ
พัฒนาแหลํงเรียนรู๎
- มีการชี้แจง สร๎างความเข๎าใจเกี่ยวกับพันธกิจ
และบทบาทหน๎าที่ของสถานศึกษา ให๎แกํภาคี
เครือขํายได๎ รับทราบ

ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้น
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น
ระดับ
คะแนนที่ได้
จากการดาเนินงานตามสภาพจริง
คุณภาพ
ประเมินผลการจัดการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ 2564
2. สถานศึกษามีภาคีเครือขํายที่ให๎การ
สํงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา
ในพื้นที่เขตพญาไท ดังนี้
- สวนพญาไทภิรมย๑
- มูลนิธิบ๎านอารีย๑
- กรมดุริยางค๑ทหารบก
- กองพลทหารม๎าที่ 2 รักษา
พระองค๑
- สมาคมคนตาบอดแหํงประเทศไทย
- ศูนย๑บริการสาธารณสุข 11
ประดิพัทธ๑
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิต
พาณิชยการ
- สานักงานเขตพญาไท
- มีภาคีเครือขํายที่เข๎ามารํวมสํงเสริม
สนับสนุนสถานศึกษาในด๎านสื่อ
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ค่าน้าหนัก
(คะแนน)

กระบวนการ/วิธีการดาเนินงาน
ของสถานศึกษา

ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้น
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น
ระดับ
คะแนนที่ได้
จากการดาเนินงานตามสภาพจริง
คุณภาพ
หรือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
- มีภาคีเครือขํายที่เข๎ามารํวม
สํงเสริม สนับสนุนสถานศึกษาในด๎าน
การจัดการศึกษา หรือพัฒนาวิชาการ
และบุคลากร
- มีภาคีเครือขํายที่เข๎ามารํวม
สํงเสริม สนับสนุนสถานศึกษาในด๎าน
ขวัญกาลังใจแกํผู๎ที่จัดการศึกษา หรือ
ผู๎เรียน หรือผู๎รับบริการ
- มีภาคีเครือขํายที่เข๎ามารํวมกับ
สถานศึกษาในการสํงเสริม สนับสนุน
เพื่อสร๎าง หรือพัฒนาแหลํง การเรียนรู๎
ที่หลากหลาย
สถานศึก ษาดาเนิ นงานได๎ เป็ นไป
ตามเกณฑ๑การพิจารณา จานวน 4 ข๎อ
ได๎ ค ะแนนเทํ า กั บ 4 คะแนน เมื่ อ
ค าน ว ณค ะแน นที่ ไ ด๎ เ ที ยบกั บคํ า
น้าหนักได้เท่ากับ 2.40 คะแนน ระดับ
คุณภาพ ดีเลิศ
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3.8 การสํงเสริม สนับสนุน
การสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎

ค่าน้าหนัก
(คะแนน)

กระบวนการ/วิธีการดาเนินงาน
ของสถานศึกษา

5

สถานศึกษามีวิธีการและกระบวนการดาเนินการ
ดังนี้
1. สถานศึกษากาหนดนโยบายสํงเสริม สนับสนุน
การสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎
2. สถานศึกษากาหนดแผนงานโครงการ/กิจกรรม
สํงเสริม สนับสนุนการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎
3. สถานศึกษาดาเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม
สํงเสริม สนับสนุนการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎
4. สถานศึกษาดาเนินการจัดประชุมติดตาม
การดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมส่งเสริม
สนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้น
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น
ระดับ
คะแนนที่ได้
จากการดาเนินงานตามสภาพจริง
คุณภาพ
รํองรอย หลักฐาน
1. ทาเนียบรายชื่อภาคีเครือขําย
2. รายงานผลการดาเนินโครงการ
ปีงบประมาณ 2564
3. หนังสือขอความอนุเคราะห๑
4. หนังสือขอบคุณ
5. รายงานการประชุม
สถานศึกษามีผลการดาเนินงาน ดังนี้
4.00
ดีเลิศ
1. สถานศึ ก ษามี แ ผน ปฏิ บั ติ ก าร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มี
โครงการสํ งเสริม สนับสนุนการสร๎าง
สังคมแหํงการเรียนรู๎ ดังนี้
1.1 การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
1) โครงการ 1 อาเภอ 1 อาชีพ
2) โครงการชั้นเรียนวิชาชีพ
3) โครงการพั ฒ นาอาชี พ ระยะ
สั้น กลุํมสนใจไมํเกิน 30 ชั่วโมง
1.2 โครงการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ
พัฒนาทักษะชีวิต
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ค่าน้าหนัก
(คะแนน)

กระบวนการ/วิธีการดาเนินงาน
ของสถานศึกษา

ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้น
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น
ระดับ
คะแนนที่ได้
จากการดาเนินงานตามสภาพจริง
คุณภาพ
1.3 โครงการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ
พัฒนาสังคมและชุมชน
1.4 โครงการจั ด กระบวนการ
เรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
1.5 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู๎สูงอายุ
1.6 โครงการสร๎างเครือขํายดิ จิทัล
ชุมชนระดับตาบล
1.7 โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารด๎านอาชีพ
1.8 โครงการ/กิจกรรมการศึกษา
ตามอั ธ ยาศั ย ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2564
2. สถานศึ ก ษาได๎ ด าเนิ น งานตาม
แผนปฏิ บั ติก ารประจาปี งบประมาณ
พ.ศ.2564 ที่ มี โ ครงการสํ ง เสริ ม
สนั บ สนุ น การสร๎ า งสั ง คมแหํ ง การ
เรี ย นรู๎ และด าเนิ น การสรุ ป ผลการ

120

มาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา

ค่าน้าหนัก
(คะแนน)

กระบวนการ/วิธีการดาเนินงาน
ของสถานศึกษา

ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้น
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น
ระดับ
คะแนนที่ได้
จากการดาเนินงานตามสภาพจริง
คุณภาพ
ด า เ นิ น ง า น เ ส น อ ตํ อ ผู๎ บ ริ ห า ร
ส ถ า น ศึ ก ษ า แ ล ะ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
สถานศึ กษาไ ด๎ รั บ ท ราบ และใ ห๎
ข๎อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงตํอไป
3. มี การถอดองค๑ ความรู๎ ไปถํ ายทอด
และแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ให๎กับนักศึกษา
และประชาชน เชํน แหลํงเรียนรู๎ตาม
หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ในพื้ น ที่ ชุ ม ชน เชํ น ชุ ม ชนแฟลต
ตารวจลือชา และชุมชนแฟลตตารวจ
สํวนกลางเฉลิมลาภ
4. สถานศึกษามีแผนการติดตาม
การดาเนินงาน ของ กศน.แขวง
5. กศน.แขวง ดาเนินการค๎นหาและ
จัดกิจกรรมสํงเสริมสังคมแหํงการ
เรียนรู๎ ดังนี้ เชํน แหลํงเรียนรู๎เรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียงสาหรับชุมชนเมือง
แหลํงเรียนรู๎เรื่องกิจกรรมผู๎สูงอายุ
สถานศึกษาได๎ดาเนินงานเป็นไป

121

มาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา

3.9 การวิจัยเพื่อการบริหาร
จัดการศึกษาสถานศึกษา

ค่าน้าหนัก
(คะแนน)

3

ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้น
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น
ระดับ
คะแนนที่ได้
จากการดาเนินงานตามสภาพจริง
คุณภาพ
ตามเกณฑ๑การพิจารณา จานวน 5 ข๎อ
ได๎ ค ะแนนเทํ า กั บ 4 คะแนน เมื่ อ
ค าน ว ณค ะแน นที่ ไ ด๎ เ ที ยบกั บคํ า
น้าหนัก ได๎เทํากับ 4 คะแนน ระดับ
คุณภาพ ดีเลิศ
รํองรอย หลักฐาน
1. แผนงานโครงการ/กิจกรรม
2. ทาเนียบแหลํงเรียนรู๎
3. ประกาศแหลํงเรียนรู๎
4. รายงานการประชุม
สถานศึกษามีวิธีการและกระบวนการดาเนินการ สถานศึกษามีผลการดาเนินงาน ดังนี้
1.80
ปานกลาง
ดังนี้
1. บุ ค ลากรของสถานศึ ก ษามี ก าร
1. สถานศึกษาศึกษาสถานการณ๑ และสภาพปัญหา กาหนดประเด็นการวิจัย โดยสอดคล๎อง
ของสถานศึกษา
กั บ ส ถ า น ก า ร ณ๑ ส ภ า พ ปั ญ ห า
2. สถานศึกษากาหนดประเด็นการวิจัยที่สอดคล๎อง ในห๎องเรียน พบวํา นักศึกษาไมํสํง งาน
กับสถานการณ๑ สภาพปัญหา ความต๎องการ
และที่สาคัญที่สุดคือ มีผลสัมฤทธิ์การ
ของสถานศึกษา
สอบปลายภาคเรี ย นอยูํ ใ นระดั บ ต่ า
3. สถานศึกษากาหนดแนวทางการดาเนินการวิจัย ทั้ ง นี้ สถานศึ ก ษา ได๎ ต ระหนั ก ถึ ง
ของสถานศึกษา
ความส าคั ญ ของการปั ญ หาดั ง กลํ า ว
กระบวนการ/วิธีการดาเนินงาน
ของสถานศึกษา
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ค่าน้าหนัก
(คะแนน)

กระบวนการ/วิธีการดาเนินงาน
ของสถานศึกษา
4. สถานศึกษาดาเนินการวิจัยและรายงาน
ผลการวิจัย

ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้น
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น
ระดับ
คะแนนที่ได้
จากการดาเนินงานตามสภาพจริง
คุณภาพ
จึงได๎กาหนดการวิจัยในเรื่องดังกลําว
2. มีแนวทางการวิจัย ดังนี้
ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษา
พฤติกรรมจากผู๎เรียน ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ศูนย๑การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยเขตพญาไท
ได๎กาหนดประชากรที่ใช๎ในการวิจัย คือ
นักศึกษา ศูนย๑การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยเขตพญาไท
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี
การศึกษา 2564 จานวน 49 คน
3. มีการดาเนินงานวิจัย ดังนี้
เพื่อเป็นแนวทางสาหรับการ
ดาเนินการวิจัยให๎บรรลุตาม
วัตถุประสงค๑ของการวิจัยที่กาหนดไว๎
ผู๎วิจัยจึงกาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ
วิธีการศึกษาวิจัยเป็น 3 ขัน้ ตอน
ดังตํอไปนี้
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ค่าน้าหนัก
(คะแนน)

กระบวนการ/วิธีการดาเนินงาน
ของสถานศึกษา

ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้น
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น
ระดับ
คะแนนที่ได้
จากการดาเนินงานตามสภาพจริง
คุณภาพ
ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียม
โครงการวิ จั ย เป็ น ขั้ น ตอนการศึ ก ษา
ค๎นคว๎าหาข๎อมูลจากเอกสารตารา
ขั้นตอนที่ 2 ดาเนินการวิจัยตาม
โครงการวิจัยเป็นขั้นตอนที่ผู๎วิจัยจัดสร๎าง
เครื่องมือสาหรับเก็บรวบรวมข๎อมูล
ขั้นตอนที่ 3 รายงานผลการวิจัย
4. มี การรายงานผลการวิ จั ยครู ผู๎ สอน
มีการนาผลการวิจัยไปใช๎แก๎ปัญหาหรือ
ปรั บ ปรุ ง การจั ด การเรี ย นการสอน
พัฒนางานของสถานศึกษาตํอไป
สถานศึกษาดาเนินงานได๎เป็นไป
ตามเกณฑ๑การพิจารณา จานวน 4 ข๎อ
ได๎ ค ะแนนเทํ า กั บ 3 คะแนน เมื่ อ
ค าน ว ณค ะแน นที่ ไ ด๎ เ ที ยบ กั บคํ า
น้าหนัก ได้เท่ากับ 1.80 คะแนน
ระดับคุณภาพ ปานกลาง
รํองรอย หลักฐาน
1. ครู ไ ด๎ มี ก ารท าวิ จั ย ในชั้ น เรี ย น
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ค่าน้าหนัก
(คะแนน)

รวมคะแนน

30

กระบวนการ/วิธีการดาเนินงาน
ของสถานศึกษา

ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้น
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น
จากการดาเนินงานตามสภาพจริง
เพื่อแก๎ปัญหาด๎านการเรียนของผู๎เรียน
2. รายงานผลการวิจัย เรื่อง การ
แก๎ปัญหาพฤติกรรมการไมํสํงงาน
ของนักศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ศูนย๑การเรียนชุมชน
แฟลตตารวจลือชา

ผลการประเมินคุณภาพ
ระดับ
คะแนนที่ได้
คุณภาพ

25.20

ดีเลิศ
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จากการประเมินตนเองของสถานศึกษา ในมาตรฐานที่ 3 คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา
อยูํในระดับ 25.20 มีคะแนนรวมเทํากับ ดีเลิศ คะแนน
ซึ่งจากผลการประเมินคุณภาพในมาตรฐานที่ 3 คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา พบวํา
สถานศึกษามีจุดเดํน และจุดที่ควรพัฒนา ดังนี้
จุดเด่น
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒ นาสถานศึกษามีคุณภาพบรรลุตามเป้าหมาย
ความสาเร็จเนื่องจากมีปัจจัยที่สนับสนุนการดาเนินงาน ดังนี้
ผู๎ บ ริ ห ารยึ ด หลั ก กระบวนการมี สํ ว นรํ ว มของบุ ค ลากร และมี ก ารบริ ห ารจั ด การที่ ดี
ตาม
หลักธรรมาภิบาล เน๎นการมีสํวนรํวมของภาคีเครือขํายในพื้นที่ และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ในการบริหารจัดการสถานศึกษา รํวมกันกาหนดนโยบายและทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาให๎ส อดคล๎ องกับ ปรั ชญา วิสั ย ทัศน๑ เอกลั กษณ๑และคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่กาหนดไว๎
รวมถึงการสํงเสริมและสนับสนุนให๎บุคลากรในสังกัดได๎รับการพัฒนาอยํางตํอเนื่องเพื่อให๎เกิดทักษะและความ
ชานาญในด๎านตําง ๆ และมีการวางระบบการประกันคุณภาพอยํางเป็นระบบ และมีการนิเทศติดตามผลการ
ดาเนินงานตามมาตรฐานให๎ประสบผลสาเร็จและบรรลุวัตถุประสงค๑
จุดควรพัฒนา
1. พัฒนาการจัดกิจกรรมให๎สอดคล๎องและทันตํอสถานการณ๑การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดล๎อม และตอบสนองความต๎องการของผู๎เรียน ผู๎รับบริการ ขยายกิจกรรมที่เป็นต๎นแบบไปสูํ
ชุมชนอื่น ๆ และมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นเพิ่ม ภาคีเครือขํายในชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการดาเนินงาน
เพิ่มขึ้น
2. พัฒนาให๎ครูจัดทางานวิจัยและควรมีการเผยแพรํงานวิจัยเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
หรือนาเสนอผลงานวิจัยตํอคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อให๎ข๎อเสนอแนะตํอไป

126

บทที่ 3
สรุปผลการประเมินตนเอง และแนวทางการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
จากผลการประเมิ น ตนเองของสถานศึ กษา สามารถสรุ ป ผลการประเมิ น ตนเองในภาพรวมของ
สถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดังนี้

มาตรฐานการศึกษา
แต่ละประเภท

คะแนนจากผลการประเมินคุณภาพ
ด้านที่ 1
ด้านที่ 2
ด้านที่ 3
คุณภาพของ คุณภาพการจัด
คุณภาพการ
ผู้เรียน
การศึกษา
บริหารจัดการ
ของสถานศึกษา
50 คะแนน
20 คะแนน
30 คะแนน

คะแนนเต็ม
มาตรฐานการศึกษา
นอกระบบ ระดับการศึกษา
45.61
17.00
25.20
ขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานการศึกษา
46.00
16.80
25.20
ต่อเนื่อง
มาตรฐานการศึกษา
43.22
17.00
25.20
ตามอัธยาศัย
คะแนนเฉลี่ย จากผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

รวม
คะแนนที่ได้

ระดับ
คุณภาพ

100 คะแนน
87.81

ดีเลิศ

88.00

ดีเลิศ

85.42

ดีเลิศ

87.07

ดีเลิศ

ทั้งนี้ จากการสรุปผลการประเมิ นคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เมื่อนา
คะแนนเฉลี่ยจากทุกมาตรฐานที่ได๎ในภาพรวม ไปเทียบกับเกณฑ๑ระดับคุณภาพ พบวํา สถานศึกษามีผลการ
ประเมินตนเองในภาพรวม อยูํในระดับ ดีเลิศ มีคะแนนรวมเทํากับ 86.03 คะแนน และเมื่อพิจารณาผลการ
ประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาแตํละประเภท สามารถสรุปผลการประเมินตนเอง ได๎ดังนี้
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สรุปผลการประเมินตนเอง ประเภทการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับคุณภาพจากผลการประเมินคุณภาพ
จากการประเมินตนเองของสถานศึกษา สามารถสรุปได๎วํา สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยูํในระดับ ดีเลิศ
ผลการดาเนินงานร่องรอย และหลักฐานที่สนับสนุนผลการประเมินคุณภาพ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.1 ผู๎เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีสอดคล๎องกับหลักสูตร
สถานศึกษาจากการหาคําคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบปลายภาคเรียนของผู๎เรียน จานวน 2 ภาคเรียน ได๎แกํ
ภาคเรียนที่ 2/2563 และภาคเรียนที่ 1/2564 เมื่อสถานศึกษาได๎พิจารณาแล๎วเห็นวําสามารถที่จะดาเนินการ
พัฒนาได๎ จึงได๎กาหนดเป็นคํา 5 คะแนน อยูํในระดับ ปานกลาง สถานศึกษามีรายงานผลคะแนนเฉลี่ยผลการ
สอบปลายภาคเรียนของผู๎เรียนทุกระดับ และข๎อมูลสรุปคะแนนเฉลี่ยผลสอบภาควิชาบังคับของสถานศึกษา
เปรียบเทียบกับคําคะแนนเป้าหมายที่กาหนด
1.3 ผู๎เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณธรรม จริยธรรม คํานิยม และคุณลักษณะที่ดีตามที่
สถานศึกษากาหนด คําเป้าหมายที่กาหนดไว๎ คือ สถานศึกษาคาดวําจะมีผู๎เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได๎รับการ
ยกยํ องเชิ ด ชูเ กี ย รติ หรื อ เป็ น แบบอยํ า งที่ ดี ในด๎ านที่ เกี่ ยวข๎ องกั บการมี คุณ ธรรม จริ ยธรรม คํ า นิย ม หรื อ
คุณลักษณะที่ดี กาหนดเป็นคํา 10 คะแนน อยูํในระดับ ยอดเยี่ยม เนื่องจากสถานศึกษามีโครงการ/กิจกรรม
สํ งเสริ มคุ ณธรรม จริ ย ธรรม คํ านิ ย มและลั กษณะที่ ดีข องผู๎ เ รีย น สถานศึก ษามี แบบประเมิ นคุ ณธรรม
ตามพฤติกรรมบํงชี้ ภาพถําย การจัดโครงการ กิจกรรมที่เกี่ยวข๎อง ใบประกาศ เกียรติบัตร โลํรางวัล
1.4 ผู๎เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสามารถในการคิดวิเคราะห๑ คิดอยํางมีวิจารณญาณ
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรํวมกับผู๎อื่นคําเป้าหมายที่กาหนดไว๎ คือ สถานศึกษาคาดวําจะมีผู๎เรียนการศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห๑ ไตรํตรองอยํางรอบคอบ โดยใช๎ข๎อมูลและเหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจแก๎ไขปัญหาได๎อยํางถูกต๎อง สมเหตุสมผล และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรํวมกับผู๎อื่นได๎ กาหนด
เป็นคํา 4.00 คะแนน อยูํในระดับ ดีเลิศ เนื่องจากสถานศึกษาเน๎นให๎ครูผู๎สอนจัดทาแผนการจัดการเรียนรู๎ใน
รายวิชาที่เน๎นทักษะการคิด เชํน กิจกรรม Mind Map และรํองรอยจากบันทึกหลังการจัดการเรียนรู๎ มีโครงการ
คํายทักษะวิชาการที่สํงเสริ มความรู๎ในรายวิช าพื้นฐานให๎ กับนักศึกษา และการสํ งเสริมการจัดทาโครงงาน
ของนักศึกษาเพื่อให๎เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห๑อยํางสร๎างสรรค๑ คิดอยํางมีวิจารณญาณ รวมถึงกิจกรรมและ
การบันทึกเอกสาร “เปิดโลกการเรียนรู๎ เปิดประตูสูํการอําน” นอกจากนี้สถานศึกษายัง สํงเสริมการจัดการ
เรีย นรู๎ ด๎านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่สามารถนาไปใช๎ประโยชน๑ในการศึกษาและการปรับใช๎ได๎ ชีวิตประจาวัน เชํน
Line,Facebook ,Google Classroom เป็นต๎น
1.4 ผู๎เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสามารถในการสร๎างสรรค๑งาน ชิ้นงาน หรือนวัตกรรม
คําเป้าหมายที่กาหนดไว๎ คือ สถานศึกษาคาดวําจะมีผู๎เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สามารถสร๎างโครงงาน ชิ้นงาน
สิ่งประดิษฐ๑ งานสร๎างสรรค๑ หรือสิ่งใหมํที่สามารถนาไปใช๎ประโยชน๑ได๎จริง กาหนดเป็นคํา 4.00 คะแนน อยูํใน
ระดับ ดีเลิศ โดยสถานศึกษามีการจัดการเรียนรู๎ หรือกิจกรรมที่สํงเสริม สนับสนุนให๎ผู๎เรียนมีความสามารถ
ในการจัดทาโครงงาน ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ๑ จัดแขํงขัน ประกวดโครงงาน/ชิ้นงานและผลงานใช๎ประโยชน๑ได๎จริง
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พร๎ อมเผยแพรํผ ลงานโครงงานผํานชํองทาง Website ของสถานศึกษา Facebook กศน.แขวง กลุํม Line
ชั้นเรียน
1.5 ผู๎เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล สถานศึกษากาหนด
เป็นคํา 4.00 คะแนน อยูํในระดับ ยอดเยี่ยม ซึ่งสถานศึกษามีโครงการ กิจกรรมที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนที่มีความสามารถ
ในการใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล มาใช๎ในการสื่อสาร การทางาน การเรียนรู๎ การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม การ
ทางาน และการดารงชีวิต เชํน การจัดกลุํมไลน๑เพื่อติดตํอสื่อสารระหวํางครูกับนักศึกษา กิจกรรมการเรียนรู๎
Google Classroom รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ Google Classroom ผลงานที่ผู๎เรียนเรียน
สืบค๎นข๎อมูลบน Website หรือ Face book สถานศึกษา รวมถึงการสัมภาษณ๑ผู๎เรียนและการสังเกตพฤติกรรม
ผู๎เรียนเกี่ยวกับการใช๎เทคโนโลยีในกลุํมไลน๑ชั้นเรียนหรือ Google Classroom
1.6 ผู๎เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีสุขภาวะทางกาย และสุนทรียภาพ กาหนดเป็นคํา 4.00
คะแนน อยูํในระดับ ยอดเยี่ยม สถานศึกษามีโครงการหรือกิจกรรมที่สํงเสริมให๎ ผู๎เรียนที่มีสุขภาวะทางรํางกายที่
เหมาะสมในแตํละชํวงวัย และมีสุขภาพจิต อารมณ๑ และสังคมที่ดี โดยมีเอกสารหรือรายงานการตรวจสุขภาพ
ของผู๎เรียนรายงานผลการดาเนินงานโครงการ กิจกรรมที่เกี่ยวข๎อง เชํน โครงการอบรมกระบวนการเรียนรู๎ด๎าน
เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ภาพถํายการเข๎ารํวมโครงการ กิจกรรม
1.7 ผู๎เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสามารถในการอํานการเขียน กาหนดเป็นคํา 4.00
คะแนน อยูํในระดับ ยอดเยี่ยม สถานศึกษามีโครงการหรือกิจกรรมที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนที่ มีความสามารถในการ
อํานการเขียนภาษาไทย เพื่อการสื่อสาร โดยสถานศึกษามีการวัดระดับการรู๎หนังสือของผู๎เรียนตามนโยบาย
ของต๎นสังกัดและมีการสรุปผลการวัดระดับการรู๎หนังสือ รวมถึงการสํงเสริมให๎ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู๎ที่
สํ ง เสริ ม การอํ า น การเขี ย นจากสมุ ด บั น ทึ ก การเรี ย นรู๎ ใบงาน ชิ้ น งาน และรวบรวมเป็ น แฟ้ ม สะสมงาน
ของผู๎เรียน
1.8 ผู๎จบการศึกษาขั้นพื้นฐานนาความรู๎ ทักษะพื้นฐานที่ได๎รับไปใช๎หรือประยุกต๑ใช๎คําเป้าหมาย
ที่ ก าหนดไว๎ คื อ สถานศึ ก ษาคาดวํ า จะมี จ านวนผู๎ จ บการศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รการศึ ก ษานอกระบบระดั บ
การศึกษา ขั้นพื้นฐานที่สามารถนาความรู๎ ทักษะพื้นฐานที่ได๎รับไปใช๎หรือประยุกต๑ใช๎ในการดาเนินชีวิต การ
ประกอบอาชีพ หรือเพื่อการศึกษาตํอในระดับที่สูงขึ้น กาหนดเป็นคํา 8.00 อยูํในระดับ ยอดเยี่ยม สถานศึกษา
มีรายงานจานวน ผู๎จบการศึกษาตามหลักสูตรและมีการจัดทารายงานข๎ อมูลผู๎เรียนที่สามารถนาความรู๎ ทักษะ
พื้นฐานที่ได๎รับไปใช๎ หรือประยุกต๑ใช๎ในการดาเนินชีวิต การประกอบอาชีพ หรือเพื่อศึกษาตํอในระดับที่สูงขึ้น
จากแบบติดตามผู๎ จ บหลั กสู ตรหนังสื อขอตรวจสอบ และวุฒิ เกียรติบัตร วุฒิ บัตร ที่ผู๎เรียนได๎นาความรู๎ไป
ประยุกต๑ใช๎
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มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
2.1 การพัฒ นาหลั กสู ตรสถานศึกษาที่สอดคล๎องกับบริบท และความต๎องการของผู๎เรียน
ชุมชน ท๎องถิ่น กาหนดเป็นคํา 4.00 คะแนน อยูํในระดับ ดีเลิศ สถานศึกษาจัดทาหลักสูตรที่สถานศึ กษาจัดทา
ขึ้ น โดยผํ า นความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการสถานศึ ก ษา และได๎ รั บ อนุ มั ติ จ ากผู๎ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
โดยหลักสูตรสถานศึกษามีองค๑ประกอบครบถ๎วน ประกอบด๎วย หลักการ จุดหมายของหลักสูตร กลุํมเป้าหมาย
โครงสร๎างหลักสูตร มีการประเมินผลการนาหลักสูตรไปใช๎ เพื่อนาข๎อมูลไปพัฒนาหลักสูตรตํอไป
2.2 สื่อที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ กาหนดเป็นคํา 4.00 คะแนน อยูํในระดับ ดีเลิศ สถานศึกษามีการ
พัฒ นาหรื อการจั ดหาสื่อการเรี ย นรู๎ ที่ห ลากหลาย สอดคล๎ องกับหลักสู ตรสถานศึกษา มีการประเมินความ
พึงพอใจไปใช๎ในการพัฒนา หรือจัดหาสื่อการเรียนรู๎ที่เป็นไปตามความต๎องการ โดยมีรํองรอยหลั กฐาน
จากบันทึกข๎อความ/คาสั่ง/รายงานการประชุมเอกสารทาเนียบแหลํงเรียนรู๎หรือภูมิปัญญาท๎องถิ่น รวมถึง
แผนการจัดการเรียนรู๎และบันทึกหลังการจัดกิจกรรมของครู
2.3 ครู มีค วามรู๎ ความสามารถในการจัดการเรี ยนรู๎ที่ เน๎น ผู๎ เรียนเป็นส าคัญ กาหนดเป็ น
คํา 5.00 คะแนน อยูํในระดับ ดีเลิศ สถานศึกษามีโครงการหรือกิจกรรมที่สํงเสริมให๎ครูทุกคนและผู๎เรียน
รํวมกันวิเคราะห๑ความต๎องการเรียนรู๎เป็นรายบุคคลหรือรายกลุํม มีการจัดการเรียนรู๎ตามแผนการจัดการเรียนรู๎
แลมี บั น ทึ กหลั งการจั ด การเรี ย นรู๎ โดยสถานศึก ษามี นโยบายให๎ ค รูทุก คนมี การจัดระบบชํว ยเหลื อผู๎ เ รีย น
ให๎คาแนะนา ปรึกษา เพื่อประสบความสาเร็จในการเรียนรู๎
2.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ของผู๎เรียนอยํางเป็นระบบ กาหนดเป็นคํา 4.00 คะแนน
อยูํในระดับ ดีเลิศ สถานศึกษามีนโยบายให๎ ครูทุกคนมีการกาหนดแนวทางการวัดและประเมินผลที่สอดคล๎อง
กับจุดหมายหรือวัตถุประสงค๑ของหลักสูตรไว๎ในแผนการจัดการเรียนรู๎อยํางชัดเจน มีการชี้แจงรายละเอียด
วิธีการวัดและประเมินผลให๎แกํผู๎เรียน ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาโดยมีคูํมือปฐมนิเทศประกอบการบรรยาย
นาผลการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ไปใช๎ในการพัฒนาการจัดการกระบวนการเรียนรู๎ โดยพัฒนาแผนการ
สอนและมีการบันทึกหลังการจัดกิจกรรม เพื่อเป็นข๎อมูลในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู๎ตํอไป
แนวทางการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษามีแนวทางการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู๎เรียนการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีสอดคล๎องกับหลักสูตรสถานศึกษาเนื่องจาก
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาจากรายงานผลคะแนนเฉลี่ยผลการสอบปลายภาคเรียนของผู๎เรียนทุกระดับ สามารถ
ที่จะดาเนินการพัฒนาได๎ ให๎อยูํในระดับที่สูงขึ้น โดยสถานศึกษาต๎องรํวมกันหาแนวทางการแก๎ปัญหาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรํวมกันระหวํางผู๎บริหาร ครู บุคลากรที่เกี่ยวข๎อง รวมถึงข๎อเสนอแนะจากกรรมการสถานศึกษา
และภาคีเครือขําย ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนหรือการจัดโครงการ กิจกรรมที่สํงเสริมความรู๎
ในสํวนของการศึกษา ขั้นพื้นฐาน เชํน การจัดกิจกรรมติวเข๎มในรายวิชาที่ยากและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ที่ต่า หรือการจัดโครงการ คํายวิชาการโดยเน๎นการคิดวิเคราะห๑ ฝึกทาโจทย๑ข๎อสอบเพื่อให๎ผู๎เรียนเกิดการ
เรียนรู๎และจดจาเนื้อหาได๎เพิ่มขึ้น รวมถึงสํงเสริมกิจกรรมที่สํงเสริมทักษะการคิดอยํางเป็นระบบ คิดสร๎างสรรค๑
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และคิดอยํางมีวิจารณญาณผํานกระบวนการการจัดการเรียนการสอนด๎วยโครงงาน เพื่อให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ความ
เข๎าใจในขั้นตอนการจัดทาโครงงานอันจะนาไปสูํชิ้นงาน ผลงานหรือนวัตกรรมใหมํที่สามารถใช๎ประโยชน๑ได๎จริง
ความต้องการการส่งเสริม สนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด
สถานศึกษายังขาดบุคลากรที่มีความเชียวชาญเฉพาะด๎านหรือมีความรู๎ในสาระวิชาพื้นฐาน
เพื่อให๎การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีคุณภาพมากขึ้น รวมถึงงบประมาณสนับสนุนเกี่ยวกับการจัดหาสื่อ
อุปกรณ๑ที่ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอนสาหรับครู เชํน โน๎ตบุ๏ค โปรเจคเตอร๑ ที่ใช๎ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู๎ให๎มีความนําสนใจและมีประสิทธิภาพ
สรุปผลการประเมินตนเอง ประเภทการศึกษาต่อเนื่อง
ผลการดาเนินงาน ร่องรอย และหลักฐานที่สนับสนุนผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษามีการ
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง
ระดับคุณภาพจากผลการประเมินคุณภาพ
จากการประเมินตนเองของสถานศึกษา สามารถสรุปได๎วํา สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ตํอเนื่อง อยูํในระดับ ดีเลิศ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง
1.1 ผู๎เรียนการศึกษาตํอเนื่องมีความรู๎ ความสามารถ และหรือทักษะ และหรือคุณธรรม
เป็นไป ตามเกณฑ๑การจบหลักสูตร กาหนดเป็นคํา 10 คะแนน อยูํในระดับ ยอดเยี่ยม สถานศึกษามีการจัดทา
หลักสูตรการศึกษาตํอเนื่อง โดยดาเนินงานจัดโครงการตามแผนการดาเนินงานหลักสูตรการศึกษาตํอเนื่องมี
ข๎อมูลการสารวจความต๎องการและใบสมัคร มีจานวนผู๎เรียนการศึกษาตํอเนื่องเป็นรายหลักสูตร รวมถึงการ
รายงานผู๎จบหลักสูตรการศึกษาตํอเนื่องเป็นรายหลักสูตร ตามแบบประเมินผลโครงการ
1.2 ผู๎จบหลักสูตรการศึกษาตํอเนื่องสามารถนาความรู๎ที่ได๎ไปใช๎ หรือประยุกต๑ใช๎บนฐานคํานิยม
รํวมของสังคม กาหนดเป็นคํา 20 คะแนน อยูํในระดับ ยอดเยี่ยม สถานศึกษามีการรวบรวมหลักสูตรการศึกษา
ตํอ เนื่ องที่จั ดตามปี ง บประมาณ โดยมีร ายงานการติ ดตามผู๎ จ บหลั กสู ตรตํอ เนื่ องที่ไ ด๎ นาความรู๎ไ ปใช๎ห รื อ
ประยุ ก ต๑ใ ช๎ในรู ป แบบร๎ อ ยละของผู๎ จ บหลั กสู ต รการศึกษาตํ อเนื่องเป็ นรายหลั ก สู ต รตามแบบประเมิ นผล
โครงการและรายงานผลการดาเนินงานการศึกษาตํอเนื่องตามหลักสูตร
1.3 ผู๎ จบหลั กสู ตรการศึ กษาตํ อเนื่องที่ น าความรู๎ไปใช๎ จนเห็ นเป็ นประจั กษ๑ หรื อตั วอยํ างที่ ดี
กาหนดเป็นคํา 16 คะแนน อยูํในระดับ ดีเลิศ สถานศึกษามีจานวนผู๎จบหลักสูตรการศึกษาตํอเนื่อง ตั้งแตํ 6
ชั่วโมงขึ้นไป สถานศึกษามีผู๎จบการศึกษาตํอเนื่องที่มี ผลการดาเนินงานที่เห็นเป็นประจักษ๑ มีข๎อมูลจานวน
ผู๎เรียนการศึกษาตํอเนื่องเป็นรายหลักสูตร มีการรายงานผู๎จบหลักสูตรการศึกษาตํอเนื่องเป็นรายหลักสูตรและ
ภาพรวม
สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตํอเนื่องที่เป็นไปตามสถานการณ๑และความต๎องการ
ของกลุํมเป้าหมาย มีวิทยากรที่มีความรู๎ ความสามารถ และประสบการณ๑ตรงตามหลักสูตร มีการจัดหาและพัฒนา
สื่อที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ และจัดให๎มีการวัดผลประเมินผลผู๎เรียนด๎วยวิธีการที่เหมาะสมตามจุดประสงค๑ของการ
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จัดการศึกษา สํ งผลให๎ ผู๎ เรี ยนส าเร็ จการศึกษามากวําร๎อยละ 80 และยังมีผู๎ สาเร็จการศึกษาตํอเนื่องบางสํ วน
สามารถนาความรู๎ที่ได๎รับไปใช๎ในการประกอบอาชีพ
ทั้งนี้ จากการดาเนิ นงานของสถานศึกษาทาให๎มีรํองรอย หลักฐานที่เกิดจากการดาเนินงาน
ของสถานศึกษา เชํน แบบส ารวจความต๎องการในการจัดการศึกษาตํอเนื่อง แผนการจัดการเรียนรู๎หลั กสูตร
การศึกษาตํอเนื่ อง (แบบ กศ.ตน.12 แผนการจัดการเรียนรู๎ แบบ กศน.ตน.7 (1) แบบประเมินผลการจัด
การศึกษาตํอเนื่อง, แบบ กศน.ตน.7(2) กรอบการประเมินผลการจัดการศึกษาตํอเนื่อง,และแบบ กศ.ตน.10
หลักสูตรการศึกษาตํอเนื่องของสถานศึกษา และสื่อประกอบการเรียนรู๎ที่เหมาะสมกับหลักสูตรการศึกษาตํอเนื่อง
แตํละหลักสูตร
แนวทางการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาดาเนินการติดตามผู๎เรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาตํอเนื่องสามารถนาความรู๎
และทักษะที่เกิดจากการเรียนในหลักสูตรและผํานการประเมินตามเกณฑ๑ที่หลักสูตรกาหนด นาความรู๎และทักษะ
ไปตํอยอด เพื่อประกอบอาชีพหรือสร๎างความมั่นคงทางรายได๎ยังคงเป็นปัญหาสาคัญ คือ ไมํมีชํองทางการตลาด
ที่รองรับทาให๎ผู๎เรียนไมํสามารถขยายผลความรู๎และทักษะไปสูํการประกอบอาชีพที่ยั่งยืนได๎ โดยสถานศึกษา
ดาเนินการ ดังนี้
1. ติดตามผู๎เรียนอยํางเป็นระบบเพื่อนาข๎อมูลมาวางแผนการดาเนินงานแก๎ไขปัญหา
2. ชํว ยสํ งเสริ ม สนั บ สนุน ชํองทางการค๎าออนไลน๑ให๎ กับผู๎ เรียน เพื่อ ประกอบอาชีพหรือ
สร๎างความมั่นคงทางรายได๎ของผู๎เรียน
3. สถานศึกษาควรมีการทบทวน ตรวจสอบ ประเมินผลการใช๎สื่อและนาผลการประเมินการ
ใช๎สื่อมาพัฒนาสื่อประเภท สื่อสิ่งพิมพ๑ สื่ออิเล็กทรอนิกส๑ สื่อบุคคล ภูมิปัญญา และแหลํงเรียนรู๎ในชุมชน ให๎มี
ความสอดคล๎องกับสถานการณ๑
ความต้องการการส่งเสริม สนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด
เพิ่มงบประมาณคําตอบแทนวิทยากรและงบประมาณสาหรับจัดซื้อวัสดุประกอบการสอน
หลั กสูตรการศึ กษาตํอเนื่ อง และมีการจัดอบรมให๎ ความรู๎กับบุคลากรเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการจัดหลักสู ตร
การศึกษาตํอเนื่อง
สรุปผลการประเมินตนเอง ประเภทการศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับคุณภาพจากผลการประเมินคุณภาพ
จากการประเมินตนเองของสถานศึกษา สามารถสรุปได๎วํา สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ตามอัธยาศัย อยูํในระดับ ดีเลิศ
ผลการดาเนินงาน ร่องรอย และหลักฐานที่สนับสนุนผลการประเมินคุณภาพ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย
1.1 ผู๎ รั บ บริ การมีค วามรู๎ หรือ ทักษะ หรือ ประสบการณ๑ สอดคล๎ องกับวั ตถุ ประสงค๑ ของ
โครงการหรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย กาหนดเป็นคํา 40 คะแนน อยูํในระดับ ดีเลิศ สถานศึกษา
มีโครงการหรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย และดาเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน เชํน กิจกรรมสํงเสริม
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การอํานห๎องสมุด ตู๎คอนเทนเนอร๑ กิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู๎ เปิดประตูสูํการอําน กิจกรรมกระเช๎าความรู๎
สูํชุมชน กิจกรรมสํงเสริมการอํานออนไลน๑ กิจกรรมหนังสือพิมพ๑ กศน.แขวง กิจกรรมกระเช๎าความรู๎สูํตลาด
สถานศึกษามีข๎อมูลร๎อยละของผู๎รับบริการที่เข๎ารํวมโครงการ หรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย
2.1 การกาหนดโครงการหรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย กาหนดเป็นคํา 4.00 คะแนน
อยูํในระดับ ดีเลิศ สถานศึกษามีการศึกษาสภาพบริบทหรือความต๎องการ หรือความจาเป็นของกลุํมเป้าหมาย
ในชุมชน เพื่อกาหนดโครงการหรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมีหลักฐานบันทึกข๎อความขออนุมัติจัด
โครงการหรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย มีการจัดทาคาสั่งแตํงตั้งคณะทางานปฏิบัติกิจกรรมการศึกษา
ตามอัธยาศัย มีการจัดทารายงานสรุปผลการจัดโครงการกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย หนังสือเชิญ หนังสือ
ขอบคุณเกี่ยวข๎องหรือชิ้นงาน หรือผลงานของผู๎รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย โดยสถานศึกษามีการออกแบบ
การจัดกิจกรรมที่สอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑และกลุํมเป้าหมายของโครงการ
2.2 ผู๎จัดกิจกรรมมีความรู๎ ความสามารถในการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย กาหนดเป็นคํา
5.00 คะแนน อยูํในระดับ ยอดเยี่ยม สถานศึกษาจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยได๎ตามโครงการที่กาหนด
โดยมีรํองรอยจากการดาเนินงาน เชํน บันทึกข๎อความ คาสั่ง หรือรายงานการประชุมที่เกี่ยวข๎องกับกิจกรรม
การศึกษาตามอัธยาศัย ข๎อมูลร๎อยละของผู๎จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยที่สามารถจัดกิจกรรมได๎ตาม
โครงการที่กาหนดสถานศึกษามีร๎อยละของผู๎จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยได๎รับการพัฒ นาศักยภาพ
และได๎นาความรู๎ที่ได๎รับจากการพัฒนาตนเองไปใช๎ในการการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย รวมถึงหลักฐานหนังสือ
เชิญ แบบตอบรับการเข๎ารํวมโครงการ กิจกรรมที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาผู๎จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย
ทั้งในและนอกสังกัดสานักงาน กศน. ตลอดจนชิ้นงาน หรือผลงานของผู๎รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย
2.3 สื่อ หรือนวัตกรรม และสภาพแวดล๎อมที่เอื้อตํอการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย กาหนด
เป็นคํา 4.00 คะแนน อยูํในระดับ ดีเลิศ สถานศึกษามีโครงการ กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยการพัฒนา
และมีการจัดหาสื่อและจัดสภาพแวดล๎อมที่ เอื้อตํอการเรียนรู๎ที่มีความสอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑ของการจัด
โครงการ มีรํองรอย จากการจัดกิจกรรม เชํน บันทึกข๎อความ คาสั่งแตํงตั้งคณะทางาน บันทึกรายงานการ
ประชุม ทาเนียบแหลํงเรียนรู๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่น ข๎อมูลหรือรายงานการประเมินความพึงพอใจการใช๎สื่อ
แหลํ งเรี ย นรู๎ ภูมิ ปั ญ ญา สถานศึก ษามี การแนะนา ให๎ ข๎อมู ล เกี่ยวกับการใช๎สื่ อ เทคโนโลยีส ารสนเทศ
แหลํงเรียนรู๎สาหรับกลุํมเป้าหมายผู๎รับบริการและ มีการนาผลการประเมินความพึงพอใจไปใช๎ในการพัฒนา
จัดหาสื่อ แหลํงเรียนรู๎
2.4 ผู๎รับบริการมีความพึงพอใจตํอการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย กาหนดเป็นคํา 4.00 คะแนน
อยูํ ในระดับ ดีเลิ ศ สถานศึกษามีแผนปฏิบัติ การประจาปีของสถานศึกษาโครงการ กิจกรรมการศึกษา
ตามอัธยาศัยโดยมีรํองรอยหลักฐานจากการดาเนินงาน เชํน แบบประเมินความพึงพอใจ รายงานสรุปผลการ
ประเมินความพึงพอใจโครงการ กิ จกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย จัดทาข๎อมูลร๎อยละของจานวนโครงการ
กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย ที่มีคําเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจ
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แนวทางการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาได๎ดาเนินการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยให๎กับกลุํมเป้าหมาย ด๎วยกิจกรรม
ที่ห ลากหลายเพื่อ ให๎ ก ารศึกษาตามอั ธ ยาศัย เกิด ขึ้น จากความสนใจอยํา งแท๎ จริง จึง มีกิ จกรรมการศึ กษา
ตามอัธยาศัยที่แตกตํางตามความสนใจ เชํน กิจกรรมชุมชนรักการอําน กิจกรรมเปิดโลกเรียนรู๎ เปิดประตูสูํการ
อํ า น เพื่ อ ปลู ก ฝั ง นิ สั ย รั ก การอํ า น และเห็ น คุ ณ คํ า ของการอํ า น สามารถน าความรู๎ ที่ ไ ด๎ ไปประยุ ก ต๑ ใ ช๎
ในชีวิตประจาวันได๎ และเพื่อให๎เข๎ากับสถานการณ๑ปัจจุบัน สถานศึกษาจึงเน๎นกิจกรรมการอํานที่ใช๎เทคโนโลยี
ดิจิทัล ผํานชํองทางสื่อออนไลน๑ เข๎าถึงได๎โดยไมํจ๎ากัดเวลาและสถานที่ สถานศึกษาต๎องพัฒนารูปแบบการจัด
การศึกษาตามอัธ ยาศัย ให๎ มีความนํ าสนใจ ทั้งตัว กิจกรรมและสื่ อการเรียนรู๎ที่นาเสนอกับกลุํ มเป้าหมาย
เนื่องจากกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยต๎องมีความนําสนใจรูปแบบกิจกรรมจึงจะสามารถดึงดูดความสนใจให๎
เกิดการเรียนรู๎ได๎อยํางแท๎จริง
ความต้องการการส่งเสริม สนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด
กิจ กรรมการศึกษาตามอัธ ยาศัย ควรได๎รับการสนับสนุนด๎านงบประมาณจาก สานักงาน
สํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เชํน งบประมาณการจัดหาสื่อสิ่งพิมพ๑ งบประมาณการ
จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย
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ตารางที่ 1 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา

ภาคเรียนที่ 2/2563
ระดับ/รายวิชาระดับ

ระดับประถมศึกษา
คณิตศาสตร๑
วิทยาศาสตร๑
ศิลปศึกษา
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ชํองทางการเข๎าสูํอาชีพ
สุขศึกษา พลศึกษา
ศาสนาและหน๎าที่พลเมือง
ทักษะการประกอบอาชีพ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
คณิตศาสตร๑
วิทยาศาสตร๑
ศิลปศึกษา
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
ชํองทางการพัฒนาอาชีพ
สุขศึกษา พลศึกษา
ศาสนาและหน๎าที่พลเมือง
ทักษะการพัฒนาอาชีพ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
คณิตศาสตร๑
วิทยาศาสตร๑
ศิลปศึกษา
ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม
ชํองทางการขยายอาชีพ
สุขศึกษา พลศึกษา
ศาสนาและหน๎าที่พลเมือง

คะแนนเฉลี่ย
ผลการสอบ
ปลายภาคเรียน
สถานศึกษา

23.00

คะแนน
ผลสัมฤทธิ์
ที่สถานศึกษา
ตั้งค่า
เป้าหมายไว้

ภาคเรียนที่ 1/2564
คะแนนเฉลี่ย
ผลการสอบ
ปลายภาค
เรียนระดับ
สถานศึกษา

คะแนนผลสัมฤทธิ์
ที่สถานศึกษา
ตั้งค่าเป้าหมายไว้

18.77

18.57
26.37
23.98
17.25
21.57
26.80
21.62
20.04

26.37
21.67

22.75
24.75
27.10
27.92
-

17.25
21.57
26.80
21.62
20.04

25.38
18.93

14.09

14.09
16.35

13.55
22.68
28.48
22.72

15.00

14.99
25.31
23.95
21.61

24.26

24.61

ภาคเรียนที่ 1/2564

สูงกวํา
ต่ากวํา
สูงกวํา
สูงกวํา
สูงกวํา
สูงกวํา
-

ต่ากวํา

ต่ากวํา
สูงกวํา
ต่ากวํา
ต่ากวํา

ต่ากวํา
ต่ากวํา
สูงกวํา
สูงกวํา

20.52

สูงกวํา

15.87

14.06
17.97

สูงกวํา

11.63
10.08
23.88
26.51

ภาคเรียนที่
2/2563

21.10

17.97

13.00
23.58
26.45

20.79
14.09
20.95
14.99
25.31
23.95
21.61

ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ผลการ
สอบปลายภาคเรียนระดับสถานศึกษา
กับคะแนนผลสัมฤทธิ์ที่สถานศึกษาตั้งค่า
เป้าหมายไว้

18.90
10.08
23.88
26.51
24.61

ต่ากวํา
ต่ากวํา
สูงกวํา
ต่ากวํา
ต่ากวํา
ต่ากวํา
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ภาคเรียนที่ 2/2563
ระดับ/รายวิชาระดับ

ทักษะการขยายอาชีพ

คะแนนเฉลี่ย
ผลการสอบ
ปลายภาคเรียน
สถานศึกษา

คะแนน
ผลสัมฤทธิ์
ที่สถานศึกษา
ตั้งค่า
เป้าหมายไว้

ภาคเรียนที่ 1/2564
คะแนนเฉลี่ย
ผลการสอบ
ปลายภาค
เรียนระดับ
สถานศึกษา

คะแนนผลสัมฤทธิ์
ที่สถานศึกษา
ตั้งค่าเป้าหมายไว้

21.53

26.46

ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ผลการ
สอบปลายภาคเรียนระดับสถานศึกษา
กับคะแนนผลสัมฤทธิ์ที่สถานศึกษาตั้งค่า
เป้าหมายไว้
ภาคเรียนที่
2/2563

ภาคเรียนที่ 1/2564

ต่ากวํา

จานวนรายวิชาบังคับที่มีคะแนนเฉลี่ย ฯ ระดับสถานศึกษา เท่ากับหรือสูงกว่า
7
4
คะแนนผลสัมฤทธิ์ที่สถานศึกษาตัง้ คําเป้าหมายไว๎
คานวณร๎อยละของจานวนรายวิชาบังคับที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการสอบปลายภาคเรียน
7 x 100/15 4 X 100/9
เท่ากับหรือสูงกว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ที่สถานศึกษาตั้งคําเป้าหมายไว๎ในแตํละภาคเรียนรวม 2 ภาคเรียน = 46.66
= 44.44
คานวณร๎อยละเฉลี่ยในภาพรวม ทัง้ ปีงบประมาณ
46.66 + 44.44 = 45.55
2
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ตารางที่ 2 ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด ในระดับดีขึ้นไป
ภาคเรียนที่ 1/2564

ภาคเรียนที่ 2/2563
ระดับ

ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย

จานวน
ผู้เรียนที่ ปรับ พอใช้
เข้ารับการ ปรุง
ประเมิน
12
2
0
175
18
0

รวม

5
94

จานวน
ร้อยละ
ดี
ผู้เรียนที่
ระดับ
มาก
เข้ารับการ
ดีขึ้นไป
ประเมิน
5 83.33
24
63 89.71
247

ดี

ดี

ดี
มาก

ร้อยละ
ระดับ
ดีขึ้นไป

0
8

17
165

7
80

100
99.19

พอ
ใช้

242

51

2

90

99

78.09

407

34

192 181

91.65

429

71

2

189 167

82.98

678

42

374 268

94.69

ผลการ
ดาเนินงาน
(ร้อยละ ของ
ระดับดีขึ้นไป)
91.66
90.88
89.87
90.80

ตารางที่ 3 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทีม่ ีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นร่วมกับผู้อื่น
จานวนผู้เรียนทีม่ ีความสามารถในการคิด
ผลรวมผู้เรียนทีม่ ี
ผลการ
จานวนผู้เรียน วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และ
ความสามารถในการคิด
ดาเนินงาน
ระดับ
ที่ลงทะเบียน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่นทั้งหมด
วิเคราะห์คิดอย่างมี
(ร้อยละ)
ทั้งหมด
วิจารณญาณ และแลกเปลี่ยน
2/2563
1/2564
ความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่น
ประถมศึกษา
62
12
25
40.32
13
มัธยมศึกษาตอนต้น

878

180

มัธยมศึกษาตอนปลาย

1204

280

2144

470

รวม

280
304
597

460

52.40

620

51.50

1105

48.06

ผลการ
ดาเนินงาน
(ร้อยละ)
87.50

ตารางที่ 4 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสามารถในการอ่าน การเขียน
ระดับ
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
รวม

จานวนผู้เรียนที่มีสิทธิ์
เข้ารับการประเมิน
อ่าน เขียน ทั้งหมด

8
122
198
328

2/2563

1/2564

5

2

ผลรวมผู้เรียนทีม่ ี
ความสามารถในการอ่าน
การเขียน
7

86

21

107

87.70

151

39

190

95.95

242

62

304

90.38

จานวนผู้เรียนทีม่ ีความสามารถ
ในการอ่าน การเขียน

138

ตารางที่ 5 ผู้จบการศึกษาขั้นพืน้ ฐานนาความรู้ ทักษะพื้นฐานที่ได้รับไปใช้ หรือประยุกต์ใช้

ระดับ
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
รวม

จานวนผู้เรียน
ที่จบหลักสูตร
ทั้งหมด

6
97
64
168

จานวนผู้เรียนทีน่ าความรู้ ทักษะพื้นฐาน
ที่ได้รับไปใช้ หรือประยุกต์ใช้
2/2563

3
25
18
52

ผลรวมผู้เรียนทีน่ าความรู้
ทักษะพื้นฐานที่ได้รับไปใช้
หรือประยุกต์ใช้

ผลการ
ดาเนินงาน
(ร้อยละ)

5

83.33

30

55

56.70

22

40

62.50

50

102

67.51

1/2564
2

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

คณะผู้จัดทา
ที่ปรึกษา
นางสาวมุกดา

แข็งแรง

ผู๎อานวยการ กศน.เขตพญาไท

คณะทางาน
1. นางสาวณัฐิรา
2. นายเอกชัย
3. นายอดิศักดิ์
4. นางสาวสิริรัตน๑
5. นางสาวสุกัญญา
6. นางสาวจริยา
7. นางสาวนัฐธิชา
8. นางสาววรัทธิ์นันท๑
9. นายวราวุฒิ
10. นางสาววันเพ็ญ
11. นางสาวจิราพร
12. นายรัฐกิตติ์
13. วําที่ร๎อยตรีปัญญา

ปานเอี่ยม
แสนตรี
ขจีวรกุล
พรมทา
แก๎วนาเหนือ
รัชวงค๑
ชาญประไพร
เจริญราศรี
ตาอินทร๑
ศรีขัดเค๎า
ศรีโกตะเพ็ชร
กลํอมขาว
สังข๑ทอง

ครู คศ.3
ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน
ครู กศน.ตาบล
ครู กศน.ตาบล
ครู กศน.ตาบล
ครู กศน.ตาบล
ครูศูนย๑การเรียนชุมชน
ครูศูนย๑การเรียนชุมชน
ครูศูนย๑การเรียนชุมชน
ครูศูนย๑การเรียนชุมชน
ครูผู๎สอนคนพิการ
ครูผู๎สอนคนพิการ
ครูผู๎สอนคนพิการ

รวบรวมและจัดพิมพ์
1. นางสาวณัฐิรา
2. นายเอกชัย
3. นายอดิศักดิ์
4. นางสาวสิริรัตน๑
5. นางสาวสุกัญญา
6. นางสาวจริยา

ปานเอี่ยม
แสนตรี
ขจีวรกุล
พรมทา
แก๎วนาเหนือ
รัชวงค๑

ครู คศ.3
ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน
ครู กศน.ตาบล
ครู กศน.ตาบล
ครู กศน.ตาบล
ครู กศน.ตาบล
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