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ค าน า 
 
  ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดให้สถานศึกษา 
แต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตราานการศึกษา 
ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตราานการศึกษาแต่ละระดับ แต่ละประเภทการศึกษาท่ีรัามนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด พร้อมท้ังจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพ  
ตามมาตราานการศึกษาและด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงาน  
ท่ีก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี ประกอบกับกฎกระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประกันคุณภาพภายใน ส าหรับสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษานอกระบบ พ.ศ. 2555 ท่ีอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 
20 วรรคสาม และมาตรา 25 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย พ.ศ. 2551 ได้ก าหนดให้สถานศึกษาต้องด าเนินการ ดังนี้ 1) จัดให้มีมาตราานการศึกษานอกระบบ  
ท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด 2) จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปิิบัติการประจ าปี  
3) ด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปิิบัติการประจ าปี 4) จัดให้มีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา 5) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตราานการศึกษาของสถานศึกษา 6) จัดท ารายงาน
การประเมินตนเองประจ าปี 7) เสนอรายงานการประเมินคุณภาพภายในต่อคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงาน
ต้นสังกัด และภาคีเครือข่าย และเผยแพร่ต่อสาธารณชน 8) น าผลการประเมินคุณภาพภายในมาเป็นส่วนหนึ่งของ
การวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาและภาคีเครือข่าย  
9) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 10) ยึดหลักการมีส่วนร่วมของสถานศึกษา บุคลากรทุกคนในสถานศึกษา  
ภาคีเครือข่าย และผู้รับบริการ   
 ในการนี้ เพื่อเป็นการด าเนินงานให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงดังกล่าวข้างต้นศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอลาดยาว จึงได้ด าเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพื่อ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตราานการศึกษาของสถานศึกษา โดยวิเคราะห์จากแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
แผนปิิบัติการประจ าปีร่วมกับผลการด าเนินงานของสถานศึกษา และจัดให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง
คณะกรรมการประเมินตนเองของสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู เจ้าหน้าท่ี และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อประเมิน
คุณภาพภายใน และจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา พร้อมท้ังร่วมกันเสนอแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในปีถัดไป ท้ังนี้ คณะกรรมการประเมินตนเองของสถานศึกษา ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพ
การศึกษาท่ีสอดคล้องตามสภาพจริงของสถานศึกษา เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน 
 
     

        ลงช่ือ 
                  (นางนภสร  ก๊กพิทักษ์) 
            ต าแหน่ง ผอ.กศน.อ าเภอลาดยาว 
      วันท่ี 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 
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 บทที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา       11 
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 แหล่งเรียนรู้         20 
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 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก ครั้งล่าสุด     - 

 ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพฒันาสถานศึกษา จากผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ปีงบประมาณ ท่ีผ่านมา         - 

 ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพฒันาคุณภาพสถานศึกษา จากผลการประเมินคุณภาพ 
สถานศึกษาโดยต้นสังกัด ครั้งล่าสุด        - 
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ภาคผนวก 

 ประกาศใช้มาตราานการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายใน 
ของสถานศึกษา 

 ค่าเป้าหมายเพื่อใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตราาน 
การศึกษาของสถานศึกษา 

 ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 ร่องรอย และหลักาานท่ีส าคัญจากการด าเนินงานตามสภาพจริงของสถานศึกษาท่ีสนับสนุน
การด าเนินงานของสถานศึกษา 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอลาดยาว ต้ังอยู่ท่ีหมู่ 5 ต าบลลาดยาว อ าเภอ 
ลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ มีการจัดการศึกษา 3 ประเภท ประกอบด้วย 

  การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นาาน 
  การศึกษาต่อเนื่อง 
  การศึกษาตามอัธยาศัย 
คณะกรรมการประเมินตนเองของสถานศึกษา ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตราาน

การศึกษาของสถานศึกษา ต้ังแต่วันท่ี ถึงวันท่ี 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ซึ่งจากการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา สามารถสรุป ได้ดังนี้  

สถานศึกษามีผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม มีคะแนนรวมเท่ากับ 88.94 
คะแนน และเมื่อพิจารณาผลการประเมินตนเองตามประเภทการจัดการศึกษาของสถานศึกษา พบว่า 

1. มาตรฐานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษามีผลการประเมินตนเอง              
อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม มีคะแนนรวมเท่ากับ 88.74 คะแนน  

2. มาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง  สถานศึกษามีผลการประเมินตนเอง อยู่ในระดับ ดีเลิศ มีคะแนนรวม
เท่ากับ 86.05 คะแนน  

3. มาตรฐานการศึกษาตามอัธยาศัย สถานศึกษามีผลการประเมินตนเอง อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม มีคะแนน
รวมเท่ากับ 92.04 คะแนน   
 ท้ังนี้ จากการสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตราานการศึกษาของสถานศึกษา 
โดยภาพรวมของสถานศึกษา จึงได้มีการก าหนดแนวทางเพื่อรักษาคุณภาพหรือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ท่ีสถานศึกษาคาดว่าจะน าไปด าเนินการในปีงบประมาณถัดไป ดังนี้ 
  1) การส่งเสริม สนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนส่ือเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา  
  2) การประเมินผลการน าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้และผลการประเมินมาปรับปรุงหรือพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
  3) การพัฒนาครู ให้มีการจัดระบบช่วยเหลือผู้เรียน ให้ค าแนะน า จนประสบความส าเร็จในการ
เรียนรู้ด้วยช่องทางท่ีหลากหลาย 
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 คณะกรรมการการประเมินตนเองของสถานศึกษา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สถานศึกษาจะน าผลการประเมิน
จากรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ไปใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ต่อไป 
 
    ลงช่ือ 

(นางนภสร  ก๊กพิทักษ์) 
         ประธานคณะกรรมการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

               วันท่ี 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 
 
 ท้ังนี้ คณะกรรมการสถานศึกษาได้รับทราบผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว     
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สถานศึกษาจะน าผลการประเมินจากรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ไปใช้เป็น
ข้อมูลในการก าหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
 
    ลงช่ือ 

(นายไพโรจน์  วิมลจิตรสอาด) 
         ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

               วันท่ี 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 
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บทที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
 สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 
ชื่อสถานศึกษา  : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอลาดยาว  
ที่ต้ัง : หมู่ท่ี  5 ถนนลาดยาว–เขาชนกัน  ต าบลลาดยาว  อ าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ : 
60150 
โทรศัพท์ : 056-271501  โทรสาร : 056-271767     
E – mail : ladyao_nsw@nfe.go.th 
Websit : http://nakorns.nfe.go.th/nks11 
สังกัด : ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์   
          ส านักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
          ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
          กระทรวงศึกษาธิการ 
 ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา 

ประวัติสถานศึกษา  : ศูนย์การ ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอลาดยาว                    
เป็นสถานศึกษาในสังกัดของส านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์               
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  โดยได้ใช้อาคารห้องสมุดประชาชนอ าเภอลาดยาว  ในการให้บริการแก่
ประชาชน ต้ังอยู่หมู่ท่ี 5 ต าบลลาดยาว   อ าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์   ก่อต้ังขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2537  ตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้ช่ือว่า   ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอลาดยาว โดยมี ว่าท่ีร้อยตรีโสภณ  
วันวงษ์  ด ารงต าแหน่ง   หัวหน้าศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอลาดยาว  และเมื่อวันท่ี 10 มีนาคม 2551 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้เปล่ียนช่ือสถานศึกษามาเป็น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ
ลาดยาว  ต้ังอยู่ หมู่ท่ี 5   ถนนลาดยาว-เขาชนกัน  ต าบลลาดยาว อ าเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค์   สังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 

 

 

 

http://nakorns.nfe.go.th/nks11
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อาณาเขตที่ต้ังสถานศึกษา :  

ที่ต้ัง : อ าเภอลาดยาวตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอ าเภอข้างเคียงดังนี้ 

 ทิศเหนือ       ติดต่อกับ  อ าเภอ ขาณุวรลักษบุรี (จังหวัดก าแพงเพชร)  และ อ าเภอบรรพตพิสัย  
 ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  อ าเภอเมืองนครสวรรค์  
 ทิศใต้          ติดต่อกับ  อ าเภอสว่างอารมณ์ (จังหวัดอุทัยธานี)  
ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ  อ าเภอชุมตาบงและอ าเภอแม่วงก์ 
 
สภาพของชุมชน 

ประชากร 
จ านวนประชากรท้ังส้ิน         รวม 87,670  คน 
จ านวนประชากรชาย           รวม 39,542  คน 
จ านวนประชากรหญิง  รวม 48,128 คน 

 

หมายเหตุ : ท่ีมาข้อมูลเมื่อ  ตุลาคม 2561  จาก http://www.amphoe.com 
 
ลักษณะภูมิประเทศ  และภูมิอากาศ 

ลักษณะภูมิประเทศ เป็นท่ีราบลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก มีพื้นท่ีเป็นท่ีราบลุ่ม ทางด้าน
ทิศเหนือมีแหล่งน้ าขนาดใหญ่พื้น ท่ี 812 ไร่  หรือท่ีเรียกว่า "บึงหล่ม"  อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  
852.20  ตารางกิโลเมตร    
           
การศึกษา 
           การศึกษาในระบบ 

สถานศึกษาสังกัด จ านวน
(โรงเรียน) 

จ านวน
ห้องเรียน 

จ านวน
ครู 

จ านวน
นักเรียน 

ประถมศึกษา 55 221 417 7,130 
มัธยมศึกษา 3 131 92 3,953 

รวม 58 352 509 11,083 
 
การศึกษานอกระบบ 

1. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอลาดยาว  จ านวน 1 แห่ง 
2. กศน.ต าบล     จ านวน   12    แห่ง 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%95%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B9%8C
http://www.amphoe.com/
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3. ห้องสมุดประชาชนอ าเภอ     จ านวน    1    แห่ง 
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก       จ านวน    17    แห่ง 

 
เศรษฐกิจ 

 การเกษตรกรรม 
 อ าเภอลาดยาวมีพื้นท่ีการเกษตรท้ังส้ิน  333,247  ไร่  ครอบครัวเกษตรกร 9,355 จ านวน ครอบครัว  พืช

เศรษากิจท่ีส าคัญ ๆ  ดังนี้ 
1. ข้าวนาป ี  พื้นท่ีปลูก จ านวน   235,100    ไร่ 
2. มันส าปะหลัง พื้นท่ีปลูก จ านวน      97,000    ไร่ 
3. ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ พื้นท่ีปลูก จ านวน     55,000     ไร่ 

ที่มา :   ส านักงานเกษตรอ าเภอลาดยาว 
 
 

การอุตสาหกรรม 
 มีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีได้รับอนุญาตด าเนินการและประกอบการ ดังนี้ 
 - โรงงานทอผ้า               จ านวน  1  แห่ง 
 - โรงสีขนาดใหญ่             จ านวน 5   แห่ง 
การพาณิชย์ 
          มีสถานีบริการน้ ามันเช้ือเพลิงขนาดใหญ่   จ านวน  8   แห่ง 

มีธนาคาร                                      จ านวน  6   แห่ง 
1. ธนาคารกรุงไทย  จ ากัด 
2. ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
3. ธนาคารกรุงเทพ  จ ากัด 
4. ธนาคารออมสิน สาขาลาดยาว 
5. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
6. ธนาคารไทยพาณิชย์ 
7. มีสหกรณ์ จ านวน 2  แห่ง ได้แก่ สหกรณ์เพื่อการเกษตร อ าเภอลาดยาว และ 
    สหกรณ์องค์การบริหารส่วนต าบลศาลเจ้าไก่ต่อ 

การบริการ 
          มีโรงแรม – สถานท่ีพักแรม    จ านวน    4   แห่ง 
          มีสถานบริการและเริงรมย์     จ านวน     4   แห่ง 
การท่องเที่ยว    จ านวน  2  แห่ง  ได้แก่ 
          วนอุทยานเขาหลวง   ต าบลวังม้า   อ. ลาดยาว จ. นครสวรรค์ 
          บึงหล่ม  หมู่ท่ี 1 หมู่ท่ี 5 ต าบลลาดยาว อ. ลาดยาว จ. นครสวรรค์ 
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หมู่ท่ี 2 ต าบลบ้านไร่ อ. ลาดยาว จ. นครสวรรค์  
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี 
          การศาสนาประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธประมาณร้อยละ  98  ศาสนาอื่น ๆ  ร้อยละ  2 
มีสถาบันหรือองค์กรทางศาสนา 
          วัด ท่ีพักสงฆ์  จ านวน  75    แห่ง 
          ศาลเจ้า จ านวน   2   แห่ง  
          โบสถ์คริสต์        จ านวน  2   แห่ง 
          ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีคล้ายคลึงกัน  ขนบธรรมเนียม ประเพณีท่ีส าคัญได้แก่   
          1. ประเพณีเจ้าพ่อเจ้าแม่ลาดยาว ระหว่างเดือน ธันวาคม ของทุกปี 
          2. งานของดีอ าเภอลาดยาว ระหว่างเดือน  สิงหาคม  ของทุกปี 
ที่มา : ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง (ตรวจสอบประชากรจากทะเบียนบ้าน แยกเป็นพืน้ที่  
        ณ เดือน กันยายน พ.ศ. 2560) 
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โครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการ 

กลุ่มอ านวยการ กลุ่มการศึกษานอกระบบ กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย  
ภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ 

-  งานธุรการ และงานสารบรรณ 
-  งานการเงิน 
-  งานบัญชี 
-  งานงบประมาณ 
-  งานพัสดุ 
-  งานบุคลากร 
-  งานอาคารสถานที่และ 
   ยานพาหนะ 
-  งานประชาสัมพันธ์ 
-  งานนโยบาย แผนงาน และ 
   งบประมาณ 
-  งานข้อมูลสารสนเทศและ 
   การรายงาน 
-  งานประกันคุณภาพภายใน 
   สถานศึกษา 
-  งานระบบควบคุมภายใน 
-  งานระบบควบคุมภายใน 
-  งานระบบควบคุมภายใน 
-  งานระบบควบคุมภายใน 
-  งานเลขานุการคณะกรรมการ 
   สถานศึกษา 
-  งานนิเทศภายใน 
-  งานสวัสดิการ 
 

-  งานพัฒนาวิชาการ 
-  งานกิจการนักศึกษา 
   และองค์กรนักศึกษา 
-  งานทะเบียน วัดผล 
   ประเมินผล และ 
   เทียบโอนผลการเรียน 
-  งานจัดกระบวนการ 
   เรียนรู้หลักปรัชญาของ 
   เศรษากิจพอเพียง 
-  งานการศึกษาเพื่อ 
   พัฒนาอาชีพ 
-  งานการศึกษาเพื่อพัฒนา 
   ทักษะชีวิต 
-  งานการศึกษาเพื่อพัฒนา 
   สังคมและชุมชน 
-  งานบริการให้ค าปรึกษา 
   แนะน า 
-  งานประเมินเทียบระดับ 
   การศึกษา 
-  งานจัดการศึกษาทางไกล 
   ผ่านดาวเทียม 

-  งานการศึกษาตามอัธยาศัย 
-  งานภาคีเครือข่ายและ 
   กิจการพิเศษ 

คณะกรรมการสถานศึกษา 
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 ทิศทางการด าเนินงานของสถานศึกษา 

วิสัยทัศน์  
          ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอลาดยาว เป็นองค์กรในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ให้กับประชาชน อย่างหลากหลายท่ัวถึง และมีคุณภาพบน
พื้นาานของปรัชญาเศรษากิจพอเพียง 

 พันธกิจ 
           1. จัดและส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
           2. ส่งเสริมและสนับสนุนกามีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและชุมชน ในการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

3. ส่งเสริมและพัฒนาการน าเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใช้ให้
เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
          4. พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือและวัตกรรม การวัดผลและประเมินผลในทุก
รูปแบบ 

5. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการเพื่อมุ่งจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพโดยยึดหลัก 
ธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วม 

     อัตลักษณ ์
     มีความรู้   อยู่อย่างพอเพียง   
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 จ านวนผู้เรียน ผู้รับบริการ และจ านวนผู้จัดการเรียนรู้ (ปีงบประมาณ 2563) 

หลักสตูร/ประเภท 
จ านวนผูเ้รียน (คน) รวมจ านวน 

(คน) 
จ านวนผู้จัดการเรียนรู้ (คน) 

ชาย หญิง 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน     
- ระดับประถมศึกษา 16 17 33 2 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 437 284 721 14 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 607 546 1,153 14 

รวมจ านวน (คน) 1,060 847 1,907 16 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน     
1.โครงการปฐมนิเทศนักศกึษา กศน.อ าเภอ
ลาดยาว ภาคเรียนที่ 2/2562 
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรตอิ าเภอลาดยาว 

79 70 149 17 

2.โครงการกิจกรรม 5 ธันวาคม เนื่องใน
โอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิล 
อดุลยเดช บรมนาถบพติร วันชาติ วันพ่อ
แห่งชาติ และวันดินโลก ประจ าปี 2563 

46 74 120 4 

3.โครงการค่ายบูรณาการการศกึษาและการ
เรียนรู้ในวิถีชีวิตโดยกระบวนการลกูเสอื 

61 57 118 25 

4.โครงการค่ายอบรมพัฒนาทักษะวิชากร
เพือ่เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (n-net) 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2562 

70 50 120 4 

5.โครงการค่ายพฒันาทักษะวิชาการรายวิชา
ภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา 
2562 

54 46 100 4 

6.โครงการ กศน.ร่วมใจ  เรียนรูก้ารท า
หน้ากากอนามัย และเจลล้างมือ  เพื่อสร้าง
เสริมสุขภาวะรู้เท่าทนัปอ้งกันเชื้อไวรัส 
covid-19”   

77 118 195 12 

7.โครงการปฐมนิเทศนักศกึษา กศน.อ าเภอ
ลาดยาว ภาคเรียนที่ 1/2563 
ปฐมนิเทศแบบออนไลน ์

69 51 120 16 

8.โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และศกึษาแหล่ง
เรียนรู ้

102 99 201 4 

9.โครงการค่ายอบรมพัฒนาทักษะวิชาการ
เพือ่เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 
1 ประจ าปกีารศกึษา 2563 (N-NET) 

53 67 150 4 
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หลักสตูร/ประเภท 
จ านวนผูเ้รียน (คน) รวมจ านวน 

(คน) 
จ านวนผู้จัดการเรียนรู้ (คน) 

ชาย หญิง 
10.โครงการค่ายอบรมเติมเต็มความรู้เพือ่
ยกระดบัผลสัมฤทธิ์ทางการศกึษาวิทย์ คณิต 
อังกฤษ ภาษาไทย ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศกึษา 
2563 

68 52 120 4 

11.โครงการส่งเสริมนิสัยรกัการอ่าน เพื่อ
พฒันาคุณภาพชีวิต 

21 30 51 4 

12.โครงการค่ายอาสายุวกาชาดนอก
โรงเรียนเฉลิมพระเกยีรต ิ88 พรรษา สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกติิ์ พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนี พันปีหลวง องค์สภานายิกา
สภากาชาดไทย 

62 26 88 25 

รวมจ านวน (คน) 762 770 1,532 123 
การศึกษาตอ่เนือ่ง     
1. โครงการศูนยฝ์กึอาชีพชุมชน 
 - 1 อ าเภอ 1 อาชีพ 
 - พัฒนาอาชีพระยะสั้น (กลุ่มสนใจ) 
 - ช้ันเรียนวิชาชีพ (31 ช่ัวโมงข้ึนไป) 
  

 
18 
142 
121 

 
182 
782 
307 

 
200 
924 
428 

 
8 

129 
29 

2. โครงการจัดการเรียนรู้ตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพยีง 

54 93 147 12 

3. โครงการจัดการศกึษาเพือ่พฒันาสังคม
และชุมชน 

184 225 409 10 

4. โครงการจัดการศกึษาเพือ่พฒันาทักษะ
ชีวิต 

342 494 836 24 

5. โครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดบั
ต าบล หลักสตูร Digital literacy 

173 224 397 24 

6.โครงการการจัดและส่งเสริมการจัด
การศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงพฒันาการทาง
กาย จิตและสมองของผู้สูงอายุ ประจ าปี
งบประมาณ 2563 

122 223 345 17 

รวมจ านวน (คน) 1,156 2,530 3,686 253 
การศึกษาตามอัธยาศัย     
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเรียนรู้วันส าคัญ:อ่าน
คิด ชีวิตเปลี่ยน 

397 348 745 16 
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หลักสตูร/ประเภท 
จ านวนผูเ้รียน (คน) รวมจ านวน 

(คน) 
จ านวนผู้จัดการเรียนรู้ (คน) 

ชาย หญิง 
กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนท่ีส าหรับชาวตลาด 256 426 682 16 
กิจกรรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน 51 69 120 16 
กิจกรรมบ้านหนังสือชุมชน 360 425 785 16 

รวมจ านวน (คน) 1,064 1,268 2,332 16 

หมายเหตุ สถานศึกษาสามารถปรับเปล่ียนแบบโครงสร้างตารางข้างต้นให้เหมาะสมได้ตามความต้องการ                    
และเป็นไปตามข้อมูลจริงของสถานศึกษา โดยข้อมูลต้องสะท้อนถึงจ านวนผู้เรียน ผู้รับบริการ และจ านวนผู้จัดการเรียนรู้ 

จ านวนบุคลากร (ปีงบประมาณ 2563) 

ประเภท/ต าแหน่ง 
จ านวน (คน) 

ต่ ากว่า ป.ตร ี ป.ตร ี ป.โท ป.เอก รวมจ านวน 
ข้าราชการครู  1 1  2 
บุคลากรทางการศึกษา  1   1 
ลูกจ้างประจ า   1  1 
อื่น ๆ (ระบุ) ..............................      
พนักงานราชการ      
 - ครูอาสาสมัคร  1   1 
 - ครู กศน. ต าบล  12 1  13 
 - ครูศูนย์การเรียนชุมชน      
 - อื่น ๆ (ระบุ) ..............................      
อัตราจ้าง      
 - ครูศูนย์การเรียนชุมชน  1   1 
 - อื่น ๆ  (ระบุ) ..............................      

รวมจ านวน  16 3  19 

 งบประมาณ (ปีงบประมาณ 2563) 
- เงินงบประมาณ   1,563,366 บาท 
- เงินนอกงบประมาณ   280,871.88 บาท 
 รวมจ านวนเงิน  1,844,237.88  บาท 

 
 
 
 
 



20 
 

 กศน.ต าบล/แขวง/ศูนย์การเรียนชุมชน 
กศน.ต าบล/แขวง ที่ต้ัง ผู้ประสานงาน/ผู้รับผิดชอบ 

กศน. ต าบลลาดยาว ม. 4 บ้านลาดยาว  ต.ลาดยาว นางสาวรุ่งทิวา  อินทรโมฬี 
กศน. ต าบลศาลเจ้าไก่ต่อ ม. 7 บ้านโพธิ์ศรีสามัคคี ต.ศาลเจ้าไก่ต่อ นางสาวสุภาพร  สุผามาลา 
กศน. ต าบลวังเมือง ม. 4 บ้านหนองไผ่  ต.วังเมือง นางละเอียด  จงเกตุกรณ์ 
กศน. ต าบลสร้อยละคร ม. 3 บ้านสร้อยละคร ต. สร้อยละคร นายนเรศ   ประสานสุข 
กศน. ต าบลมาบแก ม. 3 บ้านมาบแก  ต.มาบแก นางสาวเพชรรัตน์   เหล่าเขตกิจ 
กศน. ต าบลห้วยน้ าหอม ม. 5 บ้านสะเดาซ้าย ต.ห้วยน้ าหอม นางสาวศิราพร  แดงดี 
กศน. ต าบลสระแก้ว ม. 1 ต.สระแก้ว  ต.สระแก้ว นางสาวพรวิภา  สิงห์ลอ 
กศน. ต าบลบ้านไร่ ม. 4 บ้านเนินเรียง ต.บ้านไร ่ นายทินกร  แย้มสุข 
กศน. ต าบลหนองนมวัว ม. 3 บ้านหนองนมวัว ต.หนองนมวัว นางณิชนันท์   เหล่าเขตกิจ 
กศน. ต าบลวังม้า ม. 4 บ้านดอนรัง ต.วังม้า นางสาวพัชรินทร์  ใจงาม 
กศน. ต าบลเนินขี้เหล็ก ม. 6 บ้านดงฉัตรหวาย ต.เนินขี้เหล็ก นายเกษมสันต์  จันทร์สา 
กศน. ต าบลหนองยาว ม. 4 บ้านหนองยาว ต.หนองยาว นายอานนท์  สอนทอง 

 

 แหล่งเรียนรู้  
แหล่งเรียนรู้ ด้าน ที่อยู/่เบอร์โทรศัพท์ ผู้รับผิดชอบ 

โคก หนองนา โมเดล การเกษตรผสมผสาน 259หมู่ท่ี10 
ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว  
จ.นครสวรรค์ โทร.093-1394190 

นางณัิา์นรี  พรมสักดิ์ 

โคก หนองนา โมเดล การเกษตรผสมผสาน 259 หมู่ท่ี 10 
ต าบลลาดยาว อ.ลาดยาว  
จ.นครสวรรค์ โทร.093-1394190 

นายเฉลิม  พรมศักดิ์ 

ศูนย์เศรษากิจพอเพียง
ประจ าต าบลสร้อยละคร 

เกษตรกรรม 35/11 ม.9 ต.สร้อยละคร 
โทร.087-2025872 

นายจรัญ  ดาวเรือง 

วัดหนองจิกร ี วัฒนธรรม วัดหนองจิกรี ม.2 ต.สร้อยละคร - 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกระยา
สารทสร้างอาชีพ 

การท ากระยาสารท 097-2808335 นางเครือวรรณ  แสงตะวัน 

ฟาร์มเห็ดชุมพล นครสรรค์ การเพาะเห็ดนางฟ้า 0955270704 นายชุมพล  สายสอน 
วัดมาบแก พุทธศาสนา 40 ม.1  ต.มาบแก พระครูนิเวศธรรมประจักร ์
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แหล่งเรียนรู้ ด้าน ที่อยู/่เบอร์โทรศัพท์ ผู้รับผิดชอบ 
นาแปลงใหญ่บ้านหน้าเขาฯ เศรษากิจพอเพียง บ้านหน้าเขาฯ ม.7 ต.มาบแก นายเรืองวิทย์ เรือศรีจันทร์ 
ศูนย์วิสาหกิจชุมชนบ้าน
สะเดาซ้าย 

สถานท่ี/วัดุอุปกรณ์ 0987506924 นางสาวสมจิตร  โพธิวิจิตร 

ศพก.วังเมือง เศษากิจพอเพียง 16 หมู่ 10 ต.วังเมือง นายาิติโชค  ค าไทย 
วัดดอนพลอง ศาสนา ม.3 บ้านดอนพลอง                - 
ศูนย์เรียนรู้เศรษากิจ
พอเพียง 

เศรษากิจพอเพียง หมู่ 1 บ้านสวนขวัญ/056-385444 นางสาวปาริชาติ แรงกสิกร 

วิสาหกิจชุมชนต าบลบ้านไร่ อุตสาหกรรม การจัก
สานตะกร้าหวาย 

42/2 หมู่ 1 ต.บ้านไร่                  
อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์  
โทร.092-7340770 

นางชด  อัศจรรย์ 

วิสาหกิจชุมชนปุ๋ยอินทรีย์
ตราต้นไทร 

เกษตรกรรม 116/3 หมู่ 19 ต.บ้านไร่           
อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์  
โทร.087-1999261 

นางวรรณา  จันทร์สาร 

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ศพก.) 

แปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร 

161/3 หมู่ 11 บ้านน้ าผ้ึง           
ต.เนินขี้เหล็ก 

นางศรีสร้อย  จูมาศ 

วิสาหกิจชุมชนสตรี-เยาวชน 
สหกรณ์บ้านดอนตะเคียน 
หมู่ 3 บ้านดอนตะเคียน 

แหล่งเรียนรู้เกษตร
ปลอดสารพิษ เกษตร
อินทรีย์อาหาร
ปลอดภัย 

หมู่ท่ี 3  บ้านดอนตะเคียน          
ต.หนองยาว  

นางสาธิตา  ศิลป์อยู่ 

วัดหนองยาว โบราณสถาน หมู่ 3 ต.หนองยาว  เจ้าอาวาส/ผู้น าชุมชน 
โรงสีชุมชนตามรอยพ่อ วิสาหกิจชุมชน หมู่ 3 ต.หนองยาว  นางพรอนงค์  กล่ินยา 
เรือโบราณ โบราณวัตถุ 0921303584 ผู้ใหญ่บ้าน ม.6 
วัดวังดินดาด ศาสนา 0921303584 ผู้ใหญ่บ้าน ม.6 

วัดหนองโพธิ ์ ศาสนา 0802629946 ผู้ใหญ่บ้าน ม.10 

วัดวังม้า ศาสนา 0848957481 ก านัน ม.5 

วัดเกาะเปา ศาสนา 0956319555 ผู้ใหญ่บ้าน ม.12 

วัดไร่ใหญ ่ ศาสนา 0839601091 ผู้ใหญ่บ้าน ม.16 

วัดหนองกระดูกเนือ้ แหล่งเรียนรู้ประเภทส่ิง
ท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 

วัดหนองกระดูกเนือ้ หมู่ 6              
ต.หนองนมวัว  082-1764595 

พระปลัดสุภัค วิรโช เจ้า
อาวาสวัดหนองกระดูกเนื้อ 
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 ภาคีเครือข่าย  
ภาคีเครือข่าย  

(กลุ่ม องค์กร และหน่วยงาน) 
ด้าน ที่อยู ่ เบอร์โทรศัพท ์

อาสาสมัครจิตอาสาต าบลลาดยาว กิจกรรมท่ัวไปและส่งเสริม
การศึกษานอกระบบ 

บ้านเหนือลาดยาว 5/1 
หมู่ 4 ต.ลาดยาว  

086-3783509 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปุ๋ยหมักและ
สารชีวภาพบ้านหนองกระทุ่ม 

เกษตรผสมผสาน 274/7 หมู่ 10             
ต.ลาดยาว  

072-073317 

วิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัยร่มไผ่
กสิกรรมธรรมชาติ 

เกษตรทฤษฎีใหม่ 259 หมู่ 10                  
ต.ลาดยาว  

088-1493221 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงโค
เนื้อกระบือบ้านวังยาง 

การเล้ียงสัตว์ 13/1  หมู่  12  
ต.ลาดยาว  

088-2673201 

อบต.สร้อยละคร แหล่งเรียนรู้ในชุมชนด้าน
กิจกรรม ข้อมูล 

อบต.สร้อยละคร ม.3           
ต.สร้อยละคร 

056-886076 

รพ.สต.บ้านหนองจิกรี แหล่งเรียนรู้ในชุมชนด้าน
บุคคล 

รพ.สต.บ้านหนองจิกรี  
ม.2 ต.สร้อยละคร 

087-2107712 

องค์การบริหารส่วนต าบลศาลเจ้าไก่ต่อ ความรู้การป้องกันสา
ธารณภัยในชุมชน 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลศาลเจ้าไก่ต่อ 

056-880239 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล
ศาลเจ้าไก่ต่อ 

การนวด การใช้สมุนไพร 
การใช้ยา 

โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพประจ าต าบลศาล
เจ้าไก่ต่อ 

086 446 5671 
 

อบต.ต าบลมาบแก ด้านท้องถิ่น บ้านมาบแก ม.3  
ต.มาบแก 

- 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
บ้านมาบแก 

ด้านสุขภาพ บ้านมาบแก ม.3  
ต.มาบแก 

- 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยน้ าหอม สนับสนุน หมู่ 3 ต.ห้วยน้ าหอม  086-44076797 
อบต.วังเมือง ความรู้ในต าบล อบต.วังเมือง 056-200849 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล   ด้านสุขภาพ โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบล 
097-0815333 

รพ.สต.บ้านหนองโขมง สุขภาพอนามัย หมู่ 4 บ้านหนองโขมง 056-271753 
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 ภาคีเครือข่าย  
ภาคีเครือข่าย  

(กลุ่ม องค์กร และหน่วยงาน) 
ด้าน ที่อยู ่ เบอร์โทรศัพท ์

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ กิจกรรมท่ัวไปและส่งเสริม
การศึกษานอกระบบ 

บ้านหนองยาง หมู่ 5  
ต.บ้านไร่ อ.ลาดยาว  
จ.นครสวรรค์ 

081-8885140 

นายบุญยิ่ง  คงประจักษ์ สถานท่ีให้บริการกศน.
ต าบลบ้านไร่ 
และบ้านหนังสือชุมชน 

บ้านหนองนา หมู่ 25  
ต.บ้านไร่ อ.ลาดยาว  
จ.นครสวรรค์ 

084-3796486 

รพ.สต.บ้านหนองไร ่ วิทยากร หมู่ 5 ต. เนินขี้เหล็ก 084-5956285 
องค์การบริหารส่วนต าบลเนินขี้เหล็ก วิทยากร หมู่ 8 ต.เนินขี้เหล็ก 056-217745 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองยาว 
ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ต่างๆ  
อาคารสถานท่ี 

หมู่ 4 ต.หนองยาว  056009523 

รพสต.บ้านหนองยาว 
วิทยากร 
อาคารสถานท่ี 

หมู่.4 ต.หนองยาว   

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม้า สถานท่ี อบต.วังม้า ม.4 0904113988 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านเกาะ
เปา 

วิทยากร หมู่ 12  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านนก
คลาน 

วิทยากร หมู่ 13  

วัดหนองกระดูกเนือ้ แหล่งเรียนรู้ประเภทส่ิงท่ี
มนุษย์สร้างขึ้น 

วัดหนองกระดูกเนือ้หมู่ 
6 ต.หนองนมวัว   

082-1764595 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองนมวัว  99 หมู่ 1                   
ต.หนองนมวัว 

056-209029 

รพ.สต บ้านหนองนมวัว ด้านสาธารณสุข หมู่ท่ี 1 ต.หนองนมวัว  
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 ภูมิปัญญา 
บุคคล(ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญา ผู้น า) ความรู้ ความสามารถ ที่อยู/่เบอร์โทรศัพท์ 
นางอุมาวิชนีย์ หงษ์ทอง การท าตะกร้าสานเส้นพลาสติก ต.ลาดยาว 089-89601636 
นางเสมียน  มั่นเขตกิจ ทักษะชีวิตการดูแลผู้สูงอายุ ต.ลาดยาว 098-7634393 
นายเจริญ  ดาวเรือง ความด้านเศรษากิจพอเพียง 35/11 ม.9 ต.สร้อยละคร087-

2025872 
นางสมจิตร  เครือวัลย์ วิทยากรอาชีพ 59 ม.5 ต.สร้อยละคร      

094-6373232 
นางอ านวย  แฝกหอม ภูมิปัญญาด้านสมุนไพร 30/3 ม.5 ต.สร้อยละคร 
นายเสนอ เคยเหล่า ภูมิปัญญาด้านจักสาร 119/2 ม.10 ต.สร้อยละคร 
นางภัชรา  แกล้วการไถ งานฝีมือ ต.ศาลเจ้าไก่ต่อ 0844679300 
นางสาวชื่นจิตร  พันธ์ทอง การนวด สมุนไพร ต.ศาลเจ้าไก่ต่อ 0961453660 
นางสาวสนัด  แกงบวน การท าตะกร้าเชือกมัดฟาง ต.มาบแก 080-0299177 
นายเรืองวิทย์  เรือศรีจันทร์ การท าน้ าหมักชีวภาพ ต.มาบแก 084-4921276 
นายสมเจตน์ สวนสลา ผู้น าชุมชนดีเด่น ผู้ดูแลบ้านหนังสือ

ชุมชน ผู้ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม 
ต.วังเมือง 0997102776 

นายาิติโชค  ค าไทย เศรษากิจพอเพียง ต.วังเมือง 082-4796561 
นางบุญมา  เจกสิกรณ์ การท าไม้กวาดดอกหญ้า 19/6 หมู่ 10 ต.วังเมือง 
นายสมเดช  สวยดี  การท าปุ๋ยชีวภาพ 21 หมู่ 10 ต.วังเมือง 
นายฉลวย  เมฆฉาย หมอดิน,การเพาะเห็ดนางฟ้า 86/2 หมู่ 1 ต.สระแก้ว 
นางบังอร  คงแสง การท าไม้กวาดดอกหญ้า 153/4 หมู่ 7 ต.สระแก้ว 
นายชุดิศรณ์  พักขาว การเกษตร การขยายพันธ์พืช หมอดิน ต าบลบ้านไร่ 061-5030169 
นายปํญญา  สิงห์พร การเกษตร ต าบลบ้านไร่ 080-1256482 
นางชด  อัศจรรย์ การจักสานตะกร้าหวาย ต าบลบ้านไร่ 092-7340770 
นายกฤษณะ  มาเม่น ช่างเช่ือม/ช่างยนต์ 1 หมู่ 3 ต.เนินขี้เหล็ก 
นางกัลยา  นนทพา การท าน้ าพริงแกง 61/5 หมู่ 5 ต.เนินขี้เหล็ก 
นางนิตยา สุดรอด การนวดแผนไทยและสมุนไพรไทย หมู่ท่ี 4  บ้านหนองยาว 

ต.หนองยาว 084-8165209 
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บุคคล(ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญา ผู้น า) ความรู้ ความสามารถ ที่อยู/่เบอร์โทรศัพท์ 
นางพรอนงค์  กล่ินยา การเกษตรผสมผสาน หมู่ 3  บ้านดอนตะเคียน          

ต.หนองยาว 064-2678556 
นางสาธิตา  ศิลป์อยู่ เกษตรปลอดสารพิษ เกษตรอินทรีย์ 

อาหารปลอดภัย 
หมู่ 3  บ้านดอนตะเคียน       
ต.หนองยาว  095-6300438 

นายอร่าม บรรณทอง ด้านเศรษากิจพอเพียง หมู่ 14 ต าบลวังม้า
0865904380  

นางสาวน้อย วิชาพร ด้านอาชีพ หมู่ 9 ต าบลวังม้า0872100050  
นางสุพัชรี ยอดสุทธิ การท าอาหาร-ขนม 16/2 หมู่ 6 ต.หนองนมวัว 

0836449228 

 
หมายเหตุ  ให้บันทึกข้อมูลเฉพาะท่ีมีส่วนสนับสนุน ร่วมจัด หรือจัดกิจกรรม กศน. ในปีงบประมาณท่ีจัดท า  
              รายงานการประเมินตนเอง 
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 แผนปฏบิัติการประจ าปี (ปีงบประมาณ 2563) 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย จ านวนเป้าหมาย พื้นที ่ ระยะเวลา 
โครงการส่งเสริม
การรู้หนังสือ 

1. เพื่อให้ประชาชนท่ีไม่รู้
หนังสือมีความรู้พื้นาาน
สามารถใช้ภาษาไทยส าหรับ
การติดต่อส่ือสารและศึกษา
หาความรู้เพิ่มเติมได้ 
2. เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาส
ทางการศึกษาได้รับ
การศึกษาข้ันพื้นาาน 
3.เพื่อให้ผู้ลืมหนังสือเกิดการ
พัฒนาตนเองและอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข 

48 คน ต.ค. 62  
- ก.ย.63 

ต าบลศาลเจ้าไก่
ต่อ 

13,200 

โครงการจัด
การศึกษาข้ัน
พื้นาานและเทียบ
ระดับการศึกษา
อย่างท่ัวถึงและมี
คุณภาพ 

1. เพื่อเปิดโอกาสให้
ประชาชนท่ีพลาดและขาด
โอกาสทางการศึกษาเพื่อมา
หาความรู้เพิ่มเติม 
2.เพื่อยกระดับการศึกษาของ
ประชากรให้สูงขึ้น 

1,500 คน ต.ค. 62  
- ก.ย.63 

กศน.อ าเภอ
ลาดยาว 

กศน.ต าบล 12 
แห่ง 

2,074,480 

โครงการพัฒนา
คุณภาพการจัด
การศึกษาและการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 
กศน. 

1. เพื่อพัฒนาให้มีเรียนมี
ความรู้พื้นาานท่ีจ าเป็น
ส าหรับการด าเนินชีวิต และ
ได้รับการพัฒนาให้มี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
2.  เพื่อให้นักศึกษา กศน.
ตระหนัก เห็นความส าคัญ 
ศรัทธา และเช่ือมั่นการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี  

1,000 คน ต.ค. 62  
- ก.ย.63 

กศน.อ าเภอ
ลาดยาว 

 

655,370 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย จ านวนเป้าหมาย พื้นที ่ ระยะเวลา 
 3. พระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข 
4.  เพื่อให้นักศึกษา กศน.มี
คุณธรรมจริยธรรม ความดี
งาม รู้ผิดชอบช่ัวดี มีความ
ภูมิใจในความเป็นไทยและ
ยึดถือปิิบัติอยู่ในวิถีชีวิต 
5.  เพื่อให้นักศึกษา กศน.
รู้จักหลีกเล่ียงห่างไกลยาเสพ
ติด 

    

โครงการจัด
การศึกษาเพื่อ
พัฒนาทักษะชีวิต 
ประจ าปี
งบประมาณ 2563 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้มี
ความเข้าใจในการการ
พัฒนาทักษะชีวิตใน
หลักสูตรต่างๆ และสามารถ
น าความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ 

480 คน ต.ค. 62  
- ก.ย.63 

กศน.ต าบล 12 
แห่ง 

 

27,600.- 

โครงการการเรียนรู้
หลักปรัชญาของ
เศรษากิจพอเพียง 
ประจ าปี
งบประมาณ 2563 

1. เพื่อให้ประชาชนมีการ
จัดการความรู้เพื่อส่งเสริม
ความเข้มแข็งของชุมชน 
2. เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
ของเศรษากิจพอเพียงและ
สามารถมีทักษะในการ
ท างาน การด าเนินชีวิตบน
พื้นาานตามปรัชญา
เศรษากิจพอเพียง 
เพื่อให้ประชาชนน าความรู้ท่ี
ได้รับและประสบการณ์มา
ปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 

140 คน ต.ค. 62  
- ก.ย.63 

กศน.ต าบล 12 
แห่ง 

 

28,000 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย จ านวนเป้าหมาย พื้นที ่ ระยะเวลา 
โครงการการจัด
การศึกษาเพื่อ
พัฒนาอาชีพ 

- กิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพ
ชุมชน (หลักสูตรกลุ่มสนใจ
ไม่เกิน 30 ชม.) 
- กิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพ
ชุมชน (หลักสูตรช้ันเรียน
วิชาชีพ 31 ชม.ขึ้นไป) 
- กิจกรรม 1 อ าเภอ 1 
อาชีพ 

384 คน 
 
 

336 คน 
 
 

90 คน 

ต.ค. 62  
- ก.ย.63 

กศน.ต าบล 12 
แห่ง 

 

268,800 
 
 

151,200 
 
 

81,000 

โครงการจัด
การศึกษาเพื่อ
พัฒนาสังคมและ
ชุมชน ประจ าปี
งบประมาณ 2563 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้มี
ความเข้าใจในการการ
พัฒนาสังคมและชุมชนใน
หลักสูตรต่างๆ และสามารถ
น าความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ 

336 คน ต.ค. 62  
- ก.ย.63 

กศน.ต าบล 12 
แห่ง 

 

67,200 

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการขยะ
และส่ิงแวดล้อม 

1. เพื่อให้บุคลากร กศน.
นักศึกษา และประชาชน
รู้จักการคัดแยกขยะ 
2. เพื่อให้บุคลากร กศน. 
นักศึกษา และประชาชน 
บริหารจัดการทรัพยากร
อย่างมีประโยชน์ โดยการน า
กลับมาใช้ใหม่ 

120 คน ต.ค. 62  
- ก.ย.63 

กศน.อ าเภอ
ลาดยาว 

และ 
กศน.ต าบล 12 

แห่ง 
 

12,000 

โครงการ
ภาษาต่างประเทศ
เพื่อการส่ือสารด้าน
อาชีพ 

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้ความเข้าใจ
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร
ด้านอาชีพ 
 

40 คน ต.ค. 62  
- ก.ย.63 

กศน.อ าเภอ
ลาดยาว 

 

48,000 

 
 



29 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย จ านวนเป้าหมาย พื้นที ่ ระยะเวลา 
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

สามารถสนทนา
ภาษาอังกฤษเบื้องต้นในการ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

    

โครงการพัฒนา
เศรษากิจดิจิทัล 

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้พื้นาานเกี่ยวกับ
ดิจิทัลเพื่อเศรษากิจและ
สังคม 
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ได้อย่างปลอดภัย และรักษา
กฎ กติกา มารยาท 

360 คน ต.ค. 62  
- ก.ย.63 

กศน.อ าเภอ
ลาดยาว 

 

84,000 

โครงการประกัน
คุณภาพ กศน. 

1. เพื่อให้สถานศึกษามี
ระบบการบริหารตาม
กระบวนการประกัน
คุณภาพภายสถานศึกษา 
2. เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้
มีประสิทธิภาพในการ
ปิิบัติงานและเป็นท่ียอมรับ
แก่สาธารณชน 

19 คน ต.ค. 62  
- ก.ย.63 

กศน.อ าเภอ
ลาดยาว 

 

40,000 

โครงการพัฒนา 
กศน.ต าบล 5 ดีพรี
เมี่ยม 

1. เพื่อพัฒนา กศน.ต าบล
ต้นแบบให้มีครบท้ัง 5 ด้าน 
- Good Teacher 
- Good Place Best-
Check In 
- Good Activities 
- Good Partnership 
 

1 แห่ง ต.ค. 62  
- ก.ย.63 

กศน.ต าบล
สร้อยละคร  

100,000.- 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย จ านวนเป้าหมาย พื้นที ่ ระยะเวลา 
 2. เพื่อให้ กศน.ต าบล 5 ดี 

พรีเมี่ยมเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ี
เหมาะสมกับการจัด
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

    

โครงการพัฒนา
เครือข่าย กศน.และ
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

1. เพื่อจัดประชุมพัฒนา
เครือข่าย กศน.และ
คณะกรรมการสถานศึกษา  
2. เพื่อสร้างความรู้ ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับงาน กศน.
ให้กับเครือข่ายและ
คณะกรรมการสถานศึกษา  
 

40 คน ต.ค. 62  
- ก.ย.63 

กศน.อ าเภอ
ลาดยาว 

 

20,000 

โครงการพัฒนา
บุคลากร จัด
กิจกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นาาน กิจกรรม
การศึกษาต่อเนื่อง 
และการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ข อ ง บุ ค ล า ก ร ใ น ก า ร
ปิิบัติงาน 
2. เพื่อน าความรู้ไปใช้ในการ
ปิิบัติงานและพัฒนาระบบ
การให้บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

19 คน ต.ค. 62  
- ก.ย.63 

กศน.อ าเภอ
ลาดยาว 

 

200,000 

โครงการจัด
การศึกษาตาม
อัธยาศัย 

1. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการ
อ่านบ้านหนังสือชุมชน 
ส่งเสริมการอ่านหน่วย
บริการเคล่ือนท่ี(รถโมบาย) 
ส่งเสริมอาสาสมัครส่งเสริม
การอ่าน ส่งเสริมการอ่าน
ห้องสมุดเคล่ือนท่ี พัฒนา
ห้องสมุดประชาชน  
 

3,000 คน ต.ค. 62  
- ก.ย.63 

กศน.อ าเภอ
ลาดยาว 

 

70,000 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย จ านวนเป้าหมาย พื้นที ่ ระยะเวลา 
 (มุมเด็ก มุมหนังสือใหม่ มุม

นิทรรศการ) 
2. เพื่อเพิ่มอัตราการอ่าน
หนังสือของประชาชนในเขต
อ าเภอลาดยาว 

    

โครงการนิเทศและ
ติดตามงาน กศน. 

เพื่อพัฒนางานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ให้มี
ประสิทธิภาพ 

กศน.ต าบล 
12 แห่ง 

ต.ค. 62  
- ก.ย.63 

พื้นท่ีการจัด
กิจกรรมอ าเภอ

ลาดยาว 
 

10,000 

โครงการพัฒนา
ระบบควบคุม
ภายในและการ
บริหารความเส่ียง 

เพื่อพัฒนาระบบควบคุม
ภายในและการบริหารความ
เส่ียง 

1 แห่ง ต.ค. 62  
- ก.ย.63 

กศน.อ าเภอ
ลาดยาว 

 

3,000 

โครงการจัดท าและ
พัฒนาระบบ
าานข้อมูล
สารสนเทศตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

เพื่อพัฒนาระบบาานข้อมูล
สารสนเทศตามหลักธรรมาภิ
บาล 

1 แห่ง ต.ค. 62  
- ก.ย.63 

กศน.อ าเภอ
ลาดยาว 

 

3,000 

โครงการ กศน.
แหล่งเรียนรู้ของ
ชุมชน ประจ าปี
งบประมาณ 2563 

1. เพื่อจัดซื้อหนังสือพิมพ์ 
ส าหรับ กศน.ต าบล
สร้างใหม่ ให้นักศึกษาได้รับ
ข่าวสาร 
2. เพื่อจัดซื้อส่ือ ส าหรับ 
กศน.ต าบลสร้างใหม่ 
ส่งเสริมการอ่านให้กับ
นักศึกษา และประชาชน 
3. เพื่อพัฒนาภูมิทัศน์
ส าหรับ กศน.ต าบล
สร้างใหม่ ให้เหมาะสมกับ
การเป็นแหล่งเรียนรู้ 

1 แห่ง ต.ค. 62  
- ก.ย.63 

กศน.ต าบล
สร้อยละคร  

44,400 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย จ านวนเป้าหมาย พื้นที ่ ระยะเวลา 
โครงการจัดและ
ส่งเสริมการจัด
การศึกษาตลอด
ชีวิต เพื่อคง
พัฒนาการทางกาย 
จิต และสมองของ
ผู้สูงอายุ 

1. เพื่อส่งเสริมผู้สูงอายุให้มี
การพัฒนากาย จิต และ
สมอง ให้กับผู้สูงอายุ 
2. เพื่อป้องกันภาวะซึมเศร้า
ของผู้สูงอายุ 
 

120 คน ต.ค. 62  
- ก.ย.63 

พื้นท่ีการจัด
กิจกรรมอ าเภอ

ลาดยาว 
 

10,000 
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รางวัล เกียรติบัตร การเชิดชูเกียรติที่สถานศึกษาได้รับ (ต้ังแต่ปีงบประมาณที่จัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
ย้อนหลังไปไม่เกิน 3 ปีงบประมาณ) 

 
รางวัล เกียรติบัตร 

การเชิดชูเกียรติที่สถานศึกษาได้รับ 
ด้าน/เร่ือง หน่วยงาน องค์กรที่มอบ 

รางวัลชนะเลิศอันดับท่ี  1  ชุดรีไซเคิล 
ประจ าปี 2560 

เรื่อง ความคิดสร้างสรรค์ ส านักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ 

รางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 1 การเขียน
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ  ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ประจ าปี 2560 

เรื่อง ส่งเสริมการอ่าน กิจกรรม
ห้องสมุด 

ส านักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ 

รางวัลชนะเลิศอันดับท่ี  1  การเขียน
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ  ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ประจ าปี 2560 

เรื่อง ส่งเสริมการอ่าน กิจกรรม
ห้องสมุด 

ส านักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ 

รางวัลชนะเลิศอันดับท่ี  1  เพลงส่งเสริม
การอ่าน  (ความรู้เชิดชูไทย) ประจ าปี 
2560 

เรื่อง ส่งเสริมการอ่าน กิจกรรม
ห้องสมุด 

ส านักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1  การแข่งขัน
แนะน าหนงัสือดีท่ีน่าอ่าน ประจ าปี 2560 

เรื่อง ส่งเสริมการอ่าน กิจกรรม
ห้องสมุด 

ส านักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ 

รางวัลบ้านหนังสือชุมชนต้นแบบ  กลุ่มโซน อู่
ข้าว  อู่น้ า  ประจ าปี 2561 
 

เรื่อง กิจกรรมบ้านหนังสือชุมชน กลุ่มโซนอู่ข้าว อู่น้ า (จังหวัด
นครสวรรค์ จังหวัดพิจิต จังหวัด
ก าแพงเพชร จังหวัดอุทัยธานี) 

รางวัลชมเชย อันดับท่ี  2  ครู  กศน.4 G 
กศน.ต าบลสร้อยละคร ประจ าปี 2561 

เรื่อง การพัฒนา กศน.ต าบล ส านักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ 

รางวัลดีเด่น  สาขา  หน่วยงานภาคี
เครือข่ายภาครัาดีเด่น ระดับกลุ่ม
ส านักงาน  กศน.จังหวัด “กลุ่มอู่ข้าวอู่น้ า” 
ประจ าปี 2561 

เรื่อง หน่วยงานภาคีเครือข่าย
ภาครัาดีเด่น 

กลุ่มโซนอู่ข้าว อู่น้ า (จังหวัด
นครสวรรค์ จังหวัดพิจิต จังหวัด
ก าแพงเพชร จังหวัดอุทัยธานี) 

รางวัลดีเด่นระดับจังหวัด  สาขา  
หน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัาดีเด่น  
ประจ าปี 2561 
 

เรื่อง หน่วยงานภาคีเครือข่าย
ภาครัาดีเด่น 

ส านักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ 



34 
 

 
รางวัล เกียรติบัตร 

การเชิดชูเกียรติที่สถานศึกษาได้รับ 
ด้าน/เร่ือง หน่วยงาน องค์กรที่มอบ 

รางวัลดีเด่นระดับจังหวัด  สาขา  ศิษย์เก่า
ดีเด่น ประจ าปี 2561 

เรื่อง ศิษย์เก่าดีเด่น ส านักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ 

รางวัลชมเชยการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักศึกษา กศน.
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้านการ
ใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิต
และสังคม เรื่อง เครื่องตัดท่อนมันไร้
พลังงานไฟฟ้าเพื่อการขยายพันธุ์ 
 

เรื่อง  โครงงานวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์จังหวัดนครสวรรค์ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักศึกษา 
กศน.ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า
เพื่อชีวิตและสังคม เรื่อง เครื่องก าจัด
มลพิษทางอากาศประหยัดพลังงาน 
 

เรื่อง  โครงงานวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์จังหวัดนครสวรรค์ 

รางวัลชนะเลิศ กศน.ต าบลแบบ 5D         
พรีเมี่ยม กศน.ต าบลสร้อยละคร ระดับ
จังหวัดนครสวรรค์ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 
 

เรื่อง การพัฒนา กศน.ต าบล ส านักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ 
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 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ที่ผ่านมา 
1. ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีงบประมาณ ที่ผ่านมา 

1.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน/ประเดน็การพิจารณา 
น้ าหนัก

(คะแนน) 
ผลการประเมนิตนเอง 

คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่  1 คุณภาพของผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 50   
1.1 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพืน้าานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีสอดคล้องกับหลักสูตร
สถานศึกษา  

10   

1.2 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพืน้าานมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะที่ดี 
ตามที่สถานศึกษาก าหนด  

10   

1.3 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพื้นาานมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อืน่  

5 
  

1.4 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพืน้าานมีความสามารถในการสรา้งสรรค์งาน ชิ้นงาน  
หรือนวัตกรรม  

5   

1.5 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพืน้าานมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัล  4   
1.6 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพืน้าานมีสุขภาวะทางกาย และสนุทรียภาพ  4   
1.7 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพืน้าานมีความสามารถในการอ่าน การเขียน  4   
1.8 ผู้จบการศึกษาข้ันพื้นาานน าความรู้ ทักษะพื้นาานที่ได้รับไปใช้ หรือประยุกต์ใช้ 8   
มาตรฐานที ่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

20 
  

2.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบท และความต้องการของผูเ้รียน 
ชุมชน ท้องถ่ิน  

5   

2.2 สื่อที่เอื้อต่อการเรียนรู้  5   
2.3 ครูมีความรู ้ความสามารถในการจัดการเรียนรูท้ี่เนน้ผูเ้รียนเปน็ส าคัญ 5   
2.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 5   
มาตรฐานที ่ 3 คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา 30   
3.1 การบริหารจัดการของสถานศึกษาทีเ่นน้การมีสว่นร่วม 3   
3.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศกึษา 4   
3.3 การพัฒนาครู และบุคลากรของสถานศึกษา 3   
3.4 การใช้เทคโนโลยีดิจทิัลเพื่อสนับสนนุการบริหารจัดการ 3   
3.5 การก ากับ นเิทศ ติดตาม ประเมินผลการด าเนนิงานของสถานศึกษา 3   
3.6 การปิิบัติหนา้ที่ของคณะกรรมการสถานศกึษาที่เปน็ไปตามบทบาทที่ก าหนด 3   
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มาตรฐาน/ประเดน็การพิจารณา 
น้ าหนัก

(คะแนน) 
ผลการประเมนิตนเอง 

คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภาพ 
3.7 การส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 3   
3.8 การส่งเสริม สนับสนุนการสรา้งสงัคมแห่งการเรียนรู้ 5   
3.9 การวิจัยเพื่อการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษา 3   

รวม 100   
1.2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาต่อเนื่อง 

 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
น้ าหนัก
(คะแนน) 

ผลการประเมินตนเอง 
คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  1 คุณภาพของผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง 50   
1.1 ผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่องมีความรู้ ความสามารถ และหรือทักษะ และหรือคุณธรรม
เป็นไปตามเกณฑ์การจบหลักสูตร 

10   

1.2 ผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องสามารถน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ หรือประยุกต์ใช้  
บนาานค่านิยมร่วมของสังคม 

20   

1.3 ผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องท่ีน าความรู้ไปใช้จนเห็นเป็นประจักษ์หรือตัวอย่างท่ีดี   20   
มาตรฐานที่  2 คุณภาพการจัดการเรียนรู้การศึกษาต่อเนือ่ง 20   
2.1 หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องมีคุณภาพ 4   
2.2 วิทยากรการศึกษาต่อเนื่องมีความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์ 
ตรงตามหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง  

4 
  

2.3 ส่ือท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 4   
2.4 การวัดและประเมินผลผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง 4   
2.5 การจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่องท่ีมีคุณภาพ 4   
มาตรฐานที่  3 คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา 30   
3.1 การบริหารจัดการของสถานศึกษาท่ีเน้นการมีส่วนร่วม   3   
3.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   4   
3.3 การพัฒนาครู และบุคลากรของสถานศึกษา  3   
3.4 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ   3   
3.5 การก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษา   3   
3.6 การปิิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีเป็นไปตามบทบาทท่ีก าหนด   3   
3.7 การส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา   3   
3.8 การส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้  5   
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มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
น้ าหนัก
(คะแนน) 

ผลการประเมินตนเอง 
คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 

3.9 การวิจัยเพื่อการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษา 3   
รวม 100   

 1.3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามอัธยาศัย 
 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
น้ าหนัก
(คะแนน) 

ผลการประเมินตนเอง 
คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  1 คุณภาพของผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 50   
1.1 ผู้รับบริการมีความรู้ หรือทักษะ หรือประสบการณ์ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
ของโครงการ หรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 

50   

มาตรฐานที่  2 คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 20   
2.1 การก าหนดโครงการ หรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 5   
2.2 ผู้จัดกิจกรรมมีความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 5   
2.3 ส่ือ หรือนวัตกรรม และสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 5   
2.4 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 5   
มาตรฐานที่  3 คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา 30   
3.1 การบริหารจัดการของสถานศึกษาท่ีเน้นการมีส่วนร่วม   3   
3.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   4   
3.3 การพัฒนาครู และบุคลากรของสถานศึกษา  3   
3.4 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ   3   
3.5 การก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการด า ของสถานศึกษา   3   
3.6 การปิิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีเป็นไปตามบทบาทท่ีก าหนด   3   
3.7 การส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา   3   
3.8 การส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้ 5   
3.9 การวิจัยเพื่อการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษา 3   

รวม 100   

 

หมายเหตุ ในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2563 ไม่ต้องจัดท าข้อมูล
ในหัวข้อ “ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีงบประมาณท่ีผ่านมา” แต่ให้จัดท าข้อมูลในหัวข้อ ดังกล่าว 
ต้ังแต่ปีงบประมาณ 2564 เป็นต้นไป  
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2. ผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด คร้ังล่าสุด 
2.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน/ประเดน็การพิจารณา 
น้ าหนัก

(คะแนน) 
ผลการประเมนิตนเอง 

คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่  1 คุณภาพของผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 50   
1.1 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพืน้าานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีสอดคล้องกับหลักสูตร
สถานศึกษา  

10   

1.2 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพืน้าานมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะที่ดี 
ตามที่สถานศึกษาก าหนด  

10   

1.3 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพื้นาานมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่น  

5 
  

1.4 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพืน้าานมีความสามารถในการสรา้งสรรค์งาน ชิ้นงาน 
หรือนวัตกรรม  

5   

1.5 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพืน้าานมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัล  4   
1.6 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพืน้าานมีสุขภาวะทางกาย และสนุทรียภาพ  4   
1.7 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพืน้าานมีความสามารถในการอ่าน การเขียน  4   
1.8 ผู้จบการศึกษาข้ันพื้นาานน าความรู้ ทักษะพื้นาานที่ได้รับไปใช้หรือประยุกต์ใช้ 8   
มาตรฐานที ่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

20 
  

2.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบท และความต้องการของผูเ้รียน 
ชุมชน ท้องถ่ิน  

5   

2.2 สื่อที่เอื้อต่อการเรียนรู้  5   
2.3 ครูมีความรู ้ความสามารถ ในการจัดการเรียนรูท้ี่เนน้ผูเ้รียนเปน็ส าคัญ 5   
2.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 5   
มาตรฐานที ่ 3 คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา 30   
3.1 การบริหารจัดการของสถานศึกษาทีเ่นน้การมีสว่นร่วม 3   
3.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศกึษา 4   
3.3 การพัฒนาครู และบุคลากรของสถานศึกษา 3   
3.4 การใช้เทคโนโลยีดิจทิัลเพื่อสนับสนนุการบริหารจัดการ 3   
3.5 การก ากับ นเิทศ ติดตาม ประเมินผลการด าเนนิงานของสถานศึกษา 3   
3.6 การปิิบัติหนา้ที่ของคณะกรรมการสถานศกึษาที่เปน็ไปตามบทบาทที่ก าหนด 3   
3.7 การส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 3   
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มาตรฐาน/ประเดน็การพิจารณา 
น้ าหนัก

(คะแนน) 
ผลการประเมนิตนเอง 

คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภาพ 
3.8 การส่งเสริม สนับสนุนการสรา้งสงัคมแห่งการเรียนรู้ 5   
3.9 การวิจัยเพื่อการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษา 3   

รวม 100   
2.2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาต่อเนื่อง 

 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
น้ าหนัก
(คะแนน) 

ผลการประเมินตนเอง 
คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  1 คุณภาพของผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง 50   
1.1 ผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่องมีความรู้ ความสามารถ และหรือทักษะ  
และหรือคุณธรรมเป็นไปตามเกณฑ์การจบหลักสูตร 

10   

1.2 ผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องสามารถน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ หรือประยุกต์ใช้  
บนาานค่านิยมร่วมของสังคม 

20   

1.3 ผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องท่ีน าความรู้ไปใช้จนเห็นเป็นประจักษ์หรือตัวอย่างท่ีดี   20   

มาตรฐานที่  2 คุณภาพการจัดการเรียนรู้การศึกษาต่อเนือ่ง 20   
2.1 หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องมีคุณภาพ 4   
2.2 วิทยากรการศึกษาต่อเนื่อง มีความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์ 
ตรงตามหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง  

4 
  

2.3 ส่ือท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 4   
2.4 การวัดและประเมินผลผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง 4   
2.5 การจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่องท่ีมีคุณภาพ 4   
มาตรฐานที่  3 คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา 30   
3.1 การบริหารจัดการของสถานศึกษาท่ีเน้นการมีส่วนร่วม   3   
3.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   4   
3.3 การพัฒนาครู และบุคลากรของสถานศึกษา  3   
3.4 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ   3   
3.5 การก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษา   3   
3.6 การปิิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีเป็นไปตามบทบาทท่ีก าหนด   3   
3.7 การส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา   3   
3.8 การส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้  5   
3.9 การวิจัยเพื่อการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษา 3   
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มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
น้ าหนัก
(คะแนน) 

ผลการประเมินตนเอง 
คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 

รวม 100   
 
 2.3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามอัธยาศัย 

 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
น้ าหนัก
(คะแนน) 

ผลการประเมินตนเอง 
คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  1 คุณภาพของผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 50   
1.1 ผู้รับบริการมีความรู้ หรือทักษะ หรือประสบการณ์ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
ของโครงการ หรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 

50   

มาตรฐานที่  2 คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 20   
2.1 การก าหนดโครงการ หรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 5   
2.2 ผู้จัดกิจกรรมมีความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 5   
2.3 ส่ือ หรือนวัตกรรม และสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 5   
2.4 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 5   
มาตรฐานที่  3 คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา 30   
3.1 การบริหารจัดการของสถานศึกษาท่ีเน้นการมีส่วนร่วม   3   
3.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   4   
3.3 การพัฒนาครู และบุคลากรของสถานศึกษา  3   
3.4 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ   3   
3.5 การก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษา   3   
3.6 การปิิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีเป็นไปตามบทบาทท่ีก าหนด   3   
3.7 การส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา   3   
3.8 การส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้ 5   
3.9 การวิจัยเพื่อการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษา 3   

รวม 100   
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หมายเหตุ ในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2563 ไม่ต้องจัดท าข้อมูล
ในหัวข้อ “ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ครั้งล่าสุด” จนกว่าสถานศึกษาจะได้รับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัดตามมาตราานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
ตามประกาศท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศใช้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตราานการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ลงวันท่ี 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562  
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3. ผลการประเมินคุณภาพภายนอก คร้ังล่าสุด 
3.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน/ประเดน็การพิจารณา 
น้ าหนัก

(คะแนน) 
ผลการประเมนิตนเอง 

คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่  1 คุณภาพของผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 50   
1.1 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพืน้าานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีสอดคล้องกับหลักสูตร
สถานศึกษา  

10   

1.2 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพืน้าานมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะที่ดี 
ตามที่สถานศึกษาก าหนด  

10   

1.3 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพื้นาานมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อืน่  

5 
  

1.4 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพืน้าานมีความสามารถในการสรา้งสรรค์งาน ชิ้นงาน 
หรือนวัตกรรม  

5   

1.5 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพืน้าานมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัล  4   
1.6 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพืน้าานมีสุขภาวะทางกาย และสนุทรียภาพ  4   
1.7 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพืน้าานมีความสามารถในการอ่าน การเขียน  4   
1.8 ผู้จบการศึกษาข้ันพื้นาานน าความรู้ ทักษะพื้นาานที่ได้รับไปใช้ หรือประยุกต์ใช้ 8   
มาตรฐานที ่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

20 
  

2.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบท และความต้องการของผูเ้รียน 
ชุมชน ท้องถ่ิน  

5   

2.2 สื่อที่เอื้อต่อการเรียนรู้  5   
2.3 ครูมีความรู ้ความสามารถในการจัดการเรียนรูท้ี่เนน้ผูเ้รียนเปน็ส าคัญ 5   
2.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 5   
มาตรฐานที ่ 3 คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา 30   
3.1 การบริหารจัดการของสถานศึกษาทีเ่นน้การมีสว่นร่วม 3   
3.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศกึษา 4   
3.3 การพัฒนาครู และบุคลากรของสถานศึกษา 3   
3.4 การใช้เทคโนโลยีดิจทิัลเพื่อสนับสนนุการบริหารจัดการ 3   
3.5 การก ากับ นเิทศ ติดตาม ประเมินผลการด าเนนิงานของสถานศึกษา 3   
3.6 การปิิบัติหนา้ที่ของคณะกรรมการสถานศกึษาที่เปน็ไปตามบทบาทที่ก าหนด 3   
3.7 การส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 3   
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มาตรฐาน/ประเดน็การพิจารณา 
น้ าหนัก

(คะแนน) 
ผลการประเมนิตนเอง 

คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภาพ 
3.8 การส่งเสริม สนับสนุนการสรา้งสงัคมแห่งการเรียนรู้ 5   
3.9 การวิจัยเพื่อการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษา 3   

รวม 100   
 
3.2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาต่อเนื่อง 

 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
น้ าหนัก
(คะแนน) 

ผลการประเมินตนเอง 
คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  1 คุณภาพของผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง 50   
1.1 ผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่องมีความรู้ ความสามารถ และหรือทักษะ  
และหรือคุณธรรมเป็นไปตามเกณฑ์การจบหลักสูตร 

10   

1.2 ผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องสามารถน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ หรือประยุกต์ใช้  
บนาานค่านิยมร่วมของสังคม 

20   

1.3 ผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องท่ีน าความรู้ไปใช้จนเห็นเป็นประจักษ์หรือตัวอย่างท่ีดี   20   
มาตรฐานที่  2 คุณภาพการจัดการเรียนรู้การศึกษาต่อเนือ่ง 20   
2.1 หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องมีคุณภาพ 4   
2.2 วิทยากรการศึกษาต่อเนื่องมีความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์ 
ตรงตามหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง  

4 
  

2.3 ส่ือท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 4   
2.4 การวัดและประเมินผลผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง 4   
2.5 การจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่องท่ีมีคุณภาพ 4   
มาตรฐานที่  3 คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา 30   
3.1 การบริหารจัดการของสถานศึกษาท่ีเน้นการมีส่วนร่วม   3   
3.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   4   
3.3 การพัฒนาครู และบุคลากรของสถานศึกษา  3   
3.4 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ   3   
3.5 การก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษา   3   
3.6 การปิิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีเป็นไปตามบทบาทท่ีก าหนด   3   
3.7 การส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา   3   
3.8 การส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้  5   



44 
 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
น้ าหนัก
(คะแนน) 

ผลการประเมินตนเอง 
คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 

3.9 การวิจัยเพื่อการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษา 3   
รวม 100   

 3.3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามอัธยาศัย 
 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
น้ าหนัก
(คะแนน) 

ผลการประเมินตนเอง 
คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  1 คุณภาพของผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 50   
1.1 ผู้รับบริการมีความรู้ หรือทักษะ หรือประสบการณ์ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
ของโครงการ หรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 

50   

มาตรฐานที่  2 คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 20   
2.1 การก าหนดโครงการ หรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 5   
2.2 ผู้จัดกิจกรรมมีความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 5   
2.3 ส่ือ หรือนวัตกรรม และสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 5   
2.4 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 5   
มาตรฐานที่  3 คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา 30   
3.1 การบริหารจัดการของสถานศึกษาท่ีเน้นการมีส่วนร่วม   3   
3.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   4   
3.3 การพัฒนาครู และบุคลากรของสถานศึกษา  3   
3.4 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ   3   
3.5 การก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษา   3   
3.6 การปิิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีเป็นไปตามบทบาทท่ีก าหนด   3   
3.7 การส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา   3   
3.8 การส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้ 5   
3.9 การวิจัยเพื่อการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษา 3   

รวม 100   

หมายเหตุ การจัดท าข้อมูลในหัวข้อ “ผลการประเมินคุณภาพภายนอก ครั้งล่าสุด” สถานศึกษาจะกรอกข้อมูลได้
ต่อเม่ือได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. โดยใช้มาตราานหรือประเด็นการพิจารณา การประเมิน
คุณภาพภายนอกท่ีสอดคล้องกับมาตราานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตามประกาศท่ี
กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศใช้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตราานการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ลงวันท่ี 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562 แล้ว 
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 ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา จากผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีงบประมาณ ที่ผ่านมา 
1. ................................................................................................................................................................................ 
2. ................................................................................................................................................................................ 
3. ................................................................................................................................................................................ 
4. ................................................................................................................................................................................ 
5. ................................................................................................................................................................................ 

 ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา จากผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด 
คร้ังล่าสุด 
1. ................................................................................................................................................................................ 
2. ................................................................................................................................................................................ 
3. ................................................................................................................................................................................ 
4. ................................................................................................................................................................................ 
5. ................................................................................................................................................................................ 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา จากผลการประเมินคุณภาพภายนอก คร้ังล่าสุด 

1. ................................................................................................................................................................................ 
2. ................................................................................................................................................................................ 
3. ................................................................................................................................................................................ 
4. ................................................................................................................................................................................ 
5. ................................................................................................................................................................................ 

 ท้ังนี้ จากข้อมูลข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาท่ีได้จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ในระยะเวลาท่ีผ่านมา สถานศึกษาจึงได้น ามาวิเคราะห์ และจัดล าดับความส าคัญพร้อมท้ังน าข้อเสนอแนะ/              
แนวทางการพัฒนาท่ีจัดล าดับไว้มาด าเนินงานในปีงบประมาณนี้ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้ 

1. .................................................................................................................................................................. 
2. .................................................................................................................................................................. 
3. .................................................................................................................................................................. 
4. .................................................................................................................................................................. 
5. .................................................................................................................................................................. 
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ค่าเป้าหมายของสถานศึกษา 
เพื่อเป็นการก าหนดเป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษา ตามแนวทางการประเมินคุณภาพ

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จึงมีการก าหนดค่าเป้าหมายเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่จะให้เกิดแก่ผู้เรียน 
โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรของสถานศึกษา เพื่อใช้ในการเทียบเคียง ตรวจสอบ 
ประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษาเฉพาะในประเด็นการพิจารณาท่ีสมควรจัดให้มีการก าหนด         
ค่าเป้าหมาย ส าหรับใช้ในการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ไว้ดังนี้  

มาตรฐานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประเด็นการพิจารณาท่ี 1.1 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพื้นาานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดีสอดคล้องกับหลักสูตร

สถานศึกษา 
ค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ คือ สถานศึกษามีการก าหนดคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

รายวิชาบังคับที่ไว้เป็นค่าเป้าหมาย โดยก าหนดจาก  
  คะแนนเฉล่ียผลการสอบปลายภาคเรียนของผู้เรียน จ านวน 2 ภาคเรียน หรือ 
 คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-net) 

จ านวน 2 ภาคเรียน ดังนี้ 

ระดับ/รายวิชา 
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาบังคับ 

ที่สถานศึกษาก าหนดไว้เป็นค่าเป้าหมาย (คะแนน) 
ประถมศึกษา  

 ทักษะการเรียนรู ้ 20.50 
 ภาษาไทย 0 
 ภาษาอังกฤษพื้นาาน 8.50 
 คณิตศาสตร์ 12.50 
 วิทยาศาสตร์ 10.55 
 ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ 19.41 
 ทักษะการประกอบอาชีพ 16.16 
 พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน 8.50 
 เศรษากิจพอเพียง 8.50 
 สุขศึกษา พลศึกษา 16.50 
 ศิลปศึกษา 8.00 
 สังคมศึกษา 10.00 
 ศาสนา และหน้าท่ีพลเมือง 9.50 
 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 6.50 
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มัธยมศึกษาตอนต้น  
 ทักษะการเรียนรู ้ 15.50 
 ภาษาไทย 15.57 
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 10.59 
 คณิตศาสตร์ 11.47 
 วิทยาศาสตร์ 12.76 
 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 16.19 
 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 15.10 
 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 14.88 
 เศรษากิจพอเพียง 15.93 
 สุขศึกษา พลศึกษา 17.46 
 ศิลปศึกษา 13.93 
 สังคมศึกษา 13.41 
 ศาสนา และหน้าท่ีพลเมือง 15.15 
 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 12.51 

มัธยมศึกษาตอนปลาย  
 ทักษะการเรียนรู ้ 17.93 
 ภาษาไทย 14.93 
 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม 11.19 
 คณิตศาสตร์ 11.20 
 วิทยาศาสตร์ 16.76 
 ช่องทางการขยายอาชีพ 17.22 
 ทักษะการขยายอาชีพ 15.80 
 พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง 14.69 
 เศรษากิจพอเพียง 17.85 
 สุขศึกษา พลศึกษา 17.30 
 ศิลปศึกษา 14.68 
 สังคมศึกษา 12.67 
 ศาสนา และหน้าท่ีพลเมือง 19.48 
 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 17.22 
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หมายเหตุ สถานศึกษาควรก าหนดค่าคะแนนเป้าหมายเฉพาะรายวิชาบังคับท่ีมีแผนการลงทะเบียนเรียน 
ตามหลักสูตรสถานศึกษา ในปีงบประมาณท่ีสถานศึกษาจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 

 
ประเด็นการพิจารณาที่ 1.2 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่ดี

ตามที่สถานศึกษาก าหนด  
ค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ คือ สถานศึกษาคาดว่าจะมีผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นาานท่ีได้รับการยกย่อง 

เชิดชูเกียรติ หรือเป็นแบบอย่างท่ีดีในด้านท่ีเกี่ยวข้องกับการมี คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม หรือคุณลักษณะท่ีดี  
จ านวน 24 คน (หรือ สถานศึกษาจะก าหนดเป็นร้อยละของจ านวนผู้เรียน ก็ได้) 

โดยพิจารณาจาก ผู้เรียนท่ีได้รับการยกย่อง  เชิดชูเกียรติ  หรือเป็นแบบอย่างท่ีดีในด้านท่ีเกี่ยวข้องกับการ
มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม หรือคุณลักษณะท่ีดี โดยคัดเลือกจาก กศน.ต าบล 2 คน จาก กศน.ต าบลท่ีรับผิดชอบ 
12 แห่ง  ในปีงบประมาณ  2563 

 
ประเด็นการพิจารณาที่ 1.3 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี

วิจารณญาณ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่น 
ค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ คือ สถานศึกษาคาดว่าจะมีผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นาานท่ีมีความสามารถ

ในการคิดวิเคราะห์ ไตร่ตรองอย่างรอบคอบ โดยใช้ข้อมูลและเหตุผลประกอบการตัดสินใจ แก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้อง สมเหตุสมผล และสามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่นได้  จ านวน  96 คน (หรือ สถานศึกษาจะ
ก าหนดเป็นร้อยละของจ านวนผู้เรียน ก็ได้)     

โดยพิจารณาจาก ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นร่วมกับผู้อื่น ร้อยละ 5 ของผู้เรียนท่ีลงทะเบียนในแต่ละ กศน.ต าบล จากจ านวน กศน.ต าบลท่ีรับผิดชอบ 
12 แห่ง  ในปีงบประมาณ  2563 (จ านวนผู้ลงทะเบียนภาคเรียนท่ี 2/2562 และ ภาคเรียน 1/2563 ท้ังหมด  2 
ภาคเรียน  จ านวน 1,907 คน)  

 
ประเด็นการพิจารณาที่ 1.4 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสามารถในการสร้างสรรค์งาน ช้ินงาน 

หรือนวัตกรรม 
ค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ คือ สถานศึกษาคาดว่าจะมีผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นาานท่ีสามารถสร้าง

โครงงาน ช้ินงาน ส่ิงประดิษา์ งานสร้างสรรค์ หรือส่ิงใหม่ท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง  จ านวน 36 คน  
(หรือ สถานศึกษาจะก าหนดเป็นร้อยละของจ านวนผู้เรียน ก็ได้) 

โดยพิจาณาจาก  ผู้เรียนการศึกษาข้ันพื้นาานมีความสามารถในการสร้างสรรค์งาน ช้ินงาน หรือนวัตกรรม 
โดยคัดเลือกจาก กศน.ต าบลละ 3 คน จากจ านวน กศน.ต าบลท่ีรับผิดชอบ 12 แห่ง ในปีงบประมาณ  2563 (ภาค
เรียนท่ี  2/2562  และ  ภาคเรียนท่ี  1/2563) 
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ประเด็นการพิจารณาที ่1.8 ผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐานน าความรู้ ทักษะพื้นฐานที่ได้รับไปใช้หรือประยกุต์ใช ้
 ค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ คือ สถานศึกษาคาดว่าจะมีจ านวนผู้จบการศึกษาตามหลักสูตร

การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นาาน ท่ีสามารถน าความรู้ ทักษะพื้นาานท่ีได้รับไปใช้ หรือประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินชีวิต การประกอบอาชีพ หรือเพื่อการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น จ านวน 66 คน (หรือ สถานศึกษาจะ
ก าหนดเป็นร้อยละของจ านวนผู้เรียน ก็ได้) 

โดยพิจารณาจาก  ผู้จบการศึกษาขั้นพื้นาานน าความรู้ ทักษะพื้นาานท่ีได้รับไปใช้หรือประยุกต์ใช้ ร้อยละ 
20  ของผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นาาน  ภาคเรียนท่ี 2/2562  และ  ภาคเรียนท่ี 1/2563 จ านวน 332 คน ใน
ปีงบประมาณ  2563 

 
มาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง 
ประเด็นการพิจารณาที่ 1.3 ผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่น าความรู้ไปใช้จนเห็นเป็นประจักษ์หรือ

ตัวอย่างที่ดี 
ค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ คือ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ

ลาดยาว  คาดว่าจะมีจ านวนผู้จบการศึกษา และหรือจ านวนกลุ่มผู้จบการศึกษาต่อเนื่อง ท่ีมีผลการด าเนินงานท่ีเห็น
เป็นประจักษ์ในพื้นท่ี หรือเป็นตัวอย่างท่ีดี จ านวน 182 คน  

โดยพิจารณาจาก  ผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องท่ีน าความรู้ไปใช้จนเห็นเป็นประจักษ์หรือตัวอย่างท่ี
ดี  ร้อยละ 10  ของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง (การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพหลักสูตรไม่เกิน 30 ช่ัวโมง จ านวน 
286 คน การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพหลักสูตรต้ังแต่ 31 ช่ัวโมง ขึ้นไป จ านวน 924 คน, 1 อ าเภอ 1 อาชีพ จ านวน 
200 คน และโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน จ านวน 409 คน รวมผู้จบจ านวน 1,819 คน) น า
ความรู้ไปใช้จนเห็นเป็นประจักษ์ ในปีงบประมาณ  2563 

 
 
หมายเหตุ สถานศึกษาก าหนดค่าเป้าหมายของสถานศึกษา เฉพาะในมาตรฐาน หรือประเด็นการพิจารณาที่ต้องใช้ 
ค่าเป้าหมายในแต่ละประเภท ตามบทบาทหน้าท่ีของสถานศึกษาในการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามมาตราาน
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีก าหนดขึ้น 
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บทที่ 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

   

 Lศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอลาดยาว  สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ มีการจัดการศึกษา 
3 ประเภท ประกอบด้วย 

 การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นาาน 
 การศึกษาต่อเนื่อง 
 การศึกษาตามอัธยาศัย 

ซึ่งได้มีการก าหนด และประกาศมาตราานการศึกษาของสถานศึกษาไว้แล้ว เมื่อวันท่ี 15 เดือน มกราคม พ.ศ.2563
จึงได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2563 ตามมาตราานการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีสอดคล้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตราานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ประกาศ ณ วันท่ี 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
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ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เฉพาะมาตราานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นาาน และมาตราานท่ี 2 คุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นาานท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ) 

มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 

มาตรฐานที่  1 คุณภาพของ
ผู้เรียนการศึกษานอกระบบ  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

50   

43.94 ยอดเยี่ยม 

1.1 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพื้นาาน 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดี
สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา  

10       กศน. อ าเภอลาดยาว ได้จัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งในหลักสูตร
แต่ระดับได้ก าหนดแผนการลงทะเบียนรายวิชา
บังคับ วิชาบังคับเลือก และวิชาเลือกเสรี ตาม
โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นาาน 2551  
โดยในการลงทะเบียนเรียนตามรายวิชา ท่ีมี
แผนการลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ซึ่งในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 มีรายวิชา
บังคับ และรายวิชาบังคับเลือกท่ีลงทะเบียนให้
นักศึกษา 3 ระดับ ดังนี้  

1. วิชาทักษะการเรียนรู้ 
2. วิชาช่องทางการประกอบอาชีพ 
3. วิชาทักษะการประกอบอาชีพ 

     จากผลการด าเนินงาน กศน.อ าเภอ
ลาดยาวได้จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา
ท้ัง 3 ระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โดยได้น าแผนการลงทะเบียนรายวิชาท่ี
ก าหนดไว้ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2562 และภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2563 แล้วน าผลการสอบปลายภาค
เรียนเทียบเคียงกับค่าเป้าหมายท่ี
สถานศึกษาก าหนดไว้แต่ละรายวิชา 
และน าผลท่ีมีค่าเท่ากับหรือสูงกว่าใน
แต่ละระดับ มาค านวณผลเฉล่ียของ
การสอบปลายภาค ซึ่งผลปรากิว่า มี
ผลคะแนนเฉล่ียเท่ากับหรือสูงกว่า ท้ัง 

8.33 ดีเลิศ 
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มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
4. วิชาพัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน 
5. วิชาภาษาอังกฤษพื้นาาน 
6. วิชาศิลปศึกษา 
7. วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย 
8. วิชาการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค  

     ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 มีรายวิชา
บังคับ และรายวิชาบังคับเลือกท่ีลงทะเบียนให้
นักศึกษา 3 ระดับ ดังนี้  

1. วิชาทักษะการเรียนรู้ 
2. วิชาช่องทางการประกอบอาชีพ 
3. วิชาทักษะการประกอบอาชีพ 
4. วิชาพัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน 
5. วิชาวิทยาศาสตร์ 
6. วิชาศาสนาและหน้าท่ีพลเมือง 
7. วิชาลูกเสือ กศน. 
8. วิชาวัสดุศาสตร์ 1 
9. วิชาคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น 

     โดยใช้คะแนนเฉล่ียผลการสอบปลายภาคเรียน
ของผู้เรียน จ านวน 2 ภาคเรียน (ภาคเรียน 2/62 

3 ระดับของ กศน.อ าเภอลาดยาว 
จ านวน  26  วิชา 
หลักฐานและร่องรอย 
1.รายงานผลคะแนนเฉล่ียผลการสอบ
ปลายภาคเรียนของผู้เรียนทุกระดับ
การ ศึกษา ใน ร ายวิ ช าบั ง คับขอ ง
สถานศึกษา 
2. ตารางสรุปข้อมูลคะแนนเฉล่ียผล
ก า ร ส อ บ ภ า ค วิ ช า บั ง คั บ ข อ ง
สถานศึกษาเปรียบเทียบกับคะแนนค่า
เป้าหมายท่ีก าหนด 
3. หลักสูตรสถานศึกษาท้ัง 3 ระดับ 
4. แผนการลงทะเบียน 
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มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
และภาคเรียน 1/63)  และนับจ านวนรายวิชา
บังคับท่ีมีคะแนนเฉล่ียท่ีเท่ากับหรือสูงกว่าค่า
คะแนนเป้าหมายท่ีก าหนดไว้  ท้ัง 3 ระดับ
การศึกษา ดังนี้ 

1. ระดับประถมศึกษา มีรายวิชาบังคับท่ี
คะแนนเฉล่ียท่ีเท่ากับหรือสูงกว่าจ านวน 
8 รายวิชา 

2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีรายวิชาบังคับ
ท่ีคะแนนเฉล่ียท่ีเท่ากับหรือสูงกว่าจ านวน 
9 รายวิชา 

3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีรายวิชา
บังคับท่ีคะแนนเฉล่ียท่ีเท่ากับหรือสูงกว่า
จ านวน 9 รายวิชา 

      เมื่อได้ผลจ านวนรายวิชาแล้ว จึงคิดค านวณ
คะแนนท่ีได้เทียบกับค่าน้ าหนักคะแนน ซึ่งมีค่า
คะแนนเฉล่ียในภาพรวมปีงบประมาณ 2563 
เท่ากับ 41.66   
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มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 

1.2 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพื้นาาน 
มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม  
และคุณลักษณะท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด  

10 กศน.อ าเภอลาดยาว มีการประชุมวางแผนเพื่อ
ร่วมกันวางแผนการจัดกิจกรรมโครงการ เพื่อ
สนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
และคุณลักษณะท่ีดีอยู่ร่วมกันในสังคมและชุมชน 
ได้ด าเนินโครงการท่ีสนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะท่ีดีอยู่ร่วมกัน
ในสังคมและชุมชน ดังนี้ 
     -โครงการกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติไทย และวัน
พ่อแห่งชาติ  
     -โครงการค่ายบูรณาการการศึกษาและการ
เรียนรู้ในวิถีชีวิตโดยกระบวนการลูกเสือ 
     -โครงการลูกเสือมัคคุเทศก์ 
     -โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต  
     -โครงการค่ายอาสายุวกาชาดนอกโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้า

     จากผลการด า เนิน ง าน กศน .
อ าเภอลาดยาวได้วางแผน ประชุม 
บุคลากร กศน.อ าเภอลาดยาวเพื่อ
จัดท าโครงการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะท่ีดีอยู่ร่วมกันในสังคมและ
ชุมชน มีการคัดเลือกแบบอย่างท่ีดีจาก
นั ก ศึ ก ษ า ท้ั ง ห ม ด ท่ี มี คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรม ของกศน.อ าเภอลาดยาว
จ านวน 24 คน ซึ่ ง เป็นไปตามค่า
เป้าหมายท่ีก าหนด และก าหนการ
ประเมินคุณธรรม จริยธรรม ของ
ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นาานในแต่ละ
ภาคเรียน 
     นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนภาค
เรียน 2/2562 และภาคเรียน 1/2563 
มีจ านวน 1,907 คน มีนักศึกษาท่ีมีผล
การประเมินท่ีผ่านในระดับดีขึ้นไป 
จ านวน 1,589  คน คิดเป็นร้อยละ 

10 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปี
หลวง องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย 
     -กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กพช.)กิจกรรมจิต
อาสา 
     -กิจกรรมบริจาคโลหิตและอวัยวะ 
      และเมื่อเสร็จส้ินโครงการได้มีการประเมินผล 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการและกิจกรรม ซึ่ง
นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนภาคเรียน 2/2562 
และภาคเรียน 1/2563 มีจ านวน 1,907 คน มี
นักศึกษาท่ีมีผลการประเมินท่ีผ่านในระดับดีขึ้นไป 
จ านวน 1,589  คน คิดเป็นร้อยละ 83.32 ซึ่งมีผู้ท่ี
ผ่านการประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะท่ีดีตามสถานศึกษาก าหนดในระดับดี 
เกินค่ากว่าร้อยละ 80 ของจ านวนผู้เรียน โดย 
กศน.อ าเภอลาดยาวได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรมและโครงการท่ีส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
และมีข้อมูลการประเมินคุณธรรมของนักศึกษาท่ี
ลงทะเบียนในภาคเรียนท่ี 2/2562 และในภาค
เรี ยน ท่ี  1 /2563  เป็น รายบุคคล  โดยใช้แบบ

83.32  ในการจัดโครงการทุกครั้งจะมี
การสรุปผล รายงานผลโครงการต่อ
ผู้บริหารการศึกษา เพื่ อน าปัญหา 
ข้อเสนอแนะ มาเป็นแนวทางการ
พัฒนาการจัดโครงการให้ดีขึ้น    
หลักฐานและร่องรอย 
1. แบบประเมินคุณธรรม 
2. ข้อมลูและรายงานผลการประเมิน
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะท่ีดีของผู้เรียน ภาคเรียนท่ี 
2/2562 และ ภาคเรียนท่ี 1/2563 
3. สรุปผลโครงการ 
4. กิจกรรม กพช. 
4. ภาพถ่าย 
5. ใบประกาศ เกียรติบัตรท่ีเกี่ยวข้อง 
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มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ประเมินคุณธรรมตามพฤติกรรมบ่งช้ีรายบุคคลราย
ภาคเรียนและสมุดประจ าตัวนักศึกษา ท่ีมีการ
ประเมินคุณธรรมตามแบบประเมินคุณธรรมตาม
พฤติกรรมบ่ง ช้ี รายภาคเรียน  ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นาานพุทธศักราช 2551 ในทุกภาค
เรียน 
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มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 

1.3 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพื้นาาน 
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ และ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่น  

5      กศน.อ าเภอลาดยาวมีนักศึกษาภาคเรียน 
2/2562 และภาคเรียน 1/2563 จ านวน 2 ภาค
เรียน มีนักศึกษา จ านวน 1,907 คน ซึ่งได้ต้ังค่า
เป้าหมายของผู้เรียนท่ีมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ ไตร่ตรองอย่างรอบคอบ โดยใช้ข้อมูล
และเหตุผลประกอบการตัดสินใจ แก้ไขปัญหาได้
อย่ า ง ถู ก ต้ อ ง  สม เห ตุสมผล  และสามาร ถ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่น จ านวน 96 
คน โดย กศน.อ าเภอลาดยาวได้จัดโครงการ/
กิจกรรมท่ีส่ง เสริมให้ ผู้ เรียนมีความสามารถ
ดังกล่าว ดังต่อไปนี้ 

1. การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการท า 
โครงงาน โดย กศน.ต าบลท้ัง 12 แห่ง ไ ด้ให้
นักศึกษาจัดท าโครงงานเพื่อส่งเสริมกระบวนการ
คิดวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหา 

2. กศน.อ าเภอลาดยาวได้ส่งโครงงาน 
ประกวดระดับพื้นท่ีเขตภาคเหนือตอนล่าง ของ
ศูนย์วิทยาศาสตร์จังหวัดนครสวรรค์ ช่ือโครงงาน

     จากผลการด า เนิน ง าน กศน .
อ าเภอลาดยาวได้วางแผน ประชุม 
บุคลากร กศน.อ าเภอลาดยาวเพื่อ
จัดท าโครงการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนคิด
วิเคราะห์ ไตร่ตรองอย่างรอบคอบ โดย
ใช้ข้อมูลและเหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง 
สมเหตุสมผล และสามารถแลกเปล่ียน
คว าม คิด เห็ น ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น  มี ก า ร
คัดเลือกแบบอย่างท่ีดีจากนักศึกษา
ท้ังหมดท่ีเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
จ านวน 108 คน ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมาย
ท่ีต้ังไว้ 96 คน แต่ไม่เกินร้อยละ 50 
หลักฐานและร่องรอย 
1. แผนการจัดการเรียนรู้ 
2. โครงงานนักศึกษา 
3. รายงานผลการด าเนินงานโครงงาน/
กิจกรรม 
4. รางวัลจากการประกวดโครงงาน 

4 ดีเลิศ 
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มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
เครื่องก าจัดมลพิษทางอากาศและได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2  

3. โครงการโครงการค่ายบูรณาการ 
ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ ก า ร เ รี ย น รู้ ใ น วิ ถี ชี วิ ต โ ด ย
กระบวนการลูกเสือ 

4. โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และศึกษา 
แหล่งเรียนรู้ 

5. โครงการค่ายอาสายุวกาชาดนอกโรงเรียน 
เฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปี
หลวง องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย 
     เมื่อ กศน.อ าเภอลาดยาวได้ด าเนินการตาม
โครงการ/กิจกรรม ได้สรุปการจัดกิจกรรม และมี
ผู้เรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ท่ีมีการคิด
วิเคราะห์ วิเคราะห์ ไตร่ตรองอย่างรอบคอบ โดย
ใช้ข้อมูลและเหตุผลประกอบการตัดสินใจ แก้ไข
ปัญหาได้อย่างถูกต้อง สมเหตุสมผล และสามารถ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่น จ านวน 108 

4. ภาพถ่าย 
5. ใบประกาศ เกียรติบัตรท่ีเกี่ยวข้อง 
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มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
คน สูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีต้ังไว้ 96 คน แต่ไม่เกิน
ร้อยละ 50  
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มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 

1.4 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพื้นาาน 
มีความสามารถในการสร้างสรรค์งาน 
ช้ินงาน หรือนวัตกรรม  

5      กศน.อ าเภอลาดยาว  มอบหมายให้ครูจัดท า
แผนการเรียน กิจกรรมจัดการเรียนการสอน  
เรียนรู้ โดยเน้นความส าคัญต้อการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ได้มีการจัดการเรียนรู้
และกิจกรรมท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนแต่ละ 
กศน.ต าบลให้ ผู้ เรียนสามารถจัดท าโครงงาน  
ช้ินงาน ส่ิงประดิษา์  งานสร้างสรรค์หรือส่ิงใหม่ๆ 
โดยมีผู้เรียนในภาคเรียนท่ี 2/2562 และภาคเรียน  
1/2563 รวมจ านวนนักศึกษา 1,907 คนมีผู้เรียน
ท าโครงงาน 1,573 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 82.48  
ของผู้เรียนท่ีสามารถจัดท า โครงงาน  ช้ินงาน 
ส่ิงประดิษา์ งานสร้างสรรค์หรือส่ิงใหม่ๆ ได้ และ 
กศน.อ าเภอลาดยาวได้ก าหนดค่าเป้าหมายของ
ผู้เรียนท่ีสามารถสร้างโครงงาน และน าไปใช้
ประโยชน์ได้จริงจ านวน 36 คน เป็นไปตามค่า
เป้าหมายท่ีก าหนด 
     กศน.อ าเภอลาดยาว ได้มีการส่งโครงงาน
ประกวดระ ดับพื้ น ท่ี เขตภาคเหนือตอน ล่าง               
ของศูนย์วิทยาศาสตร์จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง

     จากผลการด า เนิน ง าน กศน .
อ าเภอลาดยาว มอบหมายให้ครูจัดท า
แผนการเรียน กิจกรรมจัดการเรียน
การสอน  เรียนรู้ โดยเน้นความส าคัญ
ต้อการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  ได้มีการจัดการ
เรียนรู้และกิจกรรมท่ีส่งเสริมสนับสนุน
ให้ผู้เรียนแต่ละ กศน.ต าบลให้ผู้เรียน
สามารถ จัดท าโครงง าน  ช้ิน งาน 
ส่ิงประดิษา์  งานสร้างสรรค์หรือส่ิง
ใหม่ๆ  โดยมี ผู้ เรียนในภาคเรียน ท่ี  
2/2562 และภาคเรียน  1/2563 รวม
จ านวนนักศึกษา 1,907 คนมีผู้เรียนท า
โครงงาน 1,573 คน โดยคิดเป็นร้อย
ละ 82.48  ของผู้เรียนท่ีสามารถจัดท า 
โครงงาน  ช้ินงาน ส่ิงประดิษา์ งาน
สร้างสรรค์หรือส่ิงใหม่ๆ ได้ และกศน.
อ าเภอลาดยาวได้ก าหนดค่าเป้าหมาย
ของผู้เรียนท่ีสามารถสร้างโครงงาน 

4 ดีเลิศ 
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มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
โครงงานเครื่องก าจัดมลพิษทางอากาศและได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2                                                                                                                                                  

และน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงจ านวน 
36 คน เป็นไปตามค่าเป้าหมายท่ี
ก าหนด 
หลักฐานและร่องรอย 
1. แผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาท่ี
เกี่ยวข้อง 
2. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
3. รายงานสรุปผลโครงการ 
4. โครงงาน 
5. ผลงาน/ช้ินงาน 
6. ภาพถ่าย 
7. เกียรติบัตร 
 
 
 
 
 
 
 



62 
 

มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 

1.5 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพื้นาาน 
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล  

4      กศน.อ าเภอลาดยาว ได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้
เทคโนโลยีในการศึกษา โดยมีอินเทอร์เน็ตฟรี ให้
ผู้เรียนได้ใช้ทุก กศน.ต าบลท้ัง 12 แห่ง ซึ่งมีผู้เรียน
ท่ีลงทะเบียนเรียนการศึกษาขั้นพื้นาานในภาค
เรียนท่ี 2/2562 และภาคเรียนท่ี 1/2563 ประจ าปี 
2563 รวมท้ังส้ิน 1,907 คน  ครู กศน.ได้ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ท้ังหมด 1,355 คน คิดเป็นร้อยละ 71.05 จาก
แอพพลิเคช่ัน ดังนี้ 
     1. Facbook โดยผู้เรียนจะมีกลุ่ม Facebook 
ของ กศน.ต าบลใช้ส าหรับการรับข้อมูลข่าวสาร 
และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่างๆ 
     2. Line โดยผู้เรียนจะมีกลุ่ม Line ของกศน.
ต าบล เพื่อใช้ในการสนทนาติดต่อส่ือสารกัน
ระหว่างผู้เรียนและครู พร้อมท้ังทราบถึงความ
เคล่ือนไหวและก าหนดการของการจัดกิจกรรม
ต่างๆ 

      จากผลการด าเนินงานของกศน.
ลาดยาว ท้ังหมด ๑๒ ต าบล ได้มีการ
พัฒนาผู้ เรียนในการใช้เทคโนโลยี
ดิ จิทัลจากนักศึกษา 1,907 คน มี
ผู้เรียนท่ีมีความสามารถใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลจ านวน 1,355 คน คิดเป็นร้อย
ละ  7 1 . 0 5   ผู้ เ รี ย น ส าม า ร ถ ใ ช้
เทคโนโลยีดิจิทัลผ่านระบบ Facbook 
Line  เพจ กศน.ประจ าต าบล และเพจ 
กศน.ประจ าอ าเภอ 
หลักฐานและร่องรอย 

1. Facebook  
2. Line  
3. เพจ กศน.ประจ าต าบล 
4. เพจ กศน.ประจ าอ าเภอ 
5. สรุปผลโครงการพัฒนาทักษะ 

การใช้ ICT 
6. ภาพถ่ายการเข้าร่วมกิจกรรม 
7. แบบวิเคราะห์ผู้เรียน 

2.84 ดี 
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มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
     3. เพจ กศน.ต าบล โดยผู้เรียนสามารถติดตาม
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ และ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ภายใน กศน.ต าบล  
     4. เพจ กศน.อ าเภอลาดยาว โดยผู้เรียนท้ัง 
๑๒ ต าบล ในอ าเภอลาดยาวสามารถติดตามข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ของกศน.อ าเภอลาดยาว ท่ีเกี่ยวข้อง
กับการเรียนรู้ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ 
ภายใน กศน.อ าเภอ   

นอกจากนี้  กศน.อ าเภอลาดยาวได้จัด
โครงการพัฒนาทักษะการใช้ ICT ท่ีพัฒนาผู้เรียน
ด้านดิจิทัล ดังต่อไปนี้ 

1. ผู้เรียนมีสามารถน าความรู้ท่ีได้รับไป
แก้ปัญหาเกี่ยวกับการใช้เครื่องสมาร์ทโฟนได้ เช่น 
การติดต้ังการติดต้ัง Application  

2.  ผู้ เ รียนสามารถน าความรู้ ท่ี ไ ด้ ไป
ส่งเสริมอาชีพออนไลน์ได้ เช่นการโพสขายสินค้า
ทาง Facebook 

3. ผู้เรียนสามารถน าทักษะและเทคนิค
ต่างๆเกี่ยวกับการถ่ายรูปสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใน

รายบุคคล 
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มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
รูปแบบต่างๆ การสร้างเพจ มาส่งเสริมการตลาด
ได้ 

4. ผู้เรียนสามารถสร้างรายได้ในการขาย
ของผ่านส่ือออนไลน์ เฟสบุ๊ค ไลน์ และแฟนเพจ ได้ 
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มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 

1.6 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพื้นาาน 
มีสุขภาวะทางกาย และสุนทรียภาพ  

4      กศน . อ า เภอลาดยาว ไ ด้ ด า เนิ น ก าร จัด
โครงการ/กิจกรรม ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนการศึกษา
ขั้นพื้นาาน มีสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิต อารมณ์ 
และสังคมท่ีดี โดยได้มีการร่วมประชุม วางแผน 
การตรวจสุขภาพให้กับนักศึกษาทุก กศน.ต าบล 
ซึ่งได้ประสานงานกับ อสม.ประจ าต าบลทุกแห่ง 
ให้ตรวจสุขภาพเบื้องต้น เช่น การวัดไข การวัด
ความดัน น้ าหนัก ส่วนสูง การแนะน าการออก
ก าลังกาย การทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ให้กับ
นักศึกษา โดยมีแบบการตรวจสุขภาพของผู้เรียน 
จากผู้เรียนท้ังหมดในภาคเรียนท่ี 2/2562 และ
ภาคเรียนท่ี 1/2563 มีจ านวน 1,907 คน มีผลการ
ตรวจสุขภาพท้ังส้ิน 1,785 คน คิดเป็นร้อยละ 
93.60  
      กศน.อ าเภอลาดยาวได้จัดโครงการ/กิจกรรม
ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ 
นั น ท น า ก า ร  จิ ต อ า ส า  ห รื อ ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ดังนี้ 

1. โครงการกีฬา กศน.เกมส์ 2563  

     จากผลการด า เนิน ง าน กศน .
อ าเภอลาดยาวได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
สุขภาวะทางกาย และสุนทรียภาพ 
จากตรวจสุขภาพผู้เรียนในทุกภาค
เรียน ตามแบบฟอร์มการตรวจสุขภาพ 
โดยมี อสม.ประจ าหมู่บ้าน ให้ความ
ร่วมมือในการตรวจสุขภาพให้กับ
นักศึกษาคิดเป็น ร้อยละ 93.60 จาก
ผู้ เ รี ยน ท้ั งหมด และการ เข้ า ร่ ว ม
โครงการ/กิจกรรมท่ี ส่ง เสริม ด้าน
สุนทรียภาพ ท่ี กศน.อ าเภอลาดยาวได้
จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มี
นักศึกษาเข้าร่วมคิดเป็นร้อยละ 82.07 
จากนักศึกษาท้ังหมด  
หลักฐานและร่องรอย 
1. หลักาานการตรวจสุขภาพของ
ผู้เรียน 
2. รายงานผลการด าเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรมท่ีจัด 

3.51 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
(ภาคเหนือ) จ านวน 6 คน 

2. โครงการกิจกรรม 5 ธันวาคม เนื่องใน 
โ อก าสวั น ค ล้ าย วั น เ ฉ ลิม พระชน มพรรษ า
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลย
เดช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และ
วันดินโลก ประจ าปี 2563 จ านวน 120 คน 

3. โครงการค่ายบูรณากค ารการศึกษาและ 
การเรียนรู้ ในวิถี ชีวิตโดยกระบวนการลูกเสือ 
จ านวน 118 คน 

4. โครงการลูกเสือมัคคุเทศก์ จ านวน 3 คน 
5. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เพื่อ 

พัฒนาคุณภาพชีวิต จ านวน  51 คน 
6. โครงการค่ายอาสายุวกาชาดนอกโรงเรียน 

เฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปี
หลวง องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย จ านวน 88 
คน  

7. กิจกรรมจิตอาสา การบริจาคโลหิต การ 

3. ภาพถ่ายการด าเนินงาน 
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มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่วมท าความสะอาด พัฒนาชุมชน การร่วม
ประเพณีในวันส าคัญต่างๆ การปลูกต้นไม้ในชุมชน 
โดยมีผู้เรียนเข้าร่วมประจ าปี 2563 จ านวน 1,079 
คน  
      รวมท้ังหมดผู้เรียน ท่ี เข้ าร่ วมโครงกา ร /
กิจกรรมด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ นันทนาการ จิต
อาสา หรือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม จ านวน 1,465 คน จากผู้เรียนท้ังหมด 
1,907 คน คิดเป็นร้อยละ 82.07  
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มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 

1.7 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพื้นาาน 
มีความสามารถในการอ่าน  
การเขียน  

4        กศน.อ าเภอลาดยาวได้ด าเนินการให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาไทยเพื่อ
การส่ือสาร ท่ีเป็นไปตามเกณฑ์ในแต่ละระดับ
การศึกษา โดยการประเมินจากแบบประเมินการ
วัดระดับการรู้หนังสือ ในภาคเรียน ภาคเรียนท่ี 
2/2562 และภาคเรียน 1/2563 ดังนี้  

1. ระดับประถมศึกษาใน มีจ านวนผู้ 
ลงทะเบียน 24 คน มีความสามารถในการอ่าน 
ออกเขียนได้ เขียนตามค าบอก จ านวน 20 คน คิด
เป็นร้อยละ 83.33  

2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีจ านวนผู้ 
ลงทะเบียน 721  คน มีความสามารถอ่านและ
เขียนได้คล่อง มีความสามารถในการอ่านอออก
เขียนได้คล่อง การเขียนเรียงความตามหัวข้อเรื่อง
ท่ีก าหนดให้ จ านวน  582   คน คิดเป็นร้อยละ 
80.72  

3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีจ านวนผู้ 
ลงทะเบียน จ านวน 1,153  คน มีความสามารถใน
การอ่านจับใจความ และเขียนเชิงสร้างสรรค์ เขียน

จากผลการด าเนินงาน กศน.อ าเภอ
ล าด ย า ว ไ ด้ ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ ผู้ เ รี ย น มี
ความสามารถในการอ่าน การเขียน
ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร ท่ีเป็นไปตาม
เกณฑ์ในแต่ละระดับการศึกษา ซึ่งได้
น าค่าร้อยละแต่ละระดับท้ัง 3 ระดับ 
มาคิดร้อยละ ดังนี้ 

1. ระดับประถมศึกษา  
ร้อยละ 83.33  

2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
ร้อยละ 80.72  

3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ร้อยละ 80.75  
     เมื่อรวมท้ัง 3 ระดับแล้ว ได้ค่าร้อย
ละ 81.60 เทียบบัญญัติไตรยางศ์ มีค่า
คะแนนเท่ากับ 3.26 
หลักฐานและร่องรอย 
1. แผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาท่ี
เกี่ยวข้อง 

3.26 ดีเลิศ 
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มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
เรื่องจากภาพ ได้จ านวน 931 คน คิดเป็นร้อยละ 
80.75  
 

2. สมุดบันทึกการอ่าน 
3. แบบประเมินระดับการรู้หนังสือของ
ผู้เรียน 
4. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
5. ภาพถ่าย 
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มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 

1.8 ผู้จบการศึกษาข้ันพื้นาาน 
น าความรู้ ทักษะพื้นาานท่ีได้รับ 
ไปใช้ หรือประยุกต์ใช้ 

 

 

 

 

 

 

8      กศน.อ าเภอลาดยาวมีนักศึกษาคาดว่าจะจบใน
ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ   2563 ภ า ค เ รี ย น ท่ี  
2/2562  และ  ภาคเรียนท่ี 1/2563 จ านวน 332 
คน โดย ครู กศน.ต าบลจะมีการติดตามผู้เรียนหลัง
จบการศึกษาในการน าความรู้ใช้ในการด าเนินชีวิต
การประกอบอาชีพ หรือเพื่อการศึกษาต่อในระดับ
ท่ีสูงขึ้น จากรายงานสรุปผลการติดตามผู้จบ
หลักสูตร ของ กศน.ต าบล แบบติดตามผู้จบ
การศึกษา และการตรวจสอบวุฒิจากสถานศึกษา
อื่นท่ีผู้เรียนไปศึกษาต่อ งานการศึกษาขั้นพื้นาาน
ได้รวบรวมข้อมูลดังกล่าวไว้ พบว่ามีจ านวน 222 
คน ซึ่งมีจ านวนผู้เรียน ซึ่งได้สูงกว่าค่าเป้าหมายท่ี
ก าหนดไว้ 66 คน สูงกว่าค่าเป้าหมาย มากกว่า
ร้อยละ 50 ของค่าเป้าหมายท่ีก าหนด 
 

     จากผลการด า เนิน ง าน กศน .
อ าเภอลาดยาวได้ด าเนินการติดตาม
ผู้เรียนหลังจบการศึกษากับ กศน.
อ าเภอลาดยาวท้ัง 3 ระดับ ในภาค
เรียนท่ี 2/2562  และ   ภาคเรียนท่ี  
1/2563 มีจ านวน 332 คน โดยวิธีการ
สอบถาม แบบติดตามผู้จบการศึกษา 
รายงานสรุปผลการติดตามผู้เรียน การ
ขอตรวจสอบวุฒิจากสถานศึกษาอื่น 
ผลปรากิว่ามีผู้เรียนท่ีน าความรู้ใช้ใน
การด าเนินชีวิตการประกอบอาชีพ 
หรือเพื่อการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
จ านวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ 66.87  
     กศน .อ า เภอลาดยาว ไ ด้ ต้ั ง ค่ า
เป้าหมายไว้ท่ี 66 คน ซึ่งผลของผู้เรียน
ท่ีน าความรู้ไปประยุกต์ใช้สูงกว่าค่า
เป้าหมาย มากกว่าร้อยละ 50  
 
 

8 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
หลักฐานและร่องรอย 
1. รายงานผู้จบหลักสูตร ภาคเรียนท่ี 
2/2562 และภาคเรียนท่ี 1/2563 
2. รายงานสรุปผลการติดตามผู้จบ
ห ลั ก สู ต ร ท่ี น า ค ว า ม รู้ ไ ป ใ ช้ ห รื อ
ประยุกต์ใช้ 
3. แบบติดตามผู้จบหลักสูตร 
4. หนังสือขอตรวจสอบวุฒิการศึกษา 
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มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 

มาตรฐานที่  2 คุณภาพการจัด
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่เนน้ผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

20     

2.1 การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบท 
และความต้องการของผู้เรียน 
ชุมชน ท้องถิ่น  

5      กศน.อ า เภอลาดยาวมีการประชุมจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา และได้รับการอนุมัติ
จากผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งหลักสูตรสถานศึกษา 
ประกอบด้วยหลักการ จุดหมายของหลักสูตร 
กลุ่มเป้าหมาย โครงสร้างหลักสูตร ระยะเวลาเรียน 
วิธีการจัดการเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ส่ือการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และการจบ
หลักสูตร ตามคู่มือการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
ซึ่ ง  กศน.  อ า เภอลาดยาวไ ด้ จัดท าหลักสูตร
สถาน ศึกษา ใน ระ ดับประถม ศึกษา  ร ะ ดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย  ภายในหลักสูตรสถานศึกษา มีเนื้อหาท่ีมี
ความสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นาาน สอดคล้องกับสภาพ

     จากผลการด า เนิน ง าน กศน . 
อ าเภอลาดยาว  ด าเนินการพัฒนา
ห ลั ก สู ต ร ส ถ า น ศึ ก ษ า เ ป็ น ก า ร
ด าเนินงานโดยครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และ
ผู้ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนาผู้เรียน และ
ประชาชน ผู้รับบริการ  โดยมุ่ ง เน้น
บริบทของสังคมอ าเภอลาดยาว  และ
ความต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก โดย 
กศน .อ า เ ภอล าดยา ว  ไ ด้พั ฒน า
ห ลัก สูต รสถ าน ศึกษ า ท่ี มี เ นื้ อ ห า
ครบถ้วน ท้ัง 3 ระดับ ดังนี้  

1. หลักสูตรสถานศึกษาระดับ 
ประถมศึกษา มี เนื้ อ หาห ลัก สูตร
รายวิชาบัง คับ 14 วิ ชา หลักสูตร

4.00 ดีเลิศ 
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มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ปัญหา บริบทและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
โดยเฉพาะในรายวิชาเลือกเสรี ท่ีได้เลือกตรงกับ
บริบทในชุมชนอ าเภอลาดยาว ดังนี้  
ระดับประถมศึกษา 
    1. วิชาการคุ้มครองสิทธิ์ผู้บริโภค 
    2. วิชาแหล่งเรียนรู ้
    3. วิชาคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น 
    4. วิชาเรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
     5. วิชาปลูกปลอดสารพิษ 
     6. วิชาการป้องกันการทุจริต 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

1. วิชาทักษะการพูด 
2. วิชาการเพาะเห็ดนางฟ้า 
3. วิชาอาหารและเครื่องด่ืม 
4. วิชาพืชสมุนไพรกับการดูแลสุขภาพ 
5. วิชาการคุ้มครองผู้บริโภค 
6. วิชาพุทธศาสนากับพระหากษัตริย์ไทย 
7. วิชาการป้องกันการทุจริต 

 

รายวิ ชาบั ง คับ เ ลือก  6 วิชา  และ
หลักสูตรเลือกเสรี จ านวน 6 วิชา ไม่
ต่ ากว่า 8 หน่วยกิต ตามโครงสร้าง
หลักสูตร  

2. หลักสูตรสถานศึกษาระดับ 
ประถมศึกษา มี เนื้ อ หาห ลัก สูตร
รายวิชาบัง คับ 14 วิชา หลักสูตร
รายวิ ชาบั ง คับ เ ลือก  6 วิชา  และ
หลักสูตรเลือกเสรี จ านวน 7 วิชา ไม่
ต่ ากว่า 10 หน่วยกิต ตามโครงสร้าง
หลักสูตร 

3. หลักสูตรสถานศึกษาระดับ 
ประถมศึกษา มี เนื้ อ หาห ลัก สูตร
รายวิชาบัง คับ 14 วิชา หลักสูตร
รายวิ ชาบั ง คับ เ ลือก  6 วิชา  และ
หลักสูตรเลือกเสรี จ านวน 9 วิชา ไม่
ต่ ากว่า 26 หน่วยกิต ตามโครงสร้าง
หลักสูตร 
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มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

1. วิชาโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
2. วิชาภาษาร้อยกรอง 
3. วิชาสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต 
4. วิชาการปลูกผักปลอดสารพิษ 
5. วิชาขยับกายสบายชีวี 
6. วิชาทักษะการใช้ชีวิตแบบพอเพียง 
7. วิชาการพัฒนาบุคลลิกภาพสู่ความเป็น

เลิศ 
8. วิชาคุณธรรมเพื่อพัฒนาสังคมไทย 
9. วิชาการป้องกันการทุจริต 

     บุคลากรได้น าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายต่อผู้เรียน โดยเนื้อหา
ของหลักสูตรวิชาบังคับ หลักสูตรวิชาบังคับเลือก 
ท้ัง 3 ระดับ ไปจัดแผนการจัดการเรียนรู้ ของครู 
กศน.ทุกต าบล และเมื่อน าหลักสูตรไปใช้ กศน.
อ าเภอลาดยาวได้มีประเมินผลหลักสูตรแต่ยังขาด
การน าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร 

หลักฐานและร่องรอย 
1. ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษา 
2. หลักสูตรสถานศึกษาระดับ
ประถมศึกษา 
3. หลักสูตรสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 
4. หลักสูตรสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
5. รายงานผลการน าหลักสูตร
สถานศึกษาไปใช้ 
6. แผนการจัดการเรียนรู้ 
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มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 

2.2 ส่ือท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  5      กศน . อ า เภอลาดย าว   มี ก ร ะบวนกา ร
ด า เนิ น ง าน ใน กา ร จั ดห า ส่ื อต าม ห ลั ก สู ต ร
สถานศึกษา ดังนี้ ได้มอบหมายให้ ครู กศน.ต าบล 
ทุกต าบลส ารวจส่ือการเรียนการสอนตามใบสรุป
การลงทะเบียนของผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเรียนของ
ในแต่ละภาคเรียนเมื่อได้ทราบความต้องการแล้ว
จึงจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อขอ
ความเห็นชอบจัดซื้อหรือจัดจ้างส่ือการเรียนการ
สอน โดยยึดมติของท่ีประชุม เมื่อได้มติในท่ีประชุม
แล้วเจ้าหน้าท่ีพัสดุเสนอราคากลางให้บริษัท /
ส านักพิมพ์จัดหาแบบเรียนตามส านักงาน กศน. 
ก าห นด ให้ พิ จ า ร ณาล งทะ เบี ยน ให้ ผู้ เ รี ย น 
นอกจากนี้สถานศึกษายัง มอบหมายให้ครูผู้สอน
ส ารวจส่ือ จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท่ีมีอยู่ใน
ท้องถิ่นไปจัดท าเป็นท าเนียบเพื่อให้ผู้เรียนได้มี
ข้อมูลในการค้นคว้า หาความรู้เพิ่มเติมได้อีกด้วย 
กศน. ส่ือท่ีได้จัดท าดังนี้  

     จากผลการด า เนิน ง าน กศน . 
อ าเภอลาดยาว มีการจัดหาส่ือการ
เ รี ย น รู้ ท่ี ส อ ดค ล้อ ง กั บ ห ลั ก สู ต ร
สถานศึกษา โดยการจัดหาหนัง สือ
เรียนตามรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนใน
แต่ละภาคเรียน และมี จาก จัดท า
ท าเนียบส่ือการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นส่ือ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในต าบล ได้จัดท า
บันทึกข้อตกลง (MOU) กับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  
     ครู กศน.ต าบลได้น าส่ือการเรียนรู้
ท่ีหลากหลายมาจัดกระบวนการเรียนรู้ 
เช่น ส่ือหนังสือเรียน ส่ือหนังสือพิมพ์ 
ส่ื อ เ ท ค โ น โ ล ยี  ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์  
อินเทอร์เน็ต การเรียนด้วยห้องเรียน 
Google Classroom การศึกษาเรียนรู้
จากภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง โดย
ในแต่ละภาคเรียนจะมีการประเมิน
ความพึงพอใจท่ีมีต่อส่ือการเรียนรู้ เพื่อ

5 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
1. ท าเนียบส่ือและภูมิปัญญา กศน.อ าเภอลาดยาว 
สาหรับผู้ เรี ยนได้ใช้ เ ลือกไปศึกษาตามความ
ต้องการ 
2. ส่ือหนังสือเรียนซึ่ง กศน.อ าเภอลาดยาว  ได้
จัดหาให้ผู้เรียนได้ใช้ฟรีในทุกภาคเรียน แผนการ
สอน หนังสืออ่านเพิ่มเติม แบบฝึกกิจกรรม ใบงาน
ใบความรู้ เป็นต้น  
3. ส่ือเทคโนโลยี กศน.อ าเภอลาดยาว และกศน.
ต าบลทุกแห่ง จะมีสัญญาณอินเทอร์เน็ต Wi-fi ให้
ผู้เรียนใช้ศึกษาค้นคว้าฟรี 
4. ส่ือเครื่องคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนของ
ผู้เรียน  
5. ส่ือห้องสมุดประชาชนอ าเภอลาดยาว และมุม
หนังสือ ณ กศน. ต าบล ทุกต าบล  
6. ส่ือครู ผู้สอนท าหน้าท่ีถ่ายทอดสาระความรู้
แนวคิดและวิธีปิิบัติไปสู่ผู้เรียนเป็นส่ือเรียนรู้ท่ีมี 
ความส าคัญโดยเฉพาะในการโน้มน้าวจิตใจของ
ผู้เรียน นอกจากนี้ส่ือหรือกระบวนการท่ีครูจัดขึ้น
เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

น าผลท่ีได้มาจัดหาส่ือท่ีตรงกับความ
ต้องการของผู้เรียนมากท่ีสุด  
หลักฐานและร่องรอย 
1. บันทึกหรือรายงานการประชุมท่ี
เกี่ยวข้อง 
2. ท าเนียบส่ือ 
3. แหล่งเรียนรู้หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. แบบประเมินความพึงพอใจ 
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มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ได้แก่ การสาธิต การฝึกปิิบัติกิจกรรม การท า
โครงงาน การจัดนิทรรศการ เป็นต้น 
     กศน.อ าเภอลาดยาวได้มอบหมายให้ กศน.
ต าบลทุกแห่ง มีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศของ
ผู้เรียน มีการคุมส่ือหนังสือเรียนและการจัดท า
ท าเนียบแหล่งเรียนรู้ และมีการประเมินความพึง
พอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อส่ือการเรียนรู้และน าผลการ
ประเมินมาพัฒนาในการจัดหาส่ือการเรียนรู้ให้
เป็นไปตามความต้องการของผู้เรียน เช่น ส่ือ
หนังสือเรียน ท่ีผู้เรียนประเมินความพึงพอใจมี
ความต้องการหนังสือเรียนท่ีมีแบบทดสอบ เพื่อฝึก
ท าข้อสอบ 
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มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 

2.3 ครูมีความรู้ ความสามารถ 
ในการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

5      กศน.อ าเภอลาดยาว ประกอบด้วย 12 ต าบล 
มีครู ผู้ ช่วย 1 คน ครูกศน.ต าบล 13 คน ครู
อาสาสมัคร 1 คน ครูศรช. 1 คน รวมครูท้ังหมด 
16 คน ซึ่งครูได้ด าเนินการจัดการเรียนรู้ ท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนี้ 
      กศน.อ าเภอลาดยาว ให้ครูทุกคนและผู้เรียน
ร่วมกันวิเคราะห์ความต้องการการเรียนรู้เป็นรายบุ
คลหรือรายกลุ่ม เพื่อแนะน าในการแก้ไขปัญหา
ให้กับนักศึกษา  โดยมีการสอบถามจากการสมัคร
เรียนว่าต้องการเรียนเพื่อศึกษาต่อ ประกอบอาชีพ 
หรือเพื่อการพัฒนาตนเอง เพื่อเป็นการส ารวจ
ความต้องการในการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งทางกศน.
อ าเภอลาดยาวได้มีการจัดการเรียนรู้หลายรูปแบบ 
ดังนี้ 

1. การเรียนแบบเทียบระดับการศึกษา เป็น 
การเปิดโอกาสให้ผู้มีความรู้ ความสามารถได้รับ
การรับรองคุณวุฒิทางการศึกษาจากการน าวิชาชีพ
มาเทียบความรู้และประสบการณ์ และเพื่อสร้าง

      จากผลการด าเนินงานของ กศน.
ลาดยาว ซึ่งมีครูท้ังหมด ๑๖ คน ได้มี
จัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญได้อย่างเต็มความสามารถ มีการ
วิ เ คร าะห์ ผู้ เ รี ยนร ายบุคคล  เพื่ อ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นาาน ซึ่ง 
กศน.อ าเภอลาดยาวมีการศึกษาขั้น
พื้นาานในรูปแบบการเทียบระดับ
การศึกษา การศึกษาขั้นพื้นาานแบบ
การเรียนการสอน ท้ังระบบพบกลุ่ม 
และระบบออนไลน์ มีครู กศน.ต าบล
เป็น ผู้ให้ค าปรึกษา แนะน าการจัด
กระบวนการเรียนรู้ แก้ไขปัญหาท่ีพบ
ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยการ
วิจัยในช้ันเรียน 
 
 
 

4.00 ดีเลิศ 
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มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
แรงจูงใจให้บุคคลท่ัวไป ให้มีความกระตือรือร้นใน
การท่ีจะแสวงหาความรู้ และเพิ่มทักษะมากขึ้น  

2. การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม เป็นการ 
แลกเปล่ียนเรียนรู้และหาข้อสรุปร่วมกัน  โดยมีครู 
กศน.ต าบลเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้  แนะน าการ
เรียนรู้  มี  กศน.ต าบลทุกแห่ง เป็นสถาน ท่ีจัด
กระบวนการเรียนรู้ 

3. การจัดการเรียนรู้แบบการเรียนออนไลน์   
Google Classroom เ ป็ น ก า ร เ รี ย น ท่ี ผู้ เ รี ย น
สามารถเรียนนอกห้องเรียนได้ สะดวกในการ
เรียนรู้ ในสถานท่ีต่างๆ นอกห้องเรียน เพื่อให้
ผู้เรียนท่ีไม่สะดวกมาเรียนแบบพบกลุ่ม ผู้เรียนท่ี
ต้องท างาน สามารถเรียนแบบออนไลน์ได้ 
     โดยในการจัดการเรียนรู้ครูทุกคนได้ออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนท่ีค านึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งจะมีแบบวิเคราะห์
ผู้เรียน เพื่อออกแบบการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม
กับผู้เรียนมากท่ีสุด 

หลักฐานและร่องรอย  
1. แบบบันทึกผลการวิเคราะห์
ศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 
2. แผนการจัดการเรียนรู้ 
3. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
4. รายงานการวิจัยในช้ันเรียน 
5. แฟ้มสะสมงานครู 
6 .  ห้ อ ง เ รี ย น อ อ น ไ ล น์  Google 
Classroom 
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มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
      ครู กศน.ต าบล ทุกคนมีการจัดการเรียนรู้ตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ โดยครูทุกคนจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ในทุกภาคเรียนและส่งบันทึกหลังการ
จัดการเรียนรู้เป็นรายสัปดาห์ พร้อมกับท าบันทึก
ข้อความน าเสนอผู้บริหาร เพื่อขอค าแนะน าหรือ
หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาระหว่างการจัดการ
เรียนรู้  ส่วนปัญหาท่ีเกิดขึ้นระหว่างการเรียนของ
ผู้เรียน ครูทุกคนได้จัดท าวิจัยในช้ันเรียนขึ้น เพื่อ
น ามาพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้กับผู้เรียน ซึ่ ง 
กศน.อ าเภอลาดยาว จะมี กศน.ต าบล ท้ังหมด ๑๒ 
แห่ง มีครู กศน.ต าบล ท าหน้าท่ีคอยให้ค าแนะน า 
และคอยให้ค าปรึกษาในด้านการเรียนให้กับผู้เรียน  
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในด้านการเรียน
เพิ่มมากขึ้น จนส่งผลให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จ
ในการเรียนรู้ 
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มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 

2.4 การวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ 

5      กศน.อ าเภอลาดยาวได้ด าเนินการประชุม วาง
แผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นาาน ให้กับผู้เรียนท้ัง 
12 ต าบล โดยครู กศน.อ าเภอลาดยาว ได้ก าหนด
แนวทางการวัดและประเมินผลท่ีสอดคล้องกับ
จุดหมายหรือวัตถุประสงค์ของหลักสูตรไว้ ใน
แผนการจัดการการเรียนรู้ อย่างชัดเจน โดยเกณฑ์
การวัดผลของ กศน.ต าบลทุกแห่งจะแบ่งเป็น
คะแนนเก็บ 60 คะแนน คะแนนสอบปลายภาค 
40 คะแนน โดยครูทุกคนจะต้องท าแผนการจัดการ
เรียนรู้(แผนการสอน) ประจ าต าบล ตามรายวิชาท่ี
ลงทะเบียนในแ ต่ละภาคเรี ยน  มี การ จัดท า
เครื่องมือท าวิธีการวัดผลและประเมินผล เช่น 
แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน แบบฝึกหัด ใบ
งาน ช้ินงาน ซึ่งจะก าหนดการวัดผลให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์แต่ละรายวิชาท่ีจัดท าแผนการสอน 
โดยมีการก าหนดการให้คะแนนในแต่ละช้ินงาน 
โดยครูจะแจ้งผู้เรียนถึงรายละเอียดการวัดผล  
     เมื่อประเมินผลในการจัดการสอนในแต่ละครั้ง 
ครูจะสรุปผลคะแนนให้ผู้เรียนทราบ 

       จากผลการด า เนินงาน กศน.
อ า เภอลาดยาว  ไ ด้ มี การประ ชุม
วางแผน มอบหมายให้ครู กศน.ทุกคน
จัดท าแผนการเรียนรู้  ท่ีมีการวัดผล
และประเมินผลในแต่ละรายวิชา ซึ่งจะ
มีการก าหนดวิธีการวัดผล เครื่องมือ
การวัดผล เป็นในทิศทางเดียวกัน เช่น 
แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน ใบ
งาน แบบฝึกหัด ผลงาน/ช้ินงาน โดย
ครู กศน.จะช้ีแจงรายละเอียดวิธีการวัด
และประเมินผลในแต่ละรายวิชา และ
แจ้งผลการวัดผลให้แก่ผู้เรียนได้ทราบ 
หลักาานและร่องรอย 
1. แผนการจัดการเรียนรู้ 
2. บันทึกหลังสอน 
3. กศน.4 
4. แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน 
5. แบบทดสอบออนไลน์ 
6. แบบฝึกหัด/ใบงาน/ช้ินงาน 

4 ดีเลิศ 
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มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
7. โครงงาน  
 

รวมคะแนน    60.94  
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 จากการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามมาตราานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นาาน                         
ในมาตรฐานที่  1 คุณภาพของผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคะแนนรวมเท่ากับ 43.94 
คะแนน  อยู่ในระดับยอดเยี่ยม และในมาตรฐานที่  2 คุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีคะแนนรวมเท่ากับ 17 คะแนน  อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
 ซึ่งจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นาาน พบว่า สถานศึกษามีจุดเด่น 
และจุดท่ีควรพัฒนา ดังนี้ 
 

จุดเด่น 
1. กศน.อ าเภอลาดยาวได้มีการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในด้านผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่อง โดยการจัดค่าย

วิชาการให้กับผู้เรียนในการปรับพื้นาานความรู้ และค่ายวิชาการก่อนวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน ส่งผลให้คะแนน
การวัดผลปลายภาคเรียนใน 14 รายวิชา ของท้ัง 3 ระดับ ส่วนใหญ่สูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีก าหนด นอกจากนี้ยังได้
ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะท่ีดีให้กับผู้เรียนด้วยโครงการค่ายลูกเสือ และโครงการ
ค่ายยุวกาชาด ในด้านกระบวนการเรียนการสอนได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นจิตอาสาในการช่วยเหลือสังคม ร่วมใน
ชุมชนดูแลสาธารณะสมบัติของชุมชน การบริจาคโลหิต ท าให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพท่ีดี รวมทั้งสุขภาพกายท่ีดี กศน.
ต าบลทุกแห่งได้มีการตรวจสุขภาพนักศึกษาทุกภาคเรียนจากความร่วมมือของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ใน
หมู่บ้าน  

2. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ อย่างมีวิจารณญาณ จากกระบวนการ
เรียนการสอนด้วยวิธีโครงงาน ท าให้มีการสร้างสรรค์ผลงาน นวัตกรรม ในการส่งเข้าประกวด  การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักศึกษา กศน.ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงาน
ไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม เรื่อง เครื่องก าจัดมลพิษทางอากาศประหยัดพลังงาน จนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

3. เมื่อผู้เรียนจบการศึกษากับ กศน.อ าเภอลาดยาว ได้มีการติดตามผู้เรียนในการศึกษาต่อ โดยเฉพาะ
นักเรียนท่ีจบประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น จะมีการแนะแนวในการศึกษาต่อให้กับผู้เรียน ส่วนใหญ่จะ
ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นกับ กศน. ในส่วนของนักศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย จะน าวุฒิการศึกษาไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพ 

4. กศน.อ าเภอลาดยาวได้มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ท่ีมีความสอดคล้องกับบริบทชุมชน โดยเฉพาะ
ในรายวิชาเลือกเสรี ท่ีเน้นวิชาตามวิถีชุมชน เช่น วิชาสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต วิชาการปลูกผักปลอด
สารพิษวิชาทักษะการใช้ชีวิตแบบพอเพียง เป็นต้น โดยการจัดกระบวนการเรียนการสอนได้มีการจัดหาส่ือท่ี
หลากหลาย เหมาะสมกับผู้เรียน เช่น ส่ือหนังสือเรียน ส่ือคอมพิวเตอร์ ส่ืออินเทอร์เน็ต ส่ือภูมิปัญญา แหล่งเรียนรู้ 
ซึ่งมีวิธีการเรียนตามความต้องการของผู้เรียน มีครูเป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งมี
กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบพบกลุ่ม หรือการเรียนแบบออนไลน์ Google Classroom ครู กศน.อ าเภอลาดยาว
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ได้พัฒนาศักยภาพของตนเองในการอบรมเพื่อน าความรู้มาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน และแก้ไขปัญหา
ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ โดยการจัดท าวิจัยในช้ันเรียน 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

 1. กศน.อ าเภอลาดยาวควรพัฒนาการส่งเสริมผู้เรียนด้านการใช้เทคโนโลยี ในการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ให้กับผู้เรียน เพราะผู้เรียนส่วนใหญ่จะน าความรู้ไปศึกษาต่อหรือการท างาน  
 2. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ควรมีการประเมินผลการน าหลักสูตรไปใช้และผลการประเมินมา
ปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง และการพัฒนาครู ให้มีการจัดระบบช่วยเหลือผู้เรียน ให้
ค าแนะน า จนประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ด้วยช่องทางท่ีหลากหลาย และครูน าผลการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ไปใช้การพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดีขึ้น 
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ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาต่อเนื่อง (เฉพาะมาตราานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง และมาตราานท่ี 2 คุณภาพการจัดการเรียนรู้
การศึกษาต่อเนื่อง) 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 

มาตรฐานที่  1 คุณภาพ 
ของผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง 

50   42.25 ดีเลิศ 

1.1 ผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง 
มีความรู้ ความสามารถ และหรือ
ทักษะ และหรือคุณธรรมเป็นไป
ตามเกณฑ์การจบหลักสูตร 

10      กศน.อ าเภอลาดยาวได้จัดกิจกรรมการศึกษา
ต่อเนื่อง ให้กับประชาชนในอ าเภอลาดยาว โดยมี
จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง เฉพาะผู้เรียน
การศึกษาต่อเนื่องตามหลักสูตรระยะส้ันต้ังแต่ 6 
ช่ัวโมงขึ้นไป ซึ่ งเมื่อผู้เรียนได้เรียนการศึกษา
ต่อเนื่องแล้ว มีการติดตามประเมินผลผู้เรียนท่ีมี
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และคุณธรรม โดยมี
ผู้เรียนท้ังส้ินจ านวน 1,819  คน  ในโครงการดังนี้ 
     1. โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรไม่
เกิน 30 ช่ัวโมง  มีผู้เรียนจ านวน 286 คน ผู้จบ 
286  คน คิดเป็นร้อยละ 100 
     2. โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรต้ังแต่ 
30 ช่ัวโมงขึ้นไป  มีผู้เรียนจ านวน  924  คน ผู้จบ  
924  คน คิดเป็นร้อยละ 100 

     จากผลการด า เนิน ง าน กศน .
อ าเภอลาดยาวได้จัดกิจกรรมการศึกษา
ต่อเนื่องให้กับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง จน
ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ หรือ
ทักษะ หรือคุณธรรมในการเข้าร่วม
กิจกรรมดังกล่าว มีการติดตามผู้เรียน
หลังเรียนจบหลักสูตร ผลปรากิว่ามี
ผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่องท้ังหมด1,819 
คน ผู้จบหลักสูตร 1,819 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 
หลักฐานและร่องรอย 
1.หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง 
2.ข้อมูลจ านวนผู้เรียนการศึกษา
ต่อเนื่อง 

10.00 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
     3. โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตร หนึ่ง
อ าเภอหนึ่งอาชีพมีผู้เรียนจ านวน  200  คน ผู้จบ  
200  คน คิดเป็นร้อยละ 100 
     4. โครงการพัฒนาสังคมและชุมชน มีผู้เรียน
จ านวน  410 คน ผู้จบ  410  คน คิดเป็นร้อยละ 
100 
     กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องหลักสูตรระยะส้ัน
ต้ังแต่ 6 ขึ้นไป ท้ัง 4 โครงการ มีผู้เรียนท้ังหมด 
1,819 คน ผู้จบหลักสูตร 1,819 คน   
คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.รายงานผู้จบหลักสูตรการศึกษา
ต่อเนื่อง 
4.ผลการวัดและประเมินผลการศึกษา
ต่อเนื่อง 
5.รูปภาพ 
6.สรุปรูปเล่มรายงานการศึกษา
ต่อเนื่อง 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 

1.2 ผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง
สามารถน าความรู้ท่ีได้ไปใช้  
หรือประยุกต์ใช้ บนาานค่านิยมร่วม
ของสังคม 

20      กศน.อ าเภอลาดยาวได้มีการบริหารจัดการงาน
การศึกษาต่อเนื่องในพื้นท่ีของอ าเภอลาดยาวท้ัง  
12 ต าบลโดยมีการประชุมประชาคมในพื้นท่ีของ
แต่ละชุมชนโดยเน้นความต้องการของผู้เรียนตาม
ความสามารถในการศึกษา  มุ่งให้มีความรู้ ทักษะ  
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรส่งผลให้ผู้เรียนมี
ความพึงพอใจต่อการศึกษาต่อเนื่อง ดังนี้ 
ด้านการพัฒนาอาชีพ ประกอบด้วย 
- หลักสูตรอาชีพไม่เกิน 30 ช่ัวโมง ผู้จบจ านวน 
924 คน น าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ 799  คน คิดเป็น
ร้อยละ 86.47 
- หลักสูตรอาชีพต่ังแต่ 31 ช่ัวโมงขึ้นไป ผู้จบ
จ านวน 428 คน น าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ 302  คน 
คิดเป็นร้อยละ 70.56 
- หลักสูตร  1 อ าเภอ  1 อาชีพ ผู้จบจ านวน 200 
คน น าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ 154  คน คิดเป็นร้อย
ละ 77.00 
     หลักสูตรด้านการพัฒนาอาชีพมีผู้จบท้ังหมด 
1,552  คน  สามารถน าความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้

     ก ศ น . อ า เ ภ อ ล า ด ย า ว   ไ ด้
ด า เนินการ จัดกิ จกรรมการศึกษา
ต่อเนื่องท้ัง 3 ด้าน ดังนี้  
     1. ด้านการพัฒนาอาชีพ  
     2. ด้านการพัฒนาทักษะชีวิต      
     3. ด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน  
       โดยมี มีผู้จบท้ังหมด 2,798 คน 
มีผู้ท่ีน าความรู้ ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ 
จ านวน  2 ,269 คน คิดเป็นร้อยละ  
81.33 
หลักฐานและร่องรอย 
1. หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง 
2. ข้อมูลจ านวนผู้เรียนการศึกษา
ต่อเนื่องเป็นรายหลักสูตรและภาพรวม 
3. ข้อมูลหรือรายงานผู้ส าเร็จ
การศึกษาต่อเนื่องเป็นรายหลักสูตร
และภาพรวม 
4. ข้อมูลหรือรายงานผู้เรียนท่ีจบ
การศึกษาต่อเนื่องท่ีสามารถน าความรู้

16.26 ดีเลิศ 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ในการประกอบอาชีพได้  จ านวน  1,255 คิดเป็น
ร้อยละ 80.86  
ด้านเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  ประกอบด้วย 
- โครงการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตประจ าปี 2563 ผู้
จบจ านวน 482 คน น าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ 352  
คน คิดเป็นร้อยละ 73.03 
- โครงการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตกิจกรรมการ
ป้องกันโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ผู้จบ
จ านวน 354 คน น าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ 327  คน 
คิดเป็นร้อยละ 92.37 
     หลักสูตรด้านการพัฒนาทักษะชีวิต มี ผู้จบ
หลักสูตรท้ังหมด  836  คน  สามารถน าความรู้ไป
ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและชุมชน  
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษากิจพอเพียงไปใช้  
จ านวน  679  คน คิดเป็นร้อยละ 81.22 
ด้านการเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน  
ประกอบด้วย 
- โครงการพัฒนาและการบริหารจัดการองค์
ความรู้ด้านอาชีพสู่ชุมชนต้นแบบ ผู้จบจ านวน 68 

ท่ีได้ไปใช้หรือประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิตได้ 
4. ภาพถ่าย 
5. ข้อมูลจากระบบรากาานข้อมูลเพื่อ
การบริหารจัดการ (DMIS) 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
คน น าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ 60  คน คิดเป็นร้อยละ 
88.24 
- โครงการป้องกันเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ผู้
จบจ านวน 100 คน น าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ 93  
คน คิดเป็นร้อยละ 93.00 
- โครงการอบรมปลูกจิตส านึกรู้คุณแผ่นดิน สร้าง
คนด้วยประวัติศาสตร์ สร้างชาติด้วยอุดมการณ์ ผู้
จบจ านวน 141 คน น าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ 97  
คน คิดเป็นร้อยละ 68.79 
- โครงการป้องกันยาเสพติดและการตั้งครรภ์ก่อน
วัยอันควร ผู้จบจ านวน 100 คน น าความรู้ท่ีได้รับ
ไปใช้ 85 คน คิดเป็นร้อยละ 85.00 
     หลักสูตรด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน มีผู้
จบหลักสูตรท้ังหมด 409 คน  สามารถน าความรู้ท่ี
ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ จ านวน  335  
คน คิดเป็นร้อยละ 81.90 
     เมื่อน าร้อยละค่าเฉล่ียของผู้จบท่ีสามารถน า
ความรู้ท่ีได้รับไปใช้ได้ท้ัง 3 ด้าน  ดังนี ้

1. ด้านการพัฒนาอาชีพ (80.86) 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
2. ด้านการพัฒนาทักษะชีวิต (81.22)  
3. ด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน (81.90) 

     ผลปรากิว่ามีค่าเฉล่ียร้อยละ 81.33 เทียบ
บัญญัติไตรยางศ์ ได้ผลคะแนน 16.26 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 

1.3 ผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง
ท่ีน าความรู้ไปใช้จนเห็นเป็น
ประจักษ์หรือตัวอย่างท่ีดี   

 

 

 

20      กศน.อ าเภอลาดยาวได้จัดกิจกรรมการศึกษา
ต่อเนื่อง ให้กับประชาชนในอ าเภอลาดยาว โดยมี
จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง เฉพาะผู้เรียน
การศึกษาต่อเนื่องตามหลักสูตรระยะส้ันต้ังแต่ 6 
ช่ัวโมงขึ้นไปในงานการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ 
และงานการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน ซึ่ง
เมื่อผู้เรียนได้เรียนการศึกษาต่อเนื่องแล้ว มีการ
ติดตามประเมินผลผู้เรียนท่ีน าความรู้จากการเข้า
รับการ ศึกษา ต่อ เนื่ อ ง  ไปใ ช้ส าหรับตน เอง 
ครอบครัว ชุมชน จนมีผลการด าเนินงานเป็นท่ี
ประจักษ์ในพื้นท่ี  โดยมีผู้เรียนท้ังส้ินจ านวน 1,819 
คน  โดยไ ด้ก าหนดค่า เป้าหมาย ท่ีมี ผลการ
ด าเนินงานท่ีเห็นเป็นประจักษ์ในพื้นท่ี เป็นตัวอย่าง
ท่ี ดี  จ านวน 181 คน ผลปรากิว่ ามี ผู้ ท่ี เป็น
ตัวอย่างท่ีดี จนเป็นท่ีประจักษ์ จ านวน  240 คน 
สูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีก าหนดแต่ไม่เกินร้อยละ 50 
โดยประเมินจากผลงาน/ช้ินงาน การสังเกตหลังจบ
หลักสูตร กศน.อ าเภอลาดยาวมีการติดตามลง

     จากผลการด าเนินงาน ของ กศน.
อ าเภอลาดยาวได้มีการจัดกิจกรรม/
โครงการการศึกษาต่อเนื่อง เฉพาะ
หลักสูตรต้ังแต่ 6 ช่ัวโมงขึ้นไป มีผู้เรียน
ท้ังหมด 1,819 คน และมีผู้น าความรู้
จากการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ ไป
ใช้ส าหรับตนเอง  ครอบครัว  หรือ
ชุมชนและมีผลการด าเนินงานท่ีเห็น
เป็นประจักษ์ในพื้นท่ี 240  คน สูงกว่า
ค่าเป้าหมายท่ีต้ังไว้ 181 คน แต่ไม่เกิน
ร้อยละ 50 
หลักฐานและร่องรอย 
1. หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง 
2. ข้อมูลจ านวนผู้เรียนการศึกษา
ต่อเนื่องเป็นรายหลักสูตรและภาพรวม 
3 .  ข้ อ มู ล ห รื อ ร า ย ง าน ผู้ ส า เ ร็ จ
การศึกษาต่อเนื่องเป็นรายหลักสูตร
และภาพรวม 

16.00 ดีเลิศ 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
พื้นท่ีส ารวจการน าความรู้ไปใช้ในชุมชน หรือการท่ี
ผู้เรียนสามารถจ าหน่ายสินค้าได้ 

4. ข้อมูลหรือรายงาน ผู้ เรียน ท่ีจบ
การศึกษาต่อเนื่องท่ีน าความรู้ไปใช้
หรือประยุกต์ใช้ จนกระท่ังมีผลการ
ด าเนินงานในพื้นท่ีเป็นเชิงประจักษ์
เป็นรายบุคคล หรือเป็นกลุ่ม เช่น บัญชี
จากการขาย บัญชีรายรับรายจ่ายของ
กลุ่ม 
5.ภาพถ่าย 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 

มาตรฐานที่  2 คุณภาพ 
การจัดการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่อง 

20   16.00 ดีเลิศ 

2.1 หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง 
มีคุณภาพ 

4      กศน.อ าเภอลาดยาว มีการศึกษาสภาพบริบท 
หรื อความ ต้อ งก าร  หรื อความจ า เป็ น ขอ ง
กลุ่มเป้าหมายในชุมชนสังคม และนโยบายของ
หน่วยงานต้นสังกัด ใน  ปี  2563 ในหลัก สูตร
การศึกษาต่อเนื่อง เพื่อน ามาใช้เป็นข้อมูลในการ
จัดหา  หรือจัดท า หรือพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ต่อเนื่องทุกหลักสูตร  และมีการจัดหา และจัดท า 
หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องทุกหลักสูตร ซึ่งใน
หลักสูตรจะมีองค์ประกอบส าคัญครบถ้วน ซึ่ง
ประกอบด้วย ความเป็นมา จุดมุ่ งหมายหรือ
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา โครงสร้าง
หลักสูตร ส่ือการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
และเกณฑ์การจบหลักสูตร ตามเกณฑ์ คู่มื อ
หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง  โดยมีการวางแผน
หลักสูตรท่ีจะเปิดสอน มีการจัดหาและจัดท า
หลักสูตรโดยวิทยากรผู้สอน ผู้รู้ ครู กศน.ในการ
ด าเนินการ เมื่อแล้วเสร็จต้องรวบรวมทุกหลักสูตร 

     จากผลการด า เนิน ง าน กศน .
อ าเภอลาดยาว ได้จัดท าหลักสูตร
การศึกษาต่อเนื่องตามความต้องการ 
บริบทของพื้นท่ี จากการประชาคมใน
ชุมชน และได้จัดหา จัดท าหลักสูตร
การศึกษาต่อเนื่องตามคู่มือการศึกษา
ต่อเนื่อง อย่างครบองค์ประกอบ และ
ทุ ก ห ลั ก สู ต ร ไ ด้ น า เ ส น อ ต่ อ
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษาอนุมัติก่อนน าไปใช้ในการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ และมีทบทวน 
ประเมินผล น ามาพัฒนาหลักสูตรบาง
หลักสูตร 
หลักฐานและร่องรอย 
1. หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องประจ าปี 
2563 
2. หลักสูตรท่ีพัฒนาประจ าปี 2563  

3.20 ดีเลิศ 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
น าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาให้
ความ เห็ นชอบ และอนุมั ติ ใ ช้ โดย ผู้บริ หา ร
สถานศึกษาก่อนน าไปใช้จัดกระบวนการเรียนรู้ 
หลังจากท่ีจัดกระบวนการตามหลักสูตรท่ีก าหนด
แล้ว มีการสรุปผลการด าเนินงาน และน าหลักสูตร
เข้า ท่ีประ ชุมเพื่ อทบทวน ประเมินหลักสูตร 
หลังจากน าไปใช้จัดกระบวนการเรียนรู้ และได้น า
ผลการทบทวน มาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรบาง
หลักสูตร เช่น การพัฒนาหลักสูตรการท าหมอน
สมุนไพร มีการเพิ่ม เติมช่ัว โมงในการเรียนรู้  
เนื่ อ งจากไ ด้ เพิ่ ม รู ปแบบการท าหมอนให้ มี
เอกลักษณ์ เป็นรูปสัตว์แฟนซี  
 
 
 
 
 
 
 

3. แบบส ารวจความต้องการ การ
ประชาคมในชุมชน 
4.  หนั ง สือ ให้ความ เห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษา 
5 .  บั น ทึกข้ อคว ามการอนุ มั ติ ใ ช้
หลักสูตร 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 

2.2 วิทยากรการศึกษาต่อเนื่อง 
มีความรู้ ความสามารถ  
หรือประสบการณ์ตรงตามหลักสูตร
การศึกษาต่อเนื่อง  

4      กศน.อ าเภอลาดยาว  ได้มีกระบวนการรับ
สมัครวิทยากรการศึกษาต่อเนื่องทุกคน โดยครู 
กศน.ต าบลเป็นผู้ประสานงานรับสมัครวิทยากร
การศึกษาต่อเนื่อง วิทยากรการศึกษาต่อเนื่อง
จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ คุณวุฒิหรือเกียรติบัตร
รับรอง หรือหลักาานอื่น ๆ  
ซึ่งประกอบด้วย  
     -  ใบสมัครวิทยากรการศึกษาต่อเนื่อง 
     -  วุฒิการศึกษา 
     -  ประวัติการท างาน 
     -  ใบประกาศนียบัตร/เกียรติบัตร หรือ
ความสามารถจนเป็นท่ียอมรับในชุมชน 
     วิทยากรการศึกษาต่อเนื่องทุกคน มีการจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ ท่ีใช้จัดฝึกอบรมประชาชน 
มี เนื้ อหาความสอดคล้องกับ  วั ตถุประสง ค์  
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร มีการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ ท่ีสอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้
การศึกษาต่อเนื่อง และได้เลือกใช้ส่ือการเรียนรู้ท่ี
สอดคล้องกับเนื้อหาหลักสูตรและผู้เรียนการศึกษา

     จากผลการด า เนิน ง าน กศน .
อ าเภอลาดยาว ได้จัดด าเนินการตาม
กระบวนการในการรับสมัครวิทยากร
การศึกษาต่อเนื่องทุกคน โดยกศน.
อ าเภอลาดยาว และ ครู กศน.ต าบล
ทุกต าบล มีการก าหนดคุณสมบัติของ
วิทยากร วิทยากรการศึกษาต่อเนื่อง
ทุกคน มีการจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ ท่ีใช้จัดฝึกอบรมประชาชน มี
เ นื้ อ ห า ค ว า ม ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ 
วัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
มี ก า ร จั ด ก ร ะ บ ว น ก า ร เ รี ย น รู้ ท่ี
สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้
การศึกษาต่อเนื่อง และได้เลือกใช้ส่ือ
การเรียนรู้ ท่ีสอดคล้องกับเนื้ อหา
หลักสูตรและผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง 
อาทิ ส่ือ power point ส่ือแหล่งเรียนรู้
ในชุมชน และส่ืออื่นๆ ตามเนื้อหาของ
หลักสูตร โดยในทุกกิจกรรม/โครงการ

2.80 ดี 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ต่อเนื่อง อาทิ ส่ือ power point ส่ือแหล่งเรียนรู้
ในชุมชน และส่ืออื่นๆ ตามเนื้อหาของหลักสูตร 
โดยในทุกกิจกรรม/โครงการได้มี การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
หรือวัตถุประสงค์ของหลักสูตร จากวิทยากร  โดย
วิ ธี ก าร สัง เกตผู้ เรียน การวั ดผลความรู้ จาก
แบบทดสอบ การประเมินผลจากผลงาน/ช้ินงาน 

ได้มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ท่ี
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ จุ ด มุ่ ง ห ม า ย ห รื อ
วั ตถุ ป ร ะสง ค์ของห ลัก สูตร  จาก
วิทยากร  
หลักฐานและร่องรอย 

1. ใบสมัครวิทยากรการศึกษา 
ต่อเนื่อง พร้อมเอกสารประกอบการ
สมัคร 

2. หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง 
ประจ าปี 2563 

3. แผนการจัดการเรียนรู้ 
การศึกษาต่อเนื่อง 

4. ส่ือการเรียนรู้การศึกษา 
ต่อเนื่อง 

5. ช้ินงาน/เครื่องมือในการวัด
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร เ รี ย น รู้
การศึกษาต่อเนื่อง 

6.  
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 

2.3 ส่ือท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 4      กศน.อ าเภอลาดยาวได้มีการประชุม วาง
แผนการด าเนินการจัดหาส่ือ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้มีความสอดคล้องตาม
หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง อาทิ ส่ือบุคคลภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ได้มีการพัฒนาให้มีความรู้เรื่องการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาด้านการจัด
จ าหน่าย ในโครงการโครงการพัฒนาและการ
บริหารจัดการองค์ความรู้ ด้ านอาชีพสู่ชุมชน
ต้นแบบ และได้มอบหมายให้ กศน.ต าบลท้ัง 12 
แห่งจัดท าข้อมูลพื้นาาน ท าเนียบแหล่งเรียนรู้  
ท าเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นข้อมูลแนะน า
ให้กับผู้มาใช้บริการ โดย กศน.อ าเภอลาดยาวได้
จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ
หน่วยงานราชการ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เป็นข้อมูลเพื่อร่วมการจัดการศึกษาของ กศน. ซึ่ง
เมื่อด าเนินการจัดการศึกษาต่อเนื่องแล้วเสร็จ ได้มี
การทบทวน ประเมินคุณภาพของส่ือ ภูมิปัญญา
ท้อ ง ถิ่ น  ให้ มี คุณภาพ  อ า ทิ  ส่ื อ เทค โน โลยี

จากผลการด า เนินงานของ กศน.
อ าเภอลาดยาว ได้ด าเนินการจัดหาส่ือ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ พัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่ น ให้มี ความสอดคล้องตาม
หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง และมี
ข้อมูลเกี่ ยวกับ ส่ือ ท้ัง ส่ือภูมิ ปัญญา
ท้ อ ง ถิ่ น  ส่ื อ แ ห ล่ ง เ รี ย น รู้    
ส่ือคอมพิวเตอร์ ส่ืออินเทอร์เน็ต พร้อม
ใช้งานและเป็นปัจจุบัน ใน กศน.ต าบล
ท้ัง 12 แห่ง 
หลักาานและร่องรอย 
1. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
2. ท าเนียบส่ือภูมิปัญญา แหล่งเรียนรู้
ประจ าต าบล 
3. แบบประเมินส่ือ 
4. หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง 
5. แผนการจัดการเรียนรู้การศึกษา
ต่อเนื่อง 

3.20 ดี 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
สารสนเทศ มีข้อมูลใน กศน.ต าบลท่ีเป็นปัจจุบัน 
ส่ือคอมพิวเตอร์ และส่ืออินเทอร์เน็ตท่ีพร้อมใช้งาน 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 

2.4 การวัดและประเมินผลผู้เรียน
การศึกษาต่อเนื่อง 

4       กศน.อ าเภอลาดยาว ได้มีการประชุมบุคลากร 
กศน.อ าเภอลาดยาว เพื่อร่วมกับวิทยากรในการ
ก าหนด วิธีการวัดผลประเมินผลผู้เรียนการศึกษา
ต่อเนื่อง ด้วยเครื่องมือท่ีหลากหลาย อาทิ แบบ
ประเมินความพึงพอใจ แบบสังเกต แบบทดสอบ
ก่อน-หลังเรียน แบบประเมินผลงานช้ินงานจาก
การปิิบัติ โดยจะมีความเหมาะสมกับกิจกรรม
ของทุกกิจกรรมทุกหลักสูตร ซึ่งจะมีการวัดผลและ
ประเมินผลผู้เรียนในโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
โครงการพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการพัฒนา
ทักษะชีวิต และโครงการการศึกษาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษากิจพอเพียง 
     กศน.อ าเภอลาดยาวได้มีการพัฒนาเครื่องมือ
วัดผลประเมินผลแบบทดสอบก่อน-หลังเรียนให้
ตรงตามจุดมุ่ งหมายของหลักสูตรเพื่ อวัดผล
ประเมินของผู้เรียนตรงตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง และหลังจากเสร็จส้ิน
กิจกรรม/โครงการ ได้มีการประชุมเพื่อทบทวน
คุณภาพเครื่องมือวัดผลประเมินผลของผู้เรียน

     จากผลการด า เนิน ง าน กศน .
อ า เ ภ อ ล า ดย า ว  ไ ด้ มี ก า ร วั ด ผ ล 
ประเมินผลผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง 
ด้วยเครื่ องมือ ท่ีหลากหลาย แบบ
ประเมินก่อน-หลังเรียน แบบประเมิน
ความพึงพอใจ แบบสังเกต ช้ินงานจาก
การปิิบัติ  ซึ่ง กศน.อ าเภอลาดยาว 
ได้มีการประชุม เสนอแนะ เพื่อน า
ข้อคิดเห็นจากแต่ละต าบลไปพัฒนา
เ ค รื่ อ ง มื อ ก า ร วั ด ผ ล ใ ห้ ต ร ง กั บ
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร และทบทวน
คุ ณ ภ า พ ข อ ง เ ค รื่ อ ง มื อ วั ด ผ ล 
ประเมินผล ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
หลักฐานและร่องรอย 
1.หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องและ
แผนการจัดการเรียนรู้ 
2.เครื่องมือวัดและประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้ 

2.80 ดี 



100 
 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
การศึกษาต่อเนื่องในแบบการประเมินผลงาน/
ช้ินงาน  
      ในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมเสร็จจะมี
การสรุปผล การวัดผลประเมินผลผู้เรียนแล้วน าผล
ท่ีได้ไปเป็นข้อเสนอแนะ พัฒนากระบวนการการ
จัดการเรียนรู้  เ ช่น การสานตะกร้าจากเ ส้น
พลาสติกได้น าผลการประเมินผู้เรียนจากช้ินงานมา
เป็นข้อเสนอแนะท่ีจะพัฒนารูปแบบและลวดลาย
ในการสานตะกร้าจากเส้นพลาสติกให้มีมูลค่า
สินค้ามากขึ้นและให้ผู้เรียนมีความประณีตในการ
จัดท าช้ินงานมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.รายงานการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือวัดและประเมินผลไปใช้ใน
ก า ร พั ฒ น า ป รั บ ป รุ ง  พั ฒ น า
กระบวนการเรียนรู้ 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 

2.5 การจัดกระบวนการเรียนรู้
การศึกษาต่อเนื่องท่ีมีคุณภาพ 

4      กศน.อ าเภอลาดยาว ได้มีการบริหารจัดการ
งานการศึกษาต่อเนื่องในพื้นท่ีของอ าเภอลาดยาว
ท้ัง 12 ต าบล โดยได้มีการประชุมประชาคมใน
พื้นท่ีของแต่ละชุมชนโดยเน้นความต้องการของ
ผู้เรียนตามความสามารถในการศึกษา มุ่งให้มี
ความรู้ ทักษะ ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ส่งผลให้ ผู้ เรียนมีความพึงพอใจต่อการศึกษา
ต่อเนื่องดังนี้ 
     การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ  
     -หลักสูตรกลุ่มสนใจไม่เกิน 30 ช่ัวโมง ผู้จบ
หลักสูตร จ านวน 924 คน ประเมินความพึงพอใจ
ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ระดับปานกลาง  32 
คน  ระดับดี  103 คน  ระดับดีมาก  789 คน น า
ผลประเมินระดับดีมากมาคิดค านวณได้ร้อยละ 
85.39 
     -หลักสูตรอาชีพต้ังแต่ 31 ช่ัวโมงขึ้นไป ผู้จบ
หลักสูตร จ านวน 428 คน ประเมินความพึงพอใจ
ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ระดับปานกลาง  25  

     จากผลการด า เนิน ง าน กศน .
อ าเภอลาดยาว ได้มีการบริหารจัดการ
งานการศึกษาต่อเนื่องท้ัง 12 ต าบล ท่ี
มีคุณภาพโดยเน้นความต้องการของ
ผู้เรียนตามความสามารถ มุ่ ง ให้มี
ความรู้ ทักษะตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรซึ่ง กศน.อ าเภอลาดยาว ได้น า
ค่าเฉล่ียร้อยละของการประเมินระดับ
ดีและดีมากของทุกหลักสูตรการศึกษา
ต่อเนื่องมาค านวณ มีผู้จบ  2,944  คน 
ระดับดีและดีมาก 2,439 คน คิดเป็น
ร้อยละ 81.24    
หลักฐานและร่องรอย 
1.หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง 
2.แบบประเมินความพึงพอใจ 
3.รายงานความพึงพอใจท่ีมีต่อ
กระบวนการจัดการเรียนรู้การศึกษา
ต่อเนื่อง 
4.สรุปผลการศึกษาต่อเนื่อง 

4 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
คน  ระดับดี 58   คน  ระดับดีมาก 345 คน น าผล
ประเมินระดับดีมากมาคิดค านวณได้ร้อยละ 80.60 
      -หลักสูตร ๑ อ าเภอ ๑ อาชีพ ผู้จบหลักสูตร 
จ านวน 200 คน ประเมินความพึงพอใจในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ ระดับปานกลาง  12  คน  
ระดับดี  26 คน  ระดับดีมาก  162  คน น าผล
ประเมินระดับดีมากมาคิดค านวณได้ร้อยละ 80 
     การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 
     -โครงการพัฒนาและการบริหารจัดการองค์
ความรู้ด้านอาชีพสู่ชุมชนต้นแบบ ผู้จบจ านวน 69 
คน ประเมินความพึงพอใจในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ ระดับปานกลาง  คน  3 ระดับดี  10 คน  
ระดับดีมาก 55  คน น าผลประเมินระดับดีมากมา
คิดค านวณได้ร้อยละ 80.88 
      -โครงการป้องกันเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์
ใหม่   ผู้จบจ านวน 100 คน ประเมินความพึงพอใจ
ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ระดับปานกลาง 8 
คน ระดับดี  14 คน ระดับดีมาก 78 คน น าผล
ประเมินระดับดีมากมาคิดค านวณได้ร้อยละ 78 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
    -โครงการอบรมปลุกจิตส านึกรู้ คุณแผ่นดิน 
สร้ า งคน ด้วยประวั ติศาสตร์  สร้ างชาติ ด้วย
อุดมการณ์ ผู้จบจ านวน 141 คน ประเมินความพึง
พอใจในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ระดับปาน
กลาง  9 คน ระดับดี  21 คน ระดับดีมาก 111  
คน น าผลประเมินระดับดีมากมาคิดค านวณได้ร้อย
ละ 78.72 
    -โครงการป้องกันยาเสพติดและการต้ังครรภ์
ก่อนวัยอันควร ผู้จบจ านวน 100 คน ประเมิน
ความพึงพอใจในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ระดับ
ปานกลาง 7 คน  ระดับดี  12 คน  ระดับดีมาก  
81 คน น าผลประเมินระดับดีมากมาคิดค านวณได้
ร้อยละ 81 
      การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
     -โครงการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ผู้จบจ านวน 
482  คน  ประ เมินความพึ งพอใจในการ จัด
กระบวนการเรียนรู้ ระดับปานกลาง  คน  23 
ระดับดี 45  คน  ระดับดีมาก 414  คน น าผล
ประเมินระดับดีมากมาคิดค านวณได้ร้อยละ 85.89 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
     -โครงการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมการ
ป้องกันโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ผู้จบ
จ านวน 354 คน ประเมินความพึงพอใจในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ ระดับปานกลาง 18 คน  ระดับ
ดี 52  คน  ระดับดีมาก  284 คน น าผลประเมิน
ระดับดีมากมาคิดค านวณได้ร้อยละ 80.22 
      โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     -โครงการจัดกระบวนการกระบวนการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษากิจพอเพียง  ผู้จบ
จ านวน 68 คน ประเมินความพึงพอใจในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ ระดับปานกลาง 4 คน  ระดับ
ดี  10 คน  ระดับดีมาก  54 คน น าผลประเมิน
ระดับดีมากมาคิดค านวณได้ร้อยละ 79.41 
     -โครงการจัดกระบวนการกระบวนการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษากิจพอเพียง  ผู้จบ
จ านวน 79 คน ประเมินความพึงพอใจในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ ระดับปานกลาง 5 คน  ระดับ
ดี 8  คน  ระดับดีมาก  66  คน น าผลประเมิน
ระดับดีมากมาคิดค านวณได้ร้อยละ 83.54 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
    กศน.อ าเภอลาดยาว ได้น าค่าเฉล่ียร้อยละของ
การประเมินระดับดีและดีมากของทุกหลักสูตร
การศึกษาต่อเนื่องมาค านวณ มีผู้จบ  2,944  คน 
ระดับดีและดีมาก จ านวน2,439 คน คิดเป็นร้อย
ละ 81.24 

รวมคะแนน    58.25   
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 จากการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามมาตราานการศึกษาต่อเนื่อง ในมาตรฐานที่  1 คุณภาพของ
ผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง มีคะแนนรวมเท่ากับ 42.25 คะแนน  อยู่ในระดับ ดีเลิศ และในมาตรฐานที่  2 คุณภาพ
การจัดการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่อง มีคะแนนรวมเท่ากับ 16.00 คะแนน  อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
 ซึ่งจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาต่อเนื่อง  พบว่า สถานศึกษามีจุดเด่น และจุดท่ีควรพัฒนา ดังนี ้

จุดเด่น 
1. กศน.อ าเภอลาดยาวมีประชุมวางแผนการด าเนินงานการจัดการศึกษาต่อเนื่อง โดยมอบหมายครู กศน. 

ต าบลในการลงพื้นท่ีในการส ารวจความต้องการของผู้เรียน เพื่อน าความต้องการมาจัดท าหลักสูตรการศึกษา
ต่อเนื่องในการจัดกิจกรรม ซึ่งในหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องจะมีองค์ประกอบของความเป็นมา จุดมุ่งหมาย 
กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา โครงสร้างหลักสูตร ส่ือการเรียนรู้ และการวัดผลประเมินผลครบทุกหลักสูตร  

2. วิทยากรการศึกษาต่อเนื่องทุกคนมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการเป็นวิทยากรในหลักสูตร  
โดยวิทยากรและครู กศน.ต าบล จะวางแผนร่วมกันในจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ กระบวนการสอน ส่ือท่ีใช้ในการเรียน
การสอนให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาท่ีสอน 

3. กศน.ต าบลทุกแห่งได้จัดท าเนียบส่ือ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในทุก กศน.ต าบล มีข้อมูลท่ีเป็น
ปัจจุบัน ส่ือเทคโนโลยีได้มีอินเทอร์เน็ตฟรีใน กศน.ต าบลท้ัง 12 แห่ง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้เรียน/ผู้รับบริการทุกคน และ
มีการประเมินคุณภาพส่ือ เพื่อน าผลมาพัฒนาส่ือให้ดียิ่งขึ้น 

4. การจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่องของกศน.อ าเภอลาดยาวมีการบริหารจัดการและจัด
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการจัดการศึกษาต่อเนื่องให้แก่ผู้เรียน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ วัตถุประสงค์
ของหลักสูตร จึงส่งผลให้การประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนในทุกโครงการ/กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดี 
และดีมาก เกินร้อยละ 80  

จุดที่ควรพัฒนา 
  
 1. กศน.อ าเภอลาดยาวควรพัฒนาการประเมินการใช้หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องทุกหลักสูตร และน าผล
การทบทวนและตรวจสอบมาปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรในทุกหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

     2. กศน.อ าเภอลาดยาวควรร่วมกับวิทยากรการศึกษาต่อเนื่องพัฒนาวิธีการวัดผลประเมินผลผู้เรียน ด้วย
เครื่องมือท่ีหลากหลาย  

3. การวัดผลและประเมินผลของการศึกษาต่อเนื่องควรพัฒนาเรื่องการน าผลการวัดและประเมินผลผู้เรียน
ไปใช้ในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ในทุกหลักสูตร 
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ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย (เฉพาะมาตราานท่ี 1 คุณภาพของผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย และมาตราานท่ี 2 คุณภาพการจัด
การศึกษาตามอัธยาศัย 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 

มาตรฐานที่  1 คุณภาพ 
ของผู้รับบริการการศึกษา 
ตามอัธยาศัย 

50 
  

46.67 ยอดเยี่ยม 

1.1 ผู้รับบริการมีความรู้  
หรือทักษะ หรือประสบการณ์ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
โครงการหรือกิจกรรมการศึกษา
ตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

50        กศน.อ าเภอลาดยาว ได้จัดกิจกรรมโดยเน้น
ใ ห้ ผู้ เ ข้ า รั บ บ ริ ก า ร มี ค ว า ม รู้  ทั ก ษ ะ  แ ล ะ
ประสบการณ์ ซึ่งมีการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย 
ท้ังหมด 2 โครงการ  2 กิจกรรม  ดังนี้ 
1. โครงการกิจกรรม 5 ธันวาคม เนื่องในโอกาสวัน
คล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร วัน
ชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก ประจ าปี 
2563 โดยก าหนดค่าเป้าหมาย 60 คน มีผู้เข้าร่วม
โครงการท้ังหมด 120 คน เมื่อเทียบกับจ านวน
เป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 100 และผู้ เข้าร่ วม
โครงการมีความรู้หรือทักษะ ประสบการณ์ เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการจ านวน 112 คน คิด
เป็นร้อยละ 93.33 

      จ า ก ก า ร ด า เ นิ น ง า น ข อ ง
สถานศึกษา สรุปได้ว่า กศน .อ าเภอ
ลาดยาว จัด โครงการและกิจกรรม
ท้ังหมด 2 โครงการ  2 กิจกรรม มี
เป้าหมายของผู้เข้าร่วมโครงการและ
กิจกรรมจ านวน 680 คน มีผู้รับบริการ
ท่ีเข้าร่วมเข้าร่วมโครงการและกิจกรรม
การศึกษาตามอัธยาศัยจ านวน 973 
คน เมื่อเทียบกับจ านวนเป้าหมายท่ี
ก าหนด เกินกว่าค่าเป้าหมายจ านวน 
293 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00  
      จ าก ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม โคร ง ก ารและ
กิจกรรม ท้ังหมด 973 คน มี ผู้ ท่ีมี
ความรู้ หรือ ทักษะ ประสบการณ์  

46.67 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
 2. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิต โดยก าหนดค่าเป้าหมาย 50 คน มี
ผู้เข้าร่วมโครงการท้ังหมด 51 คน เมื่อเทียบกับ
จ านวนเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 100 และผู้เข้าร่วม
โครงการมีความรู้หรือทักษะประสบการณ์ เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการจ านวน 48 คน คิด
เป็นร้อยละ 94.12 
3. กิจกรรมห้องสมุดเคล่ือนท่ีส าหรับชาวตลาด 
โดยก าหนดค่าเป้าหมาย 450 คน มี ผู้เข้าร่วม
โครงการท้ังหมด 682 คน เมื่อเทียบกับจ านวน
เป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 100 และผู้เข้าร่วม
โครงการมีความรู้หรือทักษะ ประสบการณ์ เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม จ านวน 552 คน 
คิดเป็นร้อยละ 80.94 
4. กิจกรรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน โดย
ก าหนดค่าเป้าหมาย 120 คน มีผู้เข้าร่วมโครงการ
ท้ังหมด 120 คน เมื่อเทียบกับจ านวนเป้าหมายคิด
เป็นร้อยละ 100 และ และผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้หรือทักษะ ประสบการณ์ เป็นไปตาม

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จ านวน 828 
คน คิดเป็นร้อยละ 85.10 
 

หลักฐานและร่องรอย 
1. โครงการกิจกรรม 5 ธันวาคม เนื่อง
ใน โอกาส วั น ค ล้ ายวั น เ ฉ ลิมพร ะ
ชนมพรรษาพระบาทสมเ ด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรม
นาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ 
และวันดินโลก ประจ าปี 2563 
2. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
3.  ช้ินงาน หรือผลงาน  โครงการ
กิจกรรม 5 ธันวาคม เนื่องในโอกาสวัน
ค ล้ า ย วั น เ ฉ ลิ ม พ ร ะ ชน ม พ ร ร ษ า
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ 
วั น พ่ อ แ ห่ ง ช า ติ  แ ล ะ วั น ดิ น โ ล ก 
ประจ าปี 2563 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมจ านวน 116 คน คิดเป็น
ร้อยละ 96.67 

ได้แก่ การประกวดคัดลายมือ การ
เขียนเรียงความ เรื่อง พ่อของฉัน การ
เขียนตามค าบอก ของผู้รับบริการท่ีเข้า
ร่วมโครงการหรือกิจกรรม 
4. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  ได้แก่ การ
ป ร ะ ก ว ด คั ด ล า ย มื อ  ก า ร เ ขี ย น
เรียงความ เรื่อง กศน.ในฝัน การเขียน
ตามค าบอก ของผู้รับบริการท่ีเข้าร่วม
โครงการหรือกิจกรรม 
5. รายงานผลการจัดโครงการ หรือ
กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย ท้ัง 2 
โครงการ และ 2 กิจกรรม 
6.  ภาพถ่ายการ จัดโครงการ หรือ
กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย ท้ัง 2 
โครงการและ 2 กิจกรรม 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 

มาตรฐานที่  2 คุณภาพ 
การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 

20   17.57 ยอดเยี่ยม 

2.1 การก าหนดโครงการ  
หรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 

5      กศน.อ าเภอลาดยาว มีการด าเนินงานกิจกรรม  
โครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
นโยบายและจุดเน้นส านักงาน กศน. ปีงบประมาณ 
2563 ซึ่งทางกศน.อ าเภอลาดยาว ได้มีการประชุม
และมอบหมายให้บุคลากรไปส ารวจสภาพบริบท
และความต้องการในชุมชน เพื่อจัด โครงการ 
กิจกรรม โดยค านึงถึงนโยบายของหน่วยงานต้น
สังกัด ซึ่งมีการออกแบบกิจกรรม โครงการให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ส่งผลให้ผู้เรียนมีอัตรา
การอ่านท่ีเพิ่มขึ้น มีการทบทวนหรือติดตาม 
ประเมินกระบวนการในการส่งเสริมหรือพัฒนาผู้
จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยและน าผลไปใช้
ในการด าเนินการ โดยได้จัดท าสรุปผลการ
ด าเนินงานกิจกรรม โครงการต่างๆ และมีการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพื่อให้
ทราบถึงปัญหาและความต้องการ และน าเสนอต่อ
ผู้บริหารรับทราบและช้ีแนะ ซึ่งสถานศึกษาจะน า

กศน.อ าเภอลาดยาวได้ด าเนินการจัด
โครงและกิจกรรมการศึกษาตาม
อัธยาศัย โดยได้วางแผน ประชุม 
ก าหนดโครงการและกิจกรรมท่ีจะจัด
ขึ้น ในแผนปิิบัติการระดับอ าเภอ
ประจ าปี 2563 และแผนปิิบัติการ
ระดับต าบลประจ าปี 2563 ซึ่งได้
ก าหนดการจัดโครงการ 2 โครงการ
และ 6 กิจกรรม 
หลักฐานและร่องรอย 
1.รายงานบันทึกการประชุม 
2 กิจกรรม โครงการ ท้ังหมด 2 
โครงการ 6 กิจกรรม 
3.แผนปิิบัติการประจ าปี 2563 
4.รายงานสรุปผลการจัดโครงการ 
กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 
ท้ังหมด 2 โครงการ 6 กิจกรรม 

5 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ประเด็นปัญหาต่างๆ มาปรับปรุงพัฒนา การ
ด าเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับบริการ โดย กศน.อ าเภอลาดยาว มีการจัด 
โครงการ กิจกรรม ท้ังหมด 2 โครงการ 6 กิจกรรม 
ดังนี ้
1. โครงการกิจกรรม 5 ธันวาคม เนื่องในโอกาสวัน
คล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร วัน
ชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก ประจ าปี 
2563  
2. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต  
3. กิจกรรมมุมเด็กปามวัย  
4. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเรียนรู้วันส าคัญ :อ่าน 
คิด ชีวิตเปล่ียน  
5. กิจกรรมห้องสมุดเคล่ือนท่ีส าหรับชาวตลาด 
6. กิจกรรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน 
7. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ แนะน า
หนังสือใหม่ 

โครงการ 
5. ภาพถ่าย ท้ังหมด 2 โครงการ 6 
กิจกรรม 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
8. บ้านหนังสือชุมชน  
      ซึ่งท้ัง 2 โครงการ 6 กิจกรรม มีการ
ด าเนินงานสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและ
นโยบายและจุดเน้นส านักงาน กศน. งบประมาณ 
2563 ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านความมั่นคง ในการพัฒนาและ
เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ 
โ ด ย ป ลู ก ฝั ง แ ละส ร้ า ง ค ว าม ต ระ ห นั ก รู้ ถึ ง
ความส าคัญของสถาบันหลักของชาติ รณรงค์
เสริมสร้างความรักและความภาคภูมิใจในความ
เป็นคนไทยและชาติไทย 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ในการส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้ท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อ
การเรียนรู้ส าหรับทุกคน สามารถเรียนรู้ได้ทุกท่ีทุก
เวลา มีกิจกรรมท่ีหลากหลาย น่าสนใจ   
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มี
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 

2.2 ผู้จัดกิจกรรมมีความรู้ 
ความสามารถในการจัดกิจกรรม
การศึกษาตามอัธยาศัย 

5      กศน.อ าเภอลาดยาว ได้ด าเนินงานท่ี  เป็น
กระบวนการในการพัฒนาผู้จัดกิจกรรมการศึกษา
ตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพ ตามหลักการในการ
ด าเนินกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งมีการจัด
กิจกรรมท่ีหลากหลาย ท้ังหมด 2 โครงการ  7  
กิจกรรม ดังนี้ 
1. โครงการกิจกรรม 5 ธันวาคม เนื่องในโอกาสวัน
คล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร วัน
ชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก ประจ าปี 
2563  เพื่อเพิ่มความรู้หรือทักษะ ประสบการณ์
ให้กับผู้จัดกิจกรรม ผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตาม
อัธยาศัย  จ านวน  16  คน  เข้าร่วมโครงการ  
จ านวน  16  คน  
2. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต ความรู้หรือทักษะประสบการณ์ให้กับ
ผู้จัดกิจกรรมผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย  
จ านวน  16  คน  เข้าร่วมโครงการ  จ านวน  16  
คน 

     จากผลการด า เนิน ง าน กศน .
อ าเภอลาดยาว  ได้มีค าส่ังมอบหมาย
งานในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  
โดยมอบหมายบุคลากร จ านวน 16 คน 
ในการเป็น ผู้จัดโครงการ/กิจกรรม  
การศึกษาตามอัธยาศัย  ซึ่งท้ัง 16 คน 
สามารถจัดกิจกรรมการศึกษาตาม
อัธยาศัยได้ 16  คน คิดเป็นร้อยละ 
100 
      ผู้ จั ดกิ จก รรมการ ศึกษาตาม
อัธยาศัย  จ านวน  16  คน ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพโดยเข้าร่วมประชุม
ติดตามผลการด าเนินงานห้องสมุด
เคล่ือนท่ีส าหรับชาวตลาด จ านวน  1  
คน และ ผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตาม
อัธยาศัย 9  คน  ได้มีการพัฒนาตนเอง
ในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  ผ่าน
ช่อ งทา ง ส่ื อ  Social Media Online 
ต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 62.50 

4.38 ดีเลิศ 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
3. กิจกรรมมุมเด็กปามวัย เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
ของเด็กก่อนเข้าเรียน  บรรณารักษ์  จ าวน  1  คน 
4. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเรียนรู้วันส าคัญ : อ่าน 
คิด ชีวิตเปล่ียน เพื่อเพิ่มความรู้หรือทักษะ 
ประสบการณ์   ผู้จัดกิจกรรมตามอัธยาศัย  
จ านวน  16  คน  เข้าร่วมจ านวน  16  คน 
5. กิจกรรมห้องสมุดเคล่ือนท่ีส าหรับชาวตลาด  
เพื่อเพิ่มความรู้หรือทักษะ ประสบการณ์ 
บรรณารักษ์ จ านวน 1 คน 
6. กิจกรรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน เพื่อ
ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน  และพัฒนาความสามารถ
ในการอ่านและศักยภาพการเรียนรู้ของประชาชน
ทุกกลุ่มเป้าหมาย  ผู้จัดกิจกรรมตามอัธยาศัย  
จ านวน  12  คน  เข้าร่วมจ านวน  12  คน 
7. กิจกรรมบ้านหนังสือชุมชน  มีการจัดกิจกรรม
การเกี่ยวกับงานการศึกษามีการตามอัธยาศัย โดย
จัดกิจกรรม ในรูปแบบต่างๆ ท่ีด าเนินการให้แก่
ผู้รับบริการ ผู้จัดกิจกรรมตามอัธยาศัย  จ านวน  
16  คน  เข้าร่วมจ านวน  16  คน 

     ผู้ จั ดกิ จ ก ร รม ก าร ศึก ษ าต าม
อัธยาศัย  จ านวน  16  คน ได้น า
ความรู้จากการพัฒนาศักยภาพ  และท่ี
ได้รับจากการพัฒนาตนเองไปใช้ในการ
จัดกิจการศึกษาตามอัธยาศัย ตาม
กิจกรรม/โครงการ จ านวน 16 คน  คิด
เป็นร้อยละ  100       
หลักฐานและร่องรอย 
1.โครงการหรือกิจกรรมการศึกษาตาม
อัธยาศัยของสถานศึกษา 
2.ข้อมูลจ านวนผู้จัดกิจกรรมการศึกษา
ตามอัธยาศัย  ท่ีเข้าร่วมโครงการหรือ
กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย ของ
สถานศึกษา 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
8. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ แนะน า
หนังสือใหม่  ผู้จัดกิจกรรมบรรณารักษ์  จ านวน  1  
คน 
9. หนังสือพิมพ์ วารสาร ห้องสมุดและ กศน.ต าบล  
เพื่อให้ผู้รับบริการได้ติดตามข้อมูลข่าวสารท่ีทันต่อ
เหตุการณ์  ผู้จัดกิจกรรมตามอัธยาศัย  จ านวน  
16  คน  เข้าร่วมจ านวน  16  คน  
     กศน.อ าเภอลาดยาว ยังมุ่งเน้นส่งเสริมให้ผู้จัด
กิจกรรมสามารถน าความรู้และศักยภาพท่ี มี มา
สร้างสรรค์นวัตกรรมในรูปแบบส่ือต่างๆ เพื่อให้ผู้
เข้ารับบริการเกิดการเรียนรู้และได้รับประโยชน์ใน
เรื่ อ ง ต่ างๆ  เพิ่ มมากขึ้น  โดยไ ด้มี การ จัดท า
นวัตกรรมท้ังในรูปแบบกระบวนการท ากิจกรรม
และส่ือต่างๆ 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 

2.3 ส่ือ หรือนวัตกรรม และ
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการจัด
การศึกษาตามอัธยาศัย 

5      กศน.อ าเภอลาดยาว มีการด าเนินงาน  จัดหา
ส่ือโดยวิธีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระเบียบพัสดุโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  และพัฒนาส่ือการเรียนรู้และจัด
สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้
ของผู้รับบริการท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
การจัดกิจกรรม/โครงการตามอัธยาศัย เช่น 
มีการจัดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ กศน.ต าบล
สร้อยละคร  ให้เหมาะสมกับการเป็นแหล่งเรียนรู้  
ประจ าต าบล 
     กศน.อ าเภอลาดยาว  มีการจัดท าเนียบส่ือ  
ข้อมูลพื้นาาน  แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ท่ี กศน.กศน.ต าบล  ท้ัง  12  แห่ง  และมีการท า  
MOU  เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
ของ กศน.อ าเภอลาดยาว  ให้เป็นปัจจุบัน  
     กศน.อ าเภอลาดยาว  ได้มีการ ประชาสัมพันธ์  
เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  โดยการ
จัดท าข้อมูลเป็นบอร์ดนิทรรศการ  และมีบริการ
ยืม คืนหนัง สือให้กับนักศึกษาและประชาชน  
ห้องสมุดประชาชน  และท่ี กศน.ต าบล   12  แห่ง 

     กศน.อ าเภอลาดยาว  ได้ส่งเสริม
ให้ผู้จัดกิจกรรม  สามารถน าความรู้
แ ละ ศักยภ าพ ท่ีมี  มาส ร้ า ง สร ร ค์
นวัตกรรมในรูปแบบส่ือต่างๆ เพื่อให้ผู้
เข้ารับบริการเกิดการเรียนรู้  ความรู้
หรือทักษะ  ประสบการณ์  ไ ด้รับ
ประโยชน์ในเรื่องต่างๆ เพิ่มมากขึ้น 
และได้มีการจัดท าแบบประเมินความ
พึงพอใจ  ในการใช้ส่ือ  แหล่งเรียนรู้
ประจ าต าบล  การให้บริการยืมคืน
หนังสือของห้องสมุดประชาชนอ าเภอ  
ซึ่งอยู่ ในระดับปานกลาง  39  คน  
ระดับดี  146  คน    จ านวน  115  คน  
คิดเป็นร้อยละ  87.00 
หลักฐานและร่องรอย 
1.โครงการหรือกิจกรรมการศึกษาตาม
อัธยาศัยของสถานศึกษา 
2.ข้อมูลจ านวนผู้จัดกิจกรรมการศึกษา
ตามอัธยาศัย  ท่ีเข้าร่วมโครงการหรือ

4 ดีเลิศ 



117 
 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
     กศน.อ าเภอลาดยาว  ได้มีการประเมินความ
พึงพอใจ จากผู้ท่ีใช้บริการยืมคืนหนัง สือของ
ห้องสมุดประชาชนอ าเภอลาดยาว และจากผู้ใช้ส่ือ
จาก  กศน.ต าบลท้ัง  12  ต าบล  จ านวน 300 คน 
ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจ  ระดับปานกลาง  
39  คน  ระดับดี  146  คน    จ านวน  115  คน  
คิดเป็นร้อยละ  87.00 และน าผลความพึงพอใจ  
มาใช้ในการจัดหาส่ือ  เช่น  ความต้องการหนังสือ  
นวนิยาย  เกร็ดความรู้ต่าง ๆ  หนังสือประวัติ
บุคคลส าคัญท่ีน่ายกย่อง  หนังสือเกี่ยวกับอาหาร 
บ้านท่ีอยู่อาศัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย ของ
สถานศึกษา 
3.ประเมินความพึงพอใจ  ในการใช้ส่ือ  
แหล่งเรียนรู้  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4.รายงานสรุปผลการจัดโครงการและ
กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 

2.4 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 
ต่อการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 

5      กศน.อ าเภอลาดยาว  มีวิธีการประเมิน   ความ
พึงพอใจของผู้รับบริการว่ามีความรู้ความสามารถ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาตาม
อัธยาศัย โดยการจัดท าแบบสอบถามความพึง
พอใจ ของ ผู้รับบริการ และเมื่อจัดโครงการ/
กิจกรรม ได้สรุปรายงานการจัดกิจกรรม เสนอต่อ
ผู้บริหารสถานศึกษา น าผลประเมินความพึงพอใจ 
ข้ อ เสนอแนะ เข้ า ท่ีประ ชุม  เพื่ อพัฒนางาน
การศึกษาตามอัธยาศัยต่อไป โดยในปี 2563 มี
โครงการและกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
1. โครงการกิจกรรม 5 ธันวาคม เนื่องในโอกาสวัน
คล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร วัน
ชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก ประจ าปี  
2563  มีผลการประ เมินความพึ งพอใจของ
ผู้รับบริการ  ท้ังหมด  120  คน  อยู่ในระดับปาน
กลาง  จ านวน  12  คน  ระดับดี  จ านวน  78  คน  
ระดับดีมาก  30  คน  น าผลการประเมินในระดับ

     จากผลการด า เนิน ง าน กศน .
อ าเภอลาดยาว ได้จัดท าแบบประเมิน
ความพึงพอใจ  ของผู้รับบริการในแต่
ละโครงการและผู้รับบริการในแต่ละ
กิจกรรม  ท่ีจัดเพื่อพัฒนางานศึกษา
ตามอัธยาศัย     
     ซึ่ ง ในโครงการ/กิจกรรม ของ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอลาดยาว 
ปี 2563 น าแบบประเมินพึงพอใจใน
ระดับดีและดีมากมาคิดร้อยละ ได้เป็น
ร้อยละเฉล่ีย  83.83 
 
หลักฐานและร่องรอย 
1.แ ผ น ป ิิ บั ติ ง า น ป ร ะ จ า ปี ข อ ง
สถานศึกษา 
2.โครงการหรือกิจกรรมการศึกษาตาม
อัธยาศัยของสถานศึกษา 
3.ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
ผู้รับบริการ 

4.19 
 

ดีเลิศ 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ดีและดีมากมาคิดเป็นร้อยละ โดยไ ด้ร้อยละ  
90.00 
2. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน มีมีผลการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ  ท้ังหมด  
51  คน  อยู่ในระดับปานกลาง  จ านวน  7  คน  
ระดับดี  จ านวน  32  คน  ระดับดีมาก  12  คน  
น าผลการประเมินในระดับดีและดีมากมาคิดเป็น
ร้อยละ โดยได้ร้อยละ  88.00 
3. กิจกรรมมุมเด็กปามวัย มีผลการประเมินความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ  ท้ังหมด  50  คน  อยู่ใน
ระดับปานกลาง  จ านวน  8  คน  ระดับดี  จ านวน  
30  คน  ระดับดีมาก  12  คน  น าผลการประเมิน
ในระดับดีและดีมากมาคิดเป็นร้อยละ โดยได้ร้อย
ละ  84.00 
4. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเรียนรู้วันส าคัญ : อ่าน 
คิด ชีวิตเปล่ียน มีผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ  ท้ังหมด  120  คน  อยู่ในระดับ
ปานกลาง  จ านวน  16  คน  ระดับดี  จ านวน  72  
คน  ระดับดีมาก  32  คน  น าผลการประเมินใน

4.รายงานสรุปผลการจัดโครงการและ
กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ระดับดีและดีมากมาคิดเป็นร้อยละ โดยได้ร้อยละ  
88.66 
5. กิจกรรมห้องสมุดเคล่ือนท่ีส าหรับชาวตลาด  มี
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
ท้ังหมด  100  คน  อยู่ในระดับปานกลาง  จ านวน  
14  คน  ระดับดี  จ านวน  62  คน  ระดับดีมาก  
24  คน  น าผลการประเมินในระดับดีและดีมากมา
คิดเป็นร้อยละ โดยได้ร้อยละ  86.00 
6. กิจกรรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน มีผลการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ  ท้ังหมด  
120  คน  อยู่ในระดับปานกลาง  จ านวน  23  คน  
ระดับดี  จ านวน  69  คน  ระดับดีมาก  24  คน 
น าผลการประเมินในระดับดีและดีมากมาคิดเป็น
ร้อยละ โดยได้ร้อยละ 80.83 
7. กิจกรรมบ้านหนังสือชุมชน  มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  ท้ังหมด  120  คน  
อยู่ในระดับปานกลาง  จ านวน  18  คน  ระดับดี  
จ านวน  72  คน  ระดับดีมาก  30  คน  น าผลการ
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ประเมินในระดับดีและดีมากมาคิดเป็นร้อยละ โดย
ได้ร้อยละ  85.00 
8. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ แนะน า
หนังสือใหม่  มีผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ  ท้ังหมด  50  คน  อยู่ในระดับปาน
กลาง  จ านวน  9  คน  ระดับดี  จ านวน  25  คน  
ระดับดีมาก  16  คน  น าผลการประเมินในระดับ
ดีและดีมากมาคิดเป็นร้อยละ โดยไ ด้ร้อยละ  
82.00 
9. หนังสือพิมพ์ วารสาร ห้องสมุดและ กศน.ต าบล  
มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
ท้ังหมด  120  คน  อยู่ในระดับปานกลาง  จ านวน  
36  คน  ระดับดี  จ านวน 40  คน  ระดับดีมาก 
44  คน  น าผลการประเมินในระดับดีและดีมากมา
คิดเป็นร้อยละ โดยได้ร้อยละ  83.83 
 

รวมคะแนน    64.24  
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จากการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามอัธยาศัย ในมาตรฐานที่  1 คุณภาพของผู้รับบริการการศึกษาตาม
อัธยาศัย  มีคะแนนรวมเท่ากับ 46.67 คะแนน  อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม และในมาตรฐานที่  2 คุณภาพการจัด
การศึกษาตามอัธยาศัย มีคะแนนรวมเท่ากับ 17.57 คะแนน  อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม  
 ซึ่งจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามอัธยาศัย พบว่า สถานศึกษามีจุดเด่น และจุดท่ีควรพัฒนา ดังนี้ 
 

จุดเด่น 
1. กศน.อ าเภอลาดยาวได้มีการประชุม วางแผน และเปิดรับฟังความคิดเห็นให้มีส่วนร่วมในการวางแผนการจัด

กิจกรรมตามอัธยาศัย โดยจะตัวแทนองค์กรนักศึกษาระดับต าบล เสนอผ่านองค์กรนักศึกษาระดับอ าเภอ ในการร่วมจัด
กิจกรรม และมีกล่องรับข้อเสนอแนะท่ีห้องสมุดประชาชน ซึ่งมีการจัดโครงการ/กิจกรรมจะเน้นส่งเสริมให้ผู้รับบริการมี
ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม โดยจะมีการประกวดแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเขียน ซึ่ง
ในทุกโครงการ/กิจกรรม จะมีผู้รับบริการเกินกว่าเป้าหมายท่ีก าหนด และมีการมอบเกียรติบัตรและของรางวัลให้กับผู้ท่ี
ชนะการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง 

2. กศน.อ าเภอลาดยาวได้มีการจัดหาส่ือตามความต้องการของผู้ใช้บริการ มีการส ารวจความต้องการใช้ส่ือใน
ทุก 6 เดือน และน าผลการส ารวจมาจัดหาส่ือให้ตรงกับความต้องการของประชาชนให้มากท่ีสุด การบริการพื้นท่ีไวไฟฟรี
บริเวณห้องสมุดประชาชน มุมเด็กปามวัย มุมหนังสือใหม่ ข่าวสาร นิทรรศการ ไว้ส าหรับประชาชนท่ีมาใช้บริการอย่าง
ต่อเนื่อง และมีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ พร้อมน าผลมาปรับปรุงเพื่อให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้ร้บริการ
อย่างมากท่ีสุด 

 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. ผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย ควรได้รับการส่งเสริมในการอบรบพัฒนาศักยภาพ การพัฒนา

ตนเองในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยจากต้นสังกัดทุกคน 



123 
 

ผลการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา (มาตราานท่ี 3 ซึ่งเป็นมาตราานการศึกษา ท่ีสามารถใช้ผลการประเมินคุณภาพร่วมกันได้  
ท้ังการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นาาน การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย) 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 

มาตรฐานที่  3 คุณภาพ 
การบริหารจัดการของสถานศึกษา 

30   27.80 ยอดเยี่ยม 

3.1 การบริหารจัดการของ
สถานศึกษาท่ีเน้นการมีส่วนร่วม   

3      บุคลากร กศน.อ าเภอลาดยาว ทุกคนไ ด้
ร่ วมกันก าหนดเป้าหมายการ จัดการ ศึกษา 
มาตราานการศึกษาของสถานศึกษา ให้กับผู้เรียน
ท้ัง 12 ต าบล โดย ครู กศน.ต าบลได้เข้าร่วมการ
ประชาคมหมู่บ้าน การประชุมระดับต าบล และ
การส ารวจความต้องการในชุมชน แล้วน าข้อมูล
ดังกล่าว มาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
และแผนปิิบัติการระดับอ าเภอ ประจ าปี 2563 
และครู  กศน.ต าบลจะจัดท าแผนปิิบั ติการ
ประจ าปี2563 ในการด าเนินงานการศึกษาขั้น
พื้นาาน การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตาม
อัธยาศัย ให้เป็นไปทิศทางเดียวกัน บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ ซึ่งในการจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา แผนปิิบัติการประจ าปี จะ
ได้รับค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ และได้รับความ

จากผลการด าเนินงาน กศน.อ าเภอ
ลาดยาวได้ด าเนินการประชุมร่วมกับ
บุคลากร กศน.อ าเภอลาดยาวทุกคน 
ในการวางเป้าหมายการจัดการศึกษา 
ก าหนดมาตราานการศึกษา วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
แ ล ะ น า ข้ อ มู ล ไ ป ว า ง แ ผ น ก า ร
ด าเนินงานในการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษา แผนปิิบัติการระดับอ าเภอ 
ประจ าปี 2563 และแผนปิิบัติการ
ระดับต าบล ประจ าปี 2563  
หลักฐานและร่องรอย 

1. เป้าหมายการจัดการศึกษา  
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และอัตลักษณ์ 

2. มาตราานการศึกษา 

3 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา จากการ
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาประจ าปี 2563 
     ในก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และอัตลักษณ์
ของสถานศึกษา ได้มีการประชุมน ายุทธศาสตร์
ชาติ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และจุดเน้นการ
ด าเนินงานของส านักงาน กศน.มาร่วมกันวิเคราะห์
เพื่อด าเนินงานให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชน
อ าเภอลาดยาว  วิเคราะห์ชุมชน จุดเด่น จุดด้อย 
ของสถานศึกษา เพื่อน ามาก าหนดและต้ังเป้าหมาย 
ท่ีจะด าเนินการได้ตรงกับบริบทชุมชนมากท่ีสุด 
โดยในการจัดโครงการ กิจกรรม ในแผนปิิบัติการ
ประจ าปี  จะมีการวิ เคราะห์ความสอดคล้อง 
โครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ส านักงาน 
กศน. 2563 ก่อนท่ีจะน าจัดท าโครงการ/กิจกรรม 
 
 
 
 

3. แผนพัฒนาการศึกษา 
4. แผนปิิบัติการระดับอ าเภอ 
5. แผนปิิบัติการระดับต าบล 
6. บันทึกการประชุม 
7. การส ารวจความต้องการของ 

ชุมชนในการจัดกิจกรรมการศึกษา
ต่อเนื่อง 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 

3.2 ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา   

4      กศน.อ าเภอลาดยาว  ได้ด าเนินการก าหนด
มาตราานการศึกษาของสถานศึกษา จัดท า
ประกาศมาตราานการศึกษา กศน.อ าเภอลาดยาว 
ท่ีเป็นไปตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.  2561 แห่งพระราชบัญญั ติ
การศึกษาแห่งชาติ และกฎกระทรวงศึกษาธิการ 
ก าหนดระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพภายใน โดยคณะบุคลากร กศน.อ าเภอ
ลาดยาวได้ประชุมในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และแผนปิิบัติการประจ าปี บุคลากร
ทุกคนในสถานศึกษา ด าเนินการตามแผนปิิบัติ
การ  โดยมี การ ติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพ
การศึกษา จากคณะนิ เทศของ กศน.อ าเภอ
ลาดยาวในการนิเทศการศึกษาขั้นพื้นาาน การ
จัดการเรียนการสอนของ กศน.ต าบล การนิเทศ
การจัดการศึกษาต่อเนื่อง และการติดตามงานจาก
คณะนิเทศ ส านักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ 
และเมื่อเสร็จส้ินการด าเนินในโครงการ/กิจกรรม 
จะมีการสรุปผลการจัดกิจกรรม เพื่อน ามาพัฒนา

     จากผลการด า เนิน ง าน  กศน .
อ าเภอลาดยาวได้ประกาศก าหนด
มาตราานการศึกษาของสถานศึกษา 
และท าค า ส่ั ง แ ต่ ง ต้ั ง บุ คลากร ให้
ด าเนินการตามมาตราานท่ีก าหนด มี
ก า ร จั ด ท า แ ผ น พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ
การศึกษา และแผนปิิบัติการประจ าปี 
โดยมีโครงการนิ เทศ ค า ส่ังแต่ง ต้ัง
คณะกรรมการนิเทศ ในการติดตาม 
ตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนการ
ปิิบัติงาน มีการน าระบบบริหารงาน 
และระบบสารสนเทศ การจัดการ
ข้อมู ล ด้วยระบบ DMIS 2563 การ
รายงานผลการด าเนินงาน การจัดการ
ข้อมูลการเงินด้วยระบบ E-budget 
การรับส่งหนังสือราชาการผ่านระบบ 
E-Office การจัดการศึกษาขั้นพื้นาาน
ด้วยระบบ ITW ออฟไลน์ และ ITW 
ออนไลน์ มาใช้ในการบริหารงาน กศน.

4 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ปรับปรุง โดยใช้หลักการท างานตามวงจรของเดม
มิ่ง (PDCA) ซึ่งในการก าหนดเป้าหมาย วางแผน
ติดตามด าเนินการ ตรวจสอบ ประเมินผล พัฒนา
หรือปรับปรุง  
     กศน.อ า เภอลาดยาว ไ ด้ จัดท าค า ส่ั งการ
รับผิดชอบในการด าเนินตามมาตราานการศึกษา
ของสถาน ศึกษา  ประ เมิ น คุณภาพภาย ใน
สถานศึกษา เพื่อน าข้อมูลมาจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปี 2563 โดยได้น า
ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ เ มิ น ต น เ อ ง  เ ส น อ ต่ อ
คณะกรรมการสถานศึกษา ภาคีเครือข่าย และ
หน่วยงานต้นสังกัด เมื่ อหน่วยงานต้นสังกัด
ตรวจสอบแล้ว จึงได้น าเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
นอกจากนี้ยังได้น าผลการประเมินภายในมาเป็น
ส่วนหนึ่งของการวางแผน ในการจัดโครงการ/
กิจกรรมท่ีมีข้อเสนอแนะ ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
โดยคณะกรรมการสถานศึกษา ภาคีเครือข่ายจะมี
ส่วนร่วม ในการ จัดโครงการ /กิ จกรรม เ ช่น 
โครงการค่ายบูรณาการการศึกษาและการเรียนรู้

และ ไ ด้มีการประ เมินผลคุณภาพ
ภายในสถาน ศึกษา พร้ อม จัดท า
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โดย
มีคณะกรรมการสถานศึกษา ภาคี
เครือข่าย องค์กรนักศึกษา วิทยากร 
ประชาชน บุคลากร กศน.อ า เภอ
ลาดยาว มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
กศน.ตั้งแต่การวางแผน การด าเนินงาน 
และการสรุปผลการด าเนินงาน โดยใช้
หลักการท างานตามวงจรของเดมมิ่ง 
(PDCA)  
หลักฐานและร่องรอย 

1. ประกาศมาตราานการศึกษา 
2. แผนพัฒนาการศึกษา 
3. แผนปิิบัติการระดับอ าเภอ 
4. แผนปิิบัติการระดับต าบล 
5. โครงการนิเทศ 
6. รายงานการประเมินตนเอง  

(SAR) ประจ าปี 2563 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ในวิถีชีวิตโดยกระบวนการลูกเสือ  โครงการค่าย
อาสายุวกาชาดนอกโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 88 
พ ร ร ษ า  ส ม เ ด็ จ พ ร ะ น า ง เ จ้ า สิ ริ กิ ต์ิ  
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง 
องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย 
     สถานศึกษาได้จัดท าค าส่ังแต่งต้ังการท างาน
เพื่อจัดระบบบริหารงานในแต่ละกลุ่มงาน ตาม
แผนผังหน่วยงาน และมีการบริหารสารสนเทศ ใน
การจัดการข้อมูลด้วยระบบ DMIS 2563 การ
รายงานผลการด าเนินงาน การจัดการข้อมูล
การเงินด้วยระบบ E-budget การรับส่งหนังสือ
ราชาการผ่านระบบ E-Office การจัดการศึกษาขั้น
พื้นาาน ด้วยระบบ ITW ออฟไลน์  และ ITW 
ออนไลน์ โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา ภาคี
เครือข่าย องค์กรนักศึกษา วิทยากร ประชาชน 
บุคลากร กศน.อ าเภอลาดยาว มีส่วนร่วมในการ
ด า เนิน ง าน  กศน .  ต้ั ง แ ต่การวางแผน  การ
ด าเนินงาน และการสรุปผลการด าเนินงาน เพื่อให้

7. การประชุมคณะกรรมการ 
สถานศึกษา 

8. รายงานผลการด าเนินงานแต่ 
ละโครงการ 

9. รายงานผลการปิิบัติการ 
ประจ าปี 2563 

10. ระบบสารสนเทศ  
- การจัดการข้อมูลด้วยระบบ  

DMIS 2563 ก า ร ร า ย ง า น ผล ก า ร
ด าเนินงาน  

- การจัดการข้อมูลการเงิน 
ด้วยระบบ E-budget  

- การรับส่งหนังสือราชาการ 
ผ่านระบบ E-Office  

- การจัดการศึกษาข้ันพื้นาาน 
ด้วยระบบ ITW ออฟไลน์ และ ITW 
ออนไลน์ 

11. บันทึกการประชุม 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ทราบถึงความกระบวนการและความส าคัญของ
การประกันคุณภาพการศึกษา  
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 

3.3 การพัฒนาครู และบุคลากร
ของสถานศึกษา  

3      กศน.อ าเภอลาดยาวได้สนับสนุนบุคลากร ทุก
คนเข้ารับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยเน้น
การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปิิบัติงาน ดังนี้ 

1. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดท า 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา และการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา จ านวน 4 คน 

2. โครงการพัฒนาบุคลากรจัดท าแผนจัดการ 
เรียนรู้ภาคเรียนท่ี 2/2562 จ านวน 19 คน 

3. โครงการประชุมเชิงปิิบัติการเพื่อพัฒนา 
บุคลากรด้านการจัดท าแผนปิิบัติการประจ าปี 
2562 จ านวน 3 คน 

4. โครงการพัฒนาบุคลากรการจัดการเรียน 
การสอนออนไลน์ Google Classroom การศึกษา
ขั้นพื้นาาน ของ กศน.อ าเภอลาดยาว จ านวน 19 
คน 

5. โครงการประชุมช้ีแจงการประกันคุณภาพ 
การศึกษาตามมาตราาน กศน. พ.ศ.2563 จ านวน 
14 คน 

     จากผลการด า เนิน ง าน กศน .
อ าเภอลาดยาว  ไ ด้พัฒนาบุคลากร
อย่างต่อเนื่องโดยหน่วยงานต้นสังกัด
อย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้บริหารเข้าร่วม
โครงการทุกโครงการ เพื่อเสนอแนะ 
ให้ค าปรึกษา ในการน าความรู้มาใช้ใน
การปิิบัติงาน 
หลักฐานและร่องรอย 

1. โครงการพัฒนาบุคลากร 
2. ค าส่ังการด าเนินงาน 
3. รายงานผลการเข้าร่วมการ 

พัฒนาบุคลากร 
4. สรุปโครงการการพัฒนา 

บุคลากร  
5. เกียรติบัตร 
6. ค าแนะน าจากผู้บริหารใน 

บันทึกหลังสอน การส่งสรุปผลจากการ
เข้ารับการอบรมพัฒนาบุคลากร 

3 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
      บุคลากร ครู กศน.ต าบล ทุกคนท่ีได้รับการท่ี
ได้รับการพัฒนา ได้น าความรู้ ไปใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ โดยได้น าความรู้การอบรมการ
จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น อ อ น ไ ล น์  Google 
classroom มาจัดท าห้องเรียนออนไลน์ครบท้ัง 12 
ต าบล เพื่ อ ให้ ผู้ เ รียน ไ ด้ เรี ยนรู้ ในรายวิชา ท่ี
ลงทะเบียนในภาคเรียนนั้นๆ และในโครงการ
พัฒนาบุคลากรจัดท าแผนจัดการเรียนรู้ภาคเรียนท่ี 
2/2562 ครู กศน.ต าบลได้จัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชาครบท้ัง 12 ต าบล น าไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนท้ัง  12  ต าบล ในการ
ด าเนินการโครงการพัฒนาบุคลากร จะได้รับ
ค าปรึกษา ช้ีแนะ เสนอแนะเกี่ยวกับการจัด
กระบวนการเรียนรู้จากผู้บังคับบัญชา เพื่อให้เกิด
ประสิทธิผลแก่ผู้เรียน โดยครูท่ีเข้ารับการพัฒนา
ทุ ก ค น จ ะ ต้ อ ง ส รุ ป ผ ล ก า ร พั ฒ น า ต น เ อ ง 
ข้อเสนอแนะเสนอต่อผู้บังคับบัญชา และแผนการ
สอนจะต้องบันทึกหลังสอน เสนอต่อผู้บังคับบัญชา 
เพื่อหาแนวทางแก้ไขในกิจกรรมการเรียนรู้ 

7. ห้องเรียน Google 
Classroom 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 

3.4 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ   

3       กศน.อ าเภอลาดยาว น าเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ใช้ในการบริหารงานสถานศึกษาท่ีครอบคลุม
ภารกิจ 4 ด้าน ประกอบด้วย  
ด้านวิชาการ  
1. โปรแกรม ITW51 เป็นโปรแกรมส าหรับการ
บริหารงานทะ เบียน การเก็บข้อมูลประวั ติ
นักศึกษา การออกหลักาานทางการศึกษา 
2.www.edu.nfe.go.th เป็นระบบบริหารจัดการ
และสารสนเทศทางการศึกษาขั้นพื้นาาน ซึ่ ง
ประกอบด้วย ระบบบริหารจัดการข้อมูลนักศึกษา
แบบออนไลน์  การรับสมัครและขึ้นทะเบียน
นักศึกษา าานข้อมูลผู้จบหลักสูตรและหลักาาน
การจบหลักสูตร 
3. Google Classroom ซึ่ ง เป็นการใช้งานผ่าน
ระบบออนไลน์ โดยน ามาประยุกต์ใช้ร่วมกับการ
จัดการ ศึกษาขั้นพื้นาาน กลุ่มเป้าหมาย คือ 
นักศึกษา โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ในรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคเรียน 
โดย  Google Classroom จะมีครบท้ัง 12 ต าบล 
 

      จากผลการด า เนินงาน กศน.
อ าเภอลาดยาวได้น าเทคโนโลยีมาใช้ใน
การบริหาร จัดการส านั ก ง าน  ให้
ครอบคลุมภารกิจท้ัง 4 ด้าน ด้านการ
บ ริ ห า ร ง า น วิ ช า ก า ร  ด้ า น ก า ร
บริหารงานงบประมาณ ด้านการ
บริหารงานบุคคล และการบริหารงาน
ท่ัวไป มีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ
ของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบเช่น 
คอมพิวเตอร์  โทรศัพท์ โปรแกรม
ส าเร็จรูป ส่ือออนไลน์ มาใช้ในการ
บริหารจัดการของสถานศึกษาท้ัง 4 
ด้าน 
หลักฐานและร่องรอย 
1. โปรแกรม ITW51 
2. www.edu.nfe.go.th 
3. Google Classroom 
4. ระบบ E-budget 
5. ระบบ e-GP 

3 ยอดเยี่ยม 

http://www.edu.nfe.go.th/
http://www.edu.nfe.go.th/
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ด้านงบประมาณ  
1. E-budget เป็นระบบบริหารการตัดยอดเงิน
งบประมาณแบบออนไลน์ เพื่อตรวจสอบยอดการ
เบิก-จ่ายและยอดเงินงบประมาณคงเหลือของ
สถานศึกษาเพื่อใช้ในการบริหารและวางแผน
กิจกรรมต่อไป 
2. e-GP เป็นระบบการจัดซื้อ จัดจ้างและการ
บริหารพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
ด้านการบริหารงานบุคคล  
1. DMIS เป็นระบบาานข้อมูล เพื่อการบริหาร
จัดการในรวบรวมข้อมูลสารสนเทศพื้นาาน อาทิ 
ข้อมูลพื้นาานบุคลากร แผนการด า เนินงาน 
แผนการใช้งบประมาณ รายงานผลการด าเนินงาน 
รายงานผลการใช้งบประมาณ เป็นต้น  
2. Facebook กศน .อ าเภอลาดยาว และPage 
Facebook กศน.ต าบล เป็นการใช้งานผ่านระบบ
ออนไลน์ ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม โครงการ  
 
 

6. ระบบ DMIS 
7. Facebook กศน.อ าเภอลาดยาว 
และPage Facebook กศน.ต าบล 
8. ระบบ e-Office 
9. โปรแกรม PLS 
10. ข้อมูลสารสนเทศด้านวิชาการ  
11. ข้อมูลสารสนเทด้านงบประมาณ 
12. ข้ อ มู ล ส า ร ส น เ ท ด้ า น ก า ร
บริหารงานบุคคล 
13. ข้อมูลสารสนเทด้านบริหารงาน
ท่ัวไป 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ด้านบริหารงานทั่วไป 
1. e-Office เป็นระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อใช้ในการรับส่งหนังสือราชการระหว่างกศน .
จังหวัดกับสถานศึกษา 
2. โปรแกรม PLS เป็น โปรแกรมบริการงาน
ห้องสมุด ได้แก่ การบันทึกข้อมูลหนังสือ ข้อมูล
สมาชิกห้องสมุด บริการยืม-คืนหนังสือโดยระบบ 
Barcode Labels ติดสันหนังสือ การรายงานสถิติ
ต่างๆ และมีระบบส ารองข้อมูลรักษาความ
ปลอดภัย 
      กศน.อ าเภอลาดยาว ได้ประมวลข้อมูลจาก
ระบบสารสนเทศ เพื่อน าข้อมูลท่ีได้มาวางแผนใน
การด าเนินงานต่อไป ได้แก่ ข้อมูลสารสนเทศ
การศึกษาขั้นพื้นาาน เช่น การเก็บแฟ้มข้อมูล
นักศึกษารายภาคเรียน โดยน าข้อมูลท่ีไ ด้มา
ลงทะเบียนประวัติ ข้อมูลสารสนเทศงานต่อเนื่อง 
เช่น การคุมประวัติวิทยากร การรวบรวมหลักาาน
ด้านอาชีพ การรวบรวมหลักสูตร และข้อมูล
สารสนเทศงานอัธยาศัย เช่น การบันทึกการยืม-
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
คืนหนังสือของห้องสมุดและกศน.ต าบล สถิติการ
มาเรียนหรือการท ากิจกรรมของนักศึกษารายภาค
เรียน เป็นต้น 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 

3.5 การก ากับ นิเทศ ติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา   

3      กศน.อ าเภอลาดยาวได้ด าเนินการประชุม
บุคลากร  เพื่ อ วางแผนการด า เนิน ง านของ
สถานศึกษา มีการวางแผนการก ากับ นิ เทศ 
ติดตามการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย โดยได้จัดท าโครงการนิเทศ 
แผนการนิ เทศ  ค า ส่ั ง แ ต่ ง ต้ั ง ผู้นิ เ ทศ ซึ่ ง ไ ด้
ด าเนินการนิเทศตามแผนท่ีก าหนด หลังจากการ
นิเทศได้สรุปข้อมูลการนิเทศ ประเมินผลการ
ด าเนินงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา และน าข้อมูล
จากการนิเทศ ข้อเสนอแนะ จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
เสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อหาน า
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการศึกษา มาพัฒนาใน
การจัดกิจกรรมครั้งต่อไป เช่น การพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาต่อเนื่อง ในวิชา การท าหมอนสมุนไพร 
การ จัดกระบวนการเรียนการสอนด้วยวิ ธี ท่ี
หลากหลาย เนื่องจากมีปัญหาเรื่องการพบกลุ่ม 
นักศึกษาบางคนไม่สามารถมาพบกลุ่มได้ จึงได้น า
ปัญหาท่ีพบน าเสนอต่อผู้บริหาร และน าเสนอต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา แล้วน าผลข้อเสนอแนะ

จากผลการด าเนินงาน  กศน.อ าเภอ
ลาดยาวได้ด าเนินการก ากับ นิเทศ 
ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน
การ ศึกษาขั้ นพื้ น าาน  การ ศึกษา
ต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย  
หลักฐานและร่องรอย 
1. โครงการนิเทศ 
2. ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการนิเทศ 
3. บันทึกการนิเทศ 
4. สรุปรายงานผลการนิเทศ 

 

3 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
มาเป็นแนวทางในการหาช่องทางออนไลน์ ในการ
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทุกท่ี ทุกเวลา  
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 

3.6 การปิิบัติหน้าท่ีของ
คณะกรรมการสถานศึกษา 
ท่ีเป็นไปตามบทบาทท่ีก าหนด   

3      กศน.อ าเภอลาดยาวได้แต่งต้ังคณะกรรมการ
สถานศึกษาตามคู่มือการสรรหาและแต่ง ต้ัง
คณะกรรมการสถานศึกษาสังกัดส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
24 ตุลาคม พ.ศ. 2551 โดยได้ก าหนดคุณสมบัติ 
จ านวนคณะกรรมการในแต่ละด้าน หลักเกณฑ์
และวิธีการได้มาของประธานและกรรมการ การ
ด ารงต าแหน่งและพ้นต าแหน่ง ซึ่งคณะกรรมการ
สถานศึกษา กศน.อ าเภอลาดยาวมีจ านวน 9 คน 
โดยมี ผอ.กศน.อ าเภอลาดยาวเป็นกรรมการและ
เลขานุการ ซึ่งจะมีการประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจ
ถึงบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ตามท่ีระเบียบก าหนดโดย กศน. อ าเภอลาดยาว มี
การก าหนดการประชุมทุกภาคเรียนอย่างน้อยปีละ
สองครั้ง เพื่อให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ และให้
ความเห็นชอบในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1. แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
2. แผนปิิบัติการประจ าปีของกศน.อ าเภอ 

ลาดยาว 

     จากผลการด า เนิน ง าน กศน .
อ าเภอลาดยาวได้ด าเนินการตามคู่มือ
การสรรหาและแต่งต้ังคณะกรรมการ
สถานศึกษาสังกัดส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย 24 ตุลาคม พ.ศ. 2551 
ซึ่งมีคณะกรรมการสถานศึกษาจ านวน 
9 คน และคณะกรรมการสถานศึกษา
ไ ด้ เข้ าร่ วมประ ชุม  ให้ ค าแนะน า  
เสนอแนะแนวทางการด าเนินงานของ 
กศน.อ าเภอลาดยาว ให้ความเห็นชอบ
ในแผนพัฒ นาก าร จัด ก าร ศึกษ า 
แผน ป ิิ บั ติ ก า ร ปร ะ จ า ปี  2 5 6 3 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นาาน 3 ระดับ 
หลักสูตรการศึกษาต่อ เนื่ อง  และ
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 
 
 

3 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
3. หลักสูตรสถานศึกษา การศึกษาข้ึน 

พื้นาานระดับประถมศึกษา 
4. หลักสูตรสถานศึกษา การศึกษาข้ึน 

พื้นาานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
5. หลักสูตรสถานศึกษา การศึกษาข้ึน 

พื้นาานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
6. หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง  
7. โครงการพัฒนาผู้เรียน 

     คณะกรรมการสถานศึกษาได้มีการส่งเสริม
ระดมทุนทางสังคมในการร่วมจัดการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในการมอบของ
บริจาคให้กับนักศึกษา เพื่อเป็นรางวัลในการร่วม
กิจกรรมกับนักศึกษาท่ีมาเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
การอ่านของ กศน.อ าเภอลาดยาว  มอบอาหาร 
ขนม ของรางวัล ในการร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็ก
ของ กศน.อ าเภอลาดยาว นอกจากนี้ยังมีส่วนร่วม
ในการติดตามการด าเนินงาน กศน. โดยการเข้า
ร่วมกิจกรรมในพื้น ท่ี  ให้ข้อ เสนอแนะ อาทิ 
โครงการค่ายบูรณาการการศึกษาและการเรียนรู้

หลักฐานและร่องรอย 
1. ค า ส่ั ง แ ต่ ง ต้ั ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
สถานศึกษา 
2 .  บั น ทึ ก ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการสถานศึกษา 
3. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
สถานศึกษาเห็นชอบ 
4. แผนปิิบัติการประจ าปี 2563 ท่ี
คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ 
5 .  ห ลั ก สู ต ร ส ถ า น ศึ ก ษ า ท่ี ใ ห้
คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ 
6. สมุดตรวจเยี่ยมสถานศึกษา 
7 .  ห ลั ก า า น ท่ี แ ส ด ง ใ ห้ เ ห็ น ว่ า
คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วม 
อาทิ เช่น หนังสือเชิญคณะกรรมการ
สถาน ศึกษาร่ ว ม ในกิ จกร รมง าน
การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ในวิถีชีวิตโดยกระบวนการลูกเสือ และโครงการ
ค่ายอาสายุวกาชาดนอกโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
8 8  พ ร ร ษ า  ส ม เ ด็ จ พ ร ะ น า ง เ จ้ า สิ ริ กิ ต์ิ  
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง 
องค์สภานายิกาสภากาชาดไทยโดยคณะกรรมการ
สถานศึกษาได้ร่วมการจัดกิจกรรม มอบอาหาร 
ขนมส าหรับนักศึกษา เสนอแนะกระบวนการ
ด าเนินงานในรูปแบบท่ีเหมาะสมกับเยาวชน ร่วม
เป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการท้ัง 2 โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. ภาพถ่าย 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 

3.7 การส่งเสริม สนับสนุนภาคี
เครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา   

3      กศน.อ าเภอลาดยาวได้มีการช้ีแจง เกี่ยวกับ
บทบาทหน้าท่ีของสถานศึกษา ให้แก่ภาคีเครือข่าย
ได้รับทราบในการด าเนินงานของ กศน.อ าเภอ
ลาดยาว จากการประชุมในพื้นท่ีอ าเภอเคล่ือนท่ี 
การประชาคมหมู่บ้ าน ประชุมศูนย์ ส่ง เสริม
ประชาธิปไตยระดับต าบล การประชุมกรรมการ
ประจ าต าบล โดยผู้บริหารได้ช้ีแจง และมอบหมาย
ให้บุคลากร กศน.อ าเภอลาดยาวท่ีเข้าร่วมประชุม
ช้ีแจงการด าเนินงานของ กศน.อ าเภอลาดยาว   
     กศน.อ าเภอลาดยาวได้จัดท าบันทึกข้อตกลง
นามความร่วมมือ (MOU)  ในการร่วมจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ท่ีทาง กศน.อ าเภอลาดยาวด าเนินการ โดย
มีการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายในด้านต่างๆ ดังนี้ 
      กศน.อ าเภอลาดยาว มีภาคีเครือข่ายเข้าร่วม
ส่งเสริม สนับสนุน ด้านการจัดการศึกษา หรือ
พัฒนาวิชาการ และบุคลากร อาทิ วิทยากรจาก
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลาดยาว โรงพยาบาล
อ าเภอลาดยาว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ า
ต าบล อาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจ าหมู่บ้าน 

     จากผลการด า เนิน ง าน กศน .
อ าเภอลาดยาวได้ด าเนินการช้ีแจง 
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพันธกิจและ
บทบาทของ กศน.อ าเภอลาดยาว จาก
การเข้าร่วมกิจกรรมในพื้น ท่ี อาทิ 
อ าเภอเคล่ือนท่ี การประชุมระดับ
ต าบล โดยมีครู กศน.ต าบลเข้าร่วมการ
ประ ชุม ช้ีแจง ให้ภา คี เครือข่ าย ไ ด้
รับทราบ และมีภาคีเครือข่ายจัดท า
บันทึกข้อตกลงการความร่วมมือลง
นาม (MOU) ในการสนับสนุนการจัด
การ ศึกษา วิ ทย ากร ให้ความรู้ ใ น
การศึกษาขั้นพื้นาาน และการศึกษา
ต่อเนื่อง ภาคีเครือข่ายร่วมการส่งเสริม
ด้านขวัญก าลังใจเป็นของรางวัลให้แก่
ผู้เรียน หรือผู้รับบริการ รวมถึงภาคี
เครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
 

2.4 ดีเลิศ 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
สถานีต ารวจภูธรอ าเภอลาดยาว คณะครูโรงเรียน
ในระบบ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น ในการให้
ความรู้  ในการ จัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ของ กศน.อ าเภอลาดยาว 
     กศน.อ าเภอลาดยาว มีภาคีเครือข่ายเข้าร่วม
ส่งเสริม สนับสนุน ด้านขวัญก าลังใจแก่ ผู้ท่ีจัด
การศึกษา เช่น การมอบของรางวัลให้ผู้ ท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านของ กศน.อ าเภอลาดยาว 
การมอบรางวัลในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ภาคี
เครือข่ายร่วมมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ผ่านการ
อบรมในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนของ กศน.อ าเภอลาดยาว 
     กศน.อ าเภอลาดยาว มีภาคีเครือข่ายเข้าร่วม
ส่งเสริม สนับสนุน เพื่อสร้าง หรือพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ท่ีหลากหลาย โดยองค์การบริหารบริหาร
ส่วนต าบลสร้อยละคร ได้เข้ามาส่งเสริมในการ
สนับสนุนสถานท่ี ส่ืออุปกรณ์เทคโนโลยี ในการจัด
กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาด เพื่อให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ ท่ีเหมาะสม  นอกจากนี้ยังมีแหล่ง

หลักฐานและร่องรอย 
1.บันทึกข้อตกลงลงนามความร่วมมือ
(MOU)  
2.ท าเนียบเครือข่าย ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
3.หนังสือเชิญร่วมเป็นวิทยากร 
4.หนั ง สือขอความอนุ เคราะห์ ใ ช้
สถานท่ี  
5.ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการในการ
ท างานร่วมกัน 
7.รายงานการมีส่วนร่วมของเครือข่าย 
8.ภาพถ่าย 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
เรียนรู้เศรษากิจพอเพียงประจ าต าบลท่ีให้การ
สนับสนุนการเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักศึกษา และ
ประชาชน 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 

3.8 การส่งเสริม สนับสนุน 
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   

5      กศน.อ าเภอลาดยาวได้มีการวางแผนการจัด
โครงการ/กิจกรรม ท่ีส่งเสริมการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้ โดยมีแผนปิิบัติการประจ าปี 2563 ท่ี
วางแผนการจัดกิจกรรมการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ในโครงการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน โครงการพัฒนาทักษะชีวิต โครงการศูนย์
ฝึกอาชีพชุมชน โครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษากิจพอเพียง โครงการพัฒนาสังคมและ
ชุมชน โครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับ
ต าบล หลักสูตร Digital literacy และหลักสูตร 
ก า ร ค้ า อ อ น ไ ล น์  ( E-Commerce)  ซึ่ ง ก า ร
ด าเนินงานนั้น ในขั้นตอนการอบรมจะมีการถอด
องค์ความรู้  แลกเปล่ียนเรียนรู้  อาทิ  โครงการ
พัฒนาและการบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านอาชีพ
สู่ชุมชนต้นแบบ ท่ีได้มีการถอดองค์ความรู้การ
พัฒนาจนเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน และผู้เข้ารับ
การอบรมได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ส่งเสริมอาชีพท่ีจะ
น าไปสู่การค้าท่ีมีคุณภาพ มีการพัฒนาวิทยากร

     จากผลการด า เนิน ง าน กศน .
อ าเภอลาดยาว ได้ด าเนินการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ จากการวางแผน
งาน โครงการ /กิ จกรรม ท่ีมี ก าร
ส่ง เสริ ม ให้ ผู้ เ ข้ า รั บการอบรม ใน
โ ค ร ง ก า ร / กิ จ ก ร ร ม  นั ก ศึ ก ษ า 
อาสาสมัคร มีนิสัยท่ีรักการเรียนรู้ จาก
ในแผนปิิบัติการประจ าปี 2563 และ
การรายงานผลในโครงการ/กิจกรรม 
ประจ าปี  2563 ซึ่ ง  กศน.อ า เภอ
ลาดยาวได้มีการจัดท าท าเนียบแหล่ง
เรียนรู้ประจ าต าบล มีแหล่งเรียนรู้ ท่ี
สามารถเรียนรู้ได้ เพราะ กศน.อ าเภอ
ลาดยาวได้จัดท าบันทึกข้อตกลงลงนาม
ความร่วมมือ (MOU) กับแหล่งเรียนรู้
ประจ าต าบล 12 แห่ง มีการถอดองค์
ความรู้จากการเข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรม และการแลกเปล่ียนเรียนรู้
จากวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรม 

4 ดีเลิศ 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
อาชีพโดยการอบรมและน าไปศึกษาดูงานกลุ่ม
อาชีพท่ีประสบความส าเร็จ  
      กศน.อ าเภอลาดยาวมีแหล่งเรียนรู้ท่ีเข้าถึงได้
ง่าย และใช้ประโยชน์ ต่อการเรียนรู้ ไ ด้  อาทิ 
ห้องสมุดประชาชน ท่ีเปิดใช้บริการให้กับบุคคล
ท่ัวไป มีส่ือหนังสือหลากหลาย นักศึกษาได้เข้ามา
เรียนรู้  เป็นสมาชิกห้องสมุดประชาชนอ าเภอ
ลาดยาว  แหล่งเรียนรู้เศรษากิจพอเพียงประจ า
ต าบล ท่ี กศน.ต าบลทุกแห่ง ได้น านักศึกษาและ
ประชาชนไปเรียนรู้ มีการแต่งต้ังอาสาสมัครการ
อ่านประจ าต าบล ต าบลละ 10 คน เพื่อน าหนังสือ
ไปส่งเสริมการอ่านถึงบ้าน มีการจัดกิจกรรมของ
บ้านหนังสือชุมชน มีท้ังหมด 29 แห่งของ กศน.
อ าเภอลาดยาว การจัดห้องสมุดชาวตลาด (ตลาด
เรื อง ไทย)  ท่ีมี ส่ือ  หนั ง สือ ไปหมุน เวี ยน ให้
ประชาชนท่ีมาเดินตลาดได้หยิบอ่าน ห้องสมุด
เคล่ือนท่ี ท่ีน าส่ือ หนังสือ กิจกรรมต่างๆ ไปร่วม
ให้บริการในอ าเภอเคล่ือนท่ี ถนนคนเดิน สร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ไ ด้ทุกท่ีทุกเวลา  การจัด

และเมื่อได้ด าเนินการตามแผนงาน
โครงการเรียบร้อยแล้ว ได้มีการติดตาม
ประเมินผลในด้านวิทยากร แหล่ง
เรียนรู้ เพื่อน าผลมาพัฒนาในการจัด
กิจกรรมต่อไป 
หลักฐานและร่องรอย 

1. แผนปิิบัติการประจ าปี 2563 
2. ท าเนียบแหล่งเรียนรู้ 
3. บันทึกข้อตกลงลงนามความ

ร่วมมือ (MOU) 
4. สรุปโครงการ/กิจกรรม 
5. แบบประเมินผลวิทยากร 
6. แบบประเมินแหล่งเรียนรู้ 
7. สมุดเย่ียมแหล่งเรียนรู้ 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
กิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน โดยส ารวจความ
ต้องการของประชาชนในชุมชน ในการเรียนรู้ตาม
ความต้องการ น าภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีมีอยู่ในชุมชน
มาเป็นวิทยากร เพื่อถ่ายทอดความรู้  
     หลังเสร็จส้ินการจัดโครงการ/กิจกรรม ได้มี
การรายงานผลการด าเนินงาน โดย ครู กศน.ต าบล
ได้ติดตามประเมินผล ในส่วนของแหล่งเรียนรู้  
วิทยากร ท่ีเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้  จะมีการประเมินเพื่อน าผลมาเป็น
ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 

3.9 การวิจัยเพื่อการบริหาร 
จัดการศึกษาสถานศึกษา 

3      จากการประชุมมอบหมายงานของ กศน .
อ าเภอลาดยาว ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมายให้
บุคลากร จัดท าแผนการสอนในรายวิชาท่ีนักศึกษา
ลงทะเบียน และบันทึกหลังสอน เพื่อน าปัญหามาสู่
การวิ จัยแก้ไขในสถานการณ์ ท่ีพบในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งในทุกๆ ครั้ง หลังกิจกรรม
การเรียนการสอน จะมีการบันทึกหลังการสอน 
เพื่อเสนอให้ผู้บริหารรับทราบและเสนอแนะ โดย
ครูจะน าปัญหาดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการวิจัย และ
เมื่อแก้ไขแล้วเสร็จ น าผลการวิจัยเสนอต่อผู้บริหาร
สถานศึกษารับทราบอีกครั้ง หากเกิดกรณีตัวอย่าง
เดียวกันอีก สามารถน าไปเป็นแนวทาง และ
รวบรวมผลการวิจัยน าเสนอต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาต่อไป 

     จากผลการด า เนิน ง าน กศน .
อ าเภอลาดยาวได้มีการมอบหมายจาก
ผู้บริหารให้ใช้กระบวนการวิจัยในการ
แก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น เพื่อการบริหาร
จั ด ก า ร ใ ห้ เ กิ ด ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ต่ อ
ผู้รับบริการ โดยมีจ านวนวิจัยในช้ัน
เรียนท้ังหมด จ านวน 24 เรื่อง ประจ าปี 
2563  
หลักฐานและร่องรอย 
1. บันทึกการประชุม 
2. แผนการลงทะเบียนเรียน 
3. บันทึกหลังสอน 
4. วิจัยในช้ันเรียน 
 
 

2.4 ดีเลิศ 

รวมคะแนน 30   27.80 ยอดเยี่ยม 
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 จากการประเมินตนเองของสถานศึกษา ในมาตรฐานที่ 3 คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา               
อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม มีคะแนนรวมเท่ากับ 27.80 คะแนน 
 ซึ่งจากผลการประเมินคุณภาพในมาตรฐานที่ 3 คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา  พบว่า 
สถานศึกษามีจุดเด่น และจุดท่ีควรพัฒนา ดังนี้ 
 

จุดเด่น 
 1.  กศน.อ าเภอลาดยาวมีการประชุม วางแผนร่วมกับบุคลากร กศน.อ าเภอลาดยาวทุกคน ร่วมถึง
คณะกรรมการสถานศึกษา ในการก าหนดเป้าหมายการจัดการศึกษา การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา แผนปิิบัติการ
ประจ าปี หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง ซึ่งในทุกโครงการ/กิจกรรม จะมีความสอดคล้องกับนโยบาย
ของหน่วยงานต้นสังกัด และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
 2. กศน.อ าเภอลาดยาวได้มีการก าหนดมาตราานการศึกษา การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา แผนปิิบัติการ
ประจ าปี หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง มีการแต่งต้ังคณะนิเทศในการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา มีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา พร้อมจัดท ารายงานการประเมินตนเองประจ าปีในทุกปี และเสนอ
รายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด ภาคีเครือข่าย และเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยยึดหลักการมี
ส่วนร่วมของทุกฝ่าย  

3. ผู้บริหารสถานศึกษา ได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครู กศน.อ าเภอลาดยาว ทุกคน ให้มีความรู้ ความสามารถใน
การพัฒนาตนเอง น าความรู้ท่ีเข้ารับการอบรมมาปรับใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ เช่น การสอนออนไลน์ด้วยระบบ 
Google Classroom โดยผู้บริหารสถานศึกษาจะเป็นให้ค าแนะน า ปรึกษาในการจัดกระบวนการเรียนรู้ และผู้บริหารได้
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการปิิบัติงานครบท้ัง 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบุคคล และ
ด้านบริหารงานท่ัวไป โดยจะมีโปรแกรมส าเร็จรูป เช่น e-office, e-budget, ITW เป็นต้น และมีการเก็บรวบรวมข้อมูล
สารสนเทศในการปิิบัติงานของสถานศึกษา 

4. กศน.อ าเภอลาดยาวได้มีการวางแผนการจัดท าโครงการนิเทศ ค าส่ังแต่งต้ังผู้นิเทศ ในการติดตามประเมินผล
การด าเนินงาน มีการสรุปผลการนิเทศ รายงานผลการนิเทศ และน าผลการนิเทศมาเป็นข้อเสนอแนะในการวางแผนท่ีจะ
จัดโครงการ/กิจกรรม ครั้งต่อไป 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

 1. กศน.อ าเภอลาดยาวควรส่งเสริม สนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุ นส่ือ 
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พัฒนาบุคลากร และงานวิชาการ ของ กศน.อ าเภอลาดยาว 
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บทที่ 3 
สรุปผลการประเมินตนเอง และแนวทางการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  

 
 จากผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของสถานศึกษา 
ตามมาตราานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดังนี้ 

มาตรฐานการศึกษา 
แต่ละประเภท 

คะแนนจากผลการประเมินคุณภาพ 
รวม 

คะแนนที่ได้ ระดับ 
คุณภาพ 

ด้านที่ 1 
คุณภาพของ

ผู้เรียน 

ด้านที ่2 
คุณภาพการจัด

การศึกษา 

ด้านที ่3 คุณภาพ
การบริหารจัดการ
ของสถานศึกษา 

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

43.94 17.00 27.80 88.74 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานการศึกษา
ต่อเนื่อง 

42.25 16.00 27.80 86.05 ดีเลิศ 

มาตรฐานการศึกษา 
ตามอัธยาศัย 

46.67 17.57 27.80 92.04 ยอดเยี่ยม 

คะแนนเฉลี่ย จากผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 88.94 ยอดเยี่ยม 
หมายเหตุ  
ส าหรับคะแนนท่ีจะกรอกลงในช่อง “คะแนนผลการประเมินคุณภาพ ด้านท่ี 3 คุณภาพการบริหารจัดการของ
สถานศึกษา” ให้น าคะแนนจากผลการประเมินคุณภาพด้านการบริหารจัดการของสถานศึกษา ที่ประเมินไว้ในบทที่ 2 
ไปใส่ในช่อง “คะแนนผลการประเมินคุณภาพ ด้านที่ 3 คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา” ในมาตรฐาน
การศึกษาแต่ละประเภท (ใช้คะแนนเดียวกัน) เนื่องจากเป็นมาตราานท่ีใช้ประเด็นการพิจารณาร่วมกันในทุกประเภท
การศึกษา 

 

 ท้ังนี้ จากการสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตราานการศึกษาของสถานศึกษา เมื่อน า
คะแนนเฉลี่ยจากทุกมาตรฐาน ท่ีได้ในภาพรวม ไปเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ พบว่า สถานศึกษามีผลการ
ประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม มีคะแนนรวมเท่ากับ 88.94 คะแนน และเมื่อพิจารณาผล               
การประเมินตนเองตามมาตราานการศึกษาแต่ละประเภท สามารถสรุปผลการประเมินตนเอง ได้ดังนี้ 
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สรุปผลการประเมินตนเอง ประเภทการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ระดับคุณภาพจากผลการประเมินคุณภาพ 

จากการประเมินตนเองของสถานศึกษา สามารถสรุปได้ว่า สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตราานการศึกษา 
นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นาาน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

ผลการด าเนินงาน ร่องรอย และหลักฐานที่สนับสนุนผลการประเมินคุณภาพ 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอลาดยาว ได้ด าเนินการ จัดการศึกษาตาม

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นาาน พุทธศักราช 2551 โดยได้มีการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาท้ัง 3 ระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีน าหลักสูตรแกนกลาง
ในโครงสร้างหลักสูตรเป็นมาตราานการจัดท า กศน.อ าเภอลาดยาวได้จัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญตามความเหมาะสมของผู้เรียน โดยมีการศึกษาเทียบระดับการศึกษา ท่ีให้ผู้เรียนได้เทียบโอนความรู้ 
แระสบการณ์ การเรียนแบบพบกลุ่ม ท่ีมีครู กศน.ต าบลเป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ และการเรียนรู้แบบออนไลน์
ในช้ันเรียน Google Classroom ซึ่งในการจัดกระบวนการเรียนรู้ระดับการศึกษาข้ันพื้นาาน ในทุกระดับช้ัน มีการ
ก าหนดค่าเป้าหมายของผลสัมฤทธิ์ทางกาเรียน ซึ่งพบว่ามีจ านวนรายวิชาบังคับท่ีมีคะแนนเฉล่ียผลการสอบปลาย
ภาคเรียนท่ีเท่ากับหรือสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนดไว้จ านวน 26 รายวิชา จากจ านวน 42 รายวิชา ท่ี
เป็นไปตามแผนการลงทะเบียน คิดเป็นร้อยละ 61.90 กศน.อ าเภอลาดยาวได้มีการส่งเสริมให้มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ อย่างมีวิจารณญาณ จากกระบวนการเรียนการสอนด้วยวิธีโครงงาน ท าให้มีการสร้างสรรค์ผลงาน 
นวัตกรรม ในการส่งเข้าประกวด การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักศึกษา กศน.ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม  เรื่อง เครื่องก าจัดมลพิษทางอากาศ
ประหยัดพลังงาน จนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 อย่างต่อเนื่องในทุกปี 

 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพ 

 
ประเด็นที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

1.การส่งเสริมผู้เรียนด้านการใช้เทคโนโลยี ในการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปคอมพิวเตอร์ Microsoft Office 
ให้กับผู้เรียน 

- สถานศึกษาควรมีการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนหรือโครงการท่ีส่งเสริมผู้เรียนด้านการ
ใช้เทคโนโลยี ในการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
คอมพิวเตอร์ Microsoft Office  

2.การประเมินผลการน าหลักสูตรไปใช้และผลการ
ประเมินมาปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 

- สถานศึกษาควรประเมินผลหลักสูตร
สถานศึกษาและน าผลการประเมินมาปรับปรุง
หรือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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ความต้องการการส่งเสริม สนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด 
1. ส านักงาน กศน. จังหวัดควรมีการจัดประชุมเชิงปิิบัติการในการทบทวน ช้ีแจง สร้างความเข้าใจ

เกี่ยวกับการด าเนินงาน การเขียนรายงานให้ตรงกับประเด็นการพิจารณา ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

2. การพัฒนาบุคลากร กศน.ทุกคนในด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลายรูปแบบ 
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สรุปผลการประเมินตนเอง ประเภทการศึกษาต่อเนื่อง 
 ระดับคุณภาพจากผลการประเมินคุณภาพ 

จากการประเมินตนเองของสถานศึกษา สามารถสรุปได้ว่า สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตราานการศึกษา
ต่อเนื่อง อยู่ในระดับ ดีเลิศ 

ผลการด าเนินงาน ร่องรอย และหลักฐานที่สนับสนุนผลการประเมินคุณภาพ 
ด้านคุณภาพของผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง  
จากผลการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง ของสถานศึกษา พบว่า ผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง 

สามารถเข้าร่วมกระบวนการจัดการเรียนรู้ ท่ีเป็นไปตามการจัดการเรียนรู้ในแต่ละหลักสูตรได้ สามารถผ่าน 
กระบวนการวัดและประเมินผล จนมีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถจบการศึกษาตามหลักสูตรในแต่ละหลักสูตร ไม่
นอ้ย กว่าร้อยละ 80 ในทุกหลักสูตร และจากการติดตามผู้จบการศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง พบว่า มีผู้
จบ การศึกษาต่อเนื่องส่วนใหญ่มีการน าความรู้ไปใช้ หรือประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน อาทิ การน าความรู้ด้านการ
ป้องกันตนเองจากเช้ือไวรัสโคโรน่า ไปใช้ในสถานการณ์ปัจจุบัน หรือการน าความรู้ท่ีได้จากการฝึกท าอาชีพ ไปใช้ใน
ครัวเรือนเพื่อลดรายจ่าย 

ด้านคุณภาพการจัดการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่อง  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอลาดยาว มีการจัดหา จัดท า และพัฒนา

หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องท่ีมีความหลากหลายเป็นไปตามบริบทของชุมชน จากการประชาคมของหมู่บ้าน เสนอ
ความต้องการท่ีต้องการเรียนรู้  ซึ่งสถานศึกษามี หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง จ านวนท้ังหมด 71 หลักสูตร ศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอลาดยาว ได้มีการจัดการศึกษาต่อเนื่องปีงบประมาณ 2563 
ดังนี้ 

1. การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ จ านวน 61 หลักสูตร  
2. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต จ านวน 5 หลักสูตร  
3. การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมชุมชน จ านวน 4 หลักสูตร  
4. การศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษากิจพอเพียง จ านวน 1 หลักสูตร  
ซึ่งสถานศึกษาสามารถน าหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องแต่ละหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่

กลุ่มเป้าหมายได้ โดยใช้วิทยากร หรือผู้จัดการเรียนรู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถ ตรงตามหลักสูตร และสามารถ
จัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม และจัดให้มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ท่ี
สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของแต่ละหลักสูตร ส่งผลให้ผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่องจบการศึกษาตามหลักสูตรในแต่
ละหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ จ านวนผู้เรียน ด้านคุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา             
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอลาดยาว มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ          
อัตลักษณ์ มาตราานการศึกษาของสถานศึกษา แผนพัฒนาการจัดการศึกษา (พ.ศ. 2562- 2564) และ แผนปิิบัติ
การประจ าปี พ.ศ. 2563 ท่ีสอดคล้องกับบริบทของ สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และ สอดคล้อง
ตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด ท่ีเน้นการมีส่วนร่วม ของบุคลากรในสถานศึกษา ประกอบด้วย  ผู้บริหาร
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สถานศึกษา ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และ คณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งได้มีการเสนอแผนพัฒนา การ
จัดการศึกษา (พ.ศ. 2562- 2564) และแผนปิิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2563 หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง แก่
คณะกรรมการสถานศึกษาใน การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะก่อนท่ีจะ
น าไปใช้ ท้ังนี้ ในการรายงานการประเมินตนเองของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ
ลาดยาว ประจ าปีงบประมาณ 2563 การด าเนินงานต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้
เป็นไปตามแผนปิิบัติงานประจ าปีท่ีก าหนดไว้ แต่มีบางส่วนท่ีระยะเวลาคลาดเคล่ือนและการเปล่ียนแปลง
หลักสูตรเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า โควิด-19 ท่ีมีการระบาด และในเขตอ าเภอลาดยาวมีผู้ติดเช้ือ เป็นพื้นท่ี
สีแดง ท าให้ต้องจัดกิจกรรม/โครงการการศึกษาต่อเนื่อง ตามรูปแบบท่ีก าหนดของกระทรวงสาธารณสุข ในส่วน
ของการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย และจัดให้มีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานภายใน
สถานศึกษาได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพ 

 
ประเด็นที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

1. การประเมินการใช้หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องทุก
หลักสูตร และน าผลการทบทวนและตรวจสอบมา
ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรในทุกหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

- สถานศึกษาควรมีการประเมินการใช้หลักสูตร
การศึกษาต่อเนื่องให้ครบทุกหลักสูตร โดย
ประเมินหลักสูตรต้ังแต่ 6 ช่ัวโมงขึ้นไป และน า
ผลการทบทวนและตรวจสอบมาปรับปรุง 
พัฒนาหลักสูตรในทุกหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

2. วิทยากรการศึกษาต่อเนื่องพัฒนาวิธีการวัดผล
ประเมินผลผู้เรียน ด้วยเครื่องมือท่ีหลากหลาย 

- สถานศึกษาควรร่วมกับวิทยากรการศึกษา
ต่อเนื่องพัฒนาวิธีการวัดผลประเมินผลผู้เรียน 
ด้วยเครื่องมือท่ีหลากหลาย เพื่อน าผลจากการ
วัดผลประเมินผลมาเป็นข้อแนะน าในการจัด
โครงการ/กิจกรรม ต่อไป 

3. การน าผลการวัดและประเมินผลผู้เรียนไปใช้ในการ
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ในทุกหลักสูตร 

- สถานศึกษาควรน าผลการวัดและประเมินผล
ผู้เรียนไปใช้ในการพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู้ในทุกหลักสูตร โดยเฉพาะหลักสูตรต้ังแต่ 
6 ช่ัวโมงขึ้นไป เพื่อให้เกิดกระบวนการจัด
กิจกรรมในแต่ละหลักสูตรมีการพัฒนา และ
แก้ไขปัญหาท่ีพบ 
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 ความต้องการการส่งเสริม สนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด 
 1. ส านักงาน กศน. จังหวัดควรมีการจัดประชุมเชิงปิิบัติการให้ครูและวิทยากรในการจัดท าหลักสูตร 
แผนการจัดการเรียนรู้ เครื่องมือในการวัดผลประเมินผล ให้ครอบคลุมในกระบวนการจัดการเรียนการสอน
การศึกษาต่อเนื่อง  
 2. ส านักงาน กศน. จังหวัดควรจัดท าคลังหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเผยแพร่หลักสูตร
การศึกษาต่อเนื่อง และเป็นการน าไปใช้ส าหรับ กศน.อ าเภออื่น 
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สรุปผลการประเมินตนเอง ประเภทการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ระดับคุณภาพจากผลการประเมินคุณภาพ 

จากการประเมินตนเองของสถานศึกษา สามารถสรุปได้ว่า สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตราานการศึกษา 
ตามอัธยาศัย อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

ผลการด าเนินงาน ร่องรอย และหลักฐานที่สนับสนุนผลการประเมินคุณภาพ 
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอลาดยาว มีการก าหนดโครงการและกิจกรรม 
การศึกษาตามอัธยาศัยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายและจุดเน้นส านักงาน กศน. ปีงบประมาณ 
2563  การด าเนินงานกิจกรรมในแต่ละครั้งจะมีการก าหนดโครงการหรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย  จะมีการ
ประชุม วางแผน และเปิดรับฟังความคิดเห็นให้มีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดกิจกรรมตามอัธยาศัย โดยจะตัวแทน
องค์กรนักศึกษาระดับต าบล เสนอผ่านองค์กรนักศึกษาระดับอ าเภอ ในการร่วมจัดกิจกรรม และมีกล่องรับข้อเสนอแนะ
ท่ีห้องสมุดประชาชน ซึ่งมีการจัดโครงการ/กิจกรรมจะเน้นส่งเสริมให้ผู้รับบริการมีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ในการ
เข้าร่วมกิจกรรม โดยจะมีการประกวดแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเขียน ซึ่งในทุกโครงการ/กิจกรรม จะมี
ผู้รับบริการเกินกว่าเป้าหมายท่ีก าหนด และมีการมอบเกียรติบัตรและของรางวัลให้กับผู้ท่ีชนะการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง 

ในการจัดโครงการ/กิจกรรมพบว่ามีผู้รับบริการเข้าร่วมเกินกว่าเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ และมีการประเมินผล
ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมในระดับดี และดีมาก พบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมของปีงบประมาณ 2563 มีความพึง
พอใจ ร้อยละ 83.33  

กศน.อ าเภอลาดยาวได้ด าเนินการจัดหาส่ือตามความต้องการของผู้ใช้บริการ มีการส ารวจความต้องการใช้ส่ือใน
ทุก 6 เดือน และน าผลการส ารวจมาจัดหาส่ือให้ตรงกับความต้องการของประชาชนให้มากท่ีสุด การบริการพื้นท่ีไวไฟฟรี
บริเวณห้องสมุดประชาชน มุมเด็กปามวัย มุมหนังสือใหม่ ข่าวสาร นิทรรศการ ไว้ส าหรับประชาชนท่ีมาใช้บริการอย่าง
ต่อเนื่อง และมีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ พร้อมน าผลมาปรับปรุงเพื่อให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้รับ 
บริการอย่างมากท่ีสุด 
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แนวทางการพัฒนาคุณภาพ 
 

ประเด็นที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
1. ผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยได้รับการ
ส่งเสริมในการอบรบพัฒนาศักยภาพ การพัฒนา
ตนเองในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาตาม
อัธยาศัยทุกคน 

- สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ ผู้จัดกิจกรรม
การศึกษาตามอัธยาศัยได้รับการส่งเสริมในการ
อบรบพัฒนาศักยภาพ การพัฒนาตนเองใน
เรื่อง ท่ีเกี่ยวข้องกับการ จัดการศึกษาตาม
อัธยาศัยทุกคน 

2. การพัฒนาความหลากหลายส่ือ นวัตกรรม ท่ีเอื้อต่อ
การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  

- สถานศึกษาควรพัฒนาความหลากหลายส่ือ 
นวัตกรรม ท่ีเอื้อต่อการจัดการศึกษาตาม
อัธยาศัย อาทิ ส่ือการอ่านออนไลน์ กิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านสู่ชุมชน  

 
 
 ความต้องการการส่งเสริม สนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด 
 1. ส านักงาน กศน. จังหวัดควรมีการจัดประชุมเชิงปิิบัติการให้ ผู้จัดการศึกษาตามอัธยาศัยได้มี
กระบวนการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างหลากหลายช่องทาง ท้ังทางส่ือโซเชียว และการส่งเสริมกิจกรรมสู่
ชุมชน การแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านส่ือสร้างสรรค์ นวัตกรรม  
 2. การสนับสนุนด้านครุภัณฑ์ และงบประมาณท่ีเพียงพอ เพื่อการพัฒนาห้องสมุดประชาชนให้มีชีวิต ให้
ประชาชนมาใช้บริการมากข้ึน  
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ภาคผนวก ก 
เช่น  

 ประกาศใช้มาตราานการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายใน 
ของสถานศึกษา 

 ค่าเป้าหมายเพื่อใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตราาน 
การศึกษาของสถานศึกษา 

 ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 ร่องรอย และหลักาานท่ีส าคัญจากการด าเนินงานตามสภาพจริงของสถานศึกษาท่ีสนับสนุน
การด าเนินงานของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

**************************************** 
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ประกาศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอลาดยาว  
เร่ือง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

............................................................................... 
 

ตามท่ี กระทรวงศึกษาธิการได้มีการประกาศใช้กฎกระทรวง เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ. 2561 กฎกระทรวง ก าหนดระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพภายใน ส าหรับสถานศึกษาท่ี
จัด การศึกษานอกระบบ พ.ศ. 2555 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตราานการศึกษานอกระบบ
และ การศึกษาตามอัธยาศัย ณ วันท่ี 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562 นั้น เพื่อให้มีมาตราานการศึกษาของ
สถานศึกษาส าหรับใช้ในการประกันคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อ าเภอลาดยาว  จึงประกาศใช้มาตราานการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อ าเภอลาดยาว   ดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการ
ประเมินคุณภาพภายใน   

 
ประกาศ ณ วันท่ี  15  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2563 
  
 
 
 
                                             (นางนภสร  ก๊กพิทักษ์)  
                                                  ผู้อ านวยการ 
                   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอลาดยาว 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแนบท้าย  
ประกาศศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอลาดยาว 

เร่ือง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
............................................................................. 

มาตรฐานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีจ านวน 3 มาตรฐาน ประกอบด้วย 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึง่มีประเด็นการ

พิจารณาจ านวน 8 ประเด็น ประกอบด้วย  
1.1 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพื้นาานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดีสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา  
1.2 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพื้นาานมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา

ก าหนด  
1.3 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพื้นาานมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และ

แลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่น  
1.4 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพื้นาานมีความสามารถในการสร้างสรรค์งาน ช้ินงาน หรือนวัตกรรม  
1.5 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพื้นาานมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
1.6 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพื้นาานมีสุขภาวะทางกาย และสุนทรียภาพ  
1.7 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพื้นาานมีความสามารถในการอ่าน การเขียน  
1.8 ผู้จบการศึกษาข้ันพื้นาานน าความรู้ ทักษะพื้นาานท่ีได้รับไปใช้หรือประยุกต์ใช้  
 
มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นาานท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ                           

ซึ่งมีประเด็นการพิจารณา จ านวน 4 ประเด็น ประกอบด้วย  
2.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบท และความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น 
2.2 ส่ือท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  
2.3 ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
2.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  
 
มาตรฐานที่ 3 คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา ซึ่งมีประเด็นการพิจารณา จ านวน 9 ประเด็น  

ประกอบด้วย  
3.1 การบริหารจัดการของสถานศึกษาท่ีเน้นการมีส่วนร่วม  
3.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
3.3 การพัฒนาครู และบุคลากรของสถานศึกษา  
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3.4 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ  
3.5 การก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษา  
3.6 การปิิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีเป็นไปตามบทบาทท่ีก าหนด  
3.7 การส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
3.8 การส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
3.9 การวิจัยเพื่อการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษา 
 

หมายเหตุ    มาตราานท่ี 3 คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา สามารถใช้ร่วมกันได้ท้ังมาตราาน 
      การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นาาน มาตราานการศึกษาต่อเนื่อง และมาตราาน  
      การศึกษาตามอัธยาศัย 
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มาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง 
มาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง มาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง มีจ านวน 3 มาตรฐาน ประกอบด้วย 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง ซึ่งมีประเด็นการพิจารณา จ านวน 3 ประเด็น  

ประกอบด้วย  
1.1 ผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่องมีความรู้ ความสามารถ และหรือทักษะ และหรือคุณธรรมเป็นไปตามเกณฑ์ 

การจบหลักสูตร  
1.2 ผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องสามารถน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ หรือประยุกต์ใช้ บนาานค่านิยมร่วม          

ของสังคม  
1.3 ผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องท่ีน าความรู้ไปใช้จนเห็นเป็นประจักษ์หรือตัวอย่างท่ีดี  
มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่อง ซึ่งมีประเด็นการพิจารณา จ านวน 5 ประเด็น 

ประกอบด้วย  
2.1 หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องมีคุณภาพ  
2.2 วิทยากรการศึกษาต่อเนื่อง มีความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์ตรงตามหลักสูตรการศึกษา

ต่อเนื่อง  
2.3 ส่ือท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  
2.4 การวัดและประเมินผลผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง  
2.5 การจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่องท่ีมีคุณภาพ  
มาตรฐานที่ 3 คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา ซึ่งมีประเด็นการพิจารณา จ านวน 9 ประเด็น 

ประกอบด้วย  
3.1 การบริหารจัดการของสถานศึกษาท่ีเน้นการมีส่วนร่วม  
3.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
3.3 การพัฒนาครู และบุคลากรของสถานศึกษา  
3.4 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ  
3.5 การก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษา  
3.6 การปิิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีเป็นไปตามบทบาทท่ีก าหนด  
3.7 การส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
3.8 การส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
3.9 การวิจัยเพื่อการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษา  

หมายเหตุ    มาตราานท่ี 3 คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา สามารถใช้ร่วมกันได้ท้ังมาตราาน 
                การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นาาน มาตราานการศึกษาต่อเนื่อง และมาตราาน 
                การศึกษาตามอัธยาศัย 
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มาตรฐานการศึกษาตามอัธยาศัย 
มาตรฐานการศึกษาตามอัธยาศัย มาตรฐานการศึกษาตามอัธยาศัย มีจ านวน 3 มาตรฐาน ประกอบด้วย  

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งมีประเด็นการพิจารณา  
จ านวน 1ประเด็น ประกอบด้วย 

1.1 ผู้รับบริการมีความรู้ หรือทักษะ หรือประสบการณ์ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ หรือ 
กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย  

มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งมีประเด็นการพิจารณา จ านวน 4 ประเด็น 
ประกอบด้วย  

2.1 การก าหนดโครงการ หรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย  
2.2 ผู้จัดกิจกรรมมีความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย  
2.3 ส่ือ หรือนวัตกรรม และสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  
2.4 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  
มาตรฐานที่ 3 คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา ซึ่งมีประเด็นการพิจารณา จ านวน 9 ประเด็น 

ประกอบด้วย  
3.1 การบริหารจัดการของสถานศึกษาท่ีเน้นการมีส่วนร่วม  
3.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
3.3 การพัฒนาครู และบุคลากรของสถานศึกษา  
3.4 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ  
3.5 การก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษา  
3.6 การปิิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีเป็นไปตามบทบาทท่ีก าหนด  
3.7 การส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
3.8 การส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
3.9 การวิจัยเพื่อการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษา  
 

หมายเหตุ    มาตราานท่ี 3 คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา สามารถใช้ร่วมกันได้ท้ังมาตราาน 
                การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นาาน มาตราานการศึกษาต่อเนื่อง และมาตราาน 
                การศึกษาตามอัธยาศัย 
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ค่าเป้าหมายของสถานศึกษาเพือ่ใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษา    
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ประจ าปีงบประมาณ  2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอลาดยาว 

.............................................................................. 
ตามท่ี ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอลาดยาว   ได้ก าหนดและประกาศใช้

มาตราานการศึกษาของสถานศึกษาตามประกาศ  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ
ลาดยาว   เรื่อง การใช้มาตราานการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   ลงวันท่ี 
18  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563  เพื่อใช้ในการเทียบเคียง  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และประกันคุณภาพ
การศึกษา  ไว้นั้น 

เพื่อเป็นการก าหนดเป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียนของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอลาดยาว  ตามแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จึงมี
การก าหนดค่าเป้าหมายเกี่ยวกับผลลัพธ์ท่ีจะให้เกิดแก่ผู้เรียน โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา และ
บุคลากรของสถานศึกษา เพื่อใช้ในการเทียบเคียง ตรวจสอบ ประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษา
เฉพาะในประเด็นการพิจารณาท่ีสมควรจัดให้มีการก าหนดค่าเป้าหมาย ส าหรับใช้ในการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ไว้ดังนี้  

มาตรฐานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประเด็นการพิจารณาที่ 1.1 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีสอดคล้องกับ

หลักสูตรสถานศึกษา 
ค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ คือ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ 

ลาดยาว  มีการก าหนดคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาบังคับท่ีไว้เป็นค่าเป้าหมาย โดยก าหนดจาก คะแนน
เฉลี่ยผลการสอบปลายภาคเรียนของผู้เรียน จ านวน 2 ภาคเรียน ดังนี้ 
  ท้ังนี้ ในการก าหนดคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาบังคับ เพื่อเป็นค่าเป้าหมายให้
สถานศึกษาก าหนดค่าเป้าหมายเฉพาะรายวิชาท่ีมีแผนการลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาในปี 2563 
ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอลาดยาว โดยใช้คะแนนเฉล่ียผลการสอบปลายภาค
เรียนของผู้เรียน จ านวน 2 ภาคเรียน (ภาคเรียนท่ี 2/2562 และ ภาคเรียนท่ี 1/2563) ของแต่ละรายวิชา มาเป็น
ข้อมูลสารสนเทศ หรือข้อมูลต้ังในการก าหนดค่าคะแนนเป้าหมาย ดังกล่าว 
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ระดับ/รายวิชา 
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาบังคับ 

ที่สถานศึกษาก าหนดไว้เป็นค่าเป้าหมาย (คะแนน) 
ประถมศึกษา  

 ทักษะการเรียนรู ้ 20.50 
 ภาษาไทย 0 
 ภาษาอังกฤษพื้นาาน 8.50 
 คณิตศาสตร์ 12.50 
 วิทยาศาสตร์ 10.55 
 ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ 19.41 
 ทักษะการประกอบอาชีพ 16.16 
 พัฒนาอาชพีให้มีอยู่มีกิน 8.50 
 เศรษากจิพอเพียง 8.50 
 สุขศึกษา พลศึกษา 16.50 
 ศิลปศึกษา 8.00 
 สังคมศึกษา 10.00 
 ศาสนา และหน้าที่พลเมือง 9.50 
 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 10.43 

มัธยมศึกษาตอนต้น  
 ทักษะการเรียนรู ้ 15.50 
 ภาษาไทย 15.57 
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 10.59 
 คณิตศาสตร์ 11.47 
 วิทยาศาสตร์ 12.76 
 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 16.19 
 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 15.10 
 พัฒนาอาชพีให้มีความเข้มแข็ง 14.88 
 เศรษากจิพอเพียง 15.93 
 สุขศึกษา พลศึกษา 17.46 
 ศิลปศึกษา 13.93 
 สังคมศึกษา 13.41 
 ศาสนา และหน้าที่พลเมือง 15.15 
 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 12.51 



164 
 

 

ระดับ/รายวิชา 
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาบังคับ 

ที่สถานศึกษาก าหนดไว้เป็นค่าเป้าหมาย (คะแนน) 
มัธยมศึกษาตอนปลาย  

 ทักษะการเรียนรู ้ 17.93 
 ภาษาไทย 14.93 
 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม 11.19 
 คณิตศาสตร์ 11.20 
 วิทยาศาสตร์ 16.76 
 ช่องทางการขยายอาชีพ 17.22 
 ทักษะการขยายอาชีพ 15.80 
 พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง 14.69 
 เศรษากิจพอเพียง 17.85 
 สุขศึกษา พลศึกษา 17.30 
 ศิลปศึกษา 14.68 
 สังคมศึกษา 12.67 
 ศาสนา และหน้าท่ีพลเมือง 19.48 
 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 17.22 

 
ประเด็นการพิจารณาที่ 1.2 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะ

ที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
ค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ คือ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอลาดยาว  คาดว่า

จะมีผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นาานท่ีได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ หรือ เป็นแบบอย่างท่ีดีในด้านท่ีเกี่ยวข้องกับการมี
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม หรือ คุณลักษณะท่ีดี  จ านวน 24  คน  

โดยพิจารณาจาก ผู้เรียนท่ีได้รับการยกย่อง  เชิดชูเกียรติ  หรือเป็นแบบอย่างท่ีดีในด้านท่ีเกี่ยวข้องกับการ
มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม หรือคุณลักษณะท่ีดี โดยคัดเลือกจาก กศน.ต าบล 2 คน จาก กศน.ต าบลท่ีรับผิดชอบ 
12 แห่ง  ในปีงบประมาณ  2563 
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ประเด็นการพิจารณาที่ 1.3 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่น 

ค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ คือ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอลาดยาว  คาดว่า
จะมีผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นาานท่ีมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ไตร่ตรองอย่างรอบคอบ โดยใช้ข้อมูลและ
เหตุผลประกอบการตัดสินใจ แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง สมเหตุสมผล และสามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็น
ร่วมกับผู้อื่นได้  จ านวน  96  คน  

โดยพิจารณาจาก ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นร่วมกับผู้อื่น ร้อยละ 5 ของผู้เรียนท่ีลงทะเบียนในแต่ละ กศน.ต าบล จากจ านวน กศน.ต าบลท่ีรับผิดชอบ 
12 แห่ง  ในปีงบประมาณ  2563 (จ านวนผู้ลงทะเบียนภาคเรียนท่ี 2/2562 และ ภาคเรียน    1/2563 ท้ังหมด  2 
ภาคเรียน  จ านวน 1,907 คน)  

 
ประเด็นการพิจารณาที่ 1.4 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสามารถในการสร้างสรรค์งาน ชิ้นงาน 

หรือนวัตกรรม 
ค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ คือ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ ลาดยาว  คาดว่า

จะมีผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นาานท่ีสามารถสร้างโครงงาน ช้ินงาน ส่ิงประดิษา์ งานสร้างสรรค์ หรือส่ิงใหม่ท่ีสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง จ านวน  36  คน  

โดยพิจาณาจาก  ผู้เรียนการศึกษาข้ันพื้นาานมีความสามารถในการสร้างสรรค์งาน ช้ินงาน หรือนวัตกรรม 
โดยคัดเลือกจาก กศน.ต าบลละ 3 คน จากจ านวน กศน.ต าบลท่ีรับผิดชอบ 12 แห่ง ในปีงบประมาณ  2563 (ภาค
เรียนท่ี  2/2562  และ  ภาคเรียนท่ี  1/2563) 
 

ประเด็นการพิจารณาที่ 1.8  ผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐานน าความรู้ ทักษะพื้นฐานที่ได้รับไปใช้หรือ
ประยุกต์ใช้ 

ค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ คือ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอลาดยาว  คาดว่า
จะมีจ านวนผู้จบการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นาาน ท่ีสามารถน าความรู้ ทักษะ
พื้นาานท่ีได้รับไปใช้ หรือประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต การประกอบอาชีพ หรือเพื่อการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
จ านวน  66  คน 

โดยพิจารณาจาก  ผู้จบการศึกษาขั้นพื้นาานน าความรู้ ทักษะพื้นาานท่ีได้รับไปใช้หรือประยุกต์ใช้ ร้อยละ 
20  ของผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นาาน  ภาคเรียนท่ี 2/2562  และ  ภาคเรียนท่ี 1/2563 จ านวน 332 คน ใน
ปีงบประมาณ  2563 
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มาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง 
ประเด็นการพิจารณาที่ 1.3 ผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่น าความรู้ไปใช้จนเห็นเป็นประจักษ์หรือ

ตัวอย่างที่ดี 
ค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ คือ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอลาดยาว  คาดว่า

จะมีจ านวนผู้จบการศึกษา และหรือจ านวนกลุ่มผู้จบการศึกษาต่อเนื่อง ท่ีมีผลการด าเนินงานท่ีเห็นเป็นประจักษ์ใน
พื้นท่ี หรือเป็นตัวอย่างท่ีดี จ านวน 182 คน  
 

โดยพิจารณาจาก  ผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องท่ีน าความรู้ไปใช้จนเห็นเป็นประจักษ์หรือตัวอย่างท่ี
ดี  ร้อยละ 10  ของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง (การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพหลักสูตรไม่เกิน 30 ช่ัวโมง จ านวน 
286 คน การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพหลักสูตรต้ังแต่ 31 ช่ัวโมง ขึ้นไป จ านวน 924 คน, 1 อ าเภอ 1 อาชีพ จ านวน 
200 คน และโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน จ านวน 409 คน รวมผู้จบจ านวน 1,819 คน) น า
ความรู้ไปใช้จนเห็นเป็นประจักษ์ ในปีงบประมาณ  2563 
 
 ท้ังนี้  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอลาดยาว ได้ก าหนดค่าเป้าหมาย  ส าหรับ
ใช้ในการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเรียบร้อยแล้ว 

 

     ลงช่ือ................................................................ 
                                                                   (นางนภสร     ก๊กพิทักษ์) 
                                                                             ผู้อ านวยการ 
                                             ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอลาดยาว 
                                                              วันท่ี  18  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.  2563 
 
 จากการก าหนดค่าเป้าหมายของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ
ลาดยาว  ดังกล่าว ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์  ได้รับ
ทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 
 

     ลงช่ือ.................................................................. 
                                                                (นายจ านงค์  กล่อมแก้ว) 
      ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ 
                                                    วันท่ี   18  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 
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ค าสั่งศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอลาดยาว 

ที่   226/2563 
เร่ือง แต่งต้ังคณะท างานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 

    ……………………………………………………………………… 
 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตราานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ลงวันท่ี 6 ธันวาคม 2562  ซึ่งประกาศใช้ตามมาตราานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ประกอบด้วย 3 ประเภท  ดังนี้ มาตราานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นาาน  มาตราานการศึกษา
ต่อเนื่อง  และมาตราานการศึกษาตามอัธยาศัย  
 ดังนั้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และการเตรียมความพร้อมในการด าเนินงานด้าน
ประกันคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอลาดยาว เพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และให้การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ี
ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องโดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
และเปิดเผยต่อสาธรณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตราานการศึกษาต่อไป เพื่ อให้การด าเนินงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งต้ังคณะท างานดังต่อไปนี้ 

 1. คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้าท่ีอ านวยความสะดวก ให้ค าปรึกษา แนะน าแนวทางการ
ด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ของทางราชการ ประกอบด้วย 
 1.1 นางนภสร  ก๊กพิทักษ์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอลาดยาว ประธานกรรมการ 
 1.2 นางสาววราภรณ์  ทรัพย์ประสม   ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
 1.3 นางภัสรา  ทวิชาติสกุล      ครูผู้ช่วย กรรมการ 
 1.4 นายจิระเดช  ฟั่นแจ้ง      บรรณารักษ์ กรรมการ 
 1.4 นายเกษมสันต์ จันทร์สา            ครู กศน.ต าบล กรรมการ 
 1.5 นางสาวรุ่งทิวา อินทรโมฬี          ครู กศน.ต าบล กรรมการ 
 1.6 นางสาวเพชรรัตน์  เหล่าเขตกิจ    ครู กศน.ต าบล กรรมการ 
 1.7 นางสาวสุภาพร สุผามาลา          ครู กศน.ต าบล กรรมการ 
 1.8 นางสาวพรวิภา สิงห์ลอ      ครู กศน.ต าบล กรรมการและเลขานุการ 
 1.9 นายนเรศ  ประสานสุข      ครู กศน.ต าบล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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 2. คณะท างานตามแนวทางการประกันคุณภาพภายใน กศน.อ าเภอ มีหน้าท่ีจัดเตรียม รวบรวม
เอกสาร หลักาานตามมาตราาน และตัวบ่ง ช้ีท่ีได้รับมอบหมาย เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของทางราชการ 
ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 
 
มาตรฐานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพขงผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประเด็นท่ี 1.1  ผู้เรียนการศึกษาข้ันพื้นาานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดีสอดคล้อง 
                   กับหลักสูตรสถานศึกษา 

นางภัสรา  ทวิชาติสกุล 

ประเด็นท่ี 1.2 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพื้นาานมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ 
                   คุณลักษณะท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

นางสาวสุภาพร สุผามาลา 

ประเด็นท่ี 1.3  ผู้เรียนการศึกษาข้ันพื้นาานมีความสามารถในการวิเคราะห์  
                    คิดอย่างมีวิจารณญาณ และแลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่น 

นายมนตรี ฝรั่งทอง 

ประเด็นท่ี 1.4  ผู้เรียนการศึกษาข้ันพื้นาานมีความสามารถในการสร้างสรรค์งาน  
                   ช้ินงาน หรือนวัตกรรม 

นางสาวสุภาพร สุผามาลา 

ประเด็นท่ี 1.5  ผู้เรียนการศึกษาข้ันพื้นาานมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
                    ดิจิทัล 

นางสาวจริยา  ขุมทอง 

ประเด็นท่ี 1.6  ผู้เรียนการศึกษาข้ันพื้นาานมีสุขภาวะทางกาย และสุนทรียภาพ นายมนตรี ฝรั่งทอง 
ประเด็นท่ี 1.7  ผู้เรียนการศึกษาข้ันพื้นาานมีความสามารถในการอ่าน เขียน นายภิรมย์  ยิ้มเหม 
ประเด็นท่ี 1.8  ผู้จบการศึกษาขั้นพื้นาานน าความรู้  ทักษะพื้นาานท่ีได้รับไปใช้หรือ 
                    ประยุกต์ใช้ 

นางภัสรา  ทวิชาติสกุล 

มาตรฐานที่ 2  คุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบระดับการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ประเด็นท่ี 2.1  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบท และความ 
                    ต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น 

นางสาวสุภาพร สุผามาลา 

ประเด็นท่ี 2.2  ส่ือท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ นางสาวสุภาพร สุผามาลา 
ประเด็นท่ี 2.3  ครูมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น 
                    ส าคัญ 

นางสาวจริยา  ขุมทอง 

ประเด็นท่ี 2.4  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ นายมนตรี ฝรั่งทอง 
มาตรฐานที่ 3 คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
ประเด็นท่ี 3.1  การบริหารจัดการของสถานศึกษาท่ีเน้นการมีส่วนร่วม นางภัสรา  ทวิชาติสกุล 
ประเด็นท่ี 3.2  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  นางภัสรา  ทวิชาติสกุล 
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ประเด็นท่ี 3.3  การพัฒนาครู และบุคลากรของสถานศึกษา นายภิรมย์  ยิ้มเหม 
ประเด็นท่ี 3.4  การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ นางสาวจริยา  ขุมทอง 
ประเด็นท่ี 3.5  การก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของ 
                    สถานศึกษา 

นายภิรมย์  ยิ้มเหม 

ประเด็นท่ี 3.6  การปิิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีเป็นไปตาม 
                    บทบาทท่ีก าหนด 

นายภิรมย์  ยิ้มเหม 

ประเด็นท่ี 3.7  การส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัด 
                    การศึกษา 

นายภิรมย์  ยิ้มเหม 

ประเด็นท่ี 3.8  การส่งเสริม  สนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ นายมนตรี ฝรั่งทอง 
ประเด็นท่ี 3.9  การวิจัยเพื่อการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษา นายมนตรี ฝรั่งทอง 

 
มาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง  

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง 
ประเด็นท่ี 1.1 ผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่องมีความรู้ ความสามารถ และหรือทักษะ  
                   และหรือคุณธรรมเป็นไปตามเกณฑ์การจบหลักสูตร 

นายนเรศ  ประสานสุข 

ประเด็นท่ี 1.2  ผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องสามารถน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ หรือ 
                    ประยุกต์ใช้บนาานค่านิยมร่วมของสังคม 

นายนเรศ  ประสานสุข 

ประเด็นท่ี 1.3  ผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องท่ีน าความรู้ไปใช้จนเห็นเป็น 
                    ประจักษ์ หรือตัวอย่างท่ีดี 

นายนเรศ  ประสานสุข 

มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการเรียนรู้การศึกษาต่อเนือ่ง 
ประเด็นท่ี 2.1  หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องมีคุณภาพ นางสาวเพชรรัตน์ เหล่าเขตกิจ 
ประเด็นท่ี 2.2  วิทยากรการศึกษาต่อเนื่อง มีความรู้ ความสามารถ หรือ 
                    ประสบการณ์ตรงตามหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง 

นางสาวเพชรรัตน์ เหล่าเขตกิจ 

ประเด็นท่ี 2.3  ส่ือท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ นางสาวเพชรรัตน์ เหล่าเขตกิจ 
ประเด็นท่ี 2.4  การวัดผลและประเมินผลผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง นางสาวพรวิภา สิงห์ลอ 
ประเด็นท่ี 2.5  การจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่องท่ีมีคุณภาพ นางสาวพรวิภา สิงห์ลอ 
มาตรฐานที่ 3  คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
ประเด็นท่ี 3.1  การบริหารจัดการของสถานศึกษาท่ีเน้นการมีส่วนร่วม นางสาววราภรณ์  ทรัพย์ประสม 
ประเด็นท่ี 3.2  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  นางสาววราภรณ์  ทรัพย์ประสม 
ประเด็นท่ี 3.3  การพัฒนาครู และบุคลากรของสถานศึกษา นางสาววราภรณ์  ทรัพย์ประสม 
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ประเด็นท่ี 3.4  การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ นางสาววราภรณ์  ทรัพย์ประสม 
ประเด็นท่ี 3.5  การก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของ 
                    สถานศึกษา 

นางสาววราภรณ์  ทรัพย์ประสม 

ประเด็นท่ี 3.6  การปิิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีเป็นไปตาม 
                    บทบาทท่ีก าหนด 

นางพัฒนา  เกิดอินทร์ 

ประเด็นท่ี 3.7  การส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัด 
                    การศึกษา 

นางพัฒนา  เกิดอินทร์ 

ประเด็นท่ี 3.8  การส่งเสริม  สนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ นางพัฒนา  เกิดอินทร์ 
ประเด็นท่ี 3.9  การวิจัยเพื่อการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษา นางสาวพรวิภา สิงห์ลอ 

 

มาตรฐานการศึกษาตามอัธยาศัย  
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 
ประเด็นท่ี 1.1  ผู้รับบริการมีความรู้ หรือทักษะ หรือประสบการณ์ สอดคล้องกับ 
                    วัตถุประสงค์ของโครงการ หรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย                    

นางสาวอัจฉรา  ส าเภาทอง 

มาตรฐานที่ 2  คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
ประเด็นท่ี 2.1  การก าหนดโครงการ หรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย นายทินกร  แย้มสุข 
ประเด็นท่ี 2.2  ผู้จัดกิจกรรมมีความรู้ ความสามารถในการจัดการศึกษาตาม 
                   อัธยาศัย 

นางสาวกชพรรณ สังกาศ 

ประเด็นท่ี 2.3  ส่ือ หรือนวัตกรรม และสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการจัดการศึกษา 
                   ตามอัธยาศัย 

นางสาวกชพรรณ สังกาศ 

ประเด็นท่ี 2.4 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย นางสาวกชพรรณ สังกาศ 
มาตรฐานที่  3  คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
ประเด็นท่ี 3.1  การบริหารจัดการของสถานศึกษาท่ีเน้นการมีส่วนร่วม นายเกษมสันต์  จันทร์สา 
ประเด็นท่ี 3.2  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  นายเกษมสันต์  จันทร์สา 
ประเด็นท่ี 3.3  การพัฒนาครู และบุคลากรของสถานศึกษา นายเกษมสันต์  จันทร์สา 
ประเด็นท่ี 3.4  การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ นายเกษมสันต์  จันทร์สา 
ประเด็นท่ี 3.5  การก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของ 
                    สถานศึกษา 

นายเกษมสันต์  จันทร์สา 

ประเด็นท่ี 3.6  การปิิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีเป็นไปตาม 
                    บทบาทท่ีก าหนด 

นางสาวรุ่งทิวา อินทรโมฬี 
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ประเด็นท่ี 3.7  การส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัด 
                    การศึกษา 

นางสาวรุ่งทิวา อินทรโมฬี 

ประเด็นท่ี 3.8  การส่งเสริม  สนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ นางสาวรุ่งทิวา อินทรโมฬี 
ประเด็นท่ี 3.9  การวิจัยเพื่อการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษา นางสาวอัจฉรา  ส าเภาทอง 

หมายเหตุ   มาตราานท่ี  3  คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา  สามารถใช้ร่วมกันได้ท้ังมาตราาน 
               การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นาาน  มาตราานการศึกษาต่อเนื่อง  และมาตราาน 
               การศึกษาตามอัธยาศัย 
 
 ให้บุคคลท่ีได้รับการแต่งต้ังตามค าส่ังนี้  ปิิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์  และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ  หากเกิดปัญหาใดๆ ให้รีบรายงานผู้บังคับบัญชาโดย
ด่วน 

  ท้ังนี้  ต้ังแต่วันท่ี  18   เดือน   พฤศจิกายน   พ.ศ. 2563  เป็นต้นไป 

    ส่ัง ณ วันท่ี  18  เดือน   พฤศจิกายน   พ.ศ. 2563 

 

 
      ( นางนภสร ก๊กพิทักษ์ ) 

ผู้อ านวยการ 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอลาดยาว 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


