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คำนำ 
 

  ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กำหนดให้สถานศึกษา
แต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ  แต่ละประเภทการศึกษาที ่ร ัฐมนตรีว ่าการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด พร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ 
ตามมาตรฐานการศึกษาและดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงาน  
ที่กำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี ประกอบกับกฎกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดระบบ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการประกันคุณภาพภายใน สำหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบ พ.ศ. 2555 ที่อาศัยอำนาจตามความ
ในมาตรา 20 วรรคสาม และมาตรา 25 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ได้กำหนดให้สถานศึกษาต้องดำเนินการ ดังนี้ 1) จัดให้มีมาตรฐานการศึกษานอกระบบ 
ที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด 2) จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี  
3) ดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี 4) จัดให้มีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา 5) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 6) จัดทำ
รายงานการประเมินตนเองประจำปี 7) เสนอรายงานการประเมินคุณภาพภายในต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 
หน่วยงานต้นสังกัด และภาคีเครือข่าย และเผยแพร่ต่อสาธารณชน 8) นำผลการประเมินคุณภาพภายในมาเป็น
ส่วนหนึ่งของการวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาและภาคี
เครือข่าย 9) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 10) ยึดหลักการมีส่วนร่วมของสถานศึกษา บุคลากรทุกคนใน
สถานศึกษา ภาคีเครือข่าย และผู้รับบริการ   
 ในการนี ้ เพื ่อเป็นการดำเนินงานให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงดังกล่าวข้างต้น  กศน.อำเภอสำโรง                  
จึงได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพื่อประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา โดยวิเคราะห์จากแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีร่วมกับ  
ผลการดำเนินงานของสถานศึกษา และจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการประเมินตนเอง 
ของสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประเมินคุณภาพภายใน และจัดทำรายงาน
การประเมินตนเองของสถานศึกษา พร้อมทั้งร่วมกันเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีถั ดไป ทั้งนี้ 
คณะกรรมการประเมินตนเองของสถานศึกษา ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องตามสภาพจริง 
ของสถานศึกษา เพ่ือมุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน 
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• ค่าเป้าหมายเพ่ือใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน 
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

 
  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสำโรง ตั้งอยู่  หมู่ 9 ตำบลสำโรงอำเภอ

สำโรง  จังหวัดอุบลราชธานี   สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ มีการจัดการศึกษา  3 ประเภท ประกอบด้วย 

  การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  การศึกษาต่อเนื่อง 
  การศึกษาตามอัธยาศัย 
คณะกรรมการประเมินตนเองของสถานศึกษา ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา ตั้งแต่วันที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 ถึงวันที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งจาก
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา สามารถสรุป ได้ดังนี้  

สถานศึกษามีผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม มีคะแนนรวมเท่ากับ 93.00
คะแนน และเม่ือพิจารณาผลการประเมินตนเองตามประเภทการจัดการศึกษาของสถานศึกษา พบว่า 

1. มาตรฐานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษามีผลการประเมินตนเอง              
อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม มีคะแนนรวมเท่ากับ 89.80 คะแนน  

2. มาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง  สถานศึกษามีผลการประเมินตนเอง อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม มีคะแนน
รวมเท่ากับ 92.00 คะแนน  

3. มาตรฐานการศึกษาตามอัธยาศัย สถานศึกษามีผลการประเมินตนเอง อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม มีคะแนน
รวมเท่ากับ 97.20 คะแนน   
 ทั้งนี ้ จากการสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
โดยภาพรวมของสถานศึกษา จึงได้มีการกำหนดแนวทางเพื ่อรักษาคุณภาพหรือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ที่สถานศึกษาคาดว่าจะนำไปดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป ดังนี้ 
  1) ส่งเสริมให้นักศึกษาทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น การมีจิตอาสา การพัฒนาหมู่บ้าน 
การพัฒนาตนเอง  
  2) ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาต่อเนื่อง จากการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย และตรงกับ  
ความต้องการของผู้เรียน มีความแปลกใหม่เพ่ือกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน  
  3) ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยด้วยการจัดสถานที่ห้องสมุดให้มีความสงบ น่าอ่านหนังสือ 
สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย และจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในชุมชน 
 
 



จ 

 
 คณะกรรมการการประเมินตนเองของสถานศึกษา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สถานศึกษาจะนำผลการประเมิน
จากรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ไปใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาต่อไป 
 

    ลงชื่อ          
(นางกัณฑพร กากแก้ว) 

         ประธานคณะกรรมการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
               วันที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 
 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการสถานศึกษาได้รับทราบผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว     
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สถานศึกษาจะนำผลการประเมินจากรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ไปใช้เป็น
ข้อมูลในการกำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
 
    ลงชื่อ 

(นายคำพวง ทัดเทียม) 
         ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
        วันที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 

 
 

 



 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR)  กศน.อำเภอสำโรง ประจำปีงบประมาณ 2565 1 

บทท่ี 1 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
 สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 
ชื่อสถานศึกษา : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสำโรง  จังหวัดอุบลราชธานี 
ที่อยู่             : หมู่ที่ 9 ถนนพระภิบาล  ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี 
เบอร์โทรศัพท ์ : 0-4530-3020   เบอร์โทรสาร :  0-4530-3294  
E-mail ติดต่อ  : E-mail : ubon25@office.nfe.go.th  
website        : http//:.ubon.nfe.go.th/samrongnfe 
สังกัด            : สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 
 

 ทิศทางการดำเนินงานของสถานศึกษา 
 

ปรัชญา 
“สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   สู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง” 
วิสยัทัศน์ 
“ กศน.อำเภอสำโรง มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตให้กับประชาชนมีทักษะที่
จำเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
อัตลักษณ์  
“ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน”   
เอกลักษณ์  
“ดำเนินวิถีชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ค่านิยม   
“เพ่ิมการอ่าน ทำงานบรรลุวัตถุประสงค์ มุ่งตรง TEAMWINS” 
วัฒนธรรมองค์กร    
“เคารพพ่ี มีน้ำใจ ห่วงใยน้อง พร้อมทำงานเป็นทีม” 
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พันธกิจ 
 1. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ เพ่ือยกระดับการศึกษา 
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมทุกช่วงวัย และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงบริบท
ทางสังคม และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 2. ส่งเสริมสนับสนุน และประสานภาคีเครือข่าย ในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตาม อัธยาศั ย  และการเรียนรู้ ตลอดชี วิต  รวมทั้ งการดำเนิ นกิจกรรมของศูนย์ การเรียนและแหล่ ง  
การเรียนรู้อ่ืน ในรูปแบบต่างๆ  
 3. ส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพใน
การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนอย่างท่ัวถึง 
 4. พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  สื่อและนวัตกรรม การวัดและประเมินผล  
ในทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน 
 5. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เพือ่มุ่งจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 จำนวนผู้เรียน ผู้รับบริการ และจำนวนผู้จัดการเรียนรู้ (ปีงบประมาณ 2565) 

หลักสูตร/ประเภท 
จำนวนผู้เรียน (คน) รวมจำนวน 

(คน) 
จำนวนผู้จัดการเรียนรู ้(คน) 

ชาย หญิง 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน     
- ระดับประถมศึกษา 24 35 59 23 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 401 514 915 23 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 749 956 1,705 23 

รวมจำนวน (คน) 1,174 1,505 2,679 23 
การศึกษาต่อเนื่อง     
1. โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
 - 1 อำเภอ 1 อาชีพ 
 - พัฒนาอาชีพระยะสัน้ (กลุ่มสนใจ) 
 - ชั้นเรียนวชิาชีพ (31 ชั่วโมงขึ้นไป) 

 
2 
57 
105 

 
26 
87 
93 

 
28 
144 
198 

 
4 
17 
9 

2. โครงการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

15 18 33 6 

3. โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม
และชุมชน 

17 27 44 8 

4. โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ
ชีวิต 

34 45 79 18 
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หลักสูตร/ประเภท 
จำนวนผู้เรียน (คน) รวมจำนวน 

(คน) 
จำนวนผู้จัดการเรียนรู ้(คน) 

ชาย หญิง 
รวมจำนวน (คน) 230 296 526 32 

กิจกรรมภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร
ด้านอาชีพ 

    

โครงการภาษาองักฤษเพื่อการสือ่สารดา้น
อาชพี ประจ าปีงบประมาณ 2565 

2 13 15 1 

รวมจำนวน (คน) 2 13 15 1 
ดิจิทัลชุมชน     
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล กิจกรรมศูนย์
ดิจิทัลชุมชน ระดับตำบล กศน.อำเภอสำโรง 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

56 79 135 10 

รวมจำนวน (คน) 56 79 135 10 
การศึกษาตามอัธยาศัย     

โครงการบ้านหลังเรียน 545 662 1,207 6 

โครงการส่งเสริมการอ่านสู่ตลาดประชารัฐ 315 790 1,105 6 

โครงการบ้านหนังสือชุมชน 862 2221 3,083 9 
รวมจำนวน (คน) 1,719 3,676 5,395 21 

 

จำนวนบุคลากร (ปีงบประมาณ 2565) 

ประเภท/ตำแหน่ง 
จำนวน (คน) 

ต่ำกว่า ป.ตร ี ป.ตร ี ป.โท ป.เอก รวมจำนวน 
ข้าราชการครู 0 1 0 0 1 
บุคลากรทางการศึกษา 0 0 1 0 1 
ลูกจ้างประจำ 0 1 0 0 1 
พนักงานราชการ      
 - ครูอาสาสมัคร 0 1 1 0 2 
 - ครู กศน. ตำบล 0 8 2 0 10 
           - นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 0 1 0 0 1 
อัตราจ้าง      
 - ครูศูนย์การเรียนชุมชน 0 7 0 0 7 

 - อ่ืน ๆ  (ระบุ) บรรณารักษ์(จ้างเหมา) 0 1 0 0 1 
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ประเภท/ตำแหน่ง 
จำนวน (คน) 

ต่ำกว่า ป.ตร ี ป.ตร ี ป.โท ป.เอก รวมจำนวน 
รวมจำนวน  20 4  24 

 งบประมาณ (ปีงบประมาณที่จัดทำรายงานการประเมนิตนเอง) 
- เงินงบประมาณ   3,360,203  บาท 
- เงินนอกงบประมาณ        -  บาท 
 รวมจำนวนเงิน  3,360,203 บาท 

 
 กศน.ตำบล/ศูนย์การเรียนชุมชน 

กศน.ตำบล ที่ตั้ง 
ผู้ประสานงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

กศน.ตำบลสำโรง อาคารศึกษาธิการอำเภอสำโรง(หลังเก่า) หมูที่ 9  ตำบล
สำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี 
 

นายนิติพัฒน์  สารีพันธ์ 

กศน.ตำบลโคกก่อง อาคารสภาตำบล (หลังเก่า) บ้านโคกก่อง หมู่ที่ 1 
ตำบลโคกก่อง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี 
 

นางสาวมุจลินทร์ มหุนี 

กศน.ตำบลหนองไฮ ศาลากลางบ้านน้ำเกลี้ยง  หมู่ที่ 2 ตำบลหนองไฮ 
อำเภอสำโรง  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

นายสงวน  บุริบัน 

กศน.ตำบลค้อน้อย อาคาร กศน.ตำบลค้อน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลค้อน้อย 
อำเภอสำโรง  จังหวัดอุบลราชธานี 

นางศศิกานดา  ศิริบูรณ์ 

กศน.ตำบลโนนกาเล็น อาคารศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านสว่างศรีสมบัติ หมู่ที่ 
10 ต ำบ ล โน น ก า เล็ น  อำเภอสำโรง จั งหวั ด
อุบลราชธานี 

นายวิเชียร  คำภานิล 
 

กศน.ตำบลโคกสว่าง ศูนย์ประสานงานเศรษฐกิจพอเพียง บ้านคุ้ม หมู่ที่ 
4 ตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี 

นางสาวรติยา  เกตวงษา 

กศน.ตำบลโนนกลาง อาคารอเนกประสงค์  บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 7,10 
ตำบลโนนกลาง อำเภอสำโรง  จังหวัดอุบลราชธานี 

นายกิตติ์อนันต์  โคตพิลา 

กศน.ตำบลบอน อาคารศูนย์ทอผ้าไหมบ้านบอน หมู่ที่ 1 ตำบลบอน 
อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี 

นางสาวกุลนันทร์ เชยประทุม 
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กศน.ตำบล ที่ตั้ง 
ผู้ประสานงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

กศน.ตำบลขามป้อม อาคารสภาตำบล(หลังเก่า) บ้านคำก้าว หมู่  7 
ตำบลขามป้อมอำเภอสำโรง  จังหวัดอุบลราชธานี 

นางเรวดี  วงษ์ชมภู 

ศูนยก์ารเรยีนชุมชนบ้านบุ่ง ศาลากลางบ้านบุ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลโนนกาเล็น อำเภอ
สำโรง จังหวัดอุบลราชธาน ี

นางสาวพรปวณ์ี พุฒพวง 

ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านโนนสูง ศาลาประชาคมบ้านโนนสูง หมู่ที่ 12 
ตำบลโคกก่อง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี 

นางสาวอัญชลี ทองสา 

ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านคำสว่าง ศาลากลางบ้านคำสว่าง หมู่ที่  8 ตำบลค้อน้อย  
อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี 
 

นางสาวจันทร์จิรา บุญลา 

ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านสระดอก
เกษ 

ศาลากลางบ้านสระดอกเกษ หมู่ที่ 12 ตำบลโคก
สว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี 

นางสาวนิหลัน สีมาคำ 

ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านค้อน้อย อาคาร กศน.ตำบล  หมู่ที่ 3 ตำบลค้อน้อย อำเภอ
สำโรง จังหวัดอุบลราชธาน ี

นางสาวรุ่งนภา  วงษ์คำชิน 

ศูนย์การเรียนชุมชนสำโรง อาคารกศน.ตำบล หมูที่ 9 ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง  
จังหวัดอุบลราชธานี 

นางสาวอังศิยานัณฌ์ วงศ์ชาลี 

ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านสร้าง
โหง่น 

ศาลาประชาคมบ้านสร้างโหง่น  หมู่ที่ 7 ตำบล
หนองไฮ  อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี 

นายสุทิศ  วิเศษเสาร์ 

 

 แหล่งเรียนรู้  
แหล่งเรียนรู้ ด้าน ที่อยู/่เบอร์โทรศัพท์ ผู้รับผิดชอบ 

ศูนย์เรียนรู้โรงเรียนพระปริยัติธรรม  ศูนย์ศึกษาธรรม หมู่ที ่1วัดบ้านหนอง
ไฮ ตำบลหนองไฮ 

กศน.ตำบลหนองไฮ 

ศูนย์เรียนรู้กลุ่มทอผ้าไหมบ้านบอน   ทอผ้าไหม หมู่ที่ 1 บ้านบอน 
ตำบลบอน  

กศน.ตำบลบ้านบอน 

ศูนย์เรียนรู้กลุ่มจักสานจากเตยหนาม จักสาน หมู่ที่ 4 บ้านคุ้ม ตำบล
โคกสว่าง 

กศน.ตำบลโคกสว่าง 

ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มทอผ้าขาวม้า   ทอผ้าขาวม้า หมู่ที่ 2 บ้านขามป้อม 
ตำบลขามป้อม 

กศน.ตำบลขามป้อม 
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แหล่งเรียนรู้ ด้าน ที่อยู/่เบอร์โทรศัพท์ ผู้รับผิดชอบ 
ศูนยก์ารเรียนรู้กลุ่มการทำหมวกใบตาล   สานหมวกใบตาล หมู่ที่ 2 บ้านแกนาคำ 

ตำบลโคกก่อง 
กศน.ตำบลโคกก่อง 

ศูนย์การเรียนรู้วัดอูบมุง    โบราณสถาน หมู่ที ่2 บ้านอูบมุง 
ตำบลโคกสว่าง 

กศน.ตำบลโคกสว่าง 

ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มเก็บลายหมอนขิด ลายหมอนขิด หมู่ที่ 8 บ้านโพนเมือง 
ตำบลโนนกาเล็น 

กศน.ตำบลโนนกาเล็น 

ศูนย์การเรียนรู้การทำหนังปาโมทัย ปาโมทัย หมู่ที่ 5 บ้านหนองเทา 
ตำบลสำโรง  

กศน.ตำบลสำโรง 

วัดป่าประชานิมติ ศาสนา หมู่ที่ 3 บ้านโนนแคน 
ตำบลขามป้อม  

กศน.ตำบลขามป้อม 

วัดบ้านหว้าน ศาสนา หมู่ที่ 2 บ้านหว้าน 
ตำบลสำโรง 

กศน.ตำบลสำโรง 

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร
ทฤษฏีใหม่ประจำตำบลขามป้อม 

เกษตรธรรมชาติ หมู่ที่ 1 ตำบลขาม
ป้อม อำเภอสำโรง   

กศน.ตำบลขามป้อม 

ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร
ทฤษฏีใหม่ประจำตำบลโคกก่อง 

เกษตรธรรมชาติ หมูท่ี่ 12 ตำบลโคก
ก่อง อำเภอสำโรง   

กศน.ตำบลโคกก่อง 

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร
ทฤษฏีใหม่ประจำตำบลโคกสว่าง 

เกษตรธรรมชาติ หมู่ที่ 11 ตำบลโคก
สว่าง อำเภอสำโรง   

กศน.ตำบลโคกสว่าง 

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร
ทฤษฏีใหมป่ระจำตำบลบอน 

เกษตรธรรมชาติ หมู่ที่ 1 ตำบลบอน 
อำเภอสำโรง      

กศน.ตำบลบอน 

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร
ทฤษฏีใหม่ประจำตำบลโนนกาเล็น 

เกษตรธรรมชาติ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนกา
เล็น อำเภอสำโรง   

กศน.ตำบลโนนกาเล็น 

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร
ทฤษฏีใหม่ประจำตำบลสำโรง 

เกษตรธรรมชาติ หมูท่ี่ 12 ตำบลสำโรง 
อำเภอสำโรง  จังหวัด
อุบลราชธานี    

กศน.ตำบลสำโรง 

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร
ทฤษฏีใหม่ประจำตำบลโนนกลาง 

เกษตรธรรมชาติ หมู่ที่ 1 ตำบลโนน
กลาง อำเภอสำโรง  
จงัหวัดอุบลราชธานี    

กศน.ตำบลโนนกลาง 

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร
ทฤษฏีใหม่ประจำตำบลหนองไฮ 

เกษตรธรรมชาติ หมู่ที ่1 ตำบลหนองไฮ 
อำเภอสำโรง  จังหวัด

กศน.ตำบลหนองไฮ 
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แหล่งเรียนรู้ ด้าน ที่อยู/่เบอร์โทรศัพท์ ผู้รับผิดชอบ 
อุบลราชธานี    

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร
ทฤษฏีใหม่ประจำตำบลค้อน้อย 

เกษตรธรรมชาติ หมู่ที่ 4 ตำบลค้อน้อย 
อำเภอสำโรง  จังหวัด
อุบลราชธานี    

กศน.ตำบลค้อน้อย 

 

 ภาคเีครือข่าย  
ภาคีเครือข่าย  

(กลุ่ม องค์กร และหน่วยงาน) 
ด้าน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

ที่ว่าการอำเภอสำโรง ร่วมสนับสนุน/วิทยากร หมู่ที่ 9 ตำบลสำโรง  อำเภอสำโรง  
จังหวัดอุบลราชธานี 

045-303099 

โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชา
สามัคคี) 

ร่วมสนับสนุน/วิทยากร หมู่ที ่1 ตำบลสำโรง  อำเภอสำโรง  
จังหวัดอุบลราชธานี 

045-303027 

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร ร่วมสนับสนุน/วิทยากร หมู่ที่ 4 ตำบลโนนกลาง  อำเภอ 045-854426 
ศูนย์วิชาการครูไผ่ ร่วมสนับสนุน/วิทยากร สถาบันสอนภาษา BEC อำเภอ

เมืองอุบลราชธานี   จังหวัด
อุบลราชธานี 

088-3515264 

องค์การบริหารส่วนตำบลทุก
ตำบลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน (และ
หน่วยงานราชการในอำเภอ
สำโรง) 

ร่วมสนับสนุน/วิทยากร องค์การบริหารส่วนตำบล 8 ตำบล
ในเขตพ้ืนที่อำเภอสำโรง  

 

เทศบาลตำบลสำโรง ร่วมสนับสนุน/วิทยากร ตำบลสำโรง  อำเภอสำโรง  จังหวัด
อุบลราชธานี 

045-252531 

โรงแรมสุนีย์แกรนด์ รว่มสนับสนุน/วิทยากร 512/8 ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง  
อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี 

081-2653388 

ศูนย์บริการวิชาการท่ี 6 จังหวัด
อุบลราชธานี 
 

ร่วมสนับสนุน/วิทยากร หมู่ที่ 8 ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง  
จังหวัดอุบลราชธานี 

045-303101 

ศูนย์สัมมนาดงฟ้าห่วน สวน
สัตวอุ์บลราชธานี 

ร่วมสนับสนุน/วิทยากร 112 หมู่ 17 ตำบลขามใหญ ่ 
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

088-5903697 
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ภาคีเครือข่าย  
(กลุ่ม องค์กร และหน่วยงาน) 

ด้าน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา 
อุบลราชธานี 

ร่วมสนับสนุน/วิทยากร 415 ถนนชยางกูร  ตำบลในเมือง  
อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี 

045-311714 

 

 

 

 ภูมิปัญญา 
บุคคล (ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญา ผู้นำ) ความรู้ ความสามารถ ทีอ่ยู/่เบอร์โทรศัพท์ 
นางสวย  เอกา บ้านบอน หมู่ที่ 1 ตำบลบอนอำเภอสำโรง 

จังหวัดอุบลราชธานี 
ด้านการทอผ้ากาบบัว 

พระครูปภาตจันทคุณ เจ้าคณะอำเภอสำโรง วัดบ้านหว้าน ตำบล
สำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธาน ี

ด้านศาสนาและ
วัฒนธรรม 

พระครูจันทกิจจาทร หมู่ที่ 6 ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง  
จังหวัดอุบลราชธานี  

ปรัชญา ศาสนา 
ประเพณี 

นายอุดร  บรมณี บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไฮ 
อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี  

ด้านเกษตรกรรม 

นายบุญสี  สีทา บ้านหนองไฮ เลขที่ 75 หมู่ที่ 1 
ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัด
อุบลราชธานี  

สืบสานประเพณีบายศรี
สู่ขวัญ  

นายจันทร์  บุตรโท บ้านน้ำเกลี้ยง  หมู่ที่ 2  ตำบลหนองไฮ 
อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี  

พานบายศรีสู่ขวัญ และ
หมอยาพ้ืนบ้าน 

นางพันธ์  บุญสาลี   บ้านหนองบัว  หมู่ที่ 4  ตำบลหนองไฮ 
อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี  

ประเพณีอีสาน  
ทำพานบายศรีสู่ขวัญ 

นางปี  กันยาสาย   บ้านหนองบัว  หมู่ที่ 4  ตำบลหนองไฮ 
อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี  

ประเพณีอีสาน 
ทำพานบายศรีสู่ขวัญ      

นายบุญมี  พรมลุน บ้านหนองบัว บ้านเลขท่ี 35 หมู่ที่ 4 ตำบล
หนองไฮ อำเภอสำโรง  

ประเพณีอีสาน  

นายดำ  เดชอุดม   บ้านหนองบัว หมู่ที่ 4  ตำบลหนองไฮ ประเพณอีีสาน เป่าแคน 
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บุคคล (ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญา ผู้นำ) ความรู้ ความสามารถ ทีอ่ยู/่เบอร์โทรศัพท์ 
อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี  

นายทวีชัย   ทาระศรี       เลขที่ 34 หมู่ 8 ตำบลขามป้อม  อำเภอสำโรง  
จังหวัดอุบลราชธานี  

หัตถกรรม 

นางนารี  สิมาวัน       เลขที่ 107 หมู่ 2 ตำบลขามป้อม  
อำเภอสำโรง  จังหวัดอุบลราชธานี  

หัตถกรรม 

หลวงพ่อสุพัฒน์เตชพโล วัดป่าประนิมิต หมู่ 3 ตำบลขามป้อม   
อำเภอสำโรง  จังหวัดอุบลราชธานี  

การแพทย์แผนไทย
,ศาสนา 

นางสมัย สิงห์ศักดา เลขที่  129  หมู่  1  ตำบลสำโรงอำเภอ
สำโรง  จังหวัดอุบลราชธานี   

ศิลปกรรม (พานบายสี) 

นายกีบุดสีนนท์   เลขที่  79  หมู่  2  ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง  
จังหวัดอุบลราชธานี   

หัตถกรรม (เฟอร์นิเจอร์
ไม้) 

นายกติติศักดิ์ กอบเกื้อ   เลขที่  183  หมู่  3  ตำบลสำโรง  อำเภอ
สำโรง  จังหวัดอุบลราชธานี   

เกษตรกรรม (เห็ดฟาง) 

นางยุภา บุญสิงห์   เลขที ่ 82  หมู่  4  ตำบลสำโรง  อำเภอ
สำโรง  จังหวัดอุบลราชธานี   

หัตถกรรม (สานแห) 

นายสมยศชัย กุลแก้ว   เลขที่  81  หมู ่ 5  ตำบลสำโรง  อำเภอ
สำโรง  จังหวัดอุบลราชธานี   

ภาษาและวรรณกรรม  
(หนังปาโมทัย) 

นางทอง ใจภักดี   เลขที่  10  หมู่  6  ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง  
จังหวัดอุบลราชธานี   

หัตถกรรม (หมวก
ใบตาล) 

นายเสริฐ  หนองเหล็ก   เลขที ่ 27  หมู่  7  ตำบลสำโรง  อำเภอ
สำโรง  จังหวัดอุบลราชธานี   

ศิลปกรรม (ครูมวยไทย) 

นางสังวาล จันทพวง   เลขที่  28  หมู่  9  ตำบลสำโรง  อำเภอ
สำโรง  จังหวัดอุบลราชธานี   

ภาษาและวรรณกรรม 

นายนยิม  บุญสุข   เลขที่  29  หมู่  10  ตำบลสำโรง  อำเภอ
สำโรง  จังหวัดอุบลราชธานี   

หัตถกรรม (สานแห) 

นายลิน  สิมาทอง   เลขที่  174  หมู่ 12  ตำบลสำโรง  อำเภอ
สำโรง  จังหวัดอุบลราชธานี   

เกษตรกรรม  
(เกษตรผสมผสาน) 

รวมจำนวน 23 คน   
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 แผนปฏิบัติการประจำปี (ปงีบประมาณทีจ่ัดทำรายงานการประเมินตนเอง) 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน

เป้าหมาย 
พื้นที่ ระยะเวลา งบประมาณ 

งานการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
 

๑. เพื่อให้บุคลากร กศน.
อำเภอมีความรู้ความ
เข้าใจในการประกัน
คุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 
๒. เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย  
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
๓. เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการรับการ
ประเมินภายนอกจาก  
สมศ.  

ประชาชนใน
พ้ืนที่อำเภอ

สำโรง 

1,705 คน อำเภอ
สำโรง 

  

โครงการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 
นกัศึกษาเทียบระดับ
การศึกษา กศน. 
อำเภอสำโรง   

- เพ่ือให้ครู และบุคลากร 
กศน.อำเภอสำโรงมี
ความรู้ ความเข้าใจใน
การดูแลสุขภาพกาย 
สุขภาพจิตเพื่อส่งเสริมใน
การจัดกระบวนการเรียน
การสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
- เพ่ือให้ครู และบุคลากร 
กศน.อำเภอสำโรง
สามารถนำความรู้ที่
ได้รับไปปรับใช้ในการ
พัฒนาตนเอง พัฒนาคน
ได้ 
 

กลุ่มเป้าหมา
ยนักศกึษา
เทยีบระดับ
การศึกษา   

 

จำนวน  
 5 คน 

อำเภอ
สำโรง 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน

เป้าหมาย 
พื้นที่ ระยะเวลา งบประมาณ 

โครงการประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษา  

เพ่ือพัฒนาศักยภาพศูนย์
การเรียนรู้ ของ กศน.
ตำบลในอำเภอสำโรง 

คณะกรรมกา
รสถานศกึษา 

ผู้บริหาร 
ครู

อาสาสมัคร 
กศน. 

2 ครั้ง อำเภอ
สำโรง 

  

โครงการนิเทศการจัด
การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตาม
อัธยาศัย กศน.อำเภอ
สำโรง ประจำปี
งบประมาณ 2565 
 

เพ่ือปรับปรุงและ
ซ่อมแซมอาคารสถานที่
ได้ครบตามความ
ต้องการเหมาะสม 
สวยงามม่ันคงปลอดภัยมี
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการ
ปฏิบัติงานและการ
เรียนรู้ 

1.กศน. 
ตำบล                
2.ศรช.         
3.ห้องสมุด
ประชาชน          
  

9  แห่ง 
7  แห่ง 
1  แห่ง 

  

อำเภอ
สำโรง 

  

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร   
- โครงการพัฒนา
บุคลากร (ครูมือ
อาชีพ) 
- แผน และหลักสูตร
สถานศึกษา 
- การนำเสนอผลงาน 
การพูดในที่ชมุชน 

1. เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากรให้เกิด
ความชำนาญในการ
ปฏิบัติงาน 
2. เพ่ือพัฒนาครู และ
บุคลากรใหส้ามารถ
จัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. ครู
อาสาสมัคร 
2. ครู กศน.
ตำบล 
3. ครู ศรช. 
4. บุคลากร
อ่ืนๆ  

    24 คน อำเภอ
สำโรง 

  

โครงการพัฒนา
คุณภาพบุคลากรด้าน
การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

เพ่ือให้บุคลากรได้มี
ความรู้ ความเข้าใจการ
ประกันคุณภาพ
สถานศึกษาอย่างเป็น
ระบบและมี
ประสิทธิภาพ 

บุคลากร 
กศน.อำเภอ

สำโรง 

24 คน อำเภอ
สำโรง 

มกราคม
2565 

20,000 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน

เป้าหมาย 
พื้นที่ ระยะเวลา งบประมาณ 

โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพบุคลากร
ด้านการเรียนรู้ตาม
รอยพระยุคลบาท
และการจัดการศึกษา
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง 

เพ่ือให้บุคลากรพัฒนา
ทักษะด้านการจัดทำ
แผนการจัดการเรียนรู้
และจัดกิจกรรม
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
อย่างมีประสิทธิภาพ 

บุคลากร 
กศน.อำเภอ

สำโรง 

24 คน อำเภอ
สำโรง 

กรกฎาคม 
2565 

30,000 

โครงการศูนย์ฝึก
อาชีพชุมชน “กลุ่ม
ช่างพ้ืนฐาน” 
งบประมาณ 2565 
 

1.ผู้รับบริการมีรายได้
เพ่ิมขึ้น 
2.ผู้รับบริการเห็น
ช่องทางในการประกอบ
อาชีพ มีงานทำ 
3.ผู้รับบริการที่มีอาชีพ
อยู่แล้วได้รบัการพัฒนา
อาชีพ และต่อยอดอาชีพ
ของตนเองให้ดีขึ้น 

ประชาชน
ทั่วไป 

297 อำเภอ
สำโรง 

 168,381 

โครงการศูนย์ฝึก
อาชีพชุมชน “กลุ่ม
สนใจ” 
งบประมาณ 2565 
 
 
 

1.ผู้รับบริการมีรายได้
เพ่ิมขึ้น 
2.ผู้รับบริการเห็น
ช่องทางในการประกอบ
อาชีพ มีงานทำ 
3.ผู้รับบริการที่มีอาชีพ
อยู่แล้วได้รบัการพัฒนา
อาชีพ และต่อยอดอาชีพ
ของตนเองให้ดีขึ้น 
 
 
 
 

ประชาชน
ทัว่ไป 

263 อำเภอ
สำโรง 

 87,870 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน

เป้าหมาย 
พื้นที่ ระยะเวลา งบประมาณ 

โครงการศูนย์ฝึก
อาชีพชุมชน “หนึ่ง
อำเภอ หนึ่งอาชีพ” 
ประจำปีงบประมาณ 
2565 

1.ผู้รับบริการมีรายได้
เพ่ิมขึน้ 
2.ผู้รับบริการเห็น
ช่องทางในการประกอบ
อาชีพ มีงานทำ 
3.ผู้รับบริการที่มีอาชีพ
อยู่แล้วได้รับการพัฒนา
อาชีพ และต่อยอดอาชีพ
ของตนเองให้ดีขึ้น 

ประชาชน
ทัว่ไป 

28 กศน.อำเภอ
สำโรง 

 18,720 

โครงการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนา
ทักษะชีวิต 

เพ่ือให้ผู้เรียน 
ผู้รับบริการ มีความรู้ 
ความสามารถ ตลอดจน
มีทักษะในการจัดการ
ชีวิตของตนเอง ให้
สามารถอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข  รวมทั้ง
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเอง 
ครอบครัว และชุมชน 
 

ประชาชน
ทัว่ไป 

79 อำเภอ
สำโรง 

 8,083 

โครงการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนา
สังคมและชุมชน 
กศน.อำเภอสำโรง 
ประจำปีงบประมาณ 
2565 

เพ่ือให้ผู้เรียน 
ผู้รับบริการ มีความรู้ 
ความสามารถ ตลอดจน
มีทักษะเพ่ือพัฒนาสังคม
และชุมชน 

ประชาชน
ทัว่ไป 

44 อำเภอ
สำโรง 

 14,970 

โครงการการจัด
กระบวนการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญา

เพ่ือให้ผู้เรียนผู้รับบริการ 
มีความสามารถและ
ทักษะในการดำเนินชีวิต

ประชาชน
ทั่วไป 

33 อำเภอ
สำโรง 

 10,230 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน

เป้าหมาย 
พื้นที่ ระยะเวลา งบประมาณ 

เศรษฐกิจพอเพียง
และเกษตรทฤษฎี
ใหม่ 

แบบพอเพียงมีงานทำ มี
รายได้ 

โครงการพฒันา
เศรษฐกิจดิจทิัล 
กิจกรรมศูนย์ดิจิทัล 
ชุมชน ระดับตำบล 
กศน.อำเภอสำโรง 
ประจำปีงบประมาณ 
2565 

เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีความรู้ ความเข้าใจ 
ด้านดิจิทัล และสามารถ 
นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
ได้ 

ประชาชน
ทั่วไป 

135 อำเภอ
สำโรง 

 35,280 

โครงการ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารด้านอาชีพ
ประจำปีงบประมาณ 
2565 

เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีความรู้ ความเข้าใจ 
ด้านภาษาอังกฤษ และ
สามารถนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได ้

ประชาชน
ทั่วไป 

15 อำเภอ
สำโรง 

 17,700 

โครงการส่งเสริม 
การศึกษาตลอดชีวิต
เพ่ือคงพัฒนาการทาง
กาย จิตและสมอง
ผู้สูงอายุ กศน.อำเภอ
สำโรง ประจำปี 
งบประมาณ 2565 

เพ่ือให้ประชาชนที่เข้า 
ร่วมโครงการได้คง
พัฒนาการทางกาย จิต 
และสมอง อย่างต่อเนื่อง 

ผู้สูงอายุใน
เขตอำเภอ

สำโรง 

100 อำเภอ
สำโรง 

 7,000 

โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนด้าน
การมีจิตอาสา พัฒนา
ตนเอง ชุมชน สังคม 
กศน.อำเภอสำโรง 
ประจำปีงบประมาณ 
2565 

เพ่ือให้นักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการมีจิตอาสา 
เพ่ือพัฒนาตนเอง ชุมชน 
สังคม 

นักศึกษา 
กศน.อำเภอ

สำโรง 

200 
 

กศน.อำเภอ
สำโรง 

 
 

มกราคม 
2565 

56,000 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน

เป้าหมาย 
พื้นที่ ระยะเวลา งบประมาณ 

โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีนด้าน
การป้องกันตนเอง
จากไวรัสโคโรน่า 
2019 ประจำปี
งบประมาณ 2565 

เพ่ือให้นักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการสามารถ
ป้องกันตนเองจากไวรัส
โคโรน่า 2019 

นักศึกษา 
กศน.อำเภอ

สำโรง 
 

135 กศน.อำเภอ
สำโรง 

 

มกราคม 
2565 

71,550 

โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ด้าน
การดูแลตนเองตาม
กลุ่มโรคประจำตัว  
ประจำปีงบประมาณ 
2565         

เพ่ือให้นักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการสามารถ
ดูแลตนเองตามกลุ่มโรค
ประจำตัว   

นักศึกษา 
กศน.อำเภอ

สำโรง 

135 
 

กศน.อำเภอ
สำโรง 

 

มกราคม 
2565 

64,950 

โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนด้าน
ทักษะชีวิตตามหลัก
เกษตรทฤษฎีใหม่ 
“โคก หนอง นา 
โมเดล”กศน.อำเภอ
สำโรง ประจำปี
งบประมาณ 2565  

เพ่ือให้นักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการมีความรู้ 
ด้านการพัฒนาทักษะ
ชีวิต ตามหลักเกษตร
ทฤษฎีใหม่ 

นักศึกษา 
กศน.อำเภอ

สำโรง 
 

180 
 

กศน.อำเภอ
สำโรง 

 

กุมภาพันธ์ 
2565 

27,000 
 

โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนด้าน
การเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ทำงาน กศน.อำเภอ
สำโรง ประจำปี
งบประมาณ 2565 
 
 

นักศึกษาทีเ่ข้าร่วม
โครงการมีความรู้ความ
เข้าใจการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ทำงานและเกิดประโยชน์
ต่อการเรียนรู้ 

นักศึกษา 
กศน.อำเภอ

สำโรง 
 

300 
 
 
 

กศน.อำเภอ
สำโรง 

 
 
 
 

กุมภาพันธ์ 
2565 

 

36,000 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน

เป้าหมาย 
พื้นที่ ระยะเวลา งบประมาณ 

โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนด้าน
วชิาการ คุณธรรม 
จริยธรรม และ
ส่งเสริมค่านิยม 12 
ประการ กศน.อำเภอ
สำโรง ประจำปี
งบประมาณ 2565 

เพ่ือให้นักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการมีความรู้
ความเข้าใจด้านวิชาการ 
คุณธรรม จริยธรรม และ
ส่งเสริมค่านยิม 12 
ประการ 

นักศึกษา 
กศน.อำเภอ

สำโรง 
 
 
 

250 
 
 
 
 

กศน.อำเภอ
สำโรง 

 
 
 
 

กุมภาพันธ์ 
2565 

 
 
 
 

30,000 
 

โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ด้าน
การส่งเสริมการอ่าน 
กศน.อำเภอสำโรง 
ประจำปีงบประมาณ 
2565 
 

เพ่ือให้นักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการมีความรู้
ความเข้าใจเห็น
ความสำคญัของการอ่าน
ในชีวิตประจำวัน 

นักศึกษา 
กศน. 

อำเภอสำโรง 

200 กศน.อำเภอ
สำโรง 

 
 

 มกราคม 
2565 

 

35,400 
 

โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ด้าน
การเรียนรู้ผ่านสื่อ
ออนไลน์ กศน.
อำเภอสำโรง 
ประจำปีงบประมาณ 
2565 

เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ 
ความเข้าใจการใช้สื่อ
ออนไลน์ให้เกิดประโยชน์
ต่อการเรียนรู้ 

นักศึกษา 
กศน. 

อำเภอสำโรง 

600 กศน.อำเภอ
สำโรง 

 
 

 กุมภาพันธ์ 
2565 

 

60,000 
 

โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนด้าน
การดูแลสุขภาพ
อนามัยผู้ตั้งครรภ์ 
กศน.อำเภอสำโรง 
ประจำปีงบประมาณ 
2565 

เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ 
ความเข้าใจ ด้านการ
ดูแลสุขภาพอนามัยผู้
ตั้งครรภ์ 

นักศึกษา 
กศน. อำเภอ

สำโรง 

20 กศน.อำเภอ
สำโรง 

กุมภาพันธ์ 
2565 

 

7,240 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน

เป้าหมาย 
พื้นที่ ระยะเวลา งบประมาณ 

โครงการพัฒนา
ผู้เรียนด้านใฝ่เรียน 
ใฝ่รู้ เพ่ือพัฒนาทักษะ
ชีวิตด้านการเรียรรู้สู่
สังคมยุคใหม ่กศน.
อำเภอสำโรง 
ประจำปีงบประมาณ 
2565   

เพ่ือให้นักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการมีความรู้
ความเข้าใจด้านใฝ่เรียน 
ใฝ่รู้ เพ่ือพัฒนาทักษะ
ชีวิตด้านการเรียรรู้สู่
สังคมยุคใหม่ 

นักศึกษา 
กศน.อำเภอ

สำโรง 

100 กศน.อำเภอ
สำโรง 

พฤษภาคม 
2565 

24,876 
 

โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนด้าน
การป้องกันตนเอง
จากยาเสพติดและ
การตั้งครรภ์ก่อนวัย
อันควร กศน.อำเภอ
สำโรง ประจำปี
งบประมาณ 2565 

เพ่ือให้นักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการมีความรู้
ความเข้าใจด้านการ
ป้องกันตนเองจากยาเสพ
ติดและการตั้งครรภ์ก่อน
วัยอันควร 

นักศึกษา 
กศน.อำเภอ

สำโรง 

150 กศน.อำเภอ
สำโรง 

พฤษภาคม 
2565 

11,250 
 

โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนด้าน
วชิาการ คุณธรรม 
จริยธรรม และ
ส่งเสริมค่านิยม 12 
ประการ 

เพ่ือให้นักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการมีความรู้
ความเข้าใจด้านวิชาการ 
คุณธรรม จริยธรรม และ
ส่งเสริมค่านยิม 12 
ประการ 

นักศึกษา 
กศน.อำเภอ

สำโรง 

100 กศน.อำเภอ
สำโรง 

พฤษภาคม 
2565 

13,200 
 

โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนด้าน
สมุนไพรป้องกัน    
โควิด-19 กศน.
อำเภอสำโรง 
ประจำปีงบประมาณ 
2565 

เพ่ือให้นักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการมีความรู้
ความเข้าใจสมุนไพร
ป้องกนั    โควิด-19 

นักศึกษา 
กศน.อำเภอ

สำโรง 

400 กศน.อำเภอ
สำโรง 

มิถุนายน 
2565 

31,500 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน

เป้าหมาย 
พื้นที่ ระยะเวลา งบประมาณ 

โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนด้าน
สิ่งแวดล้อม การ
ป้องกันมลภาวะทาง
อากาศ (ฝุ่น pm 2.5) 
กศน.อำเภอสำโรง 
ประจำปีงบประมาณ 
2565 

เพ่ือให้นักศึกษา กศน.
อำเภอสำโรงมีความรู้
ความเขา้ใจด้าน
สิ่งแวดล้อม การป้องกัน
มลภาวะทางอากาศ (ฝุ่น 
pm 2.5 

นักศึกษา 
กศน.อำเภอ

สำโรง 

150 กศน.อำเภอ
สำโรง 

มิถุนายน 
2565 

16,750 
 

โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนด้าน
การป้องกันตนเอง
จากไวรัสโคโรน่า 
2019 และการ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมวิถีชีวิต
ชีวิตใหม่ (New 
normal) กศน.
อำเภอสำโรง 
ประจำปีงบประมาณ 
2565 

เพ่ือให้นักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการสามารถ
ป้องกันตนเองจากไวรัส
โคโรน่า 2019 และ
สามารถปฏิบัติตนใน
แบบวิถีชีวิตใหม่ 

นักศึกษา 
กศน.อำเภอ

สำโรง 

180 กศน.อำเภอ
สำโรง 

พฤษภาคม 
2565 

16,200 
 

โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนด้าน
การเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเพ่ือ
อาชีพ กศน.อำเภอ
สำโรง ประจำปี
งบประมาณ 2565 
 
 

นักศึกษาทีเ่ข้าร่วม
โครงการมีความรู้ความ
เข้าใจการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ทำงานและเกิดประโยชน์
ต่อการเรียนรู้ 

นักศึกษา 
กศน.อำเภอ

สำโรง 

154 กศน.อำเภอ
สำโรง 

พฤษภาคม 
2565 

18,480 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน

เป้าหมาย 
พื้นที่ ระยะเวลา งบประมาณ 

โครงงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนด้าน
อนุรักษ์มรดกทาง
วัฒนธรรมไทย กศน.
อำเภอสำโรง 
ประจำปีงบประมาณ 
2565 

เพ่ือให้นักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการมีความรู้
ความเข้าใจ ด้านอนุรักษ์
มรดกทางวัฒนธรรมไทย 

นักศึกษา 
กศน.อำเภอ

สำโรง 

100 กศน.อำเภอ
สำโรง 

มิถุนายน  
2565 

23,000 

โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนด้าน
การเรียนรู้ เสริม
ทักษะวิขาการ กศน.
อำเภอสำโรง 
ประจำปีงบประมาณ 
2565 

เพ่ือให้นักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการมีความรู้
ความเข้าใจด้านการ
เรียนรู้ เสริมทักษะวิขา
การ 

นักศึกษา 
กศน.อำเภอ

สำโรง 

300 กศน.อำเภอ
สำโรง 

สิงหาคม 
2565 

82,900 

โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนด้าน
การใช้พืชสมุนไพร
ป้องกันโควิด-19 
กศน.อำเภอสำโรง 
ประจำปี 
งบประมาณ 2565 

เพ่ือให้นักศึกษา กศน. 
อำเภอสำโรงที่เข้าร่วม
โครงการมีความรู้ความ
เข้าใจ ด้านการใช้พืช
สมุนไพร ป้องกันโควิด-
19 
 

นักศึกษา 
กศน.อำเภอ

สำโรง 

400 กศน.อำเภอ
สำโรง 

สิงหาคม 
2565 

39,900 

โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนการ
อบรมให้ความรู้ด้าน
สุขภาพอนามัยเรื่อง
โรคเอดส์ และ
เพศศึกษา กศน.
อำเภอสำโรงประจำปี
งบประมาณ 2565 

เพ่ือให้นักศึกษา กศน. 
อำเภอสำโรงที่เข้าร่วม
โครงการมีความรู้ความ
เข้าใจ ด้านสุขภาพ
อนามัยเรื่องโรคเอดส์ 
และเพศศึกษา 

นักศึกษา 
กศน.อำเภอ

สำโรง 

300 กศน.อำเภอ
สำโรง 

สิงหาคม 
2565 

34,900 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน

เป้าหมาย 
พื้นที่ ระยะเวลา งบประมาณ 

โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนการ
อบรมให้ความรู้ด้าน
การส่งเสริม
เกษตรกรรมทีย่ั่งยืน 
กศน.อำเภอสำโรง
ประจำปีงบประมาณ 
2565 

เพ่ือให้นักศึกษา กศน. 
อำเภอสำโรงที่เข้าร่วม
โครงการมีความรู้ความ
เข้าใจ ด้านการส่งเสริม
เกษตรกรรมทีย่ั่งยืน 

นักศึกษา 
กศน.อำเภอ

สำโรง 

200 กศน.อำเภอ
สำโรง 

สิงหาคม 
2565 

31,900 

โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนด้าน
การรักษาสุขภาพ
ด้วยกัญชงและกัญชา 
กศน.อำเภอสำโรง
ประจำปีงบประมาณ 
2565 

เพ่ือให้นักศึกษา กศน. 
อำเภอสำโรงที่เข้าร่วม
โครงการมีความรู้ความ
เข้าใจ ด้านการรักษา
สุขภาพด้วยกัญชงและ
กัญชา 

นักศึกษา 
กศน.อำเภอ

สำโรง 

200 กศน.อำเภอ
สำโรง 

สิงหาคม 
2565 

33,810 

 

รางวัล เกียรติบตัร การเชิดชูเกียรติที่สถานศึกษาได้รับ (ตั้งแต่ปีงบประมาณที่จัดทำรายงานการประเมินตนเอง   

     ย้อนหลังไปไม่เกนิ 3 ปีงบประมาณ) 
รางวัล เกียรติบัตร 

การเชิดชูเกียรติที่สถานศึกษาได้รับ 
ด้าน/เรื่อง หน่วยงาน องค์กรที่มอบ 

ผู้บริหารสถานศึกษา กศน.อำเภอ 
ดีเด่น ด้านการจัดการศึกษาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
เกษตรทฤษฎีใหม่ 

ด้านการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร
ทฤษฎีใหม่ 

สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี   

ครูภูมิปัญญาต้นแบบด้านการน้อมนำ
หลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การดำรงชีวิต 
 

ด้านการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต 

สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี   
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รางวัล เกียรติบัตร 
การเชิดชูเกียรติที่สถานศึกษาได้รับ 

ด้าน/เรื่อง หน่วยงาน องค์กรที่มอบ 

กศน. ตำบลตันแบบ 5 
พรีเมี่ยม ระดับอำเภอ/เขต ประจำปี 
พุทธศักราช 2565 กศน. ตำบล 
ขามป้อม อำเภอสำโรง 
จังหวัดอุบลราชธานี 

ด้านการศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอก 
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

กศน. ตำบลตันแบบ 5 
พรีเมี่ยม ระดับอำเภอ/เขต ประจำปี 
พุทธศักราช 2565 กศน. ตำบล 
สำโรง อำเภอสำโรง 
จังหวัดอุบลราชธานี 

ด้านการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี   

รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นที่นำ
ชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ตาม
โครงการการจัดงานฉลองวันเด็ก
แห่งชาติ ประจำปี 2565  
นางสาวชลธิชา โรมารักษ์ 

เยาวชนดีเด่น ระดับประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

รางวัล ชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น นายวันชัย บุตร
มาลา ในการแข่งขันขบัร้องเพลงพระ
ราชนิพนธ์ในพระบามสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดช
มหาราช บรมนารถบพิตร  ใน
โครงการการขยายผลจิตอาสาของ
สำนักงาน กศน. 2565 
ณ ห้องประชุมดงอู่ผึ้ง  

การขยายผลจิตอาสาของสำนักงาน 
กศน. 

สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี 

รางวัลเยาวชนดีเด่น จังหวัด
อุบลราชธานี ประจำปี 2565 นางสาว
ณัฐฐวดี วงค์คำกู่ 

เยาวชนดีเด่น จังหวัดอุบลราชธาน ี สำนักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ 

จังหวัดอุบลราชธานี 
รางวัลชนะเลิศ บุคคลต้นแบบในการ
สวมใส่ผ้าไทยและส่งเสริมการแต่งกาย
ผ้าไทย นางเรวดี วงษ์ชมภู 

บุคลากร สำนักงานพัฒนาชุมชน 
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รางวัล เกียรติบัตร 
การเชิดชูเกียรติที่สถานศึกษาได้รับ 

ด้าน/เรื่อง หน่วยงาน องค์กรที่มอบ 

รางวัลชมเชย จากการประกวดคลิป
วิดีโอ  อุบลราชธานี บ้านฉัน ในหัวข้อ 
วัยรุ่นกับผ้าพ้ืนเมือง โดยเนื้อหาได้
นำเสนอ การทำผ้าขาวม้าทอมือ จาก
กลุ่มอาชีพชุมชน กศน.ตำบลขามป้อม 
นางสาวเสาวลักษณ์ คำมาโฮม 

การประกวดคลิปวิดีโอ  อุบลราชธานี 
บ้านฉัน 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
อุบลราชธานี 

รางวัลเยาวชนดีเด่น จังหวัด
อุบลราชธานี ประจำปี 2564 
นายปราบปราม คำประวัติ 

เยาวชนดีเด่น จังหวัดอุบลราชธาน ี จังหวัดอุบลราชธานี 

ผ่านการประเมิน องค์กรนักศึกษา 
กศน.อำเภอสำโรง  ระดับด ีประจำปี
การศึกษา 2564 

องค์กรนักศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี   

กศน.อำเภอสำโรง มีผลคะแนนการ
ทดสอบระดับชาติด้านการศึกษานอก
โรงเรียน (N-Net)ครั้งที่ 1/2563 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาระ
ความรู้พื้นฐาน สูงสุดระดับจังหวัด 

ด้านการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี 

กศน.อำเภอสำโรง มีผลคะแนนการ
ทดสอบระดับชาติด้านการศึกษานอก
โรงเรียน (N-Net)ครั้งที่ 1/2563 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาระ
ทักษะการเรียนรู้ สูงสุดระดับจังหวัด 

ด้านการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี 

กศน.อำเภอสำโรง มีผลคะแนนการ
ทดสอบระดับชาติด้านการศึกษานอก
โรงเรียน (N-Net)ครั้งที่ 1/2563 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาระ
ประกอบอาชีพ สูงสุดระดับจังหวัด 

ด้านการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี 

กศน.อำเภอสำโรง มีผลคะแนนการ
ทดสอบระดับชาติด้านการศึกษานอก

ด้านการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี 
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รางวัล เกียรติบัตร 
การเชิดชูเกียรติที่สถานศึกษาได้รับ 

ด้าน/เรื่อง หน่วยงาน องค์กรที่มอบ 

โรงเรียน (N-Net)ครั้งที่ 1/2563 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาระ
การพฒันาสังคม สูงสุดระดับจังหวัด 
 
นางรุณณี คุ้มหินลาด ไดผ้ลคะแนน
การทดสอบระดับชาติด้านการศึกษา
นอกโรงเรียน (N-Net)ครั้งที่ 1/2563 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาระ
การพัฒนาสังคม สูงสุดระดับจังหวัด  

ด้านการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี 

นายสุเมธ บรรณมณี ไดผ้ลคะแนน
การทดสอบระดับชาติด้านการศึกษา
นอกโรงเรียน (N-Net)ครั้งที่ 1/2563 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาระ
ประกอบอาชีพ สูงสุดระดับจังหวัด  

ด้านการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี 

นายปราบปราม  คำประวัติ ได้ผล
คะแนนการทดสอบระดับชาติด้าน
การศึกษานอกโรงเรียน (N-Net)ครั้งที่ 
1/2563 ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 
สาระความรู้พ้ืนฐาน สูงสุดระดับ
จังหวัด  

ด้านการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี 

นางวาสนา  จันดีเลิศ ไดผ้ลคะแนน
การทดสอบระดับชาติด้านการศึกษา
นอกโรงเรียน (N-Net)ครั้งที่ 1/2563 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาระ
ทักษะการเรียนรู้ สูงสุดระดับจังหวัด  

ด้านการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี 
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 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ทีผ่่านมา 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2564 
สถานศึกษามีผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม มีคะแนนรวมเท่ากับ 88.53 
คะแนน ดังตาราง 

 
มาตรฐานการศึกษา

แต่ละประเภท 

คะแนนจากผลการประเมินคุณภาพ  
รวม 

คะแนนที่ได ้

 
ระดับ

คุณภาพ 
ด้านที่ 1 

คุณภาพของ
ผู้เรียน 

ด้านที่ 2 
คุณภาพการ
จัดการศึกษา 

ด้านที่ 3 
คุณภาพการ
บริหารจัดการ

ของสถานศึกษา 
คะแนนเต็ม 50 คะแนน 20 คะแนน 30 คะแนน 100 คะแนน 

มาตรฐานการศึกษา
นอกระบบระดับ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

43 17 24.40 84.40 ดีเลิศ 

มาตรฐานการศึกษา
ต่อเนื่อง 

44 18.40 24.40 86.80 ดีเลิศ 

มาตรฐานการศึกษา
ตามอัธยาศัย 

50 20 24.40 94.40 ดีเยี่ยม 

คะแนนเฉลี่ย จากผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 88.53 ยอดเยี่ยม 
 

และเม่ือพิจารณาผลการประเมินตนเองตามประเภทการจัดการศึกษาของสถานศึกษา พบว่า 
 มาตรฐานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษามีผลการประเมินตนเอง 

อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม มีคะแนนรวมเท่ากับ 89.80 คะแนน รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
      ผลการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
น้ำหนัก

(คะแนน) 
ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่  1 คุณภาพของผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 50 45.60 ยอดเยี่ยม 
1.1 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีสอดคล้องกับหลักสูตร
สถานศึกษา  

10 10 ยอดเยี่ยม 

1.2 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะท่ีดี 
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด  

10 10 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
น้ำหนัก

(คะแนน) 
ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภาพ 
1.3 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผูอ้ื่น  

5 
4 ดีเลิศ 

1.4 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสามารถในการสร้างสรรค์งาน ชิ้นงาน  
หรือนวัตกรรม  

5 4 ดีเลศิ 

1.5 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  4 3.2 ดีเลศิ 
1.6 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีสุขภาวะทางกาย และสุนทรียภาพ  4 4 ยอดเยี่ยม 
1.7 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสามารถในการอ่าน การเขียน  4 4 ยอดเยี่ยม 
1.8 ผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐานนำความรู้ ทักษะพื้นฐานท่ีได้รับไปใช้ หรือประยุกต์ใช้ 8 6.4 ดีเลิศ 
มาตรฐานที่  2 คุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

20 17 ดีเลิศ 

2.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบท และความต้องการของ
ผูเ้รียน ชุมชน ท้องถิ่น  

5 5 ยอดเยี่ยม 

2.2 สื่อท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  5 4 ดีเลิศ 
2.3 ครมูีความรู ้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ท่ีเนน้ผู้เรียนเป็นสำคัญ 5 4 ดีเลิศ 
2.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 5 4 ดีเลิศ 
มาตรฐานที่  3 คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา 30 27.20 ยอดเยี่ยม 
3.1 การบริหารจัดการของสถานศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วม 3 3 ยอดเยีย่ม 
3.2 ระบบการประกันคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา 4 4 ยอดเยีย่ม 
3.3 การพัฒนาคร ูและบุคลากรของสถานศึกษา 3 3 ยอดเยีย่ม 
3.4 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ 3 3 ยอดเยีย่ม 
3.5 การกำกับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษา 3 2.4 ดีเลิศ 
3.6 การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาทีเ่ป็นไปตามบทบาทท่ีกำหนด 3 3 ยอดเยี่ยม 
3.7 การส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 3 2.4 ดีเลิศ 
3.8 การส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้ 5 4 ดีเลิศ 
3.9 การวิจัยเพื่อการบริหารจดัการศึกษาสถานศึกษา 3 2.4 ดีเลิศ 

รวม 100 89.80 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง สถานศึกษามีผลการประเมินตนเอง อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม มีคะแนนรวม
เท่ากับ 92.00 คะแนน รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาต่อเนื่อง 

 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
น้ำหนัก
(คะแนน) 

ผลการประเมนิตนเอง 

คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่  1 คุณภาพของผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง 50 46 ยอดเยี่ยม 
1.1 ผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่องมีความรู้ ความสามารถ และหรือทักษะ และหรือคุณธรรม
เป็นไปตามเกณฑ์การจบหลักสูตร 

10 10 ยอดเยี่ยม 

1.2 ผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ หรือประยุกต์ใช้  
บนฐานค่านิยมร่วมของสังคม 

20 20 ยอดเยี่ยม 

1.3 ผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นำความรู้ไปใช้จนเห็นเป็นประจักษ์หรือตัวอย่างที่ดี   20 16 ดีเลิศ 
มาตรฐานที่  2 คุณภาพการจัดการเรียนรู้การศึกษาต่อเนือ่ง 20 18.80 ยอดเยี่ยม 
2.1 หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องมีคุณภาพ 4 4 ยอดเยี่ยม 
2.2 วิทยากรการศึกษาต่อเนื่องมีความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์ 
ตรงตามหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง  

4 4 ยอดเยี่ยม 

2.3 สื่อที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 4 3.6 ยอดเยี่ยม 
2.4 การวัดและประเมินผลผู้เรยีนการศึกษาต่อเนื่อง 4 3.2 ดีเลิศ 
2.5 การจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่องที่มีคุณภาพ 4 4 ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่  3 คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา 30 27.20 ยอดเยี่ยม 

3.1 การบริหารจัดการของสถานศึกษาที่เน้นการมสี่วนร่วม   3 3 ยอดเยีย่ม 
3.2 ระบบการประกันคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา   4 4 ยอดเยีย่ม 

3.3 การพัฒนาครู และบุคลากรของสถานศึกษา  3 3 ยอดเยีย่ม 

3.4 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ   3 3 ยอดเยีย่ม 

3.5 การกำกับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษา   3 2.4 ดีเลิศ 

3.6 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาที่เป็นไปตามบทบาทที่กำหนด   3 3 ยอดเยี่ยม 

3.7 การส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา   3 2.4 ดีเลิศ 

3.8 การส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   5 4 ดีเลิศ 

3.9 การวิจัยเพื่อการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษา 3 2.4 ดีเลิศ 

รวม 100 92.00 ยอดเยี่ยม 
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 มาตรฐานการศึกษาตามอัธยาศัย สถานศึกษามีผลการประเมินตนเอง อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม มี
คะแนน รวมเท่ากับ 97.20 คะแนน รายละเอียดดังนี้ 

    ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาตามอัธยาศัย 
 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
น้ำหนัก
(คะแนน) 

ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  1 คุณภาพของผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 50 50 ยอดเยี่ยม 
1.1 ผู้รับบริการมีความรู้ หรือทักษะ หรือประสบการณ์ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
ของโครงการ หรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 

50 50 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที ่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 20 20 ยอดเยี่ยม 
2.1 การกำหนดโครงการ หรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 5 5 ยอดเยี่ยม 
2.2 ผู้จัดกิจกรรมมีความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 5 5 ยอดเยี่ยม 
2.3 สื่อ หรือนวัตกรรม และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 5 5 ยอดเยี่ยม 
2.4 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
 

5 
5 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่  3 คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา 30 27.20 ยอดเยี่ยม 

3.1 การบริหารจัดการของสถานศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วม   3 3 ยอดเยีย่ม 
3.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   4 4 ยอดเยีย่ม 

3.3 การพัฒนาครู และบุคลากรของสถานศึกษา  3 3 ยอดเยีย่ม 

3.4 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ   3 3 ยอดเยีย่ม 

3.5 การกำกับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษา   3 2.4 ดีเลิศ 

3.6 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาที่เป็นไปตามบทบาทที่กำหนด   3 3 ยอดเยี่ยม 

3.7 การส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา   3 2.4 ดีเลิศ 

3.8 การส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 5 4 ดีเลศิ 

3.9 การวิจัยเพื่อการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษา 3 2.4 ดีเลิศ 

รวม 100 97.20 ยอดเยี่ยม 
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 ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา จากผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีงบประมาณ ที่ผ่านมา 

1. สถานศึกษาควรระบุแนวทาง วิธีการที่ส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน โดยเน้น 
ผู้เรียนเป็นสำคัญ เช่น การลงมือปฏิบัติจริง โครงงานเป็นฐาน กระบวนการแก้ปัญหาเป็นหลัก เป็นต้น มีวิธีการวัด
และประเมินผลที่ชัดเจน ตรวจสอบได้ เพ่ือนำมาใช้เป็นแนวทางในการพั ฒนา ปรับปรุงคุณภาพผู้เรียนให้มี
ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นในแต่ละภาคเรียนในภาพรวมของรายวิชาและผู้เรียนเป็นรายบุคคล การนำเสนอผลการดำเนินงาน 
มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานต้นสังกัด คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ผู้เรียนทราบ ในรูปแบบ
ต่าง ๆ เช่น ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชุมประจำปีการศึกษา เว็บไซสถานศึกษา การติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ เปน็ต้น  

2. สถานศึกษาควรระบุการวางแผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยนำสื่อเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ภายนอก ภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
บูรณาการกับเนื้อหาวิชาหลักสูตรที่เปิดสอน แนวทางวัดและประเมินผลที่เหมาะสม มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน เช่น การประเมินผลตามสภาพจริง การตรวจชิ้นงาน ผลงาน และการให้ข้อมูลย้อนกลับกับผู้เรียน ผู้บริหาร
และครูมีการนิเทศ กำกับ ติดตาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันเพ่ือนำผลมาวิเคราะห์สภาพปัญหา และนำผลการ
ประเมินมาวางแผนการจัดเรียนรู้ในปีต่อไป 
 3. สถานศึกษาควรระบุข้อมูลในรายงานประเมินตนเอง (SAR) จากผลการดำเนินงานตามวงจรควบคุม
คุณภาพ(Deming Cycle : PDCA) การนำผลการนิเทศ ติดตาม และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสถานศึกษามา
ใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานและนำไปสู่การปฏิบัติเกิดผลเป็นรูปธรรมตามจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรเพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตและการนำเสนอและเผยแพรให้หน่วยงานต้นสังกัด 
คณะกรรมการสถาศึกษา ผู้ปกครอง ผู้เรียน และสาธารณชนรับทราบ เช่น วารสาร จุลสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ 
และรูปแบบออนไลน์ เช่น เว็บไซต์สถานศึกษา Facebook Line หรอื E-book เป็นต้น 
 4. สถานศึกษาควรระบุผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่สามารถนำความรู้ไปใช้จนเห็นเป็นที่ประจักษ์หรือ 
ตัวอย่างที่ดีให้เป็นรูปธรรมชัดเจน เพ่ือสถานศึกษาจะได้แนวทางการพัฒนาผู้เรียนนำไปสู่การมีแบบอย่างที่ดี หรือ
นวัตกรรม เพ่ือนำไปสู่ผลการประเมินในระดับที่สูงขึ้น และรายงานผลการจัดการศึกษาต่อเนื่องต่อผู้เกี่ยวข้อง
รับทราบมีการเผยแพร่ต่อสาธารณชนรับทราบ เช่น หน่วยงานต้นสังกัด คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้เรียน และ
ชุมชน ผ่านช่องต่าง ๆ เช่น การประชุมประจำปี เอกสารเผยแพร่ต่าง ๆ ช่องทางออนไลน์ เช่น Facebook 
Application Line และเว็บไซต์ของสถานศึกษา เป็นต้น 

5. สถานศึกษาและวิทยากรควรมีการติดตาม ประเมินผลผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่องด้วยวิธีที่หลากหลาย 
เช่นแบบประเมินความพึงพอใจ แบบสังเกต สัมภาษณ์ การสำรวจข้อมูลจากการลงพ้ืนที่ ภาคสนามจากผู้เรียนที่
สามารถนำความรู้ทีไ่ด้ไปใช้หรือประยุกต์ใช้ให้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในพ้ืนที่ และเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ชุมชน 



 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR)  กศน.อำเภอสำโรง ประจำปีงบประมาณ 2565 29 

หรือบุคคลทั่วไปได้ มีการรายงานผลการดำเนินงานเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและผู้เกี่ยวข้องให้ทราบเผยแพร่ต่อ
สาธารณชนรับทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบเอกสารและสื่อออนไลน์ เช่น ข่าวประชาสัมพันธ์ Facebook 
และเว็บไซต์ของ กศน.ตำบลหรือสถานศึกษาให้เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน 

 6. สถานศึกษาควรมีการระบุเป้าหมายความพึงพอใจของผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยในเชิงปริมาณ
และคุณภาพให้มีความชัดเจนในทุกมิติ เช่น ด้านสื่อ ด้านอาคารสถานที่ ด้านกิจกรรมและโครงการ เป็นต้น ควร
ระบุวิธีการพัฒนาการดำเนินงานอย่างเป็นระบบตามเป้าหมายและนำผลประเมินคุณภาพมาพัฒนาอย่างเป็นระบบ 
มีการนำเสนอข้อมูลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทราบ และสถานศึกษาควรมีการกำหนดแนวทางรักษาผลการพัฒนาที่
สูงขึ้นอย่างเหมาะสมเพ่ิมเติม ควรมีนวัตกรรม (Innovation) ที่เหมาะสมกับบริบทและกลุ่มเป้าหมายเพ่ือให้เป็น
รูปแบบที่ชัดเจนและจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

 ทั้งนี้ จากข้อมูลข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาที่ได้จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ในระยะเวลาที่ผ่านมา สถานศึกษาจึงได้นำมาวิเคราะห์ และจัดลำดับความสำคัญพร้อมทั้งนำข้อเสนอแนะ/              
แนวทางการพัฒนาที่จัดลำดับไว้มาดำเนินงานในปีงบประมาณนี้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้ 

1. สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ปรับพื้นฐานผู้เรียน จัดกิจกรรมสอนเสริม 
โดยใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2. สถานศึกษาพัฒนาครูและผู้สอนให้มีทักษะและเทคนิคการถ่ายทอดความรู้การจัดกระบวนการเรียนรู้
ตามหลักสูตร ส่งเสริมให้มีและผู้สอนวัดผลประเมินที่หลากหลาย สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ให้ครูและ
ผู้สอนรว่มติดตามผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีการวางแผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการจัดการเรียน
การสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยนำสื่อเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้
ภายนอก ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการกับเนื้อหาวิชาหลักสูตรที่เปิดสอน 

3. สถานศึกษาดำเนินการให้ความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพ วงจร PDCA 
ด้วยการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ฝึกให้ครูทุกคนได้มีความเข้าใจในแต่ละขั้นตอนที่ถูกต้องสามารถสร้างสรรค์
ชิ้นงานที่ทำโดยความเข้าใจของตนเองได้ มีการนำผลการนิเทศ ติดตาม และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สถานศึกษามาใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานและนำไปสู่การปฏิบัติเกิดผลเป็นรูปธรรมตามจุดมุ่งหมายหรือ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
 
ค่าเป้าหมายของสถานศึกษา 

เพ่ือเป็นการกำหนดเป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษา ตามแนวทางการประเมินคุณภาพ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จึงมีการกำหนดค่าเป้าหมายเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่จะให้เกิดแก่ผู้เรียน 
โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรของสถานศึกษา เพ่ือใช้ในการเทียบเคียง ตรวจสอบ 
ประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษาเฉพาะในประเด็นการพิจารณาที่สมควรจัดให้มีการกำหนด         
ค่าเป้าหมาย สำหรับใช้ในการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ไว้ดังนี้  
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มาตรฐานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประเด็นการพิจารณาที่ 1.1 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีสอดคล้องกับหลักสูตร

สถานศกึษา 
ค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ คือ สถานศึกษามีการกำหนดคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

รายวิชาบังคับที่ไว้เป็นค่าเป้าหมาย โดยกำหนดจาก  
 คะแนนเฉลี่ยผลการสอบปลายภาคเรียนของผู้เรียน จำนวน 2 ภาคเรียน หรือ 
 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-net) 

จำนวน 2 ภาคเรียน ดังนี้ 

ระดับ/รายวิชา คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  รายวิชาบังคับที่
สถานศึกษากำหนดไว้เป็นค่าเป้าหมาย 

ระดับประถมศึกษา  
1.ทักษะการเรียนรู้ 16.14 
2.ภาษาไทย 22.38 
3.ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 23.82 
4.คณิตศาสตร์ 15.32 
5.วิทยาศาสตร์ 17.00 
6.ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ 24.13 
7.ทักษะการประกอบอาชีพ 19.50 
8.พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน 14.94 
9.เศรษฐกิจพอเพียง 22.80 
10.สุขศึกษา พลศึกษา 30.00 
11.ศิลปศึกษา 19.52 
12.สังคมศึกษา 20.38 
13.ศาสนา และหน้าที่พลเมือง 26.53 
14.การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 20.28 
มัธยมศึกษาตอนต้น  
1.ทักษะการเรียนรู้ 15.21 
2.ภาษาไทย 16.35 
3.ภาษาอังกฤษในชีวติประจำวัน 12.44 
4.คณิตศาสตร์ 12.34 
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ระดับ/รายวิชา คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  รายวิชาบังคับที่
สถานศึกษากำหนดไว้เป็นค่าเป้าหมาย 

5.วิทยาศาสตร์ 14.10 
6.ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 14.20 
7.ทักษะการพัฒนาอาชีพ 12.66 
8.พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 16.76 
9.เศรษฐกิจพอเพียง 18.08 
10.สุขศึกษา พลศึกษา 21.67 
11.ศิลปศึกษา 16.64 
12.สังคมศึกษา 16.42 
13.ศาสนา และหน้าที่พลเมือง 19.47 
14.การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 15.83 
มัธยมศึกษาตอนปลาย  
1.ทักษะการเรียนรู้ 15.57 
2.ภาษาไทย 13.36 
3.ภาษาอังกฤษเพ่ือชีวิตและสังคม 13.63 
4.คณิตศาสตร์ 13.32 
5.วิทยาศาสตร์ 15.71 
6.ช่องทางการขยายอาชีพ 16.75 
7.ทักษะการขยายอาชีพ 17.40 
8.พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง 17.11 
9.เศรษฐกิจพอเพียง 15.20 
10.สุขศึกษา พลศึกษา 16.26 
11.ศิลปศึกษา 16.12 
12.สังคมศึกษา 16.43 
13.ศาสนา และหน้าที่พลเมือง 17.31 
14.การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 15.48 
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ประเด็นการพิจารณาที่ 1.2 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ

คุณลักษณะท่ีดีตามที่สถานศึกษากำหนด  

ค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดไว้ คือ สถานศึกษามีผู้เรียนที่ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ หรือเป็น

แบบอย่างที่ดี ในด้านที่เก่ียวข้องกับการมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมหรือคุณลักษณะที่ดี  จำนวน 13 คน 
 

ประเด็นการพิจารณาที่ 1.3 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมี

วิจารณญาณและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อ่ืน 

 ค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดไว้ คือ สถานศึกษามีผู้เรียนที่มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ คิด

อย่างมีวิจารณญาณ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อ่ืนได้  จำนวน 198 คน 
 

 ประเด็นการพิจารณาที่ 1.4 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสามารถในการสร้างสรรค์งาน ชิ้นงาน 

หรอื นวัตกรรม 

 ค่าเป้าหมายทีส่ถานศึกษากำหนดไว้ คือ สถานศกึษามีผู้เรียนที่มีความสามารถสร้างโครงงาน  ชิ้นงาน 

สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ สิ่งใหม่ๆ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง จำนวน  13 คน 
 

 ประเด็นการพิจารณาที่ 1.8 ผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐานนำความรู้ ทักษะพืน้ฐานที่ได้รับไปใช้หรือ

ประยุกต์ใช้ 

ค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดไว้ คือ จำนวนผู้จบการศึกษาตามหลักสูตรสามารถนำความรู้ทักษะ

พ้ืนฐานที่ได้รับไปใช้ หรือประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต การประกอบอาชีพ  หรือเพ่ือการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

จำนวน  132 คน 

มาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง 

 ประเด็นการพิจารณาที่ 1.3 ผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องท่ีนำความรู้ไปใช้จนเห็นเป็นประจักษ์หรือ

ตัวอย่างที่ดี 

ค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดไว้ คือ จำนวนผู้จบการศึกษาและ/หรือจำนวนกลุ่มผู้จบการศึกษา

ต่อเนื่องที่มีผลการดำเนินงานที่เห็นเป็นประจักษ์ในพ้ืนที่ หรือเป็นตัวอย่างที่ดี  จำนวน 132 คน 

หมายเหตุ สถานศึกษากำหนดค่าเป้าหมายของสถานศึกษา เฉพาะในมาตรฐาน หรือประเด็นการพิจารณาที่ต้องใช้ 
ค่าเป้าหมายในแต่ละประเภท ตามบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาในการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐาน 

การศึกษาของสถานศึกษาท่ีกำหนดขึ้น 
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บทท่ี 2 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
   

 .ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสำโรง สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ มีการจัดการศึกษา 
3 ประเภท ประกอบด้วย 

 การศกึษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 การศึกษาต่อเนื่อง 
 การศึกษาตามอัธยาศัย 
ซึ่งได้มีการกำหนด และประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาไว้แล้ว เมื่อวันที่ 30 เดือน กันยายน

พ.ศ. 2565 จึงได้ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ดังนี้ 
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ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เฉพาะมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน และมาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ) 

มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

ค่า
น้ำหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานทีเ่กิดขึ้น 

จากการดำเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมิน
คุณภาพ 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่  1 
คุณภาพของผู้เรียน
การศึกษานอกระบบ  
ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

50   

45.60 ยอดเยี่ยม 

1.1 ผู้เรียนการศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่ดีสอดคล้องกับ
หลักสูตรสถานศึกษา  

10 1. กศน.อําเภอสำโรง มีการจัดการศึกษาเปน็ไป 
ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เน้นกระบวนการ 
มีส่วนร่วมของครูผู้สอนและผู้เรียน 
2. ครูมีการจัดการเรียนรู้ให้กบัผู้เรียนตามหลักสูตร 
สถานศึกษา โดยใช้สื่อการเรียนรู้กิจกรรมเกี่ยวกับ 
การเรียนการสอนที่หลากหลาย และในช่วง 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา หรือโรค COVID-19 ครูผู้สอนจัดการเรียน 
การสอนโดยใช้เทคโนโลยี ผ่านระบบออนไลน์  

1. สถานศึกษาได้มีการจัดโครงการที่สอดคล้อง
กับหลักสูตรของสถานศึกษา 
1.1  โครงการพัฒนาผู้ เรียนกิจกรรมพัฒนา
วิชาการ 
1.2  โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้กิจกรรม
พัฒนาวิชาการ 
1.3  โครงการพัฒนาผู้ เรียนกิจกรรมพัฒ นา
วิชาการเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2.  สถานศึกษามีการประเมินผลจากการจัด
โครงการและพิจารณาผู้เรียนจากรายงานคะแนน

10 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

ค่า
น้ำหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานทีเ่กิดขึ้น 

จากการดำเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมิน
คุณภาพ 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

การติดต่อสื่อสารผ่านกลุ่มไลน์ กศน.ตําบล / ศูนย์
การเรียนชุมชน การส่งงานทางระบบออนไลน์ 
3. ครูมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพ 
มีการวัดผลประเมินผลที่สอดคล้องกับบริบทของ 
ผู้เรียน 
4. กศน.อําเภอสำโรง มีการประชุมบุคลากรในการ 
กําหนดค่าเป้ าหมายของสถานศึกษา โดยใช้
คะแนน 
เฉลี่ยผลการสอบปลายภาค จํานวน 2 ภาคเรียน 
คือ ภาคเรียนที่ 2/2564 และภาคเรียนที่ 1/2565 
เฉพาะรายวิชาบังคับตามแผนการลงทะเบียนเรียน 
และนําเสนอค่าเป้าหมายของสถานศึกษา ขอ
ความ 
เห็นชอบจากผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัด 
อุบลราชธานี ให้ความเห็นชอบ โดย ผู้อํานวยการ 
กศน.อําเภอสำโรง และบุคลากร กศน.อําเภอ
สำโรง 

เฉลี่ยผลการทดสอบปลายภาคเรียนของนักศึกษา
ทุกระดับการศึกษาในรายวิชาบังคับ 
3. รายงานผลคะแนนเฉลี่ยผลการสอบปลายภาค
เรียนของผู้เรียนทุกระดับการศึกษาในรายวิชา
บั งคับ   ประจำภ าค เรียนที่  2 /2564 และ 
1/2565 
4. ตารางสรุปข้อมูลคะแนนเฉลี่ยผลการสอบ
ภาควิชาบังคับของสถานศึกษาเทียบกับคะแนน  
ค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้  
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มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

ค่า
น้ำหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานทีเ่กิดขึ้น 

จากการดำเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมิน
คุณภาพ 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

รับทราบร่วมกัน 
5. ครูวางแผนการดําเนินการจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนา 
ผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี ทั้งผลการ
วัด 
ผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน และผลการทดสอบ 
ระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-
Net) 
โดยมีการบรรจุโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนไว้
ใน 
แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 
6. กศน.อําเภอสำโรง มีการจัดทําแผนปฏิบัติการ 
ประจําปี 2565 โดยมีโครงการพัฒนาคุณภาพ 
ผู้เรียนเกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนที่ดี  บรรจุ ไว้ ในแผน ปฏิบัติการ
ประจำปี 
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มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

ค่า
น้ำหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานทีเ่กิดขึ้น 

จากการดำเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมิน
คุณภาพ 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

 
 

1.2 ผู้เรียนการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
มีคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านยิม  
และคุณลักษณะที่ดี
ตามท่ีสถานศึกษา
กำหนด  

10 1. กศน.อําเภอสำโรง มีการจัดทําแผนปฏิบัติการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีโครงการพัฒนา 
คุณภาพผู้เรียนเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม 
และคุณลักษณะที่ดี บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการ
ประจำปี 
2. กศน.อําเภอสำโรง มีการดําเนินการจัดโครงการ 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้ 
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ 
คุณลักษณะที่ดี พร้อมทั้งมีการประเมินผล สรุปผล 
และรายงานผลโครงการเสนอต่อผู้อํานวยการ 
กศน.อําเภอสำโรง 
3. กศน.อําเภอสำโรง มีผลการประเมินคุณธรรม 
ตามพฤติกรรมบ่งชี้รายภาคเรียนของนักศึกษา 
กศน.อําเภอสำโรง หลักสูตรการศึกษานอกระบบ 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

1. แผนปฏิบั ติ การของสถานศึกษาที่  ระบุ
โครงการเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้  ผู้ เรียนมี
คุณธรรมจริยธรรม ฯ  
2. กศน.อำเภอสำโรง มีการจัดโครงการพัฒนา
คุณภาพผู้ เรียนเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมและคุณลักษณะที่ดีตามที่บรรจุไว้ใน
แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2565 
พร้อมสรุปรายงานผล 
3. แบบประเมินผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านยิมทีพึ่งประสงค ์ 
4. กศน.อําเภอสำโรง จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต (กพช.) ภาคเรียนที่ 2/2564 และภาคเรียน
ที่  1/2565 ที่ ส่ ง เส ริม ให้ ผู้ เรี ยน มี คุณ ธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่ดี เช่น การ
บริจาคโลหิต 
การบริจาคสิ่งของ เป็นต้น 

10 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

ค่า
น้ำหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานทีเ่กิดขึ้น 

จากการดำเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมิน
คุณภาพ 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ใน 4 กลุ่มคุณธรรม คือ 1) คุณธรรมเพื่อการ 
พัฒนาตนเอง (สะอาด สุภาพ ความกตัญญู 
กตเวที) 2) คุณธรรมเพ่ือการพัฒนาการทํางาน 
(ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์) 3) คุณธรรมเพ่ือการ 
พัฒนาการอยู่ร่วมกันในสังคม (สามัคคี มีน้ําใจ 
วินัย) 
4) คุณธรรมเพ่ือการพัฒนาประเทศชาติ (รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์และรักความเป็นไทย ยึดมัน่ในวิถี 
และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข) 
4. กศน.อําเภอสำโรง มีการประเมินคุณธรรม 
ตามกรอบการประเมินคุณธรรมตามหลักสูตร 
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 โดยข้าราชการครู ครูกศน. 
ตําบล ครศููนย์การเรียนชุมชน ทุกคน มีการ 
ประเมินคุณธรรมของนักศึกษา กศน.อําเภอสำโรง 
เป็นระยะตามเกณฑ์การประเมิน 
5. กศน.อําเภอสำโรง จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

5. เกียรติบัตรผู้ เรียนที่ มีคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และคุณลักษณะที่ดี ผลการดำเนินงาน
พบว่า ผู้เรียนร้อยละ 90 มีคุณธรรมจริยธรรมใน
ระดับ  ดีขึ้น ไป ในภาคเรียนที่  2/2564 และ 
1/2565 ที่เป็นแบบอย่างที่ดี จำนวน 30 คน ซึ่ง
สูงค่ากว่าเป้าหมาย 13 คน ทีส่ถานศึกษากำหนด  
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มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

ค่า
น้ำหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานทีเ่กิดขึ้น 

จากการดำเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมิน
คุณภาพ 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ชีวิต 
(กพช.) ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และคุณลักษณะที่ดี 
6. กศน.อําเภอสำโรง มีการกําหนดค่าเป้าหมาย 
ผู้เรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่ได้รับการยกย่อง  
เชิดชูเกยีรติ หรือเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านที่
เกี่ยวข้องกับการมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
และคุณลักษณะที่ดี และนําเสนอค่าเป้าหมายของ
สถานศึกษาขอความเห็นชอบจากผู้อํานวยการ
สํานักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ให้ความ
เห็นชอบ โดย ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอสำโรง 
และบุคลากร กศน.อําเภอสำโรงรับทราบร่วมกัน 
7. กศน.อําเภอสำโรง มีระบบดําเนินงานเพื่อให้ 
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ 
คุณลักษณะที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
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มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

ค่า
น้ำหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานทีเ่กิดขึ้น 

จากการดำเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมิน
คุณภาพ 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

 
 

1.3 ผู้เรียนการศึกษา
ขัน้พื้นฐาน 
มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิดอย่าง
มีวิจารณญาณ และ
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นร่วมกับผู้อ่ืน  

5 1. กศน.อำเภอสำโรงมีการดำเนินการโครงการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ ผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมี วิจารณญาณ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นร่วมกับผู้ อ่ืน ซึ่ง สถานศึกษามีการ
ก ำห น ด ค่ า เป้ าห ม าย  จ ำน วน  198 ค น  ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีนักศึกษาที่เป็นตัวอย่าง
ที่ดีจำนวน 300 คน 
2. กศน.อําเภอสำโรง มีการจัดทําแผนปฏิบัติการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีโครงการพัฒนา 
คุณภาพผู้เรียนที่ส่งเสริมใหผู้้เรียนได้วางแผนการ 
ทํางาน สร้างความรู้ใหม่ ฝึกทักษะกระบวนการคิด 
วิเคราะห์และแก้ปัญหา คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อ่ืน บรรจุไว้ 
ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
3. ครูจัดทําแผนจัดการเรียนรู้ โดยมีกิจกรรม 
ดําเนินการพัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ 

1. ก ศ น .อํ า เภ อ ส ำ โ ร ง  ให้ ค รู อ อ ก แ บ บ
กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมที่หลากหลาย 
สอดคล้องกับความต้องการและความแตกต่างกัน
ของผู้ เรียนพร้อมประเมินความสามารถของ
ผู้เรียน  
2. กศน.อําเภอสำโรง มีการจัดโครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้วางแผนการ
ทํางาน สร้างความรู้ใหม่ ฝึกทักษะกระบวนการ
คิ ด วิ เค ร าะ ห์ แ ล ะแ ก้ ปั ญ ห า  คิ ด อ ย่ า งมี
วิจารณญาณและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับ
ผู้อืน่ ตามท่ี 
บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
2565 พร้อมสรุปรายงานผล 
3. สรุปผลโครงการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนที่
ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความสามารถในการ
คิด  วิ เคราะห์ คิดอย่ างมี วิจารณ ญาณ  และ

4 ดีเลิศ 
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มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

ค่า
น้ำหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานทีเ่กิดขึ้น 

จากการดำเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมิน
คุณภาพ 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

คิดอย่างมีวิจารณญาณ และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 
ร่วมกับผู้อ่ืน ในการจัดการเรียนการสอนของ 
ภาคเรียนที่ 2/2564 และภาคเรียนที่ 1/2565 
ทั้ง 3 ระดับ ในแต่ละรายวิชา โดยมีกิจกรรม 
ทีห่ลากหลาย 
 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อ่ืน ภาคเรียนที่ 
2/2564 และภาคเรียนที่ 1/2565 
4. ค่าเป้าหมายของสถานศึกษา 
5. แผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่เก่ียวข้อง 
6. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
7. ผลงาน ชิ้นงาน หรือแฟ้มสะสมงานของผู้เรียน 
8. ภาพถ่ายการจัดโครงการ/กิจกรรม 
        ผลการดำเนินงานพบว่า ในปีงบประมาณ 
2565 ร้อยละของผู้เรียนมี ความสามารถในการ
คิดวิ เคราะห์  คิด  อย่างมีวิจารณญาณ และ
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นร่วมกับผู้ อ่ืน คิดเป็น
รอ้ยละ 80 ของนักศึกษาที่เข้าร่วม กิจกรรม และ
เป็นตัวอย่างที่ดีจำนวน 208 คน ซึ่งสูงกว่าค่า
เป้ าหมายที่  สถานศึกษากำหนด  สูงกว่าค่ า
เป้าหมาย แต่ไม่เกินร้อยละ50 ของค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษากำหนด 

1.4 ผู้เรียนการศกึษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

5 1. กศน.อําเภอสำโรง มีการจัดการเรียนรู้ หรือ 
กิ จ ก ร รม ที่ ส่ ง เส ริ ม ส นั บ ส นุ น ให้ ผู้ เรี ย น มี

1. ผลงานโครงงาน ชิ้นงาน  สิ่งประดิษฐ์ จาก
นักศึกษา 

4 ดีเลิศ 
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มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

ค่า
น้ำหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานทีเ่กิดขึ้น 

จากการดำเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมิน
คุณภาพ 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

มีความสามารถในการ
สร้างสรรค์งาน ชิ้นงาน 
หรือนวัตกรรม  

ความสามารถ 
ในการจัดทําโครงงาน ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์หรือสิ่งใหม่ๆ โดยการให้ผู้เรียน 
แบ่งกลุ่มจัดทําโครงงานแบบบูรณาการวิชาเรียน 
ที่ลงทะเบียนเรียน และการทําโครงงานถือเป็น 
ส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน 
2. กศน.อําเภอสำโรง มีการกําหนดค่าเป้าหมาย 
ผู้ เรียนการศึกษาขั้ น พ้ืนฐานที่ สามารถสร้าง
โครงงาน 
ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือสิ่งใหม ่
ที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง และนําเสนอ 
ค่าเป้าหมายของสถานศึกษา ขอความเห็นชอบ
จาก 
ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี 
ให้ความเห็นชอบ โดย ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอ 
สำโรง และบุคลากร กศน.อําเภอแกลง รับทราบ 
ร่วมกัน 
3. กศน.อำเภอสำโรงมีการดำเนินโครงการเพ่ือ

2. ภาพถา่ย/รูปภาพ  
3.รายงานผลการดำเนินกิจกรรม ตามโครงการ 
4.การประชาสัมพันธ์กิจกรรมการ สร้างสรรค์
ชิ้นงาน ผ่าน facebook เพจของ กศน.อำเภอ
สำโรง 
             ผ ล ก า ร ด ำ เนิ น ง า น พ บ  ว่ า  ใน
ปี งบประมาณ 2565 จากนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการ มีผู้เรียนที่สามารถ จัดทำโครงงาน และ
ชิ้นงานได้ และมีนักศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี ที่
สามารถสร้างสรรค์งาน ชิ้นงาน หรือนวัตกรรม 
จำนวน 15 คน ซึ่งมีจำนวนสูงกว่าค่า เป้าหมายที่
สถานศึกษากำหนดที่ 13 คน  
1.นางสาวอัมพร   มัควา 
2.นายพรชัย   สอนคำเสน 
3.นางสาวสุภาวดี   คำภูบาล 
4.นางสาวเยาวรัตน์   เขียวอ่อน 
5.นายวีรภัทร   คำศรี 
6.นายเอกไพลิน   วงษ์ภักดี 
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มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

ค่า
น้ำหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานทีเ่กิดขึ้น 

จากการดำเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมิน
คุณภาพ 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีความสามารถในการ
สร้างสรรค์งาน ชิ้นงานหรือนวัตกรรม  
4. กศน .อําเภอสำโรง มีการเผยแพร่ผลงาน
โครงงาน 
ของผู้เรียนผ่านช่องทาง Line Facebook เพจ 
Website 
 

7.นางสาวปวีณา   ปัดนาพันธ์ 
8.นายณัฐพล   พรมสุ 
9.นางสาวภคพร   กมุทรัตน์ 
10.นายนิติภูม ิ  ดวงแก้ว 
11.นางสาวชญานี   วระสาน 
12.นายภาณุพงศ ์  แดงอาจ 
13.นางสาววิภาวดี   รัตนกูล 
14.นางสาววิยะดา   สิงห์แจ่ม 
15.นายสุดใจ   ช่วงชัย 
 

1.5 ผู้เรียนการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
มีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  

4 1. กศน.อำเภอสำโรงมีการดำเนินการโครงการเพื่อ
พัฒ นาผู้ เรี ยน ให้ มี  ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลโดยดำเนินโครงการเพ่ือ พัฒนา
ผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ทำให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพ่ือพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม การสื่อสาร 
การทำงาน โดยมีนักศึกษาที่เป็นต้นแบบที่ดีในการ
ใช้ เทคโน โลยีดิ จิ ทั ล เพ่ื อการ เรียนรู้ ได้ อย่ าง 

1. ผู้เรียนสามารถเรียนในช่วงสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโรค
COVID-19 ในรูปแบบออนไลน์ ที่ครูจัดการเรียน
การสอนได้ 
2. ครูจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ โดย
ให้ ผู้ เรี ยนทํ ากิ จกรรมร่ วมแบบ  Two Way 
สามารถสื่อสารกับครูได้เช่น แบบทดสอบก่อน
เรียน  - หลั ง เรียน  ผ่ าน  Google Form เกม 

3.2 ดีเลิศ 
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มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

ค่า
น้ำหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานทีเ่กิดขึ้น 

จากการดำเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมิน
คุณภาพ 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

คล่องแคล่ว  
2. ครูมีการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน โดยใช้สื่อ 
การเรียนรู้ กิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนการสอน 
ที่หลากหลาย และในช่วงสถานการณก์ารแพร่ 
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโรค 
COVID-19 ค รู จั ด ก าร เรี ย น ก ารส อน โดย ใช้
เทคโนโลยี 
ผ่านระบบออนไลน์ เช่น การติดต่อสื่อสารผ่าน
กลุ่ ม  Line กศน.ตํ าบล/ศูนย์การเรียนชุมชน 
Facebook เพจของ กศน.ตําบล/ศูนย์การเรียน
ชุมชน มีการส่งงานทางระบบออนไลน์ เป็นต้น 
3. ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อ 
ไวรัสโคโรนา หรือโรค COVID-19 ครูมอบหมายให ้
ผู้เรียนศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง  และให้ค้นคว้าด้วย
ตนเองผ่านอินเทอร์เน็ต 

รวมถึงให้ผู้เรียน 
ส่งงานทางออนไลน์ เช่นกลุ่ม Line Messenger 
ให้กับครู 
3. ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยี
ดิจิทัล 
4. ครูและผู้ เรียนมีการติดต่อสื่อสารผ่านกลุ่ม 
Line ก ศ น .ตํ า บ ล /ศู น ย์ ก า ร เรี ย น ชุ ม ช น 
Facebook เพจของ กศน.ตําบล/ศูนย์การเรียน
ชุมชน และในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโรค COVID-19 
ครูผู้สอนและผู้เรียนมีการติดต่อสื่อสารโดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น 
5. โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านการเรียนรู้หลักสูตร
ออนไลน์ กศน.อำเภอสำโรง 
6. ระบบอนิเตอรเน็ตที่สถานศึกษามีอยู  
7. รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนา 
ความสามารถดานเทคโนโลยี  
8. รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
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มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

ค่า
น้ำหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานทีเ่กิดขึ้น 

จากการดำเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมิน
คุณภาพ 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ผลการดำเนินงาน จากการนิเทศติดตาม พบว่า
ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล 
เพ่ือการเรียนรู้การพัฒนา ตนเอง ชุมชน การ
สื่อสาร การทำงาน และ การดำรงชีวิต ภาคเรียน
ที่ 2/2564 คิดเป็น ร้อยละ 80 และภาคเรียนที่ 
1/2565 คิด เป็นร้อยละ 80 สรุปรวมทั้ง
ปีงบประมาณคิด เป็นร้อยละ 80  
เป็นไปตามเกณฑ์พิจารณา 
- การคำนวณ (80x4)/100 = 3.20 คะแนน  
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
ร่องรอยหลักฐาน 
-สถานศึกษามสีื่อ วัสดุ อุปกรณ์ในการ 
ดำเนินการจัดการเรียนการสอน เช่น  
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ Tablet เป็นต้น 
พร้อมกันนี้สถานศึกษามีการดำเนินโครงการที่ 
เกี่ยวกับด้านดิจิทัล สรุปผลการดำเนิน 
โครงการที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ ดังนี้ 
1.โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านการเรียนรู้
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มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

ค่า
น้ำหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานทีเ่กิดขึ้น 

จากการดำเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมิน
คุณภาพ 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ผ่านสื่อออนไลน์ กศน.อำเภอสำโรง ประจำปี
งบประมาณ 2565 
2.โครงการพฒันาเศรษฐกิจดิจิทัลกิจกรรมพัฒนา
เครือข่ายเศรษฐกิจดิจิทัลสู่ชุมชนระดับตำบล
หลักสูตร การค้าขายออนไลน์ กลยุทธ์การตลาด
เชื่อมโยงจาก Online และ Offline  กศน.
อำเภอสำโรงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

ค่า
น้ำหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานทีเ่กิดขึ้น 

จากการดำเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมิน
คุณภาพ 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

 
 

1.6 ผู้เรียนการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
มีสุขภาวะทางกาย 
และสุนทรียภาพ  

4 สถานศึกษาได้ดำเนินงานพัฒนาผู้เรียนการศึกษา
ขัน้พื้นฐานมีสุขภาวะทางกาย และสุนทรียภาพ 
1.วางแผนการดำเนินงานโครงการกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการมีสุขภาวะทางกาย และ
สุนทรียภาพ  
2.จัดทำโครงการด้านการป้องกันตนเองจากไวรัส
โคโรนา 2019  
3.จัดโครงการ/กิจกรรม จิตอาสา 
- จิตอาสาช่วยงานวันสำคัญทางศาสนา 
- จิตอาสากจิกรรมทำความสะอาดน้ำคูคลอง 
-จิตอาสาอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.การนิเทศติดตามผลการดำเนินงานโครงการ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะและสุนทรียภาพ 
5.ประเมินผลการดำเนินงานจัดกิจกรรมใน
ภาพรวมเพ่ือนำมาสู่การประเมนิผลการดำเนินงาน

เมื่อสถานศึกษาได้ดำเนินการตามเกณฑ์การ
ประเมินที่กำหนด ผลการดำเนินงานเป็นไป 
ดังต่อไปนี้ 
1.โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านการป้องกันตนเอง
จากไวรัสโคโรนา 2019 และการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมวิถีชีวิตใหม่ (New normal)  
2.โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการมีจิต
อาสา พัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม กศน.อำเภอ
สำโรง ประจำปีงบประมาณ 2565  จำนวน 200 
คน คิดเปน็ร้อยละ 100 
3.ข้อมูลการเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้เรียน 
4.หลักฐานการตรวจสุขภาพ ประจำภาคเรียนที่ 
2/2564 และภาคเรียนที่ 1/2565 
5.ภาพประกอบกิจกรรมต่าง ๆ  

4 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

ค่า
น้ำหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานทีเ่กิดขึ้น 

จากการดำเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมิน
คุณภาพ 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 
6.จัดทำสรุปผลการนิเทศติดตามผลการดำเนินงาน
เพ่ือนำมาปรับปรุงพัฒนากิจกรรมและโครงการ 

1.7 ผู้เรียนการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานมี
ความสามารถในการ
อ่าน การเขียน  

4 กศน.อำเภอสำโรง มีการดำเนินการประเมินระดับ
การรู้หนังสือของ ผู้เรียน และสถานศึกษาได้จัด
โครงการเพ่ือพัฒนาทักษะการอ่าน และการเขียน
ให้แก่นักศึกษา ดังนี้  
1.กิจกรมส่งเสริมการอ่าน 
2.กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชน  
3.กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน  
4.โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ  
 

จากการดำเนินการดังกล่าว ทำให้ผู้ เรียนมี
ความสามารถใน การอ่ านออก  และเขี ยน
ภาษาไทย คล่อง รวมทั้งสามารถอ่านจับใจความ 
และเขียนบรรยายเชิง สร้างสรรค์ได้ในแต่ละ
ระดับ -ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะเป็นไป
ตามเกณฑ์พิจารณา คิดเป็นร้อยละ 100  
- การคำนวณ (100 x 4) /100 = 4 คะแนน  
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
ร่องรอย หลักฐาน 
1. แผนการจัดการเรียนรูของครู  
2. ใบงาน ชิ้นงานของนักศึกษา  
3. บันทึกขอมูลผลการวัดระดับการรูหนังสือของ 
นักศึกษา  
4. บันทึกขอมูลพฤตกิรรมการอานของนักศึกษา  
5. บันทึกขอมูลสถิติการใชหองสมุดของนักศึกษา 

4 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

ค่า
น้ำหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานทีเ่กิดขึ้น 

จากการดำเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมิน
คุณภาพ 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

 
 
 

1.8 ผู้จบการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
นำความรู้ ทักษะ
พ้ืนฐานที่ได้รับ 
ไปใช้ หรือประยุกต์ใช้ 

 

 

 

 

 

 

8 สถานศึกษาได้ดำเนินงานพัฒนาผู้เรียนการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานทีจ่บการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนำความรู้ 
ทักษะพ้ืนฐานที่ได้รับไปใช้ หรือประยุกต์ใช้ 

1.วางแผนการดำเนินงานข้อมูลผู้จบการศึกษา 
2.ดำเนินงานข้อมูลตรวจสอบหลักฐานผู้ จบ
การศึกษา  โดยจัดทำหนั งสือตรวจสอบวุฒิ
การศึกษาไปยังสถานศึกษาทุกแห่งที่นักศึกษาทุก
คนยื่นขอจบ 
3.แบบติดตามผู้จบการศึกษาพ้ืนฐาน 
4.ติดตามผลผู้จบการศกึษาพ้ืนฐานรายบุคคล 
5.แบบการประเมินผลการดำเนินงานในภาพรวม
เพ่ือนำมาสู่การประเมินผลการดำเนินงานตามที่
สถานศึกษากำหนด  
6.จัดทำสรุปรายงานจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้ง 3 

เมื่อสถานศกึษาได้ดำเนินการตามเกณฑ์การ
ประเมินที่กำหนด ผลการดำเนินงานเป็นไป 
ดังต่อไปนี้ 

1.สถานศึกษาทีม่ีผู้จบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานนำ
ความรู้ ทักษะพ้ืนฐานที่ได้รับไปใช้ หรือ
ประยกุต์ใช้ จำนวน 150 คน ค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษากำหนดไว้  จำนวน 132 คน  ซึ่งสูง
กว่าค่าเป้าหมายทีก่ำหนดไว้ 

2.ตารางสรุปข้อมูลผู้จบการศึกษาขัน้พ้ืนฐานตาม
หลักสูตร ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนต้น และมธัยมศึกษาตอนปลาย 
สถานศึกษามีจำนวนผู้จบที่มีการนำความรู้ไปใช้
สูงกว่าค่าเป้าหมาย แต่ไม่เกินร้อยละ 50 
ของค่าเปา้หมายที่สถานศึกษากำหนด=4 

6.4 ดีเลิศ 



 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR)  กศน.อำเภอสำโรง ประจำปีงบประมาณ 2565 50 

มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

ค่า
น้ำหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานทีเ่กิดขึ้น 

จากการดำเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมิน
คุณภาพ 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ระดับ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น 
และ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย  สามารถนำความรู้ ทักษะ
พ้ืนฐานที่ได้รับไปใช้ หรือประยุกตใ์ช้ในการ
ประกอบอาชีพหรือเพ่ือศึกษาต่อในระดับทีสู่งขึ้น 

คะแนน  
- การคำนวณ (4 x 8) /5 = 6.4 คะแนน  
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 
ร่องรอยหลักฐาน 
1.รายงานผู้จบหลักสูตรภาคเรียนที่ 2/2564 และ 
ภาคเรียนที่ 1/2565 
2.รายงานสรุปผลการติดตามผู้จบหลักสูตรที่นำ
ความรู้ไปใช้หรือประยุกต์ใช้ 
3.แบบติดตามผู้จบหลักสูตร  
4.หนังสือขอตรวจสอบวุฒิ 
5. รายละเอียดตามคิวอาร์โค๊ดหลักฐานการ
ดำเนินงานของสถานศึกษาตามภาคผนวก 
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มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

ค่า
น้ำหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานทีเ่กิดขึ้น 

จากการดำเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมิน
คุณภาพ 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

 
 
 
 

มาตรฐานที่  2 
คุณภาพการจัด
การศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้น
พืน้ฐานที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

20   

17 ดีเลิศ 

2.1 การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา
ทีส่อดคล้องกับบริบท 
และความต้องการ
ของผู้เรียน ชุมชน 
ท้องถิ่น  

5         กศน.อำเภอสำโรง มีหลักสูตรสถานศึกษาที่
จั ด ท ำ ขึ้ น  โด ย ผ่ า น ค ว า ม เห็ น ช อ บ จ า ก
คณะกรรมการสถานศึกษาและได้รับการอนุมัติ
จากผู้บริหารสถานศึกษา มีองค์ประกอบสำคัญ
ครบถ้วน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักการ 
จุดหมายของหลักสูตร กลุ่มเป้าหมาย โครงสร้าง
หลักสูตร ระยะเวลาเรียน วิธีการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอำเภอสำโรง    
มีการดำเนินการจัดกจิกรรม 
โดยมีร่องรอยหลักฐานการดำเนินงาน  ดังนี้ 
1. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอำเภอสำโรง    
 มีคำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำหลักสูตร

5 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

ค่า
น้ำหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานทีเ่กิดขึ้น 

จากการดำเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมิน
คุณภาพ 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้การวัด
และประเมินผล และการจบหลักสูตรหลักสูตร
สถานศึกษามีเนือ้หา 
ที่มีความสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสอดคล้องกับ
สภาพปัญหา และความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย   
      กศน.อำเภอสำโรง ได้มีการประชุมและ
เตรียมการจัดทำหลักสูตรเพ่ือนำมาใช้ในการจัด
กิ จกรรมการ เรี ยน ก ารสอน  ตามห ลั ก สู ต ร
สถานศึกษา โดยสามารถนำมาประยุกต์ปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ เพ่ือให้ ครู กศน.ตำบล ได้ให้กับ
นักศึกษานำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน  เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนตามวิชาที่ผู้เรียนสนใจ
จากการวิเคราะห์ข้างต้น  

กศน.อำเภอสำโรง จัดตั้งคณะกรรมการ
วิเคราะห์เนื้อหาของสื่อที่จัดซื้อ(แบบเรียน)ทบทวน
ผลการติดตามของนิเทศสถานศึกษา นำเข้าที่
ประชุม เพ่ือนำไปปรับปรุงผลจากสภาพปัญหาที่

สถานศึกษา หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และงานวิชาการสถานศกึษา 
2. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอำเภอสำโรง    
มีบันทึก หรือรายงานการประชุมที่เก่ียวข้องกับ
การพัฒนาหลักสูตร 
3.ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอำเภอสำโรง    
มีหลักสูตรสถานศึกษา 
4. มีหลักสูตรสถานศึกษาที่จัดทำขึ้น โดยผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา  
และได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารสถานศึกษา 
5. หลักสูตรสถานศึกษามีองค์ประกอบสำคัญ
ครบถ้วน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย  
หลักการ จุดหมายของหลักสูตร กลุ่มเป้าหมาย 
โครงสร้างหลักสูตร ระยะเวลาเรียน  
วิธีการจัดการเรียนรู้กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
สื่อการเรียนรู้การวัดและประเมินผล  
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มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

ค่า
น้ำหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานทีเ่กิดขึ้น 

จากการดำเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมิน
คุณภาพ 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

พบจากการติดตาม เช่น สื่อในการจัดซื้อมีความ
ล่าช้า ควรปรับปรุงในกระบวนการจัดหา นำ
ปัญหาดังกล่าวมาปรับปรุงในภาคเรียนถัดไป เช่น 
จั ดทำสื่ อ เพ่ิ ม เติ ม ให้ เนื้ อห ามี ความทั นส มัย 
สอดคล้องกับหลักสูตรและเหมาะสมกับกลุ่ม
ผู้เรียนมากข้ึน  
 

 

และการจบหลักสูตร 
6.หลั กสู ตรสถานศึ กษ ามี เนื้ อห าที่ มี ค วาม
สอดคล้องกับ 
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานสอดคล้องกับสภาพปัญหา  
และความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย 
7. มีการนำหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ตามจุดหมายของหลักสูตร 
 

2.2 สื่อที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้  

5 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอำเภอสำโรง มีสื่อที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มี
แผนการจัดหาสื่ อการเรียนรู้ที่ ห ลากหลาย
สอดคล้องกับหนักสูตรและวิธีการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา รวมถึ งความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของผู้เรียนเพ่ือส่งเสริมให้เกิดความ
ความ เข้ า ใจ ใน เนื้ อ ห าส าระต าม ห ลั ก สู ต ร
สถานศึ กษาโดยบรรจุ  แผน การใช้ เงิน ไว้ ใน
งบอุดหนุน และจัดซื้อจัดจ้างสื่อสิ่ งพิมพ์  สื่ อ

     ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอำเภอสำโรง   มีการดำเนินการจัด
กิจกรรม โดยมีร่องรอยหลักฐานการดำเนินงาน  
ดังนี้ 
1. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอำเภอสำโรง    มีบันทึกข้อความ คำสั่ง 
บันทึกการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสื่อที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
2. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

4 ดีเลิศ 
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มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

ค่า
น้ำหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานทีเ่กิดขึ้น 

จากการดำเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมิน
คุณภาพ 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

เทคโนโลยี และสื่ออ่ืนๆ อกีท้ังมีการประเมินการใช้
สื่อว่ามีคุณภาพมากน้อยเพียงใด โดยใช้แบบ
ประเมินการใช้สื่อ ที่ ศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสำโรง จัดทำขึ้น 
มีวิธีการดำเนินงานดังนี้ 
1. มี การพัฒ นา หรือจั ดหาสื่ อการเรียนรู้ที่
หลากหลายสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 
2. มีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ หรือทำเนียบสื่อ
การเรียนรู้ 
3. มีการใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายในการ
จัดการเรียนรู้ 
4. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ
สื่อการเรียนรู้ 
5. ยังขาดการนำผลการประเมินความพึงพอใจไป
ใช้ในการพัฒนา หรือจัดหาสื่อการเรียนรู้ที่เป็นไป
ตามความต้องการ 

อัธยาศัยอำเภอสำโรง   มีรายการ ทำเนียบสื่อ 
เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
3. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอำเภอสำโรง   มีเครื่องมือ และแบบ
ประเมนิความพึงพอใจที่มีต่อสื่อการเรียนรู้ 
4. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอำเภอสำโรง    มีข้อมูล รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพเกี่ยวกับการใช้สื่อ เทคโนโลยี
ดิจิทัล แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอำเภอสำโรง    มีหลักสูตรสถานศึกษา 
6. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอำเภอสำโรง   มีแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

2.3 ครูมีความรู้ 
ความสามารถ 

5 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอำเภอสำโรง ครูมีความรู้ ความสามารถ

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอำเภอสำโรง  มีการดำเนินการจัด

      4 ดีเลิศ 
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มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

ค่า
น้ำหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานทีเ่กิดขึ้น 

จากการดำเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมิน
คุณภาพ 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ในการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

จากการดำเนินงานของครูที่สามารถบริหารจัดการ 
เพ่ือจัดกระบวนการเรียนรู้แก่ผู้ เรียนอย่างเต็ม
ความสามารถเพ่ือมุง่ให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะหรือ
คุณลักษะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
สถานศึกษา ที่คำนึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล โดยมีการสำรวจความต้องการในการเรียนรู้
และเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้มีส่วนร่วมในการ
ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีการใช้สื่อ
และจัดสภาพแวดล้อม 
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้รวมถึงมีการให้คำปรึกษาและ
แก้ปัญหาของผู้เรียนอย่างทั่วถึง มีการทำวิจัยใน
ชั้นเรียนเพ่ือการพัฒนา หรือแก้ไขปัญหาของ
ผู้เรียน เพ่ือให้การจัดกระบวนการเรียนรู้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรสถานศึกษา มีการ
ดำเนินการดังนี้ 
1. ครูทุกคนและผู้ เรียนร่วมกันวิเคราะห์ความ
ต้องการการเรียนรู้เป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่ม 
2. ครูทุกคนออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม

กิจกรรม โดยมีร่องรอยหลักฐานการดำเนินงาน  
ดังนี้ 
1. ครูทุกคนมี ผลการวิเคราะห์ศักยภาพการ
เรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล และรายกลุ่ม 
2. ครูทุกคนมี แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 
3. ครูทุกคนมี บันทึกหลังการจัดการเรยีนรู้ 
4. ครูทุกคนมี รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือ
พัฒนาหรือแกไ้ขปัญหาของผู้เรียน 
5. ครูทุกคนมี การสุ่มตรวจข้อมูลจากสภาพจริง 
โดยการสัมภาษณ์หรือสังเกตพฤติกรรมของ
ผู้เรียน 
6. ครูทุกคนมี แบบประเมินคุณภาพครูหรือ
ผู้จัดการเรียนรู้ 
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มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

ค่า
น้ำหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานทีเ่กิดขึ้น 

จากการดำเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมิน
คุณภาพ 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กับผู้เรียน 
3. ครูทุกคนมีการจัดการเรียนรู้ตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ 
4. ครูทุกคนมีบันทกึหลังการจัดการเรียนรู้ 
5. ครูทุกคนมีการทำวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนา
หรือแก้ไขปัญหาของผู้เรียน 
6. ครูทุกคนมีการจัดระบบช่วยเหลือผู้ เรียน ให้
คำแนะนำ ปรึกษา เพ่ือให้ประสบความสำเร็จใน
การเรียนรู้ 

2.4 การวัดและ
ประเมินผล 
การเรียนรู้ของผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ 

5 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอำเภอสำโรง มีการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีกระบวนการ
คือ ครูทุกคนมีการจัดและประเมินผลการเรียนรู้
ของผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานอย่างเป็นระบบ โดยมีการใช้เครื่องมือ  
วิ ธี ก ารยั ด แล ะป ระ เมิ น ผล ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ และแจ้งผลการ
ประเมินการเรียนรู้กลับไปยังผู้เรียน และนำผลการ

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอำเภอสำโรง   มีการดำเนินการจัด
กิจกรรม โดยมีร่องรอยหลักฐานการดำเนินงาน  
ดังนี้ 
1. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอำเภอสำโรง   มีบันทึกข้อความ คำสั่ง 
บันทึกหรือรายงานการประชุมที่เก่ียวขอ้ง 
2. ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับหลักสูตรสถานศึกษา 

4 ดีเลิศ 
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มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

ค่า
น้ำหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานทีเ่กิดขึ้น 

จากการดำเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมิน
คุณภาพ 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ประเมินไปสู่การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ วิธีการ
ทำงานคือ 
1. ครูทุกคนมีการกำหนดแนวทางการวัดและ
ป ระ เมิ น ผ ลที่ ส อด ค ล้ อ งกั บ จุ ด ห ม ายห รื อ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรไว้ในแผนการจัดการ
เรียนรู้อย่างชัดเจน 
2. ครูทุกคนมีการจัดทำเครื่องมือหรือมีวิธีการวัด
และประเมินผลที่สอดคล้องกับแผนการจัดการ
เรียนรู้ 
3. ครูทุกคนมีการชี้แจงรายละเอียดวิธีการวัดและ
ประเมินผลให้แก่ผู้เรียน 
4. ครูทุกคนมีการแจ้งผลการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้แก่ผู้เรียนไดร้ับทราบ 
5. ครูทุกคนมีการนำผลการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ไปใช้ในการพัฒนาการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ 

3. ครูทุ กคนมี เครื่องมือหรือวิธีการวัดและ
ประเมินผลทีส่อดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ 
4. ครูทุกคนมีรายงานผลการประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 
5.ครูทุกคนมี บันทึกหลังการจดัการเรียนรู้ 
 
 

รวมคะแนน 70   62.60 - 
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 จากการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                         
ในมาตรฐานที่  1 คุณภาพของผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคะแนนรวมเท่ากับ 45.6 
คะแนน  อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม และใน มาตรฐานที่  2 คุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีคะแนนรวมเท่ากับ 17 คะแนน  อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
 ซ่ึงจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า สถานศึกษามีจุดเด่น 
และจุดทีค่วรพัฒนา ดังนี้ 

จุดเด่น 
1. ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นไปตามท่ีหลักสูตรสถานศึกษากำหนดไว้  
2. ผู้เรียนมีทักษะและความสามารถด้านการอ่าน และเขียน ที่เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษา

กำหนด  
3. ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่หลากหลาย  
จุดทีค่วรพัฒนา 
1.การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคลองกับบริบทและความตองการของผูเรียนชุมชน ทองถิน่ และ

การนำหลักสูตรไปใช้ 
2. ควรมีการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนให้มากขึ้น และนำผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
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ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาต่อเนื่อง  

มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ำหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการดำเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดับ

คุณภาพ 

มาตรฐานที ่ 1 คุณภาพ 
ของผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง 

50   
46 ยอดเยี่ยม 

1.1 ผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง 
มีความรู้ ความสามารถ และหรือ
ทักษะ และหรือคุณธรรมเป็นไป
ตามเกณฑ์การจบหลักสูตร 

10 กศน.อำเภอสำโรง ได้ดำเนินการดังนี้ 
1.ครูลงพ้ืนที่ประชาสัมพันธ์และสำรวจความ
ต้องการ ความสนใจของกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่
ตำบลที่รับผิดชอบ เช่น ประชาสัมพันธ์ในการ
ประชุมหมู่บ้าน/ชุมชน ประชาสัมพันธ์ผ่านผู้นำ
ท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ เพ่ือนำข้อมูลมาใช้ในการจัด
หลักสูตรต่าง ๆ ให้ตรงกับ 
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
2. มีการประชุม วิเคราะห์ จัดลำดับความต้องการ 
ความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือจัดทำแผนการ
จัดการศึกษาต่อเนื่อง 
3. กศน.อำเภอสำโรง ร่วมกับวิทยากรที่มีความรู้  
ประสบการณ์ และมีความสามารถในการจัดการ 
เรียนรู้ตามเนื้อหาหลักสูตร จัดทำหลักสูตร 
การศึกษาต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ 2565  

1. กศน.ตำบล มีข้อมูลความต้องการ 
ความสนใจของกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่
ตำบลทีร่บัผิดชอบ สำหรับวางแผนการ
จัดการศึกษาต่อเนื่องให้ตรงกับความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
2. กศน.อำเภอสำโรงจัดการศึกษา
ต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2565   ดังนี้ 
2.1การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต  
จำนวน 2 โครงการดังนี้ 
2.1.1โครงการพัฒนาทักษะชีวิตด้าน
สุขภาพอนามัย กศน.อำเภอสำโรง 
ประจำปีงบประมาณ 2565  
2.1.2 โครงการพัฒนาทักษะชีวิตด้าน
การดูแลสุขภาพอนามัยป้องกันตนเอง
จากยาเสพติด เพศ และโรคติดต่อทาง

10 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ำหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการดำเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดับ

คุณภาพ 
เสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาให้
ความเห็นชอบ และผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ
สำโรง อนุมัติให้ใช้หลักสูตร 
4. ครูจัดทำเอกสารและบันทึกขออนุญาตจัด 
การศึกษาต่อเนื่อง  
5. ครูจัดการเรียนรู้และวัดผลประเมินผลการศึกษา 
ต่อเนื่องตามหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ 
6. มีการนิเทศและติดตามผล 
การดำเนินงานจัดการศึกษาต่อเนื่อง 
7. ครูจัดทำสรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 
การศึกษาต่อเนื่อง เสนอต่อผู้อำนวยการ  
กศน.อำเภอสำโรง 

เพศสัมพันธ์ กศน.อำเภอสำโรง 
ประจำปีงบประมาณ 2565  
2.2การศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและ
ชุมชน จำนวน 2โครงการดังนี้ 
2.2.1 โครงการพัฒนาสังคมและชุมชน 
ด้านประวัติศาสตร์ชาติไทย และสิทธิ
หน้าที่ความเป็นพลเมือง กศน.อำเภอ
สำโรง ประจำปีงบประมาณ 2565  
2.2.2 โครงการพัฒนาสังคมและชุมชน 
ด้านประวัติศาสตร์ชาติไทย และสิทธิ
หน้าที่ความเป็นพลเมือง กศน.อำเภอ
สำโรง ประจำปีงบประมาณ 2565 
2.3 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  
2.3.1 1 อำเภอ 1 อาชีพ  
2.3.2 พัฒนาอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน 30 
ชั่วโมง  
2.3.3 ชั้นเรียนวิชาชีพ (31 ชั่วโมง ขึ้น
ไป) 
2.4 กิ จกรรมการ เรี ยน รู้ ต ามหลั ก
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ำหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการดำเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดับ

คุณภาพ 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 
2 โครงการดังนี้ 
2.4.1 โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม ก า ร จั ด
กระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิ จพอ เพี ยง ประจำปี
งบประมาณ 2565  
2.4.2 โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม ก า ร จั ด
กระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง สมุนไพรต้านโค
วิด ประจำปีงบประมาณ 2565  
3. กศน.อำเภอสำโรงจัดการศึกษา
ต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2565   
หลักสูตรตั้งแต่ 6 ชั่วโมงขึ้นไป มีผู้จบ
หลักสูตร 588 คน ผู้จบหลักสูตร มี
ความรู้ความสามารถ และหรือทักษะ 
และหรือคุณธรรม เป็นไปตาม 
เกณฑ์การจบหลักสูตร จำนวน 588 
คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 
4. วิทยากรวัดผลและประเมินผลตามท่ี
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ำหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการดำเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดับ

คุณภาพ 
หลักสูตรกำหนด ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัต ิ
5. คณะนิเทศได้นิเทศและติดตามผล
การดำเนินงานจัดการศึกษาต่อเนื่อง 
พร้อมจัดทำรายงานการนิเทศเสนอต่อ
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสำโรง และ
ให้ครูรับทราบผลรายงานการนิเทศ 
เพ่ือนำไปพัฒนาการจัดการศึกษา
ต่อเนื่องต่อไป 
6. ครูจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
การจัดการศึกษาต่อเนื่องทุกหลักสูตรที่
จั ด เป็ น ร า ย ห ลั ก สู ต ร  เส น อ ต่ อ
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสำโรง 
7. ครูรายงานข้อมูลในระบบข้อมูลเพื่อ
การบริหารจัดการ (DMIS65) 
ข้อมูล ร่องรอย หลักฐาน 
1. หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง 
2. ข้อมลูจำนวนผู้เรียนการศึกษา
ต่อเนื่อง รายหลักสูตร 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ำหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการดำเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดับ

คุณภาพ 
3. รายงานผู้จบการศึกษาต่อเนื่อง ราย
หลักสูตร 
4. รายงานผลการดำเนินงานการจัด
การศึกษาต่อเนื่อง รายหลักสูตร 
5. ผลการวัดและประเมินผลตามท่ี
หลักสูตรกำหนด 
6. ข้อมูลในระบบข้อมูลเพ่ือการบริหาร
จัดการ(DMIS65) 
 

1.2 ผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง
สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้  
หรือประยุกต์ใช้ บนฐานค่านิยมร่วม
ของสังคม 

20 กศน.อำเภอสำโรง มีผู้ จบหลักสูตรการศึกษา
ต่อเนื่องสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้หรือประยุกต์ใช้ 
บนฐานค่านิยมร่วมของสังคม มีกระบวนการดังนี้ 
1. กศน.อำเภอสำโรง มีการศึกษาสภาพบริบท 
ห รื อ ค วามต้ อ งก าร  ห รื อ ค ว าม จำ เป็ น ขอ ง
กลุ่มเป้าหมายในชุมชนสังคม และนโยบายของ
หน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือนำมาใช้เป็นข้อมูลในการ
จัดหา หรือจัดทำ หรือพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ต่อเนื่องทุกหลักสูตร 
2. กศน.อำเภอสำโรง มีการจัดหา หรือจัดทำ หรือ

กศน.อำเภอสำโรง มีผลการดำเนินงาน 
ดังนี้ 
1. ผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง
ด้านการพัฒนาอาชีพ ที่สามารถนำ
ความรู้ไปใช้ หรือประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบอาชีพ หรือพัฒนาอาชีพได้บน
ฐานค่านิยมของสังคม ได้จำนวน 588 
คน  จาก  588 คน  คิด เป็ น  ร้อยละ 
100.00  
2. จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องด้าน

20 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ำหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการดำเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดับ

คุณภาพ 
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องทุกหลักสูตรที่มี
องค์ประกอบสำคัญครบถ้วน ซึ่งอย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วย ความเป็นมา จุดมุ่ งหมายหรือ
วัตถุประสงค์กลุ่มเป้าหมายระยะเวลา โครงสร้าง
หลักสูตร สื่อการเรียนรู้การวัดและประเมินผล 
และเกณฑ์การจบหลักสูตร 
3. กศน.อำเภอสำโรง ได้เสนอหลักสูตรการศึกษา
ต่อเนื่องทุกหลักสูตร ให้คณะกรรมการสถานศึกษา
พิจารณาให้ความเห็นชอบ และอนุมัติ ใช้ โดย
ผู้บริหารสถานศึกษาก่อนนำไปใช้จัดกระบวนการ
เรียนรู้ 
4. กศน.อำเภอสำโรง มีการทบทวน ตรวจสอบ 
ประเมินการใช้หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องแต่ไม่
ครบทุกหลักสูตรหลังการนำไปใช้จัดกระบวนการ
เรียนรู้ 
5. กศน.อำเภอสำโรง ยังขาดการนำผลการทบทวน 
หรือตรวจสอบ หรือประเมินการใช้หลักสูตร
การศึกษาต่อเนื่ องทุ กหลักสูตร มาใช้ ในการ
ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร หรือกำหนดแนวทางใน

การพัฒนาทักษะชีวิต ที่สามารถนำ
ความรู้ ไป ใช้  ห รื อป ระยุ กต์ ใช้ ใน
ชีวิตประจำวันได้ บนฐานค่านิยมร่วม
ของสังคม ได้จำนวน 79 คน จาก 79 
คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 
3. ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษา
ต่อเนื่อง ด้านการพัฒนาสังคมและ
ชุมชน สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและ
ชุมชน โดยการศึกษาเพ่ือการส่งเสริม
และพัฒนาประชาธิปไตยในชุมชน 
ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนาประชาธิปไตยประจำตำบล 
ได้จำนวน 44 คน จาก 44 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100.00 
 
ข้อมูล ร่องรอย หลักฐาน  
1. ข้อมู ลสภาพบริบท  หรือความ
ต้ อ งก าร  ห รื อ ค ว าม จ ำ เป็ น ข อ ง
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ำหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการดำเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดับ

คุณภาพ 
การปรับปรุง พัฒนาหลักสตูร 
 
 

กลุ่มเป้าหมายในชุมชน สังคม และ
เป็นไปตามนโยบายของสำนักงาน 
กศน. 
2. หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง 
3. ข้อมูลความเห็นชอบ หรืออนุมัติ 
เช่น บันทึกข้อความหรือหนังสือที่
เกี่ยวข้องกับการให้ความเห็นชอบ
คณ ะกรรมการสถานศึ กษ า ห รือ
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง 
4 . หนั งสื อการอนุ มั ติ ใช้หลั กสู ตร
การศึกษาต่อเนื่องของสถานศึกษา 
 

1.3 ผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง
ที่นำความรู้ไปใช้จนเห็นเป็น
ประจักษ์หรือตัวอย่างที่ดี   

 

 

20 กศน.อำเภอสำโรง ดำเนินการสำรวจขอมูล ผูจบ
หลักสูตร การศึกษาตอเนื่อง ที่มีผลการดำเนินงาน
ทีเ่ห็นเปน ประจักษในพ้ืนที่ หรือเปนไปตามคาเปา
หมายที่ สถานศึกษากำหนด โดยพิจารณาจากผูจบ
หลักสูตร การศึกษาตอเนื่อง ปงบประมาณ 2565 
ทั้ง 3 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรการพัฒนาอาชีพ 

ในปีงบประมาณ 2565  กศน.อำเภอ
สำโรง  ได้ ด ำ เนิ น การจัดกิ จกรรม
การศึกษา ต่อเนื่อง ที่นำความรู้ไปใช้
จนเห็นเป็น ประจักษ์หรือตัวอย่างที่ดี 
โดยมี ข้อมูล หลักฐาน ร่องรอย ดังนี้ 
1. หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่ องราย 

16 ดีเลิศ 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ำหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการดำเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดับ

คุณภาพ 
 หลักสูตร การพัฒนาทักษะชีวิต และหลักสูตรการ

พัฒนาสังคม และชุมชน ที่นำความรูไปใชจนเห็น
เปนที่ประจักษ หรือเปนตัวอยางทีดี่  

หลักสูตร  
2. แผนการจัดการเรียนรู้รายหลักสูตร 
3. ข้อมู ลจำนวนผู้ เรียนการศึกษา 
ต่อเนื่องเป็นรายหลักสูตร 
     ส ถ า น ศึ ก ษ า  มี จ ำ น ว น ผู้ จ บ
ก า ร ศึ ก ษ า ต่ อ เนี่ อ ง  ที่ มี ผ ล ก า ร
ดำเนินงาน ที่เห็นเป็นประจักษในพ้ืนที่ 
หรือเป็นนตัวอย่างที่ดี จำนวน 140 คน 
ซึ่งสูงกวาคาเป้าหมายที่สถานศึกษา
กำหนดที่ 132 คน แต่ไม่เกินร้อยละ 
50 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ำหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการดำเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดับ

คุณภาพ 
  

มาตรฐานที่  2 คุณภาพ 
การจดัการเรียนรู้การศกึษาต่อเนื่อง 

20   
18.80 ยอดเยี่ยม 

2.1 หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง 
มีคุณภาพ 

4 1. กศน.อำเภอสำโรง ศึกษาสภาพบริบท สำรวจ 
ความต้องการ ความสนใจของกลุ่มเป้าหมายพื้นที่ 
อำเภอสำโรง และนโยบายของสำนักงาน กศน.  
และนำผลการสำรวจมาวิเคราะห์ จัดหา จัดทำ 
หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง 
2. กศน.อำเภอสำโรง จัดหา หรือจัดทำ หรือ
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องทุกหลักสูตร โดย
มี อ งค์ ป ระก อบ ส ำคั ญ  ดั งนี้  ค ว าม เป็ น ม า 
จุ ด มุ่ งห ม าย  วั ต ถุ ป ระส งค์  ก ลุ่ ม เป้ าห ม าย 
ระยะเวลา โครงสร้าง หลักสูตร สื่อการเรียนรู้ การ
วัดและประเมินผล เกณฑ์การจบหลักสูตร 
3. กศน.อำเภอสำโรง เสนอหลักสูตรการศึกษา 
ต่อเนื่องทุกหลักสูตรให้คณะกรรมการสถานศึกษา 
พิจารณาเห็นชอบ และอนุมัติใช้โดยผู้อำนวยการ  
กศน.อำเภอสำโรง ก่อนนำไปใช้จัดกระบวนการ 

1. กศน .อำเภอสำโรง มีหลักสู ตร
การศึกษาต่อเนื่อง 
ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย 
ในพ้ืนที่บริบทของตำบล ชุมชน ใน
อำเภอสำโรง 
และนโยบายของสำนักงาน กศน. 
2. วิทยากรและครูผู้รับผิดชอบร่วมกัน
จัดทำหลักสูตร 
ให้ สอดคล้ อ งสภาพบริบท  ค วาม
ต้องการ ความสนใจ 
ของกลุ่มเป้าหมายที่ได้สำรวจมา และ
คำนึงถึงนโยบายของสำนักงาน กศน. 
3. กศน .อำเภอสำโรง มีหลักสู ตร
การศึกษาต่อเนื่อง ที่มีองค์ประกอบ

4.00 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ำหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการดำเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดับ

คุณภาพ 
เรียนรู้ 
4. กศน.อำเภอสำโรง มีการทบทวน ตรวจสอบ  
ประเมินการใช้หลั ก สู ตรการศึกษาต่อ เนื่ อ ง 
หลังจากนำไปใช้จัดการกระบวนการเรียนรู้ พร้อม
ทั้ งกำหนด แนวทางในการปรับปรุง พัฒนา
หลักสูตร 

สำคัญ ครบถ้วน คือ ความเป็ นมา 
จุ ด มุ่ ง ห ม า ย  วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์
กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา โครงสร้าง
หลักสูตร สื่อการเรียนรู้ การวัดและ 
ประเมินผล เกณฑ์การจบหลักสูตร 
4. หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องของ 
กศน.อำเภอสำโรง ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสถานศึกษา 
แ ล ะ ได้ รั บ อ นุ มั ติ ให้ ใช้ ห ลั ก สู ต ร
การศึกษาต่อเนื่องจากผู้อำนวยการ 
กศน.อำเภอสำโรง 
5 . ก ศ น .อ ำ เภ อ ส ำ โร ง  ท บ ท ว น 
ตรวจสอบ ประเมิน การใช้หลักสูตร
การศึกษาต่อเนื่อง หลังการนำไปใช้ 
จั ด ก ารก ระบ วน ก าร เรี ย น รู้ ร่ ว ม
แลกเปลี่ ยน อภิปราย เสนอความ
คิด เห็ น  เพ่ื อการปรับปรุง พัฒ นา
หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องต่อไป 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ำหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการดำเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดับ

คุณภาพ 
 
- ผ่านเกณฑ์การพิจารณา 4 ข้อ ได้ 4 
คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
ข้อมูล ร่องรอย หลักฐาน 
1. หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง 
2. บันทึกข้อความทีเ่กี่ยวข้อง 
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
สถานศกึษา 
4. ข้อมูล ร่องรอย หลักฐานการอนุมัติ
ใช้หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง 
5. ภาพกิจกรรม 

2.2 วิทยากรการศึกษาต่อเนื่อง 
มีความรู้ ความสามารถ  
หรือประสบการณ์ตรงตามหลักสูตร
การศึกษาต่อเนื่อง  

4 กศน.อำเภอสำโรง มีวิทยากรการศึกษาต่อเนื่องมี
ความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์ตรงตาม
หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง มีกระบวนการ ดังนี้ 
      กศน.อำเภอสำโรง มีวิทยากรการศึกษา
ต่ อ เนื่ อ งที่ มี ค ว า ม รู้  ค ว า ม ส าม า รถ  ห รื อ
ประสบการณ์ตรงตามหลักสูตร โดยมีแผนการ
เรียนรู้  ที่สอดคล้องตรงตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติจากสถานศึกษา มีการ

กศน.อำเภอสำโรงมีผลการดำเนินงาน
ดังนี้ 
1. วิทยากรการศึกษาต่อเนื่องทุกคน มี
ค ว า ม รู้  ค ว า ม ส า ม า ร ถ  ห รื อ
ประสบการณ์ เหมาะสมสอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาตอ่เนื่อง 
2. วิทยากรการศึกษาต่อเนื่องทุกคน มี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ

4.00 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ำหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการดำเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดับ

คุณภาพ 
จัดกระบวนการที่ตรงตามแผน มีการเลือกใช้สื่อ
การสอน สื่อการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับเนื้อหาและ
ผู้เรียน หรือตามบริบทชุมชน รวมถึงมีการวัดผล
ประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องและสามารถนำ
ผลการประเมินผู้เรียนมาพัฒนาหลักสูตร วิทยากร 
กระบวนการ ได้ ในครั้ งถัดไป ทั้ งนี้  วิทยากร
การศึกษาต่อเนื่องของ กศน.อำเภอสำโรง ได้รับ
การคัดเลือกจากสถานศึกษา และภาคีเครือข่ายที่
เข้ามาร่วมคัดเลือก ให้ทำหน้าที่จัดการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง โดยได้รับการแต่งตั้ง
จาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสำโรง 
 

หลักสูตร 
3. วิทยากรการศึกษาต่อเนื่องทุกคน 
จัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
แผนการจัดการเรียนรู้ 
4. วิทยากรการศึกษาต่อเนื่องทุกคน 
เลือกใช้สื่อการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
เนื้อหาและผู้เรียน 
5. วิทยากรการศึกษาต่อเนื่องบางคน 
มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย 
 มีเอกสารร่องรอย ดังนี้ 
1.วิทยากรมีวุฒิการศึกษา 
ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร หรือมีประวัติ
การทำงานเป็นที่ยอมรับในชุมชนหรือ
นอกชุมชน 
2. มีคำสั่งแต่งตั้งวิทยากร 
3.มีหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง 
4. มแีผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตร
การศึกษาต่อเนื่องและเอกสารที่
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ำหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการดำเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดับ

คุณภาพ 
เกี่ยวข้อง  
5. สื่ อการเรียนรู้ที่ (แบบ  กศ .ตน .
12,7(1),7(2),10วิทยากรใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ 
6.มีเครื่องมือวัดและประเมินผลผู้เรียน
การศึกษาต่อเนื่อง 
7.รายงานการนิเทศ 
 

2.3 สื่อที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 4      กศน.อำเภอสำโรง มีสื่อที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มี
กระบวนการวิธีการดำเนินงาน ดังนี้ 
     กศน.อำเภอสำโรง มีแผนปฏิบัติการ แผนการ
ใช้เงินงบประมาณ แผนพัฒนาการศึกษา ที่จะ
จัดหา จัดทำ และพัฒนาสื่อ แหล่งเรียนรู้หรือภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และในปีงบประมาณ 2565 นี้  
สถานศึกษา สามารถจัดหา จัดซื้อ จัดทำ และ
พัฒนาสื่อ แหล่งเรียนรู้หรือภูมิปัญญา ให้มีความ
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องของ
สถานศึกษา โดยมีการร่วมมือกันกับ สำนักงาน 
กศน.จังหวัดให้มีการพัฒนาสื่อที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ศู น ย์ ก า ร ศึ ก ษ าน อ ก ร ะบ บ แ ล ะ
การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสำโรง มี
ผลการดำเนินงานดังนี้ 
1. กศน.อำเภอสำโรง มีการจัดหา หรือ
จัดทำ หรือพัฒนาสื่อ แหล่งเรียนรู้  
ห รื อภู มิ ปั ญ ญ าท้ อ งถิ่ น ที่ มี ค ว าม
สอดคล้อง ตามหลักสูตรการศึกษา
ต่อเนื่องของสถานศึกษา  
2. กศน.อำเภอสำโรง ได้จัดทำข้อมูล
พ้ืนฐาน หรือทำเนียบสื่อ แหล่งเรียนรู้ 
หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น  

   3.60 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ำหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการดำเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดับ

คุณภาพ 
อีกทั้ง กศน.อำเภอสำโรง ยังได้มีการจัดกิจกรรม 
โครงการที่ส่งเสริมการจัดทำสื่อ พัฒนาสื่อ และมี
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เช่นโครงการพัฒนา
คุณภาพผู้ เรียนด้านการศึกษา แนะแนวแหล่ง
เรียนรู้ เพ่ิมประสบการณ์ นักศึกษา กศน.อำเภอ
สำโรง ประจำปีงบประมาณ 2565  ตามนโยบาย 
ของสำนักงาน กศน.อุบลราชธานีและได้จัดให้มี
การประเมินคุณภาพของสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

3. กศน.อำเภอสำโรง มีการแนะนำให้
ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ แหล่ งเรียนรู้  และภูมิ
ปัญญา ท้องถิ่นที่มีอยู่ ให้แก่วิทยากร 
และผู้เรียน  
4. กศน.อำเภอสำโรง มีการทบทวน 
ตรวจสอบ หรือประเมินคุณภาพของ
สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ 
และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้ และเป็นปัจจุบัน 
 5. กศน.อำเภอสำโรง ยังขาดการนำ
ผลการท บท วน  ต รวจสอบ  ห รื อ
ประเมินคุณภาพไปใช้ในการพัฒนาสื่อ 
-  ผลการพิจารณา 
สถานศึกษาสามรถดำเนินงานได้เป็นไป
ตามเกณฑ์การพิจารณา จำนวน 4 ข้อ 
ได้ 4 คะแนน 
- การคิดคำนวณคะแนนที่ได้เทียบกับ
ค่าน้ำหนัก 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ำหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการดำเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดับ

คุณภาพ 
(4 .44/5 )*4=3 .60 คะแนน  ระดั บ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 มีเอกสารร่องรอย ดังนี้ 
1. กศน.อำเภอสำโรง มีบันทึกข้อความ 
คำสั่ง บันทึกหรือรายงานการประชุมที่
เกี่ยวข้อง 
2. กศน.อำเภอสำโรง มีรายการ หรือ
ทำเนียบสื่อ แหล่งเรียนรู้  หรือภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ 
3. กศน.อำเภอสำโรง มีข้อมูล หรือ
รายงานการทบทวน ตรวจสอบ หรือ
ประเมินการใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้ หรือ
ภูมิปญัญาทอ้งถิ่น 
4. กศน.อำเภอสำโรง มีรายงานการนำ
ผลการท บท วน  ต รวจสอบ  ห รื อ
ประเมินการใช้สื่อ ไปใช้ในการพัฒนา
สื่อ 
5. กศน .อำเภอสำโรง มีหลักสู ตร
การศึกษาต่อเนื่อง และแผนการจัดการ
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ำหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการดำเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดับ

คุณภาพ 
เรียนรู้ 

2.4 การวัดและประเมินผลผู้เรียน
การศึกษาต่อเนื่อง 

4 กศน.อำเภอสำโรง มีการวัดและประเมินผลผู้เรียน
การศึกษาต่อเนื่อง มีกระบวนการดังนี้ 
   กศน.อำเภอสำโรง มีการวัดและการประเมินผล
ที่มีการสร้าง และเลือกใช้วิธีหรือเครื่องมือวัด
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนที่ เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และนำ
ผลการวัดและประเมินผลผู้ เรียนไปใช้ ในการ
ปรับปรุง พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 
1.กศน.อำเภอสำโรง มีการกำหนดวิธีการหรือ
เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้เหมาะสม
กับกิจกรรมและจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรทุกหลักสูตร 
2.กศน.อำเภอสำโรง มีการจัดหา  จัดทำ หรือ
พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลได้ตรงตาม
จุดมุง่หมายหรือวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
3. กศน.อำเภอสำโรง มีการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
4.กศน.อำเภอสำโรง มีการวัดและประเมินผล โดย

กศน.อำเภอสำโรง มีผลการดำเนินงาน
ดังนี้ 
1.กศน.อำเภอสำโรง มีการใช้เครื่องมือ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้ตาม
หลักสูตรทุกหลักสูตร 
2.กศน .อำเภอสำโรง มีการจัดหา 
จัดทำ หรือพัฒนาเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลได้ตรงตามจุดมุ่งหมายหรือ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
3.กศน.อำเภอสำโรง มีการวัดและ
ประเมินผล โดยใช้วิธีการหรือเครื่องมือ
วัดและประเมินผลที่จัดหา หรือจัดทำ 
หรือพัฒนาขึ้น 
4.กศน.อำเภอสำโรง มีการนำผลการ
วัดและประเมินผลผู้เรียนไปใช้ในการ
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 
มีหลักฐานร่องรอยดังนี้ 
1. กศน .อำเภอสำโรง มีหลักสู ต ร

3.20 ดีเลิศ 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ำหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการดำเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดับ

คุณภาพ 
ใช้วิธีการหรือเครื่องมือวัดและประเมินผลที่จัดหา 
หรือจัดทำ หรือพัฒนาขึ้น 
5. กศน.อำเภอสำโรง มีการนำผลการวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนไปใช้ในการพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้ 

การศึกษาต่อเนื่อง และแผนการจัดการ
เรียนรู้  
2. กศน.อำเภอสำโรง มีเครื่องมือวัด
และประเมินผลการเรียนรู้  
3. กศน.อำเภอสำโรง ยังขาดเอกสาร
ข้อมูล รายงานการนำผลการตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินผลไป
ใช้ ในการปรับปรุง พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้ 
 

2.5 การจัดกระบวนการเรียนรู้
การศึกษาต่อเนื่องที่มีคุณภาพ 

4 กศน.อำเภอสำโรง มีการจัดกระบวนการเรียนรู้
การศึกษาต่อเนื่องที่มีคุณภาพ มีวิธีดำเนินงานดังนี้ 
1. กศน.อำเภอสำโรง มีการบริหารจัดการ และจัด
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาต่อเนื่อง 
เพ่ือจัดกระบวนการการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่อง
ให้แก่ผู้ เรียนอย่างเต็มความสามารถ โดยม่งให้
ผู้เรียนมีความรู้ทักษะ หรือคุณลักษณะที่เป็นไป
ตามจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
การศึกษาต่อเนื่อง ที่ส่งผลให้ผู้ เรียนมีความพึง

กศน.อำเภอสำโรงมีผลการดำเนินงาน
ดังนี้ 
        กศน.อำเภอสำโรง มีผู้เรียน
การศึกษาต่อเนื่องทั้งหมดจำนวน 526 
คน ผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่องที่มคีวาม
พึงพอใจต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้
การศึกษาต่อเนื่องในระดับดีขึ้นไป 
จำนวน 508 คน คิดเป็น ร้อยละ 
96.57  

4.00 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ำหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการดำเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดับ

คุณภาพ 
พอใจต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษา
ต่อเนื่อง 
2. กศน.อำเภอสำโรง มีแผนการจัดกิจกรรม
การศึกษาต่อเนื่องที่ได้รับการอนุมัติจาก ผู้บริหาร
สถานศึกษา แล้วนำมาสู่การปฏิบัติ ตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่จัดทำขึ้น หลังการจัดกิจกรรมทุก
กิจกรรม จะมีการประเมินการจัดกระวนการเรียนรู้
การศึกษาต่อเนื่อง โดยใช้แบบ ประเมินความพึง
พอใจ (กศ.ตน.10) ในทุกกิจกรรมการเรียนรู้ แล้ว
นำผลการประเมินมาสรุปผล จัดทำข้อเสนอแนะใน
การจัดกิจกรรมในครั้งถัดไป 

มีร่องรอยหลักฐาน ดังนี้ 
1. กศน .อำเภอสำโรง มีหลั กสู ต ร
การศึกษาต่อเนื่องของสถานศึกษา 
2. กศน.อำเภอสำโรง มีเครื่องมือ หรือ
แบบสอบถามความพึงพอใจ 
3. กศน.อำเภอสำโรง มีข้อมูล รายงาน
ความ พึ งพ อ ใจขอ งผู้ เรี ย น ที่ มี ต่ อ
กระบวนการจัดการเรียนรู้การศึกษา
ต่อเนื่อง 
4.กศน.อำเภอสำโรง มีรายงานสรุปผล
การศึกษาความพึงพอใจที่เกี่ยวข้อง 
5.กศน.อำเภอสำโรง มีรายงานสรุปผล
ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ต่ อ เนื่ อ ง ข อ ง
สถานศึกษา 
 

รวมคะแนน 70   64.80 - 
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 จากการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง ในมาตรฐานที่  1 คุณภาพของ
ผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง มีคะแนนรวมเท่ากับ 46 คะแนน  อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม และในมาตรฐานที่  2 คุณภาพ
การจัดการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่อง มีคะแนนรวมเท่ากับ 18.80 คะแนน  อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม  
 ซ่ึงจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาต่อเนื่อง  พบว่า สถานศึกษามีจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา ดังนี้ 

จุดเด่น 
สถานศึกษา ได้ดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่องซ่ึงมีหลักสูตรที่สอดคล้องกับสภาพ 

บริบทและ ความต้องการของกลุ่มเป่าหมาย และวิทยากรเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีวุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์ ซึ่งวิทยากรได้จัด กระบวนการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ การใช้สื่อและมีการวัดผลประเมินผล 
ทำให้ผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง ด้านการพัฒนาอาชีพ ด้านการพัฒนาทักษะชีวิตและด้านการพัฒนาสังคม 
ชุมชน นำความรู้ที่ได้ ไปใช้และประยุกต์ใช้ในการ ประกอบอาชีพเป็นที่ประจักษ์ การดำเนินชีวิตและการทำ
ประโยชน์ต่อการพฒันาสังคมชุมชน โดยยึดหลักตามปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง 

จุดที่ควรพัฒนา 
สถานศึกษา ควรนำหลักสูตรมาพัฒนา ทบทวน ปรับปรุง ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้ นไป มุ่งเน้นให้

กลุ่มเป้าหมายผู้จบการศึกษาต่อเนื่อง ให้สามารถนำความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพไปใช้ในการดำเนินชีวิต
อย่างยั่งยืน และสนับสนุนผู้จบการศึกษา ในการต่อยอดการผลิต การจำหน่าย หรือการประชาสัมพันธ์           
ผ่านช่องทาง ต่างๆ เช่น วารสาร จุลสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ และรูปแบบออนไลน์ เช่น เว็บไซต์สถานศึกษา 
Facebook Line หรือ E-book เป็นต้น 
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ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  

มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ำหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการดำเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดับ

คุณภาพ 

มาตรฐานที่  1 คุณภาพ 
ของผู้รับบริการการศึกษา 
ตามอัธยาศัย 

50 
  

50 ยอดเยี่ยม 

1.1 ผู้รับบริการมีความรู้  
หรือทักษะ หรือประสบการณ์ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
โครงการหรือกิจกรรมการศึกษา
ตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

50 กศน.อำเภอสำโรงได้จัดทำแผนการจัดกิจกรรม
ศึกษาตามอัธยาศัย แผนปฏิบัติงานห้องสมุด
ประชาชน ประจำปี 2564 มีการดำเนินงานให้
สอดคล้องกับการดำรงชีวิต พัฒนาศักยภาพคนทุก
ช่วงวัย สถานศึกษาได้นำเทคโนโลยีมาให้บริการแก่
ผู้ใช้บริการ เช่น การนำระบบเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้
มาใช้ในงานห้องสมุด ทำเพจห้องสมุดประชาชน
เพ่ือเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ กิจกรรม
ต่างๆของห้องสมุด และการนำนวัตกรรมมาใช้โดย
การทำสื่อในรปูแบบคิวอาร์โค้ด โดยให้ความรู้
เกี่ยวกบัวันสำคัญและเกร็ดความรู้ต่างๆเพ่ือให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงสื่อต่างๆโดยไม่จำกัดเวลา
และสถานที ่จากผลการดำเนินงานของ
สถานศึกษาท่ีผ่านมาได้คัดเลือกบุคคลที่เป็น

กศน.อำเภอสำโรงได้จัดทำแผนการจัด
กิจกรรมศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปี
งบประมาณ 2565  ได้แก ่ 
1.โครงการห้องสมุดเคลื่อนที ่(รถโม
บาย)  
2.โครงการห้องสมุดสำหรับชาวตลาด  
3.โครงการบ้านหนังสือชุมชน  
4.โครงการวันเด็กแห่งชาติ  
5.โครงการวันรักการอ่าน  
6.กิจกรรมส่งเสริมการอ่านวันสำคัญ
ผ่านคิวอาร์โค้ด  
7.กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในห้องสมุด 
8. จัดกิจกรรมกระเป๋าผ้าส่งเสริมการ
อ่านร่วมกับกศน.ตำบลทุกแห่ง 

50 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ำหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการดำเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดับ

คุณภาพ 
 แบบอย่างที่ดีจากอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านจาก

ชุมชน สุดยอดนักอ่านของห้องสมุดประชาชน 
รวมถึงการมอบเกียรติบัตร และมีการสำรวจความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ และนำผลการ
ประเมินโครงการมาปรับปรุงและพัฒนาในครั้ง
ต่อไป  

มีหลักฐานร่องรอยดังนี ้
1. สรุปโครงการด้านการส่งเสริมการ
อ่าน 
2. แบบบันทึกการอ่าน 
3. แบบประเมินความพึงพอใจการเข้า
ร่วมกิจกรรม 
4. ภาพถ่ายกิจกรรม 

มาตรฐานที่  2 คุณภาพ 
การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 

20   20 ยอดเยี่ยม 

2.1 การกำหนดโครงการ  
หรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 

5 1. กศน.อำเภอสำโรง มีการศึกษาสภาพบริบท 
หรือความต้องการ หรือความจำเป็นของ
กลุ่มเปา้หมายในชุมชน สังคม หรือนโยบายของ
หน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือการกำหนดโครงการ หรือ
กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย  
2. กศน.อำเภอสำโรง มีการกำหนดโครงการ หรือ
กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยทีต่อบสนองต่อ
ความตอ้งการของกลุ่มเปา้หมาย  
3. กศน.อำเภอสำโรง มีการออกแบบการจัด

กศน.อำเภอสำโรงมผีลการดำเนินงาน
ดังนี้  
-ออกให้บริการประชาชนร่วมกับ
หน่วยงานราชการในเขตพ้ืนที่ตำบล
สำโรง  
-โครงการบรรณรักษ์สัญจร ครั้งที่ 1 ณ 
ตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง จังหวัด
อุบลราชธานี 
-กิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายใน

5 ยอดเยี่ยม  
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ำหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการดำเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดับ

คุณภาพ 
กิจกรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์และ
กลุม่เปา้หมายของโครงการ  
หรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยที่กำหนดไว้  
4. กศน.อำเภอสำโรง มีการจัดโครงการ หรือ
กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยที่กำหนดไว้  
5. กศน.อำเภอสำโรง มีการจัดทำรายงานสรุปผล
การจัดโครงการ หรือกิจกรรมการศึกษาตาม
อัธยาศัย และเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ือ
รับทราบ 

ห้องสมุด โดยมีนักเรียนจากศูนย์เด็ก
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสำโรง 
อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี 
มีรอ่งรอยหลักฐานดังนี้ 
- หนังสือขอความอนุเคราะห์ ในการ
จัดกิจกรรม  
- รายงานสรุปผลการจัดโครงการ 
ห้องสมุดหรือกิจกรรมการศึกษาตาม
อัธยาศัย  
- ภาพถ่ายที่เก่ียวข้อง 

2.2 ผู้จัดกิจกรรมมีความรู้ 
ความสามารถในการจัดกิจกรรม
การศึกษาตามอัธยาศัย 

5 1. กศน.อำเภอสำโรง มีการส่งเสริม สนับสนุน
บุคลากรของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมายในการ
จดักิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย ให้ได้รับการ
พัฒนาในการจัดโครงการ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาตามอัธยาศัยจากหน่วยงานภายใน หรือ
ภายนอก สังกัดสำนักงาน กศน.  
2. บุคลากรของกศน.อำเภอสำโรง ทีไ่ด้รับ
มอบหมายในการจัดกิจกกรมการศึกษาตาม
อัธยาศัย ได้รับการพัฒนาในเรื่องของการจัด

กศน.อำเภอสำโรงมีการดำเนินการดังนี้  
1. จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย
ให้กับบุคลากร 
2. ประชุมบุคลากรให้ความรู้ความ
เข้าใจการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับ
ประชาชน 
มีร่องรอยหลักฐานดังนี้ 
1. บันทึกข้อความ คำสั่ง หรือรายงาน
การประชุมที่เกี่ยวข้อง  

5 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ำหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการดำเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดับ

คุณภาพ 
โครงการ กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการศึกษาตาม
อัธยาศัย มีการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ หรือ
ประยุกต์ใช้ในการจัดโครงการ กิจกรรม  
3. บุคลากรของกศน.อำเภอสำโรง ที่ได้รับ
มอบหมายในการจัดกิจกกรมการศึกษาตาม
อัธยาศัย มีความรู้ ความสามารถในการจัด
โครงการ กิจกรรมที่เก่ียวข้องกบัการศึกษาตาม
อัธยาศัย หรือการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ได้
อย่างเหมาะสม  
4. บุคลากรที่ได้รับมอบหมายในการจัดกิจกกรม
การศึกษาตามอัธยาศัย ได้รับคำปรึกษา และ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดโครงการหรือกจิกรรม
ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาตามอัธยาศัย หรือการ 
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่จากผู้บังคับบัญชา 
แฟ้มสะสมงานของผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตาม
อัธยาศัยของสถานศึกษา 

2. โครงการ กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับ
การพัฒนาศักยภาพผู้จัดกิจกรรม
การศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษา  
3. หนังสือเชิญ แบบตอบรับการเข้า
ร่วมโครงการ กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับ
การพัฒนาศักยภาพผู้จัดกิจกรรม
การศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษา
ทั้งในและนอกสังกัดสำนักงาน กศน.  
4. ใบประกาศ เกยีรติบัตรที่ได้รับจาก
การเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพผู้จัด
กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยของ
สถานศึกษาท้ังในและนอกสังกัด
สำนักงาน กศน.  
5. รายงานผลการเข้ารับการพัฒนา 
สมุดบันทึกความรู้  
6. บันทึก หรือร่องรอย การพัฒนา
ตนเองของผู้จัดโครงการ หรือผู้จัดการ
ศึกษาตามอัธยาศัย 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ำหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการดำเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดับ

คุณภาพ 
7. ภาพถ่ายที่เก่ียวข้อง 
 

2.3 สื่อ หรือนวัตกรรม และ
สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจัด
การศึกษาตามอัธยาศัย 

5 1. กศน.อำเภอสำโรง มีการจัดหาสื่อหรือวัตกรรม
และการจัดการสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออำนวยต่อการ
จัดการศึกษาตามอัธยาศัยผู้รับบริการที่เข้าร่วม
โครงการ หรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย ได้
ใช้สื่อหรือนวัตกรรมที่สถานศึกษาจัดเตรียมให้
อย่างเพียงพอและมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออำนวยต่อ
การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ หรือร่วมกิจกรรมการศึกษา
ตามอัธยาศัย มีความรู้ หรือทักษะ หรือ
ประสบการณ์ในการใช้สื่อหรือนวัตกรรมและ
สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ืออำนวย เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ หรือกิจกรรมการจัด
การศึกษาตามอัธยาศัย  

กศน.อำเภอสำโรงมีการดำเนินการดังนี้ 
1.โครงการหรือกิจกรรมการศึกษาตาม
อัธยาศัยของสถานศึกษาที่ใช้สื่อหรือ
นวัตกรรม  
2.ข้อมูลจำนวนผู้รับบริการ  
-วันที่ 16 กรกฎาคม 2565  ออก
ให้บริการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาว
ตลาด ณ ที่ว่าการอำเภอสำโรง จำนวน 
30 คน  
-กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือ
ชุมชน 
มีร่องรอยหลักฐานดังนี้ 
1. บันทึกข้อความ คำสั่ง หรือรายงาน
การประชุมที่เกี่ยวข้อง  
2. โครงการ กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับ
การพัฒนาศักยภาพผู้จัดกิจกรรม
การศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษา  

5 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ำหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการดำเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดับ

คุณภาพ 
3. หนังสือเชิญ แบบตอบรับการเข้า
ร่วมโครงการ กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับ
การพัฒนาศักยภาพผู้จัดกิจกรรม
การศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษา
ทั้งในและนอกสังกัดสำนักงาน กศน.  
4. ใบประกาศ เกยีรติบัตรที่ได้รับจาก
การเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศกัยภาพผู้จัด
กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยของ
สถานศึกษาท้ังในและนอกสังกัด
สำนักงาน กศน.  
5. รายงานผลการเข้ารับการพัฒนา 
สมุดบันทึกความรู้  
6. บันทึก หรือร่องรอย การพัฒนา
ตนเองของผู้จัดโครงการ หรือผู้จัดการ
ศึกษาตามอัธยาศัย 
7. ภาพถ่ายที่เก่ียวข้อง 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ำหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการดำเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดับ

คุณภาพ 

2.4 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 
ต่อการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 

5 1. กศน.อำเภอสำโรง มีการพัฒนา จัดหาสื่อ และ 
จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้การศึกษา
ตาม อัธยาศัย  
2. กศน.อำเภอสำโรง จัดทำทำเนียบสื่อ แหล่ง
เรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิน่ เป็นปัจจุบัน  
3. กศน.อำเภอสำโรง มีการแนะนำ ให้ข้อมูล 
เกี่ยวกับการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่ง 
เรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้กับผู้รับบริการ  
4. กศน.อำเภอสำโรง มีการประเมินความพึงพอใจ 
เกีย่วกับการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่ง
เรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และนำผล การประเมิน
มาพัฒนา จัดหาสื่อ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

กศน.อำเภอสำโรงมีการดำเนินการดังนี้ 
1. กศน.อำเภอสำโรงดำเนินการให้ 
กศน.ตำบล ทั้ง 9 แห่ง มีข้อมูลพื้นฐาน
ของตนเอง มีทำเนียบ แหล่งเรียนรู้ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ครบทั้ง 9 ตำบล  
2. กศน.อำเภอ มีการแนะนำ ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการใช้ สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น ให้กับผู้รับบริการห้องสมุด
ประชาชน นักศึกษา กศน. ผู้รับบริการ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
4. บรรณารักษ์ ครูอาสาสมัคร
การศึกษานอก โรงเรียน ครู กศน.
ตำบล ครปูระจำศูนย์การเรียน ชุมชน 
มีการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับ
การใช้ สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา ท้องถิ่น โดย
จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจ และ 
นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และสรุปผล 

5 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ำหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการดำเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดับ

คุณภาพ 
5. รายงานผลการเข้ารับการพัฒนา 
สมุดบันทึกความรู้ หรือแฟ้มสะสมงาน
ของผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตาม
อัธยาศัยของสถานศึกษา  
มีร่องรอยหลักฐานดังนี้ 
1. แบบประเมินความพึงพอใจในการ
จัดโครงการ/กิจกรรม 
2. สรุปผลโครงการ/กิจกรรม 
3. ภาพถ่าย 

รวมคะแนน 70   70 - 
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จากการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามอัธยาศัย ในมาตรฐานที่  1 คุณภาพของผู้รับบริการการศึกษาตาม
อัธยาศัย  มีคะแนนรวมเท่ากับ 50 คะแนน  อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม และในมาตรฐานที่   2 คุณภาพการจัด
การศึกษาตามอัธยาศัย มีคะแนนรวมเท่ากับ 20 คะแนน  อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม  
 ซึ่งจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามอัธยาศัย พบว่า สถานศึกษามีจุดเด่น และจุดทีค่วรพัฒนา ดังนี้ 

จุดเด่น 
1. สถานศึกษามีการกำหนดและจัดโครงการหรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับสภาพ 

บริบท หรือความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในชุมชนสังคม และมีการจัดทำรายงานสรุปผลการจัดโครงการหรือ 
กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย ให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ  

2. สถานศึกษามีผู้จัดกิจกรรมสามารถจัดการศึกษาได้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้และได้รับการพัฒนา 
ศักยภาพ พัฒนาตนเอง สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  

3.สถานศึกษามีการดำเนินโครงการ กิจกรรมเพ่ือพัฒนาสื่อหรือนวัตกรรมและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ 
จัดการศึกษาตามอัธยาศัย มีการจัดทำข้อมูลพ้ืนฐาน ทำเนียบสื่อ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นปัจจุบัน มี 
การแนะนำ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และนำผลการ 
ประเมินความพึงพอใจมาใช้ในการพัฒนาหรือจัดหาสื่อ แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  

4. สถานศึกษามีการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นประจำ เป็นไปตามเป้าหมาย          
ที่กำหนด ผู้รับบริการมีทักษะความรู้ และประสบการณ์ที่เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการที่ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีความพึงพอใจในระดับดีข้ึนไป ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80  

จุดที่ควรพัฒนา 
สถานศึกษาควรมี สื่อ หรือนวัตกรรม (Innovation)  และ สภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการจัดการศึกษาตาม

อัธยาศัย ที่เหมาะสมกับบริบทและกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้เป็นรูปแบบที่ชัดเจนและจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ทีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ควรมีการจัดอบรมหรือจัด โครงการที่เกีย่วกับ การพัฒนาบุคลลาการศึกษาตามอัธยาศัย       
ด้านการพัฒนาสื่อการเรียนรูหรือการใชเทคโนโลยี หรือการผลิตนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านทีท่ันสมัยเข้ากับยุค
ปัจจุบัน
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ผลการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา  
มาตรฐาน/ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

ค่า
น้ำหนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการดำเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดับ

คุณภาพ 

มาตรฐานที่  3 
คุณภาพ 
การบริหาร
จัดการของ
สถานศึกษา 

30 

  

27.20 ยอดเยี่ยม 

3.1 การบริหาร
จัดการของ
สถานศึกษาท่ี
เน้นการมีส่วน
ร่วม   

3 1. กศน.อำเภอสำโรง มีวิธีการบริหารจัดการของสถานศึกษาที่
เน้นการมีส่วนร่วม ทั้งในการจัดเรียนการสอน ครู ผู้บริหาร 
ผู้ปกครอง และชุมชน มีส่วนร่วมอย่างจริงจัง ผู้บริหารและ ครู 
ในการทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร  
2. ให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคล เป็นนวัตกรรมในการ
บริหารที่สนับสนุนให้กลุ่มงานมีส่วนร่วมและเป็นศูนย์กลางของ
การดำเนินการ โดยมีการพัฒนาการติดต่อสื่อสาร  (Developing  
Communication) การฝึกอบรม (Training)และการใช้พลัง
อำนาจทางภาวะผู้นำในการจูงใจและร่วมมือกัน ต้ังแต่การ
วางแผนพัฒนาสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน การพัฒนา
ปรับปรุงสถานศึกษาและการติดตามประเมินผลการศึกษาของ 
ผู้บริหารสถานศึกษาร่วมกับบุคลากรของสถานศึกษา  

     กศน .อำเภอสำโรง มี การบริหาร
จัดการของสถานศึกษาที่ เน้นการมีส่วน
ร่วม มี ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น ดังนี้ 
1. กศน.อำเภอสำโรง มี เป้าหมายการจัด
การศึกษา วิสัยทัศน์  พันธกิจ และอัต
ลักษณ์ของสถานศึกษา 
2 . กศน .อำ เภ อสำโร ง มี  ม าต รฐาน
การศึกษาของสถานศกึษา 
3. กศน.อำเภอสำโรง มี แผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาหรือแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
 

3.00 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

ค่า
น้ำหนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการดำเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดับ

คุณภาพ 
3. ร่วมกันกำหนดเป้าหมายการจัดการศึกษา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และอัตลักษณ์ของ กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาหรือแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา มีการใช้
ข้อมูลความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น หรือผู้รับบริการ ในการ
จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาหรือแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปีของ กศน.อำเภอสำโรง 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาหรือแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ได้รับคำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา  
4. แผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา ได้รับคำปรึกษา 
ข้อเสนอแนะ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา โครงการ กิจกรรมที่ปรากฏอยู่ในแผนปฏิบัติการ
ประจำปีของสถานศึกษา มีความสอดคล้องกับนโยบายของ
หนว่ยงานต้นสังกัด 
 

4.กศน.อำเภอสำโรง มี แผนปฏิบัติการ
ประจำปีของสถานศึกษา 
- ผลประเมินคะแนนจากการเกณฑ์การ
พิจารณา ได้ 7 ข้อ 5 คะแนน 
- การคำนวณ (5/5)*3= 3.00 คะแนน 
ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ม  
มีร่องรอย หลักฐานที่ เกิดขึ้นจากการ
ดำเนินงานตามสภาพจริง ดังนี้  
1. บันทึกข้อความ คำสั่ ง บันทึกหรื อ
รายงานการประชุมที่เก่ียวข้อง 
2. ข้อมูลพ้ืนฐาน ความต้องการของชุมชน 
ท้องถิ่น  หรือผู้ เรียน  หรือผู้ รับบริการ 
ส ำห รั บ ใช้ เป็ น ข้ อ มู ล ใน ก าร จั ด ท ำ
แ ผ น พั ฒ น าก าร จั ด ก า รศึ ก ษ าห รื อ
แผน พั ฒ น าคุณ ภ าพการศึ กษ าและ
แผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา 
3. เป้าหมายการจัดการศึกษา วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
4. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

ค่า
น้ำหนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการดำเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดับ

คุณภาพ 
5. แผนพัฒ นาการจัดการศึกษาหรือ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
6.แผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา 
 
- ผลประเมินคะแนนจากการเกณฑ์การ
พิจารณา ได้ 7 ข้อ 5 คะแนน 
- การคำนวณ (5/5)*3= 3.00 คะแนน 
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

3.2 ระบบการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาของ
สถานศึกษา   

4      กศน.อำเภอสำโรง มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา มีกระบวนการวางแผน และกระบวนการจัดการ
ของผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาที่จะรับประกันเพ่ือให้สังคม 
ชุมชนเชื่อมั่นว่าจะพัฒนาให้ผู้เรียนเกดิการเรียนรู้ได้ครบถ้วนตาม
มาตรฐานคุณภาพที่ระบุไว้ในหลักสูตร และตรงตามความมุ่งหวัง
ของสังคม เนื่องจากประชาชน ชุมชน ผู้ปกครองมีสิทธิ์เรียกร้อง
ให้สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัด
การศึกษา จัดการศึกษาให้แก่นักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และ
คุณลักษณะต่างๆ ได้เต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล ตอบสนองต่อ
ความต้องการ ความสนใจ และความถนัดที่แตกต่างกัน และที่

        กศน.อำเภอสำโรง มีการบริหาร
จัดการของสถานศึกษาที่ เน้นการมีส่วน
ร่วม มี ผลการดำเนินงานที่เกิดข้ึน ดังนี้ 
1. กศน.อำเภอสำโรง มี เป้าหมายการจัด
การศึกษา วิสัยทัศน์  พันธกิจ และอัต
ลักษณ์ของสถานศึกษา 
2 . กศน .อำ เภ อสำโร ง มี  ม าต รฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
3. กศน.อำเภอสำโรง มี แผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาหรือแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

4.00 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

ค่า
น้ำหนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการดำเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดับ

คุณภาพ 
สำคัญคือ ทุกคนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานคุณภาพที่
สังคมต้องการ  
     กศน.อำเภอสำโรง ได้จัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษา 
2 ระบบด้วยกัน คือ การประกันคุณภาพภายใน (Internal 
Quality Assurance) เป็นการประเมินผลและการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษา
จากภายใน โดยวงจร PDCA (Plan-Do-Check-Act) เป็นการ
ปฏิบัติโดยบุคลากรของสถาบันการศึกษาหรือโดยหน่วยงานต้น
สังกัด ที่มีหน้าที่กำกับดูแลสถาบันการศึกษานั้นๆ และ การ
ป ระกั น คุณ ภ าพการศึ กษ าภ ายน อก  (External Quality 
Assurance) เป็นการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษาจาก
ภายนอก โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) หรือบุคคล หรือหน่วยงานภายนอกที่
สำนักงานดังกล่าวรับรอง เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพและเป็น
การ พั ฒ น าให้ มี คุ ณ ภ าพ และมาต รฐ าน การศึ กษ าขอ ง
สถาบันการศึกษานั้นๆ  
     ทั้งนี้ กศน.อำเภอสำโรง ได้มีการดำเนินการดังนี้ 
1. มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

4.กศน.อำเภอสำโรง มี แผนปฏิบัติการ
ประจำปีของสถานศึกษา 
- ผลประเมินคะแนนจากการเกณฑ์การ
พิจารณา ได้ 7 ข้อ 5 คะแนน 
- การคำนวณ (5/5)*4= 4.00 คะแนน 
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
มีร่องรอย หลักฐานที่ เกิดขึ้นจากการ
ดำเนินงานตามสภาพจริง ดังนี้  
1. บันทึกข้อความ คำสั่ ง บันทึกหรื อ
รายงานการประชุมที่เก่ียวข้อง 
2. ข้อมูลพ้ืนฐาน ความต้องการของชุมชน 
ท้องถิ่น  หรือผู้ เรียน  หรือผู้ รับบริการ 
ส ำห รั บ ใช้ เป็ น ข้ อ มู ล ใน ก าร จั ด ท ำ
แ ผ น พั ฒ น าก าร จั ด ก า รศึ ก ษ าห รื อ
แผน พั ฒ น าคุณ ภ าพการศึ ก ษ าและ
แผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา 
3. เป้าหมายการจัดการศึกษา วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
4. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

ค่า
น้ำหนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการดำเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดับ

คุณภาพ 
2. มีการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาหรือแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำป ี
3. มีการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
แผนปฏิบัติการประจำปี 
4. มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
5. มีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
6. มีการจัดทำรายงานการประเมินตนเองประจำป ี
7 . มี การ เสนอรายงานการประ เมิ นคุณ ภ าพภายในต่ อ
คณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัดและภาคีเครือข่าย 
และเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
8. มีการนำผลการประเมินคุณภาพภายในมาเป็นส่วนหนึ่งของ
การวางแผน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาและภาคีเครือข่าย 
9. มีการจัดระบบบริหารและสารสนเทศของสถานศึกษา 
10. สถานศึกษายึดหลักการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษา บุคลากรทุกคนในสถานศึกษาภาคีเครือข่าย และ
ผู้รับบริการ 
 

5. แผนพัฒ นาการจัดการศึกษาหรือ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
6.แผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา 
 
- ผลประเมินคะแนนจากการเกณฑ์การ
พิจารณา ได้ 10 ข้อ  5 คะแนน 
- การคำนวณ (5/5)*4= 4 คะแนน 
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

ค่า
น้ำหนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการดำเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดับ

คุณภาพ 
 

3.3 การพัฒนา
ครู และ
บุคลากรของ
สถานศึกษา  

3       กศน.อำเภอสำโรง มีการพัฒนาครู และบุคลากรของ
สถานศึกษา เนื่องจากครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มี
ความสำคัญในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน ให้มีความรู้  มีทักษะ 
สมรรถนะ และคุณลักษณะตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่  21 จึงได้จัดทำ
โครงการกิ จกรรมเพ่ื อพั ฒ นาด้ วยรูปแบบและวิธีก ารที่
หลากหลาย ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีศักยภาพ ในการ
ขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษา รวมถึงส่งเสริม สนับสนุน
ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ ให้ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะทุกๆ ด้าน เพ่ือให้การบริหารงานและปฏิบัติ งามี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีผลการดำเนินงานโดดเด่น
ดังนี้ 
1. กศน .อำเภอสำโรง ส่ ง เสริม  สนั บ สนุ นบุ คลากรของ
สถานศึกษาให้ได้รับการพัฒนา จากหน่วยงานภายในหรือ
ภายนอกสังกัดสำนักงาน กศน. 
2. บุคลากรทุกคนของ กศน.อำเภอสำโรง ได้รับการพัฒนาใน

     ก ศ น .อ ำ เภ อ ส ำ โ ร ง  มี ผ ล ก า ร
ดำเนินงานที่เกิดข้ึน ดังนี้ 
1. กศน.อำเภอสำโรง มีบันทึกข้อความ 
คำสั่ง บันทึกหรือรายงานการประชุมที่
เกี่ยวข้อง 
2 . กศ น .อ ำ เภ อส ำ โร ง  มี โค รงก าร / 
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร
ของสถานศึกษา เช่น 
  - การประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาต่อเนื่อง 
 - การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติ
การประจำปีและแผนการจัดการเรียนรู้
ตามหลักสูตร  
  - การประชุมปฏิบัติการพัฒนาการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล ฯลฯ 
3. กศน.อำเภอสำโรง มีรายงานผลการ
ดำเนินงานโครงการ กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาบุคลากร 

3 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

ค่า
น้ำหนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการดำเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดับ

คุณภาพ 
เรื่องที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดกระบวนการเรียนรู้  หรื อการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ คิดเป็นร้อยละ 100 
3. บุคลากรของ กศน.อำเภอสำโรง ที่ได้รับการพัฒนา แล้วมีการ
นำความรู้ที่ได้รับไปใช้หรือประยุกต์ใช้ในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ หรือการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ จำนวน 24 คน 
จาก 24  คน คิดเป็นร้อยละ 100 
4. บุคลากรของ กศน.อำเภอสำโรง มีความรู้ ความสามารถใน
การใช้ เทคโนโลยี เพ่ือการจัดกระบวนการเรียนรู้หรือการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม จำนวน 24 คน 
จาก 24 คน คดิเป็นร้อยละ 100 
5. บุคลากรทุกคน ได้รับคำปรึกษา และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การจัดกระบวนการการเรียนรู้ หรือการปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่จากผู้บังคับบัญชา 
 
 
 
 
 
 

4 . กศน .อำเภอสำโรง มี ก ารมอบ ใบ
ประกาศ เกียรติบัตร หลักฐานการเข้าร่วม
โครงการ กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ 
4. กศน.อำเภอสำโรง มีสมุดบันทึกความรู้ 
5. กศน.อำเภอสำโรง มีแฟ้มสะสมงานของ
ครู และบุคลากรของสถานศึกษา 
6. กศน.อำเภอสำโรง มีร่องรอยการให้
คำปรึกษา ข้อ เสนอแนะแก่บุ คลากร
ภายในสถานศึกษาของผู้บังคับบัญชา 
7. กศน.อำเภอสำโรง มี หลักฐานที่แสดง
ให้เห็นถึงการนำความรู้ที่ได้รับจากการ
พัฒ นาไป ใช้  ห รือประยุกต์ ใช้ ในการ
ปฏิบัติงาน เช่น ชิ้นงาน ผลงาน เป็นต้น 
มีร่องรอยหลักฐาน ดังนี้ 
1. บันทึกข้อความ คำสั่ ง บันทึกหรือ
รายงานการประชุมทีเ่กี่ยวข้อง 
2. โครงการ/ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา  
3. รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

ค่า
น้ำหนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการดำเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดับ

คุณภาพ 
 กิจกรรมที่เกี่ยวขอ้งกับการพัฒนาบุคลากร 

4. ใบประกาศ เกียรติบัตร หลักฐานการ
เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมการพัฒนา
ศักยภาพ 
4. สมุดบันทึกความรู้ 
5. แฟ้มสะสมงานของครู และบุคลากร
ของสถานศึกษา 
6. บันทึกการให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ
แก่บุ คลากรภาย ในสถานศึ กษ าของ
ผู้บังคับบัญชา 
 
- ผลประเมินคะแนนจากการเกณฑ์การ
พิจารณา ได้ 5 ข้อ  5 คะแนน 
- การคำนวณ (5/5)*3= 3 คะแนน 
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

3.4 การใช้
เทคโนโลยี
ดิจิทัล 
เพ่ือสนับสนุน

3      กศน.อำเภอสำโรง มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการ  ผู้บริหารสถานศึกษาและครูรวมทั้งผู้ปกครอง
ในยุคดิจิทัล เป็นผู้ที่รับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารยุค
ดิจิทัลมาใช้ โดยที่ผู้บริหารสถานศึกษามีภารกิจสำคัญในการ

     ก ศ น .อ ำ เภ อ ส ำ โ ร ง  มี ผ ล ก า ร
ดำเนินงานที่เกิดข้ึน ดังนี้ 
1. กศน.อำเภอสำโรง มีบันทึกข้อความ 
คำสั่ง บันทึกหรือรายงานการประชุมที่

3 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

ค่า
น้ำหนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการดำเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดับ

คุณภาพ 
การบริหาร
จัดการ   

บริหารงานทั้งทางด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงาน
บุคคลและการบริหารทั่วไป ส่งเสริมให้ครู ผู้เรียนผู้ปกครอง และ
ผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสาร สื่อการ
เรียนรู้และบริการของสถานศึกษา โดยมีการวางแผนและ
ดำเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลให้พร้อมไปสู่การดำเนิน
ให้บริการผู้เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ต่อไป 
1. กศน.อำเภอสำโรง มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการ
บริหารงานด้านวิชาการ โดยมีการจัดทำหลักสูตรออนไลน์ ไว้ใน 
Google site ของ กศน.อำเภอสำโรง 
2. มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ ในการบริหารงานด้าน
งบประมาณ โดยมีการนำระบบ e-budget 
3. มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารงานด้านบุคคล 
โดยมี ระบบ DMIS ของ สำนักงาน กศน. นำมาใช้เพ่ือการ
บริหารจัดการงาน 
4. มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ ในการบริหารงานด้าน
บริหารงานทั่วไป 
5. มีการใช้สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 

เกี่ยวข้อง 
2. กศน.อำเภอสำโรง มีข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการบริหารวิชาการ การบริหาร
งบประมาณ การบริหารบุคคล และการ
บริหารทั่วไป 
3. กศน.อำเภอสำโรง นำเทคโนโลยีที่
น ำ ม า ใช้ ใน ก าร จั ด ท ำร ะบ บ ข้ อ มู ล
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
4. กศน .อำเภอสำโรง มี ใช้ โป รแกรม
สำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ เช่น ระบบ
ฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการ (DMIS) 
เป็นต้น 
มีร่องรอยหลักฐาน ดังนี้ 
1. บันทึกข้อความ คำสั่ ง บันทึ กหรือ
รายงานการประชุมที่เก่ียวข้อง 
2. ข้อมู ลสารสน เทศด้ านการบริห าร
วิชาการ การบริหารงบประมาณ การ
บริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป 
3. ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

ค่า
น้ำหนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการดำเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดับ

คุณภาพ 
จัดการ 
4. โปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ 
เช่น  ระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหาร
จัดการ (DMIS) เป็นต้น 
 
- ผลประเมินคะแนนจากการเกณฑ์การ
พิจารณา ได้ 5 ข้อ 5 คะแนน 
- การคำนวณ (5/5)*3= 3 คะแนน 
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

3.5 การกำกับ 
นิเทศ ติดตาม 
ประเมินผลการ
ดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา   

3      กศน.อำเภอสำโรง มีการกำกับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการ
ดำเนินงานของสถานศึกษา มีกระบวนการ ดังนี้ 
1. ขั้นการวางแผน (Plan) การเตรียมการ สื่อสารและสร้างความ
เข้าใจ(1) จัดเตรียมข้อมูล และข้อมูลสารสนเทศของ กศน.
อำเภอสำโรง และส่วนที่ เกี่ยวข้อง(2) แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน กำหนดวัน เวลาและสถานที่ดำเนินการ 
2. ขั้ น ป ฏิ บั ติ  (Do) ด ำ เนิ น ก า ร จั ด ท ำแ ผ น (1) ป ระชุ ม
คณะกรรมการ (2) แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ดูแลโครงการ/
กิจกรรม และผู้รับผิดชอบตามนโยบาย/ตัวชี้วัด และดำเนินการ
ตามแผนการนิเทศ ติดตาม ประเมสินผลการดำเนินงานของ 

     ก ศ น .อ ำ เภ อ ส ำ โ ร ง  มี ผ ล ก า ร
ดำเนินงานที่เกิดข้ึน ดังนี้ 
1. กศน.อำเภอสำโรง มีบันทึกข้อความ 
คำสั่ง บันทึกหรือรายงานการประชุมที่
เกี่ยวข้อง 
2. กศน.อำเภอสำโรง มีแผนการกำกับ 
นิ เทศ  ติ ดตาม  และประเมิ น ผลการ
ดำเนินงานของสถานศึกษา 
3. กศน.อำเภอสำโรง มีรายงานผลการ
กำกับ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการ

2.4 ดีเลิศ 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

ค่า
น้ำหนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการดำเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดับ

คุณภาพ 
กศน.อำเภอม่วงสามสิบ 
3. ขั้นตรวจสอบ (Check)  การตรวจสอบแผน(1) ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ (2) จัดทำเอกสารแบบรายงานการ
นิเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ฉบบัสมบูรณ์   
4. นำผลการปฏิบัติมาเตรียมปรับปรุงการปฏิบัติงาน (Action) 
(1)ผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม ดำเนินการสรุปผลปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
และนำไปสู่การพัฒนาในครั้งต่อไปเป้าหมาย  
 วิธีดำเนินงานของ กศน.อำเภอสำโรง มีดงันี้ 
1. กศน.อำเภอสำโรง มีการจัดทำแผนการกำกับ นิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษาที่เน้นการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรในสถานศึกษา และมอบหมายผู้รับผิดชอบไว้
อย่างชัดเจน 
2. กศน.อำเภอสำโรง มีการกำกับ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การดำเนินงานของสถานศึกษา ตามแผนที่กำหนดไว้ 
3. กศน.อำเภอสำโรง มีการสรุปข้อมูล หรือจัดทำรายงานผลการ
กำกับ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของ 
สถานศึกษา 
4. กศน.อำเภอสำโรง มีการรายงานผลการกำกับ นิเทศ ติดตาม 

ดำเนินงานของสถานศึกษา 
4. กศน.อำเภอสำโรง มีหลักฐานที่แสดงให้
เห็นถึงการนำผลการกำกับ นิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลการดำเนิ น งานของ
สถานศึ กษ าไป ใช้ ใน การ พั ฒ นาการ
ดำเนินงานของสถานศึกษา 
มีร่องรอย หลักฐานที่ เกิดขึ้นจากการ
ดำเนินงานตามสภาพจริง ดังนี้ 
1. บันทึกข้อความ คำสั่ ง บันทึ กหรือ
รายงานการประชุมที่เก่ียวข้อง 
2. แผนการกำกับ นิ เทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษา 
3. รายงานผลการกำกับ นิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลการดำเนิ น งานของ
สถานศึกษา 
4. บันทึกผลการกำกับ นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษา 
 
- ผลประเมินคะแนนจากการเกณฑ์การ
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

ค่า
น้ำหนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการดำเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดับ

คุณภาพ 
แต่ยั งขาดการรายงานผลประเมินผลการดำเนินงานของ
สถานศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ 
5. กศน.อำเภอสำโรง มีการนำผลการกำกับ นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษาไปใช้ในการพัฒนาการ
ดำเนินงานของสถานศึกษา 

พิจารณา ได้ 4 ข้อ 4 คะแนน 
- การคำนวณ (4/5)*3= 2.4 คะแนน 
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

3.6 การปฏิบัติ
หน้าที่ของ
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
ที่เป็นไปตาม
บทบาทท่ี
กำหนด   

3 1. คณะกรรมการสถานศึกษามีการให้คำปรึกษา และพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะ และให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
หรือแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. คณะกรรมการสถานศึกษามีการให้คำปรึกษา และพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะ และให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีของ
สถานศึกษา 
3. คณะกรรมการสถานศึกษามีการให้ความเห็นชอบหลักสูตร
สถานศึกษา 
4. คณะกรรมการสถานศึกษายังขาดการส่งเสริมให้มีการระดม
ทุนทางสังคม และทรัพยากรจากชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น องค์กรอ่ืนทั้งภาครัฐและเอกชน ให้มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
5. คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการติดตาม และ
เสนอแนะผลการดำเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบและ

     ก ศ น .อ ำ เภ อ ส ำ โ ร ง  มี ผ ล ก า ร
ดำเนินงานที่เกิดข้ึน ดังนี้ 
1. กศน .อำเภอสำโรง มีคำสั่ งแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการสถานศึกษา 
2. กศน.อำเภอสำโรง มีบันทึกหรือรายงาน
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
3. กศน.อำเภอสำโรง มีแผนพัฒนาการจัด
การศึ กษ าห รือแผน พั ฒ น าคุณ ภ าพ
การศึกษา และแผนปฏิบัติงานประจำปีที่
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
4 . ก ศ น .อ ำ เภ อ ส ำ โร ง  มี ห ลั ก สู ต ร
สถานศึกษา และหลักสูตรการศึกษา
ต่ อ เนื่ อ งที่ ได้ รั บ ค วาม เห็ น ชอบ จาก

3 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

ค่า
น้ำหนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการดำเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดับ

คุณภาพ 
การศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาแต่ไม่มากเท่าท่ีควร คณะกรรมการสถานศึกษา 

5. กศน.อำเภอสำโรง มีข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสถานศึกษา 
6 . ก ศ น .อ ำ เภ อส ำ โร ง  มี ส มุ ด เยี่ ย ม
สถานศึกษา 
7. กศน.อำเภอสำโรง มีหลักฐานที่แสดงให้
เห็นถึงการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษากับสถานศึกษา 
มีร่องรอย หลักฐานที่ เกิดขึ้ นจากการ
ดำเนินงานตามสภาพจริง ดังนี้ 
1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา 
2 . บั น ทึ ก ห รื อ ราย ง าน การป ระชุ ม
คณะกรรมการสถานศึกษา 
3. แผนพัฒ นาการจัดการศึกษาหรือ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผน
ปฏิบัติงานประจำปีที่ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสถานศึกษา 
4. หลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตร
การศึกษาต่อเนื่องที่ได้รับความเห็นชอบ
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

ค่า
น้ำหนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการดำเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดับ

คุณภาพ 
จากคณะกรรมการสถานศึกษา 
5 . ข้ อ เสนอแนะของคณ ะกรรมการ
สถานศึกษา 
6. สมุดเยี่ยมสถานศึกษา 
7. ภาพถ่ายที่เก่ียวข้อง 
 
- ผลประเมินคะแนนจากการเกณฑ์การ
พิจารณา ได้ 5 ข้อ 5 คะแนน 
- การคำนวณ (5/5)*3= 3 คะแนน 
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

3.7 การส่งเสริม 
สนับสนุนภาคี
เครือข่ายให้มี
ส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา   

3      กศน.อำเภอสำโรง มีการส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  มีกระบวนการแนวทางการ
พัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาของ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ
สำโรง  ดังนี้ 
1. ด้านการบริหารงานวิชาการ  ในการนิเทศภายในอย่างเป็น
ระบบและสม่ำเสมอ  
2  ด้านการบริหารงบประมาณในการเสนอแผนปฏิบัติการเพ่ือ
ขออนุมัติการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  

     ก ศ น .อ ำ เภ อ ส ำ โ ร ง  มี ผ ล ก า ร
ดำเนินงานที่เกิดข้ึน ดังนี้ 
1. กศน.อำเภอสำโรง มีบันทึกลงนาม
ความร่วมมือ (MOU) 
2. กศน.อำเภอสำโรง มีบันทึกข้อความ 
คำสั่ง บันทึกหรือรายงานการประชุมที่
เกี่ยวข้อง 
3. กศน.อำเภอสำโรง มีทำเนียบ หรือ
รายชื่อภาคีเครือข่าย 

2.40 ดีเลิศ 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

ค่า
น้ำหนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการดำเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดับ

คุณภาพ 
3. ด้านการบริหารงานบุคคล  ในการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
4.  ด้านการบริหารงานทั่วไปในการ จัดข้อมูลประชากรวัยเรียน 
วิธีการดำเนินงาน มีดังนี้ 
1. มีการชี้แจง สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพันธกิจ และบทบาท
หน้าที่ของสถานศึกษา ให้แก่ภาคีเครือข่ายได้รับทราบ 
2. มีภาคีเครือข่ายที่เข้ามาร่วมส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาใน
ด้านสื่อ หรือเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
3. มีภาคีเครือข่ายที่เข้ามาร่วมส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาใน
ด้านการจัดการศึกษา หรือพัฒนาวิชาการและบุคลากร 
4. มีภาคีเครือข่ายที่เข้ามาร่วมส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาใน
ด้ านขวัญ กำลั งใจแก่ผู้ ที่ จั ดการศึ กษา หรือผู้ เรี ยน  หรือ
ผู้รับบริการแต่มีน้อยมาก 
5. มีภาคีเครือข่ายที่เข้ามาร่วมกับสถานศึกษาในการส่งเสริม 
สนับสนุนเพ่ือสร้าง หรือพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายแต่
ยังไม่เพียงพอ 

4. กศน.อำเภอสำโรง มีรายงานผลการ
ดำเนินโครงการ กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึง
การมีส่วนร่มของภาคีเครือข่าย 
5. กศน.อำเภอสำโรง มีหนังสือขอบคุณ 
6 . กศน .อำ เภอสำโรง มีภ าพถ่ ายที่
เกี่ยวข้อง 
มีร่องรอย หลักฐานที่ เกิดขึ้นจากการ
ดำเนินงานตามสภาพจริง ดังนี้ 
1. บันทึกลงนามความร่วมมือ (MOU) 
2. บันทึกข้อความ คำสั่ ง บันทึกหรือ
รายงานการประชุมที่เก่ียวข้อง 
3. ทำเนียบ หรือรายชื่อภาคีเครือข่าย 
4 . ราย งาน ผลการด ำเนิ น โค รงก าร 
กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่มของ
ภาคีเครือข่าย 
5. หนังสือขอบคุณ 
6. ภาพถ่ายทีเ่กี่ยวข้อง 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

ค่า
น้ำหนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการดำเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดับ

คุณภาพ 
- ผลประเมินคะแนนจากการเกณฑ์การ
พิจารณา ได้ 4 ข้อ 4 คะแนน 
- การคำนวณ (4/5)*3= 2.4 คะแนน 
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

3.8 การส่งเสริม 
สนับสนุน 
การสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้   

5      กศน.อำเภอสำโรง มีการส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ ทุกตำบล และมีตัวอย่างที่เด่นชัดที่ บ้านโนนสวรรค์ 
ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง ชุมชนมีกระบวนการกลุ่ม มีประเด็น
ปัญหาร่วมและมีกระบวนการแก้ปัญหาร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมมี
การจัดการให้เกิดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง 
โดยอยู่บนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วน
ในสังคม บุคคล กลุ่มคน ชุมชน มีโอกาสเข้าถึงความรู้ มีการเรียนรู้ 
เกิดความคิดใหม่ ความรู้ใหม่ ทางเลือกใหม่ พลังใหม่ๆ ขึ้นในสังคม
มีการพัฒนาชุมชน สังคม ด้วยองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง ชุมชนมี
การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น เกิดการพ่ึงพาตนเองและจัดการตนเองได้ มี
กระบวนการทำงานดังนี้  
1. มีการวางแผนงาน โครงการ กิจกรรม หรือขั้นตอนการ
ดำเนินงานในการส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 
2. มีการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม หรือขั้นตอน

     ก ศ น .อ ำ เภ อ ส ำ โ ร ง  มี ผ ล ก า ร
ดำเนินงานที่เกดิขึ้น ดังนี้ 
1 . ก ศ น .อ ำ เภ อส ำ โร ง  มี  แ ผ น งาน 
โครงการ กิ จกรรมหรือขั้ น ตอนการ
ดำเนินงานในการส่งเสริม สนับสนุนการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
2. กศน.อำเภอสำโรง มีทำเนียบแหล่ง
เรี ยน รู้ ที่ เป็ น ผ ลม าจากการส่ ง เส ริ ม 
สนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ใน
ชุมชนท้องถิ่น 
3. กศน.อำเภอสำโรง มีขอ้มูลหรือรายงาน
ผลการติดตาม ประเมินผลลการใช้แหล่ง
เรียนรู้ 
4. กศน.อำเภอสำโรง ยังขาดรายงานผล
การติดตามและประเมินผลการใช้แหล่ง

4 ดีเลิศ 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

ค่า
น้ำหนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการดำเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดับ

คุณภาพ 
การดำเนินงานในการส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 
3. มีการถอดองค์ความรู้ หรือการนำองค์ความรู้ที่มีอยู่แล้วใน
พ้ื นที่  ไป ใช้ ถ่ ายทอดคว ามรู้ แ ละแลก เปลี่ ยน เรี ย นรู้ แก่
กลุ่มเป้าหมาย 
4. มีแหล่งเรียนรู้ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย และใช้ประโยชน์ต่อการ
เรียนรู้ได ้
5. มีการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานโครงการ กิจกรรม 
หรือขั้นตอนการดำเนินงานในการส่งเสริมสนับสนุนการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ หรือติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของ
แหล่งเรียนรู้ 
6. มีการนำผลการติดตาม และประเมินผลไปใช้ในการพัฒนา
โครงการ กิจกรรม หรือแหล่งเรียนรู้แต่ยังไม่มากพอ 

เรียนรู้ไปใช้ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
5. กศน.อำเภอสำโรง มีสมุดเยี่ยมแหล่ง
เรียนรู้ 
มีร่องรอย หลักฐานที่ เกิดขึ้นจากการ
ดำเนินงานตามสภาพจริง ดังนี้ 
1. แผนงาน  โครงการ กิจกรรมหรือ
ขั้นตอนการดำเนินงานในการส่งเสริม 
สนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ของสถานศกึษา 
2. ทำเนียบแหล่งเรียนรู้ที่เป็นผลมาจาก
การส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น 
3. ข้อมูลและรายงานผลการติ ดตาม 
ประเมินผลลการใช้แหล่งเรียนรู้ 
4. กศน.อำเภอสำโรง มีสมุดเยี่ยมแหล่ง
เรียนรู้ 
 
- ผลประเมินคะแนนจากการเกณฑ์การ
พิจารณา ได้ 5 ข้อ 4 คะแนน 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

ค่า
น้ำหนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการดำเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดับ

คุณภาพ 
- การคำนวณ (4/5)*5= 4.00 คะแนน 
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

3.9 การวิจัย
เพ่ือการบริหาร 
จัดการศึกษา
สถานศึกษา 

3      กศน.อำเภอสำโรง มีการทำการวิจัยเพ่ือการบริหารจัด
การศึกษาสถานศึกษา ของผู้บริหารสถานศึกษา เรื่องปัจจัย
คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสำโรง
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัด อุบลราชธานี  โดยนางกัณฑพร กากแก้ว 
ผอ.กศน.อำเภอสำโรง เป็นผู้จัดทำ อีกทั้งยังมีการทำงานวิจัย
อย่างง่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของสถานศึกษาในด้าน
วิชาการ งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล หรือด้านการ
บริหารงานทั่วไป ในปีงบประมาณ 2565 โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในสถานศึกษา ทั้งนี้ได้นำปัญหา หรือความต้องการของ
สถานศึกษามาจัดทำอีกด้วย 
มีวิธีการดำเนินการดังนี้ 
1. กศน.อำเภอสำโรง มีการกำหนดประเด็นการวิจัยที่สอดคล้อง
กับสถานการณ์ ปัญหา หรือความต้องการของสถานศึกษา 
2. กศน.อำเภอสำโรง มีการกำหนดแผนหรือแนวทางการ
ดำเนินงานวิจัยของสถานศึกษา 

     ก ศ น .อ ำ เภ อ ส ำ โ ร ง  มี ผ ล ก า ร
ด ำ เนิ น งาน ที่ เกิ ด ขึ้ น  แ ล ะ ร่ อ ง รอ ย 
หลักฐานที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานตาม
สภาพจริง ดังนี้ 
1. กศน.อำเภอสำโรง มีบันทึกข้อความ 
คำสั่ง บันทึกหรือรายงานการประชุมที่
เกี่ยวข้อง 
2. กศน.อำเภอสำโรง มีแผนหรือแนว
ทางการดำเนินงานวิจัยของสถานศึกษา 
3. กศน.อำเภอสำโรง มีรายงานการวิจัย 
มีร่องรอย หลักฐานที่ เกิดขึ้นจากการ
ดำเนินงานตามสภาพจริง ดังนี้ 
1. บันทึกข้อความ คำสั่ ง บันทึกหรือ
รายงานการประชุมที่เก่ียวข้อง 
2. แผนหรือแนวทางการและดำเนินงาน
วิจัยของสถานศึกษา 
3. รายงานการวิจัย 

2.4 ดีเลิศ 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

ค่า
น้ำหนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการดำเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดับ

คุณภาพ 
3. กศน.อำเภอสำโรง มีการดำเนินงานวิจัยอย่างง่าย 
4. กศน.อำเภอสำโรง มีรายงานผลการวิจัย 
5. กศน.อำเภอสำโรง มีการเสนอผลงานวิจัยต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษา แต่ยังไม่ได้มีการเผยแพร ่

 
- ผลประเมินคะแนนจากการเกณฑ์การ
พิจารณา ได้ 5 ข้อ 4 คะแนน 
- การคำนวณ (4/5)*3= 2.40 คะแนน 
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

รวมคะแนน 30   27.20  
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 จากการประเมินตนเองของสถานศึกษา ในมาตรฐานที่ 3 คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา               
อยู่ในระดบั ยอดเยี่ยม มีคะแนนรวมเท่ากับ 27.20 คะแนน 
 ซึ่งจากผลการประเมินคุณภาพในมาตรฐานที่ 3 คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา พบว่า 
สถานศึกษามีจดุเด่น และจุดที่ควรพัฒนา ดังนี้ 

จุดเด่น 
ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนรู้ทั้ง 3 มาตรฐาน มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐาน 

การศึกษาต่อเนื่อง และมาตรฐานการศึกษาตามอัธยาศัย ด้วยกระบวนการที่หลากหลาย มีการติดตามตรวจสอบ 
นิเทศอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีเรือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา สถานศึกษามีผลการ
ดำเนินงานการปฏิบัติงานงานร่วมกับภาคีเครือข่าย ในการการส่งเสริม สนับสนุนภาคี เครอืข่ายให้มีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างต่อเนื่อง 

จุดที่ควรพัฒนา 
 สถานศึกษาควรเน้นการมีส่วนร่วมด้านการบริหารจัดการด้านการศึกษาของภาคีเครือข่ายให้เข้ามามีส่วน
ร่วมมากยิ่งข้ัน เน้นการ นิเทศและติดตามให้ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วม 
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บทท่ี 3 
สรุปผลการประเมินตนเอง และแนวทางการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  

 
 จากผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดังนี้ 

มาตรฐานการศึกษา 
แต่ละประเภท 

คะแนนจากผลการประเมินคุณภาพ 
รวม 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ 

คุณภาพ 

ด้านที่ 1 
คุณภาพของ

ผู้เรียน 

ด้านที่ 2 
คุณภาพการจัด

การศึกษา 

ด้านที่ 3 คุณภาพ
การบริหารจัดการ
ของสถานศึกษา 

คะแนนเต็ม 50 คะแนน 20 คะแนน 30 คะแนน 100 คะแนน 

มาตรฐานการศึกษา 
นอกระบบ ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

45.6 17 27.20 89.80 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานการศึกษา
ต่อเนื่อง 

46 18.80 27.20 92.00 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานการศึกษา 
ตามอัธยาศัย 

50 20 27.20 97.20 ยอดเยี่ยม 

คะแนนเฉลี่ย จากผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 93.00 ยอดเยี่ยม 
 

 ทั้งนี้ จากการสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เมื่อนำ
คะแนนเฉลี่ยจากทุกมาตรฐานที่ได้ในภาพรวม ไปเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ พบว่า สถานศึกษามีผลการ
ประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม มีคะแนนรวมเท่ากับ 93.00 คะแนน และเมื่อพิจารณาผล               
การประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละประเภท สามารถสรุปผลการประเมินตนเอง ได้ดังนี้ 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง ประเภทการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ระดับคุณภาพจากผลการประเมินคุณภาพ 

จากการประเมินตนเองของสถานศึกษา สามารถสรุปได้ว่า สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อยู่ในระดับ ดีเลิศ 

ผลการดำเนินงาน ร่องรอย และหลักฐานที่สนับสนุนผลการประเมินคุณภาพ 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสำโรง มีการจัดการศึกษานอกระบบระดับ 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นไปตาม ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
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มีการประชุมวางแผนร่วมกับบุคลากร องค์กร หน่วยงาน ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษา 3 ปี (พ.ศ. 2562-2564) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสถานศึกษา ในด้าน 
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้มีความสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี(2561–2580) นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยและสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. โดยมีการปฏิบัติตามภารกิจ 
บทบาทหน้าที่ ของสถานศึกษา เพ่ือให้บรรลุผลมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัย พ.ศ 
2563 ในด้าน การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน และ คุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ดังนี้  

ด้านการพัฒนามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้ เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการกำหนดค่าคะแนน 
เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกระดับ ที่มีความรู้ ความสามารถ หรือมี ทักษะ
ตามจุดมุ่งหมายการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาบังคับ ที่เป็นไปตามแผนการลงทะเบียนเรียนที่กำหนดไว้ใน หลักสูตร 
สถานศึกษา เพ่ือประเมินผลระดับคุณภาพการศึกษา และนำผลไปพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มี 
คุณภาพ มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูทุกคนได้รับการอบรมและพัฒนาทักษะความรู้ นำเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ ใน
การออกแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น การจัดการเรียนสอนแบบออนไลน์ Google Form และการเรียนรู้ 
เนื้อหาบทเรียน ผ่านการแสกน QR Code มีโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การติวเสริมความรู้ ก่อน
การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน และก่อนการสอบ N-net โดยการเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความ สามารถใน
เนื้อหาวิชาเฉพาะด้าน มาให้ความรู้แก่ผู้เรียน มีการส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนในด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ผ่านการเข้าค่ายคุณธรรม การจัดกิจกรรมเสริมสร้างการแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและสถาบัน พระมหากษัตริย์ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบท 
และความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น ได้มี  

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ที่เป็นไปตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 มีการทบทวนและประเมินหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีแบบติดตามการนำหลักสูตรไปใช้ในการ
จัดกจิกรรม การเรียนรู้ ที่เน้นให้ครูผู้สอน ได้ใช้เทคนิคการเรียนการสอนที่หลากหลายในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
และมีการ ใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีการประชุมวางแผนการ
ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และนำมาเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอน สื่อ
การเรียนรู้การจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้สอดคล้องกับความ
ต้องการ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต การ ประกอบอาชีพ และการส่งเสริมการ
อ่าน โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพ 
1.การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาทีส่อดคลองกับบริบทและความตองการของผูเรียนชุมชน ทองถิ่น และ

การ นำหลักสูตรไปใช้ 
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2. หลักสูตรการจัดการศึกษาขัน้พื้นฐาน มีการพัฒนาที่ยังไม่ต่อเนื่องในทุกรายวิชาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
สถานศึกษา 
 ความต้องการการส่งเสริม สนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด 

จัดให้มีการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาบุคลากรด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ
การพัฒนาด้านการใช้เทคโนโลยีทีเ่อ้ือต่อการเรียนรู้ และสามารถเข้าถึงการใช้งานได้สะดวก 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง ประเภทการศึกษาต่อเนื่อง 
 ระดับคุณภาพจากผลการประเมินคุณภาพ 

จากการประเมินตนเองของสถานศึกษา สามารถสรุปได้ว่า สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ต่อเนื่อง อยู่ในระดับ ดีเลิศ 

ผลการดำเนินงาน ร่องรอย และหลักฐานที่สนับสนุนผลการประเมินคุณภาพ 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสำโรง มีการจัดการศึกษาต่อเนื่องตาม 

นโยบายของสำนักงาน กศน. ในหลักสูตรระยะสั้น ( ตั้งแต่ 6 ชั่วโมงขึ้นไป ) มีเนื้อหาของหลักสูตรที่เกี่ยวกับการ 
พัฒนาอาชีพ การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
สถานศึกษา กศน.อำเภอทุ่งช้าง มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่เป็นไปตามสถานการณ์ และความ 
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้การดำเนินการจัดการเรียนรู้ได้มีการสรรหาวิทยากร การศึกษาต่อเนื่อง ที่มีความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ตรงตามหลักสูตร มีเทคนิคการจัดการเรียนรู้และ ถ่ายทอดความรู้ที่เหมาะสม
ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ตามหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่กำหนดไว้ มีการจัดหา และ พัฒนาสื่อที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มี
การจัดการเรียนการสอน ตามระเบียบมีคู่มือจัดการศึกษาต่อเนื่อง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561) และคู่มือการจัด
ฝึกอบรมประชาชนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน. พ.ศ.2561 ทั้งนี้ในการ จัดการเรียนรู้ได้ให้ความสำคัญ
กับการวัดและประเมินผลผู้เรียน ด้วยวิธีการที่เหมาะสม ตรงตามจุดประสงค์ของ การจัดการศึกษา ส่งผลให้มี
ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ร้อยละ 100 รวมทั้งมีการติดตามการนำความรู้ไปใช้ หรือไปประยุกต์ใช้ในการ
ดำเนินชีวิต พบว่ามีผู้สำเร็จการศึกษาต่อเนื่องบางส่วนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ใน การประกอบอาชีพ  

ทั้งนี้ จากการดำเนินงานของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสำโรง ทำให้มี 
ร่องรอยหลักฐานที่เกิดจากการทำงานจริงของสถานศึกษา เช่น แบบสำรวจความต้องการในการจัดการศึกษา 
ต่อเนื่อง หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องของสถานศึกษา สื่อประกอบการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาเพ่ือพัฒนา 
อาชีพ การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน การจัดกระบวนการเรียนรู้ตาม หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แบบประเมินความพึงพอใจ แบบติดตามผู้เรียน คำสั่งแต่งตั้งวิทยากร การศึกษา
ต่อเนื่อง ผลงานหรือ ชิ้นงานของผู้เรียน และรายงานผลการจัดการศึกษาต่อเนื่อง 

 



 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR)  กศน.อำเภอสำโรง ประจำปีงบประมาณ 2565 110 

 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพ 
ควรมีการจัดหา หรือจัดทำ หรือพัฒนาสื่อการศึกษาต่อเนื่องให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพ่ือให้ผู้เรียน 

สามารถนำไปใช้ได้สะดวก รวดเร็ว และทันสมัย รวมทั้งมีการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานการเรียนอาชีพผ่านสื่อ 
Video Clip และ ผ่าน QR Code 
 ความต้องการการส่งเสริม สนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด 

1. จัดอบรมให้มีการทำแบบประเมินด้านต่าง ๆ ที่มีรูปแบบที่ถูกตอ้งตามมาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง  
2. จัดอบรมให้ความรู้ในการการทำแบบประเมินผลการเรียนรู้ แบบประเมินหลักสูตรที่ทันสมัย และ

สามารถกรอกแบบประเมินออนไลน์ได้ 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง ประเภทการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ระดับคุณภาพจากผลการประเมินคุณภาพ 

จากการประเมินตนเองของสถานศึกษา สามารถสรุปได้ว่า สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
ตามอัธยาศยั อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

ผลการดำเนินงาน ร่องรอย และหลักฐานที่สนับสนุนผลการประเมินคุณภาพ 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสำโรง มีการจัดกิจกรรมการศึกษาตาม 

อัธยาศัย ที่มุ่งเน้นให้ผู้รับบริการได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อมและโอกาส โดย
เชื่อมโยงการดำเนินงาน ระหว่างห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งช้าง กศน.ตำบล บ้านหนังสือชุมชน เพ่ือให้ 
ผู้รับบริการได้รับโอกาสในการเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง มีการออกแบบจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้รับบริการมีความรู้ หรือทักษะ หรือ ประสบการณ์ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการหรือกิจกรรม
การศึกษาตามอัธยาศัย มีการดำเนินการ จัดการศึกษาตามอัธยาศัย มีการดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการอ่านใน
ห้องสมุดประชาชนอำเภอสำโรงและ กศน.ตำบล โครงการส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน โครงการอาสาสมัคร
ส่งเสริมการอ่าน โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด โครงการส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ (รถโมบาย) มี
การ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการทุกกิจกรรม รวมทั้งได้นำผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ที่
พบ ระหว่างการจัดกิจกรรม มาทบทวน และประเมินผล เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนากระบวนจัดกิจกรรม วาง
แผนการ ดำเนินงานให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด ในปีงบประมาณต่อไป ทั้งนี้ จากการดำเนินงานของศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสำโรง ทำให้มีร่องรอยหลักฐานที่เกิดจากการทำงานจริงของ
สถานศึกษา เช่น ใบความรู้ ใบงาน แบบประเมินความพึงพอใจ 
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แนวทางการพัฒนาคุณภาพ 
1. ควรส่งเสริม สนับสนุน ใหม้ีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ สาระน่ารู้, ข่าว ประชาสัมพันธ์, 

กิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน อย่างต่อเนื่อง  
2. ควรมีการจัดทำข่าวสาร สาระความรู้ เผยแพร่ผ่านช่องทาง Facebook, Google site 

 ความต้องการการส่งเสริม สนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด 
จัดอบรมให้ความ และพัฒนา การออกแบบสื่อกิจกรรมที่น่าสนใจ แก่ผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตาม อัธยาศัย

ร่วมกันในระดบัจังหวัด 
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ภาคผนวก ก 
ค่าเป้าหมายเพื่อใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การศึกษาของสถานศึกษา 
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ภาคผนวก ข 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
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คำสั่งศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสำโรง 
ที่       / ๒๕๖๕ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง(Self Assessment Report : SAR ) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

......................................................................... 
              ตามกฎกระทรวง กำหนดระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพภายในสำหรับสถานศึกษา 
ที่จัดการศึกษานอกระบบ พ.ศ. ๒๕๕๕  ข้อ ๔ (๔) (๕) (๖ ) (๗) และ (๘) ให้สถานศึกษาดำเนินการตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการประกันคุณภาพภายใน  เพื่อ ให้การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการประกันคุณภาพการศึกษา  
             อาศัยอำนาจ  ตามคำสั่งสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่  ๔๘๙/๒๕๕๑  เรื่อง มอบอำนาจให้
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ และผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต ปฏิบัติราชการแทน  ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๑  จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้ 
เป็นคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้ 
๑. คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพในสถานศึกษา   
 ๑.๑  นางกัณฑพร  กากแก้ว      ผอ.กศน.อำเภอสำโรง        ประธานกรรมการ 
 ๑.๒  นางสาวปัทมนันท์  ธนกานต์สกลุ ครผูู้ช่วย    รองประธานกรรมการ 
 ๑.๓  นายเกรยีงไกรราษฎร์  สุวรรณจักร์  พนักงานพิมพ์สนับสนุน ส๒              กรรมการ 
 ๑.๔  นายทศพล  พันนา                     นักเทคโนโลยีสารสนเทศ       กรรมการ 
 ๑.๕  นายประยงค์   ทวีพันธ์     ครูอาสาสมัครฯ          กรรมการ 
 ๑.๖  นางสุภาพร  มณีสุข  ครูอาสาสมัครฯ        กรรมการ 

  ๑.๗  นายสงวน  บุริบัน           ครู กศน.ตำบล                    กรรมการ 

  ๑.๘  นางศศิกานดา  ศิริบูรณ ์   ครู กศน.ตำบล                    กรรมการ 

  ๑.๙  นายกิตติ์อนันต์ โคตพิลา  ครู กศน.ตำบล                    กรรมการ 

  ๑.๑๐ นางเรวดี  วงษ์ชมภู        ครู กศน.ตำบล                    กรรมการ 

  ๑.๑๑ นายนิติพัฒน์  สารีพันธ์    ครู กศน.ตำบล                    กรรมการ 

 ๑.๑๒ นายวิเชียร  คำภานิล       คร ูกศน.ตำบล                    กรรมการ 

 ๑.๑๓ นางสาวรติยา  เกตวงษา   ครู กศน.ตำบล                    กรรมการ 

 ๑.๑๔ นางสาวมุจลินทร์ มหนุี   ครู กศน.ตำบล                    กรรมการ 
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 ๑.๑๕ นางสาวพรปวีณ์ พุฒพวง   ครู กศน.ตำบล                    กรรมการ 
 ๑.๑๖ นางสาวจันทร์จิรา  บญุลา   ครู ศรช.                      กรรมการ 
 ๑.๑๗ นางสาวอัญชลี  ทองสา      ครู ศรช.                      กรรมการ 

 ๑.๑๘ นางสาวนิหลัน  สีมาคำ      ครู ศรช.                                     กรรมการ 

 ๑.๑๙ นางสาวรุ่งนภา วงศ์คำชิน  ครู ศรช.                      กรรมการ 

 ๑.๒๐ นายสุทิศ  วิเศษเสาร์         ครู ศรช.                      กรรมการ 

 ๑.๒๑ นางสาวอังศิยานัณฌ์ วงศ์ชาลี  ครู ศรช.                      กรรมการ 

 ๑.๒๒ นางสาวณฐกร   สุขสำราญ  ครู ศรช.                      กรรมการ 

 ๑.๒๓ นางสาวพรรัชดา  ปรโิยทัย  ครู ศรช.                     กรรมการ 

 ๑.๒๔ นางสาวกุลนันทร์  เชยประทมุ  ครู กศน.ตำบล                     กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่  กำหนดกรอบการประเมิน  กำหนดเกณฑ์การพิจารณา  ตัวบ่งชี้แต่ละตัว  กำหนดและสร้าง
เครื่องมือ ประเมินและเกณฑ์การประเมิน 
๒. คณะกรรมการอำนวยการและกลั่นกรอง  ประกอบด้วย 
 ๑.๑. นางกัณฑพร  กากแก้ว      ผอ.กศน.อำเภอสำโรง        ประธานกรรมการ 
 ๑.๒  นางสาวปัทมนันท์  ธนกานต์สกุล ครูผู้ช่วย    รองประธานกรรมการ 
 ๑.๓  นายเกรียงไกรราษฎร์  สุวรรณจักร์  พนักงานพิมพ์สนับสนุน ส๒              กรรมการ 
 ๑.๔. นายทศพล  พันนา                     นักเทคโนโลยีสารสนเทศ       กรรมการ 
 ๑.๕  นายประยงค์   ทวีพันธ์     ครูอาสาสมัครฯ          กรรมการ 
 ๑.๕. นางสุภาพร  มณีสุข  ครูอาสาสมัครฯ        กรรมการ 
 ๑.๖ นางศศิกานดา  ศิริบูรณ์    ครู กศน.ตำบล                    กรรมการ 
 ๑.๗ นางสาวกุลนันทร์  เชยประทุม   ครู กศน.ตำบล          กรรมการและเลขานุการ 
 ๑.๘ นางสาวพรปวีณ์ พุฒพวง         ครู กศน.ตำบล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑.๙ นางสาวนิหลัน สีมาคำ  ครู ศรช.                     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าที่  ๑. ให้คำปรึกษา แนะนำ และอำนวยความสะดวกแก่คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ 

   ๒. เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ มีหน้าที่ ดังนี้ 
๒.๑. วางแผนการประชุม และดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ ทบทวน และประเมิน

คุณภาพภายในของสถานศึกษา 
   ๒.๒. จัดเตรียมเอกสารแบบประเมิน ตรวจสอบ ทบทวน 
   ๒.๓. ประสานงานแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 ๒.๔. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเองประจำปี ๒๕๖๕ ของ
สถานศึกษา 
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คณะกรรมการดำเนินการตามมาตรฐาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กศน.อำเภอ/เขต 
ประกอบด้วย 

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อ - สกุล คณะทำงาน 
มาตรฐานที่ ๑ 
คุณภาพผู้เรียน/
ผู้รับบริการ 

มาตรฐานการศึกษา
นอกระบบและ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๑.๑ - ๑.๘ ๑. นายประยงค์  ทวีพันธ์  (๑.๑) 
๒. นางเรวดี  วงษ์ชมภู  (๑.๓) (๑.๗) 
๓. นางสาวณฐกร สุขสำราญ(๑.๒)  
๔. นายสุทิศ  วิเศษเสาร์( (๑.๔) 
๕. นายทศพล  พนันา (๑.๕) 
๖. นางสาวรุ่งนภา วงศ์คำชิน(๑.๖,๑.๘) 

ประธาน  
รองประธาน 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานกุาร 
 

มาตรฐานการศึกษา
ต่อเนื่อง 

๑.๑ - ๑.๓ ๑. นางศศิกานดา  ศิริบูรณ์  (๑.๑) 
๒. นายนิติพัฒน์  สารีพันธ์  (๑.๒) 
๓. นางสาวอังศิยานณัฌ์ วงศ์ชาลี (๑.๓) 

ประธาน  
รองประธาน 
กรรมการและเลขานกุาร 

มาตรฐานการศึกษา
ตามอัธยาศัย 

๑.๑ ๑. นายวิเชียร  คำภานิล    (๑.๑) 
๒. นางสาวพรปวีณ ์พุฒพวง 

ประธาน  
รองประธาน 

มาตรฐานที่ ๒ 
คุณภาพการจัด
การศึกษา/การ
ให้บริการ 

มาตรฐานการศึกษา
นอกระบบและ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๒.๑ –๒.๔ ๑. นางสุภาพร  มณีสุข (๒.๑ ,๒.๒) 
๒. นางสาวมุจลินทร์ มหุนี (๒.๓) 
๓. (นางสาวอัญชลี  ทองสา๒.๔) 

ประธาน  
รองประธาน 
กรรมการและเลขานกุาร 

มาตรฐานการศึกษา
ต่อเนื่อง 

๒.๑- ๒.๕ ๑. นายกิตติอ์นันต์ โคตพิลา (๒.๑) 
๒. นางสาวรติยา เกตวงษา (๒.๒,๒.๓)  

๓. นางสาวจันทร์จิราบุญลา (๒.๔,๒.๕) 

ประธาน 
รองประธาน 
กรรมการและเลขานกุาร 

มาตรฐานการศึกษา
ตามอัธยาศัย 

๒.๑ –๒.๔ ๑. นางสาวพรปวีณ์ พุฒพวง(๒.๑,๒.๒) 

๒. นางสาวพรรัชดา  ปริโยทัย (๒.๓)  
๓. นางสาวนิหลัน สีมาคำ(๒.๔) 

ประธาน 
รองประธาน 
กรรมการและเลขานกุาร 

มาตรฐานที่ ๓ 
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ
การศึกษา 

มาตรฐานการศึกษา
นอกระบบและ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน/
ต่อเนื่อง และอัธยาศัย 

๓.๑ - ๓.๙ ๑.นางสาวปัทมนันท์  ธนกานต์สกุล
๒.นายเกรียงไกรราษฎร์  สุวรรณจักร์   
๓.นายสงวน  บุริบัน 
๔.นางสาวมุจลินทร์ มหุนี 
๕.นางสาวกุลนันทร์  เชยประทุม    

ประธาน 
รองประธาน 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานกุาร 
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มีหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

ดำเนินการประเมิน ตรวจสอบ ทบทวนตามมาตรฐานที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบความถูกต้อง ความ
สมบูรณร์วบรวมผลการประเมิน ตรวจสอบ ทบทวน เพ่ือจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment 
Report : SAR ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ส่งให้งานประกันคณุภาพการศึกษา  
 

ทัง้นี้ ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้สำเร็จเรียบร้อยทุก
ประการ โดยให้อยู่ในความควบคุมดูแลของผู้อำนวยการสถานศึกษา 
 
                    ทัง้นี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
                               สั่ง  ณ   วันที่        เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
                                                        

(นางกัณฑพร  กากแก้ว) 
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสำโรง 
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ภาคผนวก ค 
ตารางเปรยีบเทียบค่าเป้าหมายของสถานศึกษา 
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ร่องรอยและหลักฐานที่สําคัญจากการดําเนินงานตามสภาพจริงของสถานศึกษาที่สนับสนุนการดําเนินงานของ
สถานศึกษา  
ตารางที ่1 ผู้เรียนการศึกษาขั้นนพืน้ฐานมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนที่ดีสอดคล้องกบัหลักสูตรสถานศึกษา 

 

ระดบั/รายวิชาบังคับ 

ภาคเรียนที ่2/2564 ภาคเรียนที ่1/2565 

ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
ผลการสอบปลายภาคเรียนระดับ

สถานศึกษากับคะแนนผลสัมฤทธิ์ที่
สถานศึกษาต้ังค่าเป้าหมายไว้ 

คะแนนเฉลี่ยผลการ
สอบปลายภาค

เรียนระดับ
สถานศึกษา 

 คะแนน
ผลสัมฤทธิ์ท่ี

สถานศึกษาต้ังค่า
เป้าหมายไว ้ 

คะแนนเฉลี่ยผล
การสอบปลาย
ภาคเรียนระดับ
สถานศึกษา 

คะแนน
ผลสัมฤทธิ์ที่

สถานศึกษาต้ังค่า
เป้าหมายไว้ 

ภาคเรียนที่ 
2/2564 

ภาคเรียนที ่
1/2565 

ประถมศึกษา 

ทักษะการเรยีนรู ้   20.38 16.14  สูงกว่า 

วิทยาศาสตร ์   17.56 17.00  สูงกว่า 

ทักษะการประกอบอาชีพ 21.60 19.50   สูงกว่า  

พัฒนาอาชีพใหม้ีอยู่มีกิน 16.73 14.94   สูงกว่า  

เศรษฐกิจพอเพียง   20.72 22.80  ตำ่กว่า 

สุขศึกษา พลศึกษา 17.54 30.00   ต่ำกว่า  

มัธยมศึกษาตอนต้น 

ทักษะการเรยีนรู ้   15.37 15.21  สูงกว่า 

ภาษาไทย   15.01 16.35  ตำ่กวา่ 

ภาษาอังกฤษใน
ชีวติประจำวัน 

12.37 12.44    ตำ่กว่า 

คณิตศาสตร ์ 12.70 12.34   สูงกว่า  

เศรษฐกิจพอเพียง 16.29 18.08    ตำ่กว่า 

ศิลปศึกษา   16.22 16.64  ตำ่กวา่ 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ทักษะการเรยีนรู ้   16.43 15.57  สูงกว่า 

ภาษาไทย   14.32 13.36  สูงกว่า 

คณติศาสตร ์ 13.35 13.32    สูงกว่า 

ช่องทางการขยายอาชีพ   15.77 16.75 ต่ำกว่า  
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ระดบั/รายวิชาบังคับ 

ภาคเรียนที ่2/2564 ภาคเรียนที ่1/2565 

ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
ผลการสอบปลายภาคเรียนระดับ

สถานศึกษากับคะแนนผลสัมฤทธิ์ที่
สถานศึกษาต้ังค่าเป้าหมายไว้ 

คะแนนเฉลี่ยผลการ
สอบปลายภาค

เรียนระดับ
สถานศึกษา 

 คะแนน
ผลสัมฤทธิ์ท่ี

สถานศึกษาต้ังค่า
เป้าหมายไว ้ 

คะแนนเฉลี่ยผล
การสอบปลาย
ภาคเรียนระดับ
สถานศึกษา 

คะแนน
ผลสัมฤทธิ์ที่

สถานศึกษาต้ังค่า
เป้าหมายไว้ 

ภาคเรียนที่ 
2/2564 

ภาคเรียนที ่
1/2565 

เศรษฐกิจพอเพียง   17.29 15.20  สูงกว่า 

สุขศึกษา พลศึกษา 19.12 16.26    สูงกว่า 

ศิลปศึกษา 16.99 16.12   สูงกว่า  

จำนวนรายวิชาบังคับที่มีคะแนนเฉลี่ยฯระดับสถานศึกษาเท่ากับหรือสูงกว่า 
คะแนนผลสัมฤทธ์ิที่สถานศึกษาตัง้ค่าเป้าหมายไว ้

4 8 

คำนวณร้อยละของที่จำนวนรายวิชาที่มีคะแนนเฉลีย่ผลการสอบปลายภาคเรียน เท่ากับหรือสูงกว่า 
คะแนนผลสมัฤทธ์ิทีส่ถานศึกษาตัง้ค่าเป้าหมายไว้ในแตล่ะภาคเรยีนรวม 2 ภาคเรยีน 

4*100/9 
= 44.44 

8*100/10 
= 80 

คำนวณร้อยละเฉลี่ยในภาพรวม ทัง้ปีงบประมาณ 44.44+80/2 = 62.22 
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ภาคผนวก ง 
คิวอาร์โค๊ดอ้างอิงหหลักฐานการดําเนินงานของสถานศึกษา 
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คณะผู้จัดทำ 
ทีป่รึกษา 

1. นายทัศน์พล    เรืองศิริ   อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี            
2. นางอุไร  ยืนสุข    รองผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี                    
3. นางกัณฑพร  กากแก้ว   ผูอํานวยการศูนย กศน.อําเภอสำโรง 

ผูจัดทํา 
1. นางสาวปัทมนันท์   ธนกานต์สกุล ครูผู้ช่วย       
2. นายเกรียงไกรราษฎร์ สุวรรณจักร พนักงานธุรการ ส.2    
3. นายทศพล   พันนา  นักเทคโนโลยีฯ       

4. นายประยงค์    ทวีพนัธ์     ครูอาสาสมัครฯ     
5. นางสุภาพร    มณีสุข     ครอูาสาสมัครฯ     
6. นายนิติพัฒน์   สารีพันธ์    ครู กศน.ตำบล     
7. นายสงวน    บุริบัน    ครู กศน.ตำบล    
8. นางศศิกานดา   ศิริบูรณ์  ครู กศน.ตำบล     
9. นางสาวมุจลินทร์  มหุนี      คร ูกศน.ตำบล  
10. นายวิเชียร     คำภานิล ครู กศน.ตำบล     
11. นายกิตติ์อนันต์   โคตพิลา  ครู กศน.ตำบล    
12. นางสาวรติยา   เกตวงษา ครู กศน.ตำบล     
13. นางสาวกลุนันทร์   เชยประทุม ครู กศน.ตำบล     
14. นางเรวดี    วงษช์มภู  ครู กศน.ตำบล   
15. นางสาวพรปวีณ์      พุฒพวง  ครู กศน.ตำบล     
16. นางสาวจันทร์จิรา   บุญลา   ครู ศรช.         
17. นางสาวอังศิยานัณฌ์ วงศ์ชาลี  ครู ศรช.        
18. นายสุทิศ    วิเศษเสาร์ ครู ศรช.         
19. นางสาวรุ่งนภา  วงษ์คำชิน  ครู ศรช.         
20. นางสาวอัญชลี  ทองสา    ครู ศรช.         
21. นางสาวนิหลัน  สีมาคำ    ครู ศรช.        
22.นางสาวณฐกร   สุขสำราญ   ครู ศรช.         
23.นางสาวพรรัชดา  ปริโยทัย   บรรณารักษ์ 

 


