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คํานํา 
 
 
 การนิเทศเปนงานสําคัญและจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองดําเนินควบคูไปกับการบริหาร เพราะการนิเทศ
เปนสวนหนึ่งของการบริหาร องคประกอบของการบริหารยอมข้ึนอยูกับคน เงิน วัสดุ และการจัดการ การท่ีจะ
บริหารคนใหมีประสิทธิภาพในการทํางาน ผูบริหารจะตองมีเทคนิคท่ีเหมาะสม เทคนิคในการบริหารอยางหนึ่ง 
คือ การนิเทศเพ่ือสงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ สามารถใชเงิน วัสดุไดอยางคุมคา มีหลักการ
จัดท่ีดี ดังนั้น การท่ีจะควบคุมการปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงานท่ีกําหนดไว ผูบริหารตองใช
เทคนิคการบริหารงานและการนิเทศควบคูกัน การนิเทศการศึกษาเปนความพยายามในการแนะนํา กระตุน ให
กําลังใจ ชวยเหลือของผูเชี่ยวชาญดานการศึกษา เพ่ือใหบุคลากรทางการศึกษาสามารถจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนใหมีคุณภาพ หรือปรับปรุงกระบวนการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีการสูญเปลาทาง
การศึกษานอยท่ีสุด โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยท่ีมีการจัด
กิจกรรมการศึกษาท่ีหลากหลายใหบริการแกกลุมเปาหมายประเภทตาง ๆ ทําใหมีอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองยโสธร ไดจัดทําแผนการนิเทศการจัด
กิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ข้ึน โดยมี
วัตถุประสงค เพ่ือ 
 1)  เพ่ือสงเสริมใหสถานศึกษาบริหาร  หลักสูตร  จัดกระบวนการเรียนรู  การวัดและประเมินผล
การศึกษา พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีและการนิเทศภายในอยางมีคุณภาพ 
 2)  สงเสริมใหสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐาน กศน. 
 3)  เพ่ือใหคําปรึกษา เสนอแนะและเปนท่ีพ่ึงในการพัฒนาวิชาการของสถานศึกษาและสํานักงาน 
กศน. จังหวัด 
 4)  เพ่ือประสาน สนับสนุนและเผยแพรงานทางดานวิชาการแกสถานศึกษาและสํานักงาน กศน. 
จังหวัด 
 จึงหวังเปนอยางยิ่งวาแผนการนิเทศการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ จะเปนประโยชนสําหรับ ผูบริหารสถานศึกษา ผูทําหนาท่ีนิเทศ และ
บุคลากรทุกระดับ  ขอขอบคุณผูเก่ียวของทุกทานท่ีเขามามีสวนรวมในการจัดทํา จนแผนการนิเทศสําเร็จลุลวง
ดวยดี และจะใชเปนเครื่องมือในการกํากับ ตรวจสอบ ติดตามการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตอไป 
 
        
                   นายเจียม  ขันเงิน 
       ผูอํานวยการ กศน. อําเภอเมืองยโสธร 
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 สวนท่ี 1 บทนํา 
 การนิเทศการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยัอําเภอเมืองยโสธร 
 

1. แนวคิดเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
           การนิเทศ กศน. หมายถึง กระบวนการทํางานรวมกับผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาผูปฏิบัติ 
งานท่ีเก่ียวของและเครือขาย เพ่ือใหสามารถจัด กศน. ไดบรรลุจุดมุงหมายของการจัดการศึกษา ไดอยางมี
คุณภาพ 
 แนวคิดเก่ียวกับการนิเทศงาน กศน. ตั้งอยูบนพ้ืนฐานแนวคิดตอไปนี้ 
 1) การนิเทศจะตองอยูบนพ้ืนฐาน ปรัชญา และหลักการของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย สอดคลองกับนโยบายและจุดเนนการจัด กศน. ของสํานักงาน กศน. และสถานศึกษา 
 
 2) การนิเทศ กศน. ควรเปนกระบวนการทํางานท่ีเปนระบบ เชน แผนงานโครงการกิจกรรมและ
เทคนิคตาง ๆ ในการนิเทศ ควรตั้งอยูบนเจตคติและวิธีการทางวิทยาศาสตร ผลของการนิเทศจะตองถูกตอง
สมบูรณเชื่อถือได สามารถสะทอนคุณภาพการจัด กศน. ของสถานศึกษาไดตรงตามสภาพจริง 
 
 3) การนิเทศ กศน. เปนกระบวนการทํางานรวมกับผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูปฏิบัติงาน
ท่ีเก่ียวของและเครือขาย ท่ีมุงสงเสริมคุณภาพชีวิต เพ่ือใหเขาไดพัฒนาศักยภาพของตนไดอยางเต็มท่ี เคารพ
ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย อดทนตอความแตกตาง ความหลากหลายใหความเทาเทียมกัน เสมอภาค ความ
เปนอิสระ สรางบรรยากาศท่ีเปนประชาธิปไตย การมีสวนรวมและการทํางานเปนทีม 
  
 4) การนิเทศ กศน. ควรเปนวิชาชีพ การนิเทศจะตองมีการประเมินผลการนิเทศอยางเปนระบบ ท้ัง
ดานปจจัยการนิเทศ กระบวนการนิเทศ และผลท่ีเกิดจากการนิเทศ และนําผลการประเมินมาใชประโยชนการ
ปรับปรุงการดําเนินการนิเทศ เพ่ือพัฒนาการนิเทศการศึกษาใหมีคุณภาพ 
 
 

2. ความสําคัญของการนิเทศการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
             การนิเทศเปนงานสําคัญและจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองดําเนินควบคูไปกับการบริหาร เพราะการนิเทศ
เปนสวนหนึ่งของการบริหาร องคประกอบของการบริหารยอมข้ึนอยูกับคน เงิน วัสดุ และการจัดการ การท่ีจะ
บริหารคนใหมีประสิทธิภาพในการทํางาน ผูบริหารจะตองมีเทคนิคท่ีเหมาะสม เทคนิคในการบริหารอยางหนึ่ง 
คือ การนิเทศเพ่ือสงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ สามารถใชเงิน วัสดุไดอยางคุมคา มีหลักการ
จัดท่ีดี ดังนั้น การท่ีจะควบคุมการปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงานท่ีกําหนดไว ผูบริหารตองใช
เทคนิคการบริหารงานและการนิเทศควบคูกัน การนิเทศการศึกษาเปนความพยายามในการแนะนํา กระตุน ให
กําลังใจ ชวยเหลือของผูเชี่ยวชาญดานการศึกษา เพ่ือใหบุคลากรทางการศึกษาสามารถจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนใหมีคุณภาพ หรือปรับปรุงกระบวนการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีการสูญเปลาทาง
การศึกษานอยท่ีสุด โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยท่ีมีการจัด
กิจกรรมการศึกษาท่ีหลากหลายใหบริการแกกลุมเปาหมายประเภทตาง ๆ ทําใหมีอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 



เพราะมีบุคลากรท่ีปฏิบัติงานท้ังท่ีอยูในสังกัด สํานักงาน กศน. และไมไดสังกัด สํานักงาน กศน. ทําใหเห็น
ความจําเปนของการนิเทศการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือใหบุคลากรการศึกษา 
สถานศึกษาทุกประเภทเขาใจนโยบาย ปรัชญาการจัด กศน. ตลอดจนวิธีการจัดกิจกรรม กศน. ท่ีสามารถสนอง
ความตองการของกลุมเปาหมาย ผูเรียนในทิศทางท่ีถูกตอง และเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีการจัดกิจกรรม กศน. 
 
3. จุดมุงหมายของการนิเทศการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
 1)  เพ่ือสงเสริมใหสถานศึกษาบริหาร  หลักสูตร  จัดกระบวนการเรียนรู  การวัดและประเมินผล
การศึกษา พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีและการนิเทศภายในอยางมีคุณภาพ 
 2)  สงเสริมใหสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐาน กศน. 
 3)  เพ่ือใหคําปรึกษา เสนอแนะและเปนท่ีพ่ึงในการพัฒนาวิชาการของสถานศึกษาและสํานักงาน 
กศน. จังหวัด 
 4)  เพ่ือประสาน สนับสนุนและเผยแพรงานทางดานวิชาการแกสถานศึกษาและสํานักงาน กศน. 
จังหวัด 
 

4. แนวทางการนิเทศการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
             ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ท่ีเนนการกระจายอํานาจในการจัดการศึกษา
นั้น ผูบริหารทุกระดับจะตองมีภารกิจสําคัญในการนิเทศ นิเทศท้ังคน ท้ังงาน และกระบวนการทํางาน จะตอง
นิเทศติดตามวิเคราะหงานของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ แกปญหาไดตรงจุด เขาใจสาเหตุของปญหา 
สามารถแสวงหาแนวทางแกปญหารวมกัน ติดตามผลการแกปญหาและรายงานผลความกาวหนาของการ
ดําเนินงาน กระบวนการนิเทศ จึงตองดําเนินการอยางเปนระบบ กลาวคือ ศึกษานิเทศกจะตองทํางานรวมกับผู
นิเทศภายในของสถานศึกษา เครือขาย หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง ศึกษานิเทศกจะพยายามสงเสริมสนับสนุนให
สถานศึกษา สามารถนิเทศงานท่ีตนรับผิดชอบไดดวยตนเอง หรือสามารถจัดระบบนิเทศ จัดการนิเทศ กํากับ 
ดูแลงาน กศน.ใหไดคุณภาพ นอกจากนี้ ศึกษานิเทศกจะตองทําหนาท่ีเปนท่ีปรึกษา ทํางานวิจัยเฉพาะเรื่อง
รวมกับฝายปฏิบัติ ศึกษาวิเคราะหเรื่องตาง ๆ เพ่ือชวยพัฒนางาน กศน. ในการนิเทศงานการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย มีแนวทางดําเนินการดังนี้ 
  1) นิเทศท่ัวไป เปนการนิเทศโดยตรงของศึกษานิเทศก รวมกับผูนิเทศภายใน ดําเนินการนิเทศเพ่ือให
มองเห็นภาพรวมของการดําเนินกิจกรรม กศน. ในสถานศึกษานั้น ๆ วาเปนไปตามเปาหมายหรือไม โดยจะ
นิเทศท้ังดานปริมาณและคุณภาพวาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานท่ี สํานักงาน กศน. กําหนดหรือไม ซ่ึงจะ
ชี้ใหเห็นสภาพปญหา แนวทางแกไขและพัฒนาคุณภาพการจัด กศน. แตละประเภท 
            2) นิเทศเชิงวิจัย เปนการนิเทศโดยกําหนดจุดประสงคตามสภาพปญหา ความตองการ ความจําเปน
ของแตละสถานศึกษา แตละกิจกรรม กศน. ท้ังนี้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการดําเนินงาน บุคลากร ใหมีความรู 
ทักษะ และเจตคติท่ีดีของงานนั้น อันจะอํานวยประโยชนแกกลุมเปาหมาย 
            3) นิเทศเฉพาะกิจ เปนการนิเทศโครงการนิเทศ โครงการนํารอง ซ่ึงไดรับมอบหมายใหนิเทศเปน
เรื่อง ๆ ไปตามความเหมาะสม 
 
 

 
 

2 



 กฎหมาย – ระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ 
 งานและกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 

1. การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 พระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ไดให
ความหมายการศึกษานอกระบบและการศึกตามอัธยาศัยในมาตรา 4 ไวดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ.2551:3-
4) 
 การศึกษานอกระบบ หมายความวากิจกรรมการศึกษาท่ีมีกลุมเปาหมายผูรับบริการและวัตถุประสงค
ของการเรียนรูท่ีชัดเจน มีรูปแบบ หลักสูตร วิธีการจัดและระยะเวลาเรียนหรือฝกอบรมท่ียืดหยุนและ
หลากหลายตามสภาพความตองการและศักยภาพในการเรียนรูของกลุมเปาหมายนั้นและมีวิธีการวัดผล
ประเมินผลการเรียนรูท่ีมีมาตรฐานเพ่ือรับคุณวุฒิทางการศึกษาหรือเพ่ือจัดระดับผลการเรียนรู 
 
 การศึกษาตามอัธยาศัย หมายความวา กิจกรรมการเรียนรูในวิถีชีวิติประจําวันของบุคคล ซ่ึงบุคคล
สามารถเลือกท่ีจะเรียนรูไดอยาตอเนื่องตลอดชีวิต ตามความสนใจ ความตองการ โอกาส ความพรอม และ
ศักยภาพในการเรียนรูของแตละบุคคล 
 

 2. หลักการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 หลักการสงเสริมสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ยึดหลักดังตอไปนี้ 
(กระทรวงศึกษาธิการ.2551:8-9) 
 
 2.1 การศึกษานอกระบบ 
  2.1.1 ความเสมอภาคในการเขาถึงและไดรับการศึกษาอยางกวางขวางท่ัวถึงเปนธรรมและมี
คุณภาพเหมาะสมกับสภาพชีวิตของประชาชน 
  2.1.2 การกระจายอํานาจแกสถานศึกษาและการใหภาคีเครือขายมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาเรียนรู 
 
 2.2 การศึกษาตามอัธยาศัย 
  2.2.1 การเขาถึงแหลงการเรียนรูท่ีสอดคลองกับความสนใจและวิถีชีวิตของผูเรียนทุก
กลุมเปาหมาย 
  2.2.2 การพัฒนาแหลงเรียนรูใหมีความหลากหลายท้ังสวนท่ีเปนภูมิปญญาทองถ่ินและสวน
ท่ีนําเทคโนโลยีมาใชเพ่ือการศึกษา 
  2.2.3 การจดักรอบหรือแนวทางการเรียนรูท่ีเปนคุณประโยชนตอผูเรียน 
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3. เปาหมายของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 เปาหมายในการสงเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีดังตอไปนี้ 
(สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย.2551:10 -11) 
 
 3.1 การศึกษานอกระบบ 
  3.1.1 ประชาชนไดรับการศึกษาอยางตอเนื่อง เพ่ือพัฒนาศักยภาพกําลังคนและสังคมท่ีใช
ความรูและภูมิปญญาเปนฐานในการพัฒนา ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ความม่ันคงและคุณภาพชีวิต 
ท้ังนี้ตามแนวทางการพัฒนาประเทศ 
  3.1.2 ภาคีเครือขายเกิดแรงจูงใจและมีความพรอมในการมีสวนรวมเพ่ือจัดกิจกรรม
การศึกษา 
 
 3.2 การศึกษาตามอัธยาศัย 
  3.2.1 ผูเรียนไดรับความรูและทักษะพ้ืนฐานในการแสวงหาความรูท่ีจะเอ้ือตอการเรียนรู
ตลอดชีวิต 
  3.2.2 ผูเรียนไดเรียนรูสาระท่ีสอดคลองกับความสนใจและความจําเปนในการยกระดับ
คุณภาพชีวิต ท้ังในดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
  3.2.3 ผู เรียนสามารถนําความรู ท่ีไดรับไปใชประโยชนและเทียบโอนผลการเรียนกับ
การศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ 
 
4. กิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 กิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ท่ีจัดในปจจุบัน มีดังตอไปนี้(สํานักงาน กศน.
2553: 10 – 18) 
 4.1 กิจกรรมการศึกษานอกระบบ 
  4.1.1 การศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับ ประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  4.1.2 การสงเสริมการรูหนังสือ 
  4.1.3 การศึกษาตอเนื่อง 
         1) การศึกษาเพ่ือพัฒนาการงานและอาชีพ 
         2) การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 
         3) การศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 
 
 4. 2 กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 
  4.2.1 การสงเสริมการอาน 
  4.2.2 หองสมุดประชาชน 
  4.2.3 วิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษา 
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5. กลุมเปาหมาย 
 กลุมเปาหมายในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีดังนี้  
(สํานักงาน กศน. .2553:3)  
 5.1 กลุมเปาหมายเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  5.1.1 ผูดอยโอกาส 
  5.1.2 ผูพิการหรือทุพพลภาพ 
  5.1.3 ผูสูงอายุ 
  5.1.4 ชนตางวัฒนธรรม 
  5.1.5 ประชาชนท่ัวไปท่ีมีความสนใจใฝเรียนรู 
 5.2 กลุมเปาหมายเพ่ือการพัฒนาความสามารถในเชิงการแขงขันทางเศรษฐกิจ 
  5.2.1 ผูอยูในวัยแรงงานท่ีอยูนอกระบบ 
  5.2.2 ผูอยูในวยัแรงงานท่ีอยูในระบบ 
 
6. อํานาจหนาท่ีศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ/เขต 
 9.1 ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ/เขต มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้
(ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ.2551:2-37) 
  1) จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  2) สงเสริม สนับสนุน และประสานภาคีเครือขาย เพ่ือการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
  3) ดําเนินการตามนโยบายพิเศษของรัฐบาลและงานเสริมสรางความม่ันคงของชาติ 
  4) จัด สงเสริม สนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริในพ้ืนท่ี 
  5) จัด สงเสริม สนับสนุน พัฒนาแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน 
  6) วิจัยและพัฒนาคุณภาพหลักสูตร สื่อ กระบวนการเรียนรูและมาตรฐานการศึกษานอก
ระบบ 
  7) ดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนความรูแลประสบการณ 
  8) กํากับ ดูแล ตรวจสอบ นิเทศภายใน ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  9) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  10) ระดมทรัพยากรเพ่ือใชในการจัดและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย 
  11) ดําเนินการประกันคุณภาพภายใน ใหสอดคลองกับระบบ หลักเกณฑและวิธีการท่ี
กําหนด 
  12) ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย 
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 9.2 โครงสรางการบริหารงานของ กศน.อําเภอ ประกอบดวย 3 กลุมงาน ดังตอไปนี้ 
  กลุมงานอํานวยการ งานธุรการและสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานงบประมาณและ
ระดมทรัพยากร งานพัสดุ งานบุคลากร งานอาคารสถานท่ีและยานพาหน งานแผนงานและโครงการ งาน
ประชาสัมพันธ งานสวัสดิการ  งานขอมูลสารสนเทศและการรายงาน  ศูนยราชการใสสะอาด งานควบคุม
ภายใน  งานนิเทศภายใน ติดตามประเมินผล งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา งานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
  กลุมงานจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   งานสงเสริมการรูหนังสือ 
งานการศึกษาพ้ืนฐานนอกระบบ งานการศึกษาตอเนื่อง งานการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ (กพอ.)  งานการศึกษา
เพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ  งานการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต  งานการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน /
เศรษฐกิจพอเพียง  งานการศึกษาตามอัธยาศัย งานจัดพัฒนาแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน งานพัฒนา 
กศน.ตําบล งานหองสมุดประชาชน  งานการศึกษาเคลื่อนท่ี  งานการศึกษาทางสื่อสารมวลชน/ทางไกลผาน
ดาวเทียม งานพัฒนาหลักสูตร สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา งานทะเบียนและวัดผล งาน
ศูนยบริการใหคําปรึกษาแนะนํา งานกิจการนักศึกษา 
  กลุมงานภาคีเครือขายและกิจการพิเศษ งานสงเสริมสนับสนุนภาคีเครือขาย  งานกิจการ
พิเศษ งานปองกัน แกไขปญหายาเสพติด /โรคเอดส  งานสงเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย งานสนับสนุน  
สงเสริมนโยบายจังหวัด/อําเภอ  งานกิจการลูกเสือและยุวกาชาด งานอ่ืน ๆ 
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 สวนท่ี 2 นโยบาย จุดเนนการดําเนินงาน  
 และพันธกิจท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงาน  
 

 
1. นโยบายเรงดวนเพ่ือรวมขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 
 1. ยุทธศาสตรดานความม่ันคง 
     1.1 พัฒนาและเสริมสรางความจงรักภักดีตอสถาบันหลักของชาติพรอมท้ังนอมนําและเผยแพร
ศาสตรพระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทางพระราชดําริตาง ๆ 
     1.2 เสริมสรางความรูความเขาใจ และการมีสวนรวมอยางถูกตองกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ในบริบทของไทย มีความเปนพลเมืองดี ยอมรับและเคารพ
ความหลากหลายทางความคิดและอุดมการณ 
     1.3 สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามในรูปแบบใหม 
ท้ังยาเสพติด การคามนุษย ภัยจากไซเบอร ภัยพิบัติจากธรรมชาติ โรคอุบัติใหม ฯลฯ 
     1.4 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสรางเสริมโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตและพ้ืนท่ีชายแดนอ่ืน ๆ 
     1.5 สรางความรู ความเขาใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบาน กลุม
ชาติพันธุ และชาวตางชาติท่ีมีความหลากหลาย 
 
 2. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
     2.1 ยกระดับการจัดการศึกษาอาชีพ กศน. เพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพของประชาชนใหรองรับ
อุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ (First S - curve และ New S - curve) โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีเขตระเบียง
เศรษฐกิจ และเขตพัฒนาพิเศษตามภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศ สําหรับพ้ืนท่ีปกติใหพัฒนาอาชีพท่ีเนนการตอ
ยอดศักยภาพและตามบริบทของพ้ืนท่ี 
     2.2 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีภาคตะวันออก ยกระดับการศึกษาใหกับประชาชนใหจบ
การศึกษาอยางนอยการศึกษาภาคบังคับ สามารถนําคุณวุฒิท่ีไดรับไปตอยอดในการประกอบอาชีพ รองรับการ
พัฒนาเขตพ้ืนท่ีระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) 
     2.3 พัฒนาและสงเสริมประชาชนเพ่ือตอยอดการผลิตและจําหนายสินคาและผลิตภัณฑ กศน. 
ออนไลนพรอมท้ังประสานความรวมมือกับภาคเอกชนในการเพ่ิมชองทางการจําหนายสินคาและผลิตภัณฑให
กวางขวางยิ่งข้ึน 
 3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
     3.1 สรรหา และพัฒนาครูและบุคลากรท่ีเก่ียวของกับการจัดกิจกรรมและการเรียนรูเปนผูเชื่อมโยง
ความรูกับผูเรียนและผูรับบริการ มีความเปน “ครูมืออาชีพ” มีจิตบริการ มีความรอบรูและทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม และเปน “ผูอํานวยการการเรียนรู” ท่ีสามารถบริหารจัดการความรู กิจกรรมและการ
เรียนรูท่ีดี 
          1) เพ่ิมอัตราขาราชการครูใหกับสถานศึกษาทุกประเภท 
          2) พัฒนาขาราชการครูในรูปแบบครบวงจร ตามหลักสูตรท่ีเชื่อมโยงกับวิทยฐานะ 



          3) พัฒนาครูใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเนนเรื่องการพัฒนาทักษะ การ
จัดการเรียนการสอนออนไลน ทักษะภาษาตางประเทศ ทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู 
         4) พัฒนาศึกษานิเทศก ใหสามารถปฏิบัติการนิเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 
          5) พัฒนาบุคลากรทุกระดับทุกประเภทใหมีความรูและทักษะเรื่องการใชประโยชนจากดิจิทัล 
และภาษาตางประเทศท่ีจําเปน รวมท้ังความรูเก่ียวกับอาชีพท่ีรองรับอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ (First 
S - Curve และ New S - Curve) 
     3.2 พัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพระยะสั้น ใหมีความหลากหลาย ทันสมัยเหมาะสมกับ
บริบทของพ้ืนท่ี และตอบสนองความตองการของประชาชนผูรับบริการ 
     3.3 สงเสริมการจัดการเรียนรู ท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เอ้ือตอการเรียนรูสําหรับทุกคน
สามารถเรียนไดทุกท่ีทุกเวลา มีกิจกรรมท่ีหลากลาย นาสนใจ สนองตอบความตองการของชุมชน 
     3.4 เสริมสรางความรวมมือกับภาคีเครือขาย ประสาน สงเสริมความรวมมือภาคีเครือขายท้ัง
ภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมท้ังสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของ
ชุมชนเพ่ือสรางความเขาใจ และใหเกิดความรวมมือในการสงเสริม สนับสนุน และจัดการศึกษาและการเรียนรู
ใหกับประชาชนอยางมีคุณภาพ 
     3.5 พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือประโยชนตอการจัดการศึกษาและกลุมเปาหมายเชน จัด
การศึกษาออนไลน กศน. ท้ังในรูปแบบของการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพและ
การศึกษาตามอัธยาศัย รวมท้ังสงเสริมการใชเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู
และใชการวิจัยอยางงายเพ่ือสรางนวัตกรรมใหม 
     3.6 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนท่ัวไป ดานความรูความเขาใจ 
และทักษะในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) 
     3.7 ยกระดับการศึกษาใหกับกลุมเปาหมายทหารกองประจําการ รวมท้ังกลุมเปาหมายพิเศษ อ่ืน 
อาทิ ผูตองขัง คนพิการ เด็กออกกลางคัน ประชากรวัยเรียนท่ีอยูนอกระบบการศึกษา ใหจบการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
     3.8 พัฒนาทักษะภาษาตางประเทศเพ่ือการสื่อสารของประชาชนในรูปแบบตาง ๆ 
โดยเนนทักษะภาษาเพ่ืออาชีพ ท้ังในภาคธุรกิจ การบริการ และการทองเท่ียว 
     3.9 เตรียมความพรอมของประชาชนในการเขาสูสังคมผูสูงอายุท่ีเหมาะสมและมีคุณภาพ 
     3.10 จัดกิจกรรมวิทยาศาสตรเชิงรุกใหกับประชาชนในชุมชน โดยใหความรูวิทยาศาสตรอยางงาย
ท้ังวิทยาศาสตรในวิถีชีวิต และวิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน รวมท้ังความกาวหนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวัตกรรม 
    3.11 สงเสริมการรูภาษาไทยใหกับประชาชนในรูปแบบตาง ๆ โดยเฉพาะประชาชนในเขตพ้ืนท่ีสูง 
ใหสามารถฟง พูด อาน และเขียนภาษาไทย เพ่ือประโยชนในการใชชีวิตประจําวันได 
 
4. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
      4.1 พัฒนาแหลงเรียนรูใหมีบรรยากาศและสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรูมีความพรอมในการ
ใหบริการกิจกรรมการศึกษาและการเรียนรู 
  1) เรงยกระดับ กศน.ตําบลนํารอง 928 แหง (อําเภอละ 1 แหง) ใหเปน กศน.ตําบล 5 ดี พรีเมียม ท่ี
ประกอบดวย ครูดี สถานท่ีดี (ตามบริบทของพ้ืนท่ี) กิจกรรมดี เครือขายดี และมีนวัตกรรมการเรียนรูท่ีดีมี
ประโยชน 

8 



          2) จัดใหมีศูนยการเรียนรูตนแบบ กศน. เพ่ือยกระดับการเรียนรูเปนพ้ืนท่ีการเรียนรู (Co -
Learning Space) ท่ีทันสมัยสําหรับทุกคน มีความพรอมในการใหบริการตาง ๆ 
           3) พัฒนาหองสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ใหเปน Digital Library 
      4.2 จัดต้ังศูนยการเรียนรูสําหรับทุกชวงวัยท่ีมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย ตอบสนองความตองการใน
การเรียนรูในแตละวัย เพ่ือใหมีพัฒนาการเรียนรูท่ีเหมาะสม และมีความสุขกับการเรียนรูตามความสนใจ      
     4.3 สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาและการเรียนรูสําหรับกลุมเปาหมายผูพิการโดยเนน
รูปแบบการศึกษาออนไลน 
 
 5. ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
     5.1 สงเสริมใหมีการใหความรูกับประชาชนในการรับมือและปรับตัวเพ่ือลดความเสียหายจากภัย
ธรรมชาติและผลกระทบท่ีเก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
     5.2 สรางความตระหนักถึงความสําคัญของการสรางสังคมสีเขียว สงเสริมความรูใหกับประชาชน
เก่ียวกับการคัดแยกตั้งแตตนทาง การกําจัดขยะ และการนํากลับมาใชซํ้า 
     5.3 สงเสริมใหหนวยงานและสถานศึกษาใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รวมท้ังลดการใช
ทรัพยากรท่ีสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เชน รณรงคเรื่องการลดการใชถุงพลาสติก การประหยัดไฟฟา เปนตน 
 
 6. ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
     6.1 พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการใหทันสมัย มีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ บริหารจัดการบนขอมูลและหลักฐานเชิงประจักษ มุงผลสัมฤทธิ์มีความโปรงใส 
    6.2 นํานวัตกรรมและเทคโนโลยีระบบการทํางานท่ีเปนดิจิทัลมาใชในการบริหารและพัฒนางาน 
    6.3 สงเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอยางตอเนื่อง ใหมีความรูและทักษะตามมาตรฐาน
ตําแหนงใหตรงกับสายงาน ความชํานาญ และความตองการของบุคลากร 
 
 

2.  นโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ 2564 
 เพ่ือใหการดําเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เปนไป
ดวยความเรียบรอย บรรลุเปาหมาย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศ
นโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือใหสวนราชการในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ยึดเปนกรอบการดําเนินงานในการจัดทําแผนและงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 พรอมท้ังขับเคลื่อนการดําเนินงานดานการศึกษาใหมีคุณภาพ ประสิทธิภาพในทุกมิติ 
โดยใชจายงบประมาณอยางคุมคา เพ่ือมุงเปาหมาย คือ ผูเรียนทุกชวงวัย ดังนี้ 
 
 หลักการตามนโยบาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 กระทรวงศึกษาธิการมุงม่ันดําเนินการภารกิจหลักตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 
2561 – 2580) ในฐานะหนวยงานเจาภาพขับเคลื่อนทุกแผนยอยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู และ
แผนยอยท่ี 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต รวมท้ังแผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา และ
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นโยบายรัฐบาลท้ังในสวนนโยบายหลักดานการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาศักยภาพของคนไทย
ทุกชวงวัย และนโยบายเรงดวน เรื่องการเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 
 
 นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นอ่ืน ๆ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2561 – 2564) นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความ
ม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) รวมท้ังนโยบายและแผนตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ โดยคาดหวังวาผูเรียนทุก
ชวงวัยจะไดรับการพัฒนาในทุกมิติ เปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ และมีความพรอมรวมขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศ สูความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน 
 
 ดังนั้น ในการเรงรัดการทํางานภาพรวมกระทรวงใหเกิดผลสัมฤทธิ์ เพ่ือสรางความเชื่อม่ันใหกับสังคม 
และผลักดันใหการจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ กระทรวงศึกษาธิการจึงกําหนดนโยบาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
 
 ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุงปฏิรูปองคการเพ่ือหลอมรวมภารกิจและ
บุคลากร เชน ดานการประชาสัมพันธ ดานการตางประเทศ ดานเทคโนโลยี ดานกฎหมาย ฯลฯ ท่ีสามารถลด
การใชทรัพยากรทับซอน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเปนเอกภาพ รวมท้ังการนําเทคโนโลยีดิจิทัลเขามาชวยท้ัง
การบริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเปนรัฐบาลดิจิทัล 
 ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุงปฏิรูปกระบวนการวางแผนงาน/โครงการ
แบบรวมมือและบูรณาการ ท่ีสามารถตอบโจทยของสังคมและเปนการพัฒนาท่ียั่งยืน รวมท้ังกระบวนการ
จัดทํางบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพและใชจายอยางคุมคา สงผลใหภาคสวนตาง ๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และ
นานาชาติ เชื่อม่ันและรวมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งข้ึน 
 ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนากําลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมุง
บริหารจัดการอัตรากําลังใหสอดคลองกับการปฏิรูปองคการ รวมท้ังพัฒนาสมรรถนะและความรูความสามารถ
ของบุคลากรภาครัฐ ใหมีความพรอมในการปฏิบัติงานรองรับความเปนรัฐบาลดิจิทัล 
 ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู โดยมุงใหครอบคลุมถึงการจัด
การศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีสามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21  
จุดเนนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 1. การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
    1.1 การจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ 
  จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการ
เรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ 
  สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถ่ินและหลักสูตรสถานศึกษา ตามความตองการ
จําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพ้ืนท่ี 
  พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลอง
ผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปดโลกทัศนมุมมองรวมกัน
ของผูเรียนและครูใหมากข้ึน 

10 



  พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพ่ือเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสราง
อาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ 
 
    1.2 การเรียนรูตลอดชีวิต 
  จัดการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับประชาชนทุกชวงวัย เนนสงเสริมและยกระดับทักษะ
ภาษาอังกฤษ (English for All) 
  สงเสริมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมสําหรับผูท่ีเขาสูสังคมสูงวัย อาทิ อาชีพท่ีเหมาะสม
รองรับสังคมสูงวัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดูแลผูสูงวัย หลักสูตร BUDDY โดยเนน
การมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน และผู เรียน หลักสูตรการเรียนรูออนไลน เ พ่ือสงเสริม
ประชาสัมพันธสินคาออนไลนระดับตําบล 
  สงเสริมโอกาสการเขาถึงการศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานทํา ในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต และเขตพ้ืนท่ีพิเศษ (พ้ืนท่ีสูง พ้ืนท่ีตามแนวตะเข็บ ชายแดน และพ้ืนท่ีเกาะ
แกง ชายฝงทะเล ท้ังกลุมชนตางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุมชนชายขอบ และแรงงานตางดาว) 
พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ 
รวมท้ังการจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนข้ันตอน 
พัฒนาครูอาชีวศึกษาท่ีมีความรูและความสามารถในทางปฏิบัติ (Hands – on Experience) เพ่ือใหมีทักษะ
และความเชี่ยวชาญทางวิชาการ โดยรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของประเทศจัดหลักสูตรการพัฒนา
แบบเขมขนระยะเวลาอยางนอย 1 ป 
  พัฒนาสมรรถนะและความรูความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ใหมีความพรอม
ในการปฏิบัติงานรองรับความเปนรัฐบาลดิจิทัลอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดใหมีศูนยพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ระดับจังหวัดท่ัวประเทศ 
 
 2. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
     พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต โดยนอมนํายุทธศาสตรพระราชทาน 
“เขาใจ เขาถึง พัฒนา” เปนหลักในการดําเนินการ 
     เฝาระวังภัยทุกรูปแบบท่ีเกิดข้ึนกับผูเรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัยจากยาเสพติด 
อาชญากรรมทางไซเบอร การคามนุษย 
     สงเสริมใหใชภาษาทองถ่ินรวมกับภาษาไทย เปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนท่ีท่ีใชภาษาอยาง
หลากหลาย เพ่ือวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษา
ท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
     ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต 
จิตอาสา โดยใชกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 
 
 3. การสรางความสามารถในการแขงขัน 
     สนับสนุนใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตกําลังแรงงานท่ีมีคุณภาพ ตามความเปนเลิศของแตละ
สถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนท่ี รวมท้ังสอดคลองกับความตองการของประเทศท้ังในปจจุบันและอนาคต 
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สนับสนุนใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอยางมีคุณภาพ และจัดการเรียนการสอนดวยเครื่องมือ
ปฏิบัติท่ีทันสมัยและสอดคลองกับเทคโนโลยี โดยเนนใหผูเรียนมีทักษะการวิเคราะหขอมูล (Data Analysis) 
และทักษะการสื่อสารภาษาตางประเทศ 
 

 4. การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
    พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู 
ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนคาใชจายตอหัวในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใหสอดคลองกับสภาพ
เศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
    ระดมสรรพกําลังเพ่ือสงเสริมสนับสนุนโรงเรียนนํารองพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา เพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ําทางการศึกษาใหสอดคลองพระราชบัญญัติพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 
 

 5. การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
         เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึง
ประสงคดานสิ่งแวดลอม 
     สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพ และ
สรางรายได 
 

 6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
     ปฏิรูปองคการเพ่ือลดความทับซอน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเปนเอกภาพของหนวยงานท่ีมี
ภารกิจใกลเคียงกัน เชน ดานประชาสัมพันธ ดานตางประเทศ ดานเทคโนโลยี ดานกฎหมาย เปนตน 
ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบท่ีเปนอุปสรรคและขอจํากัดในการดําเนินงาน โดยคํานึงถึงประโยชนของผูเรียน
และประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 
     สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
     พัฒนาระบบฐานขอมูลดานการศึกษา (Big Data) 
     พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนากําลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ ใหสอดคลองกับการ
ปฏิรูปองคการ 
     สนับสนุนใหสถานศึกษาเปนนิติบุคคล เพ่ือใหสามารถบริหารจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพไดอยาง
อิสระและมีประสิทธิภาพ ภายใตกรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ 
     จัดตั้งหนวยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 
     สงเสริมโครงการ 1 ตําบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเนนปรับสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอก
บริเวณโรงเรียนใหเอ้ือตอการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
 

 การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเนนสูการปฏิบัติ 
 ใหสวนราชการ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นํานโยบายและจุดเนน เปนกรอบแนวทางมา
ใชในการวางแผนและจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยคํานึงถึงมาตรการ 4 
ขอ ตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดใหแนวทางในการบริหารงบประมาณไว ดังนี้ (1) งดดูงาน
ตางประเทศ 1 ป ยกเวนกรณีท่ีมีความจําเปนและเปนประโยชนตอกระทรวงศึกษาธิการ (2) ลดการจัดอบรม
สัมมนาท่ีมีขนาดใหญและใชงบประมาณมาก (3) ยกเลิกการจัดงาน Event และ (4) ทบทวนงบประมาณท่ีมี
ความซํ้าซอน 
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 ใหมีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเนนสูการปฏิบัติ
ระดับพ้ืนท่ี โดยใหผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเปนประธาน สํานักงานศึกษาธิการภาคและสํานักตรวจ
ราชการและติดตามประเมินผล สป. เปนฝายเลขานุการและผูชวยเลขานุการตามลําดับ โดยมีบทบาทภารกิจ
ในการตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทํารายงานเสนอตอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามลําดับ 
 กรณีมีปญหาในเชิงพ้ืนท่ีหรือขอขัดของในการปฏิบัติงาน ใหศึกษา วิเคราะหขอมูลและดําเนินการ
แกไขปญหาในระดับพ้ืนท่ีกอน โดยใชภาคีเครือขายในการแกไขขอขัดของ พรอมท้ังรายงานตอคณะกรรมการ
ติดตามฯ ขางตน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการตามลําดับ 
 อนึ่ง สําหรับภารกิจของสวนราชการหลักและหนวยงานท่ีปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหนาท่ี 
(Function) งานในเชิงยุทธศาสตร (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนท่ี (Area) ซ่ึงไดดําเนินการอยูกอนเม่ือรัฐบาล
หรือกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสําคัญเพ่ิมเติมในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 นอกเหนือจากท่ีกําหนด หาก
มีความสอดคลองกับหลักการนโยบายและจุดเนนขางตน ใหถือเปนหนาท่ีของสวนราชการหลักและหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของตองเรงรัด กํากับ ติดตาม ตรวจสอบใหการดําเนินการเกิดผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพอยางเปน
รูปธรรมดวยเชนกัน 
 

 

3. นโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพ่ิมเติม) 
       เนื่องจากในหวงสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รัฐบาล
จึงไดกําหนดมาตรการปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซ่ึง
ทําใหสังคมไทยตองปรับเปลี่ยนชีวิตใหเขากับวิถีชีวิตใหม หรือ New Normal จึงมีความจําเปนตองปรับเปลี่ยน
รูปแบบการดําเนินการใหมีความปลอดภัยท้ังตอตัวผูเรียน ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาใหเปนไป
ดวยความเรียบรอย ดังนั้น นโยบาย “การศึกษายกกําลังสอง (Thailand Education Eco – System : TE2S) 
เปนการศึกษาท่ีเขาใจ Supply และตอบโจทย Demand” ดังกลาว 
       อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบายและจุดเนนของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพ่ิมเติม) ดังนี้ 
 

 หลักการตามนโยบาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพ่ิมเติม) 
 5. ดําเนินการปลดล็อก ปรับเปล่ียน เปดกวาง ท่ีเปนเง่ือนไขตาง ๆ  
     เพ่ือใหบรรลุผลตามนโยบาย “การศึกษายกกําลังสอง (Thailand Education Eco – System : 
TE2S) การศึกษาท่ีเขาใจ Supply และตอบโจทย Demand” โดย 
     ปลดล็อก กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศตาง ๆ เพ่ือใหเกิดความรวมมือกันระหวางภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมใหสามารถดําเนินการท่ีเก่ียวของกับการศึกษาไดอยางรวดเร็ว รวมถึงการ
บริหารการศึกษาของประเทศใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
     ปรับเปล่ียน หลักสูตรการเรียนการสอนท่ีมุงเนนการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพใหทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงของโลก ปรับเปลี่ยนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาผานศูนยพัฒนาศักยภาพ
บุคคลเพ่ือความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) เพ่ือใหครู Up Skill และ Re-Skill 
ของตนเองไดตลอดเวลา ท้ังนี้ เพ่ือสงตอความรูไปยังผูเรียนใหเปนคนดี คนเกง และคนท่ีมีคุณภาพ 
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     เปดกวาง เสรีทางการศึกษาใหภาคเอกชนท่ีมีคุณภาพเขามามีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษารวม
ประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเปนเลิศ (Human Capital 
Excellence Center : HCEC) จากแพลตฟอรมดิจิทัล (Digital Education Excellence Platform : DEEP) 
ใหครอบคลุมผูเรียนท่ัวประเทศ 
     ท้ังนี้ เพ่ือนําไปสูนักเรียนยกกําลังสอง ท่ีเนนเรียนเพ่ือรู พัฒนาทักษะเพ่ือทํา ครูยกกําลังสองท่ีเนน
เพ่ิมคนเกงมาเปนครู พัฒนาครูในระบบ หองเรียนยกกําลังสองท่ีเนนเรียนท่ีบาน ถามท่ีโรงเรียน หลักสูตรยก
กําลังสองท่ีเนนลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู  สื่อการเรียนรูยกกําลังสองท่ีเนนเรียนผานสื่อผสมผสาน ผานชองทาง
ท่ีหลากหลาย ไดแก On-Site เรียนท่ีโรงเรียน Online เรียนออนไลนผานแพลตฟอรมดานการศึกษาเพ่ือความ
เปนเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP) ท่ีมีเนื้อหามาตรฐานจากผูผลิตท่ีเปนภาคเอกชน 
On-Air เรียนผานโทรทัศน DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม โดยเนื้อหามาตรฐานจากผูผลิตท่ีเปน
ภาคเอกชน และ On-Demand ซ่ึงสามารถเรียนไดทุกท่ี ทุกเวลา ท่ีมีอินเทอรเน็ตและอุปกรณเชื่อมตอ 
โรงเรียนยกกําลังสองท่ีมุงเนนคุณภาพในโรงเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือความเปนเลิศทางวิชาการ 
เพ่ือความเปนเลิศทางภูมิปญญาทองถ่ินและวิสาหกิจชุมชนท่ีเนนคุณภาพของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพ่ือความ
เปนเลิศและความเชี่ยวชาญท่ีสามารถตอบโจทยทักษะและความรูท่ีเพ่ิมความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน 
 
 จุดเนนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพ่ิมเติม) 
 พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูท่ีจําเปน เพ่ือทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) 
และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเปนเลิศ (Human Capital Excellence 
Center : HCEC) 
 จัดการเรียนรูตลอดชีวิตผานเว็บไซต http://www.deep.go.th โดยปลดล็อกและเปดกวางให
ภาคเอกชนสามารถเขามาพัฒนาเนื้อหา เพ่ือใหผูเรียน ครู และผูบริหารทางการศึกษามีทางเลือกในการเรียนรู
ท่ีหลากหลาย และตลอดเวลาผานแพลตฟอรมดานการศึกษาเพ่ือความเปนเลิศ (Digital Education 
Excellence Platform : DEEP) 
 ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ 
(Excellence Individual Development Plan : EIDP) 
 จัดทํา “คูมือมาตรฐานโรงเรียน” เพ่ือกําหนดใหทุกโรงเรียนตองมีพ้ืนฐานท่ีจําเปน” 
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4. นโยบายการขับเคลื่อน กศน. สู กศน. WOW 
“กศน. WOW” เปนนโยบายของรัฐบาลในการประชุมคณะรัฐมนตรีอยางเปนทางการนอกสถานท่ี

ครั้งท่ี 1/2563 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ (ดร. กนกวรรณ วิลาวัลย) มอบหมายใหสํานักงาน กศน. ดําเนินการในเรื่องการเรียนรู
การใชดิจิทัล เพ่ือเปนเครื่องมือสําหรับหาชองทางในการสรางอาชีพ รวมท้ังจัดทําหลักสูตรพัฒนาอาชีพท่ี
เหมาะสมสําหรับผูท่ีเขาสูสังคมสูงวัย มุงสรางโอกาสใหประชาชนผูเรียนท่ีสําเร็จหลักสูตรสามารถมีงานทํา ซ่ึง
ในปงบประมาณ 2563 กศน. มีภารกิจสําคัญท่ีดําเนินการอยางตอเนื่องเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในทุกมิติ คือ 
การขับเคลื่อน กศน. สู “กศน.WOW (6G)” ไดแก 

1. Good Teacher การพัฒนาครู กศน. และบุคลากรท่ีเก่ียวของกับการจัดกิจกรรมการศึกษา
และเรียนรู โดยจะดําเนินการเกลี่ยเพ่ิมอัตราตําแหนง การสรรหา บรรจุ แตงตั้งขาราชการครู กศน. จํานวน 
928 อัตรา เพ่ือให กศน. อําเภอมีบุคลากรท่ีจะมาชวยกันขับเคลื่อนงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 

2. Good Place พัฒนา กศน.ตําบลใหมีบรรยากาศและสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู เปน
การยกระดับให กศน.ตําบล, หองสมุดประชาชน ศูนยการเรียนรูตนแบบ กศน. ใหเปนแหลงเรียนรูท่ีทันสมัย มี
คุณภาพตอบสนองตอการเรียนรูของประชาชนทุกชวงวัย Digital Library 928 กศน. 

3. Good Activities สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ อาทิ การ
ปรับหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพหลักสูตรลูกเสือมัคคุเทศก และพัฒนาการจัดการศึกษาออนไลน ปรับ
หลักสูตรระยะสั้นรองรับ NEW S-Curve 

4. Good Partnership การเสริมสรางความรวมมือกับภาคีเครือขาย โดยใหมีความรวมมือจัดทํา
ทําเนียบภูมิปญญาทองถ่ิน และสงเสริมภูมิปญญาสูการจัดการเรียนรูชุมชน 

5. Good Innovation การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา เพ่ือประโยชนตอการจัดการศึกษา
และกลุมเปาหมาย โดยใหจัดตั้งศูนยใหคําปรึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ brand กศน.  

6. Good Learning การจัดตั้งศูนยการเรียนรู ทุกชวงวัย ซ่ึงตองมีการจัดเตรียมขอมูลและ
ประสานงานเบื้องตน โดยผูบริหาร กศน. ท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค ตองชวยกันขับเคลื่อนภารกิจสําคัญ
ตางๆไปสูการปฏิบัติ และชวยกันถายทอดความเขาใจไปสูเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน พรอมท้ังดูแลและสนับสนุนให
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป 
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5. 12 ภารกิจ “เรงดวน” ท่ีจะตอง “จับตองได” ภายใน 6 เดือน 
     ของเลขาธิการ กศน. (นายวรัท พฤกษาทวีกุล) 
 

“คนสาราญ งานสําเร็จ” 
 1. นอมนาพระบรมราโชบายดานการศึกษาสูการปฏิบัติ “หนึ่งชุมชน หนึ่งนวัตกรรมการพัฒนาชุมชน
ถ่ินไทยงาม” เพ่ือความกินดีอยูดี มีงานทํา เชน โคกหนองนา 
โมเดล ,คลองสวยนาใส, พลังงานทดแทน (แสงอาทิตย) ,จิตอาสาพัฒนาชุมชน 
 2. ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) และ
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร. กนกวรรณ วิลาวัลย) ใหเกิดผลเปนรูปธรรม 
 3. เรงผลักดันรางพระราชบัญญัติสงเสริมการเรียนรู พ.ศ. .... ใหสําเร็จ และปรับโครงสรางการบริหาร
และอัตรากาลังใหสอดคลองกับบริบทการเปลี่ยนแปลง เรง “การสรรหา บรรจุ แตงตั้งท่ีมีประสิทธิภาพ” 
 4. ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรทุกระดับ ทุกประเภท ใหทันสมัย สอดคลองกับบริบทสภาวะปจจุบันและ
ความตองการของผูเรียน Credit Bank System / E-exam รวมท้ังสงเสริมกิจกรรมการพัฒนาผูเรียนดวย
กระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด เพ่ือสรางคนดี มีระเบียบวินัย และมีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง 
 5. พัฒนา Big data ของ กศน. ท่ีทันสมัย รวดเร็ว และทันที “ขอมูลและสารสนเทศ กศน. ท่ีทันสมัย 
จะปรากฏบนหนาจอมือถือทันที เม่ือคุณตองการ” รวมท้ังการสื่อสารและประชาสัมพันธงานของ กศน. ตองมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล “ตีฆองรองปาว ขาวชาว กศน.” 
 6. พัฒนาระบบการเรียนรู ONIE Digital Learning Platform รองรับ DEEP และ Digital Science 
Museum , ศูนยเรียนรูทุกชวงวัย รวมท้ังสื่อการเรียนการสอน แหลงเรียนรู ในทุกกลุมเปาหมาย “เรียนรูไดทุก
ท่ี ทุกเวลา” 
 7. สงเสริมการพัฒนาความสามารถดานดิจิทัล Digital Literacy ใหกับบุคลากร กศน. ทุกระดับ และ
กลุมเปาหมายทุกกลุม 
 8. สงเสริม สนับสนุนการฝกอาชีพเพ่ือการมีงานทา “Re-Skill Up-Skill และออกใบรับรองความรู
ความสามารถ” 
 9. สงเสริมการมีสวนรวมกับทุกภาคีเครือขายและภาคเอกชนในการฝกอาชีพและสงเสริมการตลาด 
เพ่ือยกระดับผลิตภัณฑ/สินคา กศน. ขยายชองทางการจําหนาย 
 10. ซอมแซม ฟนฟูอาคาร สถานท่ี สิ่งแวดลอมของสานักงานทุกแหง และแหลงเรียนรูทุกแหง ให
สะอาด ปลอดภัย พรอมใหบริการดวย มิตรไมตรี “กศน.งามตาประชาชื่นใจ” 
 11. จัดกิจกรรมสงเสริมความสัมพันธของชาว กศน. “กศน. เกมส” และกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ
ของพ่ีนองชาว กศน. 
 12. บูรณการรวมกับหนวยงานตางๆ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ท้ังในสวนกลางและภูมิภาค “ทีม 
กศน.” “ทีมกระทรวงศึกษาธิการ” 
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6. นโยบายและจุดเนนการดําเนินงาน สํานักงาน กศน.  
     ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 วิสัยทัศน  
 คนไทยไดรับโอกาสการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ สามารถดํารงชีวิตท่ีเหมาะสม 
กับชวงวัย สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะท่ีจําเปนในโลกศตวรรษท่ี 21  
 
 พันธกิจ  
 1. จัดและสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยท่ีมีคุณภาพ สอดคลองกับ หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือยกระดับการศึกษา พัฒนาทักษะการเรียนรูของประชาชน ทุกกลุมเปาหมาย
ใหเหมาะสมทุกชวงวัย พรอมรับการเปลี่ยนแปลงบริบททางสังคม และกาวสูการเปนสังคม แหงการเรียนรู
ตลอดชีวิตอยางยั่งยืน  
 2. สงเสริม สนับสนุน แสวงหา และประสานความรวมมือเชิงรุกกับภาคีเครือขาย ใหเขามามีสวนรวม 
ในการสนับสนุนและจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรูตลอดชีวิต ในรูปแบบ
ตางๆ ใหกับประชาชน  
 3. สงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา และนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชพัฒนาประสิทธิภาพ ใน
การจัดและใหบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใหกับประชาชนอยางท่ัวถึง  
 4. พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู สื่อและนวัตกรรม การวัดและประเมินผล ใน
ทุกรูปแบบใหมีคุณภาพและมาตรฐาน สอดคลองกับบริบทในปจจุบัน  
5. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือมุงจัดการศึกษา และการเรียนรูท่ี
มีคุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 
 เปาประสงค 
  1. ประชาชนผูดอย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษา รวมท้ังประชาชนท่ัวไปไดรับโอกาส 
ทางการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การศึกษาตอเนื่อง และการศึกษา 
ตามอัธยาศัย ท่ีมีคุณภาพอยางเทาเทียมและท่ัวถึง เปนไปตามสภาพ ปญหา และความตองการของแตละ 
กลุมเปาหมาย    
 2. ประชาชนไดรับการยกระดับการศึกษา สรางเสริมและปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม 
ความเปนพลเมือง ท่ีสอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อันนําไปสูการยกระดับคุณภาพชีวิตและ 
เสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชน เพ่ือพัฒนาไปสูความม่ันคงและยั่งยืนทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร และสิ่งแวดลอม 
  3. ประชาชนไดรับโอกาสในการเรียนรูและมีเจตคติทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ท่ีเหมาะสม สามารถคิด วิเคราะห และประยุกตใชในชีวิตประจําวัน รวมท้ังแกปญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ไดอยางสรางสรรค 
  4. ประชาชนไดรับการสรางและสงเสริมใหมีนิสัยรักการอานเพ่ือพัฒนาการแสวงหาความรู 
ดวยตนเอง 
  5. ชุมชนและภาคีเครือขายทุกภาคสวน มีสวนรวมในการจัด สงเสริม และสนับสนุนการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมท้ังการขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรูของชุมชน 
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  6. หนวยงานและสถานศึกษา กศน. สามารถนําเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีดิจิทัล 
มาใชในการยกระดับคุณภาพในการจัดการเรียนรูและเพ่ิมโอกาสการเรียนรูใหกับประชาชน 
  7. หนวยงานและสถานศึกษาพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และการจัดกระบวนการเรียนรูเพ่ือแกปญหา 
และพัฒนาคุณภาพชีวิต ท่ีตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงบริบทดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร และสิ่งแวดลอม รวมท้ังตามความตองการของประชาชนและชุมชนในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
  8. หนวยงานและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการองคกรท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ 
และเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 
  9. บุคลากร กศน.ทุกประเภททุกระดับไดรับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการปฏิบัติงานตามสายงานอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 ตัวช้ีวัด 
 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
  1. จํานวนผูเรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีไดรับการสนับสนุนคาใชจาย 
ตามสิทธิท่ีกําหนดไว 
  2. จํานวนของคนไทยกลุมเปาหมายตาง ๆ ท่ีเขารวมกิจกรรมการเรียนรู/ไดรับบริการกิจกรรม 
การศึกษาตอเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัยท่ีสอดคลองกับสภาพ ปญหา และความตองการ 
  3. รอยละของกําลังแรงงานท่ีสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนข้ึนไป 
  4. จํานวนภาคีเครือขายท่ีเขามามีสวนรวมในการจัด/พัฒนา/สงเสริมการศึกษา (ภาคีเครือขาย 
 : สถานประกอบการ องคกร หนวยงานท่ีมารวมจัด/พัฒนา/สงเสริมการศึกษา) 
  5. จํานวนประชาชน เด็ก และเยาวชนในพ้ืนท่ีสูง และชาวไทยมอแกน ในพ้ืนท่ี 5 จังหวัด 
11 อําเภอ ไดรับบริการการศึกษาตลอดชีวิตจากศูนยการเรียนชุมชนสังกัดสํานักงาน กศน. 
  6. จํานวนผูรับบริการในพ้ืนท่ีเปาหมายไดรับการสงเสริมดานการรูหนังสือและการพัฒนาทักษะชีวิต 
  7. จํานวนนักเรียน/นักศึกษาท่ีไดรับบริการติวเขมเต็มความรู 
8. จํานวนประชาชนท่ีไดรับการฝกอาชีพระยะสั้น สามารถสรางหรือพัฒนาอาชีพเพ่ือสรางรายได 
  9. จํานวน ครู กศน. ตําบล ไดรับการพัฒนาศักยภาพดานการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
เพ่ือการสื่อสาร 
  10. จํานวนประชาชนท่ีไดรับการฝกอบรมภาษาตางประเทศเพ่ือการสื่อสารดานอาชีพ 
  11. จํานวนผูผานการอบรมหลักสูตรการดูแลผูสูงอายุ 
  12. จํานวนประชาชนท่ีผานการอบรมจากศูนยดิจิทัลชุมชน 
  13. จํานวนศูนยการเรียนชุมชน กศน. บนพ้ืนท่ีสูง ในพ้ืนท่ี 5 จังหวัด ท่ีสงเสริมการพัฒนาทักษะ 
การฟง พูดภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร รวมกันในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ตชด. และกศน 
  14. จํานวนหลักสูตรหรือสื่อออนไลนท่ีใหบริการกับประชาชน ท้ังการศึกษานอกระบบ 
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การศึกษาตอเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 
 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
  1. รอยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบ (N-NET) 
ทุกรายวิชาทุกระดับ 
  2. รอยละของผูเรียนท่ีไดรับการสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเทียบกับคาเปาหมาย 
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  3. รอยละของประชาชนกลุมเปาหมายท่ีลงทะเบียนเรียนในทุกหลักสูตร/กิจกรรมการศึกษาตอเนื่อง 
เทียบกับเปาหมาย 
  4. รอยละของผูผานการฝกอบรม/พัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้นสามารถนําความรูไปใช 
ในการประกอบอาชีพหรือพัฒนางานได 
  5. รอยละของผูเรียนในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพ หรือทักษะ 
ดานอาชีพ สามารถมีงานทําหรือนําไปประกอบอาชีพได 
  6. รอยละของผูจบหลักสูตร/กิจกรรมท่ีสามารถนําความรูความเขาใจไปใชไดตามจุดมุงหมาย 
ของหลักสูตร/กิจกรรม การศึกษาตอเนื่อง 
  7. รอยละของประชาชนท่ีไดรับบริการมีความพึงพอใจตอการบริการ/เขารวมกิจกรรมการเรียนรู 
การศึกษาตามอัธยาศัย 
  8. รอยละของประชาชนกลุมเปาหมายท่ีไดรับบริการ/เขารวมกิจกรรมท่ีมีความรูความเขาใจ/เจตคติ/ 
ทักษะ ตามจุดมุงหมายของกิจกรรมท่ีกําหนด ของการศึกษาตามอัธยาศัย 
  9. รอยละของผูสูงอายุท่ีเปนกลุมเปาหมาย มีโอกาสมาเขารวมกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิต 
 

 ภารกิจตอเนื่อง  
 1. ดานการจัดการศึกษาและการเรียนรู  
     1.1 การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
  1) สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบตั้งแตปฐมวัยจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดย
ดําเนินการ ใหผูเรียนไดรับการสนับสนุนคาจัดซ้ือหนังสือเรียน คาจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน และคา
จัดการเรียน การสอนอยางท่ัวถึงและเพียงพอ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเขาถึงบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพโดย
ไมเสียคาใชจาย 
  2) จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหกับกลุมเปาหมายผูดอย พลาดและ
ขาดโอกาสทางการศึกษา ผานการเรียนแบบเรียนรูดวยตนเอง การพบกลุม การเรียนแบบชั้นเรียน และการจัด
การศึกษาทางไกล 
  3) พัฒนาประสิทธิภาพ คุณภาพ และมาตรฐานการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน ท้ังดานหลักสูตร รูปแบบ/กระบวนการเรียนการสอน สื่อและนวัตกรรม ระบบการวัดและ
ประเมินผลการเรียน และระบบการใหบริการนักศึกษาในรูปแบบอ่ืนๆ 
  4) จัดใหมีการประเมินเพ่ือเทียบระดับการศึกษา และการเทียบโอนความรูและประสบการณ 
ท่ีมีความโปรงใส ยุติธรรม ตรวจสอบได มีมาตรฐานตามท่ีกําหนด และสามารถตอบสนองความตองการของ
กลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   5) จัดใหมีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนท่ีมีคุณภาพ ท่ีผูเรียนตองเรียนรูและเขารวมปฏิบัติ
กิจกรรม เพ่ือเปนสวนหนึ่งของการจบหลักสูตรอาทิ กิจกรรมเสริมสรางความสามัคคี กิจกรรมเก่ียวกับการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด การแขงขันกีฬา การบําเพ็ญสาธารณประโยชนอยางตอเนื่อง การสงเสริม
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุว
กาชาดกิจกรรมจิตอาสา และการจัดตั้งชมรม/ชุมนุม พรอมท้ังเปดโอกาสใหผูเรียนนํากิจกรรมการบําเพ็ญ
ประโยชนอ่ืน ๆ นอกหลักสูตรมาใชเพ่ิมชั่วโมงกิจกรรมใหผูเรียนจบตามหลักสูตรได 
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     1.2 การสงเสริมการรูหนังสือ 
  1) พัฒนาระบบฐานขอมูลผูไมรูหนังสือ ใหมีความครบถวน ถูกตอง ทันสมัยและเปนระบบ
เดียวกันท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค 
  2) พัฒนาหลักสูตร สื่อ แบบเรียน เครื่องมือวัดผลและเครื่องมือการดําเนินงานการสงเสริม
การรูหนังสือท่ีสอดคลองกับสภาพแตละกลุมเปาหมาย 
  3) พัฒนาครู กศน. และภาคีเครือขายท่ีรวมจัดการศึกษา ใหมีความรู ความสามารถ และ
ทักษะการจัดกระบวนการเรียนรูใหกับผูไมรูหนังสืออยางมีประสิทธิภาพ และอาจจัดใหมีอาสาสมัครสงเสริม
การรูหนังสือในพ้ืนท่ีท่ีมีความตองการจําเปนเปนพิเศษ 
  4) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมสงเสริมการรูหนังสือ การคงสภาพการรู
หนังสือ การพัฒนาทักษะการรูหนังสือใหกับประชาชนเพ่ือเปนเครื่องมือในการศึกษาและเรียนรูอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิตของประชาชน 
 
      1.3 การศึกษาตอเนื่อง 
  1) จัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทําอยางยั่งยืน โดยใหความสําคัญกับการจัดการศึกษา
อาชีพเพ่ือการมีงานทําในกลุมอาชีพเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม คหกรรม และอาชีพเฉพาะทาง
หรือการบริการ รวมถึงการเนนอาชีพชางพ้ืนฐาน ท่ีสอดคลองกับศักยภาพของผูเรียน ความตองการและ
ศักยภาพของแตละพ้ืนท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐานเปนท่ียอมรับ สอดรับกับความตองการของตลาดแรงงาน และ
การพัฒนาประเทศตลอดจนสรางความเขมแข็งใหกับศูนยฝกอาชีพชุมชน โดยจัดใหมีหนึ่งอาชีพเดน รวมท้ังให
มีการกํากับ ติดตาม และรายงานผลการจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทําอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
  2) จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตใหกับทุกกลุมเปาหมาย โดยเฉพาะคนพิการ ผูสูงอายุท่ี
สอดคลองกับความตองการจําเปนของแตละบุคคล และมุงเนนใหทุกกลุมเปาหมายมีทักษะการดํารงชีวิต
ตลอดจนสามารถประกอบอาชีพพ่ึงพาตนเองไดมีความรูความสามารถในการบริหารจัดการชีวิตของตนเองให
อยูในสังคมไดอยางมีความสุขสามารถเผชิญสถานการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และเตรียมพรอมสําหรับการปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของขาวสารขอมูลและเทคโนโลยีสมัยใหมใน
อนาคต โดยจัดกิจกรรมท่ีมีเนื้อหาสําคัญตางๆ เชน สุขภาพกายและจิต การปองกันภัยยาเสพติด เพศศึกษา 
คุณธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงคความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ผานการศึกษารูปแบบตาง ๆ อาทิ คาย
พัฒนาทักษะชีวิตการจัดตั้งชมรม/ชุมนุม การสงเสริมความสามารถพิเศษตาง ๆ 
  3) จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน โดยใชหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู
แบบบูรณาการในรูปแบบของการฝกอบรม การประชุม สัมมนา การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดกิจกรรม
จิตอาสา การสรางชุมชนนักปฏิบัติ และรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย และบริบทของชุมชนแตละ
พ้ืนท่ี เคารพความคิดของผูอ่ืน ยอมรับความแตกตางและหลากหลายทางความคิดและอุดมการณ รวมท้ังสังคม
พหุวัฒนธรรม โดยจัดกระบวนการใหบุคคลรวมกลุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน สรางกระบวนการจิต
สาธารณะการสรางจิตสํานึกความเปนประชาธิปไตย การเคารพในสิทธิ และรับผิดชอบตอหนาท่ีความเปน
พลเมืองดีการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม การบําเพ็ญประโยชนในชุมชน การบริหารจัดการน้ํา การรับมือกับ
สาธารณภัยการอนุรักษพลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ชวยเหลือซ่ึงกันและกันในการพัฒนา
สังคมและชุมชนอยางยั่งยืน 
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  4) การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผานกระบวนการเรียนรู
ตลอดชีวิตในรูปแบบตางๆ ใหกับประชาชน เพ่ือเสริมสรางภูมิคุมกัน สามารถยืนหยัดอยูไดอยางม่ันคง และมี
การบริหารจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสม ตามทิศทางการพัฒนาประเทศสูความสมดุลและยั่งยืน 
       1.4 การศึกษาตามอัธยาศัย 
  1) พัฒนาแหลงการเรียนรูท่ีมีบรรยากาศและสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการอานและพัฒนา 
ศักยภาพการเรียนรูใหเกิดข้ึนในสังคมไทย ใหเกิดข้ึนอยางกวางขวางและท่ัวถึง เชน พัฒนาหองสมุดประชาชน
ทุกแหงใหมีการบริการท่ีทันสมัย สงเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครสงเสริมการอาน การสรางเครือขายสงเสริม
การอานจัดหนวยบริการเคลื่อนท่ีพรอมอุปกรณเพ่ือจัดกิจกรรมสงเสริมการอานและการเรียนรูท่ีหลากหลาย
ใหบริการกับประชาชนในพ้ืนท่ีตางๆ อยางท่ัวถึง สมํ่าเสมอ รวมท้ังเสริมสรางความพรอมในดานบุคลากร สื่อ 
อุปกรณเพ่ือสนับสนุนการอาน และการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการอานอยางหลากหลาย 
  2) จัดสรางและพัฒนาศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษา ใหเปนแหลงเรียนรูวิทยาศาสตรตลอด
ชีวิตของประชาชน เปนแหลงสรางนวัตกรรมฐานวิทยาศาสตร และเปนแหลงทองเท่ียวเชิงศิลปะวิทยาการ
ประจําทองถ่ินโดยจัดทําและพัฒนานิทรรศการ สื่อและกิจกรรมการศึกษาท่ีเนนการเสริมสรางความรูและสราง
แรงบันดาลใจดานวิทยาศาสตร สอดแทรกวิธีการคิดเชิงวิเคราะห การคิดเชิงสรางสรรค และปลูกฝงเจตคติทาง
วิทยาศาสตรผานการกระบวนการเรียนรูท่ีบูรณาการความรูดานวิทยาศาสตร ควบคูกับเทคโนโลยี วิศวกรรม 
ศาสตรและคณิตศาสตรรวมท้ังสอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บริบทของชุมชน และประเทศ 
รวมท้ังระดับภูมิภาคและระดับโลก เพ่ือใหประชาชนมีความรูและสามารถนําความรูและทักษะไปประยุกตใช
ในการดําเนินชีวิต การพัฒนาอาชีพ การรักษาสิ่งแวดลอม การบรรเทาและปองกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
รวมท้ังมีความสามารถในการปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีเปนไปอยางรวดเร็วและ
รุนแรง (Disruptive Change)ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
      1.5 ประสานความรวมมือหนวยงาน องคกร หรือภาคสวนตางๆ ท่ีมีแหลงเรียนรูอ่ืนๆ เชน 
พิพิธภัณฑ ศูนยเรียนรู แหลงโบราณคดี หองสมุด เพ่ือสงเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยใหมีรูปแบบ 
ท่ีหลากหลาย และตอบสนองความตองการของประชาชน 
 

 2. ดานหลักสูตร ส่ือ รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู การวัดและประเมินผล บริการทางวิชาการ 
และการประกันคุณภาพการศึกษา 
      2.1 สงเสริมการพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูและกิจกรรม เพ่ือสงเสริม 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยท่ีหลากหลาย ทันสมัย รวมท้ังหลักสูตรทองถ่ินท่ีสอดคลองกับ
สภาพบริบทของพ้ืนท่ี และความตองการของกลุมเปาหมายและชุมชน 
     2.2 สงเสริมการพัฒนาสื่อแบบเรียน สื่ออิเล็กทรอนิกสและสื่ออ่ืนๆ ท่ีเอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียน 
กลุมเปาหมายท่ัวไปและกลุมเปาหมายพิเศษ 
     2.3 พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาทางไกลใหมีความทันสมัย ดวยระบบหองเรียนและการ
ควบคุมการสอบออนไลน 
     2.4 พัฒนาระบบการประเมินเพ่ือเทียบระดับการศึกษา และการเทียบโอนความรูและ
ประสบการณเพ่ือใหมีคุณภาพ มาตรฐาน และสามารถตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ รวมท้ังมีการประชาสัมพันธใหสาธารณชนไดรับรูและสามารถเขาถึงระบบการประเมินได 
     2.5 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการศึกษานอกระบบทุกหลักสูตร โดยเฉพาะหลักสูตร 
ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน โดยการนําแบบทดสอบกลาง และระบบการสอบอิเล็กทรอนิกส 
(e-Exam) มาใชอยางมีประสิทธิภาพ 
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     2.6 สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู 
การวัดและประเมินผล และเผยแพรรูปแบบการจัด สงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย รวมท้ังใหมีการนําไปสูการปฏิบัติอยางกวางขวางและมีการพัฒนาใหเหมาะสมกับ
บริบทอยางตอเนื่อง 
     2.7 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใหไดมาตรฐาน เพ่ือพรอมรับการประเมิน 
คุณภาพภายนอก โดยพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจ ตระหนักถึงความสําคัญของระบบการประกัน
คุณภาพและสามารถดําเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาไดอยางตอเนื่องโดยใชการประเมิน
ภายในดวยตนเองและจัดใหมีระบบสถานศึกษาพ่ีเลี้ยงเขาไปสนับสนุนอยางใกลชิด สําหรับสถานศึกษาท่ียัง
ไมไดเขารับการประเมินคุณภาพภายนอก ใหพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหไดคุณภาพตามมาตรฐานท่ี
กําหนด 
 
 6. ดานบุคลากร ระบบการบริหารจัดการ และการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
      6.1 การพัฒนาบุคลากร 
          1) พัฒนาบุคลากรทุกระดับ ทุกประเภทใหมีสมรรถนะสูงข้ึนอยางตอเนื่อง ท้ังกอนและ
ระหวางการดํารงตําแหนงเพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานและบริหารจัดการการ
ดําเนินงานของหนวยงานและสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังสงเสริมใหขาราชการในสังกัดพัฒนา
ตนเองเพ่ือเลื่อนตําแหนงหรือเลื่อนวิทยฐานะ โดยเนนการประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ 
          2) พัฒนาศึกษานิเทศก กศน. ใหมีสมรรถนะท่ีจําเปนครบถวน มีความเปนมืออาชีพ สามารถ 
ปฏิบัติการนิเทศไดอยางมีศักยภาพ เพ่ือรวมยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยในสถานศึกษา 
          3) พัฒนาหัวหนา กศน. ตําบล/แขวง ใหมีสมรรถนะสูงข้ึน เพ่ือการบริหารจัดการ กศน.
ตําบล/แขวง และการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจอยางมีประสิทธิภาพ โดยเนนการเปนนักจัดการความรูและ 
ผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพอยางแทจริง 
          4) พัฒนาครู กศน. และบุคลากรท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาใหสามารถจัดรูปแบบการ
เรียนรูไดอยางมีคุณภาพ โดยสงเสริมใหมีความรูความสามารถในการจัดทําแผนการสอน การจัดกระบวนการ
เรียนรูการวัดและประเมินผล และการวิจัยเบื้องตน 
          5) พัฒนาศักยภาพบุคลากร ท่ีรับผิดชอบการบริการการศึกษาและการเรียนรู ใหมีความรู
ความสามารถและมีความเปนมืออาชีพในการจัดบริการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชน 
          6) สงเสริมใหคณะกรรมการ กศน. ทุกระดับ และคณะกรรมการสถานศึกษา มีสวนรวมใน
การบริหารการดําเนินงานตามบทบาทภารกิจของ กศน. อยางมีประสิทธิภาพ 
          7) พัฒนาอาสาสมัคร กศน. ใหสามารถทําหนาท่ีสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยไดอยางมีประสิทธิภาพ 
          8) พัฒนาสมรรถนะและเสริมสรางความสัมพันธระหวางบุคลากร รวมท้ังภาคีเครือขายท้ังใน
และตางประเทศในทุกระดับ โดยจัดใหมีกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางสัมพันธภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ทํางานรวมกันในรูปแบบท่ีหลากหลายอยางตอเนื่อง อาทิ การแขงขันกีฬา การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการทํางาน 
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      6.2 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและอัตรากําลัง 
          1) จัดทําแผนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและดําเนินการปรับปรุงสถานท่ี และวัสดุอุปกรณ
ใหมีความพรอมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู 
          2) บริหารอัตรากําลังท่ีมีอยู ท้ังในสวนท่ีเปนขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจาง 
ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน 
          3) แสวงหาความรวมมือจากภาคีเครือขายทุกภาคสวนในการระดมทรัพยากรเพ่ือนํามาใชใน
การปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานใหมีความพรอมสําหรับดําเนินกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย และการสงเสริมการเรียนรูสําหรับประชาชน 
       6.3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
          1) พัฒนาระบบฐานขอมูลใหมีความครบถวน ถูกตอง ทันสมัย และเชื่อมโยงกันท่ัวประเทศ
อยางเปนระบบเพ่ือใหหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดสามารถนําไปใชเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหาร
การวางแผน การปฏิบัติงาน การติดตามประเมินผล รวมท้ังจัดบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอยางมีประสิทธิภาพ 
          2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ โดยพัฒนาระบบการกํากับ ควบคุมและ
เรงรัดการเบิกจายงบประมาณใหเปนตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 
          3) พัฒนาระบบฐานขอมูลรวมของนักศึกษา กศน. ใหมีความครบถวน ถูกตอง ทันสมัยและ
เชื่อมโยงกันท่ัวประเทศ สามารถสืบคนและสอบทานไดทันความตองการเพ่ือประโยชนในการจัดการศึกษา
ใหกับผูเรียนและการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 
          4) สงเสริมใหมีการจัดการความรูในหนวยงานและสถานศึกษาทุกระดับ รวมท้ังการศึกษาวิจัย
เพ่ือสามารถนํามาใชในการพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับความตองการของประชาชนและ
ชุมชนพรอมท้ังพัฒนาขีดความสามารถเชิงการแขงขันของหนวยงานและสถานศึกษา 
          5) สรางความรวมมือของทุกภาคสวนท้ังในประเทศและตางประเทศ ในการพัฒนาและ
สงเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรูตลอดชีวิต 
          6) สงเสริมการใชระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส (E-office) ในการบริหารจัดการ เชน ระบบ
การลาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ระบบการขอใชรถราชการ ระบบการขอใชหองประชุม เปนตน 
     6.4 การกํากับ นิเทศ ติดตาม ประเมิน และรายงานผล 
          1) สรางกลไกการกํากับ นิเทศ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดําเนินงานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใหเชื่อมโยงกับหนวยงาน สถานศึกษา และภาคีเครือขายท้ังระบบ 
          2) ใหหนวยงานและสถานศึกษาท่ีเก่ียวของทุกระดับ พัฒนาระบบกลไกการกํากับ ติดตาม
และรายงานผลการนํานโยบายสูการปฏิบัติ ใหสามารถตอบสนองการดําเนินงานตามนโยบายในแตละเรื่องได
อยางมีประสิทธิภาพ 
          3) สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสื่ออ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสม เพ่ือการ
กํากับนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลอยางมีประสิทธิภาพ 
          4) พัฒนากลไกการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปของหนวยงาน สถานศึกษา เพ่ือการรายงานผลตามตัวชี้วัดในคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป
ของสํานักงาน กศน. ใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ เปนไปตามเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาท่ีกําหนด 
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          5) ใหมีการเชื่อมโยงระบบการนิเทศในทุกระดับ ท้ังหนวยงานภายในและภายนอกองคกร
ตั้งแตสวนกลาง ภูมิภาค กลุมจังหวัด จังหวัด อําเภอ/เขต และตําบล/แขวง เพ่ือความเปนเอกภาพในการใช
ขอมูลและการพัฒนางานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
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 สวนท่ี 3 ขอบขายและกรอบการนิเทศ 
 

1. ขอบขายและกรอบการนิเทศการดําเนินงาน 
    ตามนโยบายเรงดวนเพื่อรวมขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 
    และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ 2564 
 

 1. ยุทธศาสตรดานความม่ันคง 
     1.1 การพัฒนาและเสริมสรางความจงรักภักดีตอสถาบันหลักของชาติ 
    1.2 การนอมนําและเผยแพรศาสตรพระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทาง
พระราชดําริ 
     1.3 การเสริมสรางความรูความเขาใจ และการมีสวนรวมอยางถูกตองกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
    1.4 การสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามในรูปแบบ
ใหม เชน ยาเสพติด การคามนุษย ภัยจากไซเบอร ภัยพิบัติจากธรรมชาติ โรคอุบัติใหม 
 

 2. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
    2.1 การพัฒนาและสงเสริมประชาชนเพ่ือตอยอดการผลิตและจําหนายสินคาและผลิตภัณฑ กศน. 
ออนไลน 
    2.2 การประสานความรวมมือกับภาคเอกชนในการเพ่ิมชองทางการจําหนายสินคาและผลิตภัณฑ
ใหกวางขวางยิ่งข้ึน 
 

 3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
     3.1 การพัฒนาครูและบุคลากรท่ีเก่ียวของกับการจัดกิจกรรมและการเรียนรูเปนผูเชื่อมโยงความรู
กับผูเรียนและผูรับบริการ มีความเปน “ครูมืออาชีพ” มีจิตบริการ มีความรอบรูและทันตอการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม และเปน “ผูอํานวยการการเรียนรู” ท่ีสามารถบริหารจัดการความรู กิจกรรมและการเรียนรูท่ีดี 
     3.2 การพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพระยะสั้น ใหมีความหลากหลาย ทันสมัยเหมาะสม
กับบริบทของพ้ืนท่ี และตอบสนองความตองการของประชาชนผูรับบริการ 
      3.3 การสงเสริมการจัดการเรียนรูท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เอ้ือตอการเรียนรูสําหรับทุกคน
สามารถเรียนไดทุกท่ีทุกเวลา มีกิจกรรมท่ีหลากลาย นาสนใจ สนองตอบความตองการของชุมชน 
      3.4 การเสริมสรางความรวมมือกับภาคีเครือขาย ประสาน สงเสริมความรวมมือภาคีเครือขายท้ัง
ภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมท้ังสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของ
ชุมชนเพ่ือสรางความเขาใจ และใหเกิดความรวมมือในการสงเสริม สนับสนุน และจัดการศึกษาและการเรียนรู
ใหกับประชาชนอยางมีคุณภาพ 
      3.5 การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือประโยชนตอการจัดการศึกษาและกลุมเปาหมายเชน 
จัดการศึกษาออนไลน กศน. ท้ังในรูปแบบของการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพและ
การศึกษาตามอัธยาศัย รวมท้ังสงเสริมการใชเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู
และใชการวิจัยอยางงายเพ่ือสรางนวัตกรรมใหม 
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      3.6 การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนท่ัวไป ดานความรูความ
เขาใจ และทักษะในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) 
      3.7 การยกระดับการศึกษาใหกับกลุมเปาหมายทหารกองประจําการ รวมท้ังกลุมเปาหมายพิเศษ 
อ่ืน อาทิ ผูตองขัง คนพิการ เด็กออกกลางคัน ประชากรวัยเรียนท่ีอยูนอกระบบการศึกษา ใหจบการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

 4. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
      4.1 การพัฒนาแหลงเรียนรูใหมีบรรยากาศและสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรูมีความพรอมใน
การใหบริการกิจกรรมการศึกษาและการเรียนรู 
           1) การยกระดับ กศน. ใหเปน กศน.ตําบล 5 ดี พรีเมียม ท่ีประกอบดวย ครูดี สถานท่ีดี 
กิจกรรมดี เครือขายดี และมีนวัตกรรมการเรียนรูท่ีดีมีประโยชน 
           2) จัดใหมีศูนยการเรียนรูตนแบบ กศน. เพ่ือยกระดับการเรียนรูเปนพ้ืนท่ีการเรียนรู (Co -
Learning Space) ท่ีทันสมัยสําหรับทุกคน มีความพรอมในการใหบริการตาง ๆ 
      4.2 การจัดตั้งศูนยการเรียนรูสําหรับทุกชวงวัยท่ีมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย ตอบสนองความตองการ
ในการเรียนรูในแตละวัย เพ่ือใหมีพัฒนาการเรียนรูท่ีเหมาะสม และมีความสุขกับการเรียนรูตามความสนใจ 
      4.3 การสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาและการเรียนรูสําหรับกลุมเปาหมายผูพิการโดย
เนนรูปแบบการศึกษาออนไลน 
 

 5. ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
     5.1 การสงเสริมใหมีการใหความรูกับประชาชนในการรับมือและปรับตัวเพ่ือลดความเสียหายจาก
ภัยธรรมชาติและผลกระทบท่ีเก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
     5.2 การสรางความตระหนักถึงความสําคัญของการสรางสังคมสีเขียว สงเสริมความรูใหกับ
ประชาชนเก่ียวกับการคัดแยกตั้งแตตนทาง การกําจัดขยะ และการนํากลับมาใชซํ้า 
     5.3 การสงเสริมใหสถานศึกษาใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รวมท้ังลดการใชทรัพยากรท่ี
สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เชน รณรงคเรื่องการลดการใชถุงพลาสติก การประหยัดไฟฟา  
 

 6. ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
     6.1 การพัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการใหทันสมัย มีความโปรงใส ปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการบนขอมูลและหลักฐานเชิงประจักษ มุงผลสัมฤทธิ์มีความโปรงใส 
     6.2 การนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีระบบการทํางานท่ีเปนดิจิทัลมาใชในการบริหารและพัฒนา
งาน 
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2. ขอบขายและกรอบการนิเทศการดําเนินงาน 
    ตามนโยบายการขับเคลื่อน กศน. สู กศน. WOW 

 1. Good Teacher  
     การพัฒนาครู กศน. และบุคลากรท่ีเก่ียวของกับการจัดกิจกรรมการศึกษาและเรียนรู  
 2. Good Place Best Check in 
     การพัฒนา กศน. ตําบลใหมีบรรยากาศและสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู  
     การยกระดับให กศน.ตําบล, หองสมุดประชาชน ศูนยการเรียนรูตนแบบ กศน. ใหเปนแหลงเรียนรู
ท่ีทันสมัย มีคุณภาพตอบสนองตอการเรียนรูของประชาชนทุกชวงวัย Digital Library 
 3. Good Activities  
     สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  
     1) การปรับหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพหลักสูตรลูกเสือมัคคุเทศก  
     2) พัฒนาการจัดการศึกษาออนไลน  
 4. Good Partnership  
     การเสริมสรางความรวมมือกับภาคีเครือขาย โดยใหมีความรวมมือจัดทําทําเนียบภูมิปญญาทองถ่ิน 
และสงเสริมภูมิปญญาสูการจัดการเรียนรูชุมชน 
 5. Good Innovation  
     การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา เพ่ือประโยชนตอการจัดการศึกษาและกลุมเปาหมาย โดยให
จัดตั้งศูนยใหคําปรึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ brand กศน.  
 6. Good learning  
     การจัดตั้งศูนยการเรียนรูทุกชวงวัย  
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3. ขอบขายและกรอบการนิเทศการดําเนินงาน 
    ตามนโยบายและจุดเนนการดําเนินงาน สํานักงาน กศน. 
 

 1. ดานการจัดการศึกษาและการเรียนรู  
     1.1 การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
  1) สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบตั้งแตปฐมวัยจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
     - คาจัดซ้ือหนังสือเรียน  
     - คาจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน  
     - คาจัดการเรียน การสอนอยางท่ัวถึงและเพียงพอ 
  2) การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหกับกลุมเปาหมายผูดอย พลาด
และขาดโอกาสทางการศึกษา ผานการเรียนแบบเรียนรูดวยตนเอง การพบกลุม การเรียนแบบชั้นเรียน และ
การจัดการศึกษาทางไกล 
  3) การพัฒนาประสิทธิภาพ คุณภาพ และมาตรฐานการจัดการศึกษานอกระบบระดับการ 
ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท้ังดานหลักสูตร รูปแบบ/กระบวนการเรียนการสอน สื่อและนวัตกรรม ระบบการวัดและ
ประเมินผลการเรียน  
  4) การจัดใหมีการประเมินเพ่ือเทียบระดับการศึกษา และการเทียบโอนความรูและ
ประสบการณท่ีมีความโปรงใส ยุติธรรม ตรวจสอบได มีมาตรฐานตามท่ีกําหนด  
  5) การจัดใหมีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนท่ีมีคุณภาพ ท่ีผูเรียนตองเรียนรูและเขารวม
ปฏิบัติกิจกรรม เพ่ือเปนสวนหนึ่งของการจบหลักสูตรอาทิ กิจกรรมเสริมสรางความสามัคคี กิจกรรมเก่ียวกับ
การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด การแขงขันกีฬา การบําเพ็ญสาธารณประโยชนอยางตอเนื่อง การ
สงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
และยุวกาชาดกิจกรรมจิตอาสา และการจัดตั้งชมรม/ชุมนุม พรอมท้ังเปดโอกาสใหผูเรียนนํากิจกรรมการ
บําเพ็ญประโยชนอ่ืน ๆ นอกหลักสูตรมาใชเพ่ิมชั่วโมงกิจกรรมใหผูเรียนจบตามหลักสูตรได 
 

      1.2 การสงเสริมการรูหนังสือ 
      1.3 การศึกษาตอเนื่อง 
  1) จัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทําอยางยั่งยืน โดยใหความสําคัญกับการจัดการศึกษา
อาชีพเพ่ือการมีงานทําในกลุมอาชีพเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม คหกรรม และอาชีพเฉพาะทาง
หรือการบริการ  
  2) จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตใหกับทุกกลุมเปาหมาย โดยเฉพาะคนพิการ ผูสูงอายุท่ี
สอดคลองกับความตองการจําเปนของแตละบุคคล และมุงเนนใหทุกกลุมเปาหมายมีทักษะการดํารงชีวิต 
  3) จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน โดยใชหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู
แบบบูรณาการในรูปแบบของการฝกอบรม การประชุม สัมมนา การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดกิจกรรม
จิตอาสา การสรางชุมชนนักปฏิบัติ 
  4) การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผานกระบวนการเรียนรู
ตลอดชีวิต เพ่ือเสริมสรางภูมิคุมกัน สามารถยืนหยัดอยูไดอยางม่ันคง และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยาง
เหมาะสม ตามทิศทางการพัฒนาประเทศสูความสมดุลและยั่งยืน 
      1.4 การศึกษาตามอัธยาศัย 
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 2. ดานหลักสูตร ส่ือ รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู การวัดและประเมินผล บริการทางวิชาการ 
และการประกันคุณภาพการศึกษา 
      2.1 การสงเสริมการพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกระบวนการเรยีนรูและกิจกรรม เพ่ือสงเสริม 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยท่ีหลากหลาย ทันสมัย รวมท้ังหลักสูตรทองถ่ินท่ีสอดคลองกับ
สภาพบริบทของพ้ืนท่ี และความตองการของกลุมเปาหมายและชุมชน 
     2.2 สงเสริมการพัฒนาส่ือแบบเรียน ส่ืออิเล็กทรอนิกส  ท่ีเอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียน     
     2.3 พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาทางไกลใหมีความทันสมัย ดวยระบบหองเรียนและการ
ควบคุมการสอบออนไลน 
 

     2.4 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการศึกษานอกระบบทุกหลักสูตร โดยเฉพาะหลักสูตรใน
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน โดยการนําแบบทดสอบกลาง และระบบการสอบอิเล็กทรอนิกส (e-
Exam) มาใชอยางมีประสิทธิภาพ 
     2.5 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใหไดมาตรฐาน เพ่ือพรอมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก  
 

 3. ดานบุคลากร ระบบการบริหารจัดการ และการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
      3.1 การพัฒนาบุคลากร 
          1) การพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ทุกประเภทใหมีสมรรถนะสูงข้ึนอยางตอเนื่อง 
          2) การพัฒนาหัวหนา กศน. ตําบล ใหมีสมรรถนะสูงข้ึน เพ่ือการบริหารจัดการ และการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจอยางมีประสิทธิภาพ โดยเนนการเปนนักจัดการความรูและผูอํานวยความสะดวก
ในการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพอยางแทจริง 
          3) การพัฒนาครู กศน. และบุคลากรท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาใหสามารถจัดรูปแบบการ
เรียนรูไดอยางมีคุณภาพ โดยสงเสริมใหมีความรูความสามารถในการจัดทําแผนการสอน การจัดกระบวนการ
เรียนรูการวัดและประเมินผล และการวิจัยเบื้องตน 
          4) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ท่ีรับผิดชอบการบริการการศึกษาและการเรียนรู ใหมีความรู
ความสามารถและมีความเปนมืออาชีพในการจัดบริการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชน 
          5) การพัฒนาอาสาสมัคร กศน. ใหสามารถทําหนาท่ีสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยไดอยางมีประสิทธิภาพ 
          6) การพัฒนาสมรรถนะและเสริมสรางความสัมพันธระหวางบุคลากร รวมท้ังภาคีเครือขาย 
โดยจัดใหมีกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางสัมพันธภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานรวมกันในรูปแบบท่ี
หลากหลายอยางตอเนื่อง อาทิ การแขงขันกีฬา การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน 
 

      3.2 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและอัตรากําลัง 
          1) การจัดทําแผนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและดําเนินการปรับปรุงสถานท่ี และวัสดุ
อุปกรณใหมีความพรอมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู 
          2) การแสวงหาความรวมมือจากภาคีเครือขายทุกภาคสวนในการระดมทรัพยากรเพ่ือนํามาใช
ในการปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานใหมีความพรอมสําหรับดําเนินกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย และการสงเสริมการเรียนรูสําหรับประชาชน 
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       3.3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
          1) การพัฒนาระบบฐานขอมูลใหมีความครบถวน ถูกตอง ทันสมัย และเชื่อมโยงกันท่ัว
ประเทศอยางเปนระบบ 
          2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ โดยพัฒนาระบบการกํากับ ควบคุมและ
เรงรัดการเบิกจายงบประมาณใหเปนตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 
          3) พัฒนาระบบฐานขอมูลรวมของนักศึกษา กศน. ใหมีความครบถวน ถูกตอง ทันสมัยและ
เชื่อมโยงกันท่ัวประเทศ สามารถสืบคนและสอบทานไดทันความตองการเพ่ือประโยชนในการจัดการศึกษา
ใหกับผูเรียนและการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 
          4) สงเสริมการใชระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส (E-office) ในการบริหารจัดการ เชน ระบบ
การลาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ระบบการขอใชรถราชการ ระบบการขอใชหองประชุม เปนตน 
 

     3.4 การกํากับ นิเทศ ติดตาม ประเมิน และรายงานผล 
          1) สรางกลไกการกํากับ นิเทศ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดําเนินงานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใหเชื่อมโยงกับหนวยงาน สถานศึกษา และภาคีเครือขายท้ังระบบ 
          2) ใหหนวยงานและสถานศึกษาท่ีเก่ียวของทุกระดับ พัฒนาระบบกลไกการกํากับ ติดตามและ
รายงานผลการนํานโยบายสูการปฏิบัติ ใหสามารถตอบสนองการดําเนินงานตามนโยบายในแตละเรื่องไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
          3) สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสื่ออ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสม เพ่ือการ
กํากับนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลอยางมีประสิทธิภาพ 
          4) พัฒนากลไกการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปของหนวยงาน สถานศึกษา เพ่ือการรายงานผลตามตัวชี้วัดในคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปของ
สํานักงาน กศน. ใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ เปนไปตามเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาท่ีกําหนด 
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 4. ดานการดําเนินงานตามมาตรฐานการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
     เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา  
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองยโสธร 

1. มาตรฐานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
มาตรฐานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีจํานวน 3 มาตรฐาน ประกอบดวย 
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงมีประเด็นการ
พิจารณา จํานวน 8 ประเด็น ประกอบดวย 
 1.1 ผูเรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดีสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา 
 1.2 ผูเรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา
กําหนด 
 1.3 ผูเรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกับผูอ่ืน 
 1.4 ผูเรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีความสามารถในการสรางสรรคงาน ชิ้นงาน หรือนวัตกรรม 
 1.5 ผูเรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล 
 1.6 ผูเรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีสุขภาวะทางกาย และสุนทรียภาพ 
 1.7 ผูเรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีความสามารถในการอาน การเขียน 
 1.8 ผูจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานนําความรู ทักษะพ้ืนฐานท่ีไดรับไปใชหรือประยุกตใช 
มาตรฐานท่ี 2 คุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ซ่ึงมี
ประเด็นการพิจารณา จํานวน 4 ประเด็น ประกอบดวย 
 2.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบท และความตองการของผูเรียน ชุมชน 
ทองถ่ิน 
 2.2 สื่อท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
 2.3 ครูมีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 2.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนอยางเปนระบบ 
มาตรฐานท่ี 3 คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา ซ่ึงมีประเด็นการพิจารณา จํานวน 9 ประเด็น 
ประกอบดวย 
 3.1 การบริหารจัดการของสถานศึกษาท่ีเนนการมีสวนรวม 
 3.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 3.3 การพัฒนาครู และบุคลากรของสถานศึกษา 
 3.4 การใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ 
 3.5 การกากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานของสถานศึกษา 
 3.6 การปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีเปนไปตามบทบาทท่ีกําหนด 
 3.7 การสงเสริม สนับสนุนภาคีเครือขายใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
 3.8 การสงเสริม สนับสนุนการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 3.9 การวิจัยเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษา 
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2. มาตรฐานการศึกษาตอเนื่อง 
 

 มาตรฐานการศึกษาตอเนื่อง มีจานวน 3 มาตรฐาน ประกอบดวย 
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียนการศึกษาตอเนื่อง ซ่ึงมีประเด็นการพิจารณา จํานวน 3 ประเด็น 
ประกอบดวย 
 1.1 ผูเรียนการศึกษาตอเนื่องมีความรู ความสามารถ และหรือทักษะ และหรือคุณธรรมเปนไปตาม
เกณฑการจบหลักสูตร 
 1.2 ผูจบหลักสูตรการศึกษาตอเนื่องสามารถนําความรูท่ีไดไปใช หรือประยุกตใช บนฐานคานิยมรวม 
ของสังคม 
 1.3 ผูจบหลักสูตรการศึกษาตอเนื่องท่ีนําความรูไปใชจนเห็นเปนประจักษหรือตัวอยางท่ีดี 
 มาตรฐานท่ี 2 คุณภาพการจัดการเรียนรูการศึกษาตอเนื่อง ซ่ึงมีประเด็นการพิจารณา จํานวน 5 
ประเด็น ประกอบดวย 
 2.1 หลักสูตรการศึกษาตอเนื่องมีคุณภาพ 
 2.2 วิทยากรการศึกษาตอเนื่อง มีความรู ความสามารถ หรือประสบการณตรงตามหลักสูตรการศึกษา
ตอเนื่อง 
 2.3 สื่อท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
 2.4 การวัดและประเมินผลผูเรียนการศึกษาตอเนื่อง 
 2.5 การจัดกระบวนการเรียนรูการศึกษาตอเนื่องท่ีมีคุณภาพ 
 

3. มาตรฐานการศึกษาตามอัธยาศัย 
 

 มาตรฐานการศึกษาตามอัธยาศัย มีจํานวน 3 มาตรฐาน ประกอบดวย 
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูรับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย ซ่ึงมีประเด็นการพิจารณา จํานวน 1 
ประเด็น ประกอบดวย 
 1.1 ผูรับบริการมีความรู หรือทักษะ หรือประสบการณ สอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ หรือ
กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 
 มาตรฐานท่ี 2 คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ซ่ึงมีประเด็นการพิจารณา จํานวน 4 ประเด็น 
ประกอบดวย 
 2.1 การกําหนดโครงการ หรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 
 2.2 ผูจัดกิจกรรมมีความรู ความสามารถในการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 
 2.3 สื่อ หรือนวัตกรรม และสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
 2.4 ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
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คาเปาหมายของสถานศึกษาเพ่ือใชในการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ตามมาตรฐานการศึกษาของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองยโสธร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

  ตามท่ี ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองยโสธร ไดกําหนด 
และประกาศใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตามประกาศศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอเมืองยโสธร  เรื่องการใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ลงวันท่ี ๑ ธันวาคม 2563  เพ่ือใชในการเทียบเคียง ตรวจสอบ ประเมินผล และการประกัน
คุณภาพการศึกษา ไวนั้น 
  เพ่ือเปนการกําหนดเปาหมายของการพัฒนาผูเรียนของสถานศึกษา ตามแนวทางการประเมิน
คุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จึงมีการกําหนดคาเปาหมายเก่ียวกับผลลัพธท่ีจะให
เกิดแกผูเรียน โดยการมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรของสถานศึกษา เพ่ือใชในการ
เทียบเคียง ตรวจสอบประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษาเฉพาะในประเด็นการพิจารณาท่ี
สมควรจัดใหมีการกําหนด 
  คาเปาหมาย สําหรับใชในการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ไวดังนี้ 
 

มาตรฐานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ประเด็นการพิจารณาท่ี 1.1 ผูเรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดีสอดคลองกับ
หลักสูตรสถานศึกษา 
 คาเปาหมายท่ีกําหนดไวคือ คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาบังคับ เฉพาะรายวิชาท่ีมี
แผนการลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาในปงบประมาณ 2564 โดยใชคะแนนเฉลี่ยผลการสอบ
ปลายภาคเรียนของผูเรียน จํานวน 2 ภาคเรียนคือ ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2563 และภาคเรียนท่ี 1 ป
การศึกษา 2564 

รายวิชาบังคับ (ภาคเรียนท่ี 2/3563-1/2564) 
คาเปาหมาย (คะแนน) 

คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ระดับประถมศึกษา (คาคะแนนเฉล่ีย) 
พัฒนาอาชีพใหมีอยูมีกิน 17.71 
สุขศึกษา 21.89 
ศาสนาและหนาที่พลเมือง 19.81 
การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 22.49 
ทักษะการเรียนรู 20.89 
ภาษาไทย 22.95 
วิทยาศาสตร 19.53 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (คาคะแนนเฉล่ีย) 
ภาษาอังกฤษ 12.04 
ชองทางการพัฒนาอาชีพ 14.32 
เศรษฐกิจพอเพียง 18.73 
สังคมศึกษา 13.70 
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รายวิชาบังคับ (ภาคเรียนท่ี 2/3563-1/2564) 
คาเปาหมาย (คะแนน) 

คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ภาษาไทย 23.34 
วิทยาศาสตร 22.81 
พัฒนาอาชีพใหมีความเขมแข็ง 13.80 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (คาคะแนนเฉล่ีย) 
ภาษาอังกฤษ 11.28 
ศิลปศึกษา 15.12 
ศาสนาและหนาที่พลเมือง 15.78 
ภาษาไทย 22.74 
วิทยาศาสตร 27.18 
ชองทางการขยายอาชีพ 16.57 
การพัฒนาตนเอง ชุมขน สังคม 14.80 

 
 ประเด็นการพิจารณาท่ี 1.2 ผูเรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และ
คุณลักษณะท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด  
 คาเปาหมายท่ีกําหนดไวคือ สถานศึกษาคาดวาจะมีผูเรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีไดรับการยกยอง เชิด
ชูเกียรติ หรือเปนแบบอยางท่ีดีในดานท่ีเก่ียวของกับการมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยม หรือคุณลักษณะท่ีดี 
จํานวน 55 คน  
 (จํานวน 55 คนกําหนดข้ึนมาจากนักศึกษาจากกลุมโซน กศน. ตําบล 4 กลุมโซน กลุมโซนละ 10 คน 
รวม 40 คน จากหนวยจัดการศึกษาคายบดินทรเดชา 10 คน จากหนวยจัดการศึกษาเรือนจําจังหวัดยโสธร 5 
คน )  
 ประเด็นการพิจารณาท่ี 1.3 ผูเรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยาง
มีวิจารณญาณ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกับผูอ่ืน 
 คาเปาหมายท่ีกําหนดไวคือ สถานศึกษาคาดวาจะมีผูเรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกับผูอ่ืนได รอยละ 60 ของผูลงทะเบียน
เรียนรายวิชาทักษะการเรียนรู 
 (ผูเรียนท่ีมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
รวมกับผูอ่ืน กําหนดจากจํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาทักษะการเรียนรู ท้ัง 3 ระดับ เฉพาะท่ี
จัดกระบวนการเรียนรูในภาคเรียนท่ี 2/2563 และภาคเรียนท่ี 1/2564)  
 ประเด็นการพิจารณาท่ี 1.4 ผูเรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีความสามารถในการสรางสรรคงาน ชิ้นงาน 
หรือนวัตกรรม  
 คาเปาหมายท่ีกําหนดไว คือ สถานศึกษาคาดวาจะมีผูเรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีสามารถสราง
โครงงาน ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือสิ่งใหมท่ีสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง รอยละ ๘0 ของ
นักศึกษาท่ีคาดวาจะจบหลักสูตร 
 (จํานวนนักศึกษาท่ีสามารถสรางโครงงาน ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือสิ่งใหมท่ีสามารถ
นําไปใชประโยชนไดจริง รอยละ ๘0 คิดจากนักศึกษาท่ีคาดวาจะจบหลักสูตรในภาคเรียนท่ี 2/2563 และ 
1/2564) 
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 ประเด็นการพิจารณาที่ 1.8 ผูจบการศึกษาขั้นพื้นฐานนําความรู ทักษะพื้นฐานท่ีไดรับไปใช หรือ
ประยุกตใช  
 คาเปาหมายท่ีกําหนดไวคือ สถานศึกษาคาดวาจะมีจํานวนผูจบการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีสามารถนําความรู ทักษะพื้นฐานท่ีไดรับไปใช หรือประยุกตใชในการดําเนินชีวิต 
การประกอบอาชีพ หรือเพื่อการศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้น คิดเปนรอยละ 80 ของจํานวนผูจบการศึกษา 
 

มาตรฐานการศึกษาตอเนื่อง 
 ประเด็นการพิจารณาที่ 1.3 ผูจบหลักสูตรการศึกษาตอเน่ืองท่ีนําความรูไปใชจนเห็น เปนประจักษหรือ
ตัวอยางท่ีดี 
 คาเปาหมายท่ีกําหนดไวคือ สถานศึกษาคาดวาจะมีจํานวนผูจบการศึกษาและ/หรือจํานวนกลุมผูจบ
การศึกษาตอเน่ืองท่ีมีผลการดําเนินงานท่ีเห็นเปนประจักษในพื้นท่ี หรือเปนตัวอยางท่ีดี คิดเปน รอยละ 80 ของ
จํานวนกลุมผูจบการศึกษา 
  

35 



  แผนการนิเทศการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
          ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองยโสธร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1. แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

     ยุทธศาสตร-แผนงาน : 1. ยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 
     ภารกิจตอเนื่อง : 1. การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ที่ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จ เปาหมาย 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ กลุมเปาหมาย จํานวน (หนวย) 
1. สนับสนนุการจัดการศึกษา

นอกระบบตั้งแตปฐมวัยจนจบ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

1. ใหผูเรียนไดรับการสนบัสนนุ
หนังสือแบบเรียน 
 

จํานวนผูทีไ่ดรับ
การสนับสนนุ 
 

รอยละ 60 ของผู
ลงทะเบียนเรียน 
 

- ประชาชนทั่วไป 
- ทหารกองประจําการ 
- ผูตองขัง 

694 คน 
229 คน 
194 คน 

2. ใหผูเรียนไดรับการกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

จํานวนผูที่เขารวม
การจัดกิจกรรม 

รอยละ 80 ของผู
ลงทะเบียนเรียน 

- ประชาชนทั่วไป 
- ทหารกองประจําการ 
- ผูตองขัง 

925 คน 
305 คน 
259 คน 

2. จัดการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เพิ่มโอกาสในการเขาถึงบริการทาง
การศึกษาที่มีคุณภาพ 

จํานวนผู
ลงทะเบียนเรียน 

รอยละของผู
ลงทะเบียนเรียน 
เทียบกับเปาหมาย 

ระดับประถมศึกษา 
- ประชาชนทั่วไป 
- ทหารกองประจําการ 
- ผูตองขัง 

 
82 คน 

3 คน 
12 คน 

     ระดับมัธยมฯ ตน 
- ประชาชนทั่วไป 
- ทหารกองประจําการ 
- ผูตองขัง 

 
398 คน 
188 คน 
158 คน 

     ระดับมัธยมฯ ปลาย 
- ประชาชนทั่วไป 
- ทหารกองประจําการ 
- ผูตองขัง 

 
676 คน 
190 คน 
153 คน 
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     ยุทธศาสตร-แผนงาน : 1. ยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 
     ภารกิจตอเนื่อง : 2. พัฒนาประสิทธิภาพ คุณภาพ และมาตรฐานการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ที่ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จ เปาหมาย 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เปาหมาย จํานวน (หนวย) 
1 1. พัฒนาหลักสูตร สื่อและ

นวัตกรรม  
- สราง/พฒันาหลักสูตร สื่อและ
นวัตกรรม ใหสอดคลองกับแผนการ
ลงทะเบียนเรียนรายภาคเรียน  

- จํานวนหลักสูตร 
สื่อและนวัตกรรมที่
สราง/พฒันาข้ึน 

- รอยละของหลักสูตร 
สื่อและนวัตกรรมที่
สราง/พฒันาข้ึน เทียบ
กับจํานวนที่เปดให
ลงทะเบียนเรียนใน
ภาคเรียน 

- หนังสือเรียน-สื่อ
นวัตกรรมประกอบ
บทเรียนอีเล็กทรอนิกส 
ลักษณะ Flip Book 
หรือ PDF. File 
- ระดับมัธยมฯ ตน 
- ระดับมัธยมฯ ปลาย 

 
 
 
 
 

7 รายวิชา 
6 รายวิชา 

 2. พัฒนารูปแบบ/
กระบวนการเรียนการสอน 

- พัฒนารูปแบบ/กระบวนการเรียน
การสอนใหทันสมัยสอดคลองกับสภาพ
ความพรอมและความตองการของ
ผูเรียน ใน 3 รูปแบบ 
1) แบบพบกลุม 
2) แบบทางไกล 
3) แบบออนไลน ดวย Google Class 
room 

- จํานวนแผนจัดการ
เรียนรู ใน 3 รูปแบบ 
1) แบบพบกลุม 
2) แบบทางไกล 
3) แบบออนไลน 
ดวย Google Class 
room 

- รอยละของผูเรียน 
ที่สามารถลง ทะเบยีน
เรียนไดตามความ
พรอม และความ
ตองการ 

1) แผนจัดการเรียนรู 
รายภาคเรียน 
- ระดับประถมศึกษา 
- ระดับมัธยมฯ ตน 
- ระดับมัธยมฯ ปลาย 

 
 

2 ฉบับ 
6 ฉบับ 
6 ฉบับ 

 
 

 3. พัฒนาระบบการวัดและ
ประเมินผลการเรียน 

- สรางเคร่ืองมือวัดและประเมินผล 
เปนระบบการสอบอิเล็กทรอนกิส 
สําหรับการวัดและประเมินผล 
1) กอน-หลังเรียน 
2) แบบทดสอบยอย 
3) แบบทดสอบระหวางภาค 

- จํานวนเคร่ืองมือวัด
และประเมิน ผลแบบ
อีเล็กทรอนิกสที่สราง
ข้ึน 

- รอยละของเคร่ืองมือ
วัดและประเมนิผลฯ ที่
สรางข้ึน เทียบกับ
จํานวนวิชาที่เปด
ลงทะเบียน 

- แบบทดสอบ(กอน-
หลังเรียน, 
แบบทดสอบยอย, 
แบบทดสอบระหวาง
ภาค) 
- ระดับมัธยมฯ ตน 
- ระดับมัธยมฯ ปลาย 

 
 
 
 

7 ชุด 
6 ชุด 
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     ยุทธศาสตร-แผนงาน : ยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 
     ภารกิจตอเนื่อง : 3. การพัฒนาคุณภาพผูเรียน ท่ีผูเรียนตองเรียนรูและเขารวมปฏิบัติกิจกรรม เพ่ือเปนสวนหนึ่งของการจบหลักสูตร 

ที่ โครงการ-กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จ เปาหมาย 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เปาหมาย จํานวน (หนวย) 
1 โครงการคายคุณธรรม 

- กิจกรรมที่สนับสนุนใหผูเรียน
มีคุณธรรม หลัก 9 ประการ 
- ประเมินคุณธรรมหลัก 9 
ประการ 

สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิยม 
และคุณลักษณะที่ด ี

จํานวนผูเขารวม
โครงการ/กิจกรรม 

รอยละของผูเขารวม
โครงการ เทียบกับ
จํานวนเปาหมาย 

ผูที่คาดวาจะจบหลักสูตร 
- ภาคเรียนที่ 2/63 
- ภาคเรียนที่ 1/64 

 
 

       231 คน  
231 คน 

2 โครงการอบรมลูกเสือ กศน. 
- ใชกิจกรรมลูกเสือสงเสริมการ
คิด-วิเคราะห 
- การอยูรวมกันกับผูอ่ืน 

สงเสริมความสามารถในการคิด
วิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ 
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
รวมกับผูอ่ืน 

จํานวนผูเขารวม
โครงการ/กิจกรรม 

รอยละของผูเขารวม
โครงการ เทียบกับ
จํานวนเปาหมาย 

ผูที่คาดวาจะจบหลักสูตร 
- ภาคเรียนที่ 2/63 
- ภาคเรียนที่ 1/64 

 
 

231 คน  
231 คน 

3 ประกวดโครงงาน 
- การสรางสรรคชิน้งานหรือ
นวัตกรรมผานโครงงาน 

สงเสริมความสามารถในการ
สรางสรรคงาน ชิน้งาน หรือ
นวัตกรรม 

จํานวนผูเขารวม
โครงการ/กิจกรรม 

รอยละของผูเขารวม
โครงการ เทียบกับ
จํานวนเปาหมาย 

ผูที่คาดวาจะจบหลักสูตร 
- ภาคเรียนที่ 2/63 
- ภาคเรียนที่ 1/64 

 
231 คน  
231 คน 

4 สงเสริมการเรียนรู “ทองโลก
ออนไลนอยางปลอดภัยได
ประโยชน” 
- การใชอินเทอรเน็ต 
- face book, Line, e-Mail 

สงเสริมความสามารถในการใช
เทคโนโลยดีิจิทัล และ Application 
Social Media เพื่อการสื่อสาร การ
ซื้อขายสินคาและสบืคนขอมูล 

จํานวนผูเขารวม
โครงการ/กิจกรรม 

รอยละของผูเขารวม
โครงการ เทียบกับ
จํานวนเปาหมาย 

ผูที่คาดวาจะจบหลักสูตร 
- ภาคเรียนที่ 2/63 
- ภาคเรียนที่ 1/64 

 
 

231 คน  
231 คน 

5 โครงการ กศน.รักษสุขภาพกาย-
สุขภาพจิต 
- ตรวจสุขภาพกาย - ประเมิน
สุขภาพจิต 

สรางเสริมสุขภาวะทางกาย และ
สุนทรียภาพ 

จํานวนผูเขารวม
โครงการ/กิจกรรม 

รอยละของผูเขารวม
โครงการ เทียบกับ
จํานวนเปาหมาย 

ผูที่คาดวาจะจบหลักสูตร 
- ภาคเรียนที่ 2/63 
- ภาคเรียนที่ 1/64 

 
 

231 คน  
231 คน 
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ที่ โครงการ-กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จ เปาหมาย 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เปาหมาย จํานวน (หนวย) 
6 ประเมินความสามารถในการ

อาน/เขียน 
ประเมินความสามารถในการอาน/
เขียน 

จํานวนผูเขารวม
โครงการ/กิจกรรม 

รอยละของผูเขารวม
โครงการ เทียบกับ
จํานวนเปาหมาย 

ผูที่คาดวาจะจบหลักสูตร 
- ภาคเรียนที่ 2/63 
- ภาคเรียนที่ 1/64 

 
231 คน  
231 คน 

7 สํารวจและติดตามผลการนาํ
ความรู ทักษะพื้นฐานที่ไดรับไป
ใชหรือประยุกตใช 

สํารวจและติดตามผลการนําความรู 
ทักษะพื้นฐานที่ไดรับไปใชหรือ
ประยุกตใช 

จํานวนผูเขารวม
โครงการ/กิจกรรม 

รอยละของผูเขารวม
โครงการ เทียบกับ
จํานวนเปาหมาย 

ผูที่คาดวาจะจบหลักสูตร 
- ภาคเรียนที่ 2/63 
- ภาคเรียนที่ 1/64 

 
231 คน  
231 คน 

 
     ยุทธศาสตร-แผนงาน : ยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 
     ภารกิจตอเนื่อง : 4. การสงเสริมการรูหนังสือ 

ที่ โครงการ-กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จ เปาหมาย 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เปาหมาย จํานวน (หนวย) 
1. พัฒนาระบบฐานขอมูลผูไมรู

หนังสือ 
ใหมีความครบถวน ถูกตอง ทันสมัย
และเปนระบบเดียวกันทั้งสวนกลาง
และสวนภูมิภาค 

มีฐานขอมูลผูไมรู
หนังสือ 

ความครบถวน ถูกตอง 
ทันสมัยสอดคลอง
ขอมูลจากสวนกลาง 

ระบบฐานขอมูล 1 ระบบ 

2. พัฒนาหลักสูตร สื่อ แบบเรียน 
เคร่ืองมือวัดผล 

ใหการดําเนินงานการสงเสริมการรู
หนังสือที่สอดคลองกับสภาพแตละ
กลุมเปาหมาย 

จํานวนหลักสูตร สื่อ 
แบบเรียน เคร่ืองมือ
วัดผลที่พฒันาข้ึน 

ความสอดคลองกับ
สภาพแตละ
กลุมเปาหมาย 

- หลักสูตร  
- สื่อ-แบบเรียน  
- เคร่ืองมือวัดผล 

1 รายการ 
1 รายการ 
1 รายการ 

3. พัฒนาครู กศน. และภาคี
เครือขายที่รวมจัดการศึกษา 

ใหมีความรู ความสามารถ และ
ทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู
ใหกับผูไมรูหนังสืออยางมี
ประสิทธิภาพ และมีอาสาสมัคร
สงเสริมการรูหนังสือในพื้นที่ที่มี
ความตองการจําเปนเปนพเิศษ 

จํานวนผูเขารับการ
อบรม-พัฒนา 
 

จํานวนผูผานการ
อบรม-พัฒนา 

- ครูอาสาสมัคร กศน. 
- อาสาสมัครสงเสริมการ
อาน 

 
4 ราย 
 
4 ราย 
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     ยุทธศาสตร-แผนงาน : ยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
     ภารกิจตอเนื่อง : การศึกษาตอเนื่อง 1. โครงการ : จัดการศึกษาอาชีพ 

ที่ โครงการ-กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จ เปาหมาย 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เปาหมาย จํานวน (หนวย) 
1. โครงการศูนยฝกอาชพีชุมชน 

(การศึกษาแบบอาชีพ 1 อําเภอ 
1 อาชีพ) 
- ใหความสําคัญกับการจัด
การศึกษาอาชีพในกลุมอาชีพ
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม 
พาณิชยกรรม คหกรรม และ
อาชีพเฉพาะทางหรือการบริการ  

- เพื่อการมีงานทําอยางยั่งยนื จํานวนผูเขารวม
โครงการ 

- รอยละของผูเขารวม
โครงการ เทียบกับ
จํานวนเปาหมาย 
- รอยละของผูจบ
หลักสูตร 

ประชาชนทั่วไป 
- ภาคเรียนที่ 2/63 
- ภาคเรียนที่ 1/64 

 
36 คน 
36 คน 

2. โครงการศูนยฝกอาชพีชุมชน 
(การศึกษาแบบชั้นเรียนวิชาชีพ 
31 ชั่วโมง) 
- เนนอาชีพชางพื้นฐาน 

- เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับศูนย
ฝกอาชีพชุมชน โดยจัดใหมีหนึ่ง
อาชีพเดนในชุมชน 

จํานวนผูเขารวม
โครงการ 

- รอยละของผูเขารวม
โครงการ เทียบกับ
จํานวนเปาหมาย 
- รอยละของผูจบ
หลักสูตร 

ประชาชนทั่วไป 
- ภาคเรียนที่ 2/63 
- ภาคเรียนที่ 1/64 

 
159 คน 
159 คน 

3 โครงการศูนยฝกอาชพีชุมชน
การศึกษาแบบพฒันาอาชพี
ระยะสั้น (กลุมสนใจไมเกิน 30 
ชั่วโมง) 

- เพื่อสนองตอความตองการและ
ศักยภาพของแตละพื้นที่มีคุณภาพ
ไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับ สอดรับ
กับความตองการของตลาด แรงงาน 

จํานวนผูเขารวม
โครงการ 

- รอยละของผูเขารวม
โครงการ เทียบกับ
จํานวนเปาหมาย 
- รอยละของผูจบ
หลักสูตร 

ประชาชนทั่วไป 
- ภาคเรียนที่ 2/63 
- ภาคเรียนที่ 1/64 

 
182 คน 
182 คน 
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     ยุทธศาสตร-แผนงาน : ยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
     ภารกิจตอเนื่อง : การศึกษาตอเนื่อง 2. โครงการ : จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 

ที่ โครงการ-กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จ เปาหมาย 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เปาหมาย จํานวน (หนวย) 
1. โครงการคายพัฒนาทักษะชวีิต 

- สรางทักษะความสามารถใน
การบริหารจัดการชีวิตของ
ตนเอง 
- สรางเสริมสุขภาพกายและจิต 
 

- ใหกลุมเปาหมายมีทักษะการ
ดํารงชีวิตตลอดจนสามารถ
ประกอบอาชีพพ่ึงพาตนเองไดมี
ความรูความสามารถในการ
บริหารจัดการชีวิตของตนเองให
อยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
- สามารถเผชิญสถานการณตางๆ 
ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจําวันไดอยาง
มีประสิทธิภาพ  
- เตรียมพรอมสําหรับการปรับตัว
ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของ
ขาวสารขอมูลและเทคโนโลยี
สมัยใหมในอนาคต 

จํานวนผูเขารวม
โครงการ 

- รอยละของผูเขารวม
โครงการ เทียบกับ
จํานวนเปาหมาย 
- รอยละของผูจบ
หลักสูตร 

ผูสูงอาย ุ
- ภาคเรียนที่ 2/63 
- ภาคเรียนที่ 1/64 

 
352 คน 
352 คน 
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 ยุทธศาสตร-แผนงาน : ยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
     ภารกิจตอเนื่อง : การศึกษาตอเนื่อง 3. โครงการ : การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 

ที่ โครงการ-กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จ เปาหมาย 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เปาหมาย จํานวน (หนวย) 
1. โครงการจัดการศึกษาเพื่อ

พัฒนาสังคมและชุมชน 
- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 
- จัดกิจกรรมจิตอาสา 
- การสรางชุมชนนักปฏิบตั ิ

- เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 
สรางกระบวนการจิตสาธารณะการ
สรางจิตสาํนึกความเปน
ประชาธิปไตย การเคารพในสทิธิ 
และรับผิดชอบตอหนาที่ความเปน
พลเมืองดีการสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม การบําเพ็ญประโยชนใน
ชุมชน การบริหารจัดการน้าํ การ
รับมือกับสาธารณภัยการอนุรักษ
พลังงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ชวยเหลือซึ่งกันและกัน
ในการพัฒนาสังคมและชุมชนอยาง
ยั่งยืน 
 

จํานวนผูเขารวม
โครงการ 

- รอยละของผูเขารวม
โครงการ เทียบกับ
จํานวนเปาหมาย 
- รอยละของผูจบ
หลักสูตร 

ผูสูงอาย ุ
- ภาคเรียนที่ 2/63 
- ภาคเรียนที่ 1/64 

 
225 คน 
225 คน 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

43 



 
 
 ยุทธศาสตร-แผนงาน : ยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
     ภารกิจตอเนื่อง : การศึกษาตอเนื่อง 4. โครงการ : การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ที่ โครงการ-กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จ เปาหมาย 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เปาหมาย จํานวน (หนวย) 
1. โครงการการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

- เพื่อเสริมสรางภูมิคุมกัน สามารถ
ยืนหยัดอยูไดอยางมัน่คง และมกีาร
บริหารจัดการความเสี่ยงอยาง
เหมาะสม ตามทิศทางการพฒันา
ประเทศสูความสมดุลและยั่งยนื 
 

จํานวนผูเขารวม
โครงการ 

- รอยละของผูเขารวม
โครงการ เทียบกับ
จํานวนเปาหมาย 
- รอยละของผูจบ
หลักสูตร 

ผูสูงอาย ุ
- ภาคเรียนที่ 2/63 
- ภาคเรียนที่ 1/64 

 
109 คน 
109 คน 
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  ยุทธศาสตร-แผนงาน : ยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
      ภารกิจตอเนื่อง : การศึกษาตอเนื่อง 5. โครงการ :  จัดการศึกษาตามอัธยาศัย 

ที่ โครงการ-กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จ เปาหมาย 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เปาหมาย จํานวน (หนวย) 
1. พัฒนา กศน. ตําบล ใหเปน

แหลงการเรียนรู 
- เพื่อสรางบรรยากาศและ
สภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการอาน 
- เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรูให
เกิดข้ึนในสังคมไทย ใหเกิดข้ึนอยาง
กวางขวางและทั่วถึง  

จํานวน กศน.ตําบล 
ผูเขารวมโครงการ 

- รอยละของ กศน.
ตําบล ที่เขารวม
โครงการ เทียบกับ
จํานวนเปาหมาย 
 

กศน. ตําบล 18 แหง  

2. พัฒนาหองสมุดประชาชน - สรางบรรยากาศที่เอ้ือตอการอาน 
- ปรับปรุงระบบบริการ โดยนํา
ระบบอีเล็กทรอนิกสมาใช 
- หมุนเวียนสื่อสูแหลงสงเสริมการ
อาน 

 - บรรยากาศรมร่ืน 
สะดวก สงบ สะอาด 
- ระบบบริการที่
ทันสมัย  
- ความตอเนื่อง 
พอเพียง สม่ําเสมอ ใน
การหมุนเวียนสื่อ 

หองสมุดประชาชน 1 แหง 

3. สงเสริมและสนับสนนุ
อาสาสมัครสงเสริมการอาน 
การสรางเครือขายสงเสริมการ
อาน 

เพื่อสงเสริมการอาน โดยจัดหนวย
บริการเคลื่อนที่พรอมอุปกรณเพื่อ
จัดกิจกรรมสงเสริมการอานและ
การเรียนรูใหบริการกับประชาชนใน
พื้นที ่

- จํานวนอาสาสมัคร
สงเสริมการอานที่
เกิดข้ึน 
- จํานวนเครือขาย
สงเสริมการอานที่
เกิดข้ึนในพื้นที ่

- จํานวนอาสาสมัคร
สงเสริมการอานที่
เกิดข้ึนเทียบกับจํานวน
ตําบล 
- จํานวนเครือขาย
สงเสริมการอานที่
เกิดข้ึนในพื้นที่เทียบ
กับจํานวนแหลง
ชุมชน/ตําบล 

- อาสาสมัครสงเสริมการ
อาน 
 
 
- เครือขายสงเสริมการ
อาน 
 

 
18 คน 

 
 

18 แหง 

 
 



  
      ยุทธศาสตร-แผนงาน : 1. ยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 
      ภารกิจตอเนื่อง : 6. ดานหลักสูตร ส่ือ รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู การวัดและประเมินผลงานบริการทางวิชาการ และการประกันคุณภาพการศึกษา 

ที่ โครงการ-กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จ เปาหมาย 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ กลุมเปาหมาย จํานวน/หนวย 
1. พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัด

กระบวนการเรียนรูและกิจกรรม 
- เพื่อพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการ
จัดกระบวนการเรียนรู ที่ใชในการ
จัดการศึกษาตอเนื่อง ให
หลากหลาย ทนัสมัย  สอดคลองกับ
สภาพบริบทของพื้นที่ และความ
ตองการของกลุมเปาหมายและ
ชุมชน 
- เพื่อสรางคูมือการดําเนินงาน การ
จัดการศึกษาตอเนื่องของ
สถานศึกษา 

1. จํานวนหลักสตูรที่
ไดรับการพัฒนา 
2. กระบวนการจัดการ
เรียนรูที่ไดรับการ
พัฒนา 
3. มีคูมือการ
ดําเนินงาน การจัดการ
ศึกษาตอเนื่อง 

- ความครอบคลุมของ
หลักสูตรที่ไดรับการ
พัฒนาเทียบกับจาํนวน
หลักสูตรในใชในภาค
เรียนของสถานศึกษา 
- ระดับความพงึพอใจ
ของผูใชหลักสูตร 
- ระดับความพงึพอใจ
ของผูเขารวม
กระบวนการจัดการ
เรียนรู 

- หลักสูตรการศึกษา
ตอเนื่อง 
1) การศึกษาอาชีพ 
2) การศึกษาเพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิต 
3) การศึกษาเพื่อพัฒนา
สังคมและชุมชน 
4) การเรียนรูตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1 หลักสูตร 
 
 

2. พัฒนาระบบการวัดและ
ประเมินผล 

- เพื่อวิเคราะหเคร่ืองมือที่ใชในการ
วัดผล 
- สรางเคร่ืองมือวัดและประเมินผล
ตามประเภทของจุดประสงคการ
เรียนรู 
- เพื่อจัดทําเอกสาร/หลักฐาน
ประกอบ 
การวัดและประเมนิผล 
1) ระเบียบการวัดและประเมนิผล 
2. แบบประเมินผลการศึกษา
ตอเนื่อง 
3. แบบรายงานผลการจบหลักสูตร 

1) มีระเบียบการวัดผล
การจัดการศึกษา
ตอเนื่องของ
สถานศึกษา 
2) มีเคร่ืองมือวัดและ
ประเมินผลการจัด
การศึกษาตอเนื่อง 
3) มีแบบรายงานผูจบ
หลักสูตร 

-  ความครอบคลุมของ
ระเบียบ เคร่ืองมือวัด
และประเมินผล และ
แบบรายงานผูจบ
หลักสูตร ตอหลักสูตร
ที่ดําเนินการใน
สถานศึกษา 
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      ยุทธศาสตร-แผนงาน : 1. ยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 
      ภารกิจตอเนื่อง : 7. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใหไดมาตรฐาน 

ที่ โครงการ-กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จ เปาหมาย 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ กลุมเปาหมาย จํานวน/หนวย 
1. 1. ประกาศใชระบบประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา 
2. พัฒนาบุคลากร 
 
 
 
 
 
3. วางระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
 
 
 
4. การประเมินตนเอง-รายงาน
การประเมินตนเอง 

- เพื่อพรอมรับการประเมิน 
คุณภาพภายนอก 
- สรางความรู ความเขาใจ ให
ตระหนักถึงความสําคัญของระบบ
การประกันคุณภาพ 
- สามารถดําเนินการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาได
อยางตอเนื่องโดยใชการประเมิน
ภายในดวยตนเอง 
- ดําเนินการตามพันธกิจ และ
บทบาทหนาที่ปกติ ใหสอดคลอง
สัมพันธกับมาตรฐานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอ และเกณฑการพิจารณาที่
กําหนด 

- จํานวนบุคลากรทุก
ระดับ 

- สามารถดําเนินการ
ประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาได
อยางตอเนื่อง 

บุคลากร กศน. อําเภอ
เมืองยโสธร 
1) ผูบริหารสถานศึกษา 
2) ขาราชการครู 
3) บรรณารักษ 
4) พนักงานราชการ ครู
อาสาสมัคร กศน. 
5) พนักงานราชการ ครู 
กศน. ตําบล 
6) บุคลากรทางการ
ศึกษาอ่ืน 

 
 
 

1 อัตรา 
2 อัตรา 
1 อัตรา 

 
4 อัตรา 

 
18 อัตรา 

 
4 อัตรา 
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  2. ปฏิทินการนิเทศการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ประจําปงบประมาณ 2564  
          ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองยโสธร 

ที่ งาน – โครงการ - กิจกรรม 
วัน – เดือน- 2563-64 

สถานที่ ผูรับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1. การจัดหาหนังสือแบบเรียน          
 1) ภาคเรียนที่ 2/2563        กศน. อําเภอเมืองยโสธร กลุมอํานวยการ 

2.  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
ภาคเรียนที่ 2/2563 

         

 - โครงการพัฒนาคุณธรรม        กศน. ตําบลทุกแหง กลุมการศึกษาพื้นฐาน 

- โครงการอบรมลูกเสือ กศน.          
- แขงขันทักษะวิชาการดานโครงงาน        กศน. อําเภอเมืองยโสธร  
- สงเสริมการเรียนรู “ทองโลกออนไลน
อยางปลอดภัย ไดประโยชน” 

       กศน. ตําบลทุกแหง กลุมการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

- โครงการสงเสริมสุขภาพกาย-สุขภาพจิต
ผูเรียน 

       กศน. ตําบลทุกแหง กลุมการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

- ประเมินความสามารถในการอาน/เขียน        กศน. ตําบลทุกแหง กลุมการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
- สํารวจและติดตามผลการนําความรู 
ทักษะพื้นฐานที่ไดรับไปใชหรือ
ประยุกตใช 

       กศน. ตําบลทุกแหง กลุมการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

- คายวิชาการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน (ม. ตน) 2 โครงการ 

       กศน. ตําบลทุกแหง กลุมการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

- คายวิชาการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน (ม. ปลาย) 2 โครงการ 

       กศน. ตําบลทุกแหง กลุมการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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ที่ งาน – โครงการ - กิจกรรม 
       

สถานที่ ผูรับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

4. จัดการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน          
 ภาคเรียนที่ 2/2563           
 1) ระดับประถมศึกษา กิจกรรมพบกลุมทุกวันอังคารของสัปดาห กศน. ตําบลทุกแหง กศน. ตําบลทุกแหง 

2) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน กิจกรรมพบกลุมทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห  ร.ร. เทศบาล 2  
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกวันศุกรของสัปดาห  (สามัคคีวัฒนา)  
1) พัฒนาหลักสูตร สื่อและนวัตกรรม          
2) พัฒนารูปแบบ/กระบวนการเรียนการสอน          
3) พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียน          

5. การสงเสริมการรูหนังสือ          
 1) พัฒนาระบบฐานขอมูลผูไมรูหนังสือ          

2) พัฒนาหลักสูตร สื่อ แบบเรียน เคร่ืองมือวัดผล          
3) พัฒนาครู กศน. และภาคีเครือขายที่รวมจัดการศึกษา          
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  การศึกษาตอเนื่อง (ภาคเรียนที่ 2/2563)  
  1. โครงการศูนยฝกอาชีพชุมชน 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

แผนงาน : ยุทธศาสตรเพื่อสนบัสนุนดานการพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
โครงการ : ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน 
กิจกรรม : สงเสริมศูนยฝกอาชพีชุมชน 
หลักสูตร : 1 อําเภอ 1 อาชีพ 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1. วิชาการแปรรูปผลิตภัณฑจากไมไผ 
หลักสูตร 35 ชั่วโมง 

ประชาชนทั่วไป 12คน 
 

วัดบานดอนกลองหมู 7 ต.หนองเรือ 
 

ม.ค. - มี.ค. 64 
 

นายสิทธิพงษ  ไชยมาตย 
 

2. วิชาการแปรรูปผลิตภัณฑจากไมไผ 
หลักสูตร 35 ชั่วโมง 

ประชาชนทั่วไป 12 คน 
 

44 หมู 5 ตําบลทุงนางโอก 
 

13 – 14 มีนาคม 2564 นางสาวธัญญภัทธ อุปชัย 
 

3. วิชาการแปรรูปผลิตภัณฑจากไมไผ 
หลักสูตร 35 ชั่วโมง 

ประชาชนทั่วไป 12 คน 163 หมู 11 ตําบลนาสะไมย ม.ค. - มี.ค. 64 น.ส.นิสากร  พันธพิพัฒน 
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  2. อาชีพระยะส้ัน (ไมเกิน 30 ช่ัวโมง) 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย สถานท่ีดําเนินการ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

ผูรับผิดชอบ 

แผนงาน : ยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุนดานการ
พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
โครงการ : ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา 

ท่ียั่งยืน 

กิจกรรม : สงเสริมศูนยฝกอาชีพชุมชน 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

หลักสูตร : อาชีพระยะสั้น (ไมเกิน 30 ชั่วโมง) 
1.วิชาการทําหนากากผา หลักสตูร 6 ชั่วโมง 
2.วิชาการทําอาหารขนมหลักสตูร 6 ชั่วโมง 
3.วิชาการทําอาหารขนมหลักสตูร 6 ชั่วโมง 
4.วิชาการทําอาหารขนมหลักสตูร 6 ชั่วโมง 
5.วิชาการทําอาหารขนมหลักสตูร 6 ชั่วโมง 

 
ประชาชนทั่วไป 10 คน 
ประชาชนทั่วไป 10 คน 
ประชาชนทั่วไป 10 คน 
ประชาชนทั่วไป 10 คน 
ประชาชนทั่วไป 10 คน 

 
๑๙๙ ถ. หาธันวามหาราช 
๑๔๑/๓ซ. ท.๑๐ โนนตาล 
๒/๑ซ. แจงสนิท ต.ในเมือง 
๑๙๙ ถ. หาธันวามหาราช 
ที่ทําการชุมชนตลาดใหมอาคารหอนาฬิกา 

 
ม.ค. - มี.ค.64 
ม.ค. - มี.ค.64 
ม.ค. - มี.ค.64 
ม.ค. - มี.ค.64 
ม.ค. - มี.ค.64 

 
นายภักดี คุณุรัตน 
นายภักดี คุณุรัตน 
นายภักดี คุณุรัตน 
นายภักดี คุณุรัตน 
นายภักดี คุณุรัตน 

6.วิชาการทําหนากากผา หลักสตูร 6 ชั่วโมง 
7.วิชาการทําอาหารขนมหลักสตูร 6 ชั่วโมง 
8.วิชาการทําอาหารขนมหลักสตูร 6 ชั่วโมง 
9.วิชาการทําอาหารขนมหลักสตูร 6 ชั่วโมง 
10.วิชาการทําอาหารขนมหลักสูตร 6 ชั่วโมง 

ประชาชนทั่วไป 10 คน 
ประชาชนทั่วไป 10 คน 
ประชาชนทั่วไป 10 คน 
ประชาชนทั่วไป 10 คน 
ประชาชนทั่วไป 10 คน 

210 ม. 11 ต.ตาดทอง 
198 ม. 1 ต.ตาดทอง 
99 ม. 9 ต. ตาดทอง 
313/395 ม. 11 ต.ตาดทอง 
9 ม.12 ต. ตาดทอง 

ม.ค. - มี.ค.64 
ม.ค. - มี.ค.64 
ม.ค. - มี.ค.64 
ม.ค. - มี.ค.64 
ม.ค. - มี.ค.64 

นางวาสนา เดชพันธ 
นางวาสนา เดชพันธ 
นางวาสนา เดชพันธ 
นางวาสนา เดชพันธ 
นางวาสนา เดชพันธ 

11. วิชาการทําหนากากผา หลกัสูตร 6 ชั่วโมง 
12. วิชาการทําอาหารขนมหลกัสูตร 6 ชั่วโมง 
13. วิชาการทําอาหารขนมหลกัสูตร 6 ชั่วโมง 
14. วิชาการทําอาหารขนมหลกัสูตร 6 ชั่วโมง 
15. วิชาการทําอาหารขนมหลกัสูตร 6 ชั่วโมง 

ประชาชนทั่วไป 10 คน 
ประชาชนทั่วไป 10 คน 
ประชาชนทั่วไป 10 คน 
ประชาชนทั่วไป 10 คน 
ประชาชนทั่วไป 10 คน 

กศน.ตําบลทุงแต 
ศาลากลางบาน หมู ๒ ต. ทุงแต 
ศาลากลางบาน หมู ๑ ต. ทุงแต 
วัดบูรพาราม ต. ทุงแต 
วัดปาลัทธิวรรณ ต. ทุงแต 

ม.ค. - มี.ค.64 
ม.ค. - มี.ค.64 
ม.ค. - มี.ค.64 
ม.ค. - มี.ค.64 
ม.ค. - มี.ค.64 

นายไพรัชช  เรืองบุตร 
นายไพรัชช  เรืองบุตร 
นายไพรัชช  เรืองบุตร 
นายไพรัชช  เรืองบุตร 
นายไพรัชช  เรืองบุตร 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย สถานท่ีดําเนินการ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

ผูรับผิดชอบ 

หลักสูตร : อาชีพระยะสั้น (ไมเกิน 30 ชั่วโมง) 
16. วิชาการทําหนากากผา หลกัสูตร 6 ชั่วโมง 
17. วิชาการทําไมกวาด หลักสตูร 6 ชั่วโมง 
18. วิชาการทําอาหารขนมหลกัสูตร 6 ชั่วโมง 
19. วิชาการทําอาหารขนมหลกัสูตร 6 ชั่วโมง 
20. วิชาการทําอาหารขนมหลกัสูตร 6 ชั่วโมง 

 
ประชาชนทั่วไป 10 คน 
ประชาชนทั่วไป 10 คน 
ประชาชนทั่วไป 10 คน 
ประชาชนทั่วไป 10 คน 
ประชาชนทั่วไป 10 คน 

 
ศาลากลางบานดอนกะยอม ต. ทุงนางโอก 
ศาลาประชาคม บานโนนโพธิ ์ต. ทุงนางโอก 
ศาลาประชาคมบานหนองตอ ต. ทุงนางโอก 
ศาลาประชาคมบานนาสะแบง ต. ทุงนางโอก 
ศาลาประชาคมบานหนองเปา ต. ทุงนางโอก 

 
ม.ค. - มี.ค.64 
ม.ค. - มี.ค.64 
ม.ค. - มี.ค.64 
ม.ค. - มี.ค.64 
ม.ค. - มี.ค.64 

 
น.ส. ธัญญพัทธ  อุปชัย 
น.ส. ธญัญพัทธ  อุปชัย 
น.ส. ธัญญพัทธ  อุปชัย 
น.ส. ธัญญพัทธ  อุปชัย 
น.ส. ธัญญพัทธ  อุปชัย 

21. วิชาการทําหนากากผา หลกัสูตร 6 ชั่วโมง 
22. วิชาการทําอาหารขนมหลกัสูตร 6 ชั่วโมง 
23. วิชาการทําอาหารขนมหลกัสูตร 6 ชั่วโมง 
24. วิชาการทําอาหารขนมหลกัสูตร 6 ชั่วโมง 
25. วิชาการทําอาหารขนมหลกัสูตร 6 ชั่วโมง 

ประชาชนทั่วไป 10 คน 
ประชาชนทั่วไป 10 คน 
ประชาชนทั่วไป 10 คน 
ประชาชนทั่วไป 10 คน 
ประชาชนทั่วไป 10 คน 

รพ.สต. บานหองขา ต. น้ําคําใหญ  
ศาลากลางบานน้ําคํานอย ต. น้ําคําใหญ 
ศาลากลางบานหนองเสือตาย ต. น้ําคําใหญ 
ศาลากลางบานหองขา ต. น้ําคําใหญ 
ศาลากลางบานหองพอก ต. น้ําคําใหญ 

ม.ค. - มี.ค.64 
ม.ค. - มี.ค.64 
ม.ค. - มี.ค.64 
ม.ค. - มี.ค.64 
ม.ค. - มี.ค.64 

นายนิพันธพงษ จนัทรทรง 
นายนิพันธพงษ จนัทรทรง 
นายนิพันธพงษ จนัทรทรง 
นายนิพันธพงษ จนัทรทรง 
นายนิพันธพงษ จนัทรทรง 

26. วิชาการทําหนากากผา หลกัสูตร 6 ชั่วโมง 
27. วิชาการทําไมกวาด หลักสตูร 6 ชั่วโมง 
28. วิชาเย็บกระเปาผา หลักสตูร 6 ชั่วโมง 
29. วิชาการทําอาหารขนมหลกัสูตร 6 ชั่วโมง 
30. วิชาการทําอาหารขนมหลกัสูตร 6 ชั่วโมง 

ประชาชนทั่วไป 10 คน 
ประชาชนทั่วไป 10 คน 
ประชาชนทั่วไป 10 คน 
ประชาชนทั่วไป 10 คน 
ประชาชนทั่วไป 10 คน 

๑๖๓ ม.๑๑ ต.นาสะไมย 
กศน. ตําบลนาสะไมย 
กศน. ตําบลนาสะไมย 
๑๖๓ ม.๑๑ ต.นาสะไมย 
ศาลากลางบานชาด ม.๗ ต.นาสะไมย 

ม.ค. - มี.ค.64 
ม.ค. - มี.ค.64 
ม.ค. - มี.ค.64 
ม.ค. - มี.ค.64 
ม.ค. - มี.ค.64 

น.ส. นิสากร  พันธพิพฒัน 
น.ส. นิสากร  พันธพิพฒัน 
น.ส. นิสากร พันธพิพฒัน 
น.ส. นิสากร  พันธพิพฒัน 
น.ส. นิสากร  พันธพิพฒัน 

31. วิชาการทําหนากากผา หลกัสูตร 6 ชั่วโมง 
32. วิชาการทําอาหารขนมหลกัสูตร 6 ชั่วโมง 

ประชาชนทั่วไป 10 คน 
ประชาชนทั่วไป 10 คน 

กศน. ตําบลขุมเงิน  
๒๑ ม.๑ ต.ขุมเงิน 

ม.ค. - มี.ค.64 
ม.ค. - มี.ค.64 

นางสาวภาวดี ศิริสาร 
นางสาวภาวดี ศิริสาร 

33. วิชาการทําหนากากผา หลกัสูตร 6 ชั่วโมง 
34. วิชาการทําไมกวาดหลักสตูร 6 ชั่วโมง 

ประชาชนทั่วไป 10 คน 
ประชาชนทั่วไป 10 คน 

ท่ีทําการผูใหญบาน หมู ๓ ตําบลเดิด 
วัดบานนํ้าโผ หมู 15 ตําบลเดดิ 

ม.ค. - มี.ค.64 
ม.ค. - มี.ค.64 

น.ส.พัชราภรณ คํามัน่ 
น.ส.พัชราภรณ คํามัน่ 

35. วิชาการทําหนากากผา หลกัสูตร 6 ชั่วโมง 
36. วิชาการทําอาหารขนมหลกัสูตร 6 ชั่วโมง 

ประชาชนทั่วไป 10 คน 
ประชาชนทั่วไป 10 คน 

๒๔๐ หมู ๒ ต. หนองคู 
๒๔๐ หมู ๒ ต. หนองคู 

ม.ค. - มี.ค.64 
ม.ค. - มี.ค.64 

นางสาวทิชาพร แผลงงาม 
นางสาวทิชาพร แผลงงาม 

37. วิชาการทําหนากากผา หลกัสูตร 6 ชั่วโมง 
38. วิชาการทําอาหารขนมหลกัสูตร 6 ชั่วโมง 

ประชาชนทั่วไป 10 คน 
ประชาชนทั่วไป 10 คน 

80 หมู 4 ต. หนองเรือ 
34 หมู 8 ต. หนองเรือ 

ม.ค. - มี.ค.64 
ม.ค. - มี.ค.64 

นายสิทธิพงษ ไชยมาตย 
นายสิทธิพงษ ไชยมาตย 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย สถานท่ีดําเนินการ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

ผูรับผิดชอบ 

หลักสูตร : อาชีพระยะสั้น (ไมเกิน 30 ชั่วโมง) 
41. วิชาการทําหนากากผา หลกัสูตร 6 ชั่วโมง 
42. วิชาการทําอาหารขนมหลกัสูตร 6 ชั่วโมง 

 
ประชาชนทั่วไป 10 คน 
ประชาชนทั่วไป 10 คน 

 
ศาลาอเนกประสงค ม. ๘ ต. หนองหิน 
ศาลาประชาคม ม. ๓ ต. หนองหิน 

 
ม.ค. - มี.ค. 64 
ม.ค. - มี.ค. 64 

 
นางสาวสุวรรณี อุตอามาตย 
นางสาวสุวรรณี อุตอามาตย 

43. วิชาการทําหนากากผา หลกัสูตร 6 ชั่วโมง 
44. วิชาการทําแหนมหมูหลักสตูร 6 ชั่วโมง 

ประชาชนทั่วไป 10 คน 
ประชาชนทั่วไป 10 คน 

๔ หมู ๒ ต. คอเหนือ 
ที่ทําการผูใหญบาน ม. ๑๕ ต. คอเหนือ 

ม.ค. - มี.ค. 64 
ม.ค. - มี.ค. 64 

น.ส.ชนกนันท จนัทรแกว 
น.ส.ชนกนันท จนัทรแกว 

45. วิชาการทําหนากากผา หลกัสูตร 6 ชั่วโมง 
46. วิชาการทําอาหารขนมหลกัสูตร 6 ชั่วโมง 

ประชาชนทั่วไป 10 คน 
ประชาชนทั่วไป 10 คน 

ศาลากลางบาน ม. ๔ ต. หนองเปด 
๗๕ ม.๒ ต. หนองเปด 

ม.ค. - มี.ค. 64 
ม.ค. - มี.ค. 64 

น.ส.อุทุมพร ยาวะโนภาส 
น.ส.อุทุมพร ยาวะโนภาส 

47. วิชาการทําหนากากผา หลกัสูตร 6 ชั่วโมง 
48. วิชาการทําไมกวาดหลักสตูร 6 ชั่วโมง 
49. วิชาการทําไมกวาดหลักสตูร 6 ชั่วโมง 

ประชาชนทั่วไป 10 คน 
ประชาชนทั่วไป 10 คน 
ประชาชนทั่วไป 10 คน 

๑๒๖ ม.๖ ต. ข้ันไดใหญ 
กลุมสตรีบานโพนขวาว ม.๖ ต. ข้ันไดใหญ 
ศาลาประชาคมบานหนองบั่ว ต. ข้ันไดใหญ 

ม.ค. - มี.ค. 64 
ม.ค. - มี.ค. 64 
ม.ค. - มี.ค. 64 

นางสาวนุชนาฏ ราชณุวงษ 
นางสาวนุชนาฏ ราชณุวงษ 
นางสาวนุชนาฏ ราชณุวงษ 

50. วิชาการทําหนากากผา หลกัสูตร 6 ชั่วโมง 
51. วิชาการทําอาหารขนมหลกัสูตร 6 ชั่วโมง 

ประชาชนทั่วไป 10 คน 
ประชาชนทั่วไป 10 คน 

๕๑ ม.๖ ต.เข่ืองคํา 
ศาลาประชาคม ม.๑     ต. เข่ืองคํา 

ม.ค. - มี.ค. 64 
ม.ค. - มี.ค. 64 

น.ส.สุวิมล ไชยเลิศ 
น.ส.สุวิมล ไชยเลิศ 

52. วิชาการทําหนากากผา หลกัสูตร 6 ชั่วโมง 
53. วิชาการทําไมกวาดหลักสตูร 6 ชั่วโมง 
54. วิชาการทําไมกวาดหลักสตูร 6 ชั่วโมง 
55. วิชาการทําไมกวาดหลักสตูร 6 ชั่วโมง 

ประชาชนทั่วไป 10 คน 
ประชาชนทั่วไป 10 คน 
ประชาชนทั่วไป 10 คน 
ประชาชนทั่วไป 10 คน 

ศาลากลางบานหนองนางตุม ต. สําราญ 
ศาลากลางบานสวาง ต. สําราญ 
ศาลากลางบานหนองนางตุม ต. สําราญ 
กศน. ตําบลสําราญ 

ม.ค. - มี.ค. 64 
ม.ค. - มี.ค. 64 
ม.ค. - มี.ค. 64 
ม.ค. - มี.ค. 64 

นางสาวภัทรวรรณ  บุรีศรี 
นางสาวภัทรวรรณ  บุรีศรี 
นางสาวภัทรวรรณ  บุรีศรี 
นางสาวภัทรวรรณ  บุรีศรี 

56. วิชาการทําหนากากผา หลกัสูตร 6 ชั่วโมง 
57. วิชาการทําทําไมกวาดหลักสูตร 6 ชั่วโมง 
58. วิชาการทําทําไมกวาดหลักสูตร 6 ชั่วโมง 

ประชาชนทั่วไป 10 คน 
ประชาชนทั่วไป 10 คน 
ประชาชนทั่วไป 10 คน 

ศาลากลาบานหนองขอน หมู ๒ ต. สิงห 
ศาลากลางบานสิงห ม. ๑ 
ศาลากลางบานหนองขอน หมู ๒ 

ม.ค. - มี.ค. 64 
ม.ค. - มี.ค. 64 
ม.ค. - มี.ค. 64 

นางสาวปยนนัท บุรีศรี 
นางสาวปยนนัท บุรีศรี 
นางสาวปยนนัท บุรีศรี 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย สถานท่ีดําเนินการ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

ผูรับผิดชอบ 

หลักสูตร : อาชีพระยะสั้น (30 ชั่วโมงขึ้นไป) 
1. วิชาชางเชื่อม หลักสูตร 35 ชั่วโมง 
2. วิชาชางปนู หลักสูตร 35 ชัว่โมง 
3. วิชาชางปนู หลักสูตร 35 ชัว่โมง 
4. วิชาชางทาสี หลักสูตร 35 ชั่วโมง 
5. วิชาชางไม หลักสูตร 35 ชั่วโมง 
6. วิชาชางปนู หลักสูตร 35 ชัว่โมง 
7. วิชาชางเชื่อม หลักสูตร 35 ชั่วโมง 
8. วิชาชางเชื่อม หลักสูตร 35 ชั่วโมง 
9. วิชาชางปนู หลักสูตร 35 ชัว่โมง 
10. วิชาชางปนู หลกัสูตร 35 ชั่วโมง 
11. วิชาชางเชื่อม หลักสูตร 35 ชั่วโมง 
12. วิชาชางไม หลักสตูร 35 ชัว่โมง 
13. วิชาชางไม หลักสตูร 35 ชัว่โมง 

 
ประชาชนทั่วไป 15 คน 
ประชาชนทั่วไป 15 คน 
ประชาชนทั่วไป 15 คน 
ประชาชนทั่วไป 15 คน 
ประชาชนทั่วไป 15 คน 
ประชาชนทั่วไป 15 คน 
ประชาชนทั่วไป 15 คน 
ประชาชนทั่วไป 15 คน 
ประชาชนทั่วไป 15 คน 
ประชาชนทั่วไป 15 คน 
ประชาชนทั่วไป 15 คน 
ประชาชนทั่วไป 15 คน 
ประชาชนทั่วไป 15 คน 

 
กศน. ตําบลสิงห 
กศน. ตําบลเข่ืองคํา 
กศน. ตําบลหนองเปด 
กศน. ข้ันไดใหญ 
กศน. ตําบลดูทุง 
กศน. ตําบลหนองหิน 
กศน. ตําบลขุมเงิน 
กศน. ตําบลสําราญ 
กศน. ตําบลเดิด 
กศน. ตําบลคอเหนือ 
กศน. ตําบลน้ําคําใหญ 
กศน. ตําบลหนองคู 
กศน. ตําบลหนองเรือ 

 
ม.ค. - มี.ค. 64 
ม.ค. - มี.ค. 64 
ม.ค. - มี.ค. 64 
ม.ค. - มี.ค. 64 
ม.ค. - มี.ค. 64 
ม.ค. - มี.ค. 64 
ม.ค. - มี.ค. 64 
ม.ค. - มี.ค. 64 
ม.ค. - มี.ค. 64 
ม.ค. - มี.ค. 64 
ม.ค. - มี.ค. 64 
ม.ค. - มี.ค. 64 
ม.ค. - มี.ค. 64 

 
นางสาวปยนนัท  บุรีศรี 
นางสาวสุวิมล ไชยเลิศ 
นางสาวอุทุมพร ยาวะโนภาส 
นางสาวนุชนาฏ ราชณุวงษ 
นางสุธิดา  ลีลา 
นางสาวสุวรรณี อุตอามาตย 
นางสาวภาวดี ศิริสาร 
นางสาวภัทรวรรณ บุรีศรี 
นางสาวพชัราภรณ คํามัน่ 
นางสาวชนกนนัท จนัทรแกว 
นายนิพันธพงษ  จนัทรทรง 
นางสาวทชิาพร แผลงงาม 
นายสทิธิพงษ  ไชยมาตย 
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  3. การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน และการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย สถานท่ีดําเนินการ 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

ผูรับผิดชอบ 

แผนงาน : พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 
 

 
 

 
 

 
 

โครงการ : การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 
-  โครงการอบรมใหความรูในการปองกันโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (covid19) และการ 
ปองกันโรคติดตอจากยุงลาย 

ประชาชนทั่วไป  
352 คน (18 ตําบล) 

กศน. ตําบลทั้ง 18 แหง กุมภาพันธ 2564 นางสาวจีรนันท กกแกว 

โครงการ : การศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 
- โครงการอบรมสงเสริมการรักษาสิ่งแวดลอม 
ในชุมชน 

 
ประชาชนทั่วไป  
225 คน (18 ตําบล) 

 
กศน. ตําบลทั้ง 18 แหง 

 
กุมภาพันธ 2564 

 
นางสาวสุวิมล  ไชยเลิศ 

โครงการ : การเรียนรูตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

- โครงการจัดกระบวนการเรียนรูตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ประชาชนทั่วไป 
109 คน (18 ตําบล) 

กศน. ตําบลทั้ง 18 แหง กุมภาพันธ 2564 นางสาวนิสากร  พันธพิพัฒน 
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 สวนท่ี 5 ภาคผนวก  
   

 
1. แบบบันทึกการนิเทศ-เคร่ืองมือนิเทศภารกิจตอเนื่อง 

• กลุมงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

• กลุมงานการศึกษาตอเนื่อง 

• กลุมงานการศึกษาตามอัธยาศัย 

• ภาษาตางประเทศเพ่ือการส่ือสารดานอาชีพ 

• โครงการศูนยดิจิทัลชุมชน 

• การจัดกิจกรรมปองกันภาวะซึมเศราของผูสูงอายุ 

• สถานศึกษาคุณธรรม 

• พระบรมราโชบายดานการศึกษาในหลวงรัชกาลท่ี 10 

• ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

2. แบบบันทึกการนิเทศ-เคร่ืองมือนิเทศภารกิจตามนโยบาย 
• กศน.ตําบล 5 ดี 

• การจัดการศึกษาออนไลน 

• การจัดใหมีหลักสูตรลูกเสือมัคคุเทศก 

• การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

• แบบนิเทศการเรงปรับหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพ 
 



 
 

แบบบันทึกการนิเทศการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
เรื่อง หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

     คําช้ีแจง  ใหศึกษานิเทศกหรือผูรับผิดชอบการนิเทศ สอบถาม สัมภาษณผูรับผิดชอบการดําเนินงาน ครูผูสอนและหรือผูเรียน/ผูเก่ียวของ สังเกตสภาพจริง 
สถานท่ี กระบวนการจัดการเรียนรู ตรวจเอกสารโครงการ หลักสูตร สื่อ ฯลฯ แลวบันทึก สภาพท่ีพบ (จุดเดน – จุดท่ีควรพัฒนา) และขอนิเทศ พรอมท้ังขอเสนอแนะเพ่ือการ
พัฒนาลงในแบบบันทึกการนิเทศ 
 

     สํานักงาน กศน. จังหวัดยโสธร  กศน. อําเภอเมืองยโสธร 
ประเด็นการนิเทศ สภาพที่พบ ขอนิเทศ 

1. การพัฒนาหลักสตูร   
 1.1 หลักสูตรสถานศึกษาสะทอนเอกลักษณของสถานศึกษา และผานความ

เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
  

1.2 มีการจัดทําหรือพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเลือกที่สอดคลองกับสภาพ บริบท 
ความตองการ ปญหา ฯลฯ ของชุมชนทองถ่ิน  (ระบุ) 

  

1.3 กระบวนการพัฒนาหลักสูตรรายวชิาเลือก   
- ผูมีสวนไดเสียมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสตูร (มีผูเชี่ยวชาญดาน

หลักสูตร /ดานเนื้อหา ฯลฯ) 
  

- เนื้อหาของหลักสูตรสอดคลองกับบริบท สภาพความตองการ ความ
จําเปนของชุมชน และยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด/ทองถ่ิน 

  

- เนื้อหาหลักสูตรมีความทันสมยักับสถานการณปจจบุัน   
- องคประกอบของหลักสูตรครบถวน ถูกตอง   
- กระบวนการพฒันาหลักสูตรเปนไปตามข้ันตอนของการพัฒนาหลักสูตร 

มีความนาเชื่อถือ มีการศึกษาวิเคราะหขอมูล/รางหลักสูตร/ตรวจสอบคุณภาพ
และการนาํหลักสูตรไปใช) 

  

1.4 มีการจัดหาหรือจัดทําสื่อประกอบหลักสูตรที่พัฒนาอยางมคุีณภาพและ
สอดคลองกับหลักสูตร 
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ประเด็นการนิเทศ สภาพที่พบ ขอนิเทศ 

 1.5 กระบวนการนําหลักสูตรไปใชมีการสรางความรู ความเขาใจแกผูเก่ียวของ 
(มีการประชุมชี้แจง/อบรมครู/จดัทําคูมือการใชหลักสูตร) 

  

1.6 การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา   
- มีการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา   
- ผลการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา             เปนอยางไร และนําไปใชในการ

พัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง 
  

2. การจัดกระบวนการเรียนรู   
 2.1 การจัดทําแผนการเรียนรู   

- มีการจัดทาํขอมลูสารสนเทศผูเรียนรายบุคคล (สภาพ ความสามารถ ความ
ตองการ เปาหมายการเรียน การประกอบอาชีพ จดุเดน จดุดอย ฯลฯ) 

  

- มีการนาํขอมูลสารสนเทศของผูเรียนไปใชในการจัดทําแผนการเรียน   
- มีการจัดทําแฟมขอมูลรายบุคคล ใหผูเรียนทราบสถานะ/ความกาวหนาใน

การเรียน (ผลการเรียน/กพช./การประเมินคุณธรรม /N-Net ฯลฯ) 
  

 - มีการวิเคราะหหลักสูตร และนําไปสูการจัดทําแผนการจัดกระบวนการ
เรียนรู 

  

- มีการจัดทําแผนการเรียนรูรายภาคเรียนและแผนรายสปัดาห   
- มีการออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรูสอดคลองตามสภาพ

ธรรมชาติวิชาและสภาพผูเรียน มีการใช Stem และ E-learning 
  

- มีการจัดกระบวนการเรียนรูผาน Google classroom และ 
Application เพื่อการศึกษา ผานชองทางออนไลนตาง ๆ เชน line face 
book QR Code เปนตน 
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ประเด็นการนิเทศ สภาพที่พบ ขอนิเทศ 

 - มีกิจกรรมการเรียนรูสงเสริม การอาน การเขียน ทักษะการคิดวิเคราะห 
ทักษะการสื่อสาร การประยุกตใชในชีวติประจําวัน การแกปญหาและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตอยางสรางสรรค 

  

2.2 การจัดกระบวนการเรียนรู   
- ครูจัดกระบวนการเรียนรูตามแผน   
- มีการใชสะเต็มศึกษา /E-learning/ทักษะการคิดวิเคราะห และเทคนคิการ

เรียนรูอ่ืน  ๆในการจัดกระบวนการเรียนรู 
  

- มีการใช Google classroom และ Application เพื่อการศึกษา   
- ครูมีการดูแลชวยเหลือผูเรียน 

อยางเปนระบบ และมผีลการดาํเนินงานเปนอยางไร 
  

- มีการบันทึกหลังสอนที่เนนปญหาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู และมี
การนําผลไปปรับปรุงแกไข 

  

- การวิจัยในชัน้เรียนมีความสอดคลองกับสภาพปญหาเชื่อมโยงกับบันทึก
หลังสอน และชวยพฒันาคุณภาพการเรียนการสอน 

- การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน สงเสริมการพัฒนาทักษะการเรียนรูของ
ผูเรียน 

  

3. สื่อการเรียนรู   
 3.1 สื่อที่ใชมีความหลากหลาย เหมาะสมกับเนื้อหา ทนัสมัย กระตุนความสนใจ

ผูเรียน 
  

3.2 สื่อที่ใช (Google classroom / สื่อออนไลน /Clip /สื่อแบบเรียน/ผูรู 
ฯลฯ) เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู/กลุมผูเรียน ที่หลากหลาย 

  

4. การวัดผลและประเมินผล   
 4.1 สถานศึกษามีการประกาศหลักเกณฑการวัดผล ประเมินผลตามหลักสูตร

สถานศึกษา 
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ประเด็นการนิเทศ สภาพที่พบ ขอนิเทศ 

 4.2 มีการออกแบบวิธีการวัดผล ประเมินผลดวยวธิกีารที่หลากหลาย ตาม
ธรรมชาติวิชา ตรงตามจุดประสงคการเรียนรูที่กําหนด 

  

4.3 จํานวนผูเรียนเขาสอบปลายภาค 
คิดเปนรอยละเทาใดเทียบกับจํานวน 
ผูลงทะเบียนของครูแตละคน 

  

4.4 จํานวนผูเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนเฉลี่ย 2.00 ในรายวิชาบังคับตอ
ภาคเรียน คิดเปนรอยละเทาใดเทียบกับจาํนวน 
ผูลงทะเบียน 

  

4.5 ผูเรียนเขาสอบ N-Net/ E-Exam คิดเปนรอยละเทาใดเทียบกับจํานวนผูมีสทิธิ์
สอบ 

  

4.6 ครูนําผลสัมฤทธิท์างการเรียนของผูเรียนมาวิเคราะหและวางแผน
แกปญหา และพฒันาอยางตอเนื่อง โดยเนนกระบวนการวิจัย 

  

4.7 ครูมีกระบวนการและหลักฐานการประเมินคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน 

  

4.8 ครูจัดทําเอกสารและหลักฐานการศึกษาครบถวนถูกตองทกุภาคเรียน   
5. สถานศึกษามีการสรุปรายงานผลการดําเนินงานเม่ือสิ้นสุดภาคเรียน และนํา
สรุปรายงานผลของครูมาศึกษา วิเคราะหและกําหนดแนวทางการแกไข ปรับปรุง 
พัฒนาหรือไม อยางไร 
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6. การยกระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูเพ่ือการยกระดับคุณภาพการ
จัดการศึกษา 

  

 6.1 มีการอบรมดิจิทัลพื้นฐานใหครูและบุคลากร กศน. เพื่อใชในการจัดการ
เรียนรู และการสรางกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง (DIY) 

  

6.2 มีการพัฒนาครู กศน.ตนแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   
6.3 มีการพฒันาครูและผูเรียนในการใช  
เทคโนโลยีทางการศึกษา Google classroom/ E-learning MOOC 

  

6.4 มีการนิเทศ ตดิตามผลการดาํเนินงานอยางตอเนื่อง   
6.5 มีการนําผลจากการนิเทศไปปรับปรุงพัฒนา   

 

ผลการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) ผลงานดีเดน /รางวัลท่ีไดรับ/แนวปฏิบัติท่ีดี /ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จ (ถามี) 
............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 

ลงชื่อ  ผูนิเทศ ลงชื่อ  ผูรับการนิเทศ 
(  ) (  ) 

วันท่ี   วันท่ี   
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แบบบันทึกการนิเทศการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เร่ือง การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศกัราช 2556 
    

 คําช้ีแจง  ใหผูรับผิดชอบการนิเทศ สอบถาม สัมภาษณผูรับผิดชอบการดําเนินงาน ครูผูสอนและหรือผูเรียน/ผูเก่ียวของ สังเกตสภาพจริง สถานท่ี กระบวนการ

จัดการเรียนรู ตรวจเอกสารโครงการ หลักสูตร สื่อ ฯลฯ แลวบันทึกสภาพท่ีพบ และขอนิเทศ พรอมท้ังขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาลงในแบบบันทึกการนิเทศ 
 

 กศน.อําเภอเมืองยโสธร สํานักงาน กศน.จังหวัดยโสธร 
 

 ประเด็นการนิเทศ สภาพที่พบ ขอนิเทศ 
1. หลักสูตร โครงสรางหลกัสูตร และแผนการลงทะเบียน   
 1.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตร ปวช. 2556 ครบทุกประเภทวิชา/สาขาวิชา/

สาขางาน ที่เปดสอน 
  

 1.2 โครงสรางหลักสูตรถูกตองตามหลักเกณฑที่กําหนด   
 1.3 มีแผนการลงทะเบียน 6 ภาคเรียน ตามโครงสรางหลักสูตร และจัด

แผนการลงทะเบียนสอดคลองกับหลักเกณฑที่กําหนด 
  

2. การบริหารหลักสตูร   
 2.1 มีคําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบงาน ปวช. (ผูบริหาร-ประธานหลักสูตร/หัวหนา

งาน/งานทะเบยีนและวัดผล/หัวหนาหมวดวิชา /ครู-ประจาํกลุม ครูผูสอน ฯลฯ) 
  

 2.2 มีโครงสรางการบริหารงาน/ทาํเนียบบุคลากรเจาหนาที่ /สารสนเทศที่เก่ียวกับ
งาน ปวช. (ตดิประชาสัมพนัธใหผูรับบริการสามารถมองเห็นไดชัดเจน) 

  

 2.3 มีการประชุมชี้แจงการดําเนินงานใหแกครูและบุคลากรที่เก่ียวของไดเขาใจ
หลักเกณฑและวิธีการดําเนนิงาน 

  

  2.4 มีเคร่ืองคอมพิวเตอร โปรแกรม NFE2013 มีสถานที่ตดิตั้งที่ถาวรมีความ
ปลอดภัย 

  

  2.5 มีการจัดเก็บเอกสาร หลักฐาน ที่เก่ียวของกับงาน ปวช. ทีป่ลอดภัยอยาง
เปนระบบ 
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ประเด็นการนิเทศ สภาพที่พบ ขอนิเทศ 
 2.6 มีสื่อและอุปกรณการเรียนการสอน ที่สอดคลองกับหลักสตูร เพียงพอ

เหมาะสมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ (หนังสือเรียน/สื่ออิเล็กทรอนิกส/อุปกรณ/
เคร่ืองมือตาง ๆ) 

  

 2.7 อาคาร สถานที่จัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสม เพยีงพอ เอ้ือตอการ
จัดการเรียนการสอน 

  

 2..8 มีคลังความรู (เชน ใบความรู ใบงาน แบบทดสอบ ขอสอบเกา ฯลฯ) ไวบริการแก
ครูและผูเรียน 

  

3. การรับสมัครผูเรียน/ขึ้นทะเบียน/ลงทะเบียน   
 3.1 มีการประชาสัมพันธการรับสมัคร (ประกาศสถานศึกษา/หนังสือขอความ

รวมมือประชาสัมพันธ ฯลฯ)  
  

 3.2 มีใบสมัครเรียนที่กรอกขอมูล และแนบหลักฐานประกอบการสมัคร
ครบถวนสมบูรณ ผูเรียนลงลายมือชื่อดวยตนเอง 

  

 3.3 มีใบลงทะเบียนเรียนครบถวนทุกภาคเรียนและเก็บอยางเปนระบบ   
 3.4 มีปร้ินเอาทการข้ึนทะเบียน/ลงทะเบียนจากโปรแกรมงานทะเบียนนักศึกษา 

NFE2013 
  

 3.5 มีการจัดตั้งกลุมครูมีผูเรียนที่รับผิดชอบตามเกณฑที่กําหนด (ครู 1 คน/
ผูเรียน 38 - 45 คน) 

  

 3.6 มีการจัดทําบัตรประจําตัวนักศึกษาใหแกผูที่ข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา   
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ประเด็นการนิเทศ สภาพที่พบ ขอนิเทศ 
4. การอนุมัติการจัดการศึกษา   
 4.1 โครงการจัดการเรียนการสอนที่ไดรับอนุมัตจิากสาํนักงาน กศน. มีครบถวน   
 4.2 มีรายชื่อครูประจาํกลุม พรอมวุฒิการศึกษาไมนอยกวาปริญญาตรี และมี

การเรียนในสาขาที่สอนไมนอยกวา 15 หนวยกิต 
  

 4.3 มีรายชื่อผูเรียน ระบุสถานที่ทํางานทีต่รงกับสาขาทีส่มัครเรียน และสถานที่
ติดตอ 

  

 4.4 มี MOU ระหวางสถานศึกษากับสถานศึกษาในสังกัด สอศ.ที่ไปทดสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ 

  

 4.5 MOU กับสถานประกอบการที่ยืนยนัความพรอมและใหความรวมมือในการ
จัดการเรียนการสอน ตามบัญชรีายชื่อผูที่ลงทะเบยีนเรียนทุกคน 

  

 4.6 หนังสือรับรองการทํางานของนักศึกษา หรือรับรองการประกอบอาชีพของ
ผูเรียนที่ตรงกับสาขาที่เรียน 

  

 4.7 แบบสอบถามความประสงคของผูเรียน   
 4.8 แผนการลงทะเบียน 6 ภาคเรียน     
5. การวางแผนการจัดกระบวนการเรียนรู   
 5.1 ครูมีการวิเคราะหหลักสูตรและนาํไปสูการจัดทําโครงการสอน/แผนการสอน   
 5.2 ครูจัดทําปฏิทิน โครงการสอน/แผนการสอน ภาคเรียนละ 20 สัปดาห  

ใหผูเรียนไดเรียนกับครูหรือสถานประกอบการไมนอยกวา14 ชั่วโมงในหนึง่สปัดาห
และขออนุมัตจิากผูบริหาร 

  

 5.3 ครูออกแบบแผนการสอนแบบมุงเนนสมรรถนะ (แผนการสอนที่จัดทําข้ึน
เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ ทักษะในการทาํงาน มีกิจนสิยัหรือเจตคติใน
การทํางานที่กอใหเกิดประสิทธภิาพและประสิทธผิล) สอดคลองกับมาตรฐาน 
วิชาชีพและมาตรฐานคุณวฒุิแหงชาต ิ
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ประเด็นการนิเทศ สภาพที่พบ ขอนิเทศ 
 5.4 กิจกรรมการเรียนรูสงเสริมใหผูเรียนฝกการคิด ฝกทําและฝกปรับปรุง

ตนเอง 
  

 5.5 มีการจัดทําแฟมขอมูลรายบุคคล (ผลการเรียน/กิจกรรมเสริมหลักสูตร/V-
NET ฯลฯ) 

  

6. การจัดกระบวนการเรียนรู   
 6.1 ครูจัดกระบวนการเรียนรูตามปฏิทนิ โครงการสอน/แผนการสอน สื่อที่ใช 

(สื่อออนไลน/Clip/แบบเรียน /ผูรู ฯลฯ) ทนัสมัย เหมาะสมกับกิจกรรมการ
เรียนรูที่หลากหลาย 

  

 6.2 ครูไดนาํเทคโนโลยีมาใชในการสนับสนนุการจัดกระบวนการเรียนรู           
(เชน Google classroom Application Line Facebook ฯลฯ)  

  

 6.3 มีการจัดครู หรือวิทยากรสอนเสริมมาชวยสอน   
 6.4 นําผูเรียนเขาศึกษาเรียนรู ดูงาน เสริมความรู จากแหลงเรียนรู/สถาน

ประกอบการ 
  

 6.5 มีบัญชีลงเวลาของครูผูสอนและผูเรียน   
 6.6 มีการบันทึกหลังสอนที่เนนปญหาจากการจัดกระบวนการเรียนรู และมีการ

นําผลไปแกไขปรับปรุง โดยเนนกระบวนการวิจัย 
  

7. การวัดและประเมินผล   
 7.1 สถานศึกษามีแนวทางการวัดผลประเมินผลตามหลักสูตร   
 7.2 มีการออกแบบวิธีวัดผลประเมินผลครอบคลุมจุดประสงค สมรรถนะ

รายวิชา และเนื้อหาวชิา โดยใชเคร่ืองมือ และวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสม 
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ประเด็นการนิเทศ สภาพที่พบ ขอนิเทศ 
 7.3 ครูมีการวัดผลประเมินผลการเรียนรู กอนเรียน ระหวางเรียนและหลังเรียน    
 7.4 ครูมีจํานวนผูเรียนเขาสอบปลายภาคเรียนก่ีคน รอยละเทาใด เทียบกับ

จํานวนผูลงทะเบยีน 
  

 7.5 ครูประเมินคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน
หรือไม อยางไร 

  

 7.6 ผูจบการศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย 2.00 ข้ึนไปก่ีคน    
 7.7 มีผูจบหลักสูตรตามเกณฑกําหนด (3 ปหรือ 6 ภาคเรียนติดตอกันนับจาก

ภาคที่ข้ึนทะเบยีนและลงทะเบียนเรียน) ก่ีคน คิดเปนรอยละเทาไร 
  

8. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ   
 8.1 ครูมีการจัดการเรียนการสอนการทําโครงการพฒันาทักษะวิชาชีพสาํหรับ

ผูเรียน (เกณฑกําหนดผูจบหลักสูตร ผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 5-6 
ตองมีโครงการคนละ 1 โครงการ) 

  

 8.2 มีโครงการ และรายงานผล   
9. การจัดกิจกรรมเสริมหลักสตูร   
 9.1 สถานศึกษามีแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสตูร    
 9.2 มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและมีการประเมนิผล (เกณฑกําหนด 2 

ชั่วโมง ตอสปัดาห ครบ 5 ภาคเรียน (ยกเวนภาคเรียนทีฝ่กงาน) 
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ประเด็นการนิเทศ สภาพที่พบ ขอนิเทศ 
10. การฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ   
 10.1 ครูจัดใหผูเรียนฝกประสบการณทักษะวชิาชีพ (เกณฑกําหนดไมนอยกวา 

320 ชั่วโมง)  
  

 10.2 ในภาคเรียนปจจุบนั มีนกัศึกษาเขาฝกประสบการณทักษะวิชาชีพใน
สถานประกอบการ ก่ีคน ที่ไหนบาง 

  

11. การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ V-NET   
 มีผูเรียนเขาทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษาก่ีคน คิดเปนรอย

ละเทาใด เทียบกับจํานวนผูมีสทิธิ์สอบ 
  

12. การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ   
 12.1 มีนักศึกษาเขาทดสอบมาตรฐานวชิาชีพก่ีคน ผานก่ีคน ไมผานก่ีคน    
 12.2 นักศึกษาที่ทดสอบมาตรฐานวชิาชีพไมผาน มีการดําเนนิการชวยเหลือให

สอบผานหรือไม อยางไร 
  

13. ระบบการติดตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการสงเสริมยกยองผูเรียน   
 13.1 มีการติดตามผลสัมฤทธิท์างการเรียนของผูเรียนที่อยูระหวางเรียน   
 13.2 มีการติดตามผูเรียนที่จบหลักสูตรไปแลว   
 13.3 มีการสนบัสนุน สงเสริม ยกยอง ผูเรียน   
14. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
 14.1 มีการอบรมเทคโนโลยีดิจทิัลพื้นฐานใหครู เพื่อใชในการจัดการเรียนรู    
 14.2 อ่ืน ๆ(ระบ)ุ   
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ประเด็นการนิเทศ สภาพที่พบ ขอนิเทศ 
15. การนิเทศติดตาม   
 15.1 มีการนิเทศ ติดตามผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง   
 15.2 มีการนําผลการนิเทศภายในและการนิเทศภายนอกไปใชเพื่อพัฒนา

ปรับปรุง  
  

 

  ผลการปฏิบัตทิี่เปนเลิศ (Best Practice) ผลงานดีเดน /รางวลัที่ไดรับ/แนวปฏิบัติทีด่ี /ปจจัยที่สงผลตอความสาํเร็จ (ถามี) 

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

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

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

 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

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

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

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

ลงชื่อ  ผูนิเทศ ลงชื่อ  ผูรับการนิเทศ 
(  ) (  ) 

วันที ่   วันที ่   
 

 หมายเหตุ 

 เพื่อใหไดขอมูลที่ชัดเจน เปนรูปธรรม ในประเด็นที่ตองตอบเปนตัวเลข/รอยละ ผูรับการนิเทศ/ผูรับผิดชอบตองรวบรวมและจัดทําขอมูลแสดงใหเห็นอยางชัดเจน โดยให

ออกแบบตารางแสดงขอมูลใหเหมาะสมกับขอมูลแตละประเภท เชน ขอมูลจํานวนครู จาํนวนผูเรียน ขอมูลรายชื่อครู  วุฒิการศึกษา ขอมูลผูเรียนเขาสอบปลายภาค การเขาสอบ V-

NET เปนตน 
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แบบบันทึกการนิเทศการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เร่ือง การสงเสริมการรูหนังสือไทย 
 

 คําชี้แจง  ใหผูรับผดิชอบการนิเทศ สอบถาม สัมภาษณผูรับผิดชอบการดําเนินงาน ครูผูสอนและหรือผูเรียน/ผูเก่ียวของ สังเกตสภาพจริง สถานท่ี กระบวนการจัดการเรียนรู ตรวจเอกสาร

โครงการ หลักสูตร สื่อ ฯลฯ แลวบันทึก สภาพท่ีพบ และขอนิเทศ พรอมท้ังขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาลงในแบบบันทึกการนิเทศ 
 

 กศน. ตําบล     กศน. อําเภอเมืองยโสธร  สํานักงาน กศน.จังหวัดยโสธร 
 

ประเด็นการนิเทศ สภาพท่ีพบ ขอนิเทศ 

 1. ผูไมรูหนังสือ   
 2. มีการจัดทําขอมูลสารสนเทศของผูไมรูหนังสือรายบุคคล   
 3. มีการประเมินสภาพการรูหนงัสือกอนจัดการเรียนรู   
 4. ใชหลักสูตรใด ในการจัดการสงเสริมการรูหนังสือไทย หรือมีการพัฒนาหลักสูตร   
 5. มีการจัดทําแผนการเรียนรู   
 6. ใครเปนผูจัดการเรียนรู และจัดกระบวนการเรียนรูอยางไร เหมาะสมกับสภาพ

ผูเรียนหรือไม 
  

 7. มีเครือขายเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมสงเสริมการรูหนังสือ (ระบุ)   
 8. มีการใชสื่อที่เหมาะสมกับสภาพและพืน้ที่ของกลุมเปาหมายในการจัดการเรียนรู   
 9. มีเคร่ืองมือและเกณฑการวัดผลประเมินผล   
 10. มีการออกวุฒิบัตรใหกับผูผานการวัดและประเมนิผล   
 11. มีกิจกรรมสงเสริมปองกันการลืมหนังสืออยางตอเนื่อง   
 12. มีการสงเสริมการเรียนรูอ่ืน ๆ แกผูผานการวัดและประเมินผล    
 13. ครูมีการใชเทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อเปนเคร่ืองมือในการสงเสริมการเรียนรูตลอด

ชีวิตแกผูรูหนังสือ 
  

 14. มีการสรุปรายงานผลการดาํเนินงานเมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนรู และ
สถานศึกษา 
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ประเด็นการนิเทศ สภาพท่ีพบ ขอนิเทศ 

 15. ปญหาอุปสรรคในการสงเสริมการรูหนังสือไทย และมีการดําเนินการแกไข
ปญหาอุปสรรค 

  

 

 ผลการปฏบัิติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) ผลงานดีเดน /รางวัลท่ีไดรับ/แนวปฏิบัติท่ีดี/ปจจยัท่ีสงผลตอความสําเร็จ (ถามี) 

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

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

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

 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

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

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

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

 

ลงช่ือ  ผูนิเทศ ลงช่ือ  ผูรับการนิเทศ  

       

(  ) (  )  

วันท่ี   วันท่ี    
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แบบบันทึกการนิเทศการศึกษาตอเนื่อง 
ศูนยฝกอาชีพชุมชน 

 

 คําช้ีแจง  ใหศึกษานิเทศกหรือผูรับผิดชอบการนิเทศ สอบถาม สัมภาษณผูรับผิดชอบการดําเนินงาน ครูผูสอนและหรือผูเรียน/ผูเก่ียวของ สังเกตสภาพจริง 
สถานท่ี กระบวนการจัดการเรียนรู ตรวจเอกสารโครงการ หลักสูตร สื่อ ฯลฯ แลวบันทึกสภาพท่ีพบและขอนิเทศ พรอมท้ังขอเสนอแนะลงในแบบบันทึกการนิเทศ 
 

 กศน. ตําบล    กศน. อําเภอเมืองยโสธร  สํานักงาน กศน.จังหวัดยโสธร 
 

ประเด็นการนิเทศ สภาพที่พบ  ขอนิเทศ 
1. ศูนยฝกอาชีพชุมชน   
1.1 ปจจัยปอน (Input)   
 1) หลักสูตรมีองคประกอบครบถวนตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตร   

 2) หลักสูตรท่ีใชในการสอนไดพัฒนาข้ึนเองหรือนํามาจากแหลงอ่ืน 
(ระบุแหลงท่ีมา) 

  

 3) เนื้อหาหลักสูตรมีการบูรณาการสภาพ ปญหา ความตองการของ
ผูเรียนชุมชนและแนวโนมการพัฒนา 

  

 4) หลักสูตรท่ีดําเนินการสอดคลองตามหลักการ   

 5) มีแผนงาน/ โครงการ / กิจกรรมเพ่ือสงเสริมการเรียนรูท่ีสอดคลอง
กับความตองการของประชาชนและตลาดแรงงาน 

  

 6) มีแผนการจัดการเรียนรูตามหลักสูตร ใครเปนผูดําเนินการจัดทํา    

 7) มีการประชุมชี้แจง /อบรมเทคนิควิธีการถายทอดความรูแก
วิทยากรกอนดําเนินการ 

  

 8) มีการจัดทําฐานขอมูลหลักสูตรภูมิปญญาและวิทยากร   

 9) วิทยากรมีความรูความสามารถตามเนื้อหาหลักสูตร   

 10) วิทยากรไดรับการพัฒนาเทคนิคการถายทอดองคความรู   
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ประเด็นการนิเทศ สภาพที่พบ  ขอนิเทศ 
 11) วัสดุ อุปกรณ มีเพียงพอและสถานที่มีความเหมาะสม   
 12) มีการประเมินหลักสูตรหรือไม ดําเนินการอยางไร   
1.2 การจัดกระบวนการเรียนรู (Process)   
 1) วิทยากร มีความรู ความสามารถและมีเทคนิคการถายทอดเหมาะสม   

 2) วิทยากร จัดการเรียนรูตามแผนท่ีกําหนด      

 3) มีการใชสื่อ แหลงเรียนรู /ภูมิปญญาทองถ่ินประกอบการสอน   

 4) มีการประยุกตใช “สะเต็มศึกษา”(STEM Education) ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู 

  

 5) มีการใชสื่อออนไลน (เชน Google classroom Application line 
face book เปนตน) ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

  

 6) มีการวัดและประเมินผลการเรียนรูสอดคลองตามหลักสูตร และมี
เครื่องมือวัดและประเมินผล 

  

 7) มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนทุกหลักสูตร   

 8) มีการอนุมัติการจบหลักสูตร    

 9) มีการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานเม่ือสิ้นสุดโครงการ   

1.3 ผลผลิต (Output)   
 1) ผูจบหลักสูตรสามารถนําความรูไปประกอบอาชีพ มีงานทํา มีรายได   

 2) มีการพัฒนาศูนยฝกอาชีพชุมชนเขาสูวิสาหกิจชุมชน   

 3) มีการรวมกลุมในชุมชนตามเปาหมาย “ชุมชนพ่ึงตนเอง ทําได ขาย
เปน”  

  

 4) ผูจบหลักสูตรใชเทคโนโลยีเปนชองทางการเผยแพร จําหนาย
ผลิตภัณฑไดมากนอยเพียงใด อยางไร 
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 ผลการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) ผลงานดีเดน /รางวัลท่ีไดรับ/แนวปฏิบัติท่ีดี /ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จ (ถามี) 
............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................................................ ............. 
............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................................................... ......................................... 
 

 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................................................... ......................................... 
............................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 

ลงชื่อ  ผูนิเทศ ลงชื่อ  ผูรับการนิเทศ 
(  ) (  ) 

วันท่ี   วันท่ี   
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แบบบันทึกการนิเทศการศึกษาตอเนื่อง 
การจัดกิจกรรมปองกันภาวะซึมเศราของผูสูงอายุ 

 

 คําช้ีแจง  ใหศึกษานิเทศกหรือผูรับผิดชอบการนิเทศ สอบถาม สัมภาษณผูรับผิดชอบการดําเนินงาน ครูผูสอนและหรือผูเรียน/ผูเก่ียวของ สังเกตสภาพจริง 
สถานท่ี กระบวนการจัดการเรียนรู ตรวจเอกสารโครงการ หลักสูตร สื่อ ฯลฯ แลวบันทึกสภาพท่ีพบและขอนิเทศ พรอมท้ังขอเสนอแนะลงในแบบบันทึกการนิเทศ 
 

 กศน. ตําบล    กศน. อําเภอเมืองยโสธร  สํานักงาน กศน.จังหวัดยโสธร 
 

ประเด็นการนิเทศ สภาพที่พบ  ขอนิเทศ 
5. การจัดกิจกรรมปองกันภาวะซึมเศราของผูสูงอายุ   
1.1 ปจจัยปอน (Input)   
 1) มีการวางแผนสํารวจกลุมเปาหมายเพื่อเตรียมความพรอมที่จะจัดกิจกรรมปองกันภาวะ

ซึมเศราของผูสูงอายุ 
  

 2) โครงการ /กิจกรรมดําเนินการสอดคลองตามหลักการจัดกิจกรรมปองกันภาวะซึมเศราของ
ผูสูงอายุที่สํานักงาน กศน.กําหนด (Smart Aging/Active Aging/ การเผยแพรภูมิปญญา) 

  

 3) โครงการ /กิจกรรม มีสถานที่และอุปกรณ มีการออกแบบใหเหมาะสม สอดคลองกับสภาพ
ปญหา ความตองการของกลุมเปาหมาย 

  

 4) โครงการ / กิจกรรม ที่มีรูปแบบการจัดการศึกษาที่หลากหลายดําเนินการใชรูปแบบการให
ความรู ความเขาใจ /ชมรม /คลังสมอง /กลุมสนใจ หรือฝกอบรม 

  

 5) หลักสูตร / แผนการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการ มีการจัดกิจกรรมปองกันภาวะซึมเศราของ
ผูสูงอายุดานใดบาง เหมาะสมกับสภาพกลุมเปาหมาย 

  

 6)มีการจัดทําขอมูลสารสนเทศที่เก่ียวของ (สภาพ ปญหา ความตองการ ความพรอม ภูมิ
ปญญา ฯลฯ) 

  

 7) ภาคีเครือขาย ชุมชน เขามามีสวนรวมในการวางแผน ออกแบบ โครงการ/กิจกรรม   
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ประเด็นการนิเทศ สภาพที่พบ  ขอนิเทศ 
1.2 การจัดกระบวนการเรียนรู (Process)   
1) วิทยากรมีความรูความสามารถและเทคนิคการถายทอดเหมาะสม    
2) มีการใชสื่อ เทคโนโลยี แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถ่ินประกอบการจัดกิจกรรม   
3) มีการประเมินผลการจัดกิจกรรม    
4) มีการจัดทํารายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรม เมื่อสิ้นสุดโครงการ   
5) มีการติดตามผลการนําความรูไปใชประโยชน   
1.3 ผลผลิต (Output)   
1) ผูสูงอายุสามารถดูแลตนเอง ทั้งสุขภาพกาย/สุขภาพจิตได เพิ่มรายได/อาชีพ/สวัสดิการ   
2) ผูสูงอายุรูจักใชประโยชนจากเทคโนโลยี   
3) มีการรวบรวมและเผยแพรภูมิปญญาของผูสูงอายุอยางหลากหลาย (เอกสาร/You tube/ 
face book ฯลฯ)  

  

4) มีกิจกรรมเตรียมความพรอมแกกลุมเปาหมายกอนเขาสูวัยผูสูงอายุ (การออม/สุขภาพ/อาชีพ)    
5) ผูสูงอายุมีกิจกรรมรวมกันอยางสม่ําเสมอ   

 

  ผลการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) ผลงานดีเดน /รางวัลท่ีไดรับ/แนวปฏิบัติท่ีดี /ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จ (ถามี) 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................
  ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
.................................................................................................................................................................................................... ......................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 

ลงชื่อ  ผูนิเทศ ลงชื่อ  ผูรับการนิเทศ 
(  ) (  ) 

วันท่ี   วันท่ี   
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แบบบันทึกการนิเทศการศึกษาตอเนื่อง 
การศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 

 

 คําช้ีแจง  ใหศึกษานิเทศกหรือผูรับผิดชอบการนิเทศ สอบถาม สัมภาษณผูรับผิดชอบการดําเนินงาน ครูผูสอนและหรือผูเรียน/ผูเก่ียวของ สังเกตสภาพจริง 
สถานท่ี กระบวนการจัดการเรียนรู ตรวจเอกสารโครงการ หลักสูตร สื่อ ฯลฯ แลวบันทึกสภาพท่ีพบและขอนิเทศ พรอมท้ังขอเสนอแนะลงในแบบบันทึกการนิเทศ 
 

 กศน. ตําบล    กศน. อําเภอเมืองยโสธร  สํานักงาน กศน.จังหวัดยโสธร 
 

ประเด็นการนิเทศ สภาพที่พบ  ขอนิเทศ 
การศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน   
1.1 ปจจัยปอน (Input)   
 1) โครงการ /กิจกรรมดําเนินการโดยมุงใหความรูเก่ียวกับการเสริมสราง

คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การปองกันผลกระทบ  
การปองกันภัยพิบัติธรรมชาติและสภาพภูมิอากาศ การลดความสูญเสียใน
การผลิตและใชเทคโนโลย ี
ที่เปนมิตรกับสิง่แวดลอมและการคํานึงถึงสวนรวม (เชน การบริหารจัดการ
ขยะและมลพษิในชุมชน/การปองกันภัยพิบัติธรรมชาติและสภาพภูมิอากาศ) 

  

 2) โครงการ/กิจกรรม ที่ดําเนินการ เหมาะสม สอดคลองกับสภาพ ความ
ตองการของประชาชนและชุมชน 

  

 3) โครงการ/กิจกรรม ที่ดําเนินการใชรูปแบบกลุมสนใจ ฝกอบรม หรืออ่ืน ๆ 
เพราะเหตุใด  

  

 4) มีการจัดทําขอมูลสารสนเทศที่เก่ียวของ (สภาพภูมิอากาศ /แนวโนมความ
เสี่ยง/สถิติการเกิดภัยพิบัติ/การคิดดี ทําดี)  
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ประเด็นการนิเทศ สภาพที่พบ  ขอนิเทศ 
1.2 การจัดกระบวนการเรียนรู (Process)   
1) วิทยากรมีความรูความสามารถและเทคนิคการถายทอดเหมาะสม    
ภูมิปญญาทองถ่ินประกอบการจัดกิจกรรม   
3) มีการประเมินผลการจัดกิจกรรม    
4) มีการจัดทํารายงานผลการจัดโครงการ / กิจกรรม เมื่อสิ้นสุดโครงการ   
5) มีการติดตามผลการนาํความรูไปใชประโยชน   
1.3 ผลผลิต (Output)   
1) ประชาชนที่เขารวมโครงการ/กิจกรรม มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับ 
การปองกันผลกระทบและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัย
พิบัติธรรมชาต ิ

  

2) ประชาชนที่เขารวมโครงการ/กิจกรรม มีความตระหนักในการรวมสรางสังคม
สีเขียวดําเนินการกําจัดขยะและมลพิษในบาน ชุมชนไดอยางถูกตองและตอเนื่อง 

  

3)  มีกิจกรรมปองกัน กําจัด บริหารจัดการขยะ มลพิษ และกิจกรรมปองกันภัย
พิบัติธรรมชาติในชุมชนอยางสม่าํเสมอ 

  

 

  ผลการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) ผลงานดีเดน /รางวัลที่ไดรับ/แนวปฏิบัติที่ดี /ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จ (ถามี) 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................
 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ  ผูนิเทศ ลงชื่อ  ผูรับการนิเทศ 
(  ) (  ) 

วันที ่   วันที ่   
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แบบบันทึกการนิเทศการศึกษาตอเนื่อง 
การจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม 

 

 คําช้ีแจง  ใหศึกษานิเทศกหรือผูรับผิดชอบการนิเทศ สอบถาม สัมภาษณผูรับผิดชอบการดําเนินงาน ครูผูสอนและหรือผูเรียน/ผูเก่ียวของ สังเกตสภาพจริง 
สถานท่ี กระบวนการจัดการเรียนรู ตรวจเอกสารโครงการ หลักสูตร สื่อ ฯลฯ แลวบันทึกสภาพท่ีพบและขอนิเทศ พรอมท้ังขอเสนอแนะลงในแบบบันทึกการนิเทศ 
 

 กศน. ตําบล    กศน. อําเภอเมืองยโสธร  สํานักงาน กศน.จังหวัดยโสธร 
 

ประเด็นการนิเทศ สภาพที่พบ  ขอนิเทศ 
การจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม   
1.1 ปจจัยปอน (Input)   
 1) หลักสูตรมีองคประกอบครบถวนตามกระบวนการพฒันาหลกัสูตร   
 2) หลักสูตรที่ใชในการสอนไดพฒันาข้ึนเองหรือนํามาจากแหลงอ่ืน (ระบุ

แหลงที่มา) 
  

 3) เนื้อหาหลักสูตรมีการบูรณาการสภาพ ปญหา ความตองการของผูเรียน 
ชุมชนและแนวโนมการพัฒนา 

  

 4) หลักสูตรที่ดําเนินการสอดคลองตามหลักการ   
 5) มีแผนงาน/ โครงการ / กิจกรรมเพื่อสงเสริมการฝกที่สอดคลองกับความ

ตองการของประชาชนและตลาดแรงงาน 
  

 6) มีแผนการจัดการเรียนรูตามหลักสูตร ใครเปนผูดําเนนิการจดัทํา    
 7) มีการประชุมชี้แจง /อบรมเทคนิควิธีการถายทอดความรูแกวทิยากรกอน

ดําเนินการ 
  

 8) วิทยากรมีความรูความสามารถตามเนื้อหาหลักสูตร   
 9) วัสดุ อุปกรณ มีความเพียงพอและสถานที่มีความเหมาะสม   
 10)  มีการประเมินหลักสูตรหรือไม และดําเนนิการอยางไร   
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ประเด็นการนิเทศ สภาพที่พบ  ขอนิเทศ 
 11) มีการรวบรวมขอมูลสารสนเทศ ภูมิปญญา แหลงเรียนรูดานเศรษฐกิจ

พอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหมในชุมชน และจัดทาํเปนทาํเนียบในรูปแบบ
เอกสาร ไฟลขอมูล ใหนักศึกษา ประชาชนสืบคนไดอยางสะดวก รวดเร็ว 

  

 12) มีการประชาสัมพันธสรางการรับรูแกประชาชนอยางสม่าํเสมอ ทั่วถึง 
เก่ียวกับแหลงเรียนรูและภูมิปญญาดานเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎี
ใหม ทั้งในและนอกพื้นที ่

  

 13) มีการประชุมวางแผนจัดทําโครงการ/กิจกรรมโดยการมีสวนรวมของ
คณะกรรมการ ผูเก่ียวของทุกภาคสวน 

  

 14) มีการจัดทําหลักสูตรอบรมใหความรู   
 15) มีการรวมกลุมเครือขาย ภูมิปญญา แหลงเรียนรูภายในชุมชน   
 16) มีการสรรหาวิทยากร ผูรูทีม่ีความรู ความชาํนาญ   
1.2 การจัดกระบวนการเรียนรู (Process)   
 1) ดําเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนที่กําหนดหรือไม ถาไมเพราะเหตุใด   
 2) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ศึกษาดูงาน ฯลฯ ระหวางกลุม/ศูนยเรียนรูฯ ทั้ง

ภายในและภายนอกพื้นที ่
  

 3) มีการฝกปฏิบัติจริงในครอบครัว/ชุมชน   
 4) จัดวิทยากร/จิตอาสาประจําศูนยเรียนรู แหลงเรียนรูในชุมชน ใหบริการ

ขอมูล แนะนํา ใหคําปรึกษาแกนักศึกษา และประชาชนที่มาศึกษาเรียนรูเปน
ประจํา 

  

 5) จัดกิจกรรม นิทรรศการ แสดงผลงาน นําเสนอผลงานความสําเร็จ 
ความกาวหนาของโครงการ/กิจกรรม ที่ดําเนินการอยางสม่ําเสมอ 

  

 6) มีการประยุกตใชสะเต็มศึกษา/การจัดการความรูดานดจิิทัลและ ICT เพื่อ
พัฒนาอาชีพเกษตรกรรมอยางมปีระสิทธิภาพ 
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7) มีการวัดและประเมนิผลการเรียนรูสอดคลองตามหลักสูตร และ มี
เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 

  

 8) มีการประเมินความพงึพอใจของผูเรียนทุกหลักสูตร   
 9) มีการอนุมัติการจบหลักสูตรและรายงานผูจบหลักสูตร   
 10) มีการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ   
1.3 ผลผลิต (Output)   
 1) นักศึกษาและประชาชนนาํหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร

ทฤษฎีใหมไปใชในการพฒันาคุณภาพชีวิตได 
  

 2) นักศึกษาและประชาชนมีความรูดานเกษตรธรรมชาติ    
 3) นักศึกษาและประชาชนสามารถนําความรูดานเกษตรธรรมชาติ ไปพัฒนา

อาชีพเกษตรกรรมได 
  

 4) ผลงานเดนทีส่ามารถเปนแบบอยาง (good practice) ได มีอะไรบาง /
ปจจัยความสําเร็จคืออะไร 

  

 

  ผลการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) ผลงานดีเดน /รางวัลที่ไดรับ/แนวปฏิบัติที่ดี /ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จ (ถามี) 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................
 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ  ผูนิเทศ ลงชื่อ  ผูรับการนิเทศ 
(  ) (  ) 

วันที ่   วันที ่   
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แบบบันทึกการนิเทศผลการดําเนินงาน  
เร่ือง การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา 

 

 คําช้ีแจง  ใหผูรับผิดชอบการนิเทศ สอบถาม สัมภาษณผูรับผิดชอบการดําเนินงาน ครูผูสอนและหรือผูเรียน/ผูเก่ียวของ สังเกตสภาพจริง สถานท่ี กระบวนการ
จัดการเรียนรู ตรวจเอกสารโครงการ หลักสูตร สื่อ ฯลฯ แลวบันทึก สภาพท่ีพบ และขอนิเทศ พรอมท้ังขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาลงในแบบบันทึกการนิเทศ 
 

 กศน.อําเภอเมืองยโสธร    สํานักงาน กศน.จังหวัดยโสธร  
 

ประเด็นการนิเทศ สภาพท่ีพบ ขอนิเทศ 
1. สถานศึกษามีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรม   

1.1 มีกระบวนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสถานศึกษา 
1) ผูบริหาร ครู ผูเรียน และบุคลากร ทราบแผนการพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรมของสถานศึกษา 
2) มีความสัมพันธที่ดีระหวางครู ผูเรียน ผูบริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา และ

ผูปกครอง 
3) ครูและผูเรียนมีความสุข ยิ้มแยม แจมใส ทักทาย โตตอบอยางมีสัมมา

คารวะ  
4) สภาพแวดลอมของสถานศึกษาสะอาด รมร่ืน นาเรียน 

1.2 คณะทํางานมีกลไกและใชโครงการ/กิจกรรมดานคุณธรรมเปนเคร่ืองมือที่
ทุกคนมีสวนรวมในการลงมือปฏิบัติเพื่อพัฒนาสถานศึกษา 

1) ครู ผูเรียน ผูบริหาร แบงงานรับผิดชอบพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรม 
2) มีโครงการกิจกรรมดานคุณธรรมที่แตละคนมีสวนรวมลงมือปฏิบัติ 

1.3 มีพฤติกรรมที่พึงประสงคในสถานศึกษาเพิ่มข้ึน เชน 
1) ครู ผูเรียน ผูบริหาร มีวินัยในการปฏิบัติตามหนาที่ที่รับผิดชอบ 
2) ครู ผูเรียน ผูบริหาร มีพฤติกรรมที่พึงประสงค ตามคุณธรรม อัต

ลักษณของสถานศึกษา 
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ประเด็นการนิเทศ สภาพท่ีพบ ขอนิเทศ 
1.4 มีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคในสถานศึกษาลดลง (ระบุ) 
1.5 เกิดกระบวนการมีสวนรวมในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมใน

สถานศึกษาจากทุกภาคสวนที่เก่ียวของ เชน ผูบริหาร ครู บุคลากร ผูปกครอง 
ชุมชน ดังตอไปนี ้

1) บรรยากาศในสถานศึกษาทุกภาคสวนรวมมือกันปฏิบัติงาน  
2) ครู ผูเรียน ผูบริหาร รวมกันปฏิบัติงานเพื่อบรรลุพฤติกรรมที่พึง

ประสงคตามที่กําหนดไวในคุณธรรม อัตลักษณของสถานศึกษา 
1.6 มีองคความรู นวัตกรรม การสรางเสริมคุณธรรม จริยธรรม และบูรณาการ

กับการเรียนรูในชั้นเรียน 
1.7 สถานศึกษามีความพรอมในการเปนแหลงศึกษาดูงานการพฒันาคุณธรรม 

จริยธรรม 

  

2. สถานศึกษาไดดําเนินการตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม   
3. สถานศึกษามีการติดตามผลการดําเนินงานสถานศึกษาคุณธรรม   

4. ผลการปฏิบัตงิานที่สะทอนถึงผลการพัฒนาดานสถานศึกษาคุณธรรม 
(ผลผลติ/ผลลัพธ) รางวัลตางๆ มีหรือไม อะไรบาง (ระบ)ุ 
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  ผลการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) ผลงานดีเดน /รางวัลที่ไดรับ/แนวปฏิบัติที่ดี /ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จ (ถามี) 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 

    ลงชื่อ.......................................................ผูนเิทศ 
          (......................................................) 
            ................../................/............... 
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แบบบันทึกการนิเทศผลการดําเนินงาน  
เร่ือง การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

 คําช้ีแจง  ใหผูรับผิดชอบการนิเทศ สอบถาม สัมภาษณผูรับผิดชอบการดําเนินงาน ครูผูสอนและหรือผูเรียน/ผูเก่ียวของ สังเกตสภาพจริง สถานท่ี กระบวนการ
จัดการเรียนรู ตรวจเอกสารโครงการ หลักสูตร สื่อ ฯลฯ แลวบันทึก สภาพท่ีพบ และขอนิเทศ พรอมท้ังขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาลงในแบบบันทึกการนิเทศ 
 

 กศน.อําเภอเมืองยโสธร  สํานักงาน กศน.จังหวัดยโสธร 
 

ประเด็นการนิเทศ สภาพท่ีพบ ขอนิเทศ 
 1. ผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรของสถานศึกษา มีความรูความเขาใจในระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ตอไปนี้  
 1) ระบบบริหารจัดการ 

๒) ระบบขอมูลสารสนเทศ 
๓) การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติการ 
๔) การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติการ 

  

2. มีการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา   

3. การประเมินคุณภาพการศึกษา 
1) มีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาอยางสมํ่าเสมอ 

 (1) การรายงานการประเมินตนเอง (SAR) มีความถูกตอง มีหลักฐานนาเชื่อถือ 
(2) การนําผลการประเมินไปพัฒนาการดําเนินการของสถานศึกษาอยางเปนระบบ 

ตอเนื่อง ดานใดบาง (ระบุ) 
2) การประเมินคุณภาพภายนอก 

มีการเตรียมความพรอมอยางเปนระบบ ตอเนื่อง  

  

๔. สถานศึกษาไดดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาท่ีวางแผนไว และมี
กระบวนการข้ันตอนการดําเนินงานอยางไร 
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ประเด็นการนิเทศ สภาพท่ีพบ ขอนิเทศ 
๕. สถานศึกษาไดนําผลสรุปจากการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีผานมาเปน
ขอมูลในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยางตอเนื่อง 

  

๖. สถานศึกษามีการติดตามผลการประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง   
๗. ผลการดําเนินงานสะทอนหรือสอดคลองกับเปาหมายคุณภาพท่ีสถานศึกษากําหนดไว
ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ผลผลิต/ผลลัพธ) 

  

๘. ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
มีความเหมาะสม สามารถขับเคลื่อนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  

 
 ผลการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) ผลงานดีเดน /รางวัลท่ีไดรับ/แนวปฏิบัติท่ีดี /ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จ (ถามี) 
.............................................................................................................................................................................. ............................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
.......................................................................................................................................................................................................................... ................................................... 
............................................................................................................................................................................................................ ................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. ............................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 

    ลงชื่อ.......................................................ผูนิเทศ 

             (.......................................................) 
                  ................../................/............... 
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แบบบันทึกการนิเทศการศึกษาตามอัธยาศัย  
เรื่อง หองสมุดประชาชน  

 
 คําช้ีแจง  ใหศึกษานิเทศกหรือผูรับผิดชอบการนิเทศ สอบถาม สัมภาษณผูรับผิดชอบการดําเนินงาน 
ครูผูสอนและหรือผูเรียน/ผูเก่ียวของ สังเกตสภาพจริง สถานท่ี กระบวนการจัดการเรียนรู ตรวจเอกสารโครงการ 
หลักสูตร สื่อ ฯลฯ แลวบันทึก สภาพท่ีพบ (จุดเดน – จุดท่ีควรพัฒนา) และขอนิเทศ พรอมท้ังขอเสนอแนะเพ่ือการ
พัฒนาลงในแบบบันทึกการนิเทศ 
 

 กศน.อําเภอเมืองยโสธร  สํานักงาน กศน.จังหวัดยโสธร 
 

ประเด็นการนิเทศ สภาพท่ีพบ ขอนิเทศ 
ปจจัยปอน (Input)   

1. มีการจัดทําขอมูลสารสนเทศของ
หองสมุดประชาชน 

2.มีการสํารวจขอมูลความตองการของ
กลุมเปาหมาย 

๓. สภาพของหองสมุดประชาชนมีความ
พรอมในการบริการ ดังนี้ 

1) สื่อออนไลน /หนังสือ /สื่อสําหรับ
เด็ก และสื่อการเรียนรูอ่ืนๆ 

2) สิ่งอํานวยความสะดวก 
3) อุปกรณ /คอมพิวเตอร 
4) สัญญาณ Wi-Fi  

๔. มีการวิเคราะหขอมูล (SWOT) เพ่ือ
นํามาใชในการวางแผนการดําเนินงาน 

๕. มีการจัดทําแผนงาน /โครงการ ดังนี้ 
1) แผนการจัดกิจกรรม 
2) แผนพัฒนาตนเอง (IDP) ของ

บรรณารักษ /เจาหนาท่ีหองสมุด 
3) แผนการพัฒนาสภาพแวดลอม 
4) แผนการจัดหาและพัฒนา 

อาสาสมัครสงเสริมการอาน 
5) แผนการจัดหา / จัดทําสื่อสงเสริม

การอาน 
๖. มีการออกแบบกิจกรรมท่ีหลากหลาย

สอดคลองกับสภาพความตองการของ
กลุมเปาหมาย 
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ประเด็นการนิเทศ สภาพท่ีพบ ขอนิเทศ 
๗. มีการประสานงาน หนวยงาน บุคคล 

เพ่ือเปนเครือขาย/อาสาสมัครสงเสริม 
การอาน 

 ๘. มีการประสานงานกับทุกภาคสวนเพ่ือ
สนับสนนุทรพัยากรในการจัดกิจกรรมสงเสริม
การอาน  

9. มีการประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร
อยางเปนระบบและตอเนื่อง  

  

การดําเนินงาน (Process)   

1. การดําเนินงานเปนไปตามแผนงาน/
โครงการท่ีกําหนด 

2.การดําเนินงานสอดคลองกับความ
ตองการของกลุมเปาหมาย หนวยงาน/ชุมชน 

3. ภาคีเครือขายมีสวนรวมในการจัดและ
พัฒนากิจกรรมสงเสริมการอาน 

4. อาสาสมัครมีสวนรวมสนับสนุน          
การดําเนินงานสงเสริมการอาน 

5. ผูบริหารใหการสนับสนุน สงเสริม 
ชวยเหลือแกไขปญหาของบรรณารักษ/
เจาหนาท่ีหองสมุด  

6. กศน.ตําบล มีสวนรวมในการ
ดําเนินงานสงเสริมการอาน 

7. มีการใชเทคโนโลยีสนับสนุนการ
ดําเนินงานสงเสริมการอาน 

8. มีนําผลจากการพัฒนาตนเองมาใชใน
การดําเนินงานสงเสริมการอาน 

9. บรรณารักษ/เจาหนาท่ีหองสมุดมีสวน
รวมในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน 
หนวยงาน อ่ืนๆ อยางตอเนื่อง 

10. การดําเนินงานเปนไปในลักษณะ 
การบริการเชิงรุกหรือไม  
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ประเด็นการนิเทศ สภาพท่ีพบ ขอนิเทศ 

ผลผลิต (Output)   
1. ความพึงพอใจของผูรับบริการดาน 

ตาง ๆ ตอไปนี้  
1) กิจกรรม  
2) การบริการ   
3) สภาพแวดลอม ภายในและ

ภายนอก 
2. อัตราการอานของประชาชนเพ่ิมข้ึน

มากนอยเพียงใด 
1) จํานวนสมาชิกเพ่ิม 
2) กิจกรรมสงเสริมการอานท่ีดําเนินการ

สามารถเปนแบบอยางได (Good Practice)  
3. ไดรับรางวัลจากตนสังกัดหนวยงาน

ภายนอก (ถามี)  
4. มีการสรุปผล รายงาน การดําเนิน

กิจกรรม อยางเปนปจจุบัน  

  

 
ผลการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) ผลงานดีเดน /รางวัลท่ีไดรับ/แนวปฏิบัติท่ีดี /ปจจัยท่ีสงผลตอ
ความสําเร็จ (ถามี) 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
 
ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
 

      ลงชื่อ..........................................................ผูนิเทศ 

            (..........................................................) 
               ................../................../............... 
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แบบบันทึกการนิเทศการศึกษาตามอัธยาศัย 
เร่ือง บานหนังสือชุมชน 

 

 คําช้ีแจง  ใหศึกษานิเทศกหรือผูรับผิดชอบการนิเทศ สอบถาม สัมภาษณผูรับผิดชอบการดําเนินงาน 
ครูผูสอนและหรือผูเรียน/ผูเก่ียวของ สังเกตสภาพจริง สถานท่ี กระบวนการจัดการเรียนรู ตรวจเอกสารโครงการ 
หลักสูตร สื่อ ฯลฯ แลวบันทึก สภาพท่ีพบ (จุดเดน – จุดท่ีควรพัฒนา) และขอนิเทศ พรอมท้ังขอเสนอแนะเพ่ือการ
พัฒนาลงในแบบบันทึกการนิเทศ 
 

 กศน.อําเภอเมืองยโสธร  สํานักงาน กศน.จังหวัดยโสธร   
 

ประเด็นการนิเทศ สภาพท่ีพบ ขอนิเทศ 
ปจจัยปอน (Input)    

1. มีการจัดทําขอมูลสารสนเทศของบาน
หนังสือชุมชนของแตละตําบล 

๒. มีการสํารวจความตองการของ
ผูใชบริการ เชน ประเภทหนังสือ สื่ออ่ืนๆ  

๓. มีการสํารวจขอมูลความตองการของ
กลุมเปาหมาย 

4. มีสภาพความพรอม สถานท่ี และสื่อ 
อ่ืน ๆ เปนอยางไร 

5. ผูดูแลรับผิดชอบ มีความพรอม          
มีจิตสาธารณะ และมีศักยภาพในการสงเสริม
การอาน 

๖. มีการประชาสัมพันธของบานหนังสือ 
๗. มีการสงเสริม สรางความรู ความเขาใจ

พัฒนาผูดูแล รับผิดชอบอยางตอเนื่อง  

  

การดําเนินงาน (Process)   

1. มีการเปดใหบริการอยางสมํ่าเสมอ 
2. มีการอํานวยความสะดวก เชน  

แสงสวาง ท่ีนั่งเปนสัดสวน พัดลม ฯลฯ 
3. มีหนังสือหมุนเวียนอยูในสภาพนาอาน 

นาเขาใชบริการ  
4. มีการบริการอ่ืน ๆ เชน กาแฟ น้ําดื่ม 

แวนตา Wifi  แกผูใชบริการ 
5. มีกิจกรรมสงเสริมการอาน เชน พูดคุย 

แลกเปลี่ยนระหวางสมาชิกสับเปลี่ยน
หมุนเวียนอยางสมํ่าเสมอ  

6. มีบริการหมุนเวียนหนังสือสูครัวเรือน 
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ประเด็นการนิเทศ สภาพท่ีพบ ขอนิเทศ 

7. มีการประสานงานรวมกับอาสาสมัคร
รักการอานอยางสมํ่าเสมอ 

8. มีการเขารวมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางบานหนังสือ/ศึกษาดูงาน  

9. มีการจัดกิจกรรมอ่ืน ๆ รวมกับ กศน. 
ตําบล และชุมชน  

  

ผลผลิต (Output)   
1. มีการประเมินความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ 
2. จํานวนผูใชบริการเพ่ิมข้ึนหรือไม

อยางไร 
3. สถิติการใชบริการ เชน การยืม-คืน 

การหมุนเวียนหนังสือมีหรือไม ผลเปน
อยางไร 

4. มีเครือขายรักการอานเพ่ิมข้ึนทุกเพศ
วัย อาชีพ ฯลฯ  

5. ชุมชน หนวยงาน เครือขายมีสวนรวม 
สนับสนุน 

  

 
ผลการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) ผลงานดีเดน /รางวัลท่ีไดรับ/แนวปฏิบัติท่ีดี /ปจจัยท่ีสงผลตอ
ความสําเร็จ (ถามี) 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
 
ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ........................................................ผูนิเทศ 
      (.......................................................) 
       ................../................../............... 
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แบบบันทึกการนิเทศการศึกษาตามอัธยาศัย  
เร่ือง หองสมุดเคลื่อนที่สาํหรับชาวตลาด  

 

 คําช้ีแจง  ใหศึกษานิเทศกหรือผูรับผิดชอบการนิเทศ สอบถาม สัมภาษณผูรับผิดชอบการดําเนินงาน 
ครูผูสอนและหรือผูเรียน/ผูเก่ียวของ สังเกตสภาพจริง สถานท่ี กระบวนการจัดการเรียนรู ตรวจเอกสารโครงการ 
หลักสูตร สื่อ ฯลฯ แลวบันทึก สภาพท่ีพบ (จุดเดน – จุดท่ีควรพัฒนา) และขอนิเทศ พรอมท้ังขอเสนอแนะเพ่ือการ
พัฒนาลงในแบบบันทึกการนิเทศ 
 

 กศน.อําเภอเมืองยโสธร  สํานักงาน กศน.จังหวัดยโสธร   
 

ประเด็นการนิเทศ สภาพท่ีพบ ขอนิเทศ 
ปจจัยปอน (Input)   

1. สภาพความพรอมท้ังภายใน-ภายนอก    

สถานท่ี 
1) สะอาด 
2) นาใชบริการ 
3) มีบริเวณกวางขวาง 
4) มีโตะ/เกาอ้ี/ชั้นวางหนังสือ 
5) ปายประชาสัมพันธ 
6) อ่ืนๆ เชน การประดับตกแตง 

  

ส่ือ/หนังสือ 
1) อยูในสภาพดี 
2) มีความหลากหลาย/ทันสมัย  ตรงตาม

ความตองการของผูใชบริการ 
3) มีการเปลี่ยนหมุนเวียนสมํ่าเสมอ 

  

ผูรับผิดชอบ 
1) มีจิตอาสาโดยไมหวังผลตอบแทน 
2) มีการดูแลรับผิดชอบอยางเหมาะสม 
3) มีการประสานงานกับเครือขาย 

  

การดําเนินงาน (Process)   
1. เปดใหบริการสมํ่าเสมอ หรือไม อยางไร เปด

บริการวัน-เวลา ใด 
2. ดูแลสถานท่ีใหนาใชบริการอยางสมํ่าเสมอ 
3. มีการประสานความรวมมือสนับสนุนวัสดุ

อุปกรณ 
4. จดักิจกรรมสงเสริมการอานท่ีหลากหลาย 
5. มีการประชาสัมพันธเชิญชวนผูใชบริการอยาง

สมํ่าเสมอ หลายชองทาง เชน การบอกตอ/เสียง
ตามสาย ฯลฯ  
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ผลผลิต (Output)   

 1. ความพึงพอใจของผูใชบริการอยูในระดับใด 
 2. สภาพของสถานท่ี (ภายนอก/ภายใน) มีความ
พรอม นาใชบริการตลอดเวลา 
 3. มีจํานวนผูใชบริการเพ่ิมมากข้ึน 
 4. หนวยงานภาคีเครือขายเขามามีสวนรวมเพ่ิม
มากข้ึน 

  

กิจกรรมสงเสริมการอานอ่ืน ๆ    
1. การจัดกิจกรรมสงเสริมการอานท่ีหลากหลาย 

ตามสภาพบริบทชุมชน เชน เอกสารแผนพับ การ
บริการสื่อผานระบบ  
QR Code ฯลฯ มีหรือไม อะไรบาง (ระบุ) 

2. จิตอาสาสงเสริมการอานมีประสิทธิภาพหรือไม 
3. กิจกรรมกระตุน นิสัยรักการอานในทุกชวงวัย 
1) มีกิจกรรมอะไรบาง 
2) ดําเนินการอยางไร ใครมีสวนรวมสนับสนุน 
3) ผลเปนอยางไร 

  

 

 ผลการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) ผลงานดีเดน /รางวัลท่ีไดรับ/แนวปฏิบัติท่ีดี /ปจจัยท่ีสงผลตอ
ความสําเร็จ (ถามี) 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................  
 
      ลงชื่อ..........................................................ผูนิเทศ 
            (.........................................................) 
              ................../................../............... 
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คําสั่งศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองยโสธร 

ท่ี ๐๒  / 25๖๓ 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา 

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

 การนิเทศภายในสถานสถานศึกษา กศน. เปนการปฏิบัติงานรวมกันระหวางผูบริหาร ครู บุคลากร

สถานศึกษา รวมท้ังคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการ กศน. ตําบล อาสาสมัคร กศน. และภาคีเครือขาย 

เพ่ือนิเทศติดตาม ดูแลใหคําปรึกษา แนะนําใหความความชวยเหลือแกครูและผูปฏิบัติงาน ซ่ึงจะสงผลตอคุณภาพ

ของผูเรียน  ผูรับบริการ ตามมาตรฐานท่ีสํานักงาน กศน. กําหนดและตามยุทธศาสตรท่ีหวังผลใน 1 ป ของ

สํานักงาน กศน. ประจําป 25๖4  กําหนดใหมีการวางระบบนิเทศการดําเนินงานการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย ท่ีมุงเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและความคลองตัวในการจัดบริการการศึกษาใหกับ

กลุมเปาหมายศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองยโสธร 

 อาศัยอํานาจตามคําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี ๔๘๙ / ๒๕๕๑ ลงวันท่ี ๒๑ เมษายน  

๒๕๕๑  เรื่อง มอบอํานาจใหศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ/เขต ปฏิบัติราชการแทน

ปลดักระทรวงศึกษาธกิาร  จึงแตงตั้งบุคลากรเปนคณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา ดังนี้  
 

 1. นายเจียม  ขันเงิน   ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเมืองยโสธร ประธานคณะกรรมการ 

 2. นายบรรลุ  ทองเข็ม  ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 

 3. นางสาวจีรภา  สุทธิมาตย คร ู    กรรมการ 

 4. นางอรวรรณ ยลพันธ  บรรณารักษชํานาญการ  กรรมการ 

 5. นายนพรัตน  เดชพันธ  ครูอาสาสมัคร กศน.    กรรมการ 

 6. นายกิตติพศ  ยาวะโนภาส     ครูอาสาสมัคร กศน.        กรรมการ 

 7. นางดวงมณี  วงษศรีแกว ครูอาสาสมัคร กศน.        กรรมการ 

 8. นางสาวจีรนันท  กกแกว   ครอูาสาสมัคร กศน.    กรรมการและเลขานุการ 
 

 หนาท่ี 

 ใหคณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา (ตามระบบ PDCA )  มีบทบาทหนาท่ี  ดังนี้  

 ๑. วางแผนการนิเทศ และจัดทําปฏิทินการนิเทศภายในสถานศึกษา 

 ๒. กําหนดกรอบการนิเทศ และเครื่องมือนิเทศภายในสถานศึกษา 
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 ๓. นิเทศกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จุดเนนและนโยบายเรงดวน ตาม

แผนปฏิบัติการประจําปประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 โดยมีการติดตาม ใหคําปรึกษาแนะนํา และใหความชวยเหลือ

เพ่ือใหการดําเนินงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 ๔.  นิเทศกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ใหเปนตามมาตรฐานการศึกษาท่ี

กําหนดไวในมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา ประจําปงบประมาณ 2564 

 5.  สรุปรายงานผลการนิเทศภายในสถานศึกษาใหผูบริหารสถานศึกษาทราบ และสะทอนกลับผล

การนิเทศสูผูรับการนิเทศและผูเก่ียวของ 

 6.  วิเคราะหผลการนิเทศ นํามาปรับปรุงพัฒนานางานในปตอไป 
   

ใหผูท่ีไดรับการแตงตั้งตามคําสั่ง ปฏิบัติตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและ

เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ 
   

  ท้ังนี้   ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป   
     

 สั่ง ณ วันท่ี   ๖   เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖4 
                                                             

                                           
             
                                                            (นายเจียม  ขันเงิน) 
                                                    ผูอํานวยการ กศน. อําเภอเมืองยโสธร 
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คณะผูจัดทํา 
  

 ท่ีปรึกษา 

 นายเจียม  ขันเงิน   ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเมืองยโสธร 
 

 ยกราง - พิมพ 

 1. นายบรรลุ  ทองเข็ม   ครูชํานาญการพิเศษ   

 2. นางสาวจีรภา  สุทธิมาตย  คร ู     

 3. นางอรวรรณ ยลพันธ   บรรณารักษชํานาญการ   

 5. นายนพรัตน  เดชพันธ   ครูอาสาสมัคร กศน.     

 6. นายกิตติพศ  ยาวะโนภาส      ครูอาสาสมัคร กศน.         

 7. นางดวงมณี  วงษศรีแกว  ครูอาสาสมัคร กศน.         

 8. นางสาวจีรนันท  กกแกว    ครูอาสาสมัคร กศน.    
  

 ขอมูลประกอบ 

 1. นางสาวจีรภา  สุทธิมาตย  กลุมงานอํานวยการ    

 2. นางสุธิดา  ลีลา   กลุมงานการศึกษาพ้ืนฐาน 

 3. นางสาวปยนันท  บุรีศรี  กลุมงานการศึกษาตอเนื่อง   

 4. นางอรวรรณ ยลพันธ   กลุมงานการศึกษาตามอัธยาศัย 

 5. นายบรรลุ  ทองเข็ม   กลุมงานนิเทศการศึกษา 

 6. นายสิทธิพงษ  ไชยมาตย  กลุมงานยุทธศาสตรและการพัฒนา 

 7. นางสาวภัทรวรรณ  บุรีศรี  งานประกันคุณภาพการศึกษา 

 

 

 



 



 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองยโสธร 
สํานักงาน กศน.   สํานักงาน กศน. จังหวัดยโสธร 

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 

 




