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คํานํา 
 
 
 สํานักงาน กศน. กําหนดนโยบายจุดเน�นในการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ 2561 ภายใต�
วิสัยทัศน$ “คนไทย ได�รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู�ตลอดชีวิตอย0างมีคุณภาพสามารถดํารงชีวิตท่ี
เหมาะสมกับช0วงวัยสอดคล�องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีทักษะท่ีจําเป7นในโลกทศวรรษท่ี 21” 
ซ่ึงประกอบไปด�วย ส0วนท่ี 1 นโยบายเร0งด0วน เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร$การพัฒนาประเทศและส0วนท่ี 2 
ภารกิจต0อเนื่อง และมอบหมายภารกิจให�หน0วยศึกษานิเทศก$และผู�ท่ีทําหน�าท่ีนิเทศ นิเทศ ติดตามและรายงาน
ผลการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาให�บรรลุวัตถุประสงค$ของนโยบาย 

 สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย  เป7นจังหวัดท่ีไม0มีศึกษานิเทศก$จึงได�ดําเนินการแต0งต้ังคณะกรรมการ
นิเทศกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของ กศน.อําเภอ ร0วมกับผู�ท่ีทําหน�าท่ีนิเทศ
ภายในของสํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย และคณะกรรมการนิเทศได�สรุปผลการนิเทศการจัดกิจกรรมในรอบ
ครึ่งป�แรก ป�งบประมาณ 2561 เพ่ือเป7นการตรวจสอบและแนะแนวทางในการดําเนินงานในครึ่งป�หลัง 
ป�งบประมาณ 2561 หวังว0าเอกสารรายงานผลการนิเทศฉบับนี้จะเป7นแนวทางในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ให�บรรลุวัตถุประสงค$ตามนโยบายจุดเน�น ประจําป� 2561 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการนิเทศ สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย 
เมษายน 2561 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

 
ความสําคัญ 
 สํานักงาน กศน. กําหนดนโยบายและจุดเน�นการดําเนินงานสํานักงาน กศน. ประจําป�งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ตามบทบัญญัติแห%งกฎหมายว%าด�วยการส%งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
เพ่ือเป.นกรอบทิศทางและเครื่องมือในการดําเนินงานการกระจายโอกาสทางการศึกษาให�ประชาชน 
กลุ%มเป2าหมาย ได�รับบริการทางการศึกษาอย%างท่ัวถึง ภายใต�แผนยุทธศาสตร7ชาติ 20 ป� (พ.ศ. 2560 – 2579) 
และแผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 สํานักงาน กศน. ได�กําหนดนโยบาย
และจุดเน�นในการดําเนินงานภายใต�วิสัยทัศน7 “คนไทยได�รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู�ตลอดชีวิต
อย%างมีคุณภาพ สามารถดํารงชีวิตท่ีเหมะสมกับช%วงวัย สอดคล�องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมี
ทักษะท่ีจําเป.นในโลกทศวรรษท่ี 21” โดยกําหนดนโยบายจุดเน�นการดําเนินงานเป.น 2 ช%วง คือ 
 ส%วนท่ี 1 นโยบายเร%งด%วนเพ่ือร%วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร7และพัฒนาประเทศ ได�แก% 
  1.1 ยุทธศาสตร7ด�านความม่ันคง 
  1.2 ยุทธศาสตร7ด�านการพัฒนาสื่อการสอน วิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร�างขีดความสามารถใน
การแข%งขันของประเทศ 
  1.3 ยุทธศาสตร7ด�านการพัฒนาและเสริมสร�างศักยภาพคนให�มีคุณภาพ 
  1.4 ยุทธศาสตร7ด�านการสร�างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
  1.5 ยุทธศาสตร7ด�านส%งเสริมและจัดการศึกษาเพ่ือสร�างคุณภาพชีวิตท่ีเป.นมิตรกับสิ่งแวดล�อม 
  1.6 ยุทธศาสตร7ด�านการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ 
 ส%วนท่ี 2 ภารกิจต%อเนื่อง ได�แก% 
  2.1 ด�านกาจัดการศึกษาและการเรียนรู� 
  2.2 ด�านหลักสูตร สื่อ รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู� การจัดและประเมินผลงานบริการ
ทางวิชาการและการป2องกันคุณภาพการศึกษา 
  2.3 ด�านเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  2.4 ด�านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริหรือโครงการอันเก่ียวเนื่องจากราชวงศ7 
  2.5 ด�านการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต� พ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและพ้ืนท่ีบริเวณชายแดน 
  2.6 ด�านบุคคล ระบบการบริหารจัดการและการมีส%วนร%วมของทุกภาคส%วน 
  
ขอบเขตการนิเทศ 
 สํานักงาน กศน. ได�กําหนดกรอบการนิเทศ กิจกรรม การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ครึ่งป�แรก ป�งบประมาณ 2561 ตามนโยบายเร%งด%วนเพ่ือร%วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร7พัฒนาประเทศและภารกิจ
ต%อเนื่อง จํานวนท้ังสิ้น 13 เรื่อง ดังนี้ 
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 1. นโยบายเร%งด%วน 
  1.1 การขับเคลื่อนการดําเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 
  1.2 การขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการอบรมประวัติศาสตร7ชาติไทยและบุญคุณของ
พระมหากษัตริย7ไทย 
  1.3 การดําเนินงานโครงการสร�างเครือข%ายดิจิทัลชุมชนระดับตําบล 
   - การอบรมหลักสูตร Digital literacy 
   - การอบรมหลักสูตร E – Commerce 
  1.4 การดําเนินงานโครงการศูนย7เรียนรู�ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม%
ประจําตําบล 
  1.5 การดําเนินงานโครงการศูนย7ฝYกอาชีพชุมชน 
  1.6 การดําเนินงานโครงการศูนย7ส%งเสริมประชาธิปไตยประจําตําบล 
  1.7 การส%งเสริมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด�านอาชีพ 
  1.8 การส%งเสริมการเรียนรู�ด�านเกษตรกรรม (Smart Farmer: เกษตรกรปราดเปรื่อง) 
   - ICT และนวัตกรรมจัดกระบวนการเรียนรู�ด�านเกษตรกรรม 
   - การเพ่ิมมูลค%าสินค�าทางการเกษตร 
   - การสร�างช%องทางการจําหน%ายสินค�า 
  1.9 กศน.ตําบล 4G 
 2. นโยบายต%อเนื่อง (งานปกติ) 
  2.1 การศึกษาพ้ืนฐาน 
  2.2 การศึกษาต%อเนื่อง 
  2.3 การศึกษาตามอัธยาศัย 
 3. งานอ่ืน ๆ 
  3.1 การจัดการศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต� 
  3.2 การจัดการศึกษาในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
  3.3 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและโครงการอันเก่ียวเนื่องจากราชวงศ7 
 
สรุปสาระสําคัญข-อตกลงการรายงาน 
 การเขียนรายงานการนิเทศ เขียนในรูปแบบความเรียงตามประเด็นการนิเทศ ดังนี้ 
  1. บรรยายสภาพการดําเนินงานจากข�อมูลเชิงคุณภาพ รวมท้ังควรนําเสนอเชิงปริมาณเพ่ือ
วิเคราะห7 เปรียบเทียบ เช%น ผลการสอบปลายภาค ผลการสอบ N-NET ผลการนําความรู�ทักษะไปประกอบ
อาชีพของการศึกษาต%อเนื่อง เป.นต�น 
  2. ปdจจัยท่ีส%งผลต%อความสําเร็จในเรื่องนั้น ๆ 
  3. ปdญหาอุปสรรค 
  4. ข�อเสนอแนะ ควรเสนอแนะให�ชัดเจนถึงแนวทางแก�ปdญหาและพัฒนาต%อเนื่อง 
  5. Best Practice/ Good Practice 
  6. ภาพประกอบ 
  7. สรุปเป.นภาพรวมของแต%ละภาค 
   - กําหนดส%งภายใน 5 พฤษภาคม 2561 (ครึ่งป�แรก) 
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   - ส%งเป.นเอกสาร พร�อมแนบไฟล7ด�วยอักษร Thai saraban IT9 ขนาด 16 pt. 
   - ศึกษานิเทศก7ผู�ประสานงานภาคนัดหมายการสรุปผลระดับภาคตามความพร�อม
ของแต%ละภาค    

ภาคกลาง น.ส.พัชรา จงโกรย สํานักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี 
ภาคตะวันออก นายสุธี วรประดิษฐ7 สํานักงาน กศน.จังหวัดตราด 
ภาคตะวันออก      
เฉียงเหนือ 

นายองอาจ วีรภัทรสกุล สํานักงาน กศน.จังหวัดขอนแก%น 

ภาคเหนือ นายวิรัตน7 คงดี สํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม% 
ภาคใต� นางสุรีย7 นาคนิยม สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

  8. สรุปเป.นภาพรวมของประเทศไทยโดยจะจัดภายในเดือนพฤษภาคม 2561 
 
เครื่องมือนิเทศ 
 หน%วยศึกษานิเทศก7 สํานักงาน กศน. ได�กําหนดเครื่องมือในการนิเทศกิจกรรมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยครึ่งป�แรก ป�งบประมาณ 2561 จํานวนท้ังสิ้น 13 เรื่อง ดังนี้ 
 1. แบบบันทึกการนิเทศการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ป�งบประมาณ 2561 เรื่อง หลักสูตรการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2561 
 2. แบบบันทึกการนิเทศการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ป�งบประมาณ 2561 เรื่อง การส%งเสริมการรู�หนังสือไทย 
ป�งบประมาณ 2561 
 3. แบบบันทึกการนิเทศการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 
 4. แบบบันทึกการนิเทศการศึกษาต%อเนื่อง ป�งบประมาณ 2561 
 5. แบบบันทึกการนิเทศห�องสมุดประชาชน ป�งบประมาณ 2561 
 6. แบบบันทึกการนิเทศบ�านหนังสือชุมชน ป�งบประมาณ 2561 
 7. แบบบันทึกการนิเทศห�องสมุดเคลื่อนท่ีสําหรับชาวตลาด ป�งบประมาณ 2561 
 8. แบบบันทึกการนิเทศ กศน.ตําบล 4G ป�งบประมาณ 2561 
 9. แบบบันทึกการนิเทศผลการดําเนินงาน ป�งบประมาณ 2561 เรื่อง การพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
 10. แบบบันทึกการนิเทศผลการดําเนินงาน ป�งบประมาณ 2561 เรื่อง การส%งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมในสถานศึกษา 
 11. แบบบันทึกผลการดําเนินงาน ป�งบประมาณ 2561 เรื่อง พระบรมราโชบายด�านการศึกษาของใน
หลวงรัชกาลท่ี 10  
 12. เครื่องมือนิเทศการดําเนินงานขับเคลื่อนโครงการประวัติศาสตร7ชาติไทยและบุญคุณของ
พระมหากษัตริย7ไทย ป�งบประมาณ 2561 
 13. เครื่องมือนิเทศการดําเนินงานขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ป�งบประมาณ 2561 
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บทที่ 2 
 

วิธีการดําเนินงาน 
 

 
วิธีการนิเทศ 
 สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย เป�นจังหวัดท่ีไม�มีศึกษานิเทศก� จึงได มอบหมายให บุคลากรทําหน าท่ี
นิเทศหลัก 2 คน คือ นายอนันต�   คงชุม ตําแหน�ง รองผู อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย และนาย
บรรเลง   ยงญาติ นักวิชาการศึกษาชํานาญการ และเพ่ือให การนิเทศกิจกรรมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยเป�นไปตามวัตถุประสงค�ของนโยบายและจุดเน นการดําเนินงานบุคลากรผู มีความรู 
ประสบการณ�ได มีส�วนร�วมในการดําเนินงานนิเทศ ติดตามผล จึงได แต�งต้ังคณะกรรมการนิเทศ ประจําป5 2561 
ข้ึนโดยสํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย กําหนดวิธีดําเนินการดังนี้ 
 1. แต�งต้ังคณะกรรมการนิเทศ ประกอบด วย ผู ทําหน าท่ีนิเทศภายในของสํานักงาน กศน.จังหวัด
สุโขทัย ข าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความรู  ประสบการณ�ในแต�ละด าน โดยแบ�งคณะนิเทศ
ออกเป�น 2 คณะ 
 2. ประชุมคณะกรรมการกําหนดกรอบแนวทาง วิธีการนิเทศและกําหนดแผนการนิเทศ 
 
แผนปฏิบัติการนิเทศ 
 สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย โดยคณะกรรมการนิเทศได กําหนดแผนปฏิบัติการนิเทศเพ่ือขับเคลื่อน
การดําเนินงาน ตามนโยบายและจุดเน นสํานักงาน กศน. ครึ่งป5แรก ประจําป5งบประมาณ 2561 ดังนี้ 
 

วัน เดือน ป( กศน.อําเภอ คณะนิเทศ 

16 มีนาคม 2561 

ศรีสัชนาลัย 1. นายอนันต�   คงชุม 
2. นางยุณีรัตน�   เปลี่ยนทอง 
3. นางอนันตพร   ยศนันท� 
4. น.ส.กนกวรรณ   บริสุทธิ ์
5. นางพัทธนันท�   ด�อนดี 

คีรีมาศ 1. นายบรรเลง   ยงญาติ 
2. นางรัชดา   ศรีปาน 
3. น.ส.เสรี   คงเนียม 
4. น.ส.วรรธณา   ชหูน า 
5. นายพัลลภ   ฮุนพานิช 

26 มีนาคม 2561 

สวรรคโลก 1. นายอนันต�   คงชุม 
2. นางยุณีรัตน�   เปลี่ยนทอง 
3. นางอนันตพร   ยศนันท� 
4. น.ส.กนกวรรณ   บริสุทธิ ์
5. นางพัทธนันท�   ด�อนดี 
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วัน เดือน ป( กศน.อําเภอ คณะนิเทศ 

26 มีนาคม 2561 ศรีนคร 1. นายบรรเลง   ยงญาติ 
2. นางรัชดา   ศรีปาน 
3. น.ส.เสรี   คงเนียม 
4. น.ส.วรรธณา   ชหูน า 
5. นายพัลลภ   ฮุนพานิช 

27 มีนาคม 2561 

ศรีสําโรง 1. นายอนันต�   คงชุม 
2. นางยุณีรัตน�   เปลี่ยนทอง 
3. นางอนันตพร   ยศนันท� 
4. น.ส.กนกวรรณ   บริสุทธิ ์
5. นางพัทธนันท�   ด�อนดี 

 

บ านด�านลานหอย 1. นายบรรเลง   ยงญาติ 
2. นางรัชดา   ศรีปาน 
3. น.ส.เสรี   คงเนียม 
4. น.ส.วรรธณา   ชหูน า 
5. นายพัลลภ   ฮุนพานิช 

28 มีนาคม 2561 

เมืองสุโขทัย 1. นายอนันต�   คงชุม 
2. นางยุณีรัตน�   เปลี่ยนทอง 
3. นางอนันตพร   ยศนันท� 
4. น.ส.กนกวรรณ   บริสุทธิ ์
5. นางพัทธนันท�   ด�อนดี 

3 เมษายน 2561 

ทุ�งเสลี่ยม 1. นายบรรเลง   ยงญาติ 
2. นางรัชดา   ศรีปาน 
3. น.ส.เสรี   คงเนียม 
4. น.ส.วรรธณา   ชหูน า 
5. นายพัลลภ   ฮุนพานิช 

5 เมษายน 2561 

กงไกรลาศ 1. นายบรรเลง   ยงญาติ 
2. นางรัชดา   ศรีปาน 
3. น.ส.เสรี   คงเนียม 
4. น.ส.วรรธณา   ชหูน า 
5. นายพัลลภ   ฮุนพานิช 

 
หมายเหตุ  
 กําหนดการนี้สามารถปรับเปลี่ยนได ตามความเหมาะสม 
 



สํานักงานส�งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาอัธยาศัยจงัหวัดสุโขทัย 

บทที่ 3 
 

รายงานผลการนิเทศ 
 

บันทึกข%อความสรุปผลการนิเทศ 
สํานักงาน กศน. กําหนดกรอบการนิเทศ ติดตาม รายงานผลการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย ให�เป!นไปตามยุทธศาสตร$ นโยบายและจุดเน�นของสํานักงา กศน. ประจําป'งบประมาณ 2561 
ประกอบด�วย นโยบายเร.งด.วนและนโยบายต.อเนื่อง (งานปกติ) จํานวน 13 กิจกรรม ในครึ่งป'แรก (ตุลาคม 
2560 – มีนาคม 2561) สํานักงาน กศน. มอบหมายให�หน.วยศึกษานิเทศก$และศึกษานิเทศก$ ดําเนินการนิเทศ
กิจกรรมตามกรอบการนิเทศและรายงานผลการนิเทศในภาพรวมเป!นรายภาคตามความเหมาะสม สํานักงาน 
กศน.จังหวัดสุโขทัย ได�แต.งต้ังคณะกรรมการนิเทศกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย ท้ังสิ้น 13 กิจกรรม และในการนิเทศมีกิจกรรมท่ีมี
จุดเด.นในการดําเนินงาน Good Practice สรุปสภาพการดําเนินงานและจุดเด.น ดังนี้ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สภาพการดําเนินงานท่ีพบ 
  สถานศึกษามีการจัดกระบวนการเรียนการสอน การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามหลักสูตร

การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 รายวิชาบังคับ รายวิชาเลือก (บังคับ) ตามท่ี
สํานักงาน กศน. พัฒนาหลักสูตรและสถานศึกษาร.วมกันดําเนินการจัดทําหลักสูตรรายวิชาเลือกเสรีตามความ
ต�องการของผู�เรียนอีก 48 รายวิชา การจัดกระบวนการเรียนการสอนพบว.า นักศึกษามาพบกลุ.มเป!นจํานวน
น�อย นักศึกษาขาดสอบมากและในแต.ละภาคเรียนมีนักศึกษาจบหลักสูตรเป!นจํานวนน�อย คณะผู�นิเทศจึง
แนะนําให�ครูจัดวิธีการเรียนการสอนท่ีหลากหลายให�เกิดความสนใจอยากมาเรียน สภาพปLญหาส.วนหนึ่งของ
การมาเรียนและเข�าสอบน�อย ขาดสอบมาก เนื่องจากผู�เรียนมีภาระในการประกอบอาชีพ และภาระทางสังคม 
จึงแนะนําให�จัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีมีความหลากหลาย 

จุดเด.น 
  สถานศึกษามีการนําเนื้อหาวิชาท่ีลงทะเบียนทําเป!นสื่อ QR Code ของ กศน.อําเภอ

บ�านด.านลานหอย ให�กับผู�เรียนได�ศึกษาเนื้อหาด�วยตนเองแล�วส.งแบบฝRกหัดสรุปบทเรียนตามท่ีครูมอบหมาย
เป!นการแก�ปLญหาผู�เรียนไม.มีเวลามาพบกลุ.ม คณะนิเทศแนะนําให�ครูมอบเนื้อหาและผู�เรียนส.งแบบสรุป
บทเรียนแบบฝRกหัด เป!นรายสัปดาห$ตามแผนการพบกลุ.ม และติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน    
การจัดกระบวนการเรียนการสอน โดยใช� Application Google Classroom ของ กศน.อําเภอทุ.งเสลี่ยม    
เพ่ือแก�ปLญหาผู�เรียนไม.มาเรียนและเป!นการกระตุ�นความสนใจของผู�เรียน การสอนแบบโครงงานของ กศน.
อําเภอเมืองสุโขทัย ทําให�ผู�เรียนได�เรียนรู�และเข�าใจเนื้อหารายวิชาได�อย.างลึกซ้ึงก.อให�เกิดการเรียนรู�ของ
ผู�เก่ียวข�องใกล�ตัวผู�เรียนโดยไม.รู�ตัว จนเกิดเป!นเครือข.ายท่ีดี (Good Partnership) กรณีตัวอย.าง ท่ีมาของ 
“สารวัตรไส�เดือน” เกิดจาก พ.ต.ท.สุนาด  เนียมเกาะเพ็ชร ได�ช.วยเหลือแนะนําลูกสาวซ่ึงเป!นนักศึกษา กศน.            
ทําโครงงานการเลี้ยงไส�เดือน จนตนเองเกิดความรู�และเข�าใจวิธีการเลี้ยงไส�เดือนจนกลายเป!นอาชีพเสริม     
อีกทางหนึ่งและเป!นศูนย$เรียนรู�ให�กับ กศน.อําเภอเมืองสุโขทัย ในปLจจุบัน และกรณีตัวอย.าง กศน.อําเภอ          
ศรีสัชนาลัย นายกวี   ระวังภัย นักศึกษา กศน.ตําบลบ�านตึก เรียนรู�วิชาเศรษฐกิจพอเพียง สาระทักษะการ
ดําเนินชีวิต นําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันและปลูกมะนาวในวงบ.อจนประสบผลสําเร็จ ได�รับรางวัล
ระดับประเทศของมูลนิธิยุวสถิรคุณ 
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การศึกษาต�อเนื่อง 
สภาพการดําเนินงานท่ีพบ 

 สถานศึกษามีการจัดทําหลักสูตรการศึกษาต.อเนื่องในด�านต.าง ๆ ตามหลักการและ
วิธีการจัดทําหลักสูตร วิทยากรมีความรู� ความสามารถ และมีทักษะในการถ.ายทอดความรู�ในสาขาท่ีสอน      
แต.ส.วนใหญ.จะเป!นลักษณะการสอนไปตามความถนัดไม.ได�ดําเนินการตามข้ันตอนท่ีกําหนดในหลักสูตร การ
วัดผล ประเมินผลของวิทยากรจะใช�ประสบการณ$ดูผลสําเร็จของชิ้นงาน ไม.ได�กําหนดข้ันตอนประเมินผล
คุณภาพของชิ้นงานท่ีชัดเจน สถานศึกษามีกาประเมินผลการจบหลักสูตรตามเกณฑ$ โดยผู�เข�าร.วมกิจกรรมครบ
ตามเกณฑ$และมีชิ้นงานแสดงให�เห็นว.าผ.านหลักสูตร มีการประเมินหลักสูตร โดยการประเมินความพึงพอใจ
ของผู�เรียน 

จุดเด.น 
 การจัดการศึกษาเพ่ือการเรียนรู�ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม.

ประจําตําบล ผู�เรียนนําความรู�ไปใช�ได�จริง กรณีตัวอย.าง นางลักษณา   อนนตรี เจ�าของแหล.งเรียนรู�เกษตร
ผสมผสานบ�านหนองบัว มีอาชีพหลัก คือการทําไร.อ�อย ได�เข�ารับการเรียนรู�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และเกษตรทฤษฎีใหม. ท่ีศูนย$เรียนรู�ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม.ประจําตําบลท.าชัย 
อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย แล�วได�นําไปทดลองปลูกพืชหลายอย.าง แบบผสมผสาน และได�มีการเลี้ยง
ปลา ส.งผลให�ปLจจุบันมีรายได�ท่ีเกิดจากการทําไร.น.าแบบผสมผสานทุกวัน 
 กิจกรรม/ โครงการตามนโยบายการพัฒนาประเทศ 

การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาการส่ือสารภาษาอังกฤษด%านอาชีพ 
สภาพการดําเนินงานท่ีพบ 

 สถานศึกษาดําเนินการจัดหลักสูตรอบรมประชาชน หลักสูตร 30 ชั่วโมง โดยมีการ
จัดทําหลักสูตรตามแนวทางท่ีสํานักงาน กศน. กําหนด เสนอให�สํานักงาน กศน.จังหวัด อนุมัติหลักสูตรและ
โครงการ การดําเนินงานของสถานศึกษาส.วนใหญ.ล.าช�าไม.เป!นไปตามแผนท่ีกําหนด วิทยากรมีความรู� มีทักษะ 
และมีเทคนิคในการจัดการเรียนการสอน 

จุดเด.น 
 ผู�เรียนมีความสนใจ การดําเนินการสอนเน�นการปฏิบัติจริงตามสาขาอาชีพท่ีสอน 

และผู�เรียนกล�าแสดงออก 
การจัดการศึกษา Smart ONIE เพ่ือ Smart Farmer 

  สภาพการดําเนินงานท่ีพบ 
  สถานศึกษาดําเนินการจัดอบรมประชาชน หลักสูตร 30 ชั่วโมง โดยมีการจัดทํา
หลักสูตร ตามแนวทางท่ีสํานักงาน กศน. กําหนด เสนอให�สํานักงาน กศน.จังหวัด อนุมัติหลักสูตรโครงการ  
การดําเนินงานของสถานศึกษาล.าช�า วิทยากรส.วนใหญ.เป!นภูมิปLญญาท่ีมีความรู� ความสามารถ มีทักษะความ
ชํานาญในสาขาอาชีพ มีเทคนิคในการถ.ายทอดความรู�เป!นตัวอย.างท่ีดี 
  จุดเด.น  
  สถานศึกษาสามารถสร�าง Smart Farmer ท่ีมีคุณสมบัติตามความต�องการได�จริง 
กรณีตัวอย.าง จ.ส.ท.สุทิน   ทองเอ็ม  เป!นภูมิปLญญาท่ีได�รับรางวัลเกษตรกรดีเด.น ด�านเกษตรผสมผสาน       
มีใจรักและต�องการถ.ายทอดความรู�ด�านการบริการแก.ชุมชนอยู.แล�ว ได�รับการเพ่ิมเติมกระบวนการเรียนรู� 
Smart ONIE จาก กศน.อําเภอกงไกรลาศ และเป!น Smart Farmer ต�นแบบของ กศน.อําเภอกงไกรลาศ กรณี



 
รายงานผลการนิเทศกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย คร่ึงป,แรก ประจําป,งบประมาณ 2561 8 
 

สํานักงานส�งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาอัธยาศัยจงัหวัดสุโขทัย 

ตัวอย.างของ น.ส.อัญชลี   เพ็งกิจ จบปริญญาโท จากประเทศเกาหลี ทํางานเป!นลูกจ�างหน.วยงานหลายแห.ง 
ต�องการทําการเกษตรด�วยตนเอง จึงผันชีวิตตนเอง ลาออกจากงานมาทําการเกษตรของตนเองและเม่ือได�รับ
การจัดอบรมกระบวนการเรียนรู�จาก กศน.ตําบลเกาะตาเลี้ยง อําเภอศรีสําโรง และได�ศึกษาดูงานเกษตรแบบ
ผสมผสานจากภูมิปLญญา เกษตรกรตัวอย.าง จาก จ.ส.ท.สุทิน   ทองเอ็ม (จ.าก�อง) ท่ีศูนย$เรียนรู�เกษตรแบบ
ผสมผสานบ�านจ.าก�อง จึงเกิดแรงบันดาลใจท่ีจะสร�างศูนย$เรียนรู�เกษตรกรตัวอย.าง เพ่ือช.วยเหลือประชาชนใน
ชุมชนของตนเอง โดยมีเปkาหมายมุ.งม่ันว.า “เราจะไม.รอดแค.คนเดียว ชุมชนต�องอยู.รอดด�วย” 
 การบริหารจัดการขยะ 
  สภาพการดําเนินงานท่ีพบ 

 สถานศึกษา ดําเนินการจัดกิจกรรมด�านการบริหารจัดการขยะ โดยมีส.วนร.วมกับ
ท�องถ่ิน เน�นกิจกรรมสร�างความเข�าใจและการคัดแยกขยะ เกิดกิจกรรมการคัดแยกขยะในชุมชน มีธนาคาร
ขยะ ตลาดนัดขยะ ชุมชนเกิดรายได�จากขยะ การดําเนินงานลดการใช�ขยะยังไม.เห็นผลเชิงประจักษ$ท่ีชัดเจน 
  จุดเด.น 

ครู กศน.ตําบล จัดกิจกรรมบริหารจัดการขยะในชุมชนโดยเริ่มจากนักศึกษาแกนนํา     
สู.ชุมชน กรณีตัวอย.าง กศน.ตําบลคลองกระจง อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย คัดเลือกประชาชนในชุมชน 
หมู.บ�านละ 3 คน เข�าร.วมโครงการจัดการเรียนรู�การบริหารจัดการขยะโดยการคัดแยกขยะ แยกประเภทขยะ 
ประสานพ.อค�ากําหนด ข�อตกลงรับซ้ือขยะ กําหนดราคาขยะแต.ละประเภท กําหนดระยะเวลาการซ้ือขยะใน
ลักษณะตลาดนัด ทําให�ประชาชนในตําบลคลองกระจงเกิดการรับรู�และเกิดกิจกรรมคัดแยกขยะ มีตลาดนัด
ขยะทําให�เกิดรายได�และขยายผลสู.วัดและโรงเรียน 

กศน.ตําบล 4G 
สภาพการดําเนินงานท่ีพบ 

 สถานศึกษามีการปรับปรุงพัฒนา กศน.ตําบล ให�ขับเคลื่อนตามนโยบายการพัฒนา
ประเทศ โดยมีการพัฒนาบุคลากรครู กศน. (Good Teacher) ให�มีความรู� ทักษะด�านดิจิทัล ภาษาอังกฤษ 
การผลิตสื่อ และด�านอ่ืน ๆ สํานักงาน กศน.จังหวัด และ กศน.อําเภอ มีการประสานงานกับเครือข.าย (Good 
Partnership) กรณีตัวอย.าง กอ.รมน.จังหวัด ร.วมกับ สํานักงาน กศน.จังหวัด จัดอบรมขยายผลการเรียนรู�หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม.ประจําตําบล  กกต. ร.วมกับ สํานักงาน กศน.จังหวัด และ
ศูนย$ส.งเสริมประชาธิปไตยประจําตําบล (ศส.ปชต.) จัดกิจกรรมอบรมประชาชน หมู.บ�านไม.ขายเสียงและ กศน.
ตําบล มีการพัฒนาปรับปรุง กศน.ตําบล ให�มีสถานท่ี มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต.อการเรียนรู� มีเทคโนโลยีท่ีสามารถ
เชื่อมโยงกับแหล.งเรียนรู�ในพ้ืนท่ีได� กรณีตัวอย.าง กศน.อําเภอทุ.งเสลี่ยม บริหารจัดการ กศน.ตําบลทุกแห.ง   
ให�เป!น กศน.ตําบล 4G โดยให�ทุกตําบลปรับภูมิทัศน$ กศน.ตําบล ให�เอ้ือต.อการเรียนรู�ทุกแห.ง มีสัญลักษณ$ 4 
ศูนย$การเรียนรู� เด.นชัด มีเทคโนโลยีและใช�เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู�ในรูปแบบ Google 
Classroom ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน ประสานเครือข.ายนําไปสู.การเรียนรู�ด�านปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และ Smart Farmer โดยมีภูมิปLญญาท�องถ่ินสนับสนุนการดําเนินงาน 

พระบรมราโชบายด%านการศึกษาของในหลวงรัชกาลท่ี 10 
สภาพการดําเนินงานท่ีพบ 

 สถานศึกษาจัดกิจกรรมตามพระบรมราโชบายด�านการศึกษาของในหลวงรัชกาลท่ี 
10 ด�านการมีทัศนคติท่ีดี โดยการจัดกิจกรรมการอบรมประชาชนด�านวิถีประชาธิปไตยร.วมกับ กกต. กิจกรรม
ศึกษาเรียนรู�ประวัติศาสตร$ชาติไทยจาโบราณสถานอุทยานประวัติศาสตร$ภายในจังหวัด ทัศนศึกษานิทรรศการ
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ประวัติความเป!นมาของประเทศไทย มิวเซียมติดล�อ จัดโดยสํานักงานบริหารและพัฒนาองค$ความรู� (องค$การ
มหาชน) สถาบันพิพิธภัณฑ$การเรียนรู�แห.งชาติ (สพร.) ร.วมกับองค$การบริหารส.วนจังหวัดสุโขทัย กิจกรรมจิต
อาสา โดยบุคลากรของ กศน.อําเภอ และนักศึกษาท่ีเป!นจิตอาสาในด�านต.าง ๆ  

จุดเด.น 
 กิจกรรมด�านจิตอาสา โดยบุคลากรและนักศึกษา กศน. ร.วมกันจัดกิจกรรม กรณี

ตัวอย.าง กศน.อําเภอสวรรคโลกจัดกิจกรรมอาสายุวกาชาด บําเพ็ญประโยชน$ในสถานท่ีราชการ และสถานท่ี
สาธารณะ กศน.อําเภอศรีนคร มีกิจกรรมนักศึกษาจิตอาสาช.วยงานด�านห�องสมุดและการบําเพ็ญประโยชน$ใน
สถานท่ึสาธารณะ กศน.อําเภอทุ.งเสลี่ยม จัดกิจกรรมนักศึกษาจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน$ กศน.อําเภอคีรีมาศ 
จัดกิจกรรมประชาชนจิตอาสาสด�านสาธารณสุข เป!นต�น 

สภาพปJญหาท่ัวไป 
สภาพปLญหาท่ัวไปโดยท่ัวไปในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย มีดังนี้ 
1. ด�านผู�เรียน นักศึกษาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไม.สนใจในการเรียนรู� และขาดความ

รับผิดชอบ 
2. ด�านครู กศน.ตําบล ครูมีภาระงานมาก รวมท้ังต�องเข�าร.วมกิจกรรมการพัฒนาตนเองใน

ด�านต.าง ๆ เป!นประจํา จึงทําให�การจัดกิจกรรมตามแผนล.าช�า 
3. ด�านบริหารจัดการ กศน.อําเภอ ในภาพรวม กศน.อําเภอ ยังขาดบุคลากรในการ

ปฏิบัติงานในสํานักงาน บุคลากรท่ีมีอยู.มีภาระงานต�องรับผิดชอบมาก สํานักงาน กศน.จังหวัด ควรกําหนดวัน
พบกลุ.มจัดกิจกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให�พร�อมกันท้ังจังหวัด 

ข%อเสนอในการพัฒนา 
1. ด�านผู�เรียน ครูควรวิธีจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ใช�สื่อ เทคโนโลยีท่ีหลากหลาย เพ่ือ

ดึงดูดความสนใจของผู�เรียนและแก�ปLญหาผู�เรียนไม.มีเวลาเรียน 
2. ด�านครู กศน.ตําบล ต�องปรับแผนในการปฏิบัติงานให�สอดคล�องกับภาระงานในกรณีท่ีมี

งานหรือกิจกรรมพัฒนาตนเองท่ีตรงกับภาระงานประจํา 
3. ด�านบริหารจัดการ ควรเน�นการใช�เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานเพ่ือลดภาระงาน และควร

หาข�อตกลงร.วมกันในการกําหนดวันพบกลุ.มการเรียนการสอนของนักศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือแก�ปLญหาในกรณีครูต�องมีกิจกรรมพัฒนาตนเองหรือต�องร.วมกิจกรรมกับ
หน.วยงานอ่ืน ๆ 
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สรุปผลการนิเทศตามแบบนิเทศ 
 
1. แบบบันทึกการนิเทศการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ป,งบประมาณ 2561เรื่อง หลักสูตรการศึกษานอกระบบ 
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

 
ประเด็นการนิเทศ สภาพท่ีพบ ข%อนิเทศ 

1. การพัฒนาหลักสูตร 
1 .1  หลั กสู ตรสถานศึ กษาสะท� อน

เอกลักษณ$ของสถานศึกษาหรือไม. อย.างไร 
และผ.านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือไม. 

1.2 มีการจัดทําหรือพัฒนาหลักสูตร
รายวิชาเลือกท่ีสอดคล�องกับสภาพ บริบท 
ความต�องการ ปLญหา ฯลฯ ของชุมชน
ท�องถ่ินหรือไม. ถ�ามีอะไรบ�าง (ระบุ) 

1.3 กระบวนการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
เลือก  

- ผู� มีส.วนได� เสียมีส.วนร.วมในการ
พัฒนาหลักสูตรหรือไม. อย.างไร (มีผู�เชี่ยวชาญ
ด�านหลักสูตร /ด�านเนื้อหา ฯลฯ) 

 - เนื้อหาของหลักสูตรสอดคล�อง
กับบริบท สภาพความต�องการ ความ
จําเป!นของชุมชน และยุทธศาสตร$การ
พัฒนาจังหวัด/ท�องถ่ินหรือไม. 

- เนื้อหาหลักสูตรมีความทันสมัย
กับสถานการณ$ปLจจุบัน หรือไม. 

- องค$ประกอบของหลักสูตร
ครบถ�วน ถูกต�องหรือไม. อย.างไร 

- กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
เป!นไปตามข้ันตอนของการพัฒนา
หลักสูตรหรือไม. มีความน.าเชื่อถือหรือไม. 
อย.างไร (มีการศึกษาวิเคราะห$ข�อมูล/ร.าง
หลักสูตร/ตรวจสอบคุณภาพและการนํา
หลักสูตรไปใช�) 

1.4 มีการจัดหาหรือจัดทําสื่อประกอบ
หลักสูตรท่ีพัฒนาอย.างมีคุณภาพและ
สอดคล�องกับหลักสูตรหรือไม. อย.างไร 

- หลักสูตรสถานศึกษาสะท�อนถึงเอกลักษณ$
ของสถานศึกษาและผ.าน ความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษา 
- มีการจัดทําหลักสูตรรายวิชาเลือก ซ่ึง
สอดคล�องกับสภาพ บริบท อาชีพของพ้ืนท่ี 
เป!นวิชาเลือกเฉพาะผู�เรียนท่ีประกอบวิชาชีพ
นั้น ใช�มาเทียบโอนประสบการณ$ในการเรียนรู�
ได� จํานวน 48 รายวิชา 
- มีผู�เชี่ยวชาญด�านวิชาชีพและสาขาวิชาต.าง 
ๆ มีส.วนร.วมในการพัฒนาหลักสูตร รวมท้ัง
พิจารณาตรวจสอบและให�ข�อเสนอแนะ 
- เนื้อหามีความสอดคล�องกับบริบท ด�าน
อาชีพของคนในชุมชน 
- เนื้อหาหลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล�อง
กับสถานการณ$ในปLจจุบัน 
-องค$ประกอบของหลักสูตรครบถ�วน ถูกต�อง
ตามแนวทางการพัฒนาหลักสูตร 
-กระบวนการพัฒนาหลักสูตรเป!นไปตาม
ข้ันตอน มีความน.าเชื่อถือ 
- มีการจัดหาสื่อออนไลน$ ประกอบการจัด
กระบวนการเรียนรู�  
- มีการจัดทําจัดทําสื่อประกอบหลักสูตร เช.น 
การทําคลิปการสอนเผยแพร.ใน webpage 
และ youtube 
- มีการประชุม ชี้แจง เพ่ือสร�างความรู�ความ
เข�าใจแก.ผู�เก่ียวข�อง ในการนําหลักสูตรไปใช�  
- มีการประเมินหลักสูตร โดยให�ครูผู�สอนและ
ผู�เรียนร.วมกันวิเคราะห$หลักสูตร 
- มีการนําผลการวิเคราะห$ มาเป!นข�อมูลใน
การพัฒนาหลักสูตร 

 
- ศึกษาคู.มือแนวทางการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
- ควรใช�เครื่องมือประเมิน
หลักสูตรวิชาการในการ
ตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร
และการนําหลักสูตรไปใช� 
- ควรประเมินการใช�
หลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือนํา
ผลการประเมินไปใช�ในการ
พัฒนา 
- ควรมีการประเมินและ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ให�มีเนื้อหาหลักสูตรท่ีมี
ความทันสมัยกับ
สถานการณ$ปLจจุบัน 
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1.5 กระบวนการนําหลักสูตรไปใช�มีการ

สร�างความรู�  ความเข�าใจแก.ผู�เ ก่ียวข�อง
หรือไม. อย.างไร (มีการประชุมชี้แจง/
อบรมครู/จัดทําคู.มือการใช�หลักสูตร) 

1.6 การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา 
- มีการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา 

หรือไม. ถ�ามี ดําเนินการอย.างไร 
- ผลการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา             

เป!นอย.างไร และนําไปใช�ในการพัฒนาหลักสูตร
อย.างต.อเนื่องอย.างไร 
2. การจัดกระบวนการเรียนรู% 

2.1 การจัดทําแผนการเรียนรู% 
- มีการจัดทําข�อมูลสารสนเทศ

ผู� เรียนรายบุคคลหรือไม. อย.างไร (สภาพ 
ความสามารถ ความต�องการ เปkาหมายการ
เรียน การประกอบอาชีพ จุดเด.น จุดด�อย 
ฯลฯ) 

- มีการนําข�อมูลสารสนเทศของ
ผู� เรียนไปใช�ในการจัดทําแผนการเรียน
หรือไม. อย.างไร 

- มี ก า ร จั ด ทํ า แ ฟk ม ข� อ มู ล
ร าย บุคคล ให� ผู� เ รี ยนทร าบสถานะ /
ความก�าวหน�าในการเรียนหรือไม. อย.างไร 
(ผลการ เ รี ยน  /กพช . /กา รประ เ มิน
คุณธรรม / N-net ฯลฯ) 

- มีการวิเคราะห$หลักสูตร และ
นําไปสู.การจัดทําแผนการจัดกระบวนการ
เรียนรู�อย.างไร 

- มีจัดทําแผนการเรียนรู�รายภาค
เรียนและแผนรายสัปดาห$หรือไม. อย.างไร 

- มีออกแบบการจัดกระบวนการ
เรียนรู�สอดคล�องตามสภาพธรรมชาติวิชา
และสภาพผู�เรียนหรือไม. อย.างไร มีการใช� 
Stem และ E-learning หรือไม. อย.างไร 

- มีกิจกรรมการเรียนรู�ส.งเสริม การ
อ.าน การเขียน ทักษะการคิดวิเคราะห$ ทักษะ

 
 
- มีการทําแฟkมประวัติผู�เรียนเป!นรายบุคคล 
โดยใช�แบบสัมภาษณ$ในการรวบรวบ เก็บ
ข�อมูล 
- มีการนําผลการวิเคราะห$ผู�เรียนไปใช�ในการ
จัดทําแผนการจัดกระบวนการเรียนรู�รายภาค
และรายสัปดาห$ 
- มีการจัดทําแฟkมข�อมูลผู�เรียนรายบุคคล 
- มีการวิเคราะห$หลักสูตรและเนื้อหารายวิชา
ร. ว ม กั บ ผู� เ รี ย น แล ะจั ด ทํ า แผ น กา ร จั ด
กระบวนการเรียนรู� ร.วมกับผู�เรียน 
- มีการจัดทําแผนการเรียนรู�รายภาคเรียน
และแผนรายสัปดาห$ แบ.งเป!น 3 ชั่วโมงแรก
เป!นด�านวิชาการ 3 ชั่วโมงหลัง เป!นการจัด
เ พ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยน�อมนําหลัก
ศาสตร$พระราชามาสู.การปฏิบัติ 
- มีการออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรู�ท่ี
มีความสอดคล�องตามสภาพธรรมชาติ โดย
บูรณาการ เชื่อมโยงการใช�เทคโนโลยี สื่อการ
เรียนรู�ออนไลน$ผ.านช.องทางต.าง ๆ เช.น 
เรียนรู�ออนไลน$ของ ETV การเชื่อมโยงแหล.ง
เรียนรู�ใน Application ต.าง ๆ นอกจากนี้มี
การจัดกระบวนการเรียนรู�ในรูปแบบ STEM 
ด�วย 
- มีการจัดกิจกรรมส.งเสริมการอ.านท้ังใน 

 
 

- ควรจัดทําข�อมูล
สารสนเทศแฟkมข�อมูล
ผู�เรียนเป!นรายบุคคลให�
ครบถ�วน สมบูรณ$และเป!น
ปLจจุบัน 
- ค ว ร จั ด ทํ า แ ฟk ม ข� อ มู ล
รายบุคคลให�ผู� เรียนทราบ
สถานะ/ความก�าวหน�าใน
การเรียน เช.นผลการเรียน, 
กพช., การประเมินคุณธรรม
, N-net ฯลฯ ให�ครบถ�วน 
สมบูรณ$และเป!นปLจจุบัน 
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การสื่อสาร การประยุกต$ใช�ในชีวิตประจําวัน  
การแก�ปLญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตอย.าง
สร�างสรรค$ หรือไม. อย.างไร 

 
 

 
2.2 การจัดกระบวนการเรียนรู% 

- ครูจัดกระบวนการเรียนรู�ตาม
แผนหรือไม. อย.างไร  

- มีการใช�สะเต็มศึกษา /E-learning/
ทักษะการคิดวิเคราะห$ และเทคนิคการเรียนรู�
อ่ืนๆ ในการจัดกระบวนการเรียนรู�หรือไม. 
อย.างไร ผลเป!นอย.างไร 

- ครูมีการดูแลช.วยเหลือผู�เรียน 
อย. างเป!นระบบหรื อไม.  และมีผลการ
ดําเนินงานเป!นอย.างไร 

- มีการบันทึกหลั งสอนท่ีเน�น
ปLญหาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู�
หรือไม. และมีการนําผลไปปรับปรุงแก�ไข
อย.างไร 

- การวิ จั ยในชั้ น เรี ยนมีความ
สอดคล�องกับสภาพปLญหาเชื่อมโยงกับ
บันทึกหลังสอนหรือไม. และช.วยพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนอย.างไร 

- การจัดกิจกรรมพัฒนาผู�เรียน 
ส.งเสริมการพัฒนาทักษะการเรียนรู�ของ
ผู�เรียนด�านใดบ�าง อย.างไร 

 

กศน.ตําบล และชุมชน เช.น การออกหน.วย
บริการอําเภอเคลื่อนท่ี บ�านหนังสือชุมชน 
- มีสมุดบันทึกความดีให�นักศึกษาทุกคนท่ี
ลงทะเบียนเรียนบันทึกกิจกรรมการทําความดี
ท่ีมีความเชื่อมโยงกับหลักการทรงงานของ
รัชกาลท่ี 9 
 
- ครูมีการจัดกระบวนการเรียนรู�ตามแผนการ
เรียนรู� ท้ัง 18 ครั้ง แต.ไม.เป!นไปตามแผนท่ี
กําหนดไว� สืบเนื่องจากติดภารกิจในการ
ประชุม อบรม เป!นต�น แต.ได�มีการสอนเสริม
ในวันหยุดให�กับผู�เรียน 
- ครูมีการใช�สะเต็มศึกษา/  E-learning ใน
การจัดการเรียนรู�ส.งผลให�ผู� เรียนมีความ
สะดวกในการเข�าถึงแหล.งข�อมูลได�ง.าย เรียนรู�
ได�ตลอดเวลา และเกิดความสนใจ  
- ครูจัดกระบวนการเรียนรู�ตามแผนเรียนรู�
ออนไลน$ผ.านช.องทางต.าง ๆ เช.น เรียนรู�
ออนไลน$ของ ETV การเชื่อมโยงแหล.งเรียนรู�
ใน application ต.าง ๆ  
- ครูมีการติดตามและช.วยเหลือผู�เรียน โดย
ผ.านช.องทาง Facebook ,Line และการเยี่ยม
บ�านนักศึกษา 
- ครูมีบันทึกหลังการสอนและนําปLญหามา
รวบรวมเพ่ือแก�ปLญหาโดยการทําวิจัยในชั้น
เรียน 
- ครูบางคนได�จัดทําวิจัยในชั้นเรียน โดยนํา
ปLญหาจากการจัดกระบวนการเรียนรู�  มา
วิเคราะห$เพ่ือใช�เป!นแนวทางในการแก�ไข
ปLญหา 
-  มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู�เรียนด�าน
คุณธรรม จริยธรรม ด�านเทคโนโลยี ด�าน
ส.งเสริมการอนุรักษ$ทรัพยากรธรรมชาติ ด�าน
วิชาการ ผ.านกระบวนการค.ายและการ
ฝRกอบรม  
 

 
 
 
 
 
 
 
- ควรจัดระบบดูแล
ช.วยเหลือผู�เรียนอย.าง
ต.อเนื่อง 
- ครูทุกคนควรทําวิจัยในชั้น
เรียนให�มีความสอดคล�องกับ
สภาพปLญหาโดยเชื่อมโยง
กับบันทึกหลังสอนเพ่ือช.วย
พัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอน 
- ครูควรให�ความสําคัญกับ
การแก�ไขปLญหาจากการ
เรียนโดยกระบวนการ
ทางการวิจัย 
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3. ส่ือการเรียนรู% 

- สื่อท่ี ใช� มีความหลากหลายหรือไม. 
เหมาะสมกับเนื้อหา ทันสมัย กระตุ�นความ
สนใจผู�เรียนหรือไม. อย.างไร 

- สื่ อ ท่ี ใ ช� มี อ ะ ไ ร บ� า ง  ( Clip/สื่ อ
แบบเรียน/ผู�รู� ฯลฯ) เหมาะสมกับกิจกรรม
การเรียนรู�/กลุ.มผู� เรียน ท่ีหลากหลาย
หรือไม.อย.างไร 

 
- มีการใช�สื่อแบบเรียน สื่อออนไลน$  และ
เรียนรู�ผ.าน Application ผ.านช.องทาง
ออนไลน$  
-มีการใช�สื่อหนังสือ แบบเรียน คอมพิวเตอร$ 
อินเทอร$เน็ต แหล.งเรียนรู� และปราชญ$
ชาวบ�าน 

 
- ควรมีการประเมินผลการ
ใช�สื่อเพ่ือปรับปรุงพัฒนา 

4. การวัดผล ประเมินผล 
4 . 1  สถ าน ศึกษา มีก า รปร ะก าศ

หลักเกณฑ$การวัดผล ประเมินผลตาม
หลักสูตรสถานศึกษาหรือไม. อย.างไร 

4 .2 มี การออกแบบวิ ธี การวั ดผล 
ประเมินผลด�วยวิธีการท่ีหลากหลาย ตาม
ธรรมชาติวิชา ตรงตามจุดประสงค$เรียนรู�ท่ี
กําหนดหรือไม. อย.างไร 

4.3 จํานวนผู�เรียนเข�าสอบปลายภาค 
คิดเป!นร�อยละเท.าใดเทียบกับจํานวน 
ผู�ลงทะเบียนของครูแต.ละคน 

4.4 จํานวนผู�เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเฉลี่ย 2.00 ในรายวิชาบังคับต.อภาค
เรียน คิดเป!นร�อยละเท.าใดเทียบกับ
จํานวน 
ผู�ลงทะเบียน 

4.5 ผู�เรียนเข�าสอบ N-net/ e-exam คิด
เป!นร�อยละเท.าใดเทียบกับจํานวนผู�มีสิทธิ์
สอบ 
    4.6 ครูนําผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู�เรียนมาวิเคราะห$และวางแผนแก�ปLญหา 
และพัฒนาอย.างต.อเนื่องหรือไม. อย.างไร    
    4.7 ครูมีกระบวนการและหลักฐานการ
ประเมินคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงค$ของผู�เรียนหรือไม. อย.างไร 

4.8 ครูจัดทําเอกสารและหลักฐาน
การศึกษาครบถ�วนถูกต�องทุกภาคเรียน 

 
- สถานศึกษามีการประกาศหลักเกณฑ$การ
วัดผล ประเมินผลตามหลักสูตรสถานศึกษา โดย
ผ. านความ เห็ นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษา  
- มีการวิธีการวัดผล ประเมินผลด�วยวิธีการท่ี
หลากหลาย ตามธรรมชาติวิชา ตรงตาม
จุดประสงค$เรียนรู�ท่ีกําหนดตามหลักสูตร 
 
- ผู�เรียนเข�าสอบปลายภาค คิดเป!นร�อยละ 50 
ข้ึนไป 
 
- ผู�เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เฉลี่ย 2.00 
ในรายวิชาบังคับต.อภาคเรียน คิดเป!นร�อยละ 
50 ข้ึนไป 
- ผู�เรียนเข�าสอบ N-net / e-exam คิดเป!นร�อยละ 

50 ข้ึนไป 

- ครูนําผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู�เรียนมา
วิเคราะห$และพัฒนาผู�เรียน เช.น โครงการ
สอนเสริม, ติว N-Net 
- ครูมีการประเมินคุณธรรม จริยธรรม 11 
ประการ คุณลักษณะอันพึงประสงค$ของ
ผู� เ รี ย น  ต า ม แ บ บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ท่ี ท า ง
สถานศึกษาประกาศและตามแนวทางท่ี
หลักสูตรฯ กําหนด โดยการสังเกตพฤติกรรม
การมาพบกลุ.ม การแต.งกาย ผลงาน/ชิ้นงาน 
การสัมภาษณ$ผู�เรียนและผู�มีส.วนเก่ียวข�อง 
- ครูมีการทําเอกสารและหลักฐานการศึกษา
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ประเด็นการนิเทศ สภาพท่ีพบ ข%อนิเทศ 
ครบถ�วนถูกต�องทุกภาค 

5. สถานศึกษามีการสรุปรายงานผลการ
ดําเนินงานเม่ือสิ้นสุดภาคเรียน และนํา
ผลสรุปรายงานของครูมาศึกษา วิเคราะห$
และกําหนดแนวทางการแก�ไข ปรับปรุง 
พัฒนาหรือไม. อย.างไร  
 
 
 

- ครูสรุปผลการดําเนินงานและรายงานต.อ
ผู�บริหารสถานศึกษา เพ่ือนําข�อมูลมาศึกษา 
วิเคราะห$และกําหนดแนวทางการแก�ไข 
ปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงานท่ีดีมีคุณภาพ 

 
 
 
 

 

6 .  ก า ร ยกร ะ ดั บประสิ ท ธิ ภ าพกา ร
ปฏิ บั ติ ง านของครู เ พ่ื อการยกระ ดับ
คุณภาพการจัดการศึกษา 

6.1 มีการอบรมดิจิทัลพ้ืนฐานให�ครู
และบุคลากร กศน. เพ่ือใช�ในการจัดการ
เรียนรู� และการสร�างกระบวนการเรียนรู�
ด�วยตนเอง (DIY) หรือไม. อย.างไร ผลเป!น
อย.างไร 

6.2 มีการพัฒนาครู กศน.ต�นแบบการ
เรียนรู�ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารหรือไม. 
อย.างไร ผลเป!นอย.างไร 

6.3 มีการพัฒนาครูและผู�เรียนในการ
ใช� เทคโนโลยีทางการศึกษา E-learning 
MOOC หรือไม. อย.างไร ผลเป!นอย.างไร  

6.4 มีการนิ เทศ ติดตามผลการ
ดําเนินงานอย.างต.อเนื่องหรือไม. อย.างไร 
     6.5 มีการนําผลจากการนิ เทศไป
ปรับปรุงพัฒนาหรือไม. อย.างไร 

- มีการอบรมในระดับจังหวัด เพ่ือนําไปปรับ
ใช�ในการจัดการเรียนรู� ให�ผู� เรียนและเป!น
แนวทางในการจัดฝRกอบรมและบริการให�แก.
ประชาชนในพ้ืนท่ี แต.การสร�างกระบวนการ
เรียนรู�ด�วยตัวเอง (DIY) ยังไม.ได�มีการจัดทํา 
- มีการ พัฒนาครู ในรู ปแบบการ พัฒนา
ศักยภาพบุคลากรในภาพรวมระดับจังหวัด 
BOOT CAMP  
- มีการส.งเสริมการเรียนรู�ออนไลน$ของ ETV 
การเชื่อมโยงแหล.งเรียนรู�ใน Application 
ต.างๆ 
- มีการมอบหมายให�ครุ ศึกษาเรียนรู�ด�วย
ตนเอง  แล� วนํ าความรู� มาถ. ายทอดด� าน
เทคโนโลยีทางการศึกษา E-learning MOOC 
- มีการนิเทศติดตามผลการดําเนินงาน โดยมี
คําสั่ งแต.ง ต้ั งคณะนิ เทศ ติดตามผลและ
รายงานผลการนิเทศให�ผู�บริหารสถานศึกษา
ได�ทราบ 
- มีการรายงานผลการนิเทศให�ผู�บริหารทราบ 
- มีการนําผลการนิเทศไปวางแผนในการ
พัฒนา ปรับปรุงงาน ให�มีคุณภาพบรรลุตาม
เปkาประสงค$ 
 

- ควรมีการนิเทศ ติดตามและ
รายงานผลการนิเทศอย.าง
ต.อเนื่อง  
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ข%อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
1. สถานศึกษาควรพัฒนาบุคลากร ในด�านการทําวิจัยในชั้นเรียน ให�มีความสอดคล�องกับสภาพปLญหา

โดยเชื่อมโยงกับบันทึกหลังสอนเพ่ือช.วยพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน โดยมีการนิเทศเพ่ือพัฒนาการจัด
กระบวนการเรียนรู�การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย.างต.อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

2. สถานศึกษาควรดําเนินการกระตุ�น ส.งเสริม สนับสนุนให�ครู กศน.ตําบล มีระบบการดูแลช.วยเหลือ
ผู�เรียนอย.างต.อเนื่องเพ่ือเพ่ิม จํานวนการเข�าสอบปลายภาคเรียน ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให�สูงข้ึนและ
ผู�จบหลักสูตรตามเกณฑ$ 

3. สถานศึกษาควรติดตามประเมินผลการนําความรู�ไปใช�ในการจัดกิจรรมของครูท่ีผ.านการยกระดับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในแต.ละโครงการ/ กิจกรรม   

 
คณะกรรมการนิเทศ สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย 

เมษายน 2561 
 

รายงานผลการนิเทศการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป,งบประมาณ 2561 
เรื่อง  หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

 
1.สภาพท่ีพบ 
 จุดเด.น 

1) การจัดกระบวนการเรียนรู�ผ.านสื่อออนไลน$  Facebook, Line, Youtube การเรียนรู�ด�วย
ตนเอง 

จากคลิปการสอน จากสมุดบันทึกการเรียนรู�รายวิชา และการอ.านหนังสือจาก QR CODE ส.งผลให�ผู�เรียนมี
ความสะดวกในการเข�าถึงแหล.งข�อมูลได�ง.ายและสามารถเรียนรู�ได�ตลอดเวลา 
  2) มีการปฏิบัติงานท่ีครบวงจร PDCA 
 
 จุดท่ีควรพัฒนา 

1) การประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
2) การจัดทําข�อมูลสารสนเทศแฟkมข�อมูลผู�เรียนเป!นรายบุคคล 
3) การจัดทําแฟkมข�อมูลรายบุคคล 
4) การทําวิจัยในชั้นเรียน 
5) การนิเทศ ติดตาม และรายงานผลการนิเทศ 
6) การจัดระบบดูแลช.วยเหลือผู�เรียน 
 

2. ข%อนิเทศ 
1) ควรมีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให�มีเนื้อหาหลักสูตรท่ีมีความทันสมัยกับ

สถานการณ$ปLจจุบัน 
2) ควรจัดทําข�อมูลสารสนเทศแฟkมข�อมูลผู�เรียนเป!นรายบุคคลให�ครบถ�วน สมบูรณ$และเป!นปLจจุบัน 



 
รายงานผลการนิเทศกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย คร่ึงป,แรก ประจําป,งบประมาณ 2561 16 
 

สํานักงานส�งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาอัธยาศัยจงัหวัดสุโขทัย 

3) ควรจัดทําแฟkมข�อมูลรายบุคคลให�ผู�เรียนทราบสถานะ/ความก�าวหน�าในการเรียน เช.น ผลการเรียน
, กพช., การประเมินคุณธรรม, N-net ฯลฯ ให�ครบถ�วน สมบูรณ$ และเป!นปLจจุบัน 

4) ครูทุกคนควรทําวิจัยในชั้นเรียนให�มีความสอดคล�องกับสภาพปLญหาโดยเชื่อมโยงกับบันทึกหลังสอน
เพ่ือช.วยพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

5) ควรมีการนิเทศ ติดตามและรายงานผลการนิเทศอย.างต.อเนื่อง 
6) ควรจัดระบบดูแลช.วยเหลือผู�เรียนอย.างต.อเนื่องเป!นรูปธรรม ต้ังแต.แรกเข�าจนกระท่ังจบหลักสูตร 
7) ควรมีการจัดทําแผนการเรียนรู�รายสัปดาห$ท่ีครอบคุลมรายวิชาท่ีลงทะเบียนและระยะเวลาตาม

กําหนด ตามข้ันตอนการจัดกระบวนการเรียนรู� กศน. (ONIE)  
 
3. ข%อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

1) พัฒนาบุคลากร ในด�านการทําวิจัยในชั้นเรียน ให�มีความสอดคล�องกับสภาพปLญหาโดยเชื่อมโยงกับ
บันทึกหลังสอนเพ่ือช.วยพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน โดยมีการนิเทศเพ่ือพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู�
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย.างต.อเนื่องและมีประสิทธิภาพ   
 2) สถานศึกษาควรดําเนินการกระตุ�น ส.งเสริม สนับสนุนให�ครู กศน. ปฏิบัติงานตามบทบาทหน�าท่ีใน
การจัดการเรียนการสอนโดยการนิเทศเชิงคุณภาพ ให�คําชี้แนะอย.างต.อเนื่องพร�อมจัดทําข�อมูลสารสนเทศ
เปรียบเทียบความก�าวหน�าของผลการดําเนินงานอย.างเป!นระบบ 
 3) จัดทําแผนการเรียนรู�รายสัปดาห$ท่ีครอบคลุมกับรายวิชาท่ีลงทะเบียและมาตรฐานการเรียนรู� 
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2. แบบบันทึกการนิเทศการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ป,งบประมาณ 2561 เรื่อง การส�งเสริมการรู%หนังสือไทย
ป,งบประมาณ 2561 
 

ประเด็นการนิเทศ สภาพท่ีพบ ข%อนิเทศ 
 1. มีการสํารวจผู�ไม.รู�หนังสือหรือไม. อย.างไร 

มีจํานวนผู�ไม.รู�หนังสือเท.าไร  
- สถานศึกษาสํารวจข�อมูลผู�ไม.รู�
หนังสือ โดยการประสานงานกับ
สํานักงานพัฒนาชุมชน จากการ
สํารวจข�อมูล จปฐ. ป' 2561 
- สถานศึกษาประสานงานกับผู�นํา
ชุมชนในการสํารวจและรับรอง
ข�อมูลผู�ไม.รู�หนังสือของแต.ละ
หมู.บ�าน 

- ควรเก็บระบบข�อมูลผู�ไม.รู�หนังสือ
ให�เป!นระบบ 

2. มีการจัดทําข�อมูลสารสนเทศของผู�ไม.รู�
หนังสือรายบุคคลหรือไม. อย.างไร 

- สถานศึกษาจัดทําทะเบียนข�อมูล
ผู�เรียน ชื่อ – สกุล ท่ีอยู. อายุ อาชีพ 
และระดับการรู�หนังสือ 
 

- ควรจัดทําระบบติดตามและ
ช.วยเหลือผู�เรียนรายบุคคล 

3. มีการประเมินสภาพการรู�หนังสือก.อน
จัดการเรียนรู�หรือไม. อย.างไร 

- สถานศึกษาประเมินสภาพการรู�
หนังสือ ตามคู.มือการจัดกิจกรรม
การส.งเสริมการรู�หนังสือไทยของ
สถานศึกษา  
- สถานศึกษาใช�แบบทดสอบตาม
คู.มือส.งเสริมการรู�หนังสือ 

- ควรมีการประเมินตามสภาพจริง 

4. ใช�หลักสูตรใด ในการจัดการส.งเสริมการรู�
หนังสือไทย หรือมีการพัฒนาหลักสูตรหรือไม. 
อย.างไร 

- สถานศึกษาใช�หลักสูตรการรู�
หนังสือไทย โครงการศึกษา
แนวทางส.งเสริมการรู�หนังสือของ
สถานศึกษา กศน.อําเภอในเขต
ภาคเหนือ 

- ควรมีการพัฒนาหลักสูตรอย.าง
ต.อเนื่อง ตามสภาพของผู�เรียน 

5. มีการจัดทําแผนการเรียนรู�หรือไม. อย.างไร - สถานศึกษาจัดทําแผนการจัด
กิจกรรมส.งเสริมการรู�หนังสือและ
การใช�สื่อให�กับผู�เรียนหลักสูตร
โครงการส.งเสริมการรู�หนังสือ โดย
ผู�อํานวยการ กศน.อําเภอ เป!น
ผู�อนุมัติแผนการเรียนรู� 

- ควรจัดกิจกรรมตามแผนการ
เรียนรู�สามารถยืดหยุ.นได�ตามสภาพ
ของผู�เรียนรายบุคคล 

6. ใครเป!นผู�จัดการเรียนรู�และจัดกระบวนการ
เรียนรู�อย.างไร เหมาะสมกับสภาพผู� เรียน
หรือไม. อย.างไร 

- ครูอาสาสมัคร กศน. เป!นผู�จัดการ
เรียนการสอน โดยประสานงาน
ร.วมกับครู กศน.ตําบลเป!นผู�ติดตาม
ผู�เรียนรายบุคคล 

- ควรจัดหาอาสาสมัครช.วยสอน
และติดตามผู�เรียนรายบุคคล 
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ประเด็นการนิเทศ สภาพท่ีพบ ข%อนิเทศ 
7. มีเครือข.ายเข�ามามีส.วนร.วมในการจัดกิจกรรม
ส.งเสริมการรู�หนังสือหรือไม.  อย.างไร ใคร/
หน.วยงานใด (ระบุ) 

- เครือข.าย นักศึกษา กศน. 
หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เป!น
ผู�ติดตามผู�เรียนรายบุคคล 
- ผู�นําชุมชน มีส.วนร.วมในการจัด
กิจกรรมส.งเสริมการรู�หนังสือและมี
ส.วนร.วมในการสํารวจข�อมูลผู�ไม.รู�
หนังสือ 

- ควรประสานกับเครือข.าย เช.น 
ผู�นําชุมชน อาสาสมัคร ฯ กศน. 
ช.วยติดตามผู�เรียน 

8. มีการใช�สื่อท่ีเหมาะสมกับสภาพและพ้ืนท่ี
ของกลุ.มเปkาหมายในการจัดการเรียนรู�หรือไม. 
อะไรบ�าง อย.างไร 

- สถานศึกษาใช�สื่อการเรียนรู�
ภาษาไทยโครงการศึกษาแนวทาง
ส.งเสริมการรู�หนังสือของ
สถานศึกษา กศน.อําเภอในเขต
ภาคเหนือ ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 
- มีคู.มือการจัดกิจกรรมส.งเสริมการ
รู�หนังสือไทย 
- มีแบบทดสอบการรู�หนังสือไทย 

- ควรมีการใช�สื่อท่ีหลากหลายมาก
ข้ึนเน�นการฝRกปฏิบัติจริง 

9. มีเครื่องมือและเกณฑ$การวัดผลหรือไม.
อย.างไร 

- สถานศึกษาใช�เครื่องมือและ
เกณฑ$การวัดผลตามคู.มือการจัด
กิจกรรมส.งเสริมการรู�หนังสือของ
สถานศึกษา กศน.อําเภอในเขต
ภาคเหนือ 

- เครื่องมือและเกณฑ$การวัดผล
ควรปรับตามสภาพความเหมาะสม 

10 .  มีการออกวุฒิ บัตรให� กับผู� ผ. านการ
ประเมินหรือไม. อย.างไร 

- สถานศึกษาส.วนใหญ.มีการออก
วุฒิบัตรให�กับผู�เรียนท่ีผ.านการ
ประเมิน 
- สถานศึกษาบางแห.งไม.ได�ออก
วุฒิบัตร เนื่องจากไม.มีผู�ผ.านการ
ประเมิน 

- ควรจัดกิจกรรมให�ผู�เรียนจบ
หลักสูตรมากข้ึน 

11. มีกิจกรรมส.งเสริมปkองกันการลืมหนังสือ
อย.างต.อเนื่องหรือไม. อย.างไร 

- สถานศึกษาส.งเสริมและปkองกัน
การลืมหนังสือ โดยการติดตาม
ผู�เรียนรายบุคคล โดยนักศึกษา 
กศน. มีส.วนร.วมในการติดตาม 
และการส.งเสริมกานอ.านในระดับ
ตําบล 

- ควรมีการจัดกิจกรรมให�มีความ
หลากหลายมากข้ึน 

12. มีการส.งเสริมการเรียนรู�อ่ืน ๆ แก.ผู�ผ.าน
การประเมินผลหรือไม. อย.างไร 
 

- สถานศึกษาส.งเสริมการเรียนรู�อ่ืน 
ๆ เช.น ผู�เรียนสูงอายุ จะมีการจัด
กิจกรรมส.งเสริมการดูแลผู�สูงอายุ 
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ประเด็นการนิเทศ สภาพท่ีพบ ข%อนิเทศ 
 

13. ครูมีการใช�เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือเป!น
เครื่องมือในการส.งเสริมการเรียนรู�ตลอดชีวิต
แก.ผู�รู�หนังสือหรือไม. อย.างไร 

- ครูมีการใช�เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือ
เป!นเครื่องมือในการส.งเสริมการ
เรียนรู�ตลอดชีวิตแก.ผู�รู�หนังสือใน
การสืบค�นข�อมูลในมือถือหรือ
คอมพิวเตอร$ 

- ครูควรส.งเสริมการใช�เทคโนโลยี
เพ่ิมมากข้ึนสําหรับผู�เรียน 

14. มีการสรุปรายงานผลการดําเนินงานเม่ือ
สิ้นสุดการจัดการเรียนรู�  และสถานศึกษา 
มีการนําผลมาศึกษา วิเคราะห$และกําหนด
แนวทางการแก�ไข ปรับปรุง พัฒนาหรือไม. 
อย.างไร  

- สถานศึกษาสรุปรายงานผลการ
ดําเนินงานการดําเนินงานเม่ือ
สิ้นสุดการจัดการเรียนรู�และ
สถานศึกษาและวิเคราะห$ผู�เรียน 

- รายงานสรุปพร�อมปLญหา
อุปสรรคและแนวทางแก�ไข 
ข�อเสนอแนะในการจัดกิจกรรม 

15. ปLญหาอุปสรรคในการส.ง เสริมการรู�
หนังสือไทยคืออะไร และ มีการดําเนินการ
แก� ไขปLญหาอุปสรรคอย.างไร  มีผลเป!น
อย.างไร 

- ผู�เรียนส.วนมากเป!นผู�สูงอายุ และ
พิการซํ้าซ�อน ทําให�มีปLญหาในการ
เรียนรู� 
 

- สถานศึกษาควรวิเคราะห$สภาพ
ปLญหา ของกลุ.มเปkาหมายและ
ดําเนินการในส.วนท่ีทําได� 

 
ข%อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
 1. ควรจัดให�มีการพัฒนาครูเพ่ือเพ่ิมพูนองค$ความรู�เพ่ือการจัดกระบวนการเรียนรู�ให�มีประสิทธิภาพ 
 2. สถานศึกษาควรได�รับการพัฒนาในด�านกระบวนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 
 

คณะกรรมการนิเทศ สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย 
เมษายน 2561 
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รายงานผลการนิเทศการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ป,งบประมาณ 2561 
เรื่อง การส�งเสริมการรู%หนังสือไทย ป,งบประมาณ 2561 

 
1. สภาพท่ีพบ 
 จุดเด�น 
  สถานศึกษามีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพและดําเนินงานตามแผน และมีการรายงานผลให� 
ต�นสังกัดทราบ 
 จุดควรพัฒนา 
  ครู บางส.วนยังขาดความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู�ท่ีเน�นผู�เรียนเป!นสําคัญ 
 
2. ข%อนิเทศ 
 แนะนําให�ครูวิเคราะห$ผู�เรียนโดยใช� 3 องค$ประกอบ ใช�แบบสํารวจความต�องการประสบการณ$และพ้ืน
ฐานความรู�เดิม 
 
3. ข%อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
 1. ควรจัดให�มีการพัฒนาครูเพ่ือเพ่ิมพูนองค$ความรู� และเพ่ือการจัดกระบวนการเรียนรู�ให�มี
ประสิทธิภาพ 
 2. สถานศึกษาควรได�รับการพัฒนาในด�านกระบวนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 
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3. แบบบันทึกการนิเทศการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)พุทธศักราช 2556  
 

ประเด็นการนิเทศ สภาพท่ีพบ ข%อนิเทศ 
1. หลักสูตรโครงสร%างหลักสูตร และ
แผนการลงทะเบียน 

1.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตร 
ปวช.2556 ครบทุกประเภทวิชา/สาขาวิชา/
สาขางานท่ีเป�ดสอน 

1.2 โครงสร�างหลักสูตรถูกต�องตาม
หลักเกณฑ$ท่ีกําหนด 

1.3 มีแผนการลงทะเบียน 6 ภาคเรียน 
ตามโครงสร�างหลักสูตร และจัดแผนการ
ลงทะเบียนสอดคล�องกับหลักเกณฑ$ท่ีกําหนด 

 
 
- มีหลักสูตรตรงตามสาขาวิชาท่ีเป�ด
สอน คือ สาขาวิชาคอมพิวเตอร$
ธุรกิจ 
- มีหลักสูตรท่ีถูกต�องตามหลักเกณฑ$
ท่ีกําหนด 
- มีแผนการลงทะเบียน 6 ภาคเรียน 

 
 
- ให�สถานศึกษาร.วมมือกับ ครู 
ปวช. ดําเนินการจัดกิจกรรม
หลักสูตร ปวช.  ตามเกณฑ$ 
โครงสร�างหลักสูตรให�ครบถ�วน
และให�นักศึกษาจบหลักสูตร 
- ให�ชะลอการรับนักศึกษาใหม.
ไว�ก.อน โดยแนะนํา/แนะแนว
ให�เรียน กศน. หลักสูตรอ่ืน 

2. การบริหารหลักสูตร 
2.1 มีคําสั่งแต.งต้ังผู�รับผิดชอบงาน ปวช.

(ผู�บริหาร-ประธานหลักสูตร/หัวหน�างาน/งาน
ทะเบียนและวัดผล/หัวหน�าหมวดวิชา /ครู-
ประจํากลุ.ม ครูผู�สอน ฯลฯ) 

2.2 มีโครงสร�างการบรหิารงาน/ทําเนียบ
บุคลากรเจ�าหน�าท่ี /สารสนเทศท่ีเก่ียวกับงาน 
ปวช. (ติดประชาสัมพันธ$ให�ผู�รับบริการ
สามารถมองเห็นได�ชัดเจน) 

2.3 มีการประชุมชี้แจงการดําเนินงาน
ให�แก.ครูและบุคลากรท่ีเก่ียวข�องได�เข�าใจ
หลักเกณฑ$และวิธีการดําเนินงานหรือไม. 
เม่ือไหร. อย.างไร 

2.4 มีเครื่องคอมพิวเตอร$ โปรแกรม  
NFE2013 มีสถานท่ีติดต้ังท่ีถาวรมีความ
ปลอดภัยหรือไม. อย.างไร 

2.5 มีการจัดเก็บเอกสาร หลักฐาน  
ท่ีเก่ียวข�องกับงาน ปวช. ท่ีปลอดภัยอย.างเป!น
ระบบหรือไม. อย.างไร 

2.6 มีสื่อและอุปกรณ$การเรียนการสอน 
ท่ีสอดคล�องกับหลักสูตร เพียงพอเหมาะสม
ท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ (หนังสือเรียน/สื่อ
อิเล็กทรอนิกส$/อุปกรณ$/เครื่องมือต.างๆ) 
หรือไม. อย.างไร 

 
- ส ถ า น ศึ ก ษ า มี คํ า สั่ ง แ ต. ง ต้ั ง
ผู�รับผิดชอบงาน ปวช. 
- สถานศึกษา มี โครงสร� า งการ
บริหารงานท่ีชัดเจน 
- สถานศึกษามีการประชุมชี้แจง
ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ให� แ ก. ค รู แ ล ะ
บุคลากร ท่ี เ ก่ี ย วข� อ ง ได� เ ข� า ใ จ
หลักเกณฑ$และวิธีการดําเนินงาน 
- สถานศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร$
โปรมแกรม NFE 2013 มีสถานท่ี
ติดต้ังถาวร มีความปลอดภัย 
- สถานศึกษามีการจัดเก็บเอกสาร 
หลักฐานท่ีเก่ียวข�องกับงาน ปวช. 
ท่ีปลอดภัยอย.างเป!นระบบโดย
จัดเก็บเอกสารแยกเป!นแฟkม เช.น 
หลั ก ฐ านกา รส มัค ร เ รี ยนขอ ง
นั ก ศึ ก ษ า  ก า ร ฝR ก ง า น  ใ บ
ลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา 
- สถานศึกษามีสื่ออุปกรณ$การเรียน
การสอนท่ีเหมาะสม 
- สถานศึกษามีอาคาร สถานท่ี
จั ด กา ร เ รี ย นก าร สอน มี คว าม
เหมาะสม เพียงพอและเอ้ือต.อการ

- นักศึกษา ปวช. ท่ีไม.จบ 
การศึกษาหรือออกกลางคันให� 
ครูและสถานศึกษาแนะนํา/
แ น ะ แ น ว  ใ ห� เ รี ย น  ก ศ น . 
หลักสูตรอ่ืน 



 
รายงานผลการนิเทศกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย คร่ึงป,แรก ประจําป,งบประมาณ 2561 22 
 

สํานักงานส�งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาอัธยาศัยจงัหวัดสุโขทัย 

ประเด็นการนิเทศ สภาพท่ีพบ ข%อนิเทศ 
 
2.7 อาคาร สถานท่ีจัดการเรียนการสอน

มีความเหมาะสม เพียงพอ เอ้ือต.อการจัดการ
เรียนการสอนหรือไม. อย.างไร 

2.8 มีคลังความรู� (เช.น ใบความรู�ใบงาน 
แบบทดสอบ ข�อสอบเก.า ฯลฯ)ไว�บริการแก.
ครูและผู�เรียนหรือไม. อย.างไร 

จัดการเรียนการสอน 
- สถานศึกษามีคลังความรู� ไม.ว.าจะ
เ ป! น ใ บ ค ว า ม รู�  ใ บ ง า น  แ ล ะ
แบบทดสอบ 

3. การรับสมัครผู%เรียน/ข้ึนทะเบียน/
ลงทะเบียน 

3.1 มีการประชาสัมพันธ$การรับสมัคร 
(ประกาศสถานศึกษา/หนังสือขอความ
ร.วมมือประชาสัมพันธ$ ฯลฯ) หรือไม. อย.างไร 

3.2 มีใบสมัครเรียน ท่ีกรอกข�อมูล และ
แนบหลักฐานประกอบการสมัครครบถ�วน
สมบูรณ$ ผู�เรียนลงลายมือชื่อด�วยตนเอง 

3.3 มีใบลงทะเบียนเรียนครบถ�วน 
ทุกภาคเรียนและเก็บอย.างเป!นระบบ 

3.4 มีปริ้นเอ�าท$การข้ึนทะเบียน/ 
ลงทะเบียนจากโปรแกรมงานทะเบียน
นักศึกษาNFE2013 

3.5 มีการจัดต้ังกลุ.มครูมีผู�เรียนท่ีรับผิดชอบ
ตามเกณฑ$ท่ีกําหนด (ครู 1 คน/ผู�เรียน 38-
45 คน) 

3.6 มีการจัดทําบัตรประจําตัวนักศึกษา
ให�แก.ผู�ท่ีข้ึนทะเบียนเป!นนักศึกษาหรือไม. 
อย.างไร 

 
 
- สถานศึกษามีการประชาสัมพันธ$
การรับส มัคร  เช. น  ทําหนั งสื อ
ประชาสัมพันธ$ถึงหน.วยงานต.าง ๆ 
ท่ีได�ทํา MOU ร.วมกัน ทําหนังสือ
ขอความอนุเคราะห$ถึงผู�ใหญ.บ�าน
ให�ประชาสัมพันธ$ทางหอกระจาย
ข.าวและวิทยุชุมชน 
- สถานศึกษามีใบสมัครเรียน ท่ี
กรอกข�อมูลและแนบหลักฐาน
ปร ะ กอ บ ก า ร ส มั ค ร ค รบ ถ� ว น
สมบูรณ$ ผู�เรียนลงลายมือชื่อด�วย
ตนเอง 
- สถานศึกษามีปริ้นเอ�าท$การข้ึน
ทะเบียน/ ลงทะเบียนจาก
โปรแกรมงานทะเบียนนักศึกษา
NFE2013 
- สถานศึกษามีการจัดต้ังกลุ.ม ครูมี
ผู�เรียนท่ีรับผิดชอบ 
- สถานศึกษามีการจัดทําบัตร
ประจําตัวนักศึกษาให�แก.ผู�ท่ีข้ึน
ทะเบียนเป!นนักศึกษา 

 

4. โครงการอนุมัติการจัดการศึกษา 
(ขออนุมัติโครงการทุกครั้งท่ีเป�ดกลุ.มใหม. 

และต�องแนบหลักฐาน ข�อ 4.1-4.8) 
4.1 โครงการจัดการเรียนการสอนท่ีได�รับ

อนุมัติจากสํานักงาน กศน.มีครบถ�วนหรือไม. 
อย.างไร 

 
 
 
- สถานศึกษามีการจัดการเรียนการ
สอนท่ีได�รับอนุมัติจากสํานักงาน 
กศน.  
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4.2 มีรายชื่อครูประจํากลุ.ม พร�อม 

วุฒิการศึกษาไม.น�อยกว.าปริญญาตรี และมี
การเรียนในสาขาท่ีสอนไม.น�อยกว.า15หน.วย
กิต หรือไม. อย.างไร 

4.3 มีรายชื่อผู�เรียน ระบุสถานท่ีทํางาน 
ท่ีตรงกับสาขาท่ีสมัครเรียน และสถานท่ี
ติดต.อหรือไม. อย.างไร 

4.4 มี MOU ระหว.างสถานศึกษากับ
สถานศึกษาในสังกัด สอศ.ท่ีไปทดสอบ
มาตรฐานวิชาชีพหรือไม. อย.างไร 

4.5 MOU กับสถานประกอบการท่ียืนยัน
ความพร�อมและให�ความร.วมมือในการ
จัดการเรียนการสอน ตามบัญชีรายชื่อผู�ท่ี
ลงทะเบียนเรียนทุกคนหรือไม. อย.างไร 

4.6 หนังสือรับรองการทํางานของ
นักศึกษา หรือรับรองการประกอบอาชีพของ
ผู�เรียนท่ีตรงกับสาขาท่ีเรียนหรือไม. อย.างไร 

4.7 แบบสอบถามความประสงค$ของ
ผู�เรียนมีหรือไม. อย.างไร 

4.8 แผนการลงทะเบียน 6 ภาคเรียนมี
หรือไม. อย.างไร 

- สถานศึกษารายชื่อครูประจํากลุ.ม 
พร�อมวุฒิการศึกษาไม.น�อยกว.า
ปริญญาตรี 
- สถานศึกษารายชื่อผู�เรียน ระบุ
สถานท่ีทํางานท่ีตรงกับสาขาท่ี
สมัครเรียน และสถานท่ี 
- สถานศึกษามี MOU ระหว.าง
สถานศึกษากับสถานศึกษาในสังกัด 
สอศ.ท่ีไปทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
คือวิทยาลัยการอาชีพศรีสําโรง 
และ อคศ.ภาคเหนือตอนล.าง  
จังหวัดสุโขทัย 
- สถานศึกษามีหนังสือรับรองการ
ทํางานของนักศึกษา หรือรับรอง
การประกอบอาชีพของผู�เรียนท่ีตรง
กับสาขาท่ีเรียน 
- สถานศึกษามีแบบสอบถามความ
ประสงค$ของผู�เรียน  
- สถานศึกษามีแผนการลงทะเบียน 
 
 

5. การวางแผนการจัดกระบวนการเรียนรู% 
5.1 ครูมีการวิเคราะห$หลักสูตรและนําไปสู.

การจัดทําโครงการสอน/แผนการสอนอย.างไร 
5.2 ครูจัดทําปฏิทิน โครงการสอน/

แผนการสอน ภาคเรียนละ 20 สปัดาห$ 
ให�ผู�เรียนได�เรียนกับครูหรือสถานประกอบการ
ไม.น�อยกว.า 14 ชั่วโมงในหนึ่งสปัดาห$และ 
ขออนุมัติจากผู�บริหารหรือไม. อย.างไร 

5.3 ครูออกแบบแผนการสอนแบบมุ.งเน�น
สมรรถนะ (แผนการสอนท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือให�ผู�เรียน
มีความรู�ความเข�าใจ ทักษะในการทํางานมีกิจ
นิสัยหรือเจตคติในการทํางานท่ีก.อให�เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล) สอดคล�อง 
กับมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานคุณวุฒิ
แห.งชาติ หรือไม. อย.างไร  

 
- ครูมีการวิเคราะห$หลักสูตรและ
นําไปสู.การจัดทําโครงการสอน 
- ครูมีการจัดทําปฏิทินโครงการ
สอน 
- ครูมีการครูออกแบบแผนการสอน 
- ครูมีกิจกรรมการเรียนรู�ส.งเสริมให�
ผู�เรียนฝRกการคิด ฝRกทําและฝRก
ปรับปรุงตนเอง 
- ครูมีการจัดทําแฟkมข�อมูลรายบุคคล 
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5.4 กิจกรรมการเรียนรู�ส.งเสริมให�ผู�เรียน

ฝRกการคิด ฝRกทําและฝRกปรับปรุงตนเอง
หรือไม.อย.างไร 

5.5 มีการจัดทําแฟkมข�อมูลรายบุคคล
หรือไม. อย.างไร (ผลการเรียน/กิจกรรมเสริม
หลักสูตร/V-NET ฯลฯ) 
6. การจัดกระบวนการเรียนรู% 

6.1 ครูจัดกระบวนการเรียนรู�ตามปฏิทิน 
โครงการสอน/แผนการสอนหรือไม. อย.างไร 
สื่อท่ีใช�มีอะไรบ�าง (Clip/แบบเรียน/ผู�รู� ฯลฯ)
ทันสมัย เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู�ท่ี
หลากหลายหรือไม. อย.างไร 

6.2 ครูได�นําเทคโนโลยีมาใช�ในการสนับสนุน
การจัดกระบวนการเรียนรู� (เช.น Application Line 
Facebook ฯลฯ)หรือไม. อย.างไร 

6.3 จัดครู หรือวิทยากรสอนเสริมมาช.วยสอน
หรือไม. อย.างไร 

6.4 นําผู�เรียนเข�าศึกษาเรียนรู� ดูงาน  
เสริมความรู� จากแหล.งเรียนรู�/สถานประกอบการ 
หรือไม.อย.างไร 

6.5 บัญชีลงเวลาของครูสอนและผู�เรียน
หรือไม. อย.างไร 

6.6 มีการบันทึกหลังสอนท่ีเน�นปLญหาจาก
การจัดกระบวนการเรียนรู�หรือไม. และมีการ
นําผลไปแก�ไขปรับปรุงอย.างไร 

 
- ครูมีจัดกระบวนการเรียนรู�ตาม
และจัดทําแผนการสอน 
- ครูมีการนําเทคโนโลยีมาใช�ในการ
สนับสนุนการจัดกระบวนการ
เรียนรู� ไม.ว.าจะเป!น Application 
Line หรือ Facebook 
- สถานศึกษามีการจัดวิทยากรมา
สอนเสริม 
- สถานศึกษานําผู�เรียนศึกษาดูงาน 
ณ  ศู น ย$ วิ ท ย$  ฯ  อ บ ร ม ค. า ย
ภาษาอังกฤษจาก YMCA จังหวัด
เชียงใหม. 
- ครูและผู�เรียนมีบัญชีลงเวลา 
- ครูมีการบันทึกหลังสอนท่ีเน�น
ปLญหาจากการจัดกระบวนการ
เรียนรู� 
 

 

7. การวัดและประเมินผล 
7.1 สถานศึกษามีแนวทางการวัดผล

ประเมินผลตามหลักสูตรหรือไม. อย.างไร 
7.2 มีการออกแบบวิธีวัดผลประเมินผล

ครอบคลุมจุดประสงค$ สมรรถนะรายวิชา 
และเนื้อหาวิชา โดยใช�เครื่องมือ และวิธีการท่ี
หลากหลาย เหมาะสมหรือไม. อย.างไร  

7.3 ครูมีการวัดผลประเมินผลการเรียนรู� 
ก.อนเรียน ระหว.างเรียนและหลังเรียน 
หรือไม. อย.างไร(มี-ไม.มี/ใช�-ไม.ใช� เครื่องมือ
วัดผล ประเมินผล) 

 
- สถานศึกษามีแนวทางการวัดผล
ประเมินผลตามหลักสูตร 
- สถานศึกษาการออกแบบวิธีวัดผล
ประเมินผลครอบคลุมจุดประสงค$ 
สมรรถนะรายวิชา และเนื้อหาวิชา 
- ครูมีการวัดผลประเมินผลการ
เรียนรู�ก.อนเรียน 
- ค รู มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค$ของผู�เรียน 
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ประเด็นการนิเทศ สภาพท่ีพบ ข%อนิเทศ 
7.4 ครูมีจํานวนผู�เรียนเข�าสอบปลายภาค

เรียนก่ีคน ร�อยละเท.าใด เทียบกับจํานวนผู�
ลงทะเบียน 

7.5 ครูประเมินคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค$ของผู�เรียนหรือไม. 
อย.างไร 

7.6 ผู�จบการศึกษา ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเฉลี่ย 2.00 ข้ึนไปก่ีคน  
คิดเป!นร�อยละเท.าไร  

7.7 มีผู�จบหลักสูตรตามเกณฑ$กําหนด (3 
ป'หรือ 6 ภาคเรียนติดต.อกันนับจากภาคท่ีข้ึน
ทะเบียนและลงทะเบียนเรียน)ก่ีคน คิดเป!น
ร�อยละเท.าไร 

- มีผู�จบหลักสูตรตามเกณฑ$ท่ี
กําหนด 
 

8. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
8.1 ครูมีการจัดการเรียนการสอนการทํา

โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพสําหรับผู�เรียน
หรือไม. อย.างไร (เกณฑ$กําหนด 
ผู�จบหลักสูตร ผู�เรียนท่ีลงทะเบียนเรียนใน
ภาคเรียนท่ี 5-6 ต�องมีโครงการคนละ  
1 โครงการ) 

8.2 มีโครงการ และรายงานผล 
การดําเนินงานโครงการ และชิ้นงานหรือไม.
อย.างไร 

 
- ครูมีการจัดการเรียนการสอนการ
ทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
สําหรับผู�เรียน 
- ครูมีมีโครงการ และรายงานผล 
การ ดํา เนินงานโครงการ  และ
ชิ้นงาน ในการจัดการเรียนการสอน
โครงการพัฒนาทักษะชีวิตสําหรับ
ผู�เรียน 

 

9. การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
9.1 สถานศึกษามีแนวทางการจัดกิจกรรม

เสริมหลักสูตรหรือไม. อย.างไร  
9.2 มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

อะไรบ�าง จัดอย.างไร และมีการประเมินผล
อย.างไร (เกณฑ$กําหนด 2 ชั่วโมง ต.อสัปดาห$ 
ครบ 5 ภาคเรียน (ยกเว�นภาคท่ีฝRกงาน) 

 
- สถานศึกษามีแนวทางการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
- สถานศึกษามีจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 

 

10. การฝSกประสบการณTทักษะวิชาชีพ 
10.1 ครูจัดให�ผู�เรียนฝRกประสบการณ$

ทักษะวิชาชีพอย.างไร (เกณฑ$กําหนด  
ไม.น�อยกว.า 320 ชั่วโมง)  

10.2 ในภาคเรียนปLจจุบัน มีนักศึกษา
เข�าฝRกประสบการณ$ทักษะวิชาชีพในสถาน

 
- ครูจัดให�ผู�เรียนฝRกประสบการณ$
ทักษะวิชาชีพ 
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ประเด็นการนิเทศ สภาพท่ีพบ ข%อนิเทศ 
ประกอบการ ก่ีคน ท่ีไหนบ�าง 
11. การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ V-
NET 

มีผู�เรียนเข�าทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ ด�านอาชีวศึกษาก่ีคน คิดเป!นร�อย
ละเท.าใด เทียบกับจํานวนผู�มีสิทธิ์สอบ 

 
 
- ไม.มี 

 

12. การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
12.1 มีนักศึกษาเข�าทดสอบมาตรฐาน

วิชาชีพก่ีคน ผ.านก่ีคน ไม.ผ.านก่ีคน  
12.2 นักศึกษาท่ีทดสอบมาตรฐาน

วิชาชีพไม.ผ.าน มีการดําเนินการช.วยเหลือให�
สอบผ.านหรือไม. อย.างไร 

 
- นักศึกษาเข�าทดสอบมาตรฐาน
วิชาชีพ 
- นักศึกษาท่ีทดสอบมาตรฐาน
วิชาชีพไม.ผ.าน และมีกทําเรื่อง
ขอให�สอบซ.อมให.อีกครั้ง 

 

13. ระบบการติดตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และการส�งเสริมยกย�องผู%เรียน 

13.1 มีการติดตามผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู�เรียนท่ีอยู.ระหว.างเรียนหรือไม. 
อย.างไร 

13.2 มีการติดตามผู�เรียนท่ีจบหลักสูตร
ไปแล�วหรือไม. อย.างไร 

13.3 มีการสนับสนุน ส.งเสริม ยกย.อง 
ผู�เรียนหรือไม. อย.างไร 

 
 
- มีการติดตามผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู�เรียน 
- มีการติดตามผู�เรียนท่ีจบหลักสูตร
ไปแล�ว 

 

14. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
14.1 มีการอบรมเทคโนโลยีดิจิทัล

พ้ืนฐานให�ครู เพ่ือใช�ในการจัดการเรียนรู� 
หรือไม. อย.างไร 

14.2 อ่ืน ๆ(ระบุ)………………………………. 
………………………………………………………………
……………………………………………….................. 

 
- การอบรม เทค โน โ ลยี ดิ จิ ทั ล
พ้ืนฐานให�ครู เพ่ือใช�ในการจัดการ
เรียนรู� 

 

15. การนิเทศติดตาม 
15.1 มีการนิเทศ ติดตามผลการ

ดําเนินงานอย.างต.อเนื่องหรือไม. อย.างไร 
15.2 มีการนําผลการนิเทศภายในและ

นิเทศภายนอกไปใช�เพ่ือพัฒนาปรับปรุง
หรือไม. อย.างไร 
 

 
- การนิเทศ ติดตามผลการดําเนินงาน 
- มีการนําผลการนิเทศภายในและ
นิ เทศภายนอกไปใช� เ พ่ือพัฒนา
ปรับปรุงหรือไม. อย.างไร 

 

ข%อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
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 ให�สถานศึกษาดําเนินการจัดกระบวนการเรียนการสอนให� นักศึกษา ปวช. ให�จบหลักสูตรตามเกณฑ$ 
อย.างมีคุณภาพ โดยประสานขอความร.วมมือกับสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาในพ้ืนท่ี 

คณะกรรมการนิเทศ สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย 
เมษายน 2561 

 
รายงานผลการนิเทศการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)พุทธศักราช 2556 

ป,งบประมาณ  2561 
 

1. สภาพท่ีพบ 
จุดเด�น 
1. กศน.อําเภอ มีการจัดกระบวนการในการกําหนดนโยบายและเปkาหมายให�สอดคล�องกับหลักสูตร

และสมรรถนะวิชาชีพ 
2. มีการจัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. มีการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของผู�เรียน 
4. มีการนิเทศการติดตามและประเมินผลเพ่ือนําไปปรับใช�และพัฒนา 
จุดควรพัฒนา 
1. สถานศึกษาควรมีกระบวนการดําเนินงานเพ่ือเปkาหมายการแก�ไขปLญหาและอุปสรรค 
2. สถานศึกษาควรมีการนิเทศติดตามและประเมินผลท่ีต.อเนื่องสมํ่าเสมอ 
3. สถานศึกษาควรพัฒนาผู�เรียนให�มีความตระหนักถึงบทบาทหน�าท่ีในการพัฒนาตนเองทางด�านการ

เรียนรู� 
 
2. ข%อนิเทศ 

2.1 แนะนําให�ครูจัดทําแผนการสอนในรูปแบบเดียวกันตามท่ีได�รับการอบรม 
2.2 ชี้แจงให�ครูผู�สอนพัฒนาความสามารถในการใช�เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนการสอน 
2.3 แนะนําให�ครูวิเคราะห$ศักยภาพผู�เรียนและเข�าใจผู�เรียนเป!นรายบุคคล 

 
3. ข%อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

3.1 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให�สอดคล�องกับเปkาหมายท่ีหลักสูตรกําหนด 
3.2 พัฒนาคุณภาพครูให�มีความรู�ทักษะ สามารถนําองค$ความรู�มาจัดทําโครงงาน งานวิจัย นวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ$ เพ่ือใช�ในการพัฒนาการเรียนการสอน 

3.3 ควรพัฒนาหลักสูตรรายวิชาให�มีความเหมาะสมสอดคล�องกับบริบทของสังคมท�องถ่ินและภูมิภาค 
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4. แบบบันทึกการนิเทศการศึกษาต�อเนื่องป,งบประมาณ  2561 
 

ประเด็นการนิเทศ สภาพท่ีพบ ข%อนิเทศ 
1.ศูนยTฝSกอาชีพชุมชน 

1.1 ปJจจัยปXอน (Input) 
- หลักสูตรมีองค$ประกอบครบถ�วน

ตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตรหรือไม.ดําเนินการ
อย.างไร 

- หลักสูตรท่ีใช�ในการสอนได�พัฒนาข้ึน
เองหรือนํามาจากแหล.งอ่ืน (ระบุแหล.งท่ีมา) 

- เนื้อหาหลักสูตรมีการบูรณาการ
สภาพ ปLญหา ความต�องการของผู�เรียนชุมชน
และแนวโน�มการพัฒนาหรือไม. อย.างไร 

- หลักสูตรท่ีดําเนินการสอดคล�องตาม
หลักการหรือไม. อย.างไร 

- มีแผนงาน/ โครงการ / กิจกรรมเพ่ือ
ส.งเสริมการเรียนท่ีสอดคล�องกับความต�องการ
ของประชาชนและตลาดแรงงานหรือไม. 
อย.างไร 

- มี แ ผ น ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู� ต า ม
หลักสูตรหรือไม. ใครเป!นผู�ดําเนินการจัดทํา  

- มีการประชุมชี้แจง /อบรมเทคนิค
วิ ธี การถ. ายทอดความรู� แก. วิ ทยากรก. อน
ดําเนินการหรือไม. อย.างไร 

- มีการจัด ทําฐานข�อ มูลหลักสูตร 
ภูมิปLญญาและวิทยากรหรือไม.อย.างไร 

- วิทยากรมีความรู�ความสามารถตาม
เนื้อหาหลักสูตรหรือไม. 

- วิทยาการได�รับการพัฒนาเทคนิค
การถ.ายทอดองค$ความรู�หรือไม.อย.างไร 

- วัสดุ อุปกรณ$ มีความเพียงพอและ
สถานท่ีมีความเหมาะสมหรือไม. 

- มีการประเมินหลักสูตรหรือไม. ดําเนินการ
อย.างไร 

1.2 การจัดกระบวนการเรียนรู% (Process) 
- วิทยากร มีความรู�ความสามารถและ 

มีเทคนิคการถ.ายทอดเหมาะสมหรือไม. อย.างไร 

 
 
- มีการสํารวจข�อมูลความต�องการ
ผู�รับบริการ 
- วิเคราะห$ความต�องการผู�รับบริการ
กับบริบทความต�องการของชุมชน
ตลาดแรงงาน 
- พัฒนาหลักสูตรท่ีสถานศึกษาได�
พัฒนาข้ึนตามความต�องการของ
ผู�รับบริการและบางส.วนนํามาจาก
หลักสูตรกลางของสํานักงาน กศน. 
มาปรับใช�ให�สอดคล�องกับบริบทของ
ชุมชน 
- วิทยากรผู�สอนได�รับการอบรม
แนะนํา กระบวนการถ.ายทอดความรู� 
การวัดผลประเมินผลก.อนดําเนินการ
สอน 
- วัสดุ อุปกรณ$ มีเพียงพอ สถานท่ี
จัดการเรียนการสอนมีความ
เหมาะสม ส.วนใหญ.ใช�สถานท่ี
สาธารณะของหมู.บ�าน เช.น ศาลา
กลางหมู.บ�าน วัด เป!นต�น 
- สถานศึกษายังไม.มีการประเมิน
หลักสูตรท่ีแน.นอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
- วิทยากรมีความรู�ความสามารถ 
ทักษะในสาขาท่ีสอนเป!นอย.างดีแต.

 
 
- สถานศึกษาควรจัดอบรม
กระบวนการถ.ายทอดความรู� 
การวัดผล ประเมินผล ให�แก.
วิทยากร 
- ควรให�มีการประเมินหลักสูตร
ทุกหลักสูตรเพ่ือการพัฒนา
หลักสูตรท่ีเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- สถานศึกษา กํากับ ติดตาม 
แนะนําให�วิทยากรจัด
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ประเด็นการนิเทศ สภาพท่ีพบ ข%อนิเทศ 
- วิทยากร จัดการเรียนรู�ตามแผนท่ีกําหนด

หรือไม. 
- มีการใช�สื่อ แหล.งเรียนรู� /ภูมิปLญญา

ท�องถ่ินประกอบการสอนหรือไม. อย.างไร 
- มีการประยุกต$ใช� “สะเต็มศึกษา”

(STEM Education) ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู�หรือไม.อย.างไร 

- มีการวัดผล ประเมินผลการเรียนรู�
สอดคล�องตามหลักสูตรหรือไม. อย.างไร มี
เครื่องมือวัดผล ประเมินผลหรือไม. 

- มีการประเมินความพึงพอใจของ
ผู�เรียนทุกหลักสูตรหรือไม. อย.างไร 

- มีการอนุมัติการจบหลักสูตรหรือไม.  
- มี ก า ร จั ด ทํ า ร า ย ง า น ผ ล ก า ร

ปฏิบัติงานเม่ือสิ้นสุดโครงการหรือไม. อย.างไร 
1.3 ผลผลิต(Output) 

- ผู�จบหลักสูตรสามารถนําความรู�ไป
ประกอบอาชีพ มีงานทํา มีรายได�หรือไม. 
อย.างไร 

- มีการพัฒนาศูนย$ฝRกอาชีพชุมชนเข�า
สู.วิสาหกิจชุมชนหรือไม.อย.างไร 

- มี ก า ร ร ว ม ก ลุ. ม ใ น ชุ ม ช น ต า ม
เปkาหมาย “ชุมชนพ่ึงตนเอง ทําได� ขายเป!น” 
หรือไม. อย.างไร 

- ผู�จบหลักสูตรใช�เทคโนโลยีเป!นช.อง
ทางการเผยแพร. จําหน.ายผลิตภัณฑ$ได�มาก
น�อยเพียงใด อย.างไร 

ไม.ได�ดําเนินการไปตามแผนการสอน
ท่ีกําหนด วิทยากรจัดการสอนไปตาม
ความถนัดทักษะความชํานาญของ
ตนเอง ซ่ึงไม.มีการใช�สื่อและ
กระบวนการ STEM มาประยุกต$ใช�
ในการจัดการเรียนรู� 
- การวัดผลประเมินผลวิทยากรใช�วิธี
วัดผลประเมินผลจากผลสําเร็จของ
ชิ้นงาน 
- ทุกสถานศึกษามีการประเมินความ
พึงพอใจของผู�เรียน 
- ทุกสถานศึกษามีการจัดทํารายงาน
การจบหลักสูตรและอนุมัติการจบ
หลักสูตร 
 
 
- ผู�จบหลักสูตร นําความรู�ท่ีได�ไปใช�
ในชีวิตประจําวันยังไม.มีการติดตาม
ผลการนําความรู�ไปใช�ประกอบอาชีพ
ท่ีชัดเจน 

กระบวนการเรียนการสอนเป!น
ข้ันตอนตามแผน 
- ให�มีการวัดผลประเมินผลท้ัง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติและ
กําหนดวิธีการวัดผลคุณภาพ
ของชิ้นงานแต.ละข้ันตอนให�
ชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- สถานศึกษาควรมีการติดตาม
ผลการนําความรู�ไปใช�ของ
ผู�เรียนให�ชัดเจน มีข�อมูล สถิติ
เชิงปริมาณและคุณภาพเพ่ือ
นําไปใช�ในชีวิตประจําวัน มีงาน
นําไปประกอบอาชีพ มีรายได� 
การค�าขายออนไลน$ เป!นต�น 

2. การจัดการเรียนรู%ด%านดิจิทัลให%ประชาชน  
(Smart Digital Person) 

2.1 ปJจจัยปXอน(Input) 
- หลักสูตรมีองค$ประกอบครบถ�วน

ตามกระบวนการพัฒนาหลั กสู ตรหรื อไม. 
ดําเนินการอย.างไร 

- หลักสูตรท่ีใช�ในการสอนได�พัฒนาข้ึน
เองหรือนํามาจากแหล.งอ่ืน (ระบุแหล.งท่ีมา) 

- เนื้อหาหลักสูตรมีการบูรณาการ

 
 
 
- มีหลักสูตรท่ีใช�ในการสอน ซ่ึง
สถานศึกษาได�พัฒนาข้ึนตามแนวทาง
หลักสูตร สร�างความรู�ความเข�าใจ
ดิจิทัลชุมชน (ครู ข, ครู ค) ของ
บริษัทเอกชน และหลักสูตรสร�าง
ความเข�าใจและการรับรู�เน็ตประชา

 
 
 
- สถานศึกษาควรจัดทํา
แผนการขยายผลการเรียนรู� 
ด�านดิจิทัล ให�ประชาชนท่ี
ชัดเจนเพ่ิมเติมนอกเหนือจาก
แผนการดําเนินงานเน็ตประชา
รัฐ 
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ประเด็นการนิเทศ สภาพท่ีพบ ข%อนิเทศ 
สภาพ ปLญหา ความต�องการของผู�เรียนชุมชน
และแนวโน�มการพัฒนาหรือไม. อย.างไร 

- หลักสูตรท่ีดําเนินการสอดคล�องตาม
หลักการหรือไม. อย.างไร 

- มีแผนงาน/ โครงการ / กิจกรรมเพ่ือ
ส.งเสริมเรียนรู�ท่ีสอดคล�องกับความต�องการของ
ประชาชนและตลาดแรงงานหรือไม. อย.างไร 

- มี แ ผ น ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู� ต า ม
หลักสูตรหรือไม. ใครเป!นผู�ดําเนินการจัดทํา  

- มีการประชุมชี้แจง /อบรมเทคนิค
วิ ธี การถ. ายทอดความรู� แก. วิ ทยากรก. อน
ดําเนินการหรือไม. อย.างไร 

- วิทยากรมีความรู�ความสามารถตาม
เนื้อหาหลักสูตรหรือไม. 

- วัสดุ อุปกรณ$ มีความเพียงพอและ
สถานท่ีมีความเหมาะสมหรือไม. 

- มีการประเมินหลักสูตรหรือไม. ดําเนินการ
อย.างไร 

2.2 การจัดกระบวนการเรียนรู%(Process) 
- วิทยากร มีความรู�ความสามารถและ

มีเทคนิคการถ.ายทอดเหมาะสมหรือไม. อย.างไร 
- วิทยากร จัดการเรียนรู�ตามแผนท่ีกําหนด

หรือไม. 
- มีการใช�สื่อ แหล.งเรียนรู� /ภูมิปLญญา

ท�องถ่ินประกอบการสอนหรือไม. อย.างไร 
- มีการประยุกต$ใช� “สะเต็มศึกษา”

(STEM Education) ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู�หรือไม.อย.างไร 

- มีการวัดผล ประเมินผลการเรียนรู�
สอดคล�องตามหลักสูตรหรือไม. อย.างไร มี
เครื่องมือวัดผล ประเมินผลหรือไม. 

- มีการประเมินความพึงพอใจของ
ผู�เรียนทุกหลักสูตรหรือไม. อย.างไร 

- มีการอนุมัติการจบหลักสูตรหรือไม.  
- มี ก า ร จั ด ทํ า ร า ย ง า น ผ ล ก า ร

ปฏิบัติงานเม่ือสิ้นสุดโครงการหรือไม. อย.างไร 

รัฐชอง สํานักงาน กศน. และ
กระทรวง ICT (สถิติจังหวัดสุโขทัย/ 
โทรศัพท$จังหวัดสุโขทัย/ TOT) 
- วิทยากรผ.านการอบรม มีความรู�
ทักษะเทคนิคในการถ.ายทอดความรู� 
- ยังไม.มีแผนการถ.ายทอดท่ีชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- วิทยากรมีความรู� มีทักษะ เทคนิค 
ในการถ.ายทอดความรู� มีการใช�สื่อ 
แหล.งเรียนรู� ประยุกต$ใช�กระบวนการ 
STEM ในการจัดการเรียนการสอน 
ในส.วนของการดําเนินงานถ.ายทอด
ความรู�สร�างความเข�าใจการรับรู�เน็ต
ประชารัฐ 
- ไม.พบเอกสารการวัดผล 
ประเมินผลการรานงานผู�จบหลักสูตร 
อนุมัติการจบหลักสูตรท่ีชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ผู�สอนและสถานศึกษาควรจัด
ให�มีการเก็บรวบรวมข�อมูลการ
ดําเนินงานของสถานศึกษาท่ี
ชัดเจน เป!นเอกสารอ�างอิงได�
อย.างชัดเจน 
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ประเด็นการนิเทศ สภาพท่ีพบ ข%อนิเทศ 
2.3 ผลผลิต(Output) 

- ประชาชนมีความรู�พ้ืนฐานด�านดิจิทัล
หรือไม.อย.างไร 

- ผู� เ รี ยน มีคว ามรู� เ รื่ อ ง กฎหมาย
เก่ียวกับคอมพิวเตอร$สําหรับการใช�ประโยชน$ใน
ชีวิตประจําวันหรือไม. อย.างไร 

- ป ร ะ ช า ช น มี ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร ใ ช�
วิจารณญาณในการรับสื่อหรือไม.อย.างไร 

 
- ผู�รับบริการมีความรู�ความเข�าใจ
เทคโนโลยีดิจิทัลพ้ืนฐาน สามารถใช�
เทคโนโลยีในการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวันได�และเข�าใจเรื่อง
กฎหมายท่ีเก่ียวข�องมากข้ึน สามารถ
ใช�วิจารณญาณในการสื่อสารได� 

 
- สถานศึกษาควรมีการติดตาม
การนําความรู�ใช�ของผู�รับบริการ
ท่ีชัดเจน 
 
 
 
 

3.โครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารด%าน
อาชีพ( Smart ONIE) 

3.1 ปJจจัยปXอน(Input) 
- หลักสูตรมีองค$ประกอบครบถ�วน

ตามกระบวนการพัฒนาหลั กสู ตรหรื อไม. 
ดําเนินการอย.างไร 

- หลักสูตรท่ีใช�ในการสอนได�พัฒนาข้ึน
เองหรือนํามาจากแหล.งอ่ืน (ระบุแหล.งท่ีมา) 

- เนื้อหาหลักสูตรมีการบูรณาการ
สภาพ ปLญหา ความต�องการของผู�เรียนชุมชน
และแนวโน�มการพัฒนาหรือไม. อย.างไร 

- หลักสูตรท่ีดําเนินการสอดคล�องตาม
หลักการหรือไม. อย.างไร 

- มีแผนงาน/ โครงการ / กิจกรรมเพ่ือ
ส.งเสริมการเรียนท่ีสอดคล�องกับความต�องการ
ของประชาชนและตลาดแรงงานหรือไม. 
อย.างไร 

- มี แ ผ น ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู� ต า ม
หลักสูตรหรือไม. ใครเป!นผู�ดําเนินการจัดทํา  

- มีการประชุมชี้แจง /อบรมเทคนิค
วิ ธี การถ. ายทอดความรู� แก. วิ ทยากรก. อน
ดําเนินการหรือไม. อย.างไร 

- วิทยากรมีความรู�ความสามารถตาม
เนื้อหาหลักสูตรหรือไม. 

- วัสดุ อุปกรณ$ มีความเพียงพอและ
สถานท่ีมีความเหมาะสมหรือไม. 

- มีการประเมินหลักสูตรหรือไม. ดําเนินการ
อย.างไร 

 
 
 
- มีหลักสูตรท่ีใช�ในการสอนได�
พัฒนาข้ึนตามแนวทางของสํานักงาน 
กศน. โดยเนื้อหาหลักสูตรมี    
การบูรณาการสภาพปLญหา ความ
ต�องการของผู�เรียน โดยได�จัด
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารด�านอาชีพ ให�กับ
กลุ.มเปkาหมาย เช.น เจ�าหน�าท่ีและ
ลูกจ�างของขนส.งจังหวัดสุโขทัย และ
กลุ.มอาชีพนวดแผนไทย 
- มีแผนการจัดการเรียนรู�ตาม
หลักสูตร โดยมีวิทยากรร.วมกับ
ผู�เรียน และครู กศน.ตําบล เป!น
ดําเนินการจัดทํา 
- สถานศึกษาจัดทําหลักสูตรและ
เสนอให�สํานักงาน กศน.จังหวัด 
อนุมัติหลักสูตร มีโครงการ
ดําเนินการตามหลักสูตร 
- สถานศึกษาบางแห.งยังอยู.ระหว.าง
การดําเนินการ 
- วิทยากรเป!นผู�ท่ีมีความรู�
ความสามารถในเรื่องท่ีสอน มี
ความสามารถในการถ.ายทอดความรู�
โดยการใช�สื่อท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาท่ี
สอน 

 
 
 
- สถานศึกษาควรจัดชี้แจง/ 
อบรมเทคนิคการสอนให�
วิทยากรก.อนดําเนินการสอน
และจัดทําแผนการสอนให�
ชัดเจน 
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ประเด็นการนิเทศ สภาพท่ีพบ ข%อนิเทศ 
3.2 การจัดกระบวนการเรียนรู%(Process) 

- วิทยากร มีความรู�ความสามารถและ 
มีเทคนิคการถ.ายทอดเหมาะสมหรือไม. อย.างไร 

- วิทยากร จัดการเรียนรู�ตามแผนท่ีกําหนด
หรือไม. 

- มีการใช�สื่อ แหล.งเรียนรู� /ภูมิปLญญา
ท�องถ่ินประกอบการสอนหรือไม. อย.างไร 

- มีการประยุกต$ใช� “สะเต็มศึกษา”
(STEM Education) ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู�หรือไม.อย.างไร 

- มีการวัดผล ประเมินผลการเรียนรู�
สอดคล�องตามหลักสูตรหรือไม. อย.างไร มี
เครื่องมือวัดผล ประเมินผลหรือไม. 

- มีการประเมินความพึงพอใจของ
ผู�เรียนทุกหลักสูตรหรือไม. อย.างไร 

- มีการอนุมัติการจบหลักสูตรหรือไม.  
- มี ก า ร จั ด ทํ า ร า ย ง า น ผ ล ก า ร

ปฏิบัติงานเม่ือสิ้นสุดโครงการหรือไม. อย.างไร 
3.3 ผลผลิต (Output) 

- ผู�เรียนมีทักษะการใช�ภาษาอังกฤษใน
การสื่อสารอาชีพตามท่ีต�องการหรือไม. อย.างไร 

- ครูและบุคลากรมีความสามารถ
ทักษะการใช�ภาษาอังกฤษเพ่ือนําไปขยายผล
ให�กับประชาชนได�หรือไม.อย.างไร 

 
- วิทยากรมีความรู�ความสามารถและ
เทคนิคในการจัดการเรียนการสอน มี
แผนการสอน มีการใช�สื่อและ
ประยุกต$ใช�กระบวนการ STEM 
- สภาพปLญหาของผู�เรียนมีความ
แตกต.างกันด�านความรู� วัย และเพศ 
ทําให�การจัดการเรียนการสอนยากไม.
เป!นไปตามแผนเท.าท่ีควร 
- มีการวัดผลประเมินและการอนุมัติ
ผลการจบหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ผู�เรียนสามารถสื่อสารได�ตาม
สมควรตามสภาพความจําเป!นของ
อาชีพ 

 
- สถานศึกษาควรแนะนําให�
ความช.วยเหลือผู�สอนอย.าง
ใกล�ชิด 
- วิทยากรควรเน�นกิจกรรม 
กระบวนการมีส.วนร.วมของ
ผู�เรียน เพ่ิมการปฏิบัติจริงตาม 
สถานการณ$ท่ีเก่ียวข�องกับ
อาชีพนั้น ๆ  
- การจัดการเรียนการสอนควร
เน�นการแสดงบทบาทสมมติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
- สถานศึกษาควรมีการติดตาม
ผลการนําไปใช�หลังจบหลักสูตร  

4. อบรมหลักสูตรพาณิชยTอิเล็กทรอนิกสTสร%าง
ช�องทางการจําหน�ายสินค%า 

4.1 ปJจจัยปXอน(Input) 
- หลักสูตรมีองค$ประกอบครบถ�วน

ตามกระบวนการพัฒนาหลั กสู ตรหรื อไม. 
ดําเนินการอย.างไร 

- หลักสูตรท่ีใช�ในการสอนได�พัฒนาข้ึน
เองหรือนํามาจากแหล.งอ่ืน (ระบุแหล.งท่ีมา) 

- เนื้อหาหลักสูตรมีการบูรณาการ
สภาพ ปLญหา ความต�องการของผู�เรียนชุมชน
และแนวโน�มการพัฒนาหรือไม. อย.างไร 

- หลักสูตรท่ีดําเนินการสอดคล�องตาม

 
 
 
- มีการอบรมหลักสูตรการขายสินค�า
ออนไลน$เพ่ือสร�างช.องทางการ
จําหน.ายสินค�าให�กับกลุ.มอาชีพ โดย
ใช�หลักสูตรท่ีวิทยากรแกนนําพาณิชย$
อิเล็กทรอนิกส$ผ.านการอบรมจาก 
สํานักงาน กศน. 
- การดําเนินการหลักสูตรพาณิชย$
อิเล็กทรอนิกส$ของสถานศึกษายังไม.มี
ความชัดเจน ไม.พบเอกสานแผนการ

 
 
 
- สถานศึกษาควรมอบหมาย ให�
ผู�รับผิดชอบพาณิชย$
อิเล็กทรอนิกส$ของแต.ละอําเภอ
ดําเนินการนําร.องเป�ดตลาด
อิเล็กทรอนิกส$อําเภอละ 1 แห.ง 
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ประเด็นการนิเทศ สภาพท่ีพบ ข%อนิเทศ 
หลักการหรือไม. อย.างไร 

- มีแผนงาน/ โครงการ / กิจกรรมเพ่ือ
ส.งเสริมการเรียนท่ีสอดคล�องกับความต�องการ
ของประชาชนและตลาดแรงงานหรือไม. 
อย.างไร 

- มี แ ผ น ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู� ต า ม
หลักสูตรหรือไม. ใครเป!นผู�ดําเนินการจัดทํา  

- มีการประชุมชี้แจง /อบรมเทคนิค
วิ ธี การถ. ายทอดความรู� แก. วิ ทยากรก. อน
ดําเนินการหรือไม. อย.างไร 

- วิทยากรมีความรู�ความสามารถตาม
เนื้อหาหลักสูตรหรือไม. 

- วัสดุ อุปกรณ$ มีความเพียงพอและ
สถานท่ีมีความเหมาะสมหรือไม. 

- มีการประเมินหลักสูตรหรือไม. ดําเนินการ
อย.างไร 

4.2 การจัดกระบวนการเรียนรู% (Process) 
- วิทยากร มีความรู�ความสามารถและ

มีเทคนิคการถ.ายทอดเหมาะสมหรือไม. อย.างไร 
- วิทยากร จัดการเรียนรู�ตามแผนท่ีกําหนด

หรือไม. 
- มีการใช�สื่อ แหล.งเรียนรู� /ภูมิปLญญา

ท�องถ่ินประกอบการสอนหรือไม. อย.างไร 
- มีการประยุกต$ใช� “สะเต็มศึกษา”

(STEM Education) ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู�หรือไม.อย.างไร 

- มีการวัดผล ประเมินผลการเรียนรู�
สอดคล�องตามหลักสูตรหรือไม. อย.างไร มี
เครื่องมือวัดผล ประเมินผลหรือไม. 

- มีการประเมินความพึงพอใจของ
ผู�เรียนทุกหลักสูตรหรือไม. อย.างไร 

- มีการอนุมัติการจบหลักสูตรหรือไม.  
- มี ก า ร จั ด ทํ า ร า ย ง า น ผ ล ก า ร

ปฏิบัติงานเม่ือสิ้นสุดโครงการหรือไม. อย.างไร 
4.3 ผลผลิต(Output) 

- ผู�เรียนสามารถนําสินค�าของตนเอง 

ดําเนินงานท่ีชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- จํานวนครู แกนนําด�านพาณิชย$
อิเล็กทรอนิกส$มีความรู� มีทักษะใน
การถ.ายทอดความรู� มีความสามารถ
ในการประยุกต$ใช�คือการถ.ายทอด
ความรู� 
- ไม.พบแผนการดําเนินงานด�าน
พาณิชย$อิเล็กทรอนิกส$ของ
สถานศึกษาท่ีชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ยังไม.พบผู�เรียนท่ีเป!นผลผลิตจาก

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- สถานศึกษาและครูแกนนํา
ควรประสานงานกับไปรษณีย$
จังหวัดเพ่ือดําเนินการ
ขับเคลื่อนด�านพาณิชย$
อิเล็กทรอนิกส$ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- สถานศึกษาติดตามผลการ
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ประเด็นการนิเทศ สภาพท่ีพบ ข%อนิเทศ 
มาจําหน.ายบนสื่อโซเชียลมีเดียได�หรือไม. 
อย.างไร 

 
 
 
 

สถานศึกษาดําเนินการจําหน.าย
สินค�าบนสื่อโซเชียลมีเดีย 

นําไปใช�ของผู�เรียน 
 

5.ใช% ICT และนวัตกรรมจัดกระบวนการ
เรียนรู%ด%านเกษตรกรรม 

5.1 ปJจจัยปXอน 
- หลักสูตรมีองค$ประกอบครบถ�วน

ตามกระบวนการพัฒนาหลั กสู ตรหรื อไม. 
ดําเนินการอย.างไร 

- หลักสูตรท่ีใช�ในการสอนได�พัฒนาข้ึน
เองหรือนํามาจากแหล.งอ่ืน (ระบุแหล.งท่ีมา) 

- เนื้อหาหลักสูตรมีการบูรณาการ
สภาพ ปLญหา ความต�องการของผู�เรียนชุมชน
และแนวโน�มการพัฒนาหรือไม. อย.างไร 

- หลักสูตรท่ีดําเนินการสอดคล�องตาม
หลักการหรือไม. อย.างไร 

- มีแผนงาน/ โครงการ / กิจกรรมเพ่ือ
ส.งเสริมการเรียนรู�ท่ีสอดคล�องกับความต�องการ
ของประชาชนและตลาดแรงงานหรือไม. 
อย.างไร 

- มี แ ผ น ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู� ต า ม
หลักสูตรหรือไม. ใครเป!นผู�ดําเนินการจัดทํา  

- มีการประชุมชี้แจง /อบรมเทคนิค
วิ ธี การถ. ายทอดความรู� แก. วิ ทยากรก. อน
ดําเนินการหรือไม. อย.างไร 

- วิทยากรมีความรู�ความสามารถตาม
เนื้อหาหลักสูตรหรือไม. 

- วัสดุ อุปกรณ$ มีความเพียงพอและ
สถานท่ีมีความเหมาะสมหรือไม. 

- มีการประเมินหลักสูตรหรือไม. ดําเนินการ
อย.างไร 

5.2 การจัดกระบวนการเรียนรู%(Process) 
- วิทยากร มีความรู�ความสามารถและ

 
 
 
- มีหลักสูตรท่ีใช�ในการสอนได�
พัฒนาข้ึนตามแนวทางของสํานักงาน 
กศน. มีการจัดกิจกรรมตามหลักสูตร
และหลักการของ กศน. โดยมีการจัด
โครงการอบรม Smart ONIE เพ่ือ
สร�าง Smart Farmer โดยจัดทําเป!น
โครงการอบรมประชาชน 
- สถานศึกษาบางแห.งอยู.ระหว.างการ
ดําเนินการจัดทําหลักสูตรและขอ
อนุมัติหลักสูตร 
- หลักสูตรอบรมสถานศึกษาเป!น
ผู�ดําเนินการจัดทําตามกระบวนการ
จัดทําหลักสูตรและเสนอให�สํานักงาน 
กศน.จังหวัด อนุมัติหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- วิทยากรมีความรู� ความสามารถ 

 
 
 
- สถานศึกษาทําแผนการสอนท่ี
ชัดเจนควรมีการอบรมชี้แจง
วิทยากรก.อนดําเนินการและให�
มีการประเมินหลักสูตรหลัง
ดําเนินการอบรมเสร็จสิ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- สถานศึกษาควรจัดทํา
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ประเด็นการนิเทศ สภาพท่ีพบ ข%อนิเทศ 
มีเทคนิคการถ.ายทอดเหมาะสมหรือไม. อย.างไร 

- วิทยากร จัดการเรียนรู�ตามแผนท่ีกําหนด
หรือไม. 

- มีการใช�สื่อ แหล.งเรียนรู� /ภูมิปLญญา
ท�องถ่ินประกอบการสอนหรือไม. อย.างไร 

- มีการประยุกต$ใช� “สะเต็มศึกษา”
(STEM Education) ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู�หรือไม.อย.างไร 

- มีการวัดผล ประเมินผลการเรียนรู�
สอดคล�องตามหลักสูตรหรือไม. อย.างไร มี
เครื่องมือวัดผล ประเมินผลหรือไม. 

- มีการประเมินความพึงพอใจของ
ผู�เรียนทุกหลักสูตรหรือไม. อย.างไร 

- มีการอนุมัติการจบหลักสูตรหรือไม.  
- มีการจัดทํารายงานผลการ

ปฏิบัติงานเม่ือสิ้นสุดโครงการหรือไม. อย.างไร 
5.3 ผลผลิต(Output) 

- ผู� เ รี ย น ส า ม า ร ถ ใ ช� เ ทค โ น โ ล ยี
สารสนเทศและนวัตกรรมเพ่ิมมูลค.าสินค�าทาง
การเกษตรได�หรือไม. อย.างไร 

- ผู�เรียนตระหนักถึงคุณภาพของ
ผลผลิต มีความปลอดภัยต.อระบบนิเวศน$ชุมชน
และผู�บริโภค 

และทักษะในการถ.ายทอดความรู�
และประยุกต$ใช�กับกระบวนการ 
STEM 
- การวัดผล ประเมินผล ความรู�ของ
วิทยากรยังไม.มีความชัดเจน 
- มีวิทยากรแกนนําท่ีเป!นตัวอย.างใน
ชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ผู�เรียนท่ีผ.านการอบรมมีความ
ตระหนักถึงคุณภาพของผลผลิต มี
คุณธรรม มีความรับผิดชอบต.อ
ผู�บริโภค 

แผนการสอนและการวัดผล 
ประเมินผล ร.วมกับวิทยากร 
- สถานศึกษาร.วมกับครู กํากับ
ดูแล ให�วิทยากรดําเนินการตาม
แผนการสอน 

6. การจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม� 

6.1 ปJจจัยปXอน 
- หลักสูตรมีองค$ประกอบครบถ�วน

ตามกระบวนการพัฒนาหลั กสู ตรหรื อไม. 
ดําเนินการอย.างไร 

- ห ลั ก สู ต ร ท่ี ใ ช� ใ น ก า ร ส อ น ไ ด�
พัฒนาข้ึนเองหรือนํามาจากแหล.งอ่ืน (ระบุ
แหล.งท่ีมา) 

- เนื้อหาหลักสูตรมีการบูรณาการ
สภาพ ปLญหา ความต�องการของผู�เรียนชุมชน
และแนวโน�มการพัฒนาหรือไม. อย.างไร 

- หลักสูตรท่ีดําเนินการสอดคล�อง

 
 
 
- มีการการจัดการศึกษาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
เกษตรทฤษฎีใหม. ให�ผู�เรียนได�เรียนรู� 
เข�าใจ ยอมรับ เห็นคุณค.าของ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
เกษตรทฤษฎีใหม. และสามารถ
ประยุกต$ใช�มนการประกอบอาชีพ 
และมีภูมิคุ�มกันในการดําเนินชีวิต
ของตนเอง ครอบครัว และชุมชน 
- วิทยากรมีความสามารถในการ

 
 
 
- สถานศึกษาควรจัดเอกสาร
หลักสูตรแผนการเรียนรู�ท่ี
ชัดเจนและประเมินหลักสูตร
เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
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ตามหลักการหรือไม. อย.างไร 

- มีแผนงาน/ โครงการ / กิจกรรม
เ พ่ือส. ง เสริมการฝRก ท่ีสอดคล�อง กับความ
ต�องการของประชาชนและตลาดแรงงาน
หรือไม. อย.างไร 

- มี แผนการจั ดการ เ รี ยนรู� ต าม
หลักสูตรหรือไม. ใครเป!นผู�ดําเนินการจัดทํา  

- มีการประชุมชี้แจง /อบรมเทคนิค
วิ ธี การถ. ายทอดความรู� แก. วิ ทยากรก. อน
ดําเนินการหรือไม. อย.างไร 

- วิทยากรมีความรู�ความสามารถ
ตามเนื้อหาหลักสูตรหรือไม. 

- วัสดุ อุปกรณ$ มีความเพียงพอและ
สถานท่ีมีความเหมาะสมหรือไม. 

- มี การประเมิ นหลั กสู ตรหรื อไม. 
ดําเนินการอย.างไร 

- มีการรวบรวมข�อมูลสารสนเทศ  
ภูมิปLญญา แหล.งเรียนรู�ด�านเศรษฐกิจพอเพียงและ
เกษตรทฤษฎีใหม.ในชุมชนหรือไม. และจัดทําเป!น
ทําเนียบในรูปแบบเอกสาร ไฟล$ข�อมูล ให�นักศึกษา 
ประชาชนสืบค�นได� อย.างสะดวก รวดเร็วหรือไม. 
อย.างไร 

- มีการประชาสัมพันธ$สร�างการรับรู� 
แก.ประชาชนอย.างสมํ่าเสมอ ท่ัวถึง เก่ียวกับแหล.ง
เรียนรู�และภูมิปLญญาด�านเศรษฐกิจพอเพียงและ
เกษตรทฤษฎีใหม. ท้ังในและนอกพ้ืนท่ีหรือไม. 
อย.างไร 

- มีการประชุมวางแผนจัดทําโครงการ/
กิจกรรมโดยการมีส.วนร.วมของคณะกรรมการ 
ผู�เก่ียวข�องทุกภาคส.วนหรือไม. อย.างไร 

- มีการจัดทําหลักสูตรอบรมให�ความรู� 
แก.ประชาชนท่ีหลากหลาย สอดคล�องกับสภาพ
ความต�องการหรือไม. อย.างไร 

- มีการรวมกลุ.มเครือข.าย ภูมิปLญญา 
แหล.งเรียนรู�ภายในชุมชนหรือไม. อย.างไร 

- มีการสรรหาวิทยากร ผู�รู�ท่ีมีความรู� 

ถ.ายทอดความรู�โดยการใช�สื่อท่ี
เหมาะกับเนื้อหาท่ีสอน 
- วิทยากรมีการวัดความรู�ความเข�าใจ
เก่ียวกับการจัดกระบวนการเรียนรู� 
โดยมีการประเมินผลการเรียนรู�ท่ี
สอดคล�องตามหลักสูตร 
- สถานศึกษาประเมินความพึงพอใจ
ของผู�เข�ารับบริการโดยการใช�
แบบสอบถามความพึงพอใจ 
- มีแผนงานการจัดกิจกรรม 
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ความชํานาญหรือไม. อย.างไร 

6.2 การจัดกระบวนการเรียนรู%
(Process) 

- ดําเนินกิจกรรม/โครงการตามแผน
ท่ีกําหนดหรือไม. ถ�าไม.เพราะเหตุใด 

- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู� ศึกษาดู
งาน ฯลฯ ระหว.างกลุ.ม/ศูนย$เรียนรู�ฯ ท้ังภายใน
และภายนอกพ้ืนท่ีหรือไม. อย.างไร 

- มีการฝRกปฏิบัติจริงในครอบครัว/
ชุมชนหรือไม. ผลเป!นอย.างไร 

- จัดวิทยากร/จิตอาสาประจําศูนย$
เรียนรู� แหล.งเรียนรู�ในชุมชน ให�บริการข�อมูล 
แนะนํ า  ให� คํ าปรึ กษาแก. นั ก ศึกษา  และ
ประชาชนท่ีมาศึกษาเรียนรู�เป!นประจําหรือไม. 
อย.างไร 

- จัดกิจกรรม นิทรรศการ แสดง
ผ ล ง า น  นํ า เ ส น อ ผ ล ง า น ค ว า ม สํ า เ ร็ จ 
ความก�าวหน�าของโครงการ/กิจกรรม ท่ี
ดําเนินการอย.างสมํ่าเสมอหรือไม. อย.างไร 

- มีการประยุกต$ใช�สะเต็มศึกษา/การ
จัดการความรู�ด�านดิจิทัลและ ICT เพ่ือพัฒนา
อาชีพเกษตรกรรมอย.างมีประสิทธิภาพหรือไม. 
อย.างไร 

- มีการวัดผล ประเมินผลการเรียนรู�
สอดคล�องตามหลักสูตรหรือไม. อย.างไร มี
เครื่องมือวัดผล ประเมินผลหรือไม. 

- มีการประเมินความพึงพอใจของ
ผู�เรียนทุกหลักสูตรหรือไม. อย.างไร 

- มีการอนุมัติการจบหลักสูตรและ
รายงานผู�จบหลักสูตรหรือไม. อย.างไร 

- มี ก า ร จั ด ทํ า ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ปฏิบัติงานเม่ือสิ้นสุดโครงการหรือไม. อย.างไร 

6.3 ผลผลิต(Output) 
- นักศึกษาและประชาชนนําหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร
ทฤษฎีใหม.ไปใช�ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตได�

 
 
 
- การดําเนินการจัดกระบวนการ
เรียนรู�เป!นลักษณะการอบรม
ประชาชนและการศึกษาดูงานแหล.ง
เรียนรู� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ยังไม.พบเอกสาร หลักฐานการเก็บ
รวบรวมข�อมูลผลการนําความรู�ไปใช�
ของผู�เรียนท่ีชัดเจน 

 
 
 
- สถานศึกษาควรจัดให�มีการ
จัดเก็บข�อมูลผลการศึกษา
เรียนรู�ของผู�เรียนเพ่ือการ
ติดตามผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- สถานศึกษาควรติดตามผล
การนําความรู�ไปใช�ของผู�เรียน
ให�ชัดเจนและศึกษากิจกรรม
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หรือไม. อย.างไร 

- นักศึกษาและประชาชนมีความรู�
ด�านเกษตรธรรมชาติ หรือไม.อย.างไร 

- นักศึกษาและประชาชนสามารถนํา
ความรู�ด�านเกษตรธรรมชาติ ไปพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรรม ได�หรือไม. อย.างไร 

- ผลงานเด.นท่ีสามารถเป!น
แบบอย.าง (good practice) ได� มีอะไรบ�าง /
ปLจจัยความสําเร็จคืออะไร 

 

ผลงานท่ีมีความโดดเด.นเพ่ือ
เผยแพร. 

7. การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 
7.1 ปJจจัยปXอน(Input) 

- มีการวางแผนสํารวจกลุ.มเปkาหมาย
เพ่ือเตรียมความพร�อมท่ีจะเข�าสู.วัยผู�สูงอายุ
หรือไม. อย.างไร 

- โครงการ /กิจกรรมดําเนินการ
สอดคล�องตามหลักการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ทักษะชีวิตท่ีสํานักงาน กศน.กําหนด หรือไม.  
อย.างไร(Smart Aging/Active Aging/การ
เผยแพร.ภูมิปLญญา) 

- โครงการ /กิจกรรม มีสถานท่ีและ
อุปกรณ$ มีการออกแบบให�เหมาะสม สอดคล�อง
กั บ ส ภ า พ ปL ญ ห า  ค ว า ม ต� อ ง ก า ร ข อ ง
กลุ.มเปkาหมายหรือไม. อย.างไร 

- โครงการ / กิจกรรม ท่ีมีรูปแบบการ
จัดการศึกษา ท่ีหลากหลายดํา เนินการใช�
รูปแบบการให�ความรู� ความเข�าใจ /ชมรม /
คลังสมอง /กลุ.มสนใจ หรือฝRกอบรมหรือไม. 
เพราะเหตุใด 

- หลักสูตร / แผนการจัดกิจกรรมท่ี
ดําเนินการ มีการฝRกทักษะชีวิตด�านใดบ�าง 
เหมาะสมกับสภาพกลุ.มเปk าหมายหรือไม. 
อย.างไร 

- มีการจัดทําข�อมูลสารสนเทศท่ี
เก่ียวข�องหรือไม. อย.างไร (สภาพ ปLญหา ความ
ต�องการ ความพร�อม ภูมิปLญญา ฯลฯ) 

 
 
- สถานศึกษามีการสํารวจความ
ต�องการของผู�เรียนและชุมชนในการ
จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต มี
การประชุมร.วมกันเพ่ือวิเคราะห$ 
วางแผน และกําหนดหลักสูตรเพ่ือให�
ตรงกับความต�องการของผู�เรียนและ
ชุมชนในแต.ละสภาพพ้ืนท่ี 
- วิทยากรมีการประเมินผลการ
เรียนรู�สอดคล�องตามหลักสูตร
สถานศึกษาประเมินความพึงพอใจ
ของผู�เข�ารับบริการ 
- มีการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- สถานศึกษาควรติดตามผล
การนําความรู�ไปใช�ของผู�เรียน
ให�ชัดเจนและค�นหากิจกรรม
ผลงานท่ีมีความโดดเด.นเพ่ือ
เผยแพร. 
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ประเด็นการนิเทศ สภาพท่ีพบ ข%อนิเทศ 
- ภาคี เครือข.าย ชุมชน เข�ามามีส.วน

ร.วมในการวางแผน ออกแบบ โครงการ/
กิจกรรม หรือไม. อย.างไร 

7.2 การจัดกระบวนการเรียนรู%(Process) 
- วิทยากรมีความรู�ความสามารถและ

เทคนิคการถ.ายทอดเหมาะสมหรือไม. อย.างไร 
- มีการใช�สื่อ เทคโนโลยี แหล.งเรียนรู� 

ภูมิปLญญาท�องถ่ินประกอบการจัดกิจกรรมหรือไม. 
อย.างไร 

- มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมหรือไม. 
อย.างไร 

- มีการจั ด ทํ ารายงานผลการจั ด
โครงการ / กิจกรรม เม่ือสิ้นสุดโครงการหรือไม.
อย.างไร 

- มีการติดตามผลการนําความรู�ไปใช�
ประโยชน$หรือไม.  อย.างไร 

 
7.3 ผลผลิต(Output) 

- ผู�สูงอายุสามารถดูแลตนเอง ท้ัง
สุขภาพกาย / สุขภาพจิตได�เพ่ิมรายได� /อาชีพ /
สวัสดิการหรือไม. อย.างไร 

- ผู� สู ง อายุ รู� จั ก ใ ช� ประ โ ยชน$ จ าก
เทคโนโลยีหรือไม. อย.างไร 

- มีการรวบรวมและเผยแพร.ภูมิปLญญา
ของผู�สู งอายุอย.างหลากหลาย (เอกสาร/
YouTube/ Facebookฯลฯ) หรือไม. อย.างไร 

- มีกิจกรรมเตรียมความพร�อมแก.
กลุ.มเปkาหมายก.อนเข�าสู.วัยผู�สูงอายุ (การออม /
สุขภาพ/อาชีพ)หรือไม. อย.างไร 

- ผู�สูงอายุมีกิจกรรมร.วมกันอย.าง
สมํ่าเสมอหรือไม. อย.างไร 

 
 
 
 
- วิทยากรมีความรู� ความสามารถใน
การถ.ายทอดความรู� มีทักษะและ
เทคนิคในการถ.ายทอดความรู� มีการ
ประเมินผลการจัดกิจกรรม โดยการ
ประเมินความพึงพอใจของผู�ร.วม
กิจกรรมปLญญาผู�สูงอายุท่ีแพร.หลาย 
- วิทยากรมีความรู�ความสามารถใน
การเข�าร.วมกิจกรรม สามารถใช�
เทคโนโลยีในการสื่อสารได�และมี
กิจกรรมร.วมกันสมํ่าเสมอ 
- ยังไม.พบข�อมูลการเผยแพร.ภูมิ
ปLญญา 
 
 
- สถานศึกษายังไม.มีแผนงานการ
เตรียมความพร�อมกลุ.มเปkาหมาย
ก.อนวัยผู�สูงอายุ 
 

 
 
 
 
- สถานศึกษาควรดําเนินการ
วัดผล ประเมินผล และการ
อนุมัติหลักสูตรท่ีชัดเจนและให�
มีการติดตามผลและอนุมัติ
หลักสูตรท่ีชัดเจนและให�มีการ
ติดตามผล 
- สถานศึกษาควรรวบรวมองค$
ความรู�จากภูมิปLญญาเผยแพร.
ในรูปแบบท่ีหลากหลายและ
เก็บรวบรวมข�อมูลองค$ความรู�
ภูมิปLญญาท่ีชัดเจน 
 
 
 
 
 

8. การศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน   
8.1 ปJจจัยปXอน(Input) 

- โครงการ /กิจกรรมดําเนินการโดยมุ.ง
ให�ความรู�เก่ียวกับการเสริมสร�างคุณภาพชีวิตท่ี
เป!นมิตรกับสิ่งแวดล�อม การปkองกันผลกระทบ  

 
 
- มีการจัดกิจกรรมการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาสังคมและชุมชน ท่ีสอดคล�อง
กับสภาพสังคมปLจจุบันมีโครงการ 

 
 
- สถานศึกษาควรจัดให�มีการ
ติดตามผล การนําความรู�ไปใช�
ของผู�ร.วมกิจกรรมอย.างต.อเนื่อง 
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ประเด็นการนิเทศ สภาพท่ีพบ ข%อนิเทศ 
การปkองกันภัยพิบัติธรรมชาติและสภาพ
ภูมิอากาศ การลดความสูญเสียในการผลิตและ
ใช�เทคโนโลยี 
ท่ีเป!นมิตรกับสิ่งแวดล�อมและการคํานึงถึง
ส.วนรวม (เช.น การบริหารจัดการขยะและ
มลพิษในชุมชน/การปkองกันภัยพิบัติธรรมชาติ
และสภาพภูมิอากาศ) 

- โครงการ /กิจกรรม ท่ีดําเนินการ
เหมาะสม สอดคล�องกับสภาพความต�องการ
ของประชาชนและชุมชนหรือไม. อย.างไร 

- โครงการ / กิจกรรม ท่ีดําเนินการใช�
รูปแบบกลุ.มสนใจ ฝRกอบรมหรืออ่ืน ๆ เพราะ
เหตุใด 

- มีการจัดทําข�อมูลสารสนเทศท่ี
เก่ียวข�องหรือไม. อย.างไร (สภาพภูมิอากาศ /
แนวโน�มความเสี่ยง/สถิติการเกิดภัยพิบัติ /การ
คิดดี ทําดี) 

8.2 การจัดกระบวนการเรียนรู%(Process) 
- วิทยากรมีความรู�ความสามารถและ

เทคนิคการถ.ายทอดเหมาะสมหรือไม. อย.างไร 
- มีการใช�สื่อ เทคโนโลยีแหล.งเรียนรู� 

ภู มิปLญญาท�องถ่ินประกอบการจัดกิจกรรม
หรือไม. อย.างไร 

- มีการประเมินผลการจัดกิจกรรม
หรือไม. อย.างไร  

- มีการจั ด ทํ ารายงานผลการจั ด
โครงการ / กิจกรรม เม่ือสิ้นสุดโครงการหรือไม. 
อย.างไร 

- มีการติดตามผลการนําความรู�ไปใช�
ประโยชน$หรือไม.  อย.างไร 

8.3 ผลผลิต(Output) 
- ประชาชนท่ีเข�าร.วมโครงการ/

กิจกรรม มีความรู� ความเข�าใจเก่ียวกับการ
ปkองกันผลกระทบและปรับตัวต.อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติ
ธรรมชาติหรือไม. อย.างไร 

กิจกรรม ท่ีเหมาะสมและเป!นไปตาม
ความต�องการของชุมชน โครงการ 
กิจกรรมท่ีดําเนินการในรูปแบบ
กิจกรรมอบรมประชาชน หลักสูตร
ระยะสั้น ๆ และให�ผู�เข�าร.วมกิจกรรม
ดําเนินการต.อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- วิทยากรมีความรู� ความสามารถ 
ทักษะและเทคนิคในการถ.ายทอด
ความรู� 
- สถานศึกษายังมีระบบรายงานผล
การติดตามการนําความรู�ไปใช�ท่ี
ชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 
- ประชาชนมีการนําความรู�ไปใช�ใน
ชีวิตประจําวัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- สถานศึกษาควรให�มีการวัดผล
ท่ีชัดเจนและติดตามผลการนํา
ความรู�ไปใช�ท่ีชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- สถานศึกษาควรจัดให�มีการ
ติดตามการนําความรู�ไปใช�ของผู�
ร.วมโครงการท่ีชัดเจน 
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ประเด็นการนิเทศ สภาพท่ีพบ ข%อนิเทศ 
- ประชาชนท่ีเข�าร.วมโครงการ/กิจกรรม  

มีความตระหนักในการร.วมสร�างสังคมสีเขียว
ดําเนินการกําจัดขยะและมลพิษในบ�าน ชุมชนได�
อย.างถูกต�องและต.อเนื่องหรือไม. อย.างไร 

- มีกิจกรรมปkองกัน กําจัด บรหิารจัดการ
ขยะ มลพิษ และกิจกรรมปkองกันภัยพิบัติ
ธรรมชาติในชุมชนอย.างสมํ่าเสมอหรือไม. 
อย.างไร 

 
ข%อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
 ไม.มี 

คณะกรรมการนิเทศ สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย 
เมษายน 2561 

  
รายงานผลการนิเทศการศึกษาต�อเนื่อง ป,งบประมาณ  2561 

1. สภาพท่ีพบ 

จุดเด�น 
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการศึกษาต.อเนื่อง  โดยเฉพาะโครงการศูนย$ฝRกอาชีพชุมชน สถานศึกษา

มีการพัฒนาหลักสูตรใช�ในการสอนได�พัฒนาข้ึนเอง  เพ่ือให�เหมาะสมกับชุมชน  เช.นหลักสูตรการทอผ�าหมัก
โคลน   หลักสูตร 60 ชั่วโมง ของตําบลบ�านตึก ท่ีผู�เรียนต�องการเรียนรู�รวมกลุ.มกันเรียนรู�จากวิทยากร ภูมิ
ปLญญาในชุมชน  ท่ีมีความรู�และสามารถถ.ายทอดได�เป!นอย.างดี  ผู�เรียนมีความสนใจ  เม่ือเรียนรู�แล�วมีการ
รวมกลุ.มกันสามารถพัฒนาลายผ�าได� และนําความรู�ท่ีได�รับมาประกอบอาชีพ  มีงานทํามีรายได� และยังมีการ
ขายสินค�าผ.านออนไลน$  

สถานศึกษาโครงการได�น�อมนําตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช�ส.งผลให�ได�รับรางวัลใน
ระดับประเทศ  เช.น กศน.อําเภอศรีสัชนาลัย ได�รับรางวัลจากมูลนิธิสถิรคุณ โดยการปฏิบัติจริงของนักศึกษา 
นายกวี ระวังภัย        จากผลงาน  วงบ.อพอเพียง  เลี้ยงชีพได� 

จุดควรพัฒนา 
สถานศึกษาควรติดตามและเร.งรัดให� กศน.ตําบล จัดกิจกรรมตามแผนคํารับรองการปฏิบัติการตาม

แผน DMIS เพ่ือให�บรรลุตามเปkาหมาย แผนงาน/โครงการ 
 

2. ข%อนิเทศ 
เสนอแนะให�สถานศึกษา ให� กศน.ตําบลดําเนินการจัดกิจกรรมของศูนย$ฝRกอาชีพชุมชน ท่ีสอดคล�อง

กับวิถีชีวิต และความต�องการของกลุ.มเปkาหมาย เพ่ือสามารถท่ีนําไปประกอบเป!นอาชีพได�จริง ส.งผลต.อการลด
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รายจ.ายและเพ่ิมรายได�   และสถานศึกษาควรมีการจัดทําข�อมูล  และติดตามผู�เรียนอย.างต.อเนื่อง เพ่ือทราบ
ความสําเร็จของผู�เรียน 
 
3. ข%อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

3.1 ศูนย$ฝRกอาชีพชุมชน ควรมีการจัดทําหลักสูตรท่ีหลากหลาย และสอดคล�องกับความต�องการของ
ชุมชน 
มีระบบติดตามผู�เรียนท่ีสําเร็จการศึกษาอย.างต.อเนื่อง 

3.2 ควรนําระบบเทคโนโลยีมาช.วยในการพัฒนา และเพ่ิมช.องทางในการจําหน.ายสินค�าให�เพ่ิมข้ึน 
เพราะมีครู กศน.ท่ีมีความรู� ความสามารถ ในเรื่องการใช�เทคโนโลยี  

3.3 ควรมีการจัดทําสรุปผลการดําเนินงานในรูปแบบของการประเมินโครงการในทุกกิจกรรม / ทุก
โครงการเม่ือจัดกิจกรรมเสร็จเรียบร�อยและรายงานในระบบ DMIS 
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5. แบบบันทึกการนิเทศห%องสมุดประชาชนป,งบประมาณ 2561 
 

ประเด็นการนิเทศ สภาพท่ีพบ ข%อนิเทศ 
ปJจจัยปXอน (Input) 

1. มีการจัดทําข�อมูลสารสนเทศของ
ห�องสมุดประชาชนหรือไม. อย.างไร 

2. มีการสํารวจข�อมูลความต�องการของ
กลุ.มเปkาหมายหรือไม.อย.างไร 

3. สภาพของห�องสมุดประชาชนมีความ
พร�อมในการบริการหรือไม. อย.างไร อาทิ 

- สื่อ /หนังสือ /สื่อสําหรับเด็กและสื่อ
การเรียนรู�อ่ืนๆ 

- สิ่งอํานวยความสะดวก 
- อุปกรณ$ /คอมพิวเตอร$ 
- สัญญาณ Wi-Fi 

4. มีการวิ เคราะห$ข�อมูล (SWOT)เพ่ือ
นํามาใช�ในการวางแผนการดําเนินงานหรือไม. 
อย.างไร 

5. มีการจัดทําแผนงาน /โครงการหรือไม. 
อย.างไรอาทิ 

- แผนการจัดกิจกรรม 
- แ ผ น พั ฒ น า ต น เ อ ง  ( IDP) ข อ ง

บรรณารักษ$/เจ�าหน�าท่ีห�องสมุด 
- แผนการพัฒนาสภาพแวดล�อม 
- แผนการจัดหาและพัฒนา 

อาสาสมัครส.งเสริมการอ.าน 
- แผนการจัดหา / จัดทําสื่อส.งเสริม

การอ.าน 
6. มีการออกแบบกิจกรรมท่ีหลากหลาย

สอดคล� อง กับสภาพความต�องการของ
กลุ.มเปkาหมายหรือไม. อย.างไร 

7. มีการประสานงาน หน.วยงาน บุคคล 
เ พ่ือเป!น เครือข. าย/อาสาสมัครส. ง เสริ ม 
การอ.านหรือไม. อย.างไร 

8. มีการประสานงานกับทุกภาคส.วนเพ่ือ
สนับสนุนทรัพยากรในการจัดกิจกรรมส.งเสริม
การอ.านหรือไม. อย.างไร 

 
- มีการจัดทําข�อมูลสารสนเทศผ.าน
ทางเว็บเชื่อมโยง 
- มีสื่อ/ หนังสือ/ สื่อสําหรับเด็ก 
และสื่อการเรียนรู�มากกว.า 3,000 
รายการ  
- มีสิ่งอํานวยความสะดวก/ 
อุปกรณ$/ คอมพิวเตอร$ ให�บริการ 
- มีการวิเคราะห$ SWOT เพ่ือมา
ปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน 
- มีแผนดําเนินงานประจําเดือน/ 
ประจําป'  
- มีแผนพัฒนาตนเองของ
บรรณารักษ$ 
- มีการจัดหาสื่อส.งเสริมการอ.าน
และมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย เช.น 
กิจกรรม “การอ.าน เอา เรื่อง” การ
ระบาย 3D ฯลฯ 
- มีการประสานงานหน.วยงาน
ภาครัฐเพ่ือเป!นเครือข.าย เช.น 
โรงเรียน สถานีตํารวจ 
- มีกิจกรรมบรรณสัญจรเพ่ือรับ
บริจาคหนังสือ และสื่อตามชุมชน 
- มีการประชาสัมพันธ$ข�อมูล
ข.าวสารผ.านทาง Facebook  
เว็บไซต$เชื่อมโยง และแผ.นพับ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- ห�องสมุดประชาชนควรจัด
สภาพภายในให�มีความพร�อม
ดึงดูดความต�องการของ
ผู�ใช�บริการท้ังในด�าน สภาพ      
ท่ีอ.านหนังสือ บรรยากาศ 
อุปกรณ$เทคโนโลยีดิจิทัล 
บรรณารักษ$ และรวบรวมข�อมูล
สารสนเทศ 
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9. มีการประชาสัมพันธ$ข�อมูล ข.าวสาร

อย.างเป!นระบบและต.อเนื่องหรือไม. อย.างไร 
การดําเนินงาน(Process) 

1. การดําเนินงานเป!นไปตามแผนงาน/
โครงการท่ีกําหนดหรือไม. 

2.การดําเนินงานสอดคล�องกับความ
ต�องการของกลุ.มเปkาหมาย หน.วยงาน/ชุมชน
หรือไม. อย.างไร 

3. ภาคีเครือข.ายมีส.วนร.วมในการจัดและ
พัฒนากิจกรรมส. ง เสริมการอ. านหรือไม. 
อย.างไร 

4. อาสาสมัครมีส.วนร.วมสนับสนุนการ
ดําเนินงานส.งเสริมการอ.านหรือไม. อย.างไร 

5. ผู�บริหารให�การสนับสนุน ส.งเสริม 
ช.วยเหลือแก� ไขปLญหาของบรรณารักษ$ /
เจ�าหน�าท่ีห�องสมุดหรือไม. อย.างไร 

6 .  ก ศ น . ตํ า บ ล  มี ส. ว น ร. ว ม ใ น ก า ร
ดําเนินงานส.งเสริมการอ.านหรือไม. อย.างไร 

7.  มีการใช� เทคโนโลยีสนับสนุนการ
ดําเนินงานส.งเสริมการอ.านหรือไม. อย.างไร 

8. มีนําผลจากการพัฒนาตนเองมาใช�ใน
การดํา เนินงานส. ง เสริมการอ. านหรือไม. 
อย.างไร 

9. บรรณารักษ$/เจ�าหน�าท่ีห�องสมุดมีส.วน
ร.วมในการดําเนินกิจกรรมต.าง ๆ ของชุมชน 
หน.วยงาน อ่ืนๆ อย.างต.อเนื่องหรือไม. อย.างไร 

10. การดําเนินงานเป!นไปในลักษณะการ
บริการเชิงรุกหรือไม. อย.างไร 
ผลผลิต(Output) 

1. ความพึงพอใจของผู�รับบริการด�าน ต.าง 
ๆเป!นอย.างไร 

- กิจกรรม  
- การบริการ   
- สภาพแวดล�อม ภายในและภายนอก 
 

 
 
 
 
- มีการดําเนินงานตามแผน 
- ดําเนินงานตามความต�องการของ
กลุ.มเปkาหมาย 
- จัดร.วมกับภาคีเครือข.ายคือ
กิจกรรมรถส.งเสริมการอ.าน (โม
บาย) อําเภอยิ้มเคลื่อนท่ี และ
จังหวัดเคลื่อนท่ี 
- สนับสนุนโครงการและช.วยเหลือ
แก�ไขปLญหา 
- มีส.วนร.วมในการจัดกิจกรรมอย.าง
ต.อเนื่อง 
- มีการใช�เทคโนโลยี และ Social 
Media ในการจัดกิจกรรม 
- นําความรู�จากการศึกษามา
ประยุกต$ใช� 
- ร.วมกิจกรรมอําเภอเคลื่อนท่ีและ
จังหวัดเคลื่อนท่ี 
- การบริการเชิงรุก มีโครงการ
อําเภอเคลื่อนท่ี โครงการตะกร�า
ความรู�สู.ชุมชน โครงการจังหวัด
เคลื่อนท่ีเพ่ือบริการประชาชนได�ถึง
กลุ.มเปkาหมาย 
 
 
 
 
- ความพึงพอใจของผู�รับบริการอยู.
ในระดับมาก 
- จํานวนสมาชิกเพ่ิมข้ึน เฉลี่ย 
เดือนละ 3 – 5 คน 
- มีการสรุปรายงานผลการดําเนิน
กิจกรรม 

 
 
 
 
- ห�องสมุดประชาชนควรเน�นใน
เรื่องของการบริการ การอํานวย
ความสะดวกแก.ผู�ใช�บริการ และมี
การประชาสัมพันธ$งานและมี
กิจกรรมอย.างต.อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ควรมีการประเมินความพึง
พอใจเป!นระยะ ๆ อย.างต.อเนื่อง
และเก็บรวบรวมข�อมูลสถิติการใช�
บริการเป!นประจํา 
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2. อัตราการอ.านของประชาชนเพ่ิมข้ึน
มากน�อยเพียงใด 

- จํานวนสมาชิกเพ่ิมหรือไม.อย.างไร 
- กิจกรรมส.งเสริมการอ.านท่ีดําเนินการ

สามารถเป!นแบบอย.างได� (Good Practice)หรือไม.  
อย.างไร 

3. ได�รับรางวัลจากต�นสังกัดหน.วยงาน
ภายนอก (ถ�ามี) หรือไม. อะไรบ�าง 

4. มีการสรุปผล รายงาน การดําเนิน
กิจกรรม อย.างเป!นปLจจุบัน หรือไม.อย.างไร 

ข%อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
 ไม.มี 

คณะกรรมการนิเทศ สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย 
เมษายน 2561 

 
รายงานผลการนิเทศห%องสมุดประชาชน ป,งบประมาณ  2561 

 
1. สภาพท่ีพบ 

จุดเด�น 
มีการปรับเปลี่ยนภูมิทัศน$ภายในสวยงามและมี QR Code ในการให�บริการแก.ผู�ใช�บริการ 
จุดควรพัฒนา 
1. ประชาสัมพันธ$กิจกรรมห�องสมุดประชาชน/ กิจกรรมส.งเสริมการอ.าน ให�ผู�ท่ีมาใช�บริการห�องสมุด

ประชาชน 
2. พัฒนากิจกรรมให�มีความน.าสนใจเพ่ือให�มีผัมาใช�บริการมากยิ่งข้ึน 

 
2. ข%อนิเทศ 

ห�องสมุดประชาชนอําเภอ ควรเตรียมความพร�อมในการให�บริการโดยระบบเชื่อมโยงแหล.งเรียนรู� มี
บริการคอมพิวเตอร$ มี QR Code ในการบริการอ.าน มีการวิเคราะห$ข�อมูลและการจัดทําแผนร.วมกับ กศน.
อําเภอ 
 
3. ข%อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

ครู กศน. ควรประชาสัมพันธ$ให�นักศึกษา กศน. มาใช�บริการและเป!นสมาชิกห�องสมุดและการ
ลงทะเบียนหนังสือในระบบเชื่อมโยงให�ลงทะเบียนหนังสือหมวดท่ีเห็นว.ามีผู�ใช�บริการมากก.อนแล�วค.อย ๆ ลง
หมวด อ่ืน ๆ 
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ปJจจัยปXอน(Input) 
1. มีการจัดทําข�อมูลสารสนเทศของบ�าน

หนังสือชุมชนของแต.ละตําบลหรือไม. อย.างไร 
     2 .  มีการสํ า รวจความต� องการของ
ผู�ใช�บริการ เช.น ประเภทหนังสือ สื่ออ่ืนๆ 
หรือไม.อย.างไร 

3. มีการสํารวจข�อมูลความต�องการของ
กลุ.มเปkาหมายหรือไม.อย.างไร 

4. มีสภาพความพร�อมสถานท่ี และสื่อ 
อ่ืน ๆเป!นอย.างไร 

5 .  ผู� ดู แล รั บผิ ดชอบ มีความพร� อม          
มีจิตสาธารณะ และมีศักยภาพในการส.งเสริม
การอ.านหรือไม.อย.างไร 

6. มีการประชาสัมพันธ$ของบ�านหนังสือ
หรือไม.อย.างไร 

7. มีการส.งเสริม สร�างความรู�ความเข�าใจ
พัฒนาผู�ดูแล รับผิดชอบอย.างต.อเนื่องหรือไม.
อย.างไร 
การดําเนินงาน (Process) 

1. มีการเป�ดให�บริการอย.างสมํ่าเสมอ
หรือไม. อย.างไร 

2 .  มี การ อํ านวยความสะดวก เช. น  
แสงสว.าง ท่ีนั่งเป!นสัดส.วน พัดลม ฯลฯ หรือไม.
อย.างไร 

3. มีหนังสือหมุนเวียนอยู.ในสภาพน.าอ.าน 
น.าเข�าใช�บริการหรือไม.อย.างไร 

4. มีการบริการอ่ืน ๆ เช.น กาแฟ น้ําด่ืม 
แว.นตา Wifi  แก.ผู�ใช�บริการหรือไม.อย.างไร 

5. มีกิจกรรมส.งเสริมการอ.าน เช.น พูดคุย 
แลก เปลี่ ยนระหว. า งสมาชิ กสั บ เปลี่ ย น
หมุนเวียนอย.างสมํ่าเสมอ หรือไม.อย.างไร 

6. มีบริการหมุนเวียนหนังสือสู.ครัวเรือน
หรือไม.อย.างไร 

7. มีการประสานงานร.วมกับอาสาสมัคร

 
- สถานศึกษาจัดทําข�อมูล
สารสนเทศใน Web page  
ของ กศน.ตําบล 
- มีการสํารวจความต�องการของ
ผู�ใช�บริการ 
- สถานท่ีมีความพร�อมในการ
ให�บริการ 
- มีอาสาสมัครส.งเสริมการอ.าน 
เป!นผู�ดูแล 
- ประชาสัมพันธ$ผ.านทาง Web 
page/ Facebook  กศน.ตําบล/
อําเภอ และโดยผู�นําหมู.บ�าน 
- เป�ดให�บริการสมํ่าเสมอ เป!น
ประจําทุกวัน 
- มีการอํานวยความสะดวกในการ
เข�าใช�บริการ 
- มีหนังสือหมุนเวียน จากการ
บริจาคของชุมชน 
- มีบริการน้ําด่ืม กาแฟ ตามสมควร 
- มีการจัดกิจกรรมส.งเสริมการอ.าน
แลกเปลี่ยนเรียนรู�กันอย.าง
สมํ่าเสมอ 
- การประสานงานร.วมกับ
อาสาสมัครรักการอ.านอย.าง
สมํ่าเสมอ 
- มีการประเมินความพึงพอใจของ
ผู�รับบริการอยู.ในระดับ ดี 
- มีจํานวนผู�ใช�บริการ เฉลี่ยวันละ 
15 คน/ตําบล 
 
- มีส.วนร.วมในการจัดกิจกรรม 
อย.างต.อเนื่อง 

 
- สถานศึกษาควรมีกิจกรรม   
เชิดชูเกียรติ อาสาสมัคร บ�าน
หนังสือชุมชนเป!นระยะๆ 
- สถานศึกษาควรประชาสัมพันธ$ 
หาเครือข.าย ให�การสนับสนุน 
และให�ความร.วมมือดําเนินการแก. 
บ�านหนังสือชุมชน 
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ประเด็นการนิเทศ สภาพท่ีพบ ข%อนิเทศ 
รักการอ.านอย.างสมํ่าเสมอหรือไม.อย.างไร 

8. มีการเข�าร.วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู�
ระหว.างบ�านหนังสือ/ศึกษาดูงาน หรือไม.
อย.างไร 

9. มีการจัดกิจกรรมอ่ืน ๆ ร.วมกับ กศน. 
ตําบล และชุมชน หรือไม.อย.างไร 
ผลผลิต (Output) 

1.  มีการประเมินความพึงพอใจของ
ผู�รับบริการหรือไม. ผลเป!นอย.างไร 

2.  จํานวนผู� ใช�บริการเ พ่ิม ข้ึนหรือไม.
อย.างไร 

3. สถิติการใช�บริการ เช.น การยืม-คืน 
การหมุนเวียนหนั งสือ มีหรือไม.  ผลเป!น
อย.างไร 

4. มีเครือข.ายรักการอ.านเพ่ิมข้ึนทุกเพศ
วัย อาชีพ ฯลฯ หรือไม.อย.างไร 

5. ชุมชน หน.วยงาน เครือข.ายมีส.วนร.วม 
สนับสนุนหรือไม.อย.างไร 

ข%อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
 ไม.มี 

คณะกรรมการนิเทศ สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย 
เมษายน 2561 

 
รายงานผลการนิเทศบ%านหนังสือชุมชน ป,งบประมาณ  2561 

 
1. สภาพท่ีพบ 

จุดเด�น 
สถานท่ีพร�อมให�บริการ โดยอํานวยความสะดวกในการจัดมุมบริการ ผู�ดูแลบ�านหนังสือชุมชนให�ความ

ร.วมมือในการให�บริการมีหนังสือหมุนเวียนในการบริการยืม – คืน โดยมีสมุดยืม – คืน 
จุดควรพัฒนา 
ควรจัดหาหนังสือ สื่อเพ่ิมเติม โดยขอรับบริจาคในพ้ืนท่ีชุมชน 

 
2. ข%อนิเทศ 

ควรมีการรายงานข�อมูลบ�านหนังสือชุมชนในระบบ DMIS บ�านหนังสือชุมชนเป�ดให�บริการมีมุมท่ีนั่ง
เป!นสัดส.วน มีการบริการน้ําด่ืม และควรมีการจัดกิจกรรมส.งเสริมการอ.านอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม โดยครู กศน. และ 
กศน.อําเภอ ให�การสนับสนุนหรือขอความร.วมมือจากเครือข.าย 
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3. ข%อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
ควรไปเยี่ยมหรือนิเทศติดตามเพ่ือสร�างความรู� ความเข�าใจ หรือสอบถามความต�องการของผู�ใช�บริการ

อย.างต.อเนื่อง 
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7. แบบบันทึกการนิเทศห%องสมุดเคล่ือนท่ีสําหรับชาวตลาด ป,งบประมาณ 2561 
 

ประเด็นการนิเทศ สภาพท่ีพบ ข%อนิเทศ 
ปJจจัยปXอน(Input) 

1.สภาพความพร%อมท้ังภายใน-ภายนอก 
เปfนอย�างไร 

 สถานท่ี 
1) สะอาด 
2) น.าใช�บริการ 
3) มีบริเวณกว�างขวาง 
4) มีโต�ะ/เก�าอ้ี/ชั้นวางหนังสือ 
5) ปkายประชาสัมพันธ$ 
6) อ่ืนๆ เช.น การประดับตกแต.ง 
ส่ือ/หนังสือ 
1) อยู.ในสภาพดี 
2) มีความหลากหลาย/ทันสมัย ตรง

ตามความต�องการของผู�ใช�บริการ 
3) มีการเปลี่ยนหมุนเวียนสมํ่าเสมอ 
ผู%รับผิดชอบ 
1) มีจิตอาสาโดยไม.หวังผลตอบแทน 
2) มีการดูแลรับผิดชอบอย.างเหมาะสม 
3) มีการประสานงานกับเครือข.าย 

การดําเนินงาน(Process) 
1. เป�ดให�บริการสมํ่าเสมอ หรือไม. อย.างไร 

เป�ดบริการวัน-เวลา ใด 
2. ดูแลสถานท่ีให�น.าใช�บริการอย.างสมํ่าเสมอ

หรือไม. อย.างไร 
3.มีการประสานความร.วมมือสนับสนุน

วัสดุอุปกรณ$หรือไม. อย.างไร 
4. จัดกิจกรรมส.งเสริมการอ.านท่ีหลากหลาย

หรือไม. อย.างไร 
 
 
5. มีการประชาสัมพันธ$เชิญชวนผู�ใช�บริการ

อย.างสมํ่าเสมอ หลายช.องทาง เช.น การบอก
ต.อ/เสียงตามสาย ฯลฯ หรือไม. อย.างไร 
 

 
- ห�องสมุดชาวตลาด ดําเนินการใน
พ้ืนท่ีตลาดสดเทศบาลตําบลลาน
หอย และตลาดสดเทศบาลเมือง
สวรรคโลก สภาพภายนอกและ
ภายในสะอาด มีบริเวณกว�างขวาง 
ด�านหน�ามีโต�ะ เก�าอ้ี ให�บริการ มี
ปkายประชาสัมพันธ$เชิญชวนรักการ
อ.าน มีการตกแต.งเหมาะสม 
- สื่อหนังสืออยู.ในสภาพดี มีการ
หมุนเวียนสื่อทุก ๆ ต�นเดือน
ให�บริการสื่อท่ีหลากหลายตาม
ต�องการของผู�ใช�บริการ 
- มีจิตอาสา ดูแล ช.วยเหลือ ผู�มาใช�
บริการห�องสมุดชาวตลาดอย.าง
สมํ่าเสมอ และได�ประสานครู กศน. 
ตําบลใกล�เคียง มาช.วยให�บริการ
ผู�ใช�บริการ 
- ห�องสมุดชาวตลาดเป�ดบริการ 24 
ชั่วโมง เพราะต้ังบนตลาดสด
เทศบาล สะดวกในการเข�าใช�ท้ัง
กลางวันและกลางคืน มีไฟส.องแสง
ให�บริการตลอดเวลา 
- มีการดูแลทําความสะอาด 
ห�องสมุดชาวตลาดอยู.สมํ่าเสมอ 
- ได�รับการสนับสนุนชุดนิทรรศการ
ต.าง ๆ ตามวาระ จาก กศน.ตําบล 
และ กศน.อําเภอ และเครือข.าย 
- มีการจัดกิจกรรมส.งเสริมการอ.าน 
โดยการจัดกิจกรรม แจกใบความรู� 
แจกเอกสาร ทําขนม ทําอาหาร 
- มีการประชาสัมพันธ$อย.าง
สมํ่าเสมอ เช.น ทางออนไลน$ 
ทางการออกหน.วยเคลื่อนท่ีและให� 

 
-  สถานศึกษาควรส.งเสริม 
สนับสนุน ให�เครือข.ายทุกภาค
ส.วนร.วมในการดูแลและสนับสนุน
การดําเนินงาน/ กิจกรรม
ห�องสมุดชาวตลาดให�มากยิ่งข้ึน 
- ดําเนินการประเมินผลการ
ดําเนินงานและประเมินความพึง
พอใจของผู�รับบริการเป!นระยะ ๆ 
อย.างต.อเนื่อง 
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ประเด็นการนิเทศ สภาพท่ีพบ ข%อนิเทศ 
 
ผลผลิต(Output) 
 1. ความพึงพอใจของผู�ใช�บริการอยู.ใน
ระดับใด 
 2. สภาพของสถานท่ี (ภายนอก/ภายใน) 
มีความพร�อมน.าใช�บริการตลอดเวลาหรือไม. 
อย.างไร 
 3. มีจํานวนผู�ใช�บริการเพ่ิมมากข้ึนหรือไม. 
อย.างไร 
 4. หน.วยงานภาคีเครือข.ายเข�ามามีส.วน
ร.วมเพ่ิมมากข้ึนหรือไม. อย.างไร 

ครู กศน. ประชาสัมพันธ$ในชุมชน 
 
- ความพึงพอใจของผู�รับบริการ 
ส.วนใหญ.มีระดับความพึงพอใจ 
ระดับมาก 
- สภาพของสถานท่ี (ภายนอก/ 
ภายใน) มีความพร�อมน.าใช�บริการ
ตลอดเวลา เป�ดให�บริการท้ัง
กลางวันและกลางคืน 
- หน.วยงานภาคีเครือข.ายเข�ามามี
ส.วนร.วมเพ่ิมข้ึน โดยการบริจาค 
สื่อหนังสือให�ห�องสมุดชาวตลาด
และช.วยประชาสัมพันธ$ 

กิจกรรมส�งเสริมการอ�านอ่ืน ๆ ได%แก� 
1. การจัดกิจกรรมส.งเสริมการอ.านท่ี

หลากหลาย ตามสภาพบริบทชุมชน เช.น 
เอกสารแผ.นพับ การบริการสื่อผ.านระบบ  
QR Codeฯลฯมีหรือไม. อะไรบ�าง (ระบุ) 

2. จิตอาสาส.งเสริมการอ.านมีประสิทธิภาพ
หรือไม. 

3. กิจกรรมกระตุ�น นิสัยรักการอ.านในทุก
ช.วงวัย 

- มีกิจกรรมอะไรบ�าง 
- ดําเนินการอย.างไร ใครมีส.วนร.วม

สนับสนุนบ�าง 
- ผลเป!นอย.างไร 

 
- มีการจัดกิจกรรมหลากหลาย เช.น 
ทําใบความรู� แจกเอกสารสื่อทํา
ขนม ทําอาหาร สอนใช�โทรศัพท$
สมาร$ทโฟนผ.านทางระบบ QR 
Code ให�บริการหนังสือเสียงผ.าน
ระบบ QR Code 
- มีจิตอาสาส.งเสริมการอ.าน ดูแล
อุปกรณ$ สื่อหนังสือและมีการจัด
กิจกรรมท่ีหลากหลาย 

 

ข%อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
 ไม.มี 

คณะกรรมการนิเทศ สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย 
เมษายน 2561 
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รายงานผลการนิเทศกศน.ตําบล 4G ป,งบประมาณ  2561 
1. สภาพท่ีพบ 

จุดเด�น 
1. สถานศึกษาท่ีมีความพร�อมมีการจัดกิจกรรมเดือนละ อย.างน�อย 2 ครั้ง 
2. ได�รับความร.วมมือในการดําเนินงานจากเทศบาลและประชานท่ีใช�บริการตลาดเทศบาลเป!น

อย.างดี 
จุดควรพัฒนา 

ควรจัดกิจดรรมส.งเสริมการอ.านอย.างต.อเนื่องโดยให�ประชาชนและเครือข.ายมีส.วนร.วม 
 
2. ข%อนิเทศ 

สนับสนุนให�ตลาด มีความพร�อมเป�ดให�บริการ 24 ชั่วโมง และได�รับความร.วมมือจากเทศบาลในการ
ดูแล มีการทําความสะอาดอย.างสมํ่าเสมอ มีโต�ะ เก�าอ้ี และสื่อท่ีหลากหลายหมุนเวียน มีปkายประชาสัมพันธ$ใน
การจัดกิจกรรมและ Facebook มีการสํารวจความพึงพอใจในการตอบแบบสอบถามและการพูดคุย สร�าง
ความสัมพันธ$ท่ีดีอย.างต.อเนื่อง 
 
3. ข%อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

3.1 สร�างเครือข.ายความร.วมมือในการจัดกิจกรรมร.วมกับเครือข.ายเพ่ิมข้ึน 
3.2 กศน.อําเภอ ร.วมกับ ตลาดสดเทศบาลจัดกิจกรรมส.งเสริมการอ.านเป!นประจําอย.างต.อเนื่อง 
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8. แบบบันทึกการนิเทศ กศน.ตําบล 4G ป,งบประมาณ 2561 
 

ประเด็นการนิเทศ สภาพท่ีพบ ข%อนิเทศ 
ครูมืออาชีพ (Good Teacher) 
ปJจจัยปXอน(Input) 

1. มีแผนงาน/โครงการพัฒนาครูเพ่ือให�มี
ทักษะท่ีจําเป!นในศตวรรษท่ี 21 (เช.น อบรม
การจัดกระบวนการเรียนรู�/การวัดผลประเมินผล 
การพัฒนาหลักสูตร/สื่ออิเล็กทรอนิกส$ /การคิด
วิเคราะห$/ภาษาต.างประเทศ ฯลฯ) หรือไม.อย.างไร 

2. มีการส.งเสริมให�ครูไปเข�ารับการอบรม
พัฒนาจากหน.วยงาน สถานศึกษาอ่ืนๆหรือไม.
อย.างไร 

3. ครูมีแผนพัฒนาตนเองอย.างต.อเนื่อง
หรือไม.อย.างไร 

4 .  มีสื่ อ  คู. มือ  เอกสาร  ท่ีหลากหลาย 
ทันสมัย สอดคล�องกับความต�องการของครู 
หรือไม.อย.างไร 

5. มีการจัดชุมชนแห.งการเรียนรู� PLC และ
ขับเคลื่อนแลกเปลี่ยนเรียนรู�อย.างสมํ่าเสมอ 
เช.น เดือนละครั้งหรือไม.อย.างไร 
 
การดําเนินงาน(Process) 

1. เข�ารับการอบรมพัฒนาตามแผนงาน
โครงการท่ีกําหนดหรือไม.อย.างไร 

2 .  มีการพัฒนาตนเองตามแผนอย. า ง
ต.อเนื่องหรือไม.อย.างไร 

3. มีการศึกษาค�นคว�าข�อมูลนวัตกรรมเพ่ือ
ความก�าวหน�าทางวิชาการอย.างสมํ่าเสมอ
หรือไม.อย.างไร 

4. เข�าร.วมกิจกรรมชุมชนแห.งการเรียนรู�  
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู�กับเพ่ือนครูสมํ่าเสมอ 
หรือไม. อย.างไร 
ผลผลิต(Output) 

1. มีความสนใจต้ังใจระหว.างการเข�าร.วม
กิจกรรมหรือไม. อย.างไร 

2. ผลงาน/Portfolio/ข�อมูลการบันทึก/

 
 
1. สํานักงาน กศน.จังหวัด และ 
กศน.อําเภอ มีแผนการจัดอบรม
ครูด�านภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารและอาชีพ การอบรมการ
ผลิตสื่อการเรียนรู�ด�วยตนเองและ
ความรู�ด�านเทคโนโลยีดิจิทัล  โดย
จัดในภาพรวมของจังหวัดและ 
กศน.อําเภอ มีแผนการพัฒนาครู 
ทุกแห.ง 
2. สํานักงาน กศน.จังหวัด และ 
กศน.อําเภอ จัดส.งบุคลากรเข�ารับ
การอบรมหลักสูตรต.าง ๆ ท่ี
เครือข.ายจัด 
3. ไม.พบแผนพัฒนาตนเองของครู 
นอกเหนือจากการไปเข�ารับการ
พัฒนาท่ี กศน.จังหวัด และ กศน.
อําเภอ จัด 
 
1. ครูเข�ารับการอบรมพัฒนาตาม
แผนงาน/ โครงการทุกครั้งท่ี
สํานักงาน กศน.จังหวัด และ 
กศน.อําเภอ ดําเนินการหรือ
ตามท่ี กศน.จังหวัด ส.งให�ไป
อบรมพัฒนาตามหลักสูตรท่ี
เครือข.ายจัด 
 
 
 
 
- ครูท่ีเข�ารับการอบรมมีความ
ต้ังใจระหว.างการเข�ารับการอบรม 
แต.ยังไม.พบเอกสารหลักฐานหรือ

 
 
1. สถานศึกษาจัดทําแผนงาน/ 
โครงการพัฒนาครู ด�านต.าง ๆ 
เป!นเอกสารแผนท่ีชัดเจน 
2. สถานศึกษาควรให�ครูจัดทํา
แผนหรือความต�องการพัฒนา
ตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ครู ควรจัดทําแผนหรือความ
ต�องการพัฒนาตนเอง 
2. ครู ควรหาความรู�เพ่ิมเติมและ
นําความรู�ท่ีได�รับจากการอบรม
พัฒนาไปปรับใช�ในการปฏิบัติงาน
อย.างจริงจัง 
 
 
 
 
 
- สถานศึกษาควรกํากับ ติดตาม 
ให�ครูนําความรู�ไปใช�ในการพัฒนา
งานวิชาการ และให�มีกิจกรรม 
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ศึกษา/ค�นคว�าของครูแต.ละคนมีความสมบูรณ$ 
ถูกต�อง หรือไม. อย.างไร 

3.มีการบันทึกรายงานการเข�าร.วมการ
เรียนรู�/รายงานผลการเข�าร.วมประชุมต.าง ๆ 
อย.างสมํ่าเสมอหรือไม. อย.างไร 

4.มีผลงานการออกแบบสื่อนวัตกรรม กิจกรรม
การเรียนรู� ฯลฯสอดคล�องกับสภาพความต�องการ
ของกลุ.มเปkาหมายและสอดคล�องกับการพัฒนา 
โลกในศตวรรษท่ี  21 หรือไม.อย.างไร 

 

การนําความรู�ท่ีได�รับการอบรม
พัฒนาไปใช�ให�เกิดผลงานทาง
วิชาการ 
 

Best Practice อย.างน�อยคนละ 
1 กิจกรรม 

กิจกรรมท่ีดี (Good Activities) 
ปJจจัยปXอน(Input) 

1.กิจกรรมท่ีออกแบบน.าสนใจ ตอบสนอง
ความต�องการของชุมชน และส.งเสริมการ
พัฒนาทักษะท่ีจําเป!นในศตวรรษ ท่ี 21 หรือไม. 
อย.างไร 

2. มีการประสานเครือข.ายท่ีหลากหลาย 
เช.น ประชาชน/ภาครัฐ/องค$กรเอกชน/สถาน
ประกอบการ ฯลฯ เป!นต�นเพ่ือการร.วมจัดหรือ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมหรือไม.อย.างไร 
 
การดําเนินงาน(Process) 

1 จัดกิจกรรมสอดคล�องกับสภาพปLญหา
ความต�องการ/รองรับความเปลี่ยนแปลงในทุก
มิติหรือไม.อย.างไร 

2. ภาคีเครือข.ายทุกภาคส.วนเข�ามามีส.วน
ร.วมในการจัดกิจกรรมหรือไม.อย.างไร 
ผลผลิต(Output) 

1. กลุ.มเปkาหมาย ผู�รับบริการท่ีเข�าร.วม
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับใด 

2.กลุ.มเปkาหมาย ผู� รับบริการท่ีเข�าร.วม
กิจกรรม มีทักษะการเรียนรู�  สามารถคิด
แก�ปLญหา และวางแผนดําเนินชีวิต ได�อย.าง
เหมาะสมหรือไม. อย.างไร 

3.กลุ.มเปkาหมาย ผู� รับบริการท่ีเข�าร.วม
กิจกรรม มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน เช.น มีสุขภาพ

 
 
- สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมท่ี
ดีท่ีเกิดจากการประเมินความ
ร.วมมือกับเครือข.าย เช.น กอ.
รมน., สถิติจังหวัด, โทรศัพท$
จังหวัด, TOT, สํานักงาน
คณะกรรมการเลือกต้ังประจํา
จังหวัด, สาธารณสุขจังหวัด, 
สํานักงานพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย$จังหวัด 
 
- กิจกรรมท่ีดําเนินการร.วมกับ
เครือข.ายเป!นกิจกรรมท่ี
สอดคล�องกับสภาพปLญหาความ
ต�องการของประชาชนในปLจจุบัน 
 
 
- กลุ.มเปkาหมายท่ีเข�าร.วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจและนํา
ความรู�ไปใช�ในชีวิตประจําวัน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- สํานักงาน กศน.จังหวัด และ 
กศน.อําเภอ ควรประสานความ
ร.วมมือกับเครือข.ายท่ีเก่ียวข�องให�
มีส.วนร.วมช.วยเหลือในการจัด
กิจกรรม กศน. 
 
- สถานศึกษาควรมีการติดตามผล 
การนําความรู�ไปใช�ของ
กลุ.มเปkาหมายให�ชัดเจน 
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ประเด็นการนิเทศ สภาพท่ีพบ ข%อนิเทศ 
อนามัยดีข้ึน มีอาชีพ/มีงานทํา มีการดําเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯลฯ 
หรือไม. อย.างไร 

 

สถานท่ีดี น�าใช%บริการ (Good Place best 
Check in) 
ปJจจัยปXอน(Input) 
 1. สถานท่ีกศน. ตําบล มีความเหมาะสม 
หรือไม.  อย.างไร 

1) เป!นสัดส.วน มีพ้ืนท่ีจัดกิจกรรมท่ี
เหมาะสม 

2) อุปกรณ$ โต�ะ เก�าอ้ี/ชั้นวาง/คอมพิวเตอร$
อยู.ในสภาพพร�อมใช�งานและเพียงพอ 

3) สื่อ/หนังสือ/แบบเรียน มีความ
หลากหลาย ทันสมัย พร�อมให�บริการ 

4) มีข�อมูลสารสนเทศท่ีเป!นปLจจุบัน 
5) มีความสวยงามท้ังภายในและ

ภายนอก 
6) มีอินเตอร$เน็ตพร�อมให�บริการ 

การดําเนินงาน(Process) 
 1. ให�บริการอย.างน�อย 5 วันต.อสัปดาห$ 
 2. มีผู�รับผิดชอบคอยอํานวยความสะดวก 
 3. บริการอินเตอร$เน็ตด�วยสัญญาณ Wi-Fi 
ท่ีมีความเสถียร 
ผลผลิต(Output) 
 1. ความพึงพอใจของผู�รับบริการอยู. ใน 
ระดับใด 
 2. จํานวนผู�รับบริการเพ่ิมข้ึนหรือไม. อย.างไร 

 
 
 
- กศน.ตําบลส.วนใหญ. ไม.มี
สถานท่ีเป!นเอกเทศและท่ีมี
สถานท่ีเป!นเอกเทศบางแห.งยังไม.
มีความเหมาะสม สภาพคับแคบ 
อุปกรณ$ไม.เพียงพอ สื่อแบบเรียน
ไม.ทันสมัยและมีน�อย เทคโนโลยี
ไม.ทันสมัย 
- สถานท่ีไม.เอ้ือต.อการเรียนรู� 
- กศน.ตําบล มีสภาพสมบูรณ$ท้ัง
บริเวณภายในและภายนอก 
 
 
 
- เวลาการใช�บริการของ กศน.
ตําบล น�อย เนื่องจากครูมีภารกิจ
ต�องไปร.วมกิจกรรมภายนอก/  
เข�ารับการอบรมบ.อย 
 
- สิ่งอํานวยความสะดวก 
เทคโนโลยี ใน กศน.ตําบล ไม.ดี
เท.าท่ีควร ทําให�ผู�รับบริการพึง
พอใจในระดับน�อย 

 
 
 
- สํานักงาน กศน.จังหวัด กศน.
อําเภอ ครู กศน. และเครือข.าย 
ควรร.วมมือกันพัฒนา กศน.ตําบล 
ในทุก ๆ ด�าน โดยความร.วมมือ
กับองค$กรนักศึกษา 

เครือข�ายท่ีดี (Good Partnership) 
ปJจจัยปXอน(Input) 
 1. มีเครือข.ายท่ีหลากหลายท้ังในและนอก
พ้ืนท่ีหรือไม. อย.างไร 

2. มีการจัดทําฐานข�อมูลเครือข.ายหรือไม. 
อย.างไร 

3. มีคณะกรรมการกศน.ตําบลท่ีมีศักยภาพ 
มีความพร�อมในการทํางานหรือไม. อย.างไร 

 
 
- เครือข.ายทุกภาคส.วนให�ความ
ร.วมมือและต�องการจัดกิจกรรม
ร.วม กับ กศน. 
- คณะกรรมการ กศน.ตําบล ส.วน
ใหญ.ไม.ชัดเจนในบทบาทหน�าท่ี
และไม.ให�ความร.วมมืออย.าง

 
 
- ครู กศน.ตําบล ควรให�
ความสําคัญและให�คณะกรรมการ 
กศน.ตําบล มีส.วนร.วมหรือเป!น
หลักในการจัดกิจกรรมทุกครั้ง 
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ประเด็นการนิเทศ สภาพท่ีพบ ข%อนิเทศ 
    4.มีการประชาสัมพันธ$กิจกรรมด�วยช.องทาง
สื่อท่ีหลากหลายหรือไม. ช.องทางใดบ�าง (ระบุ) 

5 .  มีการประชุมสร� างความเข� า ใจ กับ
เครือข.ายอย.างสมํ่าเสมอหรือไม. อย.างไร 
การดําเนินงาน(Process) 
 1. มีการประสานงานการจัดกิจกรรมกับ
เครือข.ายและ/หรือคณะกรรมการ กศน. ตําบล
อย.างต.อเนื่องหรือไม. อย.างไร 
 2 .  มี ก า ร ดํ า เ นิ น กิ จ ก ร ร ม ร. ว ม กั น
ระหว. างกศน.  ตําบลเครื อข. ายและ/หรือ
คณะกรรมการ กศน.ตําบลอย.างสมํ่าเสมอ
หรือไม.อย.างไร 
 3. เครือข.ายและ/หรือคณะกรรมการ กศน. 
ตําบลร.วมติดตามผล สะท�อนผลการดําเนินงาน
และเสนอแนะข�อมูลเพ่ือการพัฒนาหรือไม. 
อย.างไร 
ผลผลิต (Output) 
 1.เครือข.ายและ/หรือคณะกรรมการ กศน. 
ตําบล มีความพึงพอใจในระดับใด 
 2. จํานวนภาคีเครือข.ายหลากหลายและ
เพ่ิมข้ึนหรือไม. อย.างไร 
 3. การประสานงานมีความราบรื่น รวดเร็ว
ส.งผลให�การดําเนินกิจกรรมเป!นไปด�วยความ
เรียบร�อยหรือไม. อย.างไร 
 4.เครือข.ายและ/หรือคณะกรรมการ กศน. 
ตําบล มีการเสนอความคิดเห็น ท่ีมีผลต.อการ
พัฒนาดําเนินงานของ กศน. ตําบลหรือไม. 
อะไรบ�าง (ระบุ) 

จริงจัง 
 
 
 
 
- พบเอกสารหลักฐาน
คณะกรรมการ กศน.ตําบล  ท่ีมี
กิจกรรมร.วมกับ กศน.ตําบล น�อย 
และไม.ต.อเนื่อง ไม.มีส.วนร.วมใน
การติดตาม ประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
- เครือข.ายและคณะกรรมการ 
กศน.ตําบล มีความพึงพอใจและ
ให�ความร.วมมือในการดําเนินการ
กิจกรรมของ กศน.ตําบล เป!น
อย.างดี 

 
 
 
 
 
- สถานศึกษาและ ครู กศน.ตําบล 
กระตุ�นและให�ความสําคัญแก.
คณะกรรมการ กศน.ตําบล โดย
ให�คณะกรรมการ กศน.ตําบล    
มีส.วนร.วมในการจัดกิจกรรมทุก
ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
- สถานศึกษาและ ครู กศน.ตําบล 
ควรจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ
เครือข.ายและคณะกรรมการ 
กศน.ตําบล เป!นประจําอย.าง
ต.อเนื่อง โดยมีหลักฐานอ�างอิงทุก
ครั้ง 

 
ข%อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
 1. สํานักงาน กศน.จังหวัด ควรประสานขอความร.วมมือสนับสนุนจากเครือข.ายระดับจังหวัดในการ
พัฒนาครู พัฒนากิจกรรม และพัฒนาอาคารสถานท่ี เครื่องมือและอุปกรณ$ 
 2. กศน.อําเภอ ร.วมกับ ครู กศน.ตําบล จัดทําแผนพัฒนาและความต�องการในการพัฒนาครู พัฒนา
กิจกรรม และพัฒนาอาคารสถานท่ี เครื่องมือและอุปกรณ$ เพ่ือประสานขอรับการสนับสนุนจากองค$กรภายนอก 
 3. ครู กศน. ควรมีแผนในการพัฒนากิจกรรมและแผนพัฒนาอาคารสถานท่ี  และอุปกรณ$ต.าง ๆ 
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คณะกรรมการนิเทศ สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย 
เมษายน 2561 

 

รายงานผลการนิเทศ กศน.ตําบล 4G ป,งบประมาณ  2561 

1. สภาพท่ีพบ 

จุดเด�น 
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการศึกษาต.อเนื่อง  โดยเฉพาะโครงการศูนย$ฝRกอาชีพชุมชน สถานศึกษา

มีการพัฒนาหลักสูตรใช�ในการสอนได�พัฒนาข้ึนเอง เพ่ือให�เหมาะสมกับชุมชน เช.น หลักสูตรการทอผ�าหมัก
โคลน หลักสูตร 60 ชั่วโมง ของตําบลบ�านตึกท่ีผู�เรียนต�องการเรียนรู�รวมกลุ.มกันเรียนรู�จากวิทยากรภูมิปLญญา
ในชุมชน  ท่ีมีความรู�และสามารถถ.ายทอดได�เป!นอย.างดี  ผู�เรียนมีความสนใจ  เม่ือเรียนรู�แล�วมีการรวมกลุ.ม
กันสามารถพัฒนาลายผ�าได� และนําความรู�ท่ีได�รับมาประกอบอาชีพ  มีงานทํามีรายได� และยังมีการขายสินค�า
ผ.านออนไลน$  

สถานศึกษาโครงการได�น�อมนําตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช�ส.งผลให�ได�รับรางวัลใน
ระดับประเทศ เช.น กศน.อําเภอศรีสัชนาลัย ได�รับรางวัลของมูลนิธิสถิรคุณ จากการปฏิบัติจริงของนักศึกษา 
นายกวี ระวังภัย  ผลงาน วงบ.อพอเพียง  เลี้ยงชีพได� 

จุดควรพัฒนา 
สถานศึกษาควรติดตามและเร.งรัดให� กศน.ตําบล จัดกิจกรรมตามแผนคํารับรองการปฏิบัติงานตาม

แผน DMIS เพ่ือให�บรรลุตามเปkาหมาย แผนงาน/โครงการ 
 

2. ข%อนิเทศ 
เสนอแนะให�สถานศึกษา ให� กศน.ตําบลดําเนินการจัดกิจกรรมของศูนย$ฝRกอาชีพชุมชน ท่ีสอดคล�อง

กับวิถีชีวิต และความต�องการของกลุ.มเปkาหมาย เพ่ือสามารถท่ีนําไปประกอบเป!นอาชีพได�จริง ส.งผลต.อการลด
รายจ.ายและเพ่ิมรายได�   และสถานศึกษาควรมีการจัดทําข�อมูล  และติดตามผู�เรียนอย.างต.อเนื่อง เพ่ือทราบ
ความสําเร็จของผู�เรียน 
 
3. ข%อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

3.1 ศูนย$ฝRกอาชีพชุมชน ควรมีการจัดทําหลักสูตรท่ีหลากหลาย และสอดคล�องกับความต�องการของ
ชุมชนมีระบบติดตามผู�เรียนท่ีสําเร็จการศึกษาอย.างต.อเนื่อง 

3.2 ควรนําระบบเทคโนโลยีมาช.วยในการพัฒนา และเพ่ิมช.องทางในการจําหน.ายสินค�าให�เพ่ิมข้ึน 
เพราะมีครู กศน.ท่ีมีความรู� ความสามารถ ในเรื่องการใช�เทคโนโลยี  

3.3 ควรมีการจัดทําสรุปผลการดําเนินงานในรูปแบบของการประเมินโครงการในทุกกิจกรรม / ทุก
โครงการเม่ือจัดกิจกรรมเสร็จเรียบร�อยและรายงานในระบบ DMIS 
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9. แบบบันทึกการนิเทศผลการดําเนินงานป,งบประมาณ 2561 เรื่อง การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
 

ประเด็นการนิเทศ สภาพท่ีพบ ข%อนิเทศ 
1. ผู�บริหารสถานศึกษาและบุคลากรของ
สถานศึกษา มีความรู�ความเข�าใจในระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาหรือไม./อย.างไร  
 1) ระบบบริหารจัดการ 

2) ระบบข�อมูลสารสนเทศ 
3) การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/

แผนปฏิบัติการ 
4) การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา/แผนปฏิบัติการ 
2. มีการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา
หรือไม. อย.างไร 
3. การประเมินคุณภาพการศึกษา 

1) มีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
อย.างสมํ่าเสมอ 
 - การรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) มีความถูกต�อง มีหลักฐานน.าเชื่อถือ 

- การนําผลการประเมินไปพัฒนาการ
ดําเนินการของสถานศึกษาอย.างเป!นระบบ 
ต.อเนื่อง ด�านใดบ�าง (ระบุ) 

2) การประเมินคุณภาพภายนอก 
- มีการเตรียมความพร�อมอย.างเป!น

ระบบ ต.อเนื่อง หรือไม. อย.างไร 
4. สถานศึกษาได�ดําเนินการตามระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาท่ีวางแผนไว� หรือไม. และมี
กระบวนการข้ันตอนการดําเนินงานอย.างไร 
5. สถานศึกษาได�นําผลสรุปจากการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีผ.านมาเป!น
ข�อมูลในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาอย.างต.อเนื่องหรือไม.
อย.างไร 
6. สถานศึกษามีการติดตามผลการประกัน
คุณภาพอย. า งต. อ เนื่ อ งหรื อ ไม.  อย. า ง ไ ร 
7. ผลการดําเนินงานสะท�อนหรือสอดคล�อง

- สถานศึกษาประชุมวางแผน และ
จัดทําคําสั่งผู�รับผิดชอบ 
- สถานศึกษามีแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และแผนปฏิบัติการ
ประจําป' 
- สถานศึกษาจัดกิจกรรมตามแผน 
โดยลงในพ้ืนท่ี กศน.ตําบล 
- สถานศึกษาจัดกิจกรรมตามแผน 
โดยลงในพ้ืนท่ี กศน.ตําบล 
- สถานศึกษานิเทศติดตามการ
ดําเนินงานการจัดกิจกรรม 
- สถานศึกษาจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเอง ประจําป'ทุกแห.ง 
และเผยแพร.ตามระบบ ในเว็ปไซต$ 
- สถานศึกษานําผลการประเมินไป
พัฒนาการดําเนินงาน ด�านนิเทศ  
ด�านการพัฒนาบุคลากร  ด�าน
วิชาการ 
- สถานศึกษาดําเนินการระบบ
ประกัน ตามข้ันตอน PDCA ดังนี้ 

1. ประชุมเตรียมความพร�อม
บุคลากร 

2. แต.งต้ังคณะกรรมการ
ผู�รับผิดชอบ 

3. วางแผนกําหนดเปkาหมาย
และแนวทาง ระยะเวลาและ
ทรัพยากรท่ีใช� 

4. ปฏิบัติตามแผน 
5. ตรวจสอบประเมินผล 
6. นําผลการประเมินมาพัฒนา

ปรับปรุง 
- นําผลสรุปจากการประเมินภายใน
มาจัดทําแผนในการพัฒนาในป'

- ให�สถานศึกษาร.วมกับครู 
ดําเนินการ ตามระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาอย.างต.อเนื่อง 
โดยยึดตามมาตรฐานเดิมท่ีผ.านมา 
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ประเด็นการนิเทศ สภาพท่ีพบ ข%อนิเทศ 
กับเปkาหมายคุณภาพท่ีสถานศึกษากําหนดไว�
ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือไม. 
อย.างไร (ผลผลิต/ผลลัพธ$) 
8. ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
มีความเหมาะสมสามารถขับเคลื่อนได�อย.างมี
ประสิทธิภาพหรือไม. อย.างไร 

ต.อไป 
- สถานศึกษามีการนิเทศติดตาม 
ตามแผน 
- ระบบประกันคุณภาพภายใน มี
ประสิทธิภาพ เพราะสามารถ
นํามาใช�ในการวางแผนและพัฒนา
งานในแต.ละด�าน 

 
ข%อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
 ไม.มี 

 
คณะกรรมการนิเทศ สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย 

เมษายน 2561 
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10. แบบบันทึกการนิเทศผลการดําเนินงานป,งบประมาณ 2561 เรื่อง การส�งเสริมคุณธรรม จริยธรรมใน
สถานศึกษา 
 

ประเด็นการนิเทศ สภาพท่ีพบ ข%อนิเทศ 
1. สถานศึกษามีความรู% ความเข%าใจเก่ียวกับ
สถานศึกษาคณุธรรมหรือไม�/อย�างไร 

1.1 มีกระบวนการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมสถานศึกษาอย.างไร 

1) ผู�บริหาร ครู ผู�เรียน และบุคลากร 
ทราบแผนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ
สถานศึกษา 

2) มีภาพความสัมพันธ$ท่ีดีระหว.างครู 
ผู�เรียน ผู�บรหิาร คณะกรรมการสถานศึกษา และ
ผู�ปกครอง 

3) ครูและผู�เรียนมีความสุข ยิ้มแย�ม 
แจ.มใส ทักทาย โต�ตอบอย.างมีสัมมาคารวะ  

4) สภาพแวดล�อมของสถานศึกษา
สะอาด ร.มรื่น น.าเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.2 คณะทํางานมีกลไกและใช�โครงการ/

กิจกรรมด�านคุณธรรมเป!นเครื่องมือท่ีทุกคนมี
ส.วนร.วมในการลงมือปฏิบัติเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา 

1) ครู ผู�เรียน ผู�บริหาร แบ.งงาน
รับผิดชอบพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรม 

2) มีโครงการกิจกรรมด�านคุณธรรม 
ท่ีแต.ละคนมีส.วนร.วมลงมือปฏิบัติหรือไม.
อย.างไร อาทิ 

 
 

 
 
 กศน.อําเภอ มีการจัดทําแผน
คุณธรรม โดยมีแผนพัฒนา
สถานศึกษา แผนปฏิบัติงาน
รายบุคคล แผนการจัดการเรียน
การสอน 
- มีภาพความสัมพันธ$ท่ีดีระหว.างครู 
ผู�เรียน ผู�บริหาร คณะกรรมการ 
กศน.ตําบล คณะกรรมการ
สถานศึกษา เป!น 
- ครูและผู�เรียนมีความสุขในการ
จัดการเรียนการสอนและการเข�า
ร.วมดําเนินการในการทํากิจกรรม/
โครงการ พูดจากับครูด�วยความ
สุภาพ 
- สภาพแวดล�อมของสถานศึกษา 
และ กศน.ตําบล มีการทําความ
สะอาด ร.มรื่น น.าเรียนรู� โดยผ.าน
การทํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
(กพช.) 
- ครู ผู�เรียน ผู�บริหาร แบ.งงาน
รับผิดชอบ ตามคําสั่ง 
- มีโครงการกิจกรรมด�านคุณธรรม 
โดยจัดเป!นกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต (กพช.) ด�านการเป!นจิตอาสา
ในการพัฒนา  การพัฒนาทําความ
สะอาด กศน.ตําบล/อําเภอ 
- การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
- โครงการต.างๆ อาทิเช.น 
  โครงการอบรมเสริมสร�าง
คุณธรรม จริยธรรมและค.านิยม 12 

 
 
- สถานศึกษาควรจัดให�มีการ
สรุปผลการดําเนินงานกิจกรรม
ส.งเสริมคุณธรรมเป!นการเฉพาะ
เพ่ือเป!นการประเมินผลสัมฤทธิ์
คุณธรรมของผู�เรียน หลักสูตร 
ต.าง ๆ และผลกระทบท่ีเกิด
ข้ึนกับสังคม ชุมชน และให�มีการ
ติดตามอย.างต.อเนื่อง 
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ประเด็นการนิเทศ สภาพท่ีพบ ข%อนิเทศ 
1.3 พฤติกรรมท่ีพึงประสงค$ใน

สถานศึกษาเพ่ิมข้ึนหรือไม. อย.างไร อาทิ 
1) ครู ผู�เรียน ผู�บริหาร มีวินัยในการ

ปฏิบัติตามหน�าท่ีท่ีรับผิดชอบ 
2) ครู ผู�เรียน ผู�บริหาร มีพฤติกรรม 

ท่ีพึงประสงค$ ตามคุณธรรมอัตลักษณ$ของ
สถานศึกษา 

1.4 พฤติกรรมท่ีไม.พึงประสงค$ใน
สถานศึกษาลดลงหรือไม. อย.างไรบ�าง (ระบุ) 

1.5 เกิดกระบวนการมีส.วนร.วมในการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษาจาก
ทุกภาคส.วนท่ีเก่ียวข�อง เช.น ผู�บริหาร ครู 
บุคลากร ผู�ปกครอง ชุมชน ดังต.อไปนี้ หรือไม. 
อย.างไร 

 1) บรรยากาศในสถานศึกษาทุกภาค
ส.วนร.วมมือกันปฏิบัติงาน ครู ผู�เรียน 
ผู�บริหาร ร.วมกันปฏิบัติงานเพ่ือบรรลุ
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค$ตามท่ีกําหนดไว�ใน
คุณธรรมอัตลักษณ$ของสถานศึกษา 

1.6 มีองค$ความรู� นวัตกรรม การสร�าง
เสริมคุณธรรม จริยธรรม และบูรณาการกับ
การเรียนรู�ในชั้นเรียนหรือไม. 

 
1.7 สถานศึกษามีความพร�อมในการเป!น

แหล.งศึกษาดูงานการพัฒนาคุณธรรม จรยิธรรม
หรือไม. อย.างไร 

 
 
 
 

2.สถานศึกษาได%ดําเนนิการตามแนวทาง
สถานศึกษาคุณธรรมหรือไม�/อย�างไร 
 
 
 
 

ประการ  กิจกรรมชมรม TO BE 
NUMBER ONE  โครงการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต  
กิจกรรมทักษะชีวิตปkองกันยาเสพ
ติด  โครงการค.ายอาสายุวกาชาด  
โครงการพัฒนาผู�เรียนกิจกรรม
ประวัติศาสตร$ชาติไทย และบุญคุณ
พระมหากษัตริย$ 
 
 
- ครู ผู�เรียน ผู�บริหาร มีวินัยในการ
ปฏิบัติตามหน�าท่ีท่ีรับผิดชอบ 
เป!นไปตามอัตลักษณ$ของ
สถานศึกษา “มีคุณธรรม มีวินัย 
จิตใจสาธารณะ และมีอุดมการณ$
ความยึดม่ันในสถาบันของชาติ” 
เกิดการมีส.วนร.วมในการพัฒนา
ความร.วมมือด�านต.างๆ เกิดตาม
สัมพันธ$ท่ีดี ลดพฤติกรรมท่ีไม.พึง
ประสงค$ ท่ัวไป ในสถานศึกษา และ
นอกสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- สถานศึกษาได�ดําเนินการตาม
แนวทางสถานศึกษาคุณธรรมโดย -
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ประเด็นการนิเทศ สภาพท่ีพบ ข%อนิเทศ 
3.สถานศึกษามีการติดตามผลการ
ดําเนินงานสถานศึกษาคุณธรรมหรือไม�/
อย�างไร 
 
4. ผลการปฏิบัติงานท่ีสะท%อนถึงผลการ
พัฒนาด%านสถานศึกษาคุณธรรม (ผลผลิต/
ผลลัพธT) รางวัลต�างๆมีหรือไม� อะไรบ%าง 
(ระบุ) 

- มีแผนการดําเนินงาน/โครงการ/
กิจกรรม มีการสรุปผลการ
ดําเนินงานและมีการติดตามผลการ
ดําเนินงาน 
- สถานศึกษามีการติดตามผลการ
ดําเนินงานโดยการให�ครู ผู�เรียนทํา
การประเมินผลคุณธรรม จริยธรรม
และค.านิยมท่ีพึงประสงค$เป!น
รายบุคคล (ภาคเรียนละ 1 ครั้ง) 
- ผู�บริหาร และบุคลากรได�รับการ
ยกย.องเชิดชูเกียรติ ได�รับรางวัล
ต.าง ๆ เช.น รางวัลครูดีของ สกสค.  
ครู/บุคลากร ดีเด.น เนื่องในโอกาส
วันครูประจําป' 
 
 

 
ข%อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
 ไม.มี 

 
คณะกรรมการนิเทศ สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย 

เมษายน 2561 
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11. แบบบันทึกการนิเทศผลการดําเนินงานป,งบประมาณ 2561 เรื่อง พระบรมราโชบายด%านการศึกษา
ของในหลวงรัชกาลท่ี 10 
 

ประเด็นการนิเทศ สภาพท่ีพบ ข%อนิเทศ 
1. สถานศึกษาจัดให�บุคลากรและผู�เรียนมีความรู�
ความเข�าใจพระบรมราโชบายด�านการศึกษา 
ของในหลวงรัชกาลท่ี 10 หรือไม.อย.างไร 
 1.1 มีทัศนคติท่ีถูกต�องต.อบ�านเมือง 
  1) มีความรู�ความเข�าใจต.อบ�านเมือง 
  2) ยึดม่ันในศาสนา 
  3) ม่ันคงในสถาบันพระมหากษัตริย$ 
  4) มีความเอ้ืออาทรต.อครอบครัว
และชุมชนของตน 
 1.2 มีพ้ืนฐานชีวิตท่ีม่ันคง – มีคุณธรรม 
  1) รู�จักแยกแยะสิ่งท่ีผิด–ชอบ/ชั่ว-ดี 
  2) ปฏิบัติแต.สิ่งท่ีชอบ สิ่งท่ีดีงาม 
  3) ปฏิเสธสิ่งท่ีผิด สิ่งท่ีชั่ว 
  4) ช.วยกันสร�างคนดีให�แก.บ�านเมือง 
 1.3 มีงานทํา – มีอาชีพ 
  1) การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว
หรือการฝRกฝนอบรมในสถานศึกษาต�องมุ.งให�
เด็กและเยาวชนรักงาน สู�งาน ทําจนงาน
สําเร็จ 
  2) การฝRกฝนอบรมท้ังในหลักสูตร
และนอกหลักสูตรต�องมีจุดมุ.งหมายให�ผู�เรียน
ทํางานเป!นและมีงานทําในท่ีสุด 
  3) สถานศึกษามีวิธีการสนับสนุน
ผู�สํ า เร็จหลักสูตร มีอาชีพ มีงานทํา จน
สามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว 
 1.4 เป!นพลเมืองดี 
  1) การเป!นพลเมืองดี เป!นหน�าท่ีของ
ทุกคน 
 
  2) ครอบครัว-สถานศึกษาและสถาน
ประกอบการต�องส.งเสริมให�ทุกคนมีโอกาสทํา
หน�าท่ีเป!นพลเมืองดี 
  3) การเป!นพลเมืองดี “เห็นอะไรท่ีจะ

1. สถานศึกษามีกิจกรรมอบรม
ประชาชนในด�านบทบาทหน�าท่ี
ของพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย 
โดยร.วมกับ สํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกต้ัง 
2. สถานศึกษาดําเนินการจัด
กิจกรรมเก่ียวกับหน�าท่ีพลเมืองกับ
นักศึกษา กศน. ตามเนื้อหาวิชา
หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
3. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม
ค.ายนักศึกษาด�านคุณธรรม 
จริยธรรม ได�แก. 

- ค.ายลูกเสือยุวกาชาด 
- ค.ายลูกเสือคุณธรรม 

จริยธรรม 
- ค.ายลูกเสือ ต�านยาเสพติด 
- ค.ายปรองดองสมานฉันท$ 
- ค.ายเยาวชนอาสาปkองกันยา

เสพติด 
4. ครู กศน. สอดแทรกเนื้อหาโน�ม
น�าวจิตใจให�เยาวชนรักงาน สู�งาน 
ขยันหม่ันเพียร ในค.าย/ เวที
ประชาคมต.าง ๆ สอนอาชีพแก.
กลุ.มอาชีพเพ่ือการมีงานทํา ศึกษา
ดูงาน 
5. การเป!นพลเมืองดี สถานศึกษา
กิจกรรมจัดกิจกรรมเวทีประชาคม
ร.วมกับหน.วยงานต.าง ๆ โดยให�
นักศึกษามีส.วนร.วม 
6. สถานศึกษา มีกิจกรรมตามพระ
บรมราโชบายรัชกาลท่ี 10 ในด�าน
จิตอาสาโดยมีนักศึกษาเป!นแกนนํา 
ได�แก. 

1. แนะนําให�สถานศึกษาและครูท่ี
จัดกิจกรรมสรุปรวบรวมข�อมูลผล
การปฏิบัติงานตามพระบรมราโชบาย
ด�านการศึกษาของในหลวงรัชกาล
ท่ี 10 แยกเป!นกิจกรรมด�านต.าง ๆ 
พร�อมรายละเอียดข้ันตอนวิธีการ
ดําเนินงานเปkาหมายผลการ
ดําเนินงานเป!นเอกสารอ�างอิงได� 
2. ให�สถานศึกษาร.วมกับครูใน
พ้ืนท่ีประเมินผลการปฏิบัติหน�าท่ี
ของจิตอาสาอย.างต.อเนื่องเพ่ือ
พัฒนาและให�เพ่ิมกิจกรรมต.อเนื่อง
ยั่งยืน 
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ประเด็นการนิเทศ สภาพท่ีพบ ข%อนิเทศ 
ทํ าเ พ่ื อบ� านเมืองได� ก็ ต� องทํ า” เช. น งาน
อาสาสมัคร งานบําเพ็ญประโยชน$ งานสาธารณ
กุศลให�ทําด�วยความมีน้ําใจ และความเอ้ืออาทร 
2. สถานศึกษาได�ดําเนินการตามพระบรม 
ราโชบายของในหลวงรัชกาลท่ี 10 หรือไม. 
และมีกระบวนการข้ันตอนการดําเนินงาน
อย.างไร 
3. สถานศึกษามีการติดตามผลการดําเนินงาน
ตามพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลท่ี 
10 หรือไม. อย.างไร 
4. ผลการปฏิบั ติงานท่ีสะท�อนถึงผลการ
พัฒนาด�านพระบรมราโชบายด�านการศึกษา
ของในหลวงรัชกาลท่ี 10 (ผลผลิต/ผลลัพธ$) 

- จิตอาสาด�านสุขภาพ 
- จิตอาสาปkองกันอุบัติเหตุ 
- จิตอาสาบําเพ็ญประโยชน$ 
- ค.ายลูกเสือ – ยุวกาชาด 

 
ข%อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
 ไม.มี 

 
คณะกรรมการนิเทศ สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย 

เมษายน 2561 
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12. เครื่องมือนิเทศการดําเนินงานขับเคล่ือนโครงการประวัติศาสตรTชาติไทยและบุญคุณของ
พระมหากษัตริยTไทย ป,งบประมาณ 2561 
  

ประเด็นการนิเทศ สภาพท่ีพบ ข%อนิเทศ  
1. การอบรมประวัติศาสตร$ชาติไทย ฯ ของสํานักงาน 
กศน.จังหวัด มีการดําเนินอย.างไร 
    - ใช�หลักสูตรใด  

- ระยะเวลาก่ีวัน  
- ผู�เข�าอบรมเป!นใคร  
- วิทยากรมาจากหน.วยงานใด 
- ใช�สื่ออะไรบ�าง 
- วิธีการวัดผล ประเมินผลทําอย.างไร 

2. กระบวนการอบรมดําเนินการอย.างไร 
3. ผู�ผ.านการอบรมหลักสูตรท่ีสํานักงาน กศน.
จังหวัดจัด มีความรู�  ความเข�าใจและทักษะ
สามารถนําไปขยายผลได�หรือไม. อย.างไร 
4. ผู�ผ. านการอบรมนําความรู� ไปถ.ายทอดแก.
ประชาชนอย.างไร มีแผนการจัดกิจกรรมหรือไม. 
ดําเนินการอย.างไร 
5. ผู�ผ.านการอบรมนําความรู�ไปถ.ายทอดแก.ผู�เรียน
อย.างไร มีแผนการจัดกิจกรรมหรือไม.  ดําเนินการ
อย.างไร  
6.  ผลการจัด กิจกรรม ทําให�กลุ. มเปkาหมาย 
มีความรู� ความเข�าใจประวัติศาสตร$ชาติไทย และ
สํานึกในบุญคุณของพระมหากษัตริย$ไทยหรือไม. 
อย.างไร 
7. หลังจากการจัดกิจกรรม  ผู�เรียนและประชาชน 
ได�รับความรู�ไปแล�ว มีพฤติกรรมหรือการดําเนินการ
ต.อเนื่องอย.างไร หรือไม. เช.น บอกเล.าต.อ ปฏิบัติตน
เป!นจิตอาสา ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ  
8. การจัดกิจกรรมตามโครงการได�รับการสนับสนุน
จากหน.วยงานต�นสังกัดและภาคีเครือข.ายหรือไม. 
อย.างไรบ�าง 
 
 
 

1. สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย  
มีแผนจัดอบรมครู และบุคลากร 
ในสังกัด และนักศึกษาแกนนํา
บางส.วน โดยดําเนินการในภาค
เรียนท่ี 1/2561 (ไตรมาส 3)  

- ใช�หลักสูตรอบรม 2 วัน 
- วิทยากรจาก กอ.รมน.

จังหวัดและภูมิปLญญาด�าน
ประวัติศาสตร$ท�องถ่ิน 

- วัตถุประสงค$ เพ่ือให�ผู�เข�ารับ
การอบรม มีความรักชาติและ
สํานึกบุญคุณพระมหากษัตริย$และ
ภูมิใจในประวัติศาสตร$ท�องถ่ิน  
2. กิจกรรมท่ีสถานศึกษา
ดําเนินการเก่ียวกับประวัติศาสตร$
ไทย ได�แก.  

- ค.ายอนุรักษ$
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

- ทัศนศึกษาโบราณสถาน
เรียนรู�ประวัติศาสตร$ท�องถ่ิน 

- ทัศนศึกษานิทรรศการความ
เป!นมาของประเทศไทย (มิวเซียม
ติดล�อ) 
 

1. สํานักงาน กศน.จังหวัด 
ดําเนินการจัดอบรมใน
ภาพรวม 
2. สถานศึกษาและครูจัด
กิจกรรมต.อเนื่อง โดยบูรณา
การกับเนื้อหาวิชาการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานและจัดกิจกรรม
ศึกษาเรียนรู�ประวัติศาสตร$
ท�องถ่ิน 
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9. ปLญหา อุปสรรคจากการดําเนินงานมีหรือไม. ถ�ามี 
โปรดระบุ 
 
ข%อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
 ไม.มี 
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13. เครื่องมือนิเทศการดําเนินงานขับเคล่ือนโครงการไทยนิยม ย่ังยืน ป,งบประมาณ 2561 
 

ประเด็นการนิเทศ สภาพท่ีพบ ข%อนิเทศ  
การดําเนินงาน ระยะท่ี 1 
1. กลุ.มเปkาหมายท่ีเข�าร.วมเวทีมีความเข�าใจใน
เปkาประสงค$การสร�างการรับรู�ของเวทีท่ี 1 หรือไม. 
อย.างไร 
2. กลุ.มเปkาหมายท่ีเข�าร.วมเวทีมีความพึงพอใจมากน�อย 
เพียงใด (จากการสังเกต พูดคุยของบุคลากร กศน. 
ท่ีเข�าร.วมเวที) 
3. ครู กศน. /บุคลากรท่ีเป!นกรรมการระดับตําบล 
ท่ีร.วมเป!นคณะกรรมการแต.ละระดับ มีความรู� 
ความเข�าใจเปkาหมายและแนวทางการดําเนินงาน
โครงการมากน�อย เพียงใด 
4. ผู�บริหารระดับจังหวัด/อําเภอ ให�การสนับสนุน 
ส.งเสริม หรือไม. อย.างไร  
5. กระบวนการดําเนินงานขับเคลื่อนตาม Road 
map ระยะ ท่ี1 เป!นอย.างไร 

5.1 ครู กศน. /บุคลากรท่ีเป!นกรรมการระดับ
ตําบล มีบทบาทอย.างไรบ�างในการจัดทําเวที  

5.2 กระบวนการจัดเวทีดําเนินการอย.างไร 
ประชาชนมีส.วนร.วมมากน�อยเพียงใด 
6. ผลจากการจัดทําเวที ครั้งท่ี 1 ได�ข�อมูลปLญหา/
ความต�องการของประชาชน อะไรบ�าง (โปรดระบุ) 
7. กิจกรรมท่ี กศน. เข�าไปสนับสนุนภายหลังการ
จัดทําเวที มีหรือไม. ถ�ามี โปรดระบุ 
8. ผลจากการจัดทําเวที ท่ีเป!นประโยชน$ต.อการ
ดําเนินงานของ กศน.มีหรือไม. ถ�ามี โปรดระบุ (เช.น 
ครูได�รับการยอมรับ/ครูได�ข�อมูลความต�องการของ
ชุมชนท่ีเป!นปLจจุบัน /นํากิจกรรม กศน. เข�าสู.
แผนพัฒนาตําบล ฯลฯ) 
 9. ปLญหา อุปสรรคจากการดําเนินงานมีหรือไม. ถ�า
มี โปรดระบุ 

 
1. บุคคลของ กศน. ส.วนใหญ.เป!น
กรรมการในคณะกรรมเวทีไทย
นิยมยั่งยืน ระดับตําบล 
2. กลุ.มเปkาหมายท่ีร.วมเวทีส.วน
ใหญ.เป!นผู�สูงอายุหรือไม.ได�เป!น
กําลังหลักของครอบครัว 
กลุ.มเปkาหมายท่ีร.วมเวทีมีความ
พึงพอใจในกิจกรรมเวทีไทยนิยม 
ยั่งยืน มาก 
3. ครูเป!นคณะกรรมการระดับ
ตําบลมีความรู� ความเข�าใจ
เปkาหมายของการดําเนินงาน 
4. ผู�บริหาร ระดับจังหวัดและ
ระดับอําเภอให�ความสําคัญ โดย
ให�ครูปรับแผนการปฏิบัติงาน
ประจําป'เพ่ือเข�าร.วมเวที โดย
ไม.ให�ส.งผลกระทบต.อการ
ปฏิบัติงานประจํา 
5. ผลจากการจัดทําเวทีไทยนิยม 
ยั่งยืน ครั้งท่ี 1 สถานศึกษานํา
สภาพปLญหาจากการทําเวทีมา
บูรณาการกับแผนงานกิจกรรม 
กศน. ด�านการส.งเสริมอาชีพและ
ปLญหาขยะ 

 
1. ครู ควรนําปLญหาความ
ต�องการท่ีได�จากการทําเวทีไทย
นิยม ยั่งยืน มาบูรณาการกับ
กิจกรรม กศน. โดยจัดทําเป!น
แผน Micro Planning ของ
ตําบล 
2. ครู ควรปรับแผนการ
ปฏิบัติงานประจําและเข�าร.วม
เวทีทุกครั้งจนครบกระบวนการ
ทํางานโดยไม.ให�กระทบกับงาน
ประจํา 

การดําเนินงาน ระยะท่ี 2 
1. กลุ.มเปkาหมายท่ีเข�าร.วมเวทีมีความเข�าใจใน
เปkาประสงค$การสร�างการรับรู�ของเวทีท่ี 2 หรือไม. 
อย.างไร 
 

 
1. ในการจัดทําเวทีไทยนิยม 
ยั่งยืน ครั้งท่ี 2 ครูและบุคลากร
ของ กศน. เป!นคณะกรรมการ

 
ให�สถานศึกษาและครู กศน. 
ปรับแผนการปฏิบัติงาน โดย
บูรณาการให�สอดคล�องกับความ
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ประเด็นการนิเทศ สภาพท่ีพบ ข%อนิเทศ  
2. กลุ.มเปkาหมายท่ีเข�าร.วมเวทีมีความพึงพอใจมากน�อย 
เพียงใด (จากการสังเกต พูดคุยของบุคลากร กศน.
ท่ีเข�าร.วมเวที) 
3. มีการติดตามผลการขับเคลื่อนการแก�ปLญหา
ประชาชนในส.วนของ กศน. (ตามเวทีท่ี 1) หรือไม.
ดําเนินการอย.างไร ผลเป!นอย.างไร 

4. กระบวนการดําเนินงานขับเคลื่อนตาม Road 
map ระยะท่ี 2 เป!นอย.างไร 

4.1 ครู กศน. /บุคลากรท่ีเป!นกรรมการระดับ
ตําบล มีบทบาทอย.างไรบ�างในการจัดทําเวที  
   4.2 กระบวนการจัดเวทีดําเนินการอย.างไร 
ประชาชนมีส.วนร.วมมากน�อยเพียงใด 

5. กิจกรรมการจัดทําเวที  มีส.วนสนับสนุนให�เกิด
สิ่งต.อไปนี้หรือไม. อย.างไร 

- การสร�างความสามัคคีปรองดอง การทํา
สัญญาประชาคม      

- การรับรู�สิทธิ หน�าท่ี  รู�กฎหมาย 

- การรู�รักประชาธิปไตยไทยนิยม  
- การรู�กลไกการบริหารราชการ  

6. กิจกรรมท่ี กศน. เข�าไปสนับสนุนภายหลัง 
การจัดทําเวที มีหรือไม. ถ�ามี โปรดระบุ 
7. ผลจากการจัดทําเวที ท่ีเป!นประโยชน$ต.อการ
ดําเนินงานของ กศน.มีหรือไม. ถ�ามี โปรดระบุ 
8. ปLญหา อุปสรรคจากการดําเนินงานมีหรือไม.  
ถ�ามี โปรดระบุ 

ระดับตําบล มีหน�าท่ีเป!นวิทยากร
ให�ความรู�ในเรื่องการรับรู�สิทธิ
และหน�าท่ีของพลเมือง 
ประชาธิปไตย หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และด�านอ่ืน ๆ 
โดยคณะกรรมการผู�รับผิดชอบ
เวทีแต.ละคณะจะมอบหมาย
หน�าท่ีต.างกัน 
2. ผลจากการมีส.วนร.วมเวทีไทย
นิยม ยั่งยืน จะเป!นประโยชน$
อย.างยิ่งสําหรับงานกิจกรรม 
กศน. สามารถจัดกิจกรรม
ต.อเนื่องตามความต�องการของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี โดยนําปLญหา
ความต�องการจากการทําเวทีมํา
ดําเนินการทําให�เกิดการบูรณา
การและสอดรับกับนโยบายของ
รัฐบาล 
 

ต�องการของเวทีไทยนิยม ยั่งยืน 
โดยให�กิจกรรม กศน. เป!น
กิจกรรมต.อเนื่องจากกิจกรรม
เวทีไทยนิยมยั่งยืน 

การดําเนินงาน ระยะท่ี 3  
1. กลุ.มเปkาหมายท่ีเข�าร.วมเวทีมีความเข�าใจใน
เปkาประสงค$การสร�างการรับรู�ของเวทีท่ี 3 หรือไม. 
อย.างไร 

2. กลุ.มเปkาหมายท่ีเข�าร.วมเวทีมีความพึงพอใจมากน�อย 
เพียงใด (จากการสังเกต พูดคุยของบุคลากร กศน.
ท่ีเข�าร.วมเวที) 
3. มีการติดตามผลการขับเคลื่อนการแก�ปLญหา
ประชาชนในส.วนของ กศน. (ตามเวทีท่ี 2) หรือไม. 
ดําเนินการอย.างไร ผลเป!นอย.างไร 

4. กระบวนการดําเนินงานขับเคลื่อนตาม Road 

  



 
รายงานผลการนิเทศกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย คร่ึงป,แรก ประจําป,งบประมาณ 2561 68 
 

สํานักงานส�งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาอัธยาศัยจงัหวัดสุโขทัย 

ประเด็นการนิเทศ สภาพท่ีพบ ข%อนิเทศ  
map ระยะท่ี 3 เป!นอย.างไร 

4.1 ครู กศน. /บุคลากรท่ีเป!นกรรมการระดับ
ตําบล มีบทบาทอย.างไรบ�างในการจัดทําเวที  
   4.2 กระบวนการจัดเวทีดําเนินการอย.างไร 
ประชาชนมีส.วนร.วมมากน�อยเพียงใด 

5. กิจกรรมการจัดทําเวที  มีส.วนสนับสนุนให�
ประชาชนน�อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ใช�ในการดําเนินชีวิตและการสร�างวินัยในการออม
หรือไม. อย.างไร 

6. กิจกรรมท่ี กศน. เข�าไปสนับสนุนภายหลังการ
จัดทําเวที มีหรือไม. ถ�ามี โปรดระบุ 
7. ผลจากการจัดทําเวที ท่ีเป!นประโยชน$ต.อการ
ดําเนินงานของ กศน.มีหรือไม. ถ�ามี   โปรดระบุ  
8. ปLญหา อุปสรรคจากการดําเนินงานมีหรือไม. ถ�า
มี โปรดระบุ 
การดําเนินงาน ระยะท่ี 4 
1. กลุ.มเปkาหมายท่ีเข�าร.วมเวทีมีความเข�าใจใน
เปkาประสงค$การสร�างการรับรู�ของเวทีท่ี 4 หรือไม. 
อย.างไร 

2. กลุ.มเปkาหมายท่ีเข�าร.วมเวทีมีความพึงพอใจมากน�อย 
เพียงใด (จากการสังเกต พูดคุยของบุคลากร กศน.
ท่ีเข�าร.วมเวที) 
3. มีการติดตามผลการขับเคลื่อนการแก�ปLญหาของ
ประชาชนในส.วน กศน. (ตามเวทีท่ี 3) หรือไม.
ดําเนินการอย.างไร ผลเป!นอย.างไร 

4.กระบวนการดําเนินงานขับเคลื่อนตาม Road 
map ระยะท่ี 4 เป!นอย.างไร 

4.1 ครู กศน. /บุคลากรท่ีเป!นกรรมการระดับ
ตําบล มีบทบาทอย.างไรบ�างในการจัดทําเวที  
   4.2 กระบวนการจัดเวทีดําเนินการอย.างไร 
ประชาชนมีส.วนร.วมมากน�อยเพียงใด 

5. กิจกรรมการจัดทําเวที  มีส.วนสนับสนุนให�
ประชาชนรู�เท.าทันเทคโนโลยีและร.วมแก�ไขปLญหา
ยาเสพติดหรือไม. อย.างไร 

6. กิจกรรมท่ี กศน. เข�าไปสนับสนุนภายหลังการ
จัดทําเวที มีหรือไม. ถ�ามี โปรดระบุ 
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ประเด็นการนิเทศ สภาพท่ีพบ ข%อนิเทศ  
7. ผลจากการจัดทําเวที ท่ีเป!นประโยชน$ต.อการ
ดําเนินงานของ กศน.มีหรือไม. ถ�ามี   โปรดระบุ  
8. ปLญหา อุปสรรคจากการดําเนินงาน มีหรือไม. ถ�า
มี โปรดระบุ 

 
ข%อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
 ไม.มี 

 
คณะกรรมการนิเทศ สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย 

เมษายน 2561 
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บทที่ 4 
 

ป%ญหา อุปสรรค ข(อเสนอแนะ 
 

ป%ญหาอุปสรรค 
 1. บุคลากรท่ีเป�นคณะกรรมการนิเทศ มีภาระงานมากทําให�การนิเทศกิจกรรมไม�เป�นไปตาม
แผนปฏิบัติการ ในการนิเทศบางครั้ง คณะนิเทศแต�ละคณะไปปฏิบัติหน�าท่ีไม�ครบทุกคน 
 2. ระยะเวลา จํานวนครั้งนิเทศน�อย 
 
ข(อเสนอแนะ 
 1. แบ�งหน�าท่ีภารกิจให�คณะนิเทศรับผิดชอบนิเทศกิจกรรมตามความชํานาญของแต�ละคน และให�
สามารถจําทําแผนการนิเทศได�ตามเวลาท่ีเหมาะสมโดยไม�จําเป�นต�องไปเป�นคณะ 
 2. ระยะเวลาในการนิเทศของผู�นิเทศ ควรให�ผู�นิเทศออกนิเทศ ติดตาม การดําเนินการจัดกิจกรรม 
อย�างต�อเนื่องและมีความถ่ีในการนิเทศมากข้ึน เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานแต�ละกิจกรรมเป�นระยะ ๆ 
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ภาคผนวก 
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คณะผู%จัดทํา 
 
 

ท่ีปรึกษา    

1. นางสาวเรณู  ลีสุวรรณ� ผู�อํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย 
2. นายอนันต� คงชุม รองผู�อํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย 
   
ผู%จัดทํา   
1. นายบรรเลง ยงญาติ นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 
2. ว)าท่ี ร.ต.ญ. นิศาชล คงนวน นักวิชาการศึกษา 
3. นางขวัญลดา คล�ายแท� นักวิชาการศึกษา 
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