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ก รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึษา ประจ าปีงบประมาณ๒๕๖๔ 

                                                                 คำนำ 
  ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้กำหนดให้
สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกำหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ แต่ละประเภทการศึกษา  
ที ่ร ัฐมนตรีว ่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด พร้อมทั ้งจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  
ของสถานศึกษาที ่ม ุ ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดำเนินการตามแผนที ่กำหนดไว้ จ ัดให้มี  
การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง
ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี ประกอบกับกฎกระทรวง
ศึกษาธิการ กำหนดระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพภายใน สำหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษา
นอกระบบ พ.ศ. ๒๕๕๕ ที ่อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ วรรคสาม และมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง  
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้กำหนด  
ให้สถานศึกษาต้องดำเนินการ ดังนี ้ ๑) จัดให้มีมาตรฐานการศึกษานอกระบบที่กระทรวงศึกษาธิการ  
ประกาศกำหนด ๒) จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี ๓) ดำเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี ๔) จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
๕) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๖) จัดทำรายงานการประเมิน
ตนเองประจำปี ๗) เสนอรายงานการประเมินคุณภาพภายในต่อคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด 
และภาคีเครือข่าย และเผยแพร่ต่อสาธารณชน ๘) นำผลการประเมินคุณภาพภายในมาเป็นส่วนหนึ่งของ  
การวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาและภาคีเครือขา่ย 
๙) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ ๑๐) ยึดหลักการมีส่วนร่วมของสถานศึกษา บุคลากรทุกคนในสถานศึกษา 
ภาคีเครือข่าย และผู้รับบริการ   
              ในการนี้ เพ่ือเป็นการดำเนินงานให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงดังกล่าวข้างต้นศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ จึงได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
เพื่อประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยวิเคราะห์จากแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีร่วมกับผลการดำเนินงานของสถานศึกษา และจัดให้มีการแลกเปลี ่ยน
เรียนรู้ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการประเมินตนเองของสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู เจ้าหน้าที่ และ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินคุณภาพภายใน และจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา พร้อมทั้งร่วมกัน
เสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีถัดไป ทั ้งนี ้ คณะกรรมการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องตามสภาพจริงของสถานศึกษา เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างยั่งยืน 
         
                                                                                                                            

                                                                  

                    
                   
                 ลงชื่อ            
                    (นายจารุวัฒน์ พุทธเนตร) 
         ครู รักษาการใน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ทะ 
               วันที่...๑๒. เดือน ..พฤศจิกายน..พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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                                                              สารบญั 
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คำนำ   ก 

สารบัญ    ข 

บทสรปุสำหรบัผู้บรหิาร  ง 

  บทที ่๑ ขอ้มลูพื้นฐานของสถานศึกษา     

• สภาพทั่วไปของสถานศึกษา  ๑ 

• ทิศทางการดำเนินงานของสถานศึกษา  ๑ 

• โครงสร้างการบริหารศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ      ๒ 

• จำนวนผู้เรียน ผู้รับบริการ และจำนวนผู้จัดการเรียนรู้   ๓ 
(ปีงบประมาณที่จัดทำรายงานการประเมินตนเอง) 

• จำนวนบุคลากร (ปีงบประมาณท่ีจัดทำรายงานการประเมินตนเอง)  ๔ 

• งบประมาณ (ปีงบประมาณท่ีจัดทำรายงานการประเมินตนเอง)  ๕ 

• กศน.ตำบล/ศูนย์การเรียนชุมชน  ๕ 

• แหล่งเรียนรู้  ๕ 

• ภาคีเครือข่าย  ๙ 

• ภูมิปัญญา                                                                                                ๙ 

• แผนปฏิบัติการประจำปี (ปีงบประมาณที่จัดทำรายงานการประเมินตนเอง)                   ๑๐ 

• รางวัล เกียรติบัตร การเชิดชูเกียรติที่สถานศึกษาได้รับ   ๑๘ 

• ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ที่ผ่านมา                                     ๒๒ 

• ผลการประเมินคุณภาพภายนอก ผลการประเมิน SAR                                           ๒๖ 

• ค่าเป้าหมายของสถานศึกษา  ๒๙ 

  บทที ่๒ ผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษา                                                              ๓๓ 

• ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    ๓๔ 
(เฉพาะมาตรฐานที่ ๑-๒) 

• ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาต่อเนื่อง (เฉพาะมาตรฐานที่ ๑-๒)                   ๙๗ 

• ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย (เฉพาะมาตรฐานที่ ๑-๒)            ๑๒๙ 

• ผลการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา (มาตรฐานที่ ๓)                  ๑๕๐  
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                                                              สารบญั (ตอ่) 

                                                                                                                           หนา้ 

  บทที ่๓ ผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษา 

• สรุปผลการประเมินตนเอง และแนวทางการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา                ๒๑๕ 

• มาตรฐานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     ๒๑๖ 

• มาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง   ๒๑๗ 

• มาตรฐานการศึกษาตามอัธยาศัย    ๒๑๙ 

ภาคผนวก  

• ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

• ค่าเป้าหมายเพ่ือใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน 
การศึกษาของสถานศึกษา 

• คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

• คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

• รายงานการประกันคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR 
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บทสรปุสำหรบัผู้บรหิาร 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ ตั้งอยู่เลขท่ี ๗/๓ หมู่ ๓ ตำบลนาครัว
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ มีการจัดการศึกษา ๓ ประเภท ประกอบด้วย 

 ❑ การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ❑ การศึกษาต่อเนื่อง 
 ❑ การศึกษาตามอัธยาศัย 
คณะกรรมการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตั้งแต่วันที่....๑...เดือน...พฤศจิกายน.. ถึงวันที่....๑๒..เดือน..พฤศจิกายน.. 
พ.ศ. ๒๕๖๔  ซึ่งจากการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา สามารถสรุป ได้ดังนี้  

สถานศึกษามีผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับ ดีเลิศ มีคะแนนรวมเท่ากับ ๘๘.๓๔ 
คะแนน และเม่ือพิจารณาผลการประเมินตนเองตามประเภทการจัดการศึกษาของสถานศึกษา พบว่า 
           ๑.มาตรฐานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษามีผลการประเมินตนเอง              
อยู่ในระดับ ดีเลิศ มีคะแนนรวมเท่ากับ ๘๔.๕๕ คะแนน  
           ๒.มาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง  สถานศึกษามีผลการประเมินตนเอง อยู่ในระดับ ดีเลิศ มีคะแนนรวม 
เท่ากับ ๘๔.๘๐ คะแนน  
           ๓.มาตรฐานการศึกษาตามอัธยาศัย สถานศึกษามีผลการประเมินตนเอง อยู ่ในระดับ ยอดเยี่ยม  
มีคะแนนรวมเท่ากับ ๙๕.๖๖ คะแนน   
 ทั้งนี้ จากการสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
โดยภาพรวมของสถานศึกษา จึงได้มีการกำหนดแนวทางเพื่อรักษาคุณภาพหรือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ที่สถานศึกษาคาดว่าจะนำไปดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป ดังนี้ 
 กศน.อำเภอแม่ทะ ดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีของ
สถานศึกษา รวบรวมข้อมูล ร่องรอย หลักฐาน และผลการดำเนินงานที่ดีเด่น (best practice) หรือนวัตกรรม 
ในแต่ละมาตรฐาน ของสถานศึกษาเป็นปัจจุบัน ถูกต้อง ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ  
  คณะกรรมการการประเมินตนเองของสถานศึกษา  หวังเป็นอย่างยิ ่งว ่า สถานศึกษาจะนำผล 
การประเมินจากรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ไปใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาต่อไป 
                                                 ลงชื่อ          

                                                (นายจารุวัฒน์ พุทธเนตร) 
                                             ประธานคณะกรรมการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
                             วันที่.....๑๒....เดอืน..พฤศจิกายน.... พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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๑ รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึษา ประจ าปีงบประมาณ๒๕๖๔ 

                                                           บทที ่๑ 
ขอ้มลูพื้นฐานของสถานศกึษา 

 สภาพทัว่ไปของสถานศึกษา 
ชื่อสถานศึกษา : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ 
ที่อยู่ : ๗/๓ หมู่ ๓       อำเภอ/เขต : แม่ทะ     จังหวัด : ลำปาง 
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๕๓ ๓๓๑๕๕๑   เบอร์โทรสาร : ๐๕๓ ๓๓๑๕๕๑    
E-mail ติดต่อ : maetha๕๒๑@gmail.com 
สังกัด : : สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง สำนักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 

 ทศิทางการดำเนนิงานของสถานศกึษา 

  วสิยัทัศน ์
  คนไทยได้รับโอกาสการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สามารถดํารงชีวิตที่เหมาะสม กับ
ช่วงวัย สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะที่จําเป็นในโลกศตวรรษที่ ๒๑ 

 พันธกจิ 
  ๑. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที ่ม ีค ุณภาพ สอ ดคล้องกับ 
หลักปร ัชญาของเศรษฐกิจพอเพ ียง เพื ่อยกระด ับการศึกษา พัฒนาทักษะการเร ียนร ู ้ของประชาชน  
ทุกกลุ่มเป้าหมาย ให้เหมาะสมทุกช่วงวัย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงบริบททางสังคม และก้าวสู่การเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้ตลอดชีวิต อย่างยั่งยืน 
  ๒. ส่งเสริม สนับสนุน แสวงหา และประสานความร่วมมือเชิงรุกกับภาคีเครือข่าย ให้เข้ามามีส่วนร่วม ใน
การสนับสนุนและจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในรูปแบบต่าง ๆ 
ให้กับประชาชน 
  ๓. ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา และนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้พัฒนาประสิทธิ ภาพ 
ในการจัดและให้บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง 
  ๔. พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ สื ่อและนวัตกรรม การวัดและประเมินผล  
ในทุกรูปแบบให้มีคุณภาพและมาตรฐาน สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน 
  ๕. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งจัดการศึกษา และ  
การเรียนรู้ที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 อตัลักษณ ์
  ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม อยู่อย่างพอเพียง 
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๓ รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึษา ประจ าปีงบประมาณ๒๕๖๔ 

 จำนวนผูเ้รยีน ผูร้บับรกิาร และจำนวนผูจ้ดัการเรยีนรู ้(ปงีบประมาณทีจ่ดัทำรายงานการประเมนิตนเอง) 

หลักสตูร/ประเภท 
จำนวนผู้เรยีน (คน) รวมจำนวน 

(คน) 
จำนวนผูจ้ัดการเรยีนรู ้
(คน) ชาย หญิง 

การศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
- ระดับประถมศึกษา ๑๘ ๕๖ ๗๔ ๑๗ 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๗๔ ๙๒ ๑๖๖ 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๑๔๐ ๑๒๔ ๒๖๔ 
รวมจำนวน (คน) ๒๓๒ ๒๗๒ ๕๐๔ ๑๗ 
 
การศึกษาตอ่เนือ่ง 
๑. โครงการศนูยฝ์ึกอาชพีชมุชน 
     - ๑ อำเภอ ๑ อาชีพ 
     - พัฒนาอาชีพระยะสั้น (กลุ่มสนใจ) 
     - ชั้นเรียนวิชาชีพ (๓๑ ชัว่โมงข้ึนไป) 

 
- 

๒๑ 
๖๑ 

 
๖๕ 

๓๗๑ 

๑๘๖ 

 
๖๕ 

๓๙๒ 
๒๔๗ 

 
๔ 

๔๐ 
๑๖ 

๒. โครงการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

๑๙๖ ๔๔ ๒๔๐ ๑๔ 

๓. โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคม
และชุมชน 

๙๑ ๒๓๕ ๓๒๖ ๑๑ 

๔. โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะ
ชีวิต 
 

๒๙ ๒๔๒ ๒๗๑ ๑๒ 

๕.โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาตไทย 
และบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย 
 

๒๑ ๓๙ ๖๐ ๒ 

๖. โครงการการจัดการและส่งเสริมการจัด
การศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือคงพัฒนาทางกาย 
จิต และสมองผู้สูงอายุ 
 

๑๑ ๔๙ ๖๐ ๒ 

๗. โครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชน
ระดับตำบล 
 

๓๕ ๒๑๖     ๑๕๑ ๑๐ 

รวมจำนวน (คน) ๔๖๕ ๑,๔๔๗    ๑,๙๑๒ ๑๑๑ 
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๔ รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึษา ประจ าปีงบประมาณ๒๕๖๔ 

หลักสตูร/ประเภท 
จำนวนผู้เรยีน (คน) รวมจำนวน 

(คน) 
จำนวนผูจ้ัดการเรยีนรู ้
(คน) ชาย หญิง 

การศึกษาตามอธัยาศัย 
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อห้องสมุดมี
ชีวิต 

๕,๓๗๐ ๑๒,๕๓๑ ๑๗,๙๐๑  
 
 
  
 
 

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและพัฒนาบ้าน
หนังสือชุมชน 

๑,๔๔๐ ๓,๓๖๐ ๔,๘๐๐ 

กิจกรรมไปที่ไหน อ่านที่นั่น (รถมินิโมบาย) ๓๔๕ ๘๐๕ ๑,๑๕๐ 
กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาว
ตลาด 

๓๗๓ ๘๗๑ ๑,๒๔๔ 

กิจกรรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ๓๘ ๑๕๒ ๑๙๐ 
กิจกรรมบรรณสัญจร (Book Voyage) ๒๒ ๕๒ ๗๔ 

           
กิจกรรมอ่านสร้างอาชีพ ๓๕ ๘๐ ๑๑๕ 
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเนื่องในวันสำคัญ ๑๕๒ ๓๕๓ ๕๐๕ 
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านใน กศน.ตำบล
สร้างใหม่ 

๗๘ ๑๘๒ ๒๖๐ 

รวมจำนวน (คน) ๗,๘๕๓ ๑๘,๓๘๖ ๒๖,๒๓๙           ๘๓ 

จำนวนบุคลากร (ปงีบประมาณที่จดัทำรายงานการประเมินตนเอง) 

ประเภท/ตำแหนง่ 
จำนวน (คน) 
ต่ำกวา่ ป.ตร ี ป.ตร ี ป.โท ป.เอก รวมจำนวน 

           - ข้าราชการครู - ๑ ๑ - ๒ 
           - บุคลากรทางการศึกษา - - - - - 
           - ลูกจ้างประจำ ๑ - - - ๑ 
           - อ่ืน ๆ (ระบุ)  - - - - - 
พนักงานราชการ      
 - ครูอาสาสมัคร - ๔ - - ๔ 
 - ครู กศน. ตำบล - ๙ ๑ - ๑๐ 
 - ครูศูนย์การเรียนชุมชน - - - - - 
 - อ่ืน ๆ (ระบุ)  - - - - - 
 - อ่ืน ๆ  (ระบุ) จ้างเหมาบริการ ๒ ๒ - - ๔ 
รวมจำนวน ๓ ๑๕ ๒ - ๒๑ 
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๕ รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึษา ประจ าปีงบประมาณ๒๕๖๔ 

 งบประมาณ (ปงีบประมาณทีจ่ดัทำรายงานการประเมนิตนเอง) 
- เงินงบประมาณ         ๒,๓๑๘,๖๑๑          บาท 
- เงินนอกงบประมาณ              -                    บาท 

 รวมจำนวนเงิน        ๒,๓๑๘,๖๑๑          บาท 

 กศน.ตำบล/ศนูย์การเรยีนชมุชน 

กศน.ตำบล ที่ตัง้ ผูป้ระสานงาน/ผูร้บัผิดชอบ 

กศน.ตำบลหัวเสือ บ้านหัวเสือ หมู่ที่ ๒ ตำบลหัวเสือ นางสาวนิลุบล อินต๊ะรัตน์ 
กศน.ตำบลดอนไฟ บ้านนาฟาน หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนไฟ นางสายไหม  กรรเชียง 
กศน.ตำบลวังเงิน บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ ๕ ตำบลวังเงิน  นางสาวณิษฏ์ชนันท์ ตุ้ยวงศ์ษา 
กศน.ตำบลแม่ทะ บ้านท่าแหน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลแม่ทะ  นายสิทธิพร  ละออง 
กศน.ตำบลนาครัว บ้านน้ำโท้ง หมู่ที่  ๑ ตำบลนาครัว  นางอรวรรณ  เตชะอุ่น 
กศน.ตำบลน้ำโจ้ บ้านแม่ปุง หมู่ที่ ๗ ตำบลน้ำโจ้  นางยศัสกร  วงศ์บุญมา 
กศน.ตำบลป่าตัน บ้านดอกสะบันงา หมู่ที่ ๘ ตำบลป่าตัน นางสาวบงกช เกิดในวงศ์ 
กศน.ตำบลบ้านกิ่ว บ้านกิ่วหลวง หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านกิ่ว นางสาวกรชนก  ติ๊บใจ 
กศน.ตำบลบ้านบอม บ้านบอมพัฒนา หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านบอม นางสาวณัฏฐณิชา ใจตา 
กศน.ตำบลสันดอนแก้ว บ้านสันป่าเปา หมู่ที่ ๕ ตำบลสันดอนแก้ว   นางสาวทิพวรรณ  แสนหล้า 

 แหลง่เรยีนรู ้ 

แหล่งเรยีนรู ้ ด้าน ทีอ่ยู/่เบอรโ์ทรศพัท์ ผูร้บัผดิชอบ 

วัดพระธาตุดอยผาปูน - ประวัติความเป็นมา  
- ศาสนาวัฒนธรรม 

บ้านหลุก ตำบลนาครัว  
อำเภอแม่ทะ  
จังหวัดลำปาง 

 

แหล่่งเรียนรู้การปลูกผัก
ปลอดสารพิษ 

- การปลูกผักปลอดสารพิษ บ้านน้ำโท้ง หมู่ที่ ๑ 
ตำบลนาครัว   
อำเภอแม่ทะ 
จังหวัดลำปาง 

 

วัดบ้านดอนไฟ - ศาสนสถาน (สถานที่จัด
กิจกรรม การศึกษาเพ่ือ
พัฒนาทักษะชีวิต และ 
การศึกษาอาชีพ) 

บ้านดอนไฟ หมู่ที่ ๗ 
ตำบลดอนไฟ 
จังหวัดลำปาง 

นายสมาน วงศ์กาปิน 
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๖ รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึษา ประจ าปีงบประมาณ๒๕๖๔ 

 ภาคเีครอืขา่ย  
ภาคเีครอืขา่ย  
(กลุม่ องค์กร และหนว่ยงาน) 

ด้าน ทีอ่ยู ่ เบอรโ์ทรศัพท ์

ที่ว่าการอำเภอแม่ทะ หน่วยงานราชการ ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ  
จังหวัดลำปาง 

๐๕๔-๒๘๙๒๒๒ 

เทศบาลตำบลนาครัว หน่วยงานราชการ บ้านหลุก หมู่ ๖  
ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ
จังหวัดลำปาง 

๐๕๔-๒๙๙๐๗๗ 

โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ หน่วยงานราชการ บ้านน้ำโท้ง หมู่ ๑  
ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ  
จังหวัดลำปาง 

๐๕๔-๒๘๙๒๔๑ 

เกษตรอำเภอ หน่วยงานราชการ บ้านอ้วน หมู่ ๓  
ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ  

๐๕๔-๒๘๙๑๙๗ 

โรงเรียนเทศบาลตำบลนาครัว หน่วยงานราชการ ๒๙๙ หมู่ ๖ ตำบลนาครัว 
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 

- 

โรงเรียนบ้านหลุก หน่วยงานราชการ ๑๖ หมู่ ๑๑ ตำบลนาครัว อำเภอ
แม่ทะ จังหวัดลำปาง 

๐๕๔-๒๘๙๒๔๕ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุุขภาพ
ตำบลบ้านอ้วน 

หน่วยงานราชการ บ้านอ้วน หมู่ ๓  
ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ 
จังหวัดลำปาง  

- 

เทศบาลตำบลแม่ทะ หน่วยงานราชการ ๑๑๐/๑๐ หมู่ ๑๐  
ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ 

๐๕๔-๓๓๑๖๒๖ 

โรงพยาบาลแม่ทะ หน่วยงานราชการ บ้านท่าแหนพัฒนา หมู่ ๑๐ 
ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ 
จังหวัดลำปาง 

๐๕๔-๒๘๙๑๘๔ 

องค์การบริหารส่วน 
ตำบลบ้านกิ่ว 

หน่วยงานราชการ บ้านทุ่ง หมู่ ๖ ตำบลบ้านกิ่ว 
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 

๐๕๔-๒๙๐๒๙๗ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุุขภาพ
ตำบลบ้านกิ่ว 

หน่วยงานราชการ บ้านกิ่วหลวง หมู่ที่ ๑๐  
ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ 
จังหวัดลำปาง  

- 

โรงเรียนกิ่วประชาวิทยา หน่วยงานราชการ บ้านกิ่ิ่วหลวง หมู่ที่ ๑  
ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ 
จังหวัดลำปาง 

- 



 

  

ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง ๗ 

 

๗ รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึษา ประจ าปีงบประมาณ๒๕๖๔ 

ภาคเีครอืขา่ย  
(กลุม่ องค์กร และหนว่ยงาน) 

ด้าน ทีอ่ยู ่ เบอรโ์ทรศัพท ์

เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว หน่วยงานราชการ ๑๑๑ หมู่ ๔ ตำบลนาครัว 
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 

๐๕๔-๒๘๙๑๑๑ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลบ้านนาคต 

หน่วยงานราชการ หมู่ ๓ ตำบลป่าตัน  
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 

๐๕๔-๒๘๙๓๖๖ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
บ้านหนอง 

หน่วยงานราชการ บ้านหนอง หมู่ ๔  
ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ 
จังหวัดลำปาง 

๐๕๔-๓๔๖๑๗๒ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลบ้านแม่วะ 

หน่วยงานราชการ บ้านแม่วะ หมู่ ๓  
ตำบลสันดอนแก้ว  
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 

๐๘๗-๑๙๓๙๕๓๕ 

เทศบาลตำบลสิริราช หน่วยงานราชการ บ้านแม่วะ หมู่ ๓  
ตำบลสันดอนแก้ว  
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 

๐๕๔-๒๐๙๕๘๑ 

องค์การบริการส่วนตำบล 
บ้านบอม 

หน่วยงานราชการ บ้านบอมหลวง หมู่ ๑  
ตำบลบ้านบอม อำเภอแม่ทะ 
จังหวัดลำปาง 

๐๕๔-๒๐๙๖๕๒ 

โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา หน่วยงานราชการ บ้านบอมหลวง หมู่ ๑  
ตำบลบ้านบอม อำเภอแม่ทะ 
จังหวัดลำปาง 

๐๕๔-๒๙๐๓๑๘ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
บ้านบอมหลวง 

หน่วยงานราชการ บ้านบอมหลวง หมู่ ๑  
ตำบลบ้านบอม อำเภอแม่ทะ 
จังหวัดลำปาง 

๐๕๔-๒๙๐๒๔๔ 

องค์การบริหารส่วนตำบล 
หัวเสือ 

หน่วยงานราชการ บ้านห้วยมะเกลือ หมู่ ๔ ตำบล
หัวเสือ อำเภอแม่ทะ 
จังหวัดลำปาง 

๐๘๙-๙๕๕๐๙๑๖ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลบ้านหัวเสือ 

หน่วยงานราชการ บ้านหัวเสือ หมู่ ๒  
ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ 
จังหวัดลำปาง 

๐๙๔-๗๐๓๗๐๓๔ 

โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี หน่วยงานราชการ ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ 
จังหวัดลำปาง 

๐๕๔-๘๒๘๑๒๑ 
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๘ รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึษา ประจ าปีงบประมาณ๒๕๖๔ 

ภาคเีครอืขา่ย  
(กลุม่ องค์กร และหนว่ยงาน) 

ด้าน ทีอ่ยู ่ เบอรโ์ทรศัพท ์

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลวังเงิน 

หน่วยงานราชการ บ้านแพะใหม่ หมู่ ๕  
ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ 
จังหวัดลำปาง 

๐๕๔-๒๘๒๑๒๘ 

องค์การบริหารส่วนตำบล 
วังเงิน 

หน่วยงานราชการ บ้านแพะใหม่ หมู่ ๕  
ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ 
จังหวัดลำปาง 

๐๕๔-๒๘๒๑๒๘ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุุขภาพ
ตำบลบ้านใหม่ 

หน่วยงานราชการ บ้านใหม่ หมู่ ๑  
ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ 
จังหวัดลำปาง 

- 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลบ้านนากวาง 

หน่วยงานราชการ บ้านนากวาง หมู่ ๒ 
ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ 
จังหวัดลำปาง 

- 

โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี หน่วยงานราชการ บ้านนาฟาน หมู่ ๕  
ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ 
จังหวัดลำปาง 

๐๕๔-๘๒๘๑๒๑ 

กลุ่มแม่บ้านบ้านหนอง  บ้านหนอง หมู่ ๔  
ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ 
จังหวัดลำปาง 

๐๘๗-๑๓๙๙๕๖๗ 

กลุ่มแม่บ้านและผู้สูงอายุบ้าน
ป่าม่วง 

 บ้านป่าม่วง หมู่ ๘  
ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ 
จังหวัดลำปาง 

๐๘๖-๕๘๗๗๐๖๔ 

กลุ่มแม่บ้านและผู้สูงอายุ
บ้านต๋อแก้ว 

 บ้านต๋อแก้ว หมู่ ๑๐  
ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ 
จังหวัดลำปาง 

๐๘๖-๑๘๖๙๙๘๓ 

สถานีวิทยุชุมชนวัดสันฐาน  บ้านดอกสะบันงา หมู่ ๘ ตำบล
ป่าตัน อำเภอแม่ทะ 
จังหวัดลำปาง 

๐๕๔-๒๘๙๐๕๙ 

กลุ่มน้ำพริกบ้านสามขา  บ้านสามขา หมู่ ๖  
ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ 
จังหวัดลำปาง 

๐๘๕-๗๐๕๘๘๗๔ 
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๙ รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึษา ประจ าปีงบประมาณ๒๕๖๔ 

 ภูมปิญัญา 
บุคคล  
(ปราชญช์าวบา้น ภมูปิญัญา ผูน้ำ) 

ความรู ้ความสามารถ ทีอ่ยู/่เบอรโ์ทรศพัท์ 

นายนิคม มิ่งเชื้อ เกษตรกรทฤษฏีใหม่ บ้านน้ำโท้ง  หมู่ ๑  
ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ 
จังหวัดลำปาง 

นางสาวพูนศรี  วงศ์ปันติ ด้านเกษตรกรรม ๔๕ บ้านป่าจ้ำ หมู่ที่ ๒ ตำบล 
น้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัด
ลำปาง 

นายบุญเรือน เฒ่าคำ ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ๐๘๑-๑๗๙๔๗๗๑ 
นายบุญส่ง บุญเจริญ ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ๓๕ หมู่ที่ ๖ ตำบลหัวเสือ 

อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 
นายควง  ทากอง ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
๙๓ หมู่ที่ ๘ ตำบลดอนไฟ 
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 

นางกันยา ยอดแบน วิทยากร อาชีพ / พัฒนาสังคม / 
เศรษฐกิจพอเพียง 

๐๙๓ ๓๑๘๓๑๘๗ 

นายคำหมื่น  ณ มา ด้านเกษตรกรรม ๓๗ หมู่ที่ ๘ ตำบลป่าตัน 
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 

นายณัฐพงษ์  บุญฝอย ด้านเกษตรกรรม หมู่ที่ ๓ ตำบลวังเงิน อำเภอ 
แม่ทะ จังหวัดลำปาง 
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๑๐ รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึษา ประจ าปีงบประมาณ๒๕๖๔ 

 แผนปฏบิตัิการประจำป ี(ปีงบประมาณที่จดัทำรายงานการประเมนิตนเอง) 

โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
กลุม่ 
เปา้หมาย 

จำนวน
เป้าหมาย 

พื้นที ่
ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ 

๑.โครงการเพิ่มอัตรา
การรูห้นงัสือและ
ยกระดับการรู้หนังสือ
ของประชาชน 

๑.ส่งเสริมการรู้ภาษาไทย 
เพ่ิมอัตราการรู้หนังสือ  
๒.ยกระดับการรู ้หนังสือ
ขอประชาชน 

อายุช่วง 
๑๕-๖๐ ป ี

๑๒๐ คน อำเภอ 
แม่ทะ 

ต.ค. ๖๓ 
–  
ก.ย. ๖๔ 

๖๖,๐๐๐ 

๒.โครงการยกระดับ
การจัดการศึกษา
นอกระบบตั้งแต่ 
อนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๑.เพ่ือให้ประชาชนที่ผู้
พลาด และขาดโอกาส
ทางการศึกษา ไดร้บั
โอกาสทางการศึกษาใน
รูปแบบการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานที่มีคุณภาพ อย่าง
เทา่เทียมและท่ัวถึงเป็นไป
ตามสภาพปัญหา และ
ความต้องการของแต่ละ
กลุ่ม 
๒.เพ่ือส่งเสริมมการจัดการ
เรี ยนรู้ ที่ ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ 
๓.ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่
พ่ึงประสงค์ตามมาตรฐาน
ของหลักสูตร 

ประชาชน
ที่ผู้พลาด 
และขาด
โอกาสทาง
การศึกษา 

๑,๑๐๐ 
คน 

อำเภอ 
แม่ทะ 

ต.ค. ๖๓ 
–  
ก.ย. ๖๔ 

 

๓ .โครงการการจั ด
การศึกษาต่อเนื่อง 

๑.เพื ่อให้ประชาชนได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา
ทักษะชีว ิต พัฒนาสังคม
และชุมชนและการเรียนรู้ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ประชาชน 
ทั่วไป 

๘๗๓ คน อำเภอ 
แม่ทะ 

ต.ค. ๖๓ 
–  
ก.ย. ๖๔ 

๒๓๗,๙๖๕ 
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๑๑ รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึษา ประจ าปีงบประมาณ๒๕๖๔ 

โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
กลุม่ 
เปา้หมาย 

จำนวน
เป้าหมาย 

พื้นที ่
ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ 

๒.เพ่ือให้ประชาชนมี
ทักษะที่จำเป็นสำหรับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

๔.โครงการการจัด
และส่งเสริม
การศึกษาตลอดชีวิต
เพ่ือคงพัฒนาทางกาย 
จิต และสมอง
ผู้สูงอายุ 

๑.เพ่ือให้ผู้สูงอายุมี 
สุขภาวะทางกาย จิต และ
สมองที่เหมาะสมกับช่วง
วัย 
๒.เพ่ือให้มีกิจกรรมร่วมกัน
อย่างสม่ำเสมอมีพัฒนาการ
ทางสังคมที่ดี 
 

กลุ่ม
ผู้สูงอายุ
ตำบล 
บ้านกิ่ว    
 
ตำบล 
หัวเสือ 
และตำบล 
นาครัว  
 

  ๖๐ คน โรงพยาบาล
ส่งเสริม
สุขภาพตำบล 
บ้านกิ่ว 
โรงพยาบาล
ส่งเสริม
สุขภาพตำบล 
หัวเสือ และ 
กศน.ตำบล 
นาครัว  

เม.ย. - 
มิ.ย. ๖๔             

๕,๖๐๐ 

๕.โครงการจัด
การศึกษาเพ่ือการมี
งานทำอย่างยัง่ยืน : 
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 

๑.เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึก
อาชีพสามารถนำความรู้ไป
ใช้ประกอบอาชีพได้  
๒.ผู้เข้ารับการอบรมมีการ
พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์/
บริการ ให้มีคุณภาพ เป็น
การสร้างมูลค่าเพ่ิม 
๓.สถานศึกษามกีาร
ส่งเสริมอาชีพหนึ่งอาชีพ
เดน่ของสถานศึกษา 

ประชาชน 
ทั่วไป 

๕๙๖ คน อำเภอ 
แม่ทะ 

ต.ค. ๖๓ 
–  
ก.ย. ๖๔ 

๓๘๒,๓๐๐ 
 

๖.โครงการพัฒนา
เครอืข่ายเศรษฐกิจ
ดิจิทัลสู่ชุมชนใน
ระดับตำบล หลักสูตร  
Digital   Literacy 
หลักสูตรการคา้

๑. เพ่ือให้ประชาชนมี
ความเขา้ใจ เกีย่วกับ 
Digital  Literacy 
๒. เพ่ือให้ประชาชนรู้เท่า
ทันสื่อดิจทัิล คิด วิเคราะห์ 
แยกแยะ สื่อดิจิทัลเพ่ือ

ประชาชน
ทั่วไป 

๒๕๐ คน พ้ืนที ่๑๐ 
ตำบล 
อำเภอ 
แม่ทะ 
 

มิ.ย.๖๔ 
-ส.ค.๖๔ 

๖๖,๐๐๐ 



 

  

ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง ๑๒ 

 

๑๒ รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึษา ประจ าปีงบประมาณ๒๕๖๔ 

โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
กลุม่ 
เปา้หมาย 

จำนวน
เป้าหมาย 

พื้นที ่
ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ 

ออนไลน์ศูนย์
การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตาม
อัธยาศัยอำเภอแม่ทะ 

การบริโภคได้อย่าง
เหมาะสม 
๓.เพ่ือให้ประชาชนใช้
ดิจทัิลอยา่งสร้างสรรค์ 
๔.เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจ 
เกีย่วกับการคา้ออนไลน์ 
๕.เพ่ือให้ประชาชนขาย
สินค้าผ่านช่องทาง
ออนไลน์ได้ 
๖.เพ่ือให้ประชาชนนำไป
ปรับใช้ในการพัฒนาอาชีพ
ของตนเองได้ 

๗.โครงการการอบรม
ประวัติศาสตร์ชาติไทย 
และบุญคุณของ
พระมหากษัตริย์ไทย 

๑.เพ่ือให้ประชาชนทั่วไป 
มีความรู้และความเข้าใจ
เรื่องประวัติศาสตร์ชาติ
ไทย 
๒.เพ่ือให้ประชาชนทั่วไป 
น้อมนําศาสตร์พระราชา 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

ประชาชน
ทั่วไป       

จำนวน   
๖๐  คน 

ห้องประชุม
เทศบาล
ตำบล 
แม่ทะ 
อำเภอ 
แม่ทะ 

มิ.ย. ๖๔ ๒๔,๐๐๐ 

๘.โครงการส่งเสริม
การอ่านและ
พัฒนาการเรียนรู้สู่
ชุมชนห้องสมุด
ประชาชนอำเภอ 
แม่ทะสู่ชุมชน 

๑.เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ในอำเภอแม่ทะ มี
บรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

นักศึกษา 
กศน. และ
ประชาชน
อำเภอ 
แม่ทะ 

๑๓,๐๐๐     
คน 

พ้ืนที่ตำบล
ทั้ง ๑๐ 
ตำบล 
อำเภอ 
แม่ทะ 
 

ต.ค. ๖๓ 
–  
ก.ย. ๖๔ 

๓๐,๐๐๐ 



 

  

ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง ๑๓ 

 

๑๓ รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึษา ประจ าปีงบประมาณ๒๕๖๔ 

โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
กลุม่ 
เปา้หมาย 

จำนวน
เป้าหมาย 

พื้นที ่
ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ 

๒. เพ่ือพัฒนารูปแบบ
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ให้มีความหลากหลาย  

๙.โครงการ พัฒนา 
กศน.ตำบล 

๑.เพ่ือพัฒนา กศน.ตำบล 
ทัง้ ๑๐ ตำบล ให้เป็น
ศูนย์กลางในการจัด
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
และเป็นแหล่งเรียนรูตลอด
ชีวิตสำหรับประชาชนใน
ตำบล 
๒. เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนจัดหาสื่อวัสดุ
อุปกรณ์ที่จำเป็นในการ
พัฒนา กศน.ตำบล ทั้ง 
๑๐ ตำบลให้สามารถ
บริการงานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยได้อย่างทั่วถึง 
และมีประสิทธิภาพ 
พรอมที่จะให้บริการข้อมูล
ข่าวสารโดยการมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาให้กับ
คนในชุมชน 

กศน.
ตำบล 
จำนวน 
๑๐ 
ตำบล 

กศน.
ตำบล 
ทั้ง ๑๐ 
ตำบล 

กศน.ตำบล 
ทั้ง ๑๐ 
ตำบล 

ต.ค. ๖๓ 
–  
ก.ย. ๖๔ 

๓๐,๐๐๐ 

๑๐.โครงการพัฒนา
คุณภาพการเรียนการ
สอน   

๑. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้  
มีทักษะในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ อย่าง
มีคุณภาพ 

ผู้เรยีน กศน. 
๑๐ ตำบล 
กศน.อำเภอ 
แม่ทะ 

๖๖๓ คน กศน. 
อำเภอ 
แม่ทะ 

ต.ค. ๖๓ 
–  
ก.ย. ๖๔ 

๑๓๕,๐๖๐ 



 

  

ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง ๑๔ 

 

๑๔ รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึษา ประจ าปีงบประมาณ๒๕๖๔ 

โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
กลุม่ 
เปา้หมาย 

จำนวน
เป้าหมาย 

พื้นที ่
ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ 

๒.เพ่ือสถานศึกษามีสื่อ
การเรียนรู้สอดคล้องกับ
หลักสูตรและความ
ต้องการของผู้เรียน 

๑๑.โครงการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑.เพ่ือพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
๒.เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วน
ร่วมในการวางระบบและ
ดำเนินการงานประกัน
คุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 

ผู้บริหาร 
ครูและ
บุคลากร 
กศน.
อำเภอ 
แม่ทะ 

  ๒๐  คน กศน.อำเภอ 
แม่ทะ 

ต.ค.๖๓- 
ก.ย. ๖๔ 

๑๐,๐๐๐ 

๑๒.โครงการพัฒนา
องค์ความรู้และ
ฐานข้อมูล
สถานศึกษา ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ 

๑.เพ่ือให้มีระบบ
ฐานข้อมูลของสถานศึกษา
มีคุณภาพสามารถใช้ใน
การบริหารงาน และ
จัดการศึกษา ใน กศน.
ตำบล และ กศน.อำเภอ 
ได้อย่างมีประสิทธิผล   
๒.เพ่ือเตรียมความพร้อม
ให้สถานศึกษาเป็นแหล่ง
เรียนรู้มีความพร้อมในการ
ให้บริการต่าง ๆ แก่ 
ผู้มาใช้บริการต่าง ๆ ตาม
นโยบายขับเคลื่อน กศน. 
ตำบล สู่กศน.ตำบล
ต้นแบบ ๕ ดี พรีเมี่ยม 

กศน.
อำเภอ 
แม่ทะ 
และกศน.
ตำบล ๑๐ 
ตำบล 

กศน.
ตำบล ๑๐ 
ตำบล 

กศน.อำเภอ 
แม่ทะ 

ต.ค. ๖๓ 
–  
ก.ย. ๖๔ 

๒๕,๐๐๐ 



 

  

ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง ๑๕ 

 

๑๕ รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึษา ประจ าปีงบประมาณ๒๕๖๔ 

โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
กลุม่ 
เปา้หมาย 

จำนวน
เป้าหมาย 

พื้นที ่
ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ 

๓.เพ่ือควบคุมกำกับ
ติดตามการดำเนิน งาน
ต่าง ๆ ในสถานศึกษา 
๔.เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้
และฐานข้อมูลต่าง ๆ ให้
ก้าวทันโลกศตวรรษท่ี ๒๑ 

๑๓.โครงการพัฒนา
บุคลากรการศึกษา
นอกระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัย 
-โครงการพฒันา
บุคลากร กศน.อำเภอ 
แม่ทะ การประชุมเชิง
ปฏิบัติการสรุปผลการ
ดำเนินงาน 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
และจัดทำแผนปฏิบัติ
การประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๔  
 
 
 
-โครงการพัฒนา
บุคลากร กศน.อำเภอ 
แม่ทะ เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการ
จัดการศึกษานอก

๑.บุคลากรมีความรู้และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับ งาน
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
มากยิ่งขึ้น 
๒.ส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากร นำองค์ความรู้ที่
ได้รับไปบูรณาการ และ
พัฒนาแนวทางในการ
ดำเนินงานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย โดยมีเป้าหมาย
เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการ
เป็นสำคัญ 
 
 
 
 
 
 
 

บุคลากร  
กศน.
อำเภอ 
แม่ทะ 

     
 
 
      
 
   ๒๐ คน 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๐ คน 
 
      
 
 
 

 
 
 
 
 
ณ เดอะ แก
รนด์จามจุรี  
รีสอร์ท 
ลำพูน  
หมู่ ๖ ตำบล
เหมืองง่า 
อำเภอเมือง
ลำพูน 
จังหวัด
ลำพูน 
 
 
ณ จังหวัด
ชลบุร ี
 
 
 
 

 
 
 
 
 
๑๖-๑๘ 
พ.ย. ๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒-๔ ธ.ค. 
๖๔  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
๕๙,๘๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๗๒,๔๐๐ 
 
 
 
 
 



 

  

ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง ๑๖ 

 

๑๖ รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึษา ประจ าปีงบประมาณ๒๕๖๔ 

โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
กลุม่ 
เปา้หมาย 

จำนวน
เป้าหมาย 

พื้นที ่
ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ 

ระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย 
-โครงการพัฒนา
บุคลากรด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 
 
-โครงการพัฒนา
บุคลากรเพ่ือพัฒนา
และเพ่ิมศักยภาพใน
การปฏิบัติงานของ
บุคลากร กศน. 
แม่ทะ การศึกษาดู
งาน กศน.๕ ดีพรี
เมี่ยม 
-โครงการพัฒนา
บุคลากร กศน.อำเภอ
แม่ทะ การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ 
ด้านงานธุรการ-สาร
บรรณ โปรแกรม  
Ms-office 

-โครงการพัฒนา
บุคลากรการอบรม
เชิงปฏิบัติการด้าน
การพัฒนาระบบ
ช่วยเหลือผู้เรียน 
Lampang Onie 
กศน.อำเภอแม่ทะ 

 
 
 
 
 
 
๑.บุคลากรมีความรู้และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับ งาน
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
มากยิ่งขึ้น 
๒.ส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากร นำองค์ความรู้ที่
ได้รับไปบูรณาการ และ
พัฒนาแนวทางในการ
ดำเนินงานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย โดยมีเป้าหมาย
เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการ
เป็นสำคัญ 

 
 
๒๐ คน 
 
 
 
๒๐ คน 
 
 
 
 
 
 
 
๒๐ คน 
 
 
 
 
 
 
 
๒๐ คน 

 
 
ณ วัดพระ
ธาตุศรีมงคล  
อำเภอ 
แม่ทะ  
ณ  จังหวัด
น่าน 
 
 
 
 
 
 
ณ. โรง
แรมกัซซัน 
ขุนตาน 
กอล์ฟ  
แอนด์ 
 รีสอร์ท   
จังหวัด
ลำพูน 
ณ กศน.
อำเภอ 
แม่ทะ 
จังหวัด
ลำปาง 

 

 
 
๑๑ ก.พ.
๖๔ 
  
 
๑๐-๑๑ 
มี.ค. ๖๔ 
 
 
 
 
 
 
๖ – ๗ 
เม.ย ๖๔ 
 
 
 
 
 
 
๖-๗ ก.ย.
๖๔ 

 
 
๒,๓๑๐ 
 
 
 
๓๗,๔๘๐ 
 
 
 
 
 
 
 
๕๖,๕๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
๘,๐๐๐ 



 

  

ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง ๑๗ 

 

๑๗ รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึษา ประจ าปีงบประมาณ๒๕๖๔ 

โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
กลุม่ 
เปา้หมาย 

จำนวน
เป้าหมาย 

พื้นที ่
ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ 

๑๔.โครงการราชการ
ใสสะอาด 

๑.เพ่ือส่งเสริมการบริหาร
จัดการที่ดี 
๒.เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและวัฒนธรรม
ตลอดจนความเชื่อมั่นใน
การทำงาน 
๓.เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจในการสร้าง
จิตสำนึกราชการใสสะอาด 
๔.เพ่ือป้องกันแก้ไขปัญหา
การทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 

 กศน.
อำเภอ 
แม่ทะ/ 
กศน.
ตำบล ๑๐ 
ตำบล  
 

บุคลากร 
จำนวน   
๒๐  คน 

กศน.อำเภอ 
แม่ทะ/ 
กศน.ตำบล 
๑๐ ตำบล  
 

๑ ก.ย.
๖๓ –  
๓๑ ต.ค.
๖๔ 

 

๑๕.โครงการการ
บริหารจัดการตาม
มาตรการป้องกัน ใน
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID - ๑๙) ของ 
กศน.อำเภอแม่ทะ 

๑ เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากร ของ กศน.อำเภอ
แม่ทะ ได้ดำเนินการตาม
มาตรการป้องกัน 
การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID - ๑๙)  
ของสถานศึกษา 
๒ เพ่ือให้นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไปมีความพึง
พอใจต่อการใช้บริการ 

กศน. 
อำเภอ 
แม่ทะ 
จังหวัด
ลำปาง 

บุคลากร 
กศน.
อำเภอ 
แม่ทะ
นักศึกษา 
กศน.
อำเภอ 
แม่ทะ 
และ
ประชาชน
ทัว่ไป 

กศน. 
อำเภอ 
แม่ทะ 

ก.ค. ๖๓ 
–  
ต.ค. ๖๔ 

๑๐,๐๐๐ 

๑๖.โครงการ
เสริมสร้างและ
สนับสนุนให้ทุกภาค
ส่วนเข้ามามีส่วนร่วม
เป็นภาคีเครือข่าย 

๑.เพ่ือให้ภาคีเครือข่ายมี
บทบาทในการจัดการ
ความรู้การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และทำงาน
ร่วมกับกศน. 

ภาคี
เครือข่าย
ทั้ง ๑๐ 
ตำบล 

๑๐ ตำบล
ในอำเภอ
แม่ทะ 

อำเภอ 
แม่ทะ 

ต.ค. ๖๓ 
–  
ก.ย. ๖๔ 

- 



 

  

ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง ๑๘ 

 

๑๘ รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึษา ประจ าปีงบประมาณ๒๕๖๔ 

โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
กลุม่ 
เปา้หมาย 

จำนวน
เป้าหมาย 

พื้นที ่
ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ 

๑๗.โครงการนิเทศ
ติดตามผลการจัด
กิจกรรมการศึกษา
นอกระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัย 

๑.เพ่ือให้ คำแนะนำ
ปรึกษาและแก้ปัญหาใน
การดำเนินงาน กศน. ของ 
กศน.ตำบล 
๒.เพ่ือติดตามผลการ
ดำเนินงาน กศน.ของศูนย์
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
อำเภอแม่ทะ เป็นไปตาม
นโยบายของสำนักงาน 
กศน. อย่างมีประสิทธิภาพ 

กศน.
ตำบล 
อำเภอ 
แม่ทะ 
จังหวัด
ลำปาง 

กศน.
ตำบล ๑๐ 
ตำบล 

อำเภอ 
แม่ทะ 

ต.ค. ๖๓ 
–  
ก.ย. ๖๔ 

- 

รางวลั เกยีรตบิัตร การเชดิชเูกยีรติทีส่ถานศึกษาไดร้ับ (ตัง้แตป่ีงบประมาณทีจ่ัดทำรายงานการประเมนิตนเอง 
ยอ้นหลงัไปไม่เกนิ ๓ ปีงบประมาณ) 
รางวลั เกยีรตบิตัร 
การเชดิชเูกยีรติทีส่ถานศึกษาไดร้บั 

ด้าน/เรือ่ง หนว่ยงาน องค์กรทีม่อบ 

รางวลั เกยีรตบิตัร เกยีรติยศ และ
ผลงานดเีดน่ของสถานศกึษา 
- ผู้บริหาร 
   
   

 

 

 
 
- ครู กศน.ดีเด่น ระดับกลุ่ม สำนักงาน 
กศน.จังหวัด กลุ่มหล่ายดอย 
 

 
 
๑. ได้รับเกียรติบัตรคัดเลือกเป็น
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ระดับ
ผู้บริหาร 
๒. ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้บริหาร
โดยใช้หลักธรรมมาภิบาลดีเยี่ยม 
 
๓. ผู้ควบคุมนักกีฬาเซปักตะกร้อ 
ประเภทครูหญิง กีฬา กศน.เกมส์ 
ครั้งที่ ๕ 
นางสาวสายไหม กรรเชียง ครู กศน.
ตำบลดอนไฟ   

 
 
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัย 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัย 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัย 



 

  

ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง ๑๙ 

 

๑๙ รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึษา ประจ าปีงบประมาณ๒๕๖๔ 

รางวลั เกยีรตบิตัร 
การเชดิชเูกยีรติทีส่ถานศึกษาไดร้บั 

ด้าน/เรือ่ง หนว่ยงาน องค์กรทีม่อบ 

 
- คร ูได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ ครู กศน. 
ประจำปี ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
- คร ูได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ ครู กศน. 
ประจำปี ๒๕๖๓ 
 
 
- รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน กศน.
เกมส์ ครั้งที่ ๕ จังหวัดอุบลราชธานี 

 
 

 

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

 

 
ไดร้บัเขม็ทองแดงเชดิชเูกยีรต ิไดแ้ก ่ 
- นางสายไหม  กรรเชียง    
ครู กศน.ตำบล 
- นางอรวรรณ   เตชะอุ่น       
ครู กศน.ตำบล 
- นางสาวกรชนก ติ๊บใจ   
ครู กศน.ตำบล 
- นางสาวบงกช   เกิดในวงศ์    
ครู กศน.ตำบล 
 
ไดร้บัเขม็ทองเชดิชเูกยีรต ิไดแ้ก ่  
- นางลำดวน   วงศ์สาย   
ครูอาสาสมัครฯ 
 
ชนะเลศิ ตะกรอ้ครหูญงิ
ระดบัประเทศ 
- นางสาวสิรินาถ ทิพยมณฑล 
ครูอาสาสมัครฯ 
- นางสาวทิพวรรณ แสนหล้า 
ครู กศน.ตำบล 
๑.สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

จังหวัดลำปางมอบเกียรติบัตร ศูนย์

การศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ มีผลการ

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ด้านการศึกษานอกโรงเรียน( N-

net)ครั้งที่๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

สูงสุดในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย  
 
 
 
 
 
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย 
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยจังหวัดลำปาง 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง ๒๐ 

 

๒๐ รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึษา ประจ าปีงบประมาณ๒๕๖๔ 

รางวลั เกยีรตบิตัร 
การเชดิชเูกยีรติทีส่ถานศึกษาไดร้บั 

ด้าน/เรือ่ง หนว่ยงาน องค์กรทีม่อบ 

สาระทักษะการดำเนินชีวิต 

(คะแนน ๘๐.๐๐) 

๒.สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

จังหวัดลำปางมอบเกียรติบัตร ศูนย์

การศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ มีผลการ

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ด้านการศึกษานอกโรงเรียน( N-

net)ครั้งที่๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

สูงสุดในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

สาระทักษะการประกอบอาชีพ  

(คะแนน ๖๘.๘๓) 

๓.วุฒิบัตร ผ่านมาตรฐาน สถาน

ประกอบการ สถานศึกษาสะอาด

ปลอดภัย ป้องกันโรคCOVID-๑๙ 

กศน.อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 

ประเภท สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย(กศน.) 

๔.นางสายไหม กรรเชียง และ
นางสาวณิษฏ์ชนันท์ ตุ้ยวงศ์ษา ครู 
กศน.ตำบลได้ผ่านการอบรม
หลักสูตรวิทยากรยุวกาชาดเรื่องการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นผ่านระบบ
ออนไลน์ 
๕.นางสายไหม กรรเชียง ได้รับ
วุฒิบัตรผ่านการทดสอบความรู้ เพ่ือ

 
 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยจังหวัดลำปาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
กรมอนามัย กระทรวง

สาธารณสุข 

 

 

 

 
สำนักงานยุวกาชาด 

สภากาชาดไทย 

 
 

 

สโมสรลูกเสือราชาธิวาส 

 



 

  

ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง ๒๑ 

 

๒๑ รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึษา ประจ าปีงบประมาณ๒๕๖๔ 

รางวลั เกยีรตบิตัร 
การเชดิชเูกยีรติทีส่ถานศึกษาไดร้บั 

ด้าน/เรือ่ง หนว่ยงาน องค์กรทีม่อบ 

ศึกษาและพัฒนาตนเองด้านความรู้
ทั่วไปเก่ียวกับคำปฏิญาณและกฎ 
๗.สมัชชาการศึกษานครลำปาง โดย
การสนับสนุนจากกองทุนเพ่ือความ
เสมอภาคทางการศึกษา มอบ
วุฒิบัตร ศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ
แม่ทะ ในการร่วมเป็นภาคีเครือข่าย
เพ่ือขับเคลื่อนโครงการจัดการศึกษา
เชิงพ้ืนที่เพ่ือความเสมอภาคทาง
การศึกษาจังหวัดลำปาง และเป็น
หน่วยงานสำคัญในการสนับสนุน
งาน” อนาคตเด็ก อนาคตลำปาง 
ครั้งที่ ๒” 

 

สมัชชาการศึกษานครลำปาง 
โดยการสนับสนุนจากกองทุน
เพ่ือความเสมอภาคทาง
การศึกษา 
 

  



 

  

ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง ๒๒ 

 

๒๒ รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึษา ประจ าปีงบประมาณ๒๕๖๔ 

ผลการประเมินคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษา ทีผ่า่นมา 
  ๑.ผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษา ปงีบประมาณ ทีผ่า่นมา  
    ๑.๑.ผลการประเมนิคณุภาพการศึกษานอกระบบระดับการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

มาตรฐาน/ประเดน็การพจิารณา นำ้หนกั 
(คะแนน) 

ผลการประเมิน 

คะแนนที่ได ้ ระดบัคณุภาพ 
มาตรฐานที ่๑ คณุภาพของผูเ้รยีนการศกึษานอกระบบระดบัการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน 

๕๐ ๔๐.๔๒ ดเีลิศ 

๑.๑ ผู้เรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 

๑๐ ๑๐  

๑.๒ ผู้เรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
และคุณลักษณะที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 

๑๐ ๘  

๑.๓ ผู้เรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ร่วมกับผู้อื่น 

๕ ๔  

๑.๔ ผู้เรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีความสามารถในการ
สร้างสรรค์งาน ชิ้นงาน หรือนวัตกรรม 

๕ ๑  

๑.๕ ผู้เรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล 

๔ ๓.๔๗  

๑.๖ ผู้เรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีสุขภาวะทางกายภาพ และ
สุนทรียภาพ 

๔ ๓.๓๖  

๑.๗ ผู้เรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีความสามารถในการอ่าน 
การเขียน 

๔ ๒.๕๙  

๑.๘ ผู้จบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานนำความรู้ ทักษะพื้นฐานที่ได้รับ
ไปใช้ หรือประยุกต์ใช้ 

๘ ๘  

มาตรฐานที ่๒ คณุภาพการจดัการศกึษานอกระบบระดบัการศกึษาขัน้
พืน้ฐานทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำคญั 

๒๐ ๑๕ ดเีลิศ 

๒.๑ การพัฒนาหลักสูตรสถาน ศึกษาที่สอดคล้องกับบริบท 
และความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น 

๕ ๔  

๒.๒ สื่อที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ๕ ๓  
๒.๓ ครูมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

๕ ๔  

๒.๔ การวัดและประมวลผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ 

๕ ๔  



 

  

ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง ๒๓ 

 

๒๓ รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึษา ประจ าปีงบประมาณ๒๕๖๔ 

มาตรฐานที ่๓ คุณภาพการบรหิารการจัดการของสถานศกึษา ๓๐ ๒๐ ด ี
๓.๑ การบริหารจัดการของสถานศึกษาท่ีเน้นการมีส่วนร่วม ๓ ๓  
๓.๒ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ๔ ๓.๒  
๓.๓ การพัฒนาครู และบุคลากรของสถานศึกษา ๓ ๓  
๓.๔ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ ๓ ๓  
๓.๕ การกำกับนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของ
สถานศึกษา 

๓ ๒.๔  

๓.๖ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาที่เป็นไป
ตามบทบาทที่กำหนด 

๓ ๒.๔  

๓.๗ การส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา 

๓ ๓  

๓.๘ การส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ๕ -  
๓.๙ การวิจัยการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษา ๓ -  
                    รวม ๑๐๐ ๗๕.๔๒ ดเีลิศ 

 
     ๑.๒.ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาตอ่เนือ่ง 

มาตรฐาน/ประเดน็การพจิารณา นำ้หนกั 
(คะแนน) 

ผลการประเมิน 

คะแนนที่ได ้ ระดบัคณูภาพ 
มาตรฐานที ่ ๑ คุณภาพของผูเ้รยีนการศึกษาตอ่เนือ่ง ๕๐ ๔๓ ดเีลิศ 
๑.๑ ผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่องมีความรู้ ความสามารถ และหรือ
ทักษะ และหรือคุณธรรมเป็นไปตามเกณฑ์การจบหลักสูตร 

๑๐ ๑๐  

๑.๒ ผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ 
หรือประยุกต์ใช้ บนฐานค่านิยมร่วมของสังคม 

๒๐ ๑๗  

๑.๓ ผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นำความรู้ไปใช้จนเห็นเป็น
ประจักษ์หรือตัวอย่างที่ดี   

๒๐ ๑๖  

มาตรฐานที ่๒ คุณภาพการจดัการเรยีนรูก้ารศกึษาตอ่เนือ่ง ๒๐ ๑๖ ดเีลิศ 
๒.๑ หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องมีคุณภาพ ๔ ๒.๔  
๒.๒ วิทยากรการศึกษาต่อเนื่องมีความรู้ ความสามารถหรือ
ประสบการณ์ตรงตามหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง 

๔ ๔  

๒.๓ สื่อที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ๔ ๒.๔  
๒.๔ การวัดและประเมินผลผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง ๔ ๓.๒  
๒.๕ การจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่องที่มีคุณภาพ ๔ ๔  



 

  

ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง ๒๔ 

 

๒๔ รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึษา ประจ าปีงบประมาณ๒๕๖๔ 

มาตรฐานที ่๓ คุณภาพการบรหิารการจัดการของสถานศกึษา ๓๐ ๒๐ ด ี
๓.๑ การบริหารจัดการของสถานศึกษาท่ีเน้นการมีส่วนร่วม ๓ ๓  
๓.๒ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ๔ ๓.๒  
๓.๓ การพัฒนาครู และบุคลากรของสถานศึกษา ๓ ๓  
๓.๔ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ ๓ ๓  
๓.๕ การกำกับนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของ
สถานศึกษา 

๓ ๒.๔  

๓.๖ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาที่เป็นไป
ตามบทบาทที่กำหนด 

๓ ๒.๔  

๓.๗ การส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา 

๓ ๓  

๓.๘ การส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ๕ -  
๓.๙ การวิจัยการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษา ๓ -  
                     รวม ๑๐๐ ๗๙ ดเีลิศ 

 
 ๑.๓.ผลการประเมนิคณุภาพการศึกษาตามอัธยาศัย 

มาตรฐาน/ประเดน็การพจิารณา นำ้หนกั 
(คะแนน) 

ผลการประเมิน 

คะแนนที่ได ้ ระดบัคะแนน 
มาตรฐานที ่ ๑ คุณภาพของผูร้บับรกิารการศึกษาตามอธัยาศัย 
 

๕๐ ๕๐ ยอดเยี่ยม 

๑.๑ ผู้รับบริการมีความรู้ หรือทักษะ หรือประสบการณ์ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการหรือกิจกรรมการศึกษา
ตามอัธยาศัย 

๕๐ ๕๐  

มาตรฐานที ่ ๒ คุณภาพการจดัการศกึษาตามอธัยาศัย 
 

๒๐ ๑๙.๗๕ ยอดเยี่ยม 

๒.๑ การกำหนดโครงการ หรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย ๕ ๕   
๒.๒ ผู้จัดกิจกรรมมีความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรม
การศึกษาตามอัธยาศัย 

๕ ๕  

๒.๓ สื่อ หรือนวัตกรรม และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัด
การศึกษาตามอัธยาศัย 

๕ ๕  

๒.๔ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ๕ ๔.๗๕  



 

  

ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง ๒๕ 

 

๒๕ รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึษา ประจ าปีงบประมาณ๒๕๖๔ 

มาตรฐานที ่๓ คุณภาพการบรหิารการจัดการของสถานศกึษา ๓๐ ๒๐ ด ี
๓.๑ การบริหารจัดการของสถานศึกษาท่ีเน้นการมีส่วนร่วม ๓ ๓  
๓.๒ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ๔ ๓.๒  
๓.๓ การพัฒนาครู และบุคลากรของสถานศึกษา ๓ ๓  
๓.๔ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ ๓ ๓  
๓.๕ การกำกับนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของ
สถานศึกษา 

๓ ๒.๔  

๓.๖ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาที่เป็นไป
ตามบทบาทที่กำหนด 

๓ ๒.๔  

๓.๗ การส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา 

๓ ๓  

๓.๘ การส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ๕ -  
๓.๙ การวิจัยการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษา ๓ -  
                         รวม ๑๐๐ ๘๙.๗๕ ยอดเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง ๒๖ 

 

๒๖ รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึษา ประจ าปีงบประมาณ๒๕๖๔ 

              ๓.ผลการประเมนิคุณภาพภายนอก ครัง้ล่าสดุ 

 

 



 

  

ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง ๒๗ 

 

๒๗ รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึษา ประจ าปีงบประมาณ๒๕๖๔ 

 
 

 

 



 

  

ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง ๒๘ 

 

๒๘ รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึษา ประจ าปีงบประมาณ๒๕๖๔ 

 

 
 

 
                                    



 

  

ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง ๒๙ 

 

๒๙ รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึษา ประจ าปีงบประมาณ๒๕๖๔ 

                                     ค่าเปา้ของหมายสถานศึกษา 
                    ตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา 

                                                         ประจำปงีบประมาณ ๒๕๖๔ 
           ตามที ่ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอำเภอแมท่ะ ไดก้ำหนด และการประกาศใช้
มาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา ตามประกาศศนูย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอำเภอแมท่ะ  
เรือ่ง คา่เป้าหมายของสถานศกึษา ลงวนัที ่๘ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๔ 
 

เพื่อเป็นการกำหนดเป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษา ตามแนวทางการประเมินคุณภาพ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จึงมีการกำหนดค่าเป้าหมายเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่จะให้เกิดแก่ผู้เรียน 
โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรของสถานศึกษา เพื่อใช้ในการเทียบเคียง ตรวจสอบ 
ประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษาเฉพาะในประเด็นการพิจารณาที่สมควรจัดให้มีการกำหนด         
ค่าเป้าหมาย สำหรับใช้ในการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ไว้ดังนี้  

 
มาตรฐานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประเด็นการพิจารณาที่ ๑.๑ ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีสอดคล้องกับ

หลักสูตรสถานศึกษา 
ค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ คือ สถานศึกษามีการกำหนดคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา

บังคับที่ไว้เป็นค่าเป้าหมาย โดยกำหนดจาก  
 คะแนนเฉลี่ยผลการสอบปลายภาคเรียนของผู้เรียน จำนวน ๒ ภาคเรียน หรือ 
 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-net) 

จำนวน ๒ ภาคเรียน ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง ๓๐ 

 

๓๐ รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึษา ประจ าปีงบประมาณ๒๕๖๔ 

         ระดบั/รายวชิา  

คะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีนรายวชิาบงัคบั 
ทีส่ถานศกึษากำหนดไวเ้ปน็คา่เปา้หมาย (คะแนน)          

                        
           
          ประถมศึกษา  ค่าเปา้หมาย 

ทักษะการเรียนรู้ ๒๓.๐๐ 

ภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐาน ๒๑.๐๘ 

คณิตศาสตร์ - 

วิทยาศาสตร์ - 

ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ - 

ทักษะการประกอบอาชีพ - 

พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน ๑๖.๐๐ 

เศรษฐกิจพอเพียง - 

สุขศึกษา พลศึกษา - 

ศิลปศึกษา - 

สังคมศึกษา ๒๔.๐๐ 

ศาสนา และหน้าที่พลเมือง ๒๕.๐๐ 

การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม                                            ๑๘.๕๔ 

ภาษาไทย                                            ๒๗.๐๐ 
          
 มธัยมศึกษาตอนตน้                                        คา่เป้าหมาย 

ทักษะการเรียนรู้ ๑๗.๐๐ 

ภาษาไทย ๑๖.๐๐ 

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ๑๗.๐๐ 

คณิตศาสตร์ - 

วิทยาศาสตร์ - 

ช่องทางการพัฒนาอาชีพ - 

ทักษะการพัฒนาอาชีพ - 

พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง ๑๘.๐๐ 

เศรษฐกิจพอเพียง - 



 

  

ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง ๓๑ 

 

๓๑ รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึษา ประจ าปีงบประมาณ๒๕๖๔ 

      ระดบั/รายวชิา 
 

คะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีนรายวชิาบงัคบั 
ทีส่ถานศกึษากำหนดไวเ้ปน็คา่เปา้หมาย (คะแนน)                                 

     มธัยมศึกษาตอนตน้ ค่าเปา้หมาย 

สุขศึกษา พลศึกษา - 

ศิลปศึกษา - 

สังคมศึกษา ๑๓.๐๐ 

ศาสนา และหน้าที่พลเมือง ๒๓.๐๐ 

การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม ๑๕.๐๐ 

         มธัยมศกึษาตอนปลาย 
 

ค่าเปา้หมาย 
 

ทักษะการเรียนรู้ ๒๓.๐๐  

ภาษาอังกฤษเพ่ือชีวิตและสังคม ๑๑.๐๐  

คณิตศาสตร์ -  

วิทยาศาสตร์ -  

ช่องทางการขยายอาชีพ -  

ทักษะการขยายอาชีพ -  

พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง ๑๕.๐๐  

เศรษฐกิจพอเพียง -  

สุขศึกษา พลศึกษา -  

ศิลปศึกษา -  

สังคมศึกษา ๑๕.๐๐  

ศาสนา และหน้าที่พลเมือง ๑๐.๐๐  

การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม ๑๑.๐๐   
ภาษาไทย ๑๗.๐๐  
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๓๒ รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึษา ประจ าปีงบประมาณ๒๕๖๔ 

ประเด็นการพิจารณาที่ ๑.๒ ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่ดี
ตามที่สถานศึกษากำหนด  

ค่าเป้าหมายที่กำหนดไว ้คือ สถานศึกษาคาดว่าจะมีผู้เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ได้รับการยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ หรือเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านที่เกี่ยวข้องกับการมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม หรือคุณลักษณะที่ดี  
จำนวน ......๑๐....... คน  

                   ประเด็นการพิจารณาที่ ๑.๓ ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ คิดอย่างมี

วิจารณญาณ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่น 

                   ค่าเป้าหมายที่กำหนดไว ้คือ สถานศึกษาคาดว่าจะมีผู้เรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานที่มีความสามารถใน

การคิดวิเคราะห์ ไตร่ตรองอย่างรอบคอบ โดยใช้ข้อมูลและเหตุผลประกอบการตัดสินใจ แก้ไขปัญหาได้อย่าง

ถูกต้อง สมเหตุสมผล และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อ่ืนได้  กำหนดเป็นร้อยละ ๘๐ จำนวนผู้เรียน 

                  ประเด็นการพิจารณาที่ ๑.๔ ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสามารถในการสร้างสรรค์งาน 
ชิ้นงาน หรือนวัตกรรม 
                  ค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ คือ สถานศึกษาคาดว่าจะมีผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สามารถสร้าง
โครงงาน ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือสิ่งใหม่ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง  จำนวน ....๑๕..... คน 

ประเดน็การพจิารณาที ่๑.๘ ผูจ้บการศึกษาขัน้พืน้ฐานนำความรู ้ทกัษะพืน้ฐานทีไ่ดร้บัไปใชห้รอืประยกุตใ์ช้ 
      ค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ คือ สถานศึกษาคาดว่าจะมีจำนวนผู้จบการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา

นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สามารถนำความรู้ ทักษะพื้นฐานที่ได้รับไปใช้ หรือประยุกต์ใช้ในการ
ดำเนินชีวิต การประกอบอาชีพ หรือเพื่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ ้น กำหนดเป็นร้อยละ ๘๐ จำนวนผู้จบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานนำความรู้ ทักษะพ้ืนฐานที่ได้รับไปใช้หรือประยุกต์ใช้ 

มาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง 
 ประเด็นการพิจารณาที่ ๑.๓ ผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นำความรู้ไปใช้จนเห็นเป็นประจักษ์หรือ

ตัวอย่างที่ดี 
            ค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ คือ สถานศึกษาคาดว่าจะมีจำนวนผู้จบการศึกษา และหรือจำนวนกลุ่มผู้จบ
การศึกษาต่อเนื่อง ที่มีผลการดำเนินงานที่เห็นเป็นประจักษ์ในพ้ืนที่ หรือเป็นตัวอย่างที่ดี จำนวน ...๑๐.. กลุ่ม 
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๓๓ รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึษา ประจ าปีงบประมาณ๒๕๖๔ 

                                                          บทที ่๒ 
                                        ผลการประเมนิตนเองของสถานศกึษา 

  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ มีการจัด
การศึกษา ๓ ประเภท ประกอบด้วย 

   การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   การศึกษาต่อเนื่อง 
   การศึกษาตามอัธยาศัย 

  ซึ่งได้มีการกำหนด และประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาไว้แล้ว เมื่อวันที่ ๕ เดือน ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงได้ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประกาศ ณ วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ดังนี ้
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๓๔ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ผลการประเมินคุณภาพการจดัการศกึษานอกระบบระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (เฉพาะมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
และมาตรฐานที่ ๒ คุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ) 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 
คะแนน 
 ที่ได ้

ระดบั
คุณภาพ 

มาตรฐานที ่๑ คุณภาพของ
ผูเ้รยีนการศึกษานอกระบบ
ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

๕๐     ๔๓.๗๕ ยอดเยี่ยม 

๑.๑ ผู้เรียนการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่ดีสอดคล้องกับหลักสูตร
สถานศึกษา 

๑๐ กศน.อำเภอแม่ทะ ได้มีการอบรม
พัฒนางานประกันคุณภาพ ให้กับ
บุคลากร พร้อมกบักำหนด ค่า
คะแนนเป้าหมายรายวิชาบังคับของ
สถานศึกษาร่วมกัน โดยใช้คะแนน
เฉลี่ยผลการสอบปลายภาคเรียน
ของผู้เรียน จำนวน  ๒  ภาคเรียน 
ของภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ และ๑/
๒๕๖๔ มาเป็นข้อมูลสารสนเทศ
เพ่ือกำหนดค่าเป้าหมายนำคะแนน
เฉลี่ยผลการสอบปลายภาคเรียน
ของผู้เรียนไปเปรียบเทียบกับค่า

๑.รายงานผลคะแนนเฉลี่ยผลการสอบปลายเรียนของ
ผู้เรียน ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในรายวิชาบังคับจำนวน ๒ 
ภาคเรียน ของภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ และ ๑/๒๕๖๔ 
๒. ตารางสรุปข้อมูลคะแนนเฉลี ่ยผลการสอบปลาย
ภาครายวิชาบังคับของ กศน.อำเภอแม่ทะเปรียบเทยีบ
กับค่าคะแนนเป้าหมาย รายวิชาบังคับ ภาคเรียนที่ ๒/
๒๕๖๓ และภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ 

                      

๑๐ ยอดเยี่ยม 
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๓๕ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 
คะแนน 
 ที่ได ้

ระดบั
คุณภาพ 

เป้าหมายทีก่ำหนดไว้นับจำนวน
รายวิชาบังคับท่ีมีคะแนนเฉลี่ยผล
การสอบปลายภาคเรียนของผู้เรียน
ทุกระดับ ที่เท่ากับหรือสูงกว่าค่า
คะแนนเป้าหมายที่สถานศึกษา
กำหนดไว้ และนำผลมาคิดร้อยละ
เฉลี่ยของจำนวนรายวิชาบังคับที่มี
คะแนนเฉลี่ยผลการสอบ ที่เท่ากับ
หรือสูงกว่าค่าคะแนนเป้าหมายที่
สถานศึกษากำหนดไว้คำนวณ 
รอ้ยละเฉลี่ยในภาพรวมทั้ง
ปีงบประมาณ   
* การคำนวณ ใช้คะแนนเฉลี่ยสอบ
ปลายภาคเรียนที่  
๑/๒๕๖๓  เป็นฐานในการคำนวณ
ค่าเป้าหมาย ในภาคเรียนที่ ๒/
๒๕๖๓   และ  คะแนนเฉลีย่สอบ

๕. บันทึกความเห็นชอบการคำนวณตั้งค่าเป้าหมาย
ของสถานศึกษา ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา และ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง 
๖. บันทึกการประชุมบุคลากร กศน.อำเภอแม่ทะ และ 
การประชุมร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา 
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๓๖ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 
คะแนน 
 ที่ได ้

ระดบั
คุณภาพ 

ปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔๓ เป็น
ฐานในการคำนวณค่าเป้าหมาย ใน
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ซึ่งได้
คะแนนเท่ากับ  ๖๕.๒๘  อยู่ใน
ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

๑.๒ ผู้เรียนการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานมีคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และคุณลักษณะที่ดี
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

๑๐ สถานศึกษามีกระบวนการส่งเสริม
ให้ผู้เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมี
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะทีดี่ เป็นไปตามที่
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ กำหนดได้ ๙ ประการ 
(สะอาด สุภาพ กตัญญู ขยัน 
ประหยัด ซื่อสัตย์ สามัคคี มีน้ำใจ มี
วินัย) มีจิตอาสา  มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี รวมทั้ง

๑.แผนปฏิบัติงานประจำปี 
๒๕๖๔ 
 
 
๒. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
-โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสร้างจิตอาสาร่วม
พัฒนา กศน.อำเภอแม่ทะ ,กศน.ตำบลบ้านกิ่ว ,ตำบล
วังเงิน(กพช)  

                    
                

๙ ดีเลิศ 



 

  

ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง ๓๗ 

 

๓๗ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 
คะแนน 
 ที่ได ้

ระดบั
คุณภาพ 

ภูมิปัญญาไทย มีการจัดโครงการ 
กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และคณุลักษณะที่ดี  มีการ
ประเมินผล สรุปผล และรายงานผล
การดำเนินงานโครงการ กิจกรรม
เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยมและ
คุณลักษณะที่ดี มีการยกย่อง เชิดชู
เกียรติ หรือเป็นแบบอย่างที่ดีใน
ด้านทีเ่กีย่วข้องการมีคุณธรรม 
จริยธรรม ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

-โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ปี ๒๕๖๔(วัดพระธาตุศรีมงคลชัย ต.ป่าตัน) 
                    
 
 
 
-โครงการอบรมลูกเสือวิสามัญ กศน.อำเภอแม่ทะ 
อนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมปี ๒๕๖๔  
(บ้านสามขา ตำบลหัวเสือ )  

                     
๓. สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ กิจกรรมที่
ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และคุณลักษณะที่ดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
- รายงานโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสร้างจิตอาสา
ร่วมพัฒนา กศน.ตำบล (กพช.) 



 

  

ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง ๓๘ 

 

๓๘ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 
คะแนน 
 ที่ได ้

ระดบั
คุณภาพ 

          
-รายงานโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ปี ๒๕๖๔ (วัดพระธาตุศรีมงคลชัย 
ตำบลป่าตัน) 
 
 
 
-รายงานโครงการอบรมลูกเสือวิสามัญ กศน.อำเภอ 
แม่ทะ อนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมปี ๒๕๖๔  
(บ้านสามขา ตำบลหัวเสือ ) 

                     
๔. แบบประเมินคุณธรรมตามพฤติกรรมบ่งชี้ 



 

  

ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง ๓๙ 

 

๓๙ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 
คะแนน 
 ที่ได ้

ระดบั
คุณภาพ 

            
๕. ข้อมูล และรายงานผลการประเมินคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน 
จำนวน ๒ ภาคเรียน  
๖. ใบประกาศ เกียรติบัตร โล่ที่เกี่ยวข้อง  
 - นางณัชชา  พวงลำไย (ตำบลดอนไฟ) 
 - นางจันทร์คำ ธิป้อ (ตำบลหัวเสือ) 
 - นายชวลิต  นันตา  (ตำบลวังเงิน) 
 - นายชำนาญ  เมืองใจ (ตำบลนาครัว) 
- นางสาวอินธิรา  แซ่เจียว  (ตำบลสันดอนแก้ว) 
 - นายกิตติพงษ์  สายวงศ์   (ตำบลป่าตัน) 
 - นายชาติชาย  ไชยคง  (ตำบลน้ำโจ้) 
 - นางเกสร  บัวหล้า  (ตำบลบ้านกิ่ว) 
 - นางศรีวรรณ  ดีวงศ์ษา  (ตำบลบ้านบอม) 



 

  

ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง ๔๐ 

 

๔๐ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 
คะแนน 
 ที่ได ้

ระดบั
คุณภาพ 

 - นางอมรรัตน์  สีแสด  (ตำบลแม่ทะ) 
 - นางสาวบุญยิ่ง  ประเสริฐ  (ตำบลดอนไฟ) 
-  นางนิตยา  สุสา    (ตำบลป่าตัน) 
-  นางสาวสมพร  อภิวงศ์   (ตำบลบ้านกิ่ว) 
-  นางมอญแก้ว  สุทา    (ตำบลสันดอนแก้ว) 
-  นางสาวกฤติมา  สิริมโนเวช  (ตำบลน้ำโจ้) 
   
 
 

๑.๓ ผู้เรียนการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานมีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่น 

๕ กศน.อำเภอแมท่ะ มีการจัด
กระบวนการเรียนรู้ทีส่่งเสริมให้
ผู้เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มุ่งเน้น
ให้ผู้เรียน มีทักษะกระบวนการคิด
วิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับ
ผู้อ่ืนและสามารถนำความรู้ 
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้  

๑. แผนการลงทะเบียนเรียน  ๔ ภาคเรียน  

                
https://drive.google.com/drive/folders/๑
Ec_YTUURj๔t๔IzI-v_QexboJKpRwz๐H 

     ๕ ยอดเยี่ยม 

https://drive.google.com/drive/folders/๑Ec_YTUURj๔t๔IzI-v_QexboJKpRwz๐H
https://drive.google.com/drive/folders/๑Ec_YTUURj๔t๔IzI-v_QexboJKpRwz๐H


 

  

ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง ๔๑ 

 

๔๑ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 
คะแนน 
 ที่ได ้

ระดบั
คุณภาพ 

กศน.อำเภอแม่ทะ มีการประชุม
บุคลากรครู กำหนดแผนการ
ลงทะเบียนในแต่ละภาคเรียน เพ่ือ
จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้  ให้
เหมาะสมกับผู้เรียน พร้อมทั้งจัด
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้
ผู้เรียนได้คิด วิเคราะห์  โดยผ่าน
กิจกรรมโครงงาน/โครงการ เช่น 
โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพ  
ผู้เรียนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์
ประจำปี ๒๕๖๔ ณ.ศูนย์
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง   
โครงการส่งเสริมการอ่านและพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้โครงการส่งเสริม
การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา จาก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน  พร้อมทั้ง

๒. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้รายภาคและราย
สัปดาห์ รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปี
การศึกษา ๒๕๖๓ และภาคเรียนที ่ ๑ ปีการศึกษา 
๒๕๖๔    

                 
https://drive.google.com/drive/folders/๑k_j_c
๓tusODKSsnzzjM๖f๕rEjDIQEIXJ 
๓. บันทึกหลังสอนของครู 

                  
https://drive.google.com/drive/folders/๑L๐l
๙๑Hj๗iepDWqo๘hXHcNbqhDMrKmTbc 
๔. รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

https://drive.google.com/drive/folders/1k_j_c3tusODKSsnzzjM6f5rEjDIQEIXJ
https://drive.google.com/drive/folders/1k_j_c3tusODKSsnzzjM6f5rEjDIQEIXJ
https://drive.google.com/drive/folders/1L0l91Hj7iepDWqo8hXHcNbqhDMrKmTbc
https://drive.google.com/drive/folders/1L0l91Hj7iepDWqo8hXHcNbqhDMrKmTbc


 

  

ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง ๔๒ 

 

๔๒ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 
คะแนน 
 ที่ได ้

ระดบั
คุณภาพ 

มอบหมายให้ผู้เรียนบันทกึการ
เรียนรู้ และมีการประเมิน
ความสามารถของผู้เรียนด้วยการจัด
กิจกรรมทีห่ลากหลาย โดยสรุป
ผู้เรียนมคีวามสามารถในการคิด 
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น
ได้ จำนวน ๙๐ คน คิดเป็นร้อยละ 
๘๐.๔๒ ของผู้เรียนทั้งหมด     

โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการทำโครงงาน
วิทยาศาสตร์ประจำปี ๒๕๖๔  

                  
https://drive.google.com/file/d/๑ie๐
qhQiRW_zQFR-๔eXtU๙V๕sfv๘๒ZOOu/view 
โครงการส่งเสริมการอ่านและพัฒนาทักษะการเรียนรู้
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา จาก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน   
https://drive.google.com/drive/u/๑/folders/๑
xQd๔lvfs๔oDYPzZ๐xgVT๘
KfMkjaRI__c?fbclid=IwAR๒
TSpRkLtR_gYxwdXFflzDwnioOAnjtoWhqqaKtBsi
๖uRnflhll๑DcbWIE 

                     

https://drive.google.com/file/d/1ie0qhQiRW_zQFR-4eXtU9V5sfv82ZOOu/view
https://drive.google.com/file/d/1ie0qhQiRW_zQFR-4eXtU9V5sfv82ZOOu/view
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1xQd4lvfs4oDYPzZ0xgVT8KfMkjaRI__c?fbclid=IwAR2TSpRkLtR_gYxwdXFflzDwnioOAnjtoWhqqaKtBsi6uRnflhll1DcbWIE
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1xQd4lvfs4oDYPzZ0xgVT8KfMkjaRI__c?fbclid=IwAR2TSpRkLtR_gYxwdXFflzDwnioOAnjtoWhqqaKtBsi6uRnflhll1DcbWIE
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1xQd4lvfs4oDYPzZ0xgVT8KfMkjaRI__c?fbclid=IwAR2TSpRkLtR_gYxwdXFflzDwnioOAnjtoWhqqaKtBsi6uRnflhll1DcbWIE
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1xQd4lvfs4oDYPzZ0xgVT8KfMkjaRI__c?fbclid=IwAR2TSpRkLtR_gYxwdXFflzDwnioOAnjtoWhqqaKtBsi6uRnflhll1DcbWIE
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1xQd4lvfs4oDYPzZ0xgVT8KfMkjaRI__c?fbclid=IwAR2TSpRkLtR_gYxwdXFflzDwnioOAnjtoWhqqaKtBsi6uRnflhll1DcbWIE


 

  

ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง ๔๓ 

 

๔๓ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 
คะแนน 
 ที่ได ้

ระดบั
คุณภาพ 

๕. ผลงาน รายงาน/บันทึกการเรียนรู้ของผู้เรียน 

                    
https://drive.google.com/drive/folders/๑
Ec_YTUURj๔t๔IzI-ev_QexboJKpRwz๐H 

๑.๔ ผู้เรียนการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน มีความสามารถในการ
สร้างสรรค์งาน ชิ้นงาน หรือ
นวัตกรรม 

๕ กศน.อำเภอแม่ทะ มีแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ทีส่่งเสริม 
สนับสนุนให้ผู้เรียน มีความรู้ การ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง หรือการ
ค้นคว้าด้วยตนเอง ในสิ่งที่ผู้เรียน
ต้องการเรียนรู้ เป็นวิธีการที่ผู้เรียน
สามารถเลือกศึกษาตามความสนใจ
ของตนเอง และของกลุ่ม เป็นการ
เรียนรู้ทีห่ลากหลาย ผู้เรียนมี
กระบวนการกลุ่ม คิดวิเคราะห์
พร้อมวิจัย มุ่งเน้นกระบวนการทาง

๑.รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนการอบรมการทำโครงงานประจำปีงบประมาณ 
๒๕๖๔  

 
 

ชิ้นงานโครงการที่ชนะการประกวดในการโครงการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนการอบรมการทำโครงงาน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดังนี้ 
   ๑.๑ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ โครงงานเรื่องกระติ๊บ

     ๑ กำลัง
พัฒนา 

https://drive.google.com/drive/folders/1Ec_YTUURj4t4IzI-ev_QexboJKpRwz0H
https://drive.google.com/drive/folders/1Ec_YTUURj4t4IzI-ev_QexboJKpRwz0H


 

  

ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง ๔๔ 

 

๔๔ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 
คะแนน 
 ที่ได ้

ระดบั
คุณภาพ 

วิทยาศาสตร์ โดยสถานศึกษา 
กำหนดให้มีรายวิชาโครงงานเพ่ือ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ ในแต่ละ
ระดับ จำนวน ๓ หน่วยกิต กศน.
อำเภอแม่ทะ ดำเนินกิจกรรมมี
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้
ผู้เรียนได้คิด วิเคราะห์ โดยผ่าน
กิจกรรม การอบรมการทำโครงงาน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
ณ. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา
จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ ๔ – ๕ 
มีนาคม ๒๕๖๔ จัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ ๒/
๒๕๖๓ โครงการทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์การ
เรียนรู้เมืองลำปาง เพ่ือให้ผู้เรียนได้

ข้าวจิ๋วเก็บความร้อน กศน.ตำบลหัวเสือ 
   ๑.๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โครงงานเรื่อง
พัดลมจิ๋วพลังแจ๋ว กศน.ตำบลบ้านกิ่ว 
   ๑.๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๓ โครงงานเรื่อง
ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ กศน.ตำบลวังเงิน  
๓. แผนรายสัปดาห์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นภาคเรียน
ที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

           
๔.รายงานโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 
๒/๒๕๖๓ โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางด้าน
ประวัติศาสตร์การเรียนรู้เมืองลำปาง 
 



 

  

ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง ๔๕ 

 

๔๕ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 
คะแนน 
 ที่ได ้

ระดบั
คุณภาพ 

มีความรู้ความเขา้ใจ  ด้าน
วิทยาศาสตร์ นำมาพัฒนา
สร้างสรรค์งาน ชิ้นงาน หรือ
นวัตกรรม นำไปพัฒนาต่อไป                    

 
๑.๕ ผู้เรียนการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานมีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

๔ กศน.อำเภอแม่ทะ มีการจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย  
ที่เหมาะสมกับผู้เรียน ส่งเสริมให้
ผู้เรียนไดศึ้กษาเรียนรู้ผ่าน
เทคโนโลยีทีทั่นสมยั เช่น  จัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในรูปแบบ 
ชั้นเรียนออนไลน์ On-Line, On-
Hand On-site  กลุ่มระดับมัธยม 
ศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ของ กศน.ตำบล การสแกน           
QR-code การมอบหมายงานผ่าน
Application คือ Facebook Line 
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง เพ่ือ

๑.รายงานผลการจัดกิจกรรม โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โค
โรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔ 
 
 
 
๒. รายงานโครงการอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นของ 
กศน.ตำบลวังเงิน  
 
 
 

    ๔   ยอดเยี่ยม 



 

  

ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง ๔๖ 

 

๔๖ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 
คะแนน 
 ที่ได ้

ระดบั
คุณภาพ 

พัฒนาตนเอง สถานศึกษา  จัด
กิจกรรมโครงการที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
เช่น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 
เป็นกจิกรรมทีใ่ห้ผู้เรียนศึกษา
เรียนรู้รปูแบบ On-Site ทำให้
ผู้เรียนมีทักษะ ความสามารถในการ
ใช้ชีวิตในยุค New Normal มีการ
จดัอบรมโครงการอบรม
คอมพิวเตอร์พ้ืนฐานให้กับนักศึกษา  
กศน.อำเภอแมท่ะ มีเครื่องมือ 
อุปกรณ์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
ให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้เพ่ือให้มี
ความรู้ ความเข้าใจเกิดประโยชน์ใน
การสื่อสาร สามารถทำงานร่วมกับ

๓. รายงานโครงการอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นของ 
กศน.ตำบลแม่ทะ 
 
 
 
๔.บันทึกหลังสอนของครู 
 
 
ระดับ ประถมศึกษา 
 
 
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น 
 
 
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
 



 

  

ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง ๔๗ 

 

๔๗ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 
คะแนน 
 ที่ได ้

ระดบั
คุณภาพ 

ผู้อื่นได้และนำไปปรับใช้ในการ
ดำรงชีวิตในภาคเรียนที่ ๒ ปี
การศึกษา ๒๕๖๓ มีผู้เรียน
ลงทะเบียนเรียน จำนวน ๕๐๕ คน 
และ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ จำนวน ๕๐๔ คน  
รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑,๐๐๙ คน จาก
การประเมนิผู้เรียนที่มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล จำนวน ๘๗๘ คนคิดเป็นร้อย
ละ ๘๗.๐๒  ของผู้เรียนทั้งหมดและ
ผลงานนักศึกษา คลิปวีดีโอแนะนำ
วัดบ้านสบทะ ตำบลป่าตัน อำเภอ
แม่ทะ จังหวัดลำปาง และใบ
ประกาศนียบัตรการเข้าร่วมอบรม
ออนไลน์ต่างๆของนักศึกษา กศน.
อำเภอแม่ทะ 

๕. เว็ปไซด์ กศน.อำเภอแม่ทะ (หนังสือเรียนสำนักงาน
กศน) 
 
 
 
๖.ลิงค์เว็บไซต์สำนักงาน กศน.อำเภอแม่ทะ 
 
 
 
 
๗. Page กลุ่ม กศน.ตำบล ทั้ง ๑๐ ตำบล 
  
 
 
      กศน.ตำบลนาครัว        กศน.ตำบลวังเงิน 
 
 



 

  

ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง ๔๘ 

 

๔๘ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 
คะแนน 
 ที่ได ้

ระดบั
คุณภาพ 

 
 
 
 
      กศน.ตำบลป่าตัน          กศน.ตำบลแม่ทะ 

        
     กศน.ตำบลบ้านกิ่ว         กศน.ตำบลบ้านบอม                                

                      
     กศน.ตำบลน้ำโจ้               กศน.ตำบลดอนไฟ 
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๔๙ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 
คะแนน 
 ที่ได ้

ระดบั
คุณภาพ 

                                       
    กศน.ตำบลสันดอนแก้ว       กศน.ตำบลหัวเสือ 
 ผลงานนักศึกษา คลิปวีดีโอนักศึกษาแนะนำวัดบ้าน
สบทะ 
 
 
 
ใบประกาศนียบัตรการเข้าร่วมอบรมออนไลน์ต่างๆของ
นักศึกษา กศน.อำเภอแม่ทะ 
   
 
 

๑.๖ ผู้เรียนการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานมีสุขภาวะทางกายภาพ 
และสุนทรียภาพ 

๔ กศน.อำเภอแม่ทะ ได้พิจารณา
ผู้เรียนที่มีภาวะทางร่างกายที่
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย และมี
สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม 
เพ่ือให้มีคุณลักษณะที่ดี 

๑.แผนปฏิบัติการประจำปี 
 
 
 
 

  ๓.๘๓ ยอดเยี่ยม 



 

  

ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง ๕๐ 

 

๕๐ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 
คะแนน 
 ที่ได ้

ระดบั
คุณภาพ 

๑. การตรวจสุขภาพประจำปี และมี
หลักฐานในการตรวจสุขภาพ 
๒.โครงการ / กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
๓.รายงานผลการดำเนินงานตาม
โครงการที่เกี่ยวข้อง  
๔.ภาพถ่ายการเข้าร่วมโครงการ 
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
๕. จำนวนนักศึกษาท่ีเข้ารับการ
ตรวจสุขภาพประจำปี ภาคเรียนที่ 
๒/๒๕๖๓  จำนวน ๔๘๗ คน จาก
จำนวนนักศึกษาทั้งหมด ๕๐๕ คน  
คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๔๔ % 
๖. จำนวนนักศึกษาท่ีเข้ารับการ
ตรวจสุขภาพประจำปี ภาคเรียนที่ 
๑/๒๕๖๔  จำนวน ๔๘๗ คน จาก
จำนวนนักศึกษาทั้งหมด ๕๐๔ คน  
คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๖๓ % 

๒. หลักฐานการตรวจสุขภาพของผู้เรียน  
 
 
 
 
๓. โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง                                        
-โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน อาสายุวกาชาด 
หลักสูตรการดูแล(สูงอายุเทศบาลป่าตันนาครัว) 
 
  
                                       
 
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๔ (บ้านหนังสือ
ตำบลละ ๑ แห่ง) 
 
 



 

  

ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง ๕๑ 

 

๕๑ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 
คะแนน 
 ที่ได ้

ระดบั
คุณภาพ 

 -โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการปลูกพืช
สมุนไพรในชุมชนเพ่ือต้านไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (กศน.
ตำบลบ้านบอม) 
 
 
 
-โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาอาชีพการทำน้ำสมุนไพรต้านภัยโควิด–๑๙
(กศน.ตำบลดอนไฟ,กศน.ตำบลบ้านบอม,กศน.ตำบล
สันดอนแก้ว) 

                        
                      

                       



 

  

ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง ๕๒ 

 

๕๒ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 
คะแนน 
 ที่ได ้

ระดบั
คุณภาพ 

โครงการปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.จิต
อาสา) ส่งเสริมการอ่าน 
 
 
 
 
๔.รายงานผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง                                                            
- รายงานโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน อาสา
ยุวกาชาด หลักสูตรการดูแล(สูงอายุเทศบาลป่าตัน 
นาครัว) 
 
 
 



 

  

ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง ๕๓ 

 

๕๓ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 
คะแนน 
 ที่ได ้

ระดบั
คุณภาพ 

รายงานโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๔ 
(บ้านหนังสือตำบลละ ๑แห่ง) 
 
 
 
-รายงานโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนส่งเสริมการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาอาชีพการทำน้ำสมุนไพรต้านภัยโค
วิด–๑๙(กศน.ตำบลดอนไฟ,กศน.ตำบลบ้านบอม,กศน.
ตำบลสันดอนแก้ว) 
 
 
 

 
 
 
 



 

  

ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง ๕๔ 

 

๕๔ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 
คะแนน 
 ที่ได ้

ระดบั
คุณภาพ 

-รายงานโครงการปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.
จิตอาสา) 

                         
๕. ภาพถา่ยการเขา้รว่มโครงการ กิจกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 
-โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน อาสายุวกาชาด 
หลักสูตรการดูแล(ผู้สูงอายุเทศบาลป่าตันนาครัว) 
 
 
 
  
 
-โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๔ (บ้านหนังสือ
ตำบลละ ๑แห่ง) 



 

  

ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง ๕๕ 

 

๕๕ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 
คะแนน 
 ที่ได ้

ระดบั
คุณภาพ 

 
 
 
 
-โครงการปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.จิต
อาสา) 
 
 
 
๖.ร้อยละของผู้เรียนได้รับการตรวจสุขภาพ   
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 
 
 
๗.ร้อยละของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 



 

  

ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง ๕๖ 

 

๕๖ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 
คะแนน 
 ที่ได ้

ระดบั
คุณภาพ 

๑.๗ ผู้เรียนการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานมีความสามารถในการ
อ่าน การเขียน 

๔ กศน.อำเภอแม่ทะ ได้พิจารณา
ผู้เรียนที่มีความสามารถในการอ่าน 
การเขียนภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
ทีเ่ป็นตามเกณฑ์ในแต่ละระดับ
การศึกษา ดังนี้การพบกลุ่มผู้เรียน 
เน้นให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง ฝึกอ่านบันทึกการเรียนรู้
ตามใบงานที่ได้รับมอบหมาย จัด
กิจกรรมส่งเสริมใหผู้้เรียนมี
ความสามารถ ในการอ่าน การ
เขียนภาษาไทย เพ่ือการสื่อสาร
เป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี้ ระดับ
ประถมศึกษา มีความสามารถใน
การอ่านออก เขียนได้จำนวน ๒๓ 
คน   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมี
ความสามารถในการอ่านและเขียน
ได้คล่อง จำนวน ๔๕ คนระดับ

๑.แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายสัปดาห์  
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓และ ๑/๒๕๖๔ 

  
https://drive.google.com/drive/folders/๑k_j_c
๓tusODKSsnzzjM๖f๕rEjDIQEIXJ 
. คู ่มือครู-เครื่องมือการประเมิน (การอ่านออกเขียน
ได้)/ ระบบบันทึกผลการประเมินระดับการรู้หนังสือ
ของนักศึกษา กศน. 

                       
http://๒๐๓.๑๔๗.๒๔.๘๕/ student๖๓/login/php. 
https://drive.google.com/drive/folders/๑ j-
cVPWebqg๐T๔TsxPp๔ZuqFeX-๔dKmR- 

๒.๙๒ 
 

ดี 

https://drive.google.com/drive/folders/1k_j_c3tusODKSsnzzjM6f5rEjDIQEIXJ
https://drive.google.com/drive/folders/1k_j_c3tusODKSsnzzjM6f5rEjDIQEIXJ
https://drive.google.com/drive/folders/1j-cVPWebqg0T4TsxPp4ZuqFeX-4dKmR-
https://drive.google.com/drive/folders/1j-cVPWebqg0T4TsxPp4ZuqFeX-4dKmR-


 

  

ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง ๕๗ 

 

๕๗ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 
คะแนน 
 ที่ได ้

ระดบั
คุณภาพ 

มัธยมศกึษาตอนปลาย มี
ความสามารถในการอ่านจับ
ใจความ และเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
จำนวน ๘๐ คน รวม ๑๔๘ คน จาก
จำนวนผู้เรียน ๒๐๓ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๗๒.๙๐ 

๓. รายงานผลการประเมินระดับการรู ้หนังสือของ
นักศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓และ ๑/๒๕๖๔ 

                    
http://๒๐๓.๑๔๗.๒๔.๘๕/ student๖๓/login/php. 
https://drive.google.com/drive/folders/๑ j-
cVPWebqg๐T๔TsxPp๔ZuqFeX-๔dKmR- 
๕. ภาพถ่ายกิจกรรมที่เกี่ยวข้องและบันทึกการเรียนรู้  
ใบงาน 

                    
https://drive.google.com/drive/folders/๑
Ec_YTUURj๔t๔IzI-ev_QexboJKpRwz๐H 

https://drive.google.com/drive/folders/1j-cVPWebqg0T4TsxPp4ZuqFeX-4dKmR-
https://drive.google.com/drive/folders/1j-cVPWebqg0T4TsxPp4ZuqFeX-4dKmR-
https://drive.google.com/drive/folders/1Ec_YTUURj4t4IzI-ev_QexboJKpRwz0H
https://drive.google.com/drive/folders/1Ec_YTUURj4t4IzI-ev_QexboJKpRwz0H


 

  

ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง ๕๘ 

 

๕๘ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 
คะแนน 
 ที่ได ้

ระดบั
คุณภาพ 

๑.๘. ผูจ้บการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
นำความรู้ ทักษะพื้นฐานที่
ได้รับไปใช้ หรือประยุกต์ใช้ 

๘ กศน.อำเภอแม่ทะ ได้ดำเนินการวัด
และประเมินผลภาคเรียนที่ ๒ ปี
การศึกษา ๒๕๖๓ และ ภาคเรียนที่ 
๑ ปีการศกึษา ๒๕๖๔ และได้
ประมวลผู้จบหลักสูตร ทั้ง ๒ ภาค
เรียน มีจำนวน  ๑๒๕ คน จากการ
ติดตามผู้จบหลักสูตร มีผู้เข้าศึกษา
ต่อในระดับสูงขึ้นไป จำนวน ๔๖ 
คน ดังนี้ ประถมศึกษา จำนวน ๑๒ 
คนมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ๓๒ 
คน และมัธยมศึกษาตอนปลาย
จำนวน ๒ คน และผู้จบหลักสูตรที่
นำความรู้ไปใช้หรือประยุกต์ใช้ใน
การดำเนินชีวิต การประกอบอาชีพ
ได้รวมทั้ง ๓ ระดับ ภาคเรียนที ่๒/
๒๕๖๓ คิดเป็นร้อยละ  ๘๔.๕๘  
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ คิดเป็นร้อย

๑.รายงานผู้จบหลักสูตรรวม จำนวน ๒ ภาคเรียน 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ( ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ และ 
๑/๒๕๖๔) 
๒.รายงานผลการติดตามผู้จบหลักสูตรที่นำความรู้ไปใช้
หรือประยุกต์ใช้   คิดร้อยละจากแบบสอบถามผู้จบ
หลักสูตร                  
๓.แบบติดตามผู้จบหลักสูตร 
จบประถมศึกษา ๒/๖๓    
จบ มธัยมศึกษาตอนต้น ๒/๖๓         
จบ มธัยมศึกษาตอนปลาย ๒/๖๓         
จบประถมศึกษา ๑/๖๔         
จบมัธยมศึกษาตอนต้น ๑/๖๔         
จบ มัธยมศึกษาตอนปลาย ๑/๖๔         
 

     
    
 

    ๘  ยอดเยี่ยม 



 

  

ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง ๕๙ 

 

๕๙ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 
คะแนน 
 ที่ได ้

ระดบั
คุณภาพ 

ละ   ๘๑.๐๔  รวม ๒ ภาคเรยีน 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ คิดเป็นร้อย
ละรวมได้  ๘๐.๖๐ ซึ่งเกินกว่าค่า
เป้าหมายที่กำหนดไว้  คิดเป็นร้อย
ละ ๖๔.๔๘  ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมาย 
มากกว่าร้อยละ ๕๐ ของค่า
เป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

  

ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง ๖๐ 

 

๖๐ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 
คะแนน 
 ที่ได ้

ระดบั
คุณภาพ 

มาตรฐานที ่๒ คณุภาพการจดั
การศกึษานอกระบบระดบั
การศกึษาขัน้พืน้ฐานทีเ่นน้ผูเ้รยีน
เปน็สำคญั 

 
๒๐ 

   
    ๑๕ 

 
   ดเีลิศ 

๒.๑ การพัฒนาหลักสูตรสถาน 
ศึกษาที่สอดคล้องกับบริบท 
และความต้องการของผู้เรียน 
ชุมชน ท้องถิ่น 

๕ กศน.อำเภอแม่ทะ มีการดำเนินการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
นอกระบบระดับขัน้พ้ืนฐาน 
เหมาะสมกับสภาพบริบทของพ้ืนที่ 
และความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย และชุมชน  โดยผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศกึษา เพ่ือใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียน มี
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
คุณลักษณะตามที่หลักสูตรกำหนด 
ได้รับการอนุมัติจากผู้อำนวยการ
สถานศึกษา 

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และงาน
วิชาการสถานศึกษา 
๒. บันทึก หรือรายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาหลักสูตร 
 
 
๓. หลักสูตรสถานศึกษา 

                                                                 
ระดับประถมศึกษา         ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

                        
              ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

     ๔   ดีเลศ 



 

  

ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง ๖๑ 

 

๖๑ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 
คะแนน 
 ที่ได ้

ระดบั
คุณภาพ 

  หลักสูตรสถานศึกษามีองค์ประกอบ 
ประกอบด้วย หลักการ จุดหมาย
ของหลักสูตร กลุ่มเป้าหมาย 
โครงสร้างของหลักสูตร ระยะเวลา
เรียน วิธีการจดัการเรยีนรู้ 
กระบวนการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผล ที่
หลากหลายและเหมาะสมกับผู้เรียน
แตล่ะกลุ่มอายุ และ การจบ
หลักสูตร ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 

๑. หลักสูตรสถานศึกษา 
ระดับประถมศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
๒. แผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ ๒/
๒๕๖๓ และ ๑/๒๕๖๔ 

              
 
                        

ระดับชั้นประถมศึกษาภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ 

                        
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓   

                         

  



 

  

ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง ๖๒ 

 

๖๒ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 
คะแนน 
 ที่ได ้

ระดบั
คุณภาพ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ 
    ระดับชั้นประถมศึกษาภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ 
๓. สมุดยืม - คืนหนังสือเรียน 
 
 
๔. สมุดคุมหนังสือเรียน 
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๖๓ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 
คะแนน 
 ที่ได ้

ระดบั
คุณภาพ 

๕. ทำเนียบวิทยากรสอนเสริม 

                                   
  หลักสตูรสถานศึกษา มคีวาม

สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
นอกระบบระดับขัน้พ้ืนฐาน 
สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่และความ
ต้องการของชุมชน เช่น ในสาระ
การประกอบอาชีพ รายวิชาเลือกที่
เหมาะสมกับพ้ืนที่ เช่น รายวิชาการ
ทำนา  เป็นต้น 

 

๑. หลักสูตรสถานศึกษา 
ระดับประถมศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
๒. รายงานผลการประเมินผลการนำหลักสูตรไปใช้ 
          
 
 
๓. แผนการจัดกระบวนการเรียนรู้  ภาคเรียนที่ ๒/
๒๕๖๓ และ ๑/๒๕๖๔ 

  

  กศน.อำเภอแม่ทะ ได้ดำเนินการนำ
หลักสูตรสู่การปฏิบัติโดยการจัดทำ
แผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับหลักสตูร และ

๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตร
สถานศึกษา หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
งานวิชาการสถานศึกษา 
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๖๔ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 
คะแนน 
 ที่ได ้

ระดบั
คุณภาพ 

สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ความ
ต้องการของชุมชน โดยครูทุกคนมี
แผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ราย
ภาค รายสัปดาห์ มีแผนการเรียนรู้
รายกลุ่ม รายบุคคล ตามความ
เหมาะสมของผู้เรียน ตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร จากการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-
๑๙ สถานศึกษาจึงได้ปรับเปลี่ยน
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบออนไลน์ สามารถเรียนได้
ทุกที่ทุกเวลา สำหรับนักศึกษา ซึ่ง
สอดคล้องกับนโยบาย แนวคิดในจัด
การศึกษา คือ “สะดวก รวดเร็ว 
ประหยัด ปลอดภัยและครอบคลุม” 
การสร้างห้องเรียนในรูปแบบกลุ่ม
เปิดช่องทาง Facebook ของแต่ละ

 
 
 
 
 
๒. รายงานผลการประเมินผลการนำหลักสูตรไปใช้ 
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๖๕ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 
คะแนน 
 ที่ได ้

ระดบั
คุณภาพ 

ตำบล แยกตามระดับชั้นเรียน 
เพ่ือให้ผู้เรียนเลือกเรียนรู้ตามความ
ต้องการของตนเอง 

  กศน.อำเภอแม่ทะ ได้ดำเนินการ
ทบทวน ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร
รายวิชาเลือกที่สอดคล้องกับบริบท
ของแต่ละพ้ืนทีเ่พ่ือจัดทำเป็น
หลักสูตรท้องถิ่นให้ผู้เรียนได้เลือก
เรียนรู้ตามความต้องการต่อไป 
 

๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
งานวิชาการสถานศึกษา 

                    
๒. บันทึก หรือรายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาหลักสูตร 
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๖๖ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 
คะแนน 
 ที่ได ้

ระดบั
คุณภาพ 

๓. รายงานผลการประเมินผลการนำหลักสูตรไปใช้ 
 
 
 
 

๒.๒ สื่อที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ๕ ๑. สถานศึกษามีการดำเนินการ
จัดหาสื่อที่เหมาะสมและเพียงพอ
ต่อผู้เรียน โดยดำเนินการสำรวจสื่อ
สิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือเรียนรายวิชา
บังคบัและรายวิชาเลือก ตาม
หลักสูตรสถานศึกษาท้ัง ๓ ระดับ
การศึกษา และสรุปจำนวนสื่อที่
ต้องการ เพ่ือประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาหลักสตูรและสื่อของ
สถานศึกษา เพ่ือให้ความเห็นชอบ
การจัดหา/จัดซื้อสื่อการเรียนรู้ 

๑. มีการจัดหาสื่อ หนังสือเรียนรายวิชาบังคับและ
รายวิชาเลือก ทั้ง ๓ ระดับการศึกษา โดยดำเนินการ
ประชุมคณะกรรมการ ๔ ฝ่าย มีมติการประชุมเห็นควร
ให้ดำเนินการจัดซื้อ 
๒. มีการพัฒนาครู ให้มีความสามารถในการจัดทำสื่อที่
หลากหลาย เหมาะสมและเอื ้อต่อการเรียนรู ้ โดย
สถานศึกษาได้จัดให้ครูและบุคลากรเข้าร่วมโครงการ
พัฒนาครูและบุคลากร ทั้งโครงการที่สถานศึกษาจัดขึ้น
เอง โครงการจากหน่วยงานต้นสังกัด และโครงการจาก
องค์กรภายนอกดังนี้ 
       ๑) วันที ่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ คณะครู กศน.
อำเภอแม่ทะ ตำแหน่ง พนักงานราชการ เข้าร่วมการ

๓ ปานกลาง 
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๖๗ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 
คะแนน 
 ที่ได ้

ระดบั
คุณภาพ 

๒. สถานศึกษามีการพัฒนาครูให้มี
ความรู้ ความสามารถในการพัฒนา
และจัดทำสื่อที่หลากหลายให้เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
๓. สถานศึกษาจัดทำทะเบียนคุมสื่อ
สิ่งพิมพ์ หนังสือเรียนรายวิชาบังคับ
และรายวิชาเลือก ให้ผู้เรียนยืมเรียน
ทั้ง ๓ ระดับการศึกษา  
๔. มีการสำรวจและจัดทำข้อมูล
ทำเนียบแหล่งเรียนรู้,ภูมิปัญญาที่มี
ในท้องถิ่น  
๕. จัดหาสื่ออิเล็กทรอนิกส์หนังสือ
เรียนออนไลน์จากกลุ่มพัฒนา
การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย,สื่อออนไลน์,สื่อETV,
การใช้ Google From สร้างใบงาน 
ใบความรู้ สร้างแบบทดสอบ,การทำ

บรรยายพิเศษพร้อมมอบนโยบาย และแนวทางในการ
ปฏ ิบั ติ งาน โครงการพัฒนาบ ุคลากร เรื่ องการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ณ หอประชุมร่ม
ไทร สถาบัน กศน.ภาคเหนือ อำเภอเมืองลำปาง 
จังหวัดลำปาง 
       ๒) วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นางสาวสาธิตา  
วงค์ข ัต ิย ์ และ นางกมลนันท์  ทิพย์ศรีบ ุตร ร ่วม
โครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำข้อมูลผลการเฉลี่ย 
GPA/PR ระดับสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน กศน.
จังหวัดลำปาง 
       ๓) วันที่ ๒๖ - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ คณะครู 
และบ ุคลากร กศน.อำเภอแม่ทะ ดำเน ินการจัด
โครงการพัฒนาบุคลากร สร ุปผลการดำเน ินงาน
ประจำป ี งบประมาณพ.ศ .  ๒๕๖๓ และจ ัดทำ
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
ณ เดอะแกรนด์จามจุรีรีสอร์ท อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 
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๖๘ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 
คะแนน 
 ที่ได ้

ระดบั
คุณภาพ 

คลังสื่อผ่าน Google site 
ฝังลิงค์หนังสือเรียน เพ่ือการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
และเหมาะสมให้ผู้เรียน  
๖. จัดหาสื่อบุคคล ผู้มีความรู้ 
ความสามารถเฉพาะทางเพ่ือติวเข้ม 
สอนเสริมให้ผู้เรียน 
๗. ใช้แหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมในการ
เรียนรู้แก่ผู ้เรียน เพื่อให้ได้เรียนรู้
จากสถานที่และสภาพจริงเช่น ศูนย์
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง/
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง 
เป็นต้น 
๘. มีการประเมินความพึงพอใจของ
ผู ้เร ียนที่มีต ่อสื่อการเรียนรู ้ เช่น 
ความพึงพอใจต่อครูผู้สอน ความพึง
พอใจต่อวิทยากรติวเข้มหรือสอน

         ๔) วันที ่ ๒ - ๔ ธ ันวาคม ๒๕๖๓  ครูและ
บุคลากร ดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากร 
กศน.อำเภอแม่ทะ เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพ
ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย กศน.อำเภอแม่ทะ ณ จังหวัดชลบุรี 
          ๕) วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ครูและบุคลากร 
กศน.อำเภอแม่ทะ ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
วิเคราะห์ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓  และกรอบทิ ศท า งก า รด ำ เ นิ น ง า น ใ น
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของสำนักงาน กศน.จังหวัด
ลำปางและสถานศึกษาในสังกัด และกิจกรรมการ
นำเสนอผลงาน/นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 
Practice) ของสถานศึกษาทั ้ง ๑๓ อำเภอ  ณ ห้อง
เวียงแก้ว โรงแรมลำปางเวียงทอง อำเภอเมืองลำปาง 
จังหวัดลำปาง 
          ๖) วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ครูและบุคลากรที่
มีส่วนเกี่ยวข้องในการรายงานข้อมูลในระบบ DMIS 
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๖๙ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 
คะแนน 
 ที่ได ้

ระดบั
คุณภาพ 

เสริมและนำผลการประเมินความ
พึงพอใจไปใช้ในการพัฒนา และสื่อ
การเรียนรู้ที่เป็นไปตามควาต้องการ
ของผู้เรียน 
๙. สถานศึกษาสรุปผลการ
ดำเนินงาน และประเมินผลการจัด
กิจกรรม เพ่ือนำมาพัฒนา ปรับปรุง
การจัดกระบวนการเรียนรู้ต่อไป 

เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูล
ในระบบฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการ สำนักงาน กศน. 
(DMIS) สำหรับผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูลระดับ
อำเภอ ระดับตำบล และรายบุคคล รุ่นที่ ๖ ณ ห้อง
ประชุม ๒ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง 
          ๗) วันที่ ๑๐ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ครู และ
บุคลากรของ กศน.อำเภอแม่ทะ เข้าศึกษาดูงานใน
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร กศน.อำเภอแม่ทะ 
การศึกษาดูงาน กศน. ๕ ดี พรีเมี่ยม ณ กศน.อำเภอ
เมือง กศน.ตำบลในเว ียง และกศน.ตำบลบ่อสวก 
จังหวัดน่าน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด กศน. 
๕ ดี พรีเมี่ยม 
          ๘) วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ วิทยากรแกนนำ
ครู ข. และครู ค. ของ กศน.อำเภอแม่ทะ เข้าร่วมการ
อบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้
โปรแกรมสำนักงานเพื่อสร้างโอกาสมีงานทำ วิทยากร
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๗๐ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 
คะแนน 
 ที่ได ้

ระดบั
คุณภาพ 

ครู ข. และครู ค. (รุ่นที่ ๒) ณ ห้องประชุม ๒ สำนักงาน 
กศน.จังหวัดลำปาง 
          ๙) วันที ่ ๗ - ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ โครงการ
หลักสูตรจิตอาสา ของสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง 
รุ่นที่ ๓ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 
          ๑๐) วันที่ ๑ - ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ การอบรม
หลักสูตรการพัฒนาครู กศน.ด้านการสร้างเครื่องมือวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ รุ่นที่ ๒ ณ ห้องประชุมร่ม
ไทร สถาบัน กศน.ภาคเหนือ อำเภอเมืองลำปาง 
จังหวัดลำปาง 
          ๑๑) วันที่ ๒๗ - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคลในระบบออนไลน์ (IEP Online) ณ ห้อง
ประชุม ๒ สำนักงาน กศน. จังหวัดลำปาง   
         ๑๒) ว ันที่  ๒๓ -  ๒๔  ส ิ งหาคม ๒๕๖๔   
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดกระบวนการ
เรียนรู ้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน



 

  

ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง ๗๑ 

 

๗๑ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 
คะแนน 
 ที่ได ้

ระดบั
คุณภาพ 

การศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ณ ห้อง
ป ร ะ ชุ ม  ๒  ส ำ นั ก ง า น  ก ศ น . จั ง ห วั ด ล ำ ป า ง   
          ๑๓) วันที่ ๖ - ๗  กันยายน ๒๕๖๔ จัดอบรม
โครงการพัฒนาบุคลากรการอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน
การพัฒนาระบบช่วยเหลือผู ้เร ียน Lampang Onie 
ของ กศน.อำเภอแม่ทะ ให้ความรู้ในเรื ่องการใช้งาน
ระบบช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลออนไลน์ และการ
สร้างแบบทดสอบออนไลน์ 
          ๑๔) วันที่ ๒๕ และ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
การอบรมหลักสูตรวิทยากรยุวกาชาด เรื ่องการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น (ออนไลน์) ภาคปฏิบัติการฝึกทักษะ
วิทยากรยุวกาชาด อบรมผ่านโปรแกรม Google Meet 
ในจากสำนักงาน ยุวกาชาด สภากาชาดไทย 
๓. มีการใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย และให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู ้จากแหล่งเรียนรู ้ ภูมิปัญญา เช่น การนำ
ผู้เรียนศึกษาเรียนรู้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
ลำปาง, แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงศูนย์ศึกษาและ



 

  

ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง ๗๒ 

 

๗๒ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 
คะแนน 
 ที่ได ้

ระดบั
คุณภาพ 

พัฒนาชุมชนลำปาง เป็นต้น โดยดำเนินโครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ยกตัวอย่าง 
          ๑) โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ณ วัดพระธาตุศรีมงคลชัย  
          ๒) โครงการอบรมลูกเสือวิสามัญ กศน.อําเภอ
แม่ทะ อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปี ๒๕๖๔  ณ 
บ้านสามขา 
          ๓) โครงการติวเข้มเต็มความรู้ ภาคเรียนที่ ๒/
๒๕๖๓ ณ กศน.ตำบลทั้ง ๑๐ แห่ง 
          ๔) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
โครงงาน กศน.อําเภอแม่ทะ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การศึกษาจังหวัดลําปาง 
          ๕) โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางด้าน
ประวัติศาสตร์ชาติไทย ณ มิวเซี่ยมลําปาง /วัดพระธาตุ
ลําปางหลวง/พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
          ๖) โครงการพัฒนาคุณภาพผู ้เร ียนการจัด
กระบวนการเรียนรู ้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ



 

  

ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง ๗๓ 

 

๗๓ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 
คะแนน 
 ที่ได ้

ระดบั
คุณภาพ 

พอเพียง เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนณ ๑. ไร่เยาวรัตน์ 
ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง ๒. ศูนย์ศึกษาและ
พัฒนาชุมชนลําปาง ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลําปาง  
จ.ลําปาง 
          ๗)  โครงการพ ัฒนาค ุณภาพผู้ เ ร ี ยนการ
ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  ณ กศน.ตําบลวังเงิน 
และ กศน.ตำบลแม่ทะ 
          ๘) โครงการติวเข้มเต็มความรู้ ภาคเรียนที่ ๑ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ กศน.ตำบลทั้ง ๑๐ แห่ง 
          ๙) โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 
เทศบาลตำบลแม่ทะ  
          ๑๐) โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพผู ้เร ียน
อาสายุวกาชาด หลักสูตร การดูแลผู้สูงอายุ เทศบาล
ตำบลแม่ทะ 
๔. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อสื่อ ครู 
วิทยากร 



 

  

ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง ๗๔ 

 

๗๔ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 
คะแนน 
 ที่ได ้

ระดบั
คุณภาพ 

๕. มีการสรุปผลการดำเนินงานและนำผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้เรียน มาพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ พัฒนาสื่อให้เหมาะสมและเอ้ือต่อความต้องการ
ของผู้เรียน 
        
โดยมีร่องรอย หลักฐาน ดังนี้ 
๑. รายงานความต้องการสื่อหนังสือเรียน กศน.ตำบล  

                              
 ๒. บันทึกการประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา
จัดหาสื่อ 
 
 
๓. สรุปรายงานโครงการพัฒนาครูหรือวุฒิบัตรผ่านการ
อบรมการพัฒนาครู 
 
 



 

  

ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง ๗๕ 

 

๗๕ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 
คะแนน 
 ที่ได ้

ระดบั
คุณภาพ 

๔. รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนประจำปี ๒๕๖๔ 
 
 

 
 
๕. ทะเบียนคุมสื่อ/สมุดคุมสื่อ กศน.ตำบล 
 
 
 
https://drive.google.com/drive/folders/๑qrIzJn
๑xgGXKoGn๔๓BOR๑_T๘NPhR_j๕P?usp=sharin 
๖. สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ 
 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/๑qrIzJn๑xgGXKoGn๔๓BOR๑_T๘NPhR_j๕P?usp=sharin
https://drive.google.com/drive/folders/๑qrIzJn๑xgGXKoGn๔๓BOR๑_T๘NPhR_j๕P?usp=sharin


 

  

ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง ๗๖ 

 

๗๖ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 
คะแนน 
 ที่ได ้

ระดบั
คุณภาพ 

https://drive.google.com/drive/folders/๑
JxIlSEyDRxmsPOXs๖gf๕HQkT๙rLcFG๑
J?usp=sharing 
๗. คำสั่งแต่งตั้งวิทยากรสอนเสริม/ติวเข้ม 
 
 
 
๘. แบบจัดตั้งกลุ่มผู้เรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ 
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ 
       
 
 
๙. แผนการจัดการเรียนรู้รายภาค 
๑๐. แผนการจัดการเรียนรู้รายสัปดาห์ 
   
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1JxIlSEyDRxmsPOXs6gf5HQkT9rLcFG1J?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JxIlSEyDRxmsPOXs6gf5HQkT9rLcFG1J?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JxIlSEyDRxmsPOXs6gf5HQkT9rLcFG1J?usp=sharing


 

  

ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง ๗๗ 

 

๗๗ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 
คะแนน 
 ที่ได ้

ระดบั
คุณภาพ 

๑๑. บันทึกหลังสอน 

                      
๑๒. คำสั่งแต่งตั้งหลักสูตรหลักสูตรสถานศึกษา  
 
 
 

๒.๓ ครูมีความรู้ความสามารถ
ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

๕ สถานศึกษามีการส่งเสริม พัฒนาครู 
บุคลากรทางการศึกษา ให้มี
คุณภาพ โดยสถานศึกษามีการจัด
อบรมโครงการพัฒนาครู บุคลากร
หรือส่งครูเข้าร่วมอบรมให้มีความรู้ 
ความเขา้ใจ มีความสามารถ
เกีย่วกบัการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน หลักสูตรการศึกษานอก

๑. มีการส่งเสริม พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา ให้
มีคุณภาพโดยเข้าอบรมดังนี้ 
       ๑) วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ คณะครูกศน.อำเภอ
แม่ทะ ตำแหน่ง พนักงานราชการ เข้าร่วมการบรรยาย
พิเศษพร้ อมมอบนโยบาย และแนวทางในการ
ปฏิบั ติ งาน โครงการพัฒนาบ ุคลากร เรื่ องการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ณ หอประชุมร่ม

๔ ดีเลิศ 
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ระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
มีการสำรวจความต้องการเรียนรู้
ของผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้เลือก
รูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมและ
ตามความพร้อมของผู้เรียน ได้แก่ 
การเรียนแบบพบกลุ่ม การเรียน
แบบออนไลน์ การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
โดยในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ 
(Covid-๑๙) ครอูอกแบบการ
จัดการเรียนรู้ จัดทำแผนการเรียนรู้ 
และจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
ผู้เรียน โดยดำเนินการตามแนวทาง 
"การจัดการเรียนการสอนของ
สำนักงาน กศน. ในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดโควิด-๑๙ ภาคเรียนที่ 

ไทร สถาบัน กศน.ภาคเหนือ อำเภอเมืองลำปาง 
จังหวัดลำปาง 
       ๒) วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นางสาวสาธิตา  
วงค์ข ัต ิย ์ และ นางกมลนันท์  ทิพย์ศรีบ ุตร ร ่วม
โครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำข้อมูลผลการเฉลี่ย 
GPA/PR ระดับสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน กศน.
จังหวัดลำปาง 
          ๓) วันที่ ๒๖ -๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ คณะ
ครู และบุคลากร กศน.อำเภอแม่ทะ ดำเนินการจัด
โครงการพัฒนาบุคลากร สร ุปผลการดำเน ินงาน
ประจำป ี งบประมาณพ.ศ .  ๒๕๖๓ และจั ดทำ
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ 
เดอะแกรนด์จามจุรีรีสอร์ท อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 
          ๔) วันที่  ๒ - ๔ ธ ันวาคม ๒๕๖๓  ครูและ
บุคลากร ดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากร 
กศน.อำเภอแม่ทะ เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพ
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๑/๒๕๖๔"ใน ๔ รูปแบบ ได้แก่ On-
Site : เรียนรูโ้ดยการพบกลุ่มที่
สถานศึกษา หรือพ้ืนที่ที่ปลอดภัย 
ภายใต้เงือ่นไขข้อกำหนดและ
มาตรการของศูนยบ์ริหาร
สถานการณ์แพร่ระบาดของ
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(ศบค.) และและคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัด On-Air : เรียนรู้
ผ่านTV ผ่านสถานีวิทยุและ
โทรทัศน์เพื่อการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) On-
Line : เรียนรู้ผ่านดิจิทัล สามา
ถเลือกเรียนได้ตามความสนใจและ
ความสะดวก รวม NFE - Learning 
during Covid-๑๙ เช่น Digital 
Content ,YouTube , บทเรยีน

ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย กศน.อำเภอแม่ทะ ณ จังหวัดชลบุรี 
          ๕) วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ครูและบุคลากร 
กศน.อำเภอแม่ทะ ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
วิเคราะห์ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓  และกรอบทิ ศท า งก า รด ำ เ นิ น ง า น ใ น
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของสำนักงาน กศน.จังหวัด
ลำปางและสถานศึกษาในสังกัด และกิจกรรมการ
นำเสนอผลงาน/นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 
Practice) ของสถานศึกษาทั ้ง ๑๓ อำเภอ  ณ. ห้อง
เวียงแก้ว โรงแรมลำปางเวียงทอง อำเภอเมืองลำปาง 
จังหวัดลำปาง 
          ๖) วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ครูและบุคลากรที่
มีส่วนเกี่ยวข้องในการรายงานข้อมูลในระบบ DMIS 
เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูล
ในระบบฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการ สำนักงาน กศน. 
(DMIS) สำหรับผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูลระดับ
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ออนไลน์เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ , 
ติวเข้มเติมเต็มความรู้และการเรียน
การสอนดว้ยระบบออนไลน์โดย
สถานศึกษาดำเนินการเอง เช่น 
Facebook ,Line On-Hand : 
เรียนรู้โดยการส่งหนังสือ ใบงาน ใบ
ความรู้ ไปให้ถึงบ้านหรือที่ทำงาน 
ครูมีการวัดผล ประเมินผลที่
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตร ครูบันทึกหลังการจัดการ
เรียนรู้ มีวิจัยชั้นเรียนเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้และแก้ไขปัญหา
ของผู้เรียน พร้อมทั้งมีการให้บริการ
แนะแนวหรือระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไข
ปัญหาให้กับผู้เรียน 

อำเภอ ระดับตำบล และรายบุคคล รุ่นที่ ๖ ณ ห้อง
ประชุม ๒ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง 
          ๗) วันที่ ๑๐ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ครู และ
บุคลากรของ กศน.อำเภอแม่ทะ เข้าศึกษาดูงานใน
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร กศน.อำเภอแม่ทะ 
การศึกษาดูงาน กศน. ๕ ดี พรีเมี่ยม ณ กศน.อำเภอ
เมือง กศน.ตำบลในเว ียง และกศน.ตำบลบ่อสวก 
จังหวัดน่าน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด กศน. 
๕ ดี พรีเมี่ยม 
          ๘) วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ วิทยากรแกนนำ
ครู ข. และครู ค. ของ กศน.อำเภอแม่ทะ เข้าร่วมการ
อบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้
โปรแกรมสำนักงานเพื่อสร้างโอกาสมีงานทำ วิทยากร
ครู ข. และครู ค. (รุ่นที่ ๒) ณ ห้องประชุม ๒ สำนักงาน 
กศน.จังหวัดลำปาง 
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          ๙) วันที ่ ๗ - ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ โครงการ
หลักสูตรจิตอาสา ของสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง 
รุ่นที่ ๓ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 
๑๐) วันที่ ๑ - ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ การอบรมหลักสูตร
การพัฒนาครู กศน.ด้านการสร้างเครื ่องมือวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ รุ่นที่ ๒ ณ ห้องประชุมร่มไทร 
สถาบัน กศน.ภาคเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัด
ลำปาง 
          ๑๑) วันที่ ๒๗ - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคลในระบบออนไลน์ (IEP Online) ณ. ห้อง
ประชุม ๒ สำนักงาน กศน. จังหวัดลำปาง   
          ๑๒) ว ันที่  ๒๓ - ๒๔  ส ิงหาคม ๒๕๖๔   
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดกระบวนการ
เรียนรู ้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ณ ห้อง
ป ร ะ ชุ ม  ๒  ส ำ นั ก ง า น  ก ศ น . จั ง ห ว ั ด ล ำ ป า ง   
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๘๒ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 
คะแนน 
 ที่ได ้

ระดบั
คุณภาพ 

          ๑๓) วันที่ ๖-๗  กันยายน ๒๕๖๔ จัดอบรม
โครงการพัฒนาบุคลากรการอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน
การพัฒนาระบบช่วยเหลือผู ้เร ียน Lampang Onie 
ของ กศน.อำเภอแม่ทะ ให้ความรู้ในเรื ่องการใช้งาน
ระบบช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลออนไลน์ และการ
สร้างแบบทดสอบออนไลน์ 
          ๑๔) วันที่ ๒๕ และ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
การอบรมหลักสูตรวิทยากรยุวกาชาด เรื ่องการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น (ออนไลน์) ภาคปฏิบัติการฝึกทักษะ
วิทยากรยุวกาชาด อบรมผ่านโปรแกรม Google Meet 
ในจากสำนักงาน ยุวกาชาด สภากาชาดไทย 
     ครูดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
โดยมีการสำรวจ/สัมภาษณ์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
เพื่อให้ได้ความต้องการเรียนรู ้ของผู้เรียนรายบุคคล 
หร ือรายกล ุ ่ม และวางแผนการจ ัดการเร ียนร ู ้ที่
เหมาะสมกับผู้เรียน ครูจัดทำแผนการเรียนรู้รายภาค 
เสนอขออนุญาตจัดตั้งกลุ่มต่อผู้บริหารสถานศึกษา  



 

  

ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง ๘๓ 

 

๘๓ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 
คะแนน 
 ที่ได ้

ระดบั
คุณภาพ 

     จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาประจำภาคเรียน 
เพ่ือให้ผู้เรียนรู้และเข้าใจหลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ / วิธี
เรียน /การจัดการเรียนการสอน รู้และเข้าใจ การทำ
กิจกรรม กพช. และกระบวนการโครงงาน 
     จัดทำแผนการเรียนรู้รายสัปดาห์ ตามปฏิทินการ
จัดการเรียนให้ผู้เรียน โดยมีการใช้สื่อที่เหมาะสมกับ
วิชาหรือเรื ่องที ่เร ียน ในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid 
๑๙) สถานศึกษาได้ดำเนินการตามาตรการป้องกันโค
วิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด ซึ่งมีการจัดการเรียนรู้  
รูปแบบ On line เป็นการเรียนผ่าน Internet  ครูได้
นำนวัตกรรมการเรียนการสอนโปรแกรม Google 
form มาเป็นสื่อในการสอน รูปแบบ On site การจัด
กลุ่มขนาดเล็กเรียนใน กศน.ตำบล และสถานที่พบกลุ่ม 
รูปแบบ On hand ครูจัดส่งหนังสือ แบบเรียนและสื่อ
การเรียนรู้ให้ผู้เรียนถึงบ้าน หรือนัดหมายให้ผู้เรียนมา



 

  

ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง ๘๔ 

 

๘๔ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 
คะแนน 
 ที่ได ้

ระดบั
คุณภาพ 

รับที ่กศน.ตำบล และมีการนำระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนรายบุคคลออนไลน์ มาช่วยในการเรียนรู้ การ
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลให้สามารถเรียนรู้ และ
ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนเร ียนของตนเอง 
รวมถ ึงการจ ัดกระบวนการเร ียนการสอนโดยใช้
โครงงาน ซึ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยเน้นกิจกรรม
หรือโครงงานที่ผู้ เร ียนสนใจใช้ในการทำกิจกรรม
ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวเอง นำไปสู่การเพ่ิมความรู้ที่ได้
จากการลงมือปฏิบัติ มีครูผู ้สอนเป็นที่ปรึกษา ให้
คำแนะนำและติดตามการทำกิจกรรมเป็นระยะ มีแบบ
ประเมินตนเองสำหรับนักศึกษา กศน./ผู้รับบริการ  ใน
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวัง
และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ครูได้มี
การจัดสถานจัดสภาพแวดล้อม ห้องเรียนให้มีความ
พร้อม สะอาด ปลอดภัยและเอ้ือต่อการเรียนรู้  
     ครูบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ และรายงานผล
การจัดการเรียนรู้เบื้องต้นต่อผู้บริหารในไลน์กลุ่มกศน.



 

  

ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง ๘๕ 

 

๘๕ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 
คะแนน 
 ที่ได ้

ระดบั
คุณภาพ 

อำเภอแม่ทะ เพจ เฟชบุ๊ก กศน.ตำบล และมีการนำ
ปัญหาจากการจัดการเรียนรู้ มาทำวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือ
พัฒนาและแก้ไขปัญหาของผู้เรียน  
     การดำเนินการจัดการเรียนการสอน ได้มีการนิเทศ
ติดตามการจัดการเรียนการสอนและให้ข้อแนะนำใน
การจัดการเรียนรู้ ทั้งการนิเทศในห้องเรียนและนิเทศ
ให้กำลังใจครูผ่านไลน์ เพจ เฟชบุ๊ก สร้างขวัญกำลังใจ
ให้ครูพัฒนาตนเอง พัฒนาการสอนให้ดียิ่งขึ้น 
     สถานศึกษามีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ทุกสัปดาห์ เพ่ือให้ครูและบุคลากรได้แลกเปลี่ยนปัญหา
การทำงาน มีการติดตามงานเพื่อให้เป็นปัจจุบันและ
วางแผนการทำงานร่วมกัน  โดยมีการบันทึกการ
ประชุมและครูบันทึกผลการปฏิบัติงานประจำวันส่ง
ผู ้บริหารในระบบส่งงานออนไลน์ เพื ่อให้ครูนำไป
พัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม 
 
 



 

  

ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง ๘๖ 

 

๘๖ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 
คะแนน 
 ที่ได ้

ระดบั
คุณภาพ 

๑. แบบจัดตั้งกลุ่ม 

                    
๒. แบบเก็บข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล 
 
 
 

๓. แผนการเรียนรู้รายภาค  
๔. แผนการจัดการเรียนรู้รายสัปดาห์ 
 
 
 

                                            



 

  

ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง ๘๗ 

 

๘๗ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 
คะแนน 
 ที่ได ้

ระดบั
คุณภาพ 

๕. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้  
๖. รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาหรือแก้ไข
ปัญหาของผู้เรียน  
 
 
 
๗. โครงงานผู้เรียน 
 
 

 

แบบรายงานโครงการพัฒนาผู้เรียนด้านโครงงาน 
๘. บันทึกการให้คำแนะนำ/ปรึกษา/ การเยี่ยมบ้าน
ผู้เรียน ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
 
 



 

  

ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง ๘๘ 

 

๘๘ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 
คะแนน 
 ที่ได ้

ระดบั
คุณภาพ 

๙. แบบประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพครูหรือ
ผู้จัดการเรียนรู้  
 
 
๑๐. อ่ืน ๆ วุฒิบัตรผ่านการอบรม/พัฒนาของครู / 
สมุดนิเทศกศน.ตำบลกศน.ตำบล/ภาพกิจกรรม 
 
 
           
             สมุดนิเทศ กศน.ตำบล 

                                             
         ภาพกิจกรรมการอบรม/การนิเทศติดตาม 

                                  
ตัวอย่างวุฒิบัตร ครทูี่ผ่านการอบรม  



 

  

ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง ๘๙ 

 

๘๙ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 
คะแนน 
 ที่ได ้

ระดบั
คุณภาพ 

๒.๔ การวัดและประมวลผล
การเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ 

    ๕  ครูทุกคนมกีารกำหนดแนวทางการ
วัดและประเมนิผลที่สอดคล้องกับ
จดุหมายและวัตถปุระสงค์ของ
หลักสูตรไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้
อย่างชัดเจน 
สถานศึกษาได้ดำเนินการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
ตามวัตถปุระสงค์ของหลักสูตร
สถานศึกษาในแผนการจัดการ
เรียนรู้ 
 

๑. หลักสูตรสถานศึกษา 
                               ระดับประถมศึกษา 
 
 
 
 
                               ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 
 
 
 
                             ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
 
 
 
 

     ๔   ดีเลิศ 



 

  

ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง ๙๐ 

 

๙๐ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 
คะแนน 
 ที่ได ้

ระดบั
คุณภาพ 

๒. คำสั่งแต่งตั้งครูและบุคลากรทำหน้าที่ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
                     ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 
 
                   ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 
๓. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนการเรียนรู้
ประจำแต่ละภาคเรียน 
 
 

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

 
     
                 ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 



 

  

ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง ๙๑ 

 

๙๑ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 
คะแนน 
 ที่ได ้

ระดบั
คุณภาพ 

๔. คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียน 
  
 

 
                ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
  
 
 
                    ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
๕. รายงานผลตามโครงการวัดและประเมินผล
การศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

                              
  ครูทุกคนได้จัดทำเครื่องมือหรือมี

วิธีการวัดและประเมินผลที่
สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนการเรียนรู้
ประจำแต่ละภาคเรียน 
 
 

  



 

  

ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง ๙๒ 

 

๙๒ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 
คะแนน 
 ที่ได ้

ระดบั
คุณภาพ 

          ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 
 
 
                   ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
๒. ปฏิทินการเรียนรู้รายภาคเรียน 
 
 
 
                   ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

                              
          ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๓ แผนการจัดการเรียนรู้รายภาค /รายสัปดาห์ 
แบบทดสอบก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน 
     



 

  

ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง ๙๓ 

 

๙๓ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 
คะแนน 
 ที่ได ้

ระดบั
คุณภาพ 

 
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้รายสัปดาห์ภาคเรียนที่ ๒ ปี
การศึกษา ๒๕๖๓และภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ 

                    
แผนการจัดการเรียนรู้รายสัปดาห์ภาคเรียนที่ ๒  

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และภาคเรียนที่  
๑ ปีการศึกษา๒๕๖๔ 

 
   
                แบบทดสอบก่อนเรียน  



 

  

ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง ๙๔ 

 

๙๔ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 
คะแนน 
 ที่ได ้

ระดบั
คุณภาพ 

  ครูทุกคนไดช้ี้แจงรายละเอียด
วิธีการวัดและประเมินผลให้แก่
ผู้เรียน  
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา และ
ปฐมนิเทศย่อย ณ กศน.ตำบล เพื่อ
ชี้แจงให้ผู้เรียนทราบถึงโครงสร้าง
ของหลักสูตรตลอดถึงเกณฑ์การจบ
หลักสูตร นักศึกษาสามารถนำไป
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

๑. รายงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 

                                   
๒.แผนการจัดการเรียนรู้รายสัปดาห์ 
๓.คู่มือนักศึกษา  
     
 
 
๔.สมุดประจำตัวนักศึกษา 

  

  ครูทุกคนมีการแจ้งผลการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้แก่ผู้เรียน
ได้รับทราบ 
 สถานศึกษา ประกาศผลการเรียน
รายภาค ปิดประกาศบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ ณ กศน.อำเภอ 

๑. รายงานสรุปผลการเรียน  
 
 
      ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
   
 
 

  



 

  

ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง ๙๕ 

 

๙๕ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 
คะแนน 
 ที่ได ้

ระดบั
คุณภาพ 

แม่ทะ  สำหรับรายงานสรุปผลราย
เรียนรายกลุ่ม มอบครูที่รับผิดชอบ 
ปิดประกาศ ณ กศน.ตำบล ๑๐ 
แห่ง และ นำเอกสารจากระบบ 
ITW๕๑ แจกให้นักศึกษาเป็น
รายบุคคล 

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
๒. บันทึกหลังสอนของครู 

                
๓. ใบแจ้งผลการเรียนของนักศึกษา 
 
 
 

  ครูทุกคนไดน้ำผลการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ไปใช้ในการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

บันทึกหลังสอนของครู 
 
 

 
 

  

รวมคะแนน ๗๐   ๕๘.๗๕ ดเีลิศ 



 

  

ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง ๙๖ 

  

๙๖ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

  จากการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ใน มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคะแนน

รวมเท่ากับ ๕๘.๗๕ คะแนน อยู่ในระดับ ดีเลิศ และในมาตรฐานที่ ๒ คุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบ

ระดับการศกึษาขั้นพ้ืนฐานที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีคะแนนรวมเท่ากับ ๑๕ คะแนน อยู่ในระดับ ดีเลิศ 

ซึ่งจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า สถานศึกษามี 
จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา ดังนี้ 

จุดเด่น  
จากการประเมินตนเองของสถานศึกษา ใน มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียนการศึกษานอกระบบ  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการประเมินในระดับ ยอดเยี่ยม มีประเด็นการพิจารณาที่ ๑.๑ ผู้เรียน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา ๑.๓ ผู้ เรียนการศึกษาขั้น
พื้นฐานมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อ่ืน 
และ ๑.๘ ผู้จบการศึกษาข้ันพื้นฐานนำความรู้ ทักษะพ้ืนฐานที่ได้รับไปใช้หรือประยุกต์ใช้  

การประเมินในระดับ ดีเลิศ มีประเด็นการพิจารณา ที่ ๑.๒ ผู้ เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที ่ดีตามที ่สถานศึกษากำหนด ๑.๕ ผู ้เร ียนการศึกษาขั ้นพื ้นฐานมี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ๑.๖ ผู้เรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานมีสุขภาวะทางกาย และสุนทรียภาพ  

การประเมินในระดับ ด ีมีประเด็นการพิจารณา ที่ ๑.๗ ผู้เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความสามารถใน
การอ่านการเขียน 

มาตรฐานที่ ๒ คุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เนน้ผูเ้รยีนเป็นสำคัญ 
ที่ได้รับการประเมิน ในระดับ ดีเลิศ มีประเด็นการพิจารณาที่ ๒.๑ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้อง
กับบริบท และความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น ๒.๓ ครูมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ๒.๔ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 

จุดที่ควรพัฒนา  
  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียนการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีประเด็นการ 
พิจารณา ที่ ๑.๔ ผู้เรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานมีความสามารถในการสร้างสรรค์งาน ชิ้นงาน หรือนวัตกรรม 
มาตรฐานที่ ๒ คุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
มีประเด็นการพิจารณาที่ ๒.๒ สื่อที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 
 

 

  



 

  

ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง   ๙๗ 

  

๙๗ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ผลการประเมินคุณภาพการจดัการศกึษาตอ่เนือ่ง (เฉพาะมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง และมาตรฐานที่ ๒ คุณภาพการจัดการเรียนรู้ 
การศึกษาต่อเนื่อง) 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้  
จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดบั
คุณภาพ 

มาตรฐานที ่ ๑ คุณภาพ 
ของผูเ้รยีนการศกึษาตอ่เนือ่ง 

๕๐   ๔๓ ยอดเยี่ยม 

๑.๑ ผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง 
มีความรู้ ความสามารถ และหรือ
ทักษะ และหรือคุณธรรมเป็นไป
ตามเกณฑ์การจบหลักสูตร 

๑๐ กศน.อำเภอแม่ทะ  มีการดำเนินการจัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาประชาชนในเรื่อง
การศึกษาต่อเนื่องให้มีความรู้
ความสามารถและมีคุณธรรมเป็นไปตาม
เกณฑ์การจบหลักสูตรของสำนักงาน 
กศน.โดยดำเนินโครงการตามความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมายและตาม
นโยบายของหน่อยงานต้นสังกัดท่ีมี
เนื้อหาเก่ียวกับการศึกษาเพ่ือพัฒนา
อาชีพ การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
การศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน  
โดยมีการดำเนินงานตามข้ันตอนการ
ดำเนินการตามแนวทางการดำเนินงาน

กศน.อำเภอแม่ทะ ผู้ เรียนการศึกษา

ต่อเนื่องที ่เข้ามาเรียนกับ กศน .อำเภอ   

แม่ ทะ  กา รศึ กษา เ พ่ื อ พัฒนา อ าชี พ 

การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษา

เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน จำนวนผู้เรยีน

รวมกันทั้งหมด ๑,๕๔๑  คน  พบว่า มีผู้

จบหลักสูตร ทั้งหมด ๑,๕๔๑  คน คิดเป็น

ร้อยละ ๑๐๐ 

 

 

๑๐ ยอดเยี่ยม 



 

  

ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง   ๙๘ 

  

๙๘ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้  
จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดบั
คุณภาพ 

การจัดการศึกษาต่อเนื่อง(ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.๒๕๖๑) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ มี
การดำเนินการดังนี้ 
๑. สถานศึกษามอบหมายให้ กศน.ตำบล

ดำเนินการ วิเคราะห์สภาพปัญหาและ

ความต้องการเรียนรู้เบื้องต้นของ

กลุ่มเป้าหมาย 

๒.จัดทำหลักสูตร โดยมีการแต่งตั้ง

คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรและ

จัดหาวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ

ตรงตามหลักสูตรและวางแผนในการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน 

๓.ขออนุญาตจัดการศึกษาต่อเนื่อง 
แต่งตั้งวิทยาการและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ 

๑. สรุปผลการดำเนินงานโครงการจัด
การศึกษาเพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืน : 
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
๒. สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 
การศึกษาต่อเนื่อง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
๓. แบบประเมินและรายงานผลการจบ

หลักสูตร 

๔. คู ่มือแนวทางการดำเนินงานการจัด
การศึกษาต่อเนื ่อง(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๖๑) 
๕.การรายงานผลระบบฐานข้อมูล  

   DMIS ๖๔ 



 

  

ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง   ๙๙ 

  

๙๙ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้  
จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดบั
คุณภาพ 

๔.แจ้งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเป็น

ข้อมูลในการวางแผนการนิเทศ 

๕.จัดกระบวนการเรียนรู้ วัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 

๖.จัดทำหลักฐานการจบหลักสูตร 

๗.การเบิกจ่าย 

๘.รายงานผลการดำเนินงาน 

การนิ เทศติดตามผลระหว่ างการจัด
กิจกรรมเรียนและหลังเสร็จสิ ้นการจัด
กระบวนการเรียนรู้ 

             

คู่ม ือแนวทางการดำเน ินงานการจัด

การศึกษาต่อเนื่อง(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.

๒๕๖๑) 

               
สรุปผลการดำเนินงานโครงการจัด

การศึกษาเพ่ือการมีงานทำอย่างยั่งยืน : 

ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 



 

  

ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง   ๑๐๐ 

  

๑๐๐ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้  
จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดบั
คุณภาพ 

             
สรุปผลการดำเนินงานโครงการการศึกษา
ต่อเนื่อง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

๑.๒ ผู้จบหลักสูตรการศึกษา
ต่อเนื่องสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้  
หรือประยุกต์ใช้ บนฐานค่านิยมร่วม
ของสังคม 

๒๐ กศน.อำเภอแม่ทะ ได้จัดสรรงบประมาณ
ให้ กศน.ตำบล ดำเนินการจัดกิจกรรม
การศึกษาต่อเนื่อง ด้านการพัฒนาอาชีพ  
โดยมีหลักสูตรที ่นำไปใช้ในการจัดการ
เ รี ย น รู้  เ มื่ อ ผู้ เ รี ย น ไ ด้ เ รี ย น จ บ 
ตามหลักสูตรแล้ว ครู กศน.ตำบล ได้
ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานใน
พื้นที่ โดยใช้แบบติดตามผู้เรียนหลังจบ
หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง (แบบกศ.ตน. 
๒๒)  พร้อมทั้งรายงานผลการติดตามต่อ
ผู้บริหารสถานศึกษาและบันทึกข้อมูลใน

จากการติดตามผลการดำเนินงานการจัด
การศึกษาต่อเนื่อง ด้านการพัฒนาอาชีพ  
ตามแบบ กศ.ตน. ๒๖  พบว่า มีผู้จบ
หลักสูตร ทั้งหมด ๗๐๔ คน  สามารถนำ
ความรู้ที่ได้ไปนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนา
ตนเองและครอบครัว ๓๗๙ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๕๔ ทำเป็นอาชีพเสริม ๑๘๖ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๒๖ สร้างอาชีพใหม่ ๖๔ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๙ เพ่ิมโอกาสในการเรียน ๓ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๑ ต่อยอดอาชีพเดิม 
๗๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐ 

๑๗ ดีเลิศ 



 

  

ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง   ๑๐๑ 

  

๑๐๑ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้  
จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดบั
คุณภาพ 

ฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการของ
สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ (DMIS ๖๔) 

-แบบติดตามผู ้ เร ียนหลังจบหลักส ูตร
การศึกษาต่อเนื่อง (แบบ กศ.ตน. ๒๒)    
-สรุปผลการดำเนินงานโครงการจัด 
การศึกษาเพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืน : 

ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ต ัวอย ่างแบบต ิดตามผ ู ้ เร ียนหล ังจบ
หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง (แบบ กศ.ตน. 
๒๒) 

               

  กศน.อำเภอแม่ทะ ได้จัดสรรงบประมาณ
ให้ กศน.ตำบล ดำเนินการจัดกิจกรรม
การศึกษาต่อเนื่อง ด้านการพัฒนาทักษะ
ชีว ิต  โดยมีหลักสูตรที่นำไปใช้ในการ

จากการติดตามผลการดำเนินงานการจัด
การศึกษาต่อเนื่อง ด้านการพัฒนาทักษะ
ชีวิต ตามแบบ กศ.ตน. ๒๖ พบว่า มีผู้จบ

  



 

  

ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง   ๑๐๒ 

  

๑๐๒ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้  
จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดบั
คุณภาพ 

จัดการเรียนรู ้ เมื ่อผู ้เร ียนได้เรียนจบ 
ตามหลักสูตรแล้ว ครู กศน.ตำบล ได้
ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานใน
พื้นที่ โดยใช้แบบติดตามผู้เรียนหลังจบ
หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง (แบบกศ.ตน. 
๒๒)  พร้อมทั้งรายงานผลการติดตามต่อ
ผู้บริหารสถานศึกษาและบันทึกข้อมูลใน
ฐานข้อมูลเพื ่อการบริหารจัดการของ
สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ (DMIS ๖๔) 

หลักสูตร ทั้งหมด ๒๑๗ คน  สามารถนำ
ความรู้ที่ได้ไปใช้ ประยุกต์ใช้ในการ 
ประกอบอาชีพหลัก และพัฒนาอาชีพได้
บนฐานค่านิยมร่วมของสังคม เพ่ิมโอกาส
ในการเรียนรู้  จำนวน ๖๑ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๒๓ พัฒนาตนเองและครอบครัว 
จำนวน ๒๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ  ๗๗ 
๑.แบบติดตามผู ้เร ียนหลังจบหลักสูตร
การศึกษาต่อเนื่อง (แบบ กศ.ตน. ๒๒) 
๒.สรุปผลการดำเนินงานโครงการ
การศึกษาต่อเนื่อง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

  กศน.อำเภอแม่ทะได้จัดสรรงบประมาณ
ให้ กศน.ตำบล ดำเนินการจัดกิจกรรม
การศึกษาต่อเนื่อง ด้านการพัฒนาสังคม
และชุมชน โดยมีหลักสูตรที ่นำไปใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ เมื่อผู้เรียนได้เรียนจบ 
ตามหลักสูตรแล้ว ครู กศน.ตำบล ได้

จากการติดตามผลการดำเนินงานการจัด
การศึกษาต่อเนื่อง ด้านการพัฒนาสังคม
ชุมขน  ตามแบบ กศ.ตน. ๒๖ พบว่า มีผู้
จบหลักสูตร ทั้งหมด ๓๒๖ คน สามารถ
นำความรู้ที่ได้ไปใช้ ประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบอาชีพหลัก และพัฒนาอาชีพได้

  



 

  

ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง   ๑๐๓ 

  

๑๐๓ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้  
จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดบั
คุณภาพ 

ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานใน
พื้นที่ โดยใช้แบบติดตามผู้เรียนหลังจบ
หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง (แบบกศ.ตน. 
๒๒)  พร้อมทั้งรายงานผลการติดตามต่อ
ผู้บริหารสถานศึกษาและบันทึกข้อมูลใน
ฐานข้อมูลเพื ่อการบริหารจัดการของ
สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ (DMIS ๖๔) 

บนฐานค่านิยมร่วมของสังคม เพ่ิมโอกาส
ในการเรียนรู้  จำนวน ๓๒๖ คน คิดเป็น 
ร้อยละ  ๑๐๐  

๑.แบบติดตามผู ้เร ียนหลังจบหลักสูตร
การศึกษาต่อเนื่อง(กศ.ตน.๒๒)   
๒.แบบสรุปผลการติดตามผู้เรียน 
 

๑.๓ ผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง
ที่นำความรู้ไปใช้จนเห็นเป็นประจักษ์
หรือตัวอย่างที่ดี   

๒๐ กศน.อำเภอแม่ทะ ได้กำหนดค่าเป้าหมาย
ของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นำ
ความรู ้ไปใช้จนเห็นเป็นประจักษ์หรือ
ตัวอย่างที ่ดี  ไว้จำนวน ๑๐ กลุ ่ม โดย
แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร นิ เ ท ศ  
ลงติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่ ๑๐ 
ตำบล 

จากการดำเนินงานของคณะกรรมการ
นิเทศ พบว่า กลุ่มเป้าหมายที่นำความรู้ไป
ใช้จนเห็นเป็นประจักษ์และเป็นแบบอย่าง
ที่ดี จำนวน ๑๒ กลุ่ม  
ซึ ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที ่กำหนดไว้ คือ  

๑๐ กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ ๑๒๐  

๑. กลุ่มอาชีพที่ประสบผลสำเร็จได้แก่ 
   ๑.๑กลุ่มการแปรรูปฟักทอง 
   ๑.๒ กลุ่มการทำดอกไม้กระดาษสา 

๑๖ ดีเลิศ 



 

  

ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง   ๑๐๔ 

  

๑๐๔ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้  
จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดบั
คุณภาพ 

   ๑.๓ กลุ่มการแปรรูปข้าวอินทรีย์ 

   ๑.๔ กลุ่มการทำกระเทียมดอง 
   ๑.๕ กลุ่มตระกร้ากระเป๋าเชือกร่ม 
   ๑.๖ กลุ่มดอกไม้กระดาษสา 
   ๑.๗ กลุ่มการแปรรูปข้าวเหนียว 
   ๑.๘ กลุ่มการน้ำพริกสมุนไพร 
   ๑.๙ กลุ่มทอถุงย่ามพ้ืนเมือง 

  ๑.๑๐ กลุ่มการสารกระเป๋าซองกาแฟ

และกระเป๋าเส้นพลาสติก 

  ๑.๑๑ กลุ่มการทำมัฟฟินกล้วยหอม 
  ๑.๑๒ กลุ่มการเย็บถุงผ้า 

รวมผลิตภัณฑ์ กศน.อำเภอแม่ทะ 

            



 

  

ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง   ๑๐๕ 

  

๑๐๕ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้  
จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดบั
คุณภาพ 

ตัวอย่าง รายงานผลการจัดกิจกรรม 

           
โครงการจัดการศึกษาเพื ่อการมีงานทำ
อย่างยั่งยืน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบ
กลุ่มสนใจ วิชาการเย็บถุงผ้า 

            
โครงการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ
อย่างยั่งยืน:ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การ
พัฒนาอาชีพระยะสั้น รูปแบบกลุ่มสนใจ
การแปรรูปข้าวอินทรีย์ 
 



 

  

ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง   ๑๐๖ 

  

๑๐๖ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้  
จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดบั
คุณภาพ 

มาตรฐานที ่๒ คุณภาพ 
การจดัการเรยีนรูก้ารศกึษาตอ่เนือ่ง 

๒๐   ๑๖ ดเีลิศ 

๒.๑ หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง 
มีคุณภาพ 

๔ กศน.อำเภอแม่ทะ ได้ประชุมแจ้งนโยบาย
การจัดการศึกษาต่อเนื่อง ของหน่วยงาน
ต้นสังกัด และให้ครูลงพื้นที่ ศึกษาสภาพ
บริบท ความต้องการ ความจำเป็นของ
กลุ่มเป้าหมายในชุมชน โดยประสานงาน
กับผู้นำชุมชน ภาคีเครือข่าย เพื่อศึกษา
แผนชุมชนของแต่ละหมู่บ ้าน จากนั้น
สำรวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
กศน.อำเภอแม่ทะ ได้นำข้อมูลมาทำ
หลักสูตรการศึกษาต่อเนื ่อง โดยจัดทำ
หลักสูตรร่วมกับภาคีเครือข่าย/วิทยากร 

กศน.อำเภอแม่ทะ ได้ข้อมูลความต้องการ 
ด้านการพัฒนาอาชีพ ด้านพัฒนาทักษะ
ชีว ิต ด้านพัฒนาสังคมและชุมชน ด้าน
การศ ึ กษา เศรษฐกิ จพอ เพ ี ย ง  และ 
นำข้อมูลมาวางแผนจัดทำหลักสูตร ให้
สอดคล้องกับสภาพบริบทและตามความ
ต ้องการของกล ุ ่มเป ้าหมายในช ุมชน  
ทุกหลักสูตร 
 
๑. หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง   
    - ด้านการพัฒนาอาชีพ  
    - ด้านพัฒนาทักษะชีวิต  
    - ด้านพัฒนาสังคมและชุมชน 
    - ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 

๒.๔ ปานกลาง 



 

  

ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง   ๑๐๗ 

  

๑๐๗ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้  
จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดบั
คุณภาพ 

๒. ประชุมวางแผนความต้องการ ความ
จำเป็นของกลุ่มเป้าหมายในชุมชน 
๓. แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 

๒๕๖๔ 

            

             

กศน.ตำบลวังเงินประชุมสรุปผลการ

ดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๓ และร่วม

ประชุมวางแผนปฏิบัติการประจำปี๒๕๖๔ 



 

  

ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง   ๑๐๘ 

  

๑๐๘ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้  
จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดบั
คุณภาพ 

ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย

คณะกรรมการกศน.ตำบลวังเงิน 

               

ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย

คณะกรรมการกศน.ตำบลน้ำโจ้ กศน.

ตำบลนาครัวและกศน.ตำบลแม่ทะร่วมกับ

ประธานคณะกรรมการ กศน.ตำบล 

               



 

  

ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง   ๑๐๙ 

  

๑๐๙ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้  
จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดบั
คุณภาพ 

กศน.ตำบลสันดอนแก้ว ประชุมสรุปผล

การดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๓ และร่วม

ประชุมวางแผนปฏิบัติการประจำปี 

๒๕๖๔ ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย

คณะกรรมการ กศน.ตำบลสันดอนแก้ว 

  กศน.อำเภอแม่ทะ ได้ดำเนินการจัดทำ
หลักสูตรโดยยึด แนวทางการทำหลักสูตร
การศึกษาต่อเนื่อง ปี๒๕๖๑ (แบบ กศ.
ตน.๑๕) 

หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง ที่ กศน.อำเภอ
แม่ทะ ได้จัดทำขึ ้น มีองค์ประกอบของ
หลักสูตรครบถ้วนตามรูปแบบของการ
จัดทำหลักสูตรทุกหลักสูตร 
๑. เอกสารบันทึกข้อความ หนังสือการให้
ค ว าม เห็ น ชอบของ คณ ะกร ร ม ก า ร
ส ถ า น ศึ ก ษ า  ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการสถานศึกษา 
๒ . เอกสารการอนุ มั ติ ให ้ ใช ้หลั กส ูตร
สถานศึกษาต่อเนื่ องของสถานศึกษา 

  



 

  

ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง   ๑๑๐ 

  

๑๑๐ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้  
จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดบั
คุณภาพ 

ผลการดำเนินงาน พบว่ามีแบบสำรวจ
ความต้องการเรียนหลักสูตร หนังสือเชิญ 
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา วาระ
การประชุม มีหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง
ที่ผ่านการเห็นชอบหลักสูตรจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา สรุปผลการจัด
กิจกรรม ใบสำคัญผู้ผ่านการเรียนหลักสูตร 
ภาพถ่ายกิจกรรม   
     ๑. บันทึกการประชุม 

๒. หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องได้รับ
ความเห็นชอบ 

               
ตัวอย่างหลักสูตร 



 

  

ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง   ๑๑๑ 

  

๑๑๑ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้  
จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดบั
คุณภาพ 

                    
          หลักสูตรช่างไม้พ้ืนฐาน 

                   
หลักสูตรศิลปะการประดับผ้า 

                   
หลักสูตรประวัติศาสตร์ชาติไทย 

และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 
  ๑. สถานศึกษามอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ  

เชิญคณะกรรมการสถานศึ กษาเข้ า
ประชุม เพื ่อขอข้อเสนอแนะและความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 

๑. คณะกรรมการสถานศึกษาได้ม ีมติ
เห็นชอบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื ่องทุก
หลักสูตร    

  



 

  

ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง   ๑๑๒ 

  

๑๑๒ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้  
จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดบั
คุณภาพ 

๒. นำหล ักส ูตรการศ ึกษาต่อเนื่องที่
คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ 
นำเสนอผู้บริหารสถานศึกษาเพื่ออนุมัติ
ใช้หลักสูตร  

๒. ผู้บร ิหารสถานศ ึกษาได ้อนุ มัต ิ ใช้
หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องทุกหลักสูตร    
- หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องได้รับการ
อนุมัติ 
 

๒.๒ วิทยากรการศึกษาต่อเนื่อง 
มีความรู้ ความสามารถหรือ
ประสบการณ์ตรงตามหลักสูตร
การศึกษาต่อเนื่อง 

     ๔ กศน.อำเภอแม่ทะ  มีการคัดเลือก  
สรรหาวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ 
และประสบการณ์เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่
ตรงกบัสาขาวิชาชีพ ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรและสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย    

วิทยากรทุกคนมีความรู ้ความสามารถ 
หรือประสบการณ์ตรงเหมาะสมสอดคล้อง
กับหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง 
๑. วุฒิบัตร เกียรติบัตร หนังสอืรับรอง
ความรู้ประสบการณ์ ของวิทยากร 
๒. หนังสือเชิญวิทยากร 
๓. คำสั่งแต่งตั้งวิทยากร 

              
ทำเนียบวิทยากร       ตัวอย่างวิทยากร 

      ๔ ยอดเยี่ยม 



 

  

ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง   ๑๑๓ 

  

๑๑๓ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้  
จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดบั
คุณภาพ 

  วิทยากรการศึกษาต่อเนื ่อง ได้จ ัดทำ
แผนการจัดการเรียนรู ้ ตามแบบ กศน.
ตน.๑๒ โดยมีบุคลากรของ กศน.อำเภอ
แม่ทะ เป็นที่ปรึกษาในการจัดทำแผนการ
จัดการเรียนรู้ 

วิทยากรทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้
สอดคล้องกับเนื้อหาหลักสูตร 
๑.แผนการจั ดการ เรี ยนรู้ การศ ึกษา
ต่อเนื่อง แบบ กน.ตน.๑๒ 
ตัวอย่าง แผนการจัดการเรียนรู้ 

                

  

  ๑. กศน.อำเภอแม่ทะ มอบหมายให้ครู  
กศน.ตำบล กำกับดูแลการจัด
กระบวนการเรียนการสอนของวิทยากร
ทุกหลักสูตร   
๒.กศน.อำเภอแม่ทะ มีคำสั่ง แต่งตั้ง
คณะกรรมการนิเทศติดตาม เพ่ือนิเทศใน
เรื่องการจัดการเรียนการสอนของ
วิทยากร การศึกษาต่อเนื่อง         

วิทยากรการศึกษาต่อเนื ่องทุกคน จัด
กระบวนการเรียนรู้สอดคล้องกับแผนการ
จัดการเรียนรู้ 
๑. คำส ั ่งแต ่งต ั ้ งคณะกรรมการน ิ เทศ
ติดตาม 
๒. รายงานผลการนิเทศ 
๓. ภาพถ่าย 
กิจกรรม/การนิเทศของการจัดกิจกรรม 

  



 

  

ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง   ๑๑๔ 

  

๑๑๔ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้  
จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดบั
คุณภาพ 

๓. คณะกรรมการนิเทศติดตาม สรุป
รายงานผลต่อผู้บริหารสถานศึกษา 

                    

         เว็บไซต์ กศน.อำเภอแม่ทะ 

                   
เฟชบุ๊ก กศน.ตำบลวังเงิน 

 
เฟชบุ๊ก กศน.ตำบลป่าตัน 

 



 

  

ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง   ๑๑๕ 

  

๑๑๕ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้  
จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดบั
คุณภาพ 

เฟชบุ๊ก กศน.ตำบลบ้านกิ่ว 

 
เฟชบุ๊ก กศน.ตำบลนาครัว 

 
เฟชบุ๊ก กศน.ตำบลหัวเสือ 

 
เฟชบุ๊ก กศน.ตำบลดอนไฟ 

 



 

  

ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง   ๑๑๖ 

  

๑๑๖ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้  
จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดบั
คุณภาพ 

เฟชบุ๊ก กศน.ตำบลสันดอนแก้ว 

 
เฟชบุ๊ก กศน.ตำบลบ้านบอม 

 
เฟชบุ๊ก กศน.ตำบลแม่ทะ 

 
เฟชบุ๊ก กศน.ตำบลน้ำโจ้ 



 

  

ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง   ๑๑๗ 

  

๑๑๗ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้  
จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดบั
คุณภาพ 

  ๑. กศน.อำเภอแม่ทะ มีการดำเนินการ
จ ัดหาสื่อและว ัสด ุอ ุปกรณ์ในการจัด
กิจกรรมร่วมกับวิทยากร 
 ๒.กศน.อำเภอแม่ทะแต่งตั้ง
คณะกรรมการนิเทศติดตาม เพ่ือนิเทศใน
เรื่องการจัดการเรียนการสอนของ
วิทยากรการศึกษาต่อเนื่องในการเลือกใช้
สื่อการเรียนรู้         
๓. ให้ผู้เรียนประเมินความพึงพอใจ ตาม
แบบ กศ.ตน.๑๐ 

วิทยากรการศึกษาต่อเนื่องทุกคน ใช้สื่อ
การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรเนื้อหา 
ตรงกับความต้องการของผู้เรียน 
๑. สรุปผลการจัดกิจกรรมตามโครงการ 
ตามแบบประเมินความพึงพอใจ ตามแบบ 
กศ.ตน.๑๐ 
๒ . คำส ั ่ งแต ่งต ั ้งคณะกรรมการนิ เทศ
ติดตาม 
๓. รายงานผลการนิเทศติดตาม 

  

  กศน.อำเภอแม่ทะ ได้มอบหมายให้
วิทยากรดำเนินการวัดผลประเมินผลการ
เรียนรู้ โดยใช้แบบการประเมินที่ กศน.
อำเภอแม่ทะ กำหนดขึ้น และใช้แบบ 

วิทยากรทุกคน มีการวัดผลประเมินผลการ
เร ียนร ู ้สอดคล้องก ับจุดมุ่ งหมายหรือ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
๑.แบบประเมินผลการจ ัดการศ ึกษา
ต่อเนื่อง กศ.ตน.๗  
๒.กรอบการประเมินการจัดการศึกษา
ต่อเนื่องแบบ  

  



 

  

ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง   ๑๑๘ 

  

๑๑๘ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้  
จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดบั
คุณภาพ 

๓.สรุปผลการจัดกิจกรรมตามโครงการ 
ตามแบบประเมินความพึงพอใจ ตามแบบ 
กศ.ตน.๑๐ 

๒.๓ สื่อที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ๔ กศน.อำเภอแม่ทะ ได้มอบหมายให้ครู 
กศน.ตำบล ประสานงานและสำรวจ
ข้อมูลเพ่ือจัดทำ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา 
ในพ้ืนที่ของแต่ละตำบล  และจัดทำเป็น
ข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา ของ
อำเภอแม่ทะ โดยแนะนำให้ ผู้เรียน
สามารถสืบค้นข้อมูลแหล่งเรียนรู้ที่อยู่
นอกพื้นที่อำเภอแม่ทะ หรือนอกพ้ืนที่
จังหวัดลำปาง โดยสืบค้นจาก Internet 
อีกท้ังได้มีการประเมินคุณภาพสื่อ
หลังจากการจัดกิจกรรมทุกครั้ง เพื่อนำ
ข้อมูลมาทบทวนตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพไปใช้ในการพัฒนาสื่อต่อไป 

ได้ข้อมูลแหล่งเรียนรู ้ ภูมิปัญญา ที ่อยู่  
ทั้งในและนอกพ้ืนที่อำเภอแม่ทะ 
๑. แบบข้อตกลง ภูมิปัญญา แหล่งเรียนรู้ 

                  

 

   

 

 
 

๒.๔ ปานกลาง 



 

  

ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง   ๑๑๙ 

  

๑๑๙ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้  
จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดบั
คุณภาพ 

     กศน.อำเภอแม่ทะ ได้นำข้อมูลที่ได้จาก
การสำรวจข้อมูล มาจัดทำสื่อ ทำเนียบ
แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา ภาพรวมอำเภอ
และแยกเป็นข้อมูลแต่ละตำบล โดย
จัดทำเป็นทำเนียบไว้ที่ กศน.อำเภอ 
กศน.ตำบล และห้องสมุดประชาชน
อำเภอ 
 

๑. ทำเนียบภูมิปัญญา 

            
๒. สื่อ เว็บไซต์ กศน.อำเภอแม่ทะ 
เฟชบุ๊ก กศน.ตำบล ทั้ง ๑๐ ตำบล และ 

เฟชบุ๊ก ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ทะ 

  

  กศน.อำเภอแม่ทะ ได้จัดทำคู่มือการใช้
สื่อ จัดทำทำเนียบ แผ่นพับ 
ประชาสัมพันธ์สื่อ ทางช่องทางโซเชียล
มีเดีย (Facebook) มอบหมายให้ครู และ
บรรณารักษ์ ให้คำแนะนำผู้มาใช้บริการ 

ผู้เรียน วิทยากร ได้ไปใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิ
ปัญญา เพื่อเรียนรู้ตามความสนใจ เพ่ือใช้
ในการการประกอบการเรียนการสอน 
๑. แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 
๒. Page ของ กศน.ตำบล  

                  
แผ่นพับความรู้ 

  



 

  

ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง   ๑๒๐ 

  

๑๒๐ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้  
จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดบั
คุณภาพ 

 
เพจ กศน.ตำบลหัวเสือ 

 
เพจ กศน.ตำบลหัวเสือ 

 
เพจ กศน.ตำบลวังเงิน 

 
เพจ กศน.ตำบลแม่ทะ 

 



 

  

ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง   ๑๒๑ 

  

๑๒๑ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้  
จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดบั
คุณภาพ 

เพจ กศน.ตำบลบ้านกิ่ว 

 
เพจ กศน.ตำบลน้ำโจ้ 

 
เพจ กศน.ตำบลดอนไฟ 

 
เพจ กศน.ตำบลป่าตัน 

 
เพจ กศน.ตำบลบ้านบอม 



 

  

ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง   ๑๒๒ 

  

๑๒๒ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้  
จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดบั
คุณภาพ 

 
เพจ กศน.ตำบลนาครัว 

๒.๔ การวัดและประเมินผลผู้เรียน
การศึกษาต่อเนื่อง 

๔ กศน.อำเภอแม่ทะ ได้ดำเนินการวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนตามแนวทางการวัด
และประเมนิผล โดยใช้แบบการ
ประเมินผลการจัดการศึกษาต่อเนื่อง กศ.
ตน.๗ และแบบประเมินความพึงพอใจ 
ตามแบบ กศ.ตน.๑๐ ทุกหลักสูตร 

ได้แนวทางการวัดและประเมินผล และ
เครื่องมือวัดและประเมินผล โดยใช้แบบ
ประเมินผลการจัดการศึกษาต่อเนื่อง กศ.
ตน.๗ และแบบประเมินความพึงพอใจ 
ตามแบบ กศ.ตน.๑๐ ทุกหลักสูตร 
๑. แบบประเมินผลการจ ัดการศ ึกษา
ต่อเนื่อง กศ.ตน.๗ 
๒. แบบประเมินความพึงพอใจ ตามแบบ 
กศ.ตน.๑๐ 

ตัวอย่าง 

 

๓.๒ ดีเลิศ 



 

  

ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง   ๑๒๓ 

  

๑๒๓ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้  
จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดบั
คุณภาพ 

รายงานจบหลักสูตรการจัดการศึกษา

ต ่อเนื่ อง โครงการการจ ัดการศ ึกษา

ต่อเนื่องงานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา

สังคมชุมชนการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากสิ่งจาก

สิ่งของเหลือใช้ 

             
รายงานจบหลักสูตรการจัดการศึกษา

ต ่อเนื่อง  โครงการการจ ัดการศ ึกษา

ต่อเนื่องงานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา

ส ั ง คมชุ มชนการอบรมการอนุ รั กษ์

ทรัพยากรธรรมชาติป่าชุมชน 

  กศน.อำเภอแม่ทะ ได ้ดำเนินการจัด
กิจกรรมการศึ กษาต่ อ เนื่ อ ง  จั ดทำ
เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ได้เครื่องมือวัดและประเมินผล เพื่อวัดผล
ประเมินผลการศึกษาต่อเนื่องทุกหลักสูตร 

  



 

  

ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง   ๑๒๔ 

  

๑๒๔ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้  
จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดบั
คุณภาพ 

จากคู่มือแนวทางการดำเนินงานการจัด
การศึกษาต่อเนื ่อง พ.ศ.๒๕๖๑ (ฉบับ
ปรับปรุง) 

๑. แบบประเมินผลการจัดการศึกษา
ต่อเนื่อง แบบ กศ.ตน.๗ 
๒. แบบประเมินความพึงพอใจ ตามแบบ 
กศ.ตน.๑๐ 

  กศน.อำเภอแม่ทะ  ได้มีการมอบหมายให้
หัวหน้างานการศึกษาต่อเนื ่อง คณะครู
ทุกคน ร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง
และเหมาะสมของเครื่ องม ือว ัดและ
ประเมินผลที่จัดหามาใช้ในการวัดและ
ประเมินผล ที่ตรงกับของ สำนักงาน 
กศน. ตามคู่มือแนวทางการดำเนินงาน
การจัดการศึกษาต่อเนื ่อง พ.ศ.๒๕๖๑ 
(ฉบับปรับปรุง) 

ได้เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ และมีความ
ถูกต้อง สามารถนำไปใช้ในการประเมิน
การจัดการเรียนรู้ทุกหลักสูตร 
๑. บันทึกการประชุม 
๒. แบบประเมินผลการจ ัดการศ ึกษา
ต่อเนื่อง กศ.ตน.๗ 
๓. แบบประเมินความพึงพอใจ ตามแบบ 
กศ.ตน.๑๐ 

  

  กศน.อำเภอแม่ทะ  มอบหมายให้ครูที่จัด
การศึกษาต่อเนื่อง  ปรับเครื่องมือวัดและ
ประเมินผล จากหัวหน้างานการศึกษา
ต่อเนื่อง นำไปให้วิทยากร ใช้ในการวัด

ผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่องได้รับการวัดและ
ประเมินผล  โดยใช้เครื ่องมือที่  กศน.
อำ เภอแม่ ทะ  ดำ เนิ นการจ ั ดทำขึ้ น  
ทุกหลักสูตร 

  



 

  

ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง   ๑๒๕ 

  

๑๒๕ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้  
จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดบั
คุณภาพ 

และประเมินผลให้กับผู ้เรียนที ่เข้าร่วม
กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง 
 

๑. บันทึกการประชุม 
๒. แบบประเมินผลการจ ัดการศ ึกษา
ต่อเนื่อง กศ.ตน.๗ 
๓. แบบประเมินความพึงพอใจ ตามแบบ 
กศ.ตน.๑๐ 

๒.๕ การจัดกระบวนการเรียนรู้
การศึกษาต่อเนื่องที่มีคุณภาพ 

๔ ๑. กศน.อำเภอแม่ทะ  ประเมินความพึง
พอใจผู ้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง โดยใช้
แบบประเมินความพึงพอใจ ตามแบบ 
กศ.ตน.๑๐ 
๒. ครูที่จัดการศึกษาต่อเนื่อง โดยมีการ
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ทุก
กิจกรรมและเสนอต่อผู้บริหาร 

มีผู ้เรียนการศึกษาต่อเนื ่องหลักสูตร ๖ 
ชั่วโมงข้ึนไป ที่เข้ารับการประเมินความพึง
พอใจ จำนวนทั้งหมด ๑,๕๔๑ คน  พบว่า 
ผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่องมีความพึงพอใจ
ต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษา
ต่อเนื่อง อย ู ่ ในระดับดีข ึ ้นไป จำนวน 
๑,๕๔๑คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  
๑. แบบประเมินความพึงพอใจ 
๒. สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 
 ตัวอย่างรายงานสรุปผลการดำเนินงาน
การจัดกิจกรรม 
 

๔ ยอดเยี่ยม 



 

  

ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง   ๑๒๖ 

  

๑๒๖ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้  
จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดบั
คุณภาพ 

ตัวอย่าง 

                 
โครงการจัดการศึกษาเพื ่อการมีงานทำ
อย่างยั่งยืน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบ
กลุ่มสนใจ วิชาการเย็บถุงผ้า 

                  
โครงการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ
อย่างยั่งยืน:ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การ
พัฒนาอาชีพระยะสั้น รูปแบบกลุ่มสนใจ
การแปรรูปข้าวอินทรีย์  

                   



 

  

ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง   ๑๒๗ 

  

๑๒๗ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้  
จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดบั
คุณภาพ 

โครงการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ

อย่างยั่งยืน : ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  

การพัฒนาอาชีพระยะสั้นรูปแบบชั้นเรียน           

วิชาพัฒนาต่อยอดกลุ่มการทำดอกไม้

กระดาษสา 

รวมคะแนน    ๗๐       ๕๙   ดเีลิศ 



 

  

ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง  ๑๒๘ 

 

๑๒๘ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

  จากการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง ในมาตรฐานที่  ๑ คุณภาพ
ของผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง มีคะแนนรวมเท่ากับ ๔๓ คะแนน  อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม และในมาตรฐานที่  ๒ 
คุณภาพการจัดการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่อง มีคะแนนรวมเท่ากับ  ๑๖  คะแนน  อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
 ซึ่งจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาต่อเนื่อง  พบว่า สถานศึกษามีจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา 
ดังนี้ 

จุดเด่น 
สถานศึกษามีการดำเนินการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนส่งผลให้มีผู้เรียนมีความรู้

ความสามารถและจบหลักสูตร ตามเป้าหมายที่กำหนดทุกหลักสูตร และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน ได้ โดยมีวิทยากรมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ตรงตามหลักสูตรที่
กำหนด เลือกใช้สื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน และมีการจัดบรรยากาศ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
และเหมาะสมกับสถานการณ์ 

จุดที่ควรพัฒนา 
๑. สถานศึกษาควรมีการพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาต่อเนื ่อง มีการจัดทำหลักสูตรการศึกษา  

เพ่ือพัฒนาอาชีพให้ผู้รับบริการนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ การพัฒนาอาชีพและต่อยอดอาชีพให้มากยิ่งขึ้น 
๒. สถานศึกษาจัดให้มีการทบทวน ตรวจสอบ หรือการประเมินการใช้หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่ อง  

ทุกหลักสูตรหลังการนำไปใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้และนำผลการตรวจสอบและการทบทวนเพ่ือเป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 

๓. สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับความต้องการท้องตลาด พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับ
ของผู้บริโภค 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ผลการประเมินคุณภาพการจดัการศกึษาตามอธัยาศยั (เฉพาะมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้บริการการศึกษาตามอัธยาศัย และมาตรฐานที่ ๒ คุณภาพการจัดการศึกษา 
ตามอัธยาศัย) 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่า
นำ้หนกั 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้  
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้ ระดบัคณุภาพ 

มาตรฐานที ่ ๑ 
คุณภาพ 
ของผูร้บับริการ
การศึกษา 
ตามอธัยาศัย 

 

๕๐ 
  

 
 

๕๐ 

 
 
  ยอดเยี่ยม   

๑.๑ ผู้รับบริการมี
ความรู้ หรือทักษะ 
หรือประสบการณ์ 
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของ
โครงการหรือกิจกรรม
การศึกษาตามอัธยาศัย 

 

 

๕๐ กศน.อำเภอแม่ทะ มีการดำเนินการจัด
การศึกษาตามอัธยาศัย ในรูปแบบต่างๆและได้
ก ำหนด เป ้ า หม ายขอ งผู้ รั บบ ริ ก า ร  ใ น
ป ีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได ้ตั้ ง เป ้าหมายไว้
จำนวน ๒๔,๕๐๐ คน โดยมีห้องสมุดประชาชน
อำเภอแม่ทะ เป็นศูนย์กลางและเป็นหลักใน
การจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย ร่วมกับ 
กศน.ตำบลทั้ง ๑๐ ตำบล และหน่วยงานภาคี
เครือข่าย ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีกิจกรรม
ดังนี้ 

-สถานศึกษา มีการดำเนินการจัดทำแผนการ
ปฏิบัติงาน ตามความต้องการของผู้รับบริการ โดย
มีการจั ดทำแบบสำรวจความต ้ องการของ
ผู้รับบริการก่อนการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมและ
นำข้อมูลจากปีงบประมาณที่ผ่านมา นำมาปรับ
พัฒนากิจกรรมให้ตรงตามความต้องการ 

                
-นำความต้องการมาจัดทำแผนและโครงการ และ
สามารถจัดกิจกรรมตามแผนงานโครงการที่วางไว้

๕๐ ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่า
นำ้หนกั 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้  
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้ ระดบัคณุภาพ 

 

 

 

 

๑. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและพัฒนาบ้าน
หนังสือชุมชน 
๒. กิจกรรมบรรณสัญจร (Book Voyage๒. 

๓. กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่(รถโมบายใหญ่) 

๔. กิจกรรมนั่งที่ไหนอ่านที่นั่น(รถมินิโมบาย) 
๕. กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด 
๖. กิจกรรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน 
๗. กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดประชาชนอำเภอ
แม่ทะเพ่ือส่งเสริมการอ่านตลอดชีวิต 
๘. กิจกรรมอ่านสร้างอาชีพ 
๙. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเนื่องในวันสำคัญ 
๑๐. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านใน กศน.ตำบล 
๑๑.กิจกรรมอ่านออนไลน์ 
- สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม การศึกษาตาม
อัธยาศัยตามแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอน
กระบวนการอย่าง ชัดเจน เช่น ด้านการจัด
การศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรม/โครงการ 
สถานศึกษามีการสำรวจความ ต้องการของ
ผู้รับบริการ เพ่ือนำมาวางแผนการจัด กิจกรรม 

จากการดำเน ินการจ ัดการศึกษาอัธยาศัย ใน
รูปแบบต่างๆ ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ทะได้
ตั้งค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน ๒๔,๕๐๐ คน 
มีผู้รับบริการสูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดจำนวน 
๒๖,๓๓๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๗.๕๐   
-สถานศึกษาได้กำหนดโครงการและจัดกิจกรรมให้
สอดคล้องกับสภาพบริบทของพื้นที่ ทุกเพศทุกวัย 
ตรงตามความต้องการ และสถานการณ์ที่เป็นอยู่ 
โดยยึดนโยบายและจุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัด  
-สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนการให้บริการจัด
กิจกรรมส่งเสร ิมการอ่านในรูปแบบเคลื ่อนที่  
ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้รับการสนับสนุน
รถห้องสมุดเคลื ่อนที ่มินิโมบาย รถอ่านฉัน เพ่ือ
สามารถนำไปให้บริการส่งเสริมการอ่านในพื้นที่
ห่างไกลจากห้องสมุด เพื่ออำนวยความสะดวกแก่
ผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึง  
-สถานศึกษาได้มีการรายงานผลการปฏิบัต ิงาน 
และประเมินความพึงพอใจผู ้รับบริการในแต่ละ
กิจกรรม เป็นประจำทุกเดือน เพื่อนำผลมาสรุปผล
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่า
นำ้หนกั 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้  
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้ ระดบัคณุภาพ 

ตามความต้องการของผู้รับบริการทุกเพศทุก
วัยในชุมชน หลังจากดำเนินการจัดกิจกรรม 
สถานศึกษามีกระบวนการวัดผลประเมินผล 
และ ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการใน
แต่ละกิจกรรม แล้วนำผลการประเมินความพึง
พอใจ ผลการนิเทศติดตาม มาใช้ประกอบการ
พัฒนา ปรับปรุง กระบวนการพัฒนากิจกรรม
ในปีงบประมาณต่อไป 
-กศน.อำเภอแม่ทะ ได้จัดทำสรุปผลการดำเนิน
กิจกรรมแต่ละโครงการ และสรุปผลรายงาน
การจัดการศ ึกษาตามอัธยาศ ัย  ประจำปี  
๒๕๖๔ –สถานศึกษามีการดำเนินงานที่เป็น
กระบวนการในการ  พัฒนาผ ู ้จัดกิจกรรม
การศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพ และมี
กระบวนการตรวจสอบคุณภาพผู้จัดการศึกษา 
ตามอัธยาศัย ดังนี้  
๒ .๑การประเมิ นผลกิ จกรรม/โคร งการ
การศึกษา ตามอัธยาศัย  

การดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๔ ซึ ่งมีผลความ
พอใจของผู้ใช้บริการในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 
๙๔ 
- ห้ อ ง ส มุ ด ป ร ะ ช า ช น อ ำ เ ภ อ แ ม่ ท ะ มี ก า ร
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม และการส่งเสริมการอ่าน
ออนไลน์ ที่หลายช่องทางดังนี้ 

            
- จากการดำเนินการจัดการศึกษาอัธยาศัย ใน
รูปแบบต่างๆ พบว่า ผู ้ร ับบริการการศึกษาตาม
อัธยาศัยที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม  จำนวน 
๒๖,๓๓๙ คน มีผู้รับบริการที่มีความรู้ หรือทักษะ 
หรือประสบการณ์ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ จำนวน ๒๖,๓๓๙ คน คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐   
- สถานศึกษา กศน.อำเภอแม่ทะ ได้มีการวัดและ

ประเมินผลผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย ว่ามี

ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ โดยการประเมินจาก
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ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้ ระดบัคณุภาพ 

๒ .๒ แ บ บ ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
ผู้ รั บ บ ริ ก า ร  ก า ร ศึ ก ษ า ต า ม อั ธ ย า ศั ย 
สถานศึกษานำผลการวิเคราะห์การประเมินผล 
กิจกรรม/โครงการการจ ัดการศึกษาตาม
อัธยาศัย เพื่อ สะท้อนถึงการจัดการศึกษาตาม
อัธยาศัยที ่มีคุณภาพให้ สอดคล้องกับความ
สนใจ และความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย มี
การจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย ใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาผู ้จ ัดการศึกษา  ตาม
อัธยาศัย ให้สามารถจัดกิจกรรมศึกษาตาม
อัธยาศัยได้อย่างหลากหลายและมีคุณภาพ
และมีกระบวน พัฒนาคุณภาพผู้จัดการศึกษา
ตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ สอดคล้องและส่งผล
ต่อการบรรลุเป้าหมายในตัวบ่งชี้ อ่ืน ๆ 
 
 
 
  

การสอบถาม การทำแบบประเมินความพึงพอใจ 

บันทึกการอ่านของผู ้เข้าร่วมกิจกรรม ผลงาน/

ชิ ้นงาน ซึ ่งได้นำผลสรุปแบบสอบถามความพึง

พอใจมาพัฒนากิจกรรมในครั ้งต ่อไป โดยการ

พัฒนากิจกรรมให้มีความสะดวกในการเข้าถึงง่าย

ต่อการรับบริการ เช่นกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ 

ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ  
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จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้ ระดบัคณุภาพ 

มาตรฐานที ่ ๒ 
คุณภาพ 
การจดัการศกึษาตาม
อธัยาศัย 

 

๒๐ 

   
 
    ๒๐ 

 
 
ยอดเยี่ยม 

๒.๑ การกำหนด
โครงการ หรือกิจกรรม
การศึกษาตามอัธยาศัย 

๕ - สถานศึกษา กศน.อำเภอแม ่ทะ ม ีการ
ดำเนินการจัดทำแผนการปฏิบัต ิงาน แผน
โครงการกิจกรรม ตามความต้องการของ
ผู้รับบริการเป็นประจำทุกปี โดยมีการประชุม 
ประชาคม จัดทำแบบสำรวจความต้องการ 
เพ่ือนำมาสรุปและออกแบบกิจกรรมตามความ
ต้องการของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ตามบริบท
ของพ้ืนที่ใน ๑๐ ตำบลของอำเภอแม่ทะ 
- นำความต้องการมาจัดทำแผนและโครงการ
และสามารถจัดกิจกรรมตามแผนงานโครงการ
ที่วางไว ้จากการดำเน ินการจ ัดการศ ึกษา
อัธยาศัย ในรูปแบบต่างๆ โดยยึดแนวทาง
นโยบาย การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ของ
หน่วยงานต้นสังกัด และมีการประชุมชี้แจงให้

    สถานศึกษาได้มีการประชุม ประชาคมร่วมกับ
ชุมชนในแต่ละตำบล และได้มีการทำแบบสอบถาม
ความต้องการ เพ่ือนำผลสรุปมาวิเคราะห์ ออกแบบ
กิจกรรมที่ตรงตามความต้องการของชุมชนในพื้นที่ 
๑๐ ตำบล โดยนำมาจัดทำแผนการดำเนินงานและ
ได้ดำเนินการตามแผนโครงการที่ได้จัดทำไว้โดยมี 
 

            
๑.แผนปฏิบัติการประจำปี 
๒.แผนปฏิบัติการประจำเดือน 

            

๕ ยอดเยี่ยม 
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ครู หาแนวทางการจัดกิจกรรมให้ตรงตาม
บริบท ความต้องการ ของแต่ละพื้นที่ ความ
จำเป็นของกลุ ่ม ทุกเพศทุกวัย โดยประสาน 
งานกับผู ้นำชุมชน หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
เพ่ือศึกษาแผนชุมชนของแต่ละหมู่บ้าน  
-สถานศึกษา กศน.อำเภอแม่ทะ ได้นำข้อมูล
มาว ิ เคราะห ์จัดทำแผน ออกแบบการจัด
โครงการ กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย ที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ โดยได้มีการพัฒนา
สื่อ นวัตกรรมในการนำมาจัดกิจกรรมส่งเสริม
การอ่าน และสภาพแวดล้อมที ่เอ ื ้อต่อการ
ดำเนินกิจกรรมในแต่ละพ้ืนที่  
-สถานศึกษา กศน.อำเภอแม่ทะ ได้ดำเนินการ

จัดโครงการ กิจกรรมตามแผนที่วางไว้ประสาน 

หน่วยงาน ภาคีเครือข่ายทำหนังสือเชิญเข้า

ร่วมโครงการ กิจกรรม การศึกษาตามอัธยาศัย

และลงพ้ืนที่ประสานงาน เพ่ือจัดโครงการ 

กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย ตามแผนที่

กำหนดไว้  

-ได้ดำเนินการจัดโครงการ กิจกรรมการศึกษาตาม
อัธยาศัย ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้  
โดยได้นำสื่อ นวัตกรรมส่งเสริมการอ่านในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น กิจกรรมออนไลน์ กิจกรรมสนุกอ่าน
สน ุกทำนำไปใช ้  ก ิจกรรมห ้องสม ุดเคลื่ อนที่
ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ทะได้ตั้งค่าเป้าหมาย
ที่กำหนดไว้ จำนวน ๒๔,๕๐๐ คน มีผู้รับบริการสูง
กว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดจำนวน ๒๖,๓๓๙ คน คิด
เป็นร้อยละ ๑๐๗.๕๐  โดยแบ่งเป็นกิจกรรมดังนี้ 
-กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและพัฒนาบ้านหนังสือ
ชุมชนเป้าหมายจำนวน ๔,๘๐๐ คน ผลจำนวน 
๔,๘๐๐ คน  
-กิจกรรมบรรณสัญจร (Book Voyage) เป้าจำนวน 
๕๐ คน ผลจำนวน ๗๔ คน  
-กิจกรรมไปท่ีไหน อ่านที่นั่น (รถมินิโมบาย)  
เป้าจำนวน ๓,๓๐๐ คน ผลจำนวน ๑,๑๕๐ คน  
-กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่เป้าจำนวน ๓๐๐ คน 
ผลจำนวน ๑๐๐ คน  
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คะแนนที่ได ้ ระดบัคณุภาพ 

-สถานศึกษา กศน.อำเภอแม่ทะ ในการดำเนิน
กิ จกรรม ได้ มี ก า รนิ เ ทศติ ดต ามผล ก า ร
ดำเนินงาน เพ่ือนำข้อมูลจัดทำรายงานสรุปผล
การจัดโครงการ กิจกรรม การศึกษาตาม
อัธยาศัยประจำเดือน และสรุปผลประจำปี 
เสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษารับทราบ   
- กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและพัฒนาบ้าน
หนังสือชุมชน 
- กิจกรรมบรรณสัญจร (Book Voyage) 
- กิจกรรมนิทานเคลื่อนที่ 
- กิจกรรมนั่งที่ไหนอ่านที่นั่น 
- กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด 
- กิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน 
- กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่
ทะเพ่ือส่งเสริมการอ่านตลอดชีวิต 
- กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเนื่องในวันสำคัญ 
- กิจกรรมส่งเสริมการอ่านใน กศน.ตำบล 
- กิจกรรมอ่านออนไลน์ 

-กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื ่อห้องสมุดมีชีวิต 
เป ้ าหมายจำนวน ๑๓,๕๐๐ คน ผลจำนวน 
๑,๗๙๐๑ คน  
-กิจกรรมห้องสมุดเคลื ่อนที ่สำหรับชาวตลาด
เป้าหมายจำนวน ๑,๑๐๐ คน ผลจำนวน ๑,๒๔๔ 
คน  
-กิจกรรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน เป้าหมาย
จำนวน ๑๙๐ คน ผลจำนวน ๑๙๐ คน  
-ก ิจกรรมส ่งเสร ิมการอ ่านเน ื ่องในว ันสำคัญ 
เป้าหมายจำนวน ๓๐๐ คน ผลจำนวน ๕๐๑ คน 
-กิจกรรมส่งเสริมการอ่านใน กศน.ตำบล เป้าหมาย
จำนวน ๒๕๐ คน ผลจำนวน ๒๖๐ คน  
-กิจกรรมอ่านออนไลน์ เป้าหมายจำนวน ๑,๐๐๐ 
คน ผลจำนวน ๒,๒๐๐ คน 

สรุปผลประจำเดือน  
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
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๒.๒ ผู้จัดกิจกรรมมี
ความรู้ ความสามารถใน
การจัดกิจกรรม
การศึกษาตามอัธยาศัย 

๕ -กศน.อำเภอแม่ทะ มีบรรณารักษ์ และครู 
กศน.ตำบล เป็นผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตาม
อัธยาศัย ได้จัดโครงการ กิจกรรมการศึกษา
ตามอัธยาศัย ตามที่กำหนดไว ้ และได ้รับ
มอบหมายให้ผ ู ้จ ัดกิจกรรมการศึกษาตาม
อัธยาศัย  เข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพ
ตนเองอย่างต่อเนื ่อง ทั ้งในและนอก สังกัด
สำนักงาน  เพื ่อนำความรู ้ที ่ได้ รับจากการ
พัฒนาและการพัฒนาตนเองไปใช้ในการจัด
การศึกษาตามอัธยาศัย เช่น มีการจัดทำแผน
โครงการที่ เป ็นไปตามความต ้องการของ
กลุ ่มเป้าหมาย การจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านในรูปแบบออนไลน์ นำทักษะที่ได้รับไป
ป รั บ ใ ช ้  ส อด แ ท ร ก ใ น กิ จ ก ร ร ม ใ ห ้ กั บ
กลุ่มเป้าหมาย 
 
 

-กศน.อำเภอแม่ทะ ดำเนินการจัดโครงการ  
กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย ตามที่กำหนดไว้ทั้ง 
๑๑ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ตามแผนที่
กำหนดไว้ 
๑. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและพัฒนาบ้านหนังสือ
ชุมชน ผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยในพ้ืนที่
ร่วมกันนำหนังสือจากการรับบริจาคมาหมุนเวียน
เปลี่ยนในแต่ละเดือน จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ภายในบ้านหนังสือชุมชน 
๒. กิจกรรมบรรณสัญจร (Book Voyage) ผู ้จัด
กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย ร่วมกันรับบริจาค
สื่อ หนังสือทั้งจากห้องสมุดประชาชนอำเภอแมท่ะ 
และจากพ้ืนที่ทั้ง ๑๐ ตำบล 
๓. กิจกรรมนิทานเคลื่อนที่ ผู้จัดกิจกรรมการศึกษา
ตามอัธยาศัย ครู กศน.ตำบลและบรรณารักษ์ ได้
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในรูปแบบเคลื่อนที่

๕ ยอดเยี่ยม 
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ร่วมกับภาคีเครือข่ายโรงเรียนระดับประถมศึกษา
ในพ้ืนทั้ง ๑๐ ตำบล 
๔ . กิจกรรมนั่ งที่ ไหนอ ่านที่นั่น ผู้จ ัดก ิจกรรม
การศ ึกษาตามอัธยาศ ัย คร ู  กศน.ตำบลและ
บรรณารักษ์ นำกิจกรรมรถโมบายเคลื่อนที่(รถอา่น
ฉัน) พร้อมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ให้บริการ
ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข ่ายตามโครงการ
อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ในแต่ละเดือน 
๕. กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดผู้จัด 
กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย ครู กศน.ตำบล
และบรรณารักษ์ ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านให้ผู้รับบริการ เช่น บอร์ดนิทรรศการให้ความรู้ 
การหมุนเวียนหนังสือ กิจกรรมอ่านสร้างอาชีพ  
๖. กิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน ผู้จัดกิจกรรม

การศึกษาตามอัธยาศัย นำหนังสือ หมุนเวียนให้กับ

ครอบครัวรักการอ่าน  

๗. กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ทะ
เพื่อส่งเสริมการอ่านตลอดชีวิต ผู้จัดกิจกรรมการ 
ศึกษาตามอัธยาศัย  ให้บริการยืม - คืน บริการ
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สืบค้น ตอบคำถามให้ผู้รับบริการ ปรับปรุงภูมิทัศน์
ทั้งภายนอกและภายใน 
๘. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเนื่องในวันสำคัญ ผู้จัด
กิจกรรมการ ศึกษาตามอัธยาศัย ได้ดำเนินการจัด
นิทรรศการ ลงนามถวายพระพร บอร์ดสาระน่ารู้
เนื่องในวันสำคัญต่างๆ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ในรูปแบบออนไลน์ เป็นต้น 
๙. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านใน กศน.ตำบล ผู้จัด
กิจกรรมการ ศึกษาตามอัธยาศัยมีการจัดมุมให้
ความรู้ใน กศน.ตำบล และจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านและการเรียนรู้ต่างๆเช่น บอร์ดนิทรรศการให้
ความรู้เนื่องในวันสำคัญ สาระน่ารู้ กิจกรรมอ่าน
สร้างอาชีพ กิจกรรมอ่านสร้างสวนสมุนไพร เป็น
ต้น 
๑๐. กิจกรรมอ่านออนไลน์ ผูจ้ัดกิจกรรมการศึกษา
ตามอัธยาศัย ได้ดำเนินจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
ถามตอบ ให้ความรู้ส่งเสริมการอ่านและเรียนรู้ผ่าน
โซเชียลมีเด ียในรูปแบบต่างๆเช่น Face book 
Google sheet QR-Cord เป็นต้น 
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-สถานศึกษา ได้มอบหมายให้ผู้จัดกิจกรรมได้มีการ
พัฒนาตนเอง เข้ารับการฝึกอบรม ประชุมสัมนา
ชี้แจงการดำเนินงานตามแผน นโยบายจุดเน้นการ
ดำเนินงาน และมีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม
ด ้วยตนเอง จากช่องทางโซเช ียลมี เดีย เช่น 
YouTube Face book  Line อารอบรมการทำ 
Google Classroom/ Google Site /Google 
Sheet  เ พ่ือ พัฒนากิจกรรมและงานที่ ได ้ รับ
มอบหมายอยู่เสมอ โดยได้รับแนวคิดการพัฒนา
กิจกรรม จากทั้งในและนอกสังกัด คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐ ของผู้จัดกิจกรรมในสถานศึกษา                
-บรรณารักษ์มีความสามารถเป็นที่ยอมรับของ
หน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้รับความไว้วางใจให้เป็น
ผู้ฝึกอบรมแนะนำกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ได้รับ
เช ิญเป ็นว ิทยากรบรรยายให ้ความรู้  และจัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านร่วมกับหน่วยงานภาคี
เครือข่าย เช่น โรงเรียนผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีอำเภอแม่ทะ 
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 ศูนย์เร ียนรู้ เ พ่ือครอบครัวเข้มแข็ง และได้นำ
ความรู้ที่ ได ้ร ับมาพัฒนาจ ัดทำสื่ อ นว ัตกรรม 
สำหรับการจัดกิจกรรม ส่งเสริมการอ่าน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ โดยผู้จัดกิจกรรมนำความรู้ไปพัฒนา
กิจกรรมในสถานศึกษา เช่น จัดกิจกรรมรูปแบบ
ออนไลน ์ ก ิจกรรมส ่งเสร ิมการอ ่านเคลื่ อนที่  
กิจกรรมอ่านสร้างอาชีพการค้าออนไลน์ให้กับ
ผู้รับบริการได้ศึกษาเรียนรู้ 
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๒.๓ สื่อ หรือ
นวัตกรรม และ
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อการจัดการศึกษา
ตามอัธยาศัย 

๕ -สถานศึกษา ได้มีการวางแผนในการจัดหาสื่อ  
โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนจาก
หน่วย งานต้นสังกัด โดยมีการสำรวจความ
ต้องการสื่อประจำปี เพื่อนำข้อมูลมาจัดหาสื่อ 
ให้ตรงตามความต้องการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ทะได้รับงบประมาณ 
ในการจัดซื้อสื่อ หนังสือในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
โดยแบ่งเป็น 
- วารสาร หนังสือพิมพ์ห้องสมุด จำนวน ๑๐,๓๗๐
บาท ต่อปี 
- หนังสือพิมพ์ กศน.ตำบล ๑๐ ตำบล จำนวน 
๑๒,๙๐๐ บาท ต่อปี 
- สื่อสิ่งพิมพ์ ห้องสมุดประชาชน จำนวน ๑๙,๑๒๕
บาท ต่อปี 
- สื่อสิ่งพิมพ์ กศน.ตำบลสร้างใหม่จำนวน ๓ ตำบล 
จำนวน ๒๓,๗๐๐ บาท ต่อปี 
-การจัดซื ้อสื ่อสถานศึกษาได้มีการสำรวจความ
ต้องการสื ่อประจำปี และนำผลการสำรวจความ
ต้องการสื่อมาใช้ในการจัดหาสื่อให้ตรงตามความ
ต้องการมาให้บริการ 

                      

๕ ยอดเยี่ยม 
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-สถานศึกษา ได้จ ัดทำข้อมูลพื ้นฐาน ของ
ทำเนียบสื่อ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่
เป็นปัจจุบัน ร่วมกับครู กศน.ตำบลทั้ง ๑๐
ตำบล โดยจากการสำรวจพื้นที่ สอบถามผู้รู้ใน

-สถานศึกษา ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาคี
เครือข่าย ในการขอรับบริจาคสื ่อ จากโครงการ
กิจกรรมบรรณส ัญจร ซึ่ งได ้ร ับความสนใจใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้ร ับบริจาคสื ่อสิ ่งพิมพ์
จำนวน ๗๒๐ เล่ม สื่อการเรียนรู้ในการจัดกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติจำนวน ๑๕ หน่วยงาน และวารสาร
จากหน่วยงานภาคีเครือข่ายจำนวน ๖๔ เล่ม สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๘๑ แผ่น โดยห้องสมุดได้
คัดแยกประเภทสื่อที่ได้รับ เพื่อนำขึ้นชั้นให้บริการ 
และส่งมอบให้ครู กศน.ตำบลทั ้ง ๑๐ ตำบลไป
ส่งเสริมการอ่านในบ้านหนังสือชุมชน ของอำเภอ
แม่ทะจำนวน ๖๘ แห่ง 

                  
-สถานศึกษาได้นำข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน จาก
การสอบถาม สืบค้น มาจัดทำ ทำเนียบแหล่งเรียนรู้ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมกับครู กศน.ตำบลในแต่ละ
พื ้นที ่ทั ้ง ๑๐ ตำบล โดยมีการหารือในที ่ประชุม 
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ชุมชน เพื ่อนำข้อมูลมาจัดทำสื ่อ ทำเนียบ
แหล่งเร ียนรู ้ และให้คำแนะนำการเข ้าใช้
บริการสืบค้นข้อมูลเกี ่ยวกับสื ่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ แหล่งเรียนรู ้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ให ้กับนักศึกษา กศน.อำเภอแม่ทะ และ
ประชาชนในพ้ืนที่ท ั ้ง ๑๐ ตำบลได้ศ ึกษา
เรียนรู้ 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

โดยมีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา 
อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน นักศึกษา กศน.อำเภอ
แม่ทะ เพื่อรวบรวมข้อมูลมาจัดทำในระดับอำเภอ 
และแยกเป็นข้อมูลแต่ละตำบล โดยจัดทำเป็น
รูปเล่ม และทำเป็นทำเนียบไว้ในระบบเชื่อมโยง
แหล่งเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อสะดวกในการ
สืบค้นข้อมูล และจัดทำเป็นทำเนียบให้ประชาชน
ศึกษาเรียนรู้ได้ที่ห้องสมุดประชาชนอำเภอ พร้อม
ทั้งนำมาพัฒนา ปรับปรุงสื่อ และแหล่งเรียนรู ้ให้
สอดคล้องกับโครงการกิจกรรม เช่นกิจกรรมบ้าน
หนังสือชุมชน กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดและแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชน 
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คะแนนที่ได ้ ระดบัคณุภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-สถานศึกษาได้มีการแนะนำ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา 
ท้องถิ ่นให้กับนักศึกษา กศน.อำเภอแม่ทะ เป็น
ประจำทุกปี โดยมีการแนะแนวสอดแทรกใน
กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาทุกปีการศึกษา  
และประชาสัมพันธ์ ให้กับประชาชนในพื้นท่ีทั้ง ๑๐ 
ตำบล ทางสื่อโซเชียลมีเดีย และสื่อวิทยุคลื่นวิทยุ
วัดสัณฐาน FM ๘๘.๒๕ กระจายเสียงในพื้นที่ โดย
จัดรายการเพื่อนเรียนรู้ กศน.เป็นประจำทุกวันพุธ 
ต ั ้ ง แ ต่ เ ว ล า  ๑ ๐ . ๐ ๐  –  ๑ ๒ . ๐ ๐  น .  เ พ่ื อ
ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้ทราบถึงงานและ
แหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ สามารถเข้าใช้บริการศึกษา
เรียนรู้ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ 
ให้กับนักศึกษา กศน.อำเภอแม่ทะได้ 

   
      



 

  
ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง  ๑๔๕ 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่า
นำ้หนกั 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้  
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 
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-สถานศึกษา ได้มีการประเมินความพึงพอใจ
เกี ่ยวกับการใช้ส ื ่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ในรูปแบบ 
การใช้เครื่องมือแบบประเมินความพึงพอใจ 
ให้กับ กศน.ตำบลทั้ง ๑๐ ตำบล  และมีการนำ
ผลการประเมินความพึงพอใจ ไปปรับใช้ใน
การพัฒนาหรือจัดหาสื่อ พัฒนาปรับปรุงแหล่ง
เรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เป็นไปตาม
ความต้องการของผู้รับบริการ เพื่อเพิ่มความ
สะดวกในการเข้าใช้บริการได้มากยิ่งข้ึน 

-กศน.อำเภอแม่ทะ ได้มีการประเมินความพึงพอใจ
เกี่ยวกับการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ การเข้าใช้
บริการ แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้
เครื ่องมือแบบประเมินความพึงพอใจการเข้าใช้
แหล่งเรียนรู้ ให้กับครู กศน.ตำบลทั้ง ๑๐ ตำบล 
เพื ่อนำข้อมูลมาสรุป นำไปปรับปรุงพัฒนาสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้ดีขึ้น 

              
๒.๔ ผู้รับบริการมีความ
พึงพอใจ 
ต่อการจัดการศึกษา
ตามอัธยาศัย 

๕  -สถานศึกษามีการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน

เพื่อจัดทำเครื่องมือในการประเมินความพึง

พอใจของผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 

และมีการรายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ

บร ิหารงาน กศน.  (DMIS)  รายงานแผน

ปฏ ิบ ัต ิงานประจำเด ือน รายงานผลการ

-สถานศึกษาได้มีจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี 
และได้ดำเนินจัดกิจกรรมตามโครงการ โดยได้มี
การใช้เครื่องมือในการประเมินความพึงพอใจของ
ผู ้ร ับบริการในแต่ละกิจกรรม ได้จากเครื่ องมือ
แบบสอบถามความพึงพอใจ จากจำนวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมที่เกินกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ และจาก
การร่วมกิจกรรมของผู้รับบริการที่ให้ความสนใจ
และมีชิ้นงานจากการร่วมกิจกรรมที่สวยงาม  

๔.๘๖ ยอดเยี่ยม 
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ปฏิบัติงานประจำปี รายงานผลความพึงพอใจ

ในการจัดกิจกรรมปีงบประมาณ ๒๕๖๔  

 
 
 
 

-ห ้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ทะ  ได ้สร ุปผล
รายงานการจัดกิจกรรมให้ผู้บริหารทราบ โดยมีการ
รายงานผ่านระบบบริหาร กศน. (DMIS)  รายงาน
ประจำเดือน และสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี
และมีการรายงานผลการประเมินตนเอง 
-ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ทะ ได้รับความพึง
พอใจของผู้รับบริการในระดับดีมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ ๙๕ จากการจัดกิจกรรมดังนี้ 
๑. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและพัฒนาบ้านหนังสือ
ชุมชน มีความพึงพอใจ ในการจัดกิจกรรมคิดเป็น
ร้อยละ ๙๕ 
๒. กิจกรรมบรรณสัญจร (Book Voyage) มีความ
พึงพอใจ ในการจัดกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
๓. กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ มีความพึงพอใจ ใน
การจัดกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
๔. กิจกรรมนั่งที่ไหนอ่านที่นั่น มีความพึงพอใจ ใน
การจัดกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
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๕. กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด มี
ความพึงพอใจ ในการจัดกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐ 
๖. กิจกรรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน มีความพึง
พอใจ ในการจัดกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ ๙๐ 
๗. กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ทะ
เพ่ือส่งเสริมการอ่านตลอดชีวิต มีความพึงพอใจ ใน
การจัดกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ ๙๕ 
๘. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเนื่องในวันสำคัญ มี
ความพึงพอใจ ในการจัดกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐ 
๙. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านใน กศน.ตำบล มีความ
พึงพอใจ ในการจัดกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
๑๐. กิจกรรมอ่านออนไลน์ มีความพึงพอใจ ในการ
จัดกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ ๙๕ 
 

รวมคะแนน ๗๐   ๖๙.๘๖ ยอดเยี่ยม 
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 จากการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามอัธยาศัย ในมาตรฐานที่  ๑ คุณภาพของผู้รับบริการ
การศึกษาตามอัธยาศัย  มีคะแนนรวมเท่ากบั ๕๐ คะแนนอยู่ในระดบัยอดเยีย่ม และในมาตรฐานที่  ๒ คุณภาพ
การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยมีคะแนนรวมเท่ากับ ๑๙.๘๖ คะแนนอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
 ซึ่งจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามอัธยาศัย พบว่า สถานศึกษามีจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา 
ดังนี้ 

จุดเด่น 
 สถานศึกษามีหนังสือ สื ่อการเรียนรู ้และสารสนเทศที ่หลากหลาย ทันสมัย สร้างสรรค์ตรงใจ
ผู้รับบริการ มีแผนงานโครงการ กิจกรรมการให้ความรู้ และการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้แก่ผู้มาใช้บริการ 
อาทิเช่น โครงการส่งเสริมการอ่านและพัฒนาการเรียนรู้สู่ชุมชน ได้จัดกิจกรรมบ้านหนังสือชุมชน  “ห้องสมุด
เคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด” ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรม
“บรรณสัญจร”(บริจาคหนังสือ)  กิจกรรมนั่งที่ไหนอ่านที่นั่น“รถห้องสมุดเคลื่อนที่”(รถโมบาย/รถอ่านฉัน)  
กิจกรรม“อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน”  กิจกรรมสะสมแต้มยอดนักอ่าน การประกวดแข่งขันกิจกรรมส่งเสริม
การอ่านเนื่องในวันสำคัญต่างๆ  กิจกรรมอ่านแล้วประดิษฐ์ เป็นต้น  

สถานศึกษามีการปรับปรุง ซ่อมแซม จัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
เป็นสัดส่วน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการที่จะสามารถเลือกสื่อ หนังสือ ตามความต้องการและที่
สนใจ โดยมีการจัดให้มีมุมต่างๆได้แก่ มุม เด็ก มุมทำมาหากิน มุมสุขภาพอนามัย มุมครู  มุมผู้เรียน มุมศาสนา
วัฒนธรรม มุมตามรอยพ่อ  เป็นต้น มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้ริการ โดยนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้
บริการมีประสิทธิภาพ ทำให้มีสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่สามารถเข้าถึงและใช้บริการได้ง่าย  

นอกจากนี้สถานศึกษามีการดำเนินการ พัฒนาผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย โดย ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูอาสาสมัครฯ ครู กศน.ตำบล เจ้าหน้าที่บุคลากรร่วมประชุมหารือและวางแผนในการจัด
กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย ตามข้ันตอนการปฏิบัติ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี มีการจัดทำกระบวนงาน
การจัดการศึกษาอัธยาศัย  นอกจากนี้ สถานศึกษาโดยมี ผู้บริหารและบุคลากรของสถานศึกษานำแนวทาง
ปฏิบัตินำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบ จากคณะกรรมการสถานศึกษาและองค์กรนักศึกษาให้ได้รับทราบใน
แนวทางเพ่ือการดำเนินงานให้เป็นทิศทางเดียวกัน บุคลากรที่จัดกิจกรรมได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้
มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการและนำความรู ้ความสามารถทักษะ จากการพัฒนาตนเองไป
พัฒนาการจัดกิจกรรม บุคลากรมีอัธยาศัย มีน้ำใจดี มีจิตบริการ ทำให้การประสานกับเครือข่าย ในการระดม
ทรัพยากรและจัดกิจกรรมได้สอดคล้องกับนโยบาย ที่จังหวัดลำปางได้รับเลือกเป็นนครแห่งการอ่านนั้นได้อย่าง
กว้างขวาง ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเครือข่ายในระดับผู้นำ เนื่องจากได้มีการประกาศเป็นวาระแห่ง
การอ่านในระดับอำเภอ เพื่อเป็นการส่งเสริมและผลักดันประชาชนในชุมชนให้มีความสนใจรักการอ่านมาก
ยิ่งขึ ้น ทั้งในรูปแบบ ครอบครัวรักการอ่าน การจัดตั้งมุมอ่านหนังสือ ในระดับหมู่บ้านชุมชน  มีผลทำให้
ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงและใช้บริการได้ง่าย 



 

  
ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง  ๑๔๙ 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

สถานศึกษามีการทบทวน นิเทศติดตาม การนำไปใช้ ในระดับพื้นที่ เช่น ความสนใจและสถิติของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย การรายงานผล การจัดกิจกรรมของผู้จัดการศึกษาตามอัธยาศัยซึ่งมี
การรายงานหลังจากการจัดกิจกรรมทุกครั้ง รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เข้าร่วมและผู้รับบริการ ที่ผู้จัด
กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยได้ให้บริการได้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ ตามความต้องการและจำเป็นในการ
ดำเนินชีวิต เช่น กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสร้างอาชีพ ผู้ร่วมกิจกรรมนำรูปแบบที่ได้เรียนรู้จากโครงการ 
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน นำไปจัดกิจกรรมในพื้นที ่โดยมี กศน.ตำบล ขับเคลื ่อนกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
นอกจากนี้ องค์ความรู้จากสื่ออิเล็กทรอนิคส์ โดยมีครู กศน. นำไปขยายผลในพ้ืนที่กับผู้เรียนและผู้รับบริการ 

สถานศึกษามีการประเมินกระบวนการดำเนินงานส่งเสริมหรือพัฒนาผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตาม
อัธยาศัย โดยการนำผลไปใช้และปรับปรุงโดยผู้บริหารศึกษาจากการรายงานของผู้จัดกิจกรรมที่ได้มีการ
รายงานหลังจากการจัดกิจกรรม ซึ่งได้ระบุปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินการจัดกิจกรรม มีการให้ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมจากผู้บริหารและนำข้อปัญหาอุปสรรคมาพิจารณาในการประชุมของสถานศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างผู้บริหารและคณะผู้จัดกิจกรรมเพื ่อได้ข้อเสนอเพิ่มเติมให้ผู ้จัดกิจกรรมนำไปพัฒนาปรับปรุงใน
กระบวนการจัดการครั้งต่อไป 

 
จุดที่ควรพัฒนา 
๑. ส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากร กศน.อำเภอแม่ทะให้มีความรู้ความสามารถ สามารถมีแนวปฏิบตัิ

ที่ดี (Best Practice) และเป็นต้นแบบได ้
๒. ส่งเสริมให้มีการจัดทำให้สื่อ นวัตกรรมใหม่ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ สามารถมีแนว

ปฏิบัติที่ดี (Best Practice) และเป็นต้นแบบได้  
๓. ส่งเสริมพัฒนาอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน แนะแนวการดำเนินกิจกรรม ให้มีความรู้ความสามารถ

ในการจัดกิจกรรมให้เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) และเป็นต้นแบบได ้
๔. ปรับปรุง พัฒนาอาคาร สถานที่ แหล่งเรียนรู้ ให้มีบรรยากาศทั้งภายในและภายนอกให้เอ้ือต่อการ

เรียนรู้มากยิ่งข้ึน 
 

 
 



 

  
ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง  ๑๕๐ 

 

๑๕๐ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ผลการประเมินคุณภาพการบรหิารจดัการของสถานศกึษา (มาตรฐานที่ ๓ ซึ่งเป็นมาตรฐานการศึกษา ที่สามารถใช้ผลการประเมินคุณภาพร่วมกันได้ทั้งการจัด 
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย) 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้  
จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดบั
คุณภาพ 

มาตรฐานที ่๓ คุณภาพการ
บรหิารจดัการของสถานศึกษา 

     ๓๐     ๒๕.๘๐    ดเีลิศ 

๓.๑ การบริหารจัดการของ
สถานศึกษาท่ีเน้นการมีส่วนร่วม 

๓ ผู้บริหารและบุคลากรของ กศน.อำเภอแม่ทะ
มีส่วนร่วมในการ กำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
อั ต ลั ก ษ ณ ์  ม า ต ร ฐ า น ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง
สถานศึกษา แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของ
สถานศ ึกษาให ้สอดคล ้องกับบร ิบทของ
สถานศึกษา และความต้องการของชุมชน 
ท้องถิ่น และวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษา
แห่ งชาติ  มาตรฐานการศึกษาของชาติ  
นโยบายของรัฐบาลและหน่วยงานต้นสังกัด 
พร้อมทั้งได้รับคำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และ 
ได้ร ับความเห็นชอบจากณะกรรมการของ
สถานศึกษา 

            
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

            
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ 

๓  ยอดเยี่ยม 



 

  
ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง  ๑๕๑ 

 

๑๕๑ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้  
จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดบั
คุณภาพ 

๓.๒ ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 

๔ สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อสร้างความ
มั่นใจให้แก่ผู้ที่เกี ่ยวข้องว่า ผู้เรียนทุกคนจะ
ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษา 
เ พ่ื อพ ัฒนาความรู้  คว ามสามารถและ
คุณลักษณะที่พ ึงประสงค์ ตามมาตรฐาน
การศึกษาสถานศึกษายึดหลักการมีส่วนร่วม
ของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยการ
ส่ ง เสร ิม สนับสน ุนและกำก ับด ูแลของ
หน่วยงานต้นสังกัด  
-การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ  ด้วย
การทำจัดโครงสร้างการบริหารจัดการให้เอื้อ
ต่อการดำเนินงาน ทุกคนมีส่วนร่วมและมีการ
ประชาสัมพันธ์กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
-การพัฒนามาตรฐานการศึกษา   โดยมุ่งเน้น
มาตรฐาน ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

          
    แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

          
     แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ 

          
       สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

    ๓.๒   ดีเลิศ 



 

  
ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง  ๑๕๒ 

 

๑๕๒ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้  
จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดบั
คุณภาพ 

การจดัทำแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ดว้ย
การจัดทำแผนอย่างเป็นระบบพ้ืนฐานของ
ข้อมูลสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วย เป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ และแนวปฏิบัติที่ชัดเจน 
ครอบคลุมการพัฒนาทุกกิจกรรมที่เป็น
ส่วนประกอบหลักของการจัดการศึกษาและ
เป็นที่ยอมรับร่วมกันของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง
นำไปปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายของ
แต่ละกิจกรรมที่กำหนดอย่างสอดรับกับ
วิสัยทัศน์และมาตรฐานการดำเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการกำกบั 
ติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องให้บรรลุ
เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาท่ีกำหนดไว้โดยจัดทำแผนปฏิบัติ
การประจำปีและมีการตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพการศึกษา  การตรวจสอบและ
ทบทวนภายในโดยบุคลากรใน กศน.อำเภอ

 รายงานการดำเนินงานในเฟชบุ๊ก เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ ให้ภาคีเครือข่าย และ
หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ 

              
     เฟชบุ๊ก กศน.อำเภอแม่ทะ 

             
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ 



 

  
ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง  ๑๕๓ 

 

๑๕๓ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้  
จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดบั
คุณภาพ 

แม่ทะดำเนินการและการตรวจสอบและจาก
หน่วยงานต้นสังกัด พร้อมการรายงาน
คุณภาพการศึกษาประจำปี  เป็นการนำข้อมูล
ผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพ การ
ตรวจสอบและทบทวนภายในและภายนอก 
มาประมวลรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
ประจำปีการศึกษาซึ่งจะนำไปใช้เป็นข้อมูล
สำหรับการวางแผนพัฒนาคุณภาพต่อไป 

๓.๓ การพัฒนาครู และ
บุคลากรของสถานศึกษา 

๓ ๑ . สถานศึกษามีการส่ ง เสร ิม สน ับสนุน
บุคลากรของสถานศึกษาให้ได้รับการพัฒนา 
จากหน่วยงานภายใน หรือภายนอกสังกัด
สำนักงาน กศน.  ผู้บริหารมีการบริหารงาน
ด้านการบริหารงานบุคคล โดยน้อมนำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนำหลักธรร
มาภิบาลมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานโดย 
ให้บุคลากร กศน.อำเภอแม่ทะ เข้าร่วมอบรม
พัฒนาร ่วมก ับหน ่วยงานต ้นส ังก ัด และ

๑. บุคลากรของ กศน.อำเภอแม่ทะ  ได้รับ

การพัฒนาบุคลากร จากหน่วยงานทั้ง

ภายใน และภายนอกสังก ัดสำนักงาน 

กศน.  การพัฒนาบุคลากร จากหน่วยงาน

ภายในสังกัดสำนักงาน กศน. อาทิ  

๑. โครงการพัฒนาบุคลากร เรื่ องการ

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื ่อเพ่ิม

๓    ยอดเยี่ยม 



 

  
ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง  ๑๕๔ 

 

๑๕๔ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้  
จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดบั
คุณภาพ 

หน่วยงานเครือข่าย โดยสอดคล้องกับกรอบ
ยุทธศาสตร์ระยะ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ ๑๒พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ นโยบายและ
จุดเน ้นการดำเน ินงาน สำนักงาน กศน. 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน

ราชการ ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓  

ณ หอประช ุมร่ ม ไทร สถาบัน กศน .

ภาคเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัด

ลำปาง 

            
๒ . โ ค ร งก า ร เ พ่ิ มป ร ะสิ ท ธิ ภ า พ ก า ร
ปฏิบัติงาน และวินัยสำหรับข้าราชการ 
เจ้าหน้าที่ และผู ้ปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับ
การเงิน บัญชี และพัสดุ สังกัดสำนักงาน 
กศน.จ ังหว ัดลำปาง   ว ันที่  ๑๗-๑๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมล้อม
รัก บ้านแม่รีสอร์ท อำเภอเมืองลำปาง 
จังหวัดลำปาง 



 

  
ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง  ๑๕๕ 

 

๑๕๕ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้  
จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดบั
คุณภาพ 

               
๓.โครงการพัฒนาบุคลากร สรุปผลการ
ดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
และจ ัดทำแผนปฏ ิบ ัต ิการ ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๓   ณ เดอะแกรนด์
จามจุรีรีสอร์ท อ.เมืองลำพูน 

                
๔.โครงการพัฒนาบุคลากร กศน.อำเภอ
แม่ทะ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพ
ในการจ ัดการศึ กษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย กศน.อำเภอแม่ทะ 
ณ จังหวัดชลบุรีวันที่ ๒-๔ ธ.ค.๒๕๖๓ 



 

  
ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง  ๑๕๖ 

 

๑๕๖ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้  
จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดบั
คุณภาพ 

             
๕.วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โครงการ
พัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรม  
 ณ วัดพระธาตุศรีมงคล ม.๒ ต.ป่าตัน  
 อ.แม่ทะ  จ.ลำปาง 

              
๖.โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาและ
เ พ่ิมศ ักยภาพในการปฏิ บั ติ งานของ
บุคลากร กศน.อำเภอแม่ทะ การศึกษาดู
งาน กศน. ๕ ดี พรีเมี่ยม ณ กศน.อำเภอ
เมือง กศน.ตำบลในเวียง และกศน.ตำบล
บ่อสวก จ ั งหว ัดน่ าน ที่ ได ้ รับรางวั ล



 

  
ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง  ๑๕๗ 

 

๑๕๗ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้  
จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดบั
คุณภาพ 

ชนะเลิศการประกวด กศน. ๕ ดี พรีเมี่ยม
วันที่ ๑๐-๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 

             
๗.วั นที่  ๔  มีนาคม  ๒๕๖๔  เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ
ข้อมูลในระบบฐานข้อม ูลเ พ่ือบร ิหาร
จัดการ สำนักงาน กศน. (DMIS) สำหรับ
ผู้ รับผ ิดชอบการรายงานข ้อม ูลระดับ
อำเภอ ระดับตำบล และรายบุคคล รุ่นที่ 
๖ ณ ห้องประช ุม ๒ สำนักงาน กศน.
จังหวัดลำปาง 

              



 

  
ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง  ๑๕๘ 

 

๑๕๘ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้  
จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดบั
คุณภาพ 

๘.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
การใช้โปรแกรมสำนักงานเพ่ือสร้างโอกาส
มีงานทำ วิทยากรครู ข. และครู ค. (รุ่นที่ 
๒)วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔  ณ ห้อง
ประชุม ๒ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง 

               
๙. โครงการพัฒนาบุคลากร กศน.อำเภอ
แม่ทะ อบรมเชิงปฏิบัติการด้านงานธุรการ 
- สารบรรณ โปรแกรม MS - Office ใน
ระหว่างวันที ่ ๖-๗ เมษายน ๒๕๖๔ ณ 
กัซซัน ขุนตาล กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท  
อ.แม่ทา จ.ลำพูน  

               



 

  
ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง  ๑๕๙ 

 

๑๕๙ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้  
จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดบั
คุณภาพ 

๑๐.โครงการหลักส ูตรจิตอาสา ของ
สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง รุ่นที่ ๓ 
ว ันที่  ๗-๘  มิ ถุนายน ๒๕๖๔  ณ ห ้อง
ประชุม กศน.อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 

              
๑๑. การอบรมหลักสูตรการพัฒนาครู 
กศน.ด ้านการสร ้างเครื่ องม ือว ัดและ
ประเมินผลการเรียนรู ้ รุ่นที่ ๒ ระหว่าง
ว ันที่  ๑-๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ ห้อง
ประชุมร่มไทร สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 

             



 

  
ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง  ๑๖๐ 

 

๑๖๐ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้  
จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดบั
คุณภาพ 

๑๒.การประช ุมเช ิงปฏ ิบั ต ิการจัดทำ
แผนการจ ัดการศึกษาเฉพาะบุคคลใน
ระบบออนไลน์ (IEP Online) ในระหว่าง
วันที่ ๒๗-๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ ห้อง
ประชุม ๒ สำนักงาน กศน. จังหวัดลำปาง   
๑๓.โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัด
กระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา สังกัด
สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ในระหว่าง
วันที่ ๒๓-๒๔  สิงหาคม ๒๕๖๔  ณ ห้อง
ประชุม ๒ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง   

             
๑๔.วันที่ ๖-๗  กันยายน ๒๕๖๔ จัดอบรม
โครงการพัฒนาบุคลากรการอบรมเชิง
ปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบช่วยเหลือ



 

  
ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง  ๑๖๑ 

 

๑๖๑ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้  
จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดบั
คุณภาพ 

ผู้เรียน Lampang Onie ของ กศน.อำเภอ
แม่ทะ ให้ความรู้ในเรื่องการใช้งานระบบ
ช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลออนไลน์ และ
การสร้างแบบทดสอบออนไลน์ 

            
การ พัฒนาบุ คลากร  จากหน่ วยงาน

ภายนอกสังกัดสำนักงาน กศน. 

๑.การอบรมหลักสูตรวิทยากรยุวกาชาด 
เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (ออนไลน์) 
ภาคปฏิบั ติการฝ ึกท ักษะว ิทยากรยุว
กาชาด อบรมผ่ านโปรแกรม Google 
Meet ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔จาก
สำนักงาน ยุวกาชาด สภากาชาดไทย 



 

  
ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง  ๑๖๒ 

 

๑๖๒ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้  
จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดบั
คุณภาพ 

                 
๒.โครงการปรับฐานความคิดบุคลากรให้
สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนรวมกับผลประโยชน์ส่วนตนให้แก่
บ ุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจ ังหวัด
ล ำ ป า ง  ห น่ ว ย ง า น ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ
สถานศึกษาสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ในวันที่ ๒๔  สิงหาคม ๒๕๖๔  
ห ้ องประชุ มพระบาท ๑  สำนั กงาน
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง 

                  
  กศน.อำเภอแม่ทะ มีการประชุมเพื่อสำรวจ

ความต้องการในการพัฒนาบ ุคลากร ใน
ปีงบประมาณ๒๕๖๔และส่งเสริมให้บุคลากร

บุคลากรของ กศน.อำเภอแม่ทะ จำนวน 

๒๐คน ได้รับการพัฒนาเรื่องที่เกี ่ยวข้อง

  



 

  
ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง  ๑๖๓ 

 

๑๖๓ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้  
จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดบั
คุณภาพ 

ได้รับการพัฒนาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัด
กระบวนการเรียนรู้ หรือการปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที ่
๑.บุคลากรพัฒนาด้านการเงิน 
๒.บุคลากรพัฒนาด้านพัสดุ 
๓.บุคลากรพัฒนาด้านแผนงานและโครงการ 
( DMIS)  
๔.บุคลากรพัฒนาด้านการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
๕.บุคลากรพัฒนาด้านการระบบงานธุรการ 
สารบรรณโปรแกรม MS - Office 
๖.บุคลากรพัฒนาด้านการระบบการดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน Lampang Onie 
๗.หลักสูตรการใช้โปรแกรมสำนักงานเพ่ือ
สร้างโอกาสมีงานทำ  

กับการจั ดกระบวนการ เร ียนรู้  และ 

การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่  

๑ . โ ค ร งก า ร เ พ่ิ มป ร ะสิ ท ธิ ภ า พ ก า ร

ปฏิบัติงาน และวินัยสำหรับข้าราชการ 

เจ้าหน้าที่ และผู ้ปฏิบัติหน้าที ่เกี ่ยวกับ

การเงิน บัญชีและพัสดุ สังกัดสำนักงาน 

กศน.จั งหวัดลำปาง   วั นที่  ๑๗-๑๘ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมล้อม

รัก บ้านแม่รีสอร์ท อำเภอเมืองลำปาง 

จังหวัดลำปาง 

                
๒.โครงการพัฒนาบุคลากร สรุปผลการ
ดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
และจัดทำแผนปฏ ิบั ติการ ประจำปี



 

  
ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง  ๑๖๔ 

 

๑๖๔ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้  
จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดบั
คุณภาพ 

๘.การศึกษาดูงาน กศน. ๕ ดี พรีเมี่ยม ณ 
กศน .อำ เภอ เมื อ ง  กศน .ตำบลใน เวี ยง 
และกศน.ตำบลบ่อสวก จังหวัดน่าน 
๙.การอบรมหลักสูตรวิทยากรยุวกาชาด เรื่อง
การปฐมพยาบาล เบื้ อ งต ้น  (ออนไลน์ ) 
ภาคปฏิบัติการฝึกทักษะวิทยากรยุวกาชาด 
อบรมผ่านโปรแกรม Google Meet 
๑๐.การอบรมหลักสูตรการพัฒนาครู กศน.
ด้านการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ 

งบประมาณ ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๓   ณ เดอะแกรนด์
จามจุรีรีสอร์ท อ.เมืองลำพูน 

            
๓.โครงการพัฒนาบุคลากร กศน.อำเภอ
แม่ทะ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพ
ในการจั ดการศ ึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย กศน.อำเภอแม่ทะ 
ณ จังหวัดชลบุรีวันที่ ๒-๔ ธ.ค.๒๕๖๓ 

             
๕.โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาและ
เ พ่ิมศั กยภาพในการปฏิ บั ติ ง านของ
บุคลากร กศน.อำเภอแม่ทะ การศึกษาดู



 

  
ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง  ๑๖๕ 

 

๑๖๕ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้  
จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดบั
คุณภาพ 

งาน กศน. ๕ ดี พรีเมี่ยม ณ กศน.อำเภอ
เมือง กศน.ตำบลในเวียง และกศน.ตำบล
บ่อสวก จั งหวั ดน่ าน  ที่ ได ้ รั บรางวั ล
ชนะเลิศการประกวด กศน. ๕ ดี พรีเมี่ยม
วันที่ ๑๐-๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 

           
๖.วั นที่  ๔  มีนาคม  ๒๕๖๔  เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ
ข้อมูลในระบบฐานข้อม ูลเ พ่ือบร ิหาร
จัดการ สำนักงาน กศน. (DMIS) สำหรับ
ผู้ ร ับผ ิดชอบการรายงานข ้อม ูลระดับ
อำเภอ ระดับตำบล และรายบุคคล รุ่นที่ 
๖ ณ ห้องประช ุม ๒ สำนักงาน กศน.
จังหวัดลำปาง 



 

  
ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง  ๑๖๖ 

 

๑๖๖ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้  
จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดบั
คุณภาพ 

          
๗.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
การใช้โปรแกรมสำนักงานเพื่อสร้างโอกาส
มีงานทำ วิทยากรครู ข. และครู ค. (รุ่นที่ 
๒ )ว ันที่  ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔   ณ ห ้อง
ประชุม ๒ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง 

           
๘. โครงการพัฒนาบุคลากร กศน.อำเภอ
แม่ทะ อบรมเชิงปฏิบัติการด้านงานธุรการ 
- สารบรรณ โปรแกรม MS - Office ใน
ระหว่างว ันที่๖-๗ เมษายน ๒๕๖๔ ณ 
กัซซัน ขุนตาล กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท  



 

  
ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง  ๑๖๗ 

 

๑๖๗ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้  
จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดบั
คุณภาพ 

อ.แม่ทา จ.ลำพูน  

                
๙. การอบรมหลักสูตรการพัฒนาครู กศน.
ด้านการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล
การเร ียนรู้  รุ่นที่ ๒ ระหว่างว ันที่  ๑-๓ 
กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมร่มไทร 
สถาบัน กศน.ภาคเหนือ อำเภอเม ือง
ลำปาง จังหวัดลำปาง 

                  
๑๐.การประช ุมเช ิงปฏ ิบ ัต ิการจ ัดทำ
แผนการจ ัดการศึกษาเฉพาะบุคคลใน
ระบบออนไลน์ (IEP Online) ในระหว่าง



 

  
ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง  ๑๖๘ 

 

๑๖๘ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้  
จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดบั
คุณภาพ 

วันที่ ๒๗-๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ ห้อง
ประชุม ๒ สำนักงาน กศน. จังหวัดลำปาง   
๑๑.โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัด
กระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา สังกัด
สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ในระหว่าง
วันที่ ๒๓-๒๔  สิงหาคม ๒๕๖๔  ณ ห้อง
ประชุม ๒ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง   

                
๑๒.วันที่ ๖-๗  กันยายน ๒๕๖๔ จัดอบรม
โครงการพัฒนาบุคลากรการอบรมเชิง
ปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบช่วยเหลือ
ผู้เรียน Lampang Onie ของ กศน.อำเภอ
แม่ทะ ให้ความรู้ในเรื่องการใช้งานระบบ



 

  
ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง  ๑๖๙ 

 

๑๖๙ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้  
จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดบั
คุณภาพ 

ช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลออนไลน์ และ
การสร้างแบบทดสอบออนไลน์ 

                  
สรุปโครงการพัฒนาบุคลากร ๒๕๖๔ 

                   
การพัฒนาบ ุคลากร จากหน่ วยงาน

ภายนอกสังกัดสำนักงาน กศน. 

๑.การอบรมหลักสูตรวิทยากรยุวกาชาด 
เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (ออนไลน์) 
ภาคปฏิบั ติการฝ ึกทักษะว ิทยากรยุว
กาชาด อบรมผ่ านโปรแกรม Google 
Meet ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จากสำนักงาน ยุวกาชาด สภากาชาดไทย 



 

  
ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง  ๑๗๐ 

 

๑๗๐ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้  
จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดบั
คุณภาพ 

                  
  บุคลากรของ กศน.อำเภอแม่ทะ ที่ได้รับการ

พัฒนา สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ หรือ
ประยุกต ์ ใช ้ ในกระบวนการเร ียนรู้  หรือ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ ทั้งการศึกษาขั้น
พื ้นฐาน การศึกษาต่อเนื ่อง การศึกษาตาม
อัธยาศัย และงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

บุคลากรของ กศน.อำเภอแม่ทะ จำนวน 
๒๐คน มีการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการ
จ ัดกระบวนการเร ียนร ู ้  และปฏ ิบ ัติ  
ตามบทบาทหน้าที่ ทุกคน 
๑.นางสาวณิษฏ์ชนันท์ ตุ ้ยวงศ์ษาได้นำ

ระบบช่วยเหล ือผู้ เร ียนไปช ่วยในการ

จัดการเร ียนการสอนให ้นั กศ ึกษา ใน

รูปแบบออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ 

                  

  



 

  
ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง  ๑๗๑ 

 

๑๗๑ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้  
จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดบั
คุณภาพ 

๒.นางสาวสาธิตา วงศ์ขัติย์ได้นำระบบ
ช่วยเหลือผู้เรียนไปช่วยในการจัดการเรียน
การสอนให้นักศึกษา ในรูปแบบออนไลน์
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ 

                

๓.นางสาวณิษฏ์ชนันท์ ตุ้ยวงศ์ษา กศน.

ตำบลวังเงิน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ระดับ

ประถมศึกษา รายวิชาการพัฒนาตนเอง 

ชุมชน สังคม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รายวิชา การพัฒนาจิตและปัญญา ระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย รายว ิชาการ

ป้องกันการทุจริต โดยใช้รูปแบบการเรียน

การสอน On hand /On site /On line 



 

  
ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง  ๑๗๒ 

 

๑๗๒ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้  
จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดบั
คุณภาพ 

                
 

  บุคลากรของ กศน.อำเภอแม่ทะ มีความรู้ 
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัด
กระบวนการเรียนรู้ และการปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม กับงาน 

บุคลากรของ กศน.อำเภอแม่ทะ จำนวน 

๒๐ คน ทุกคน มีความรู้ความสามารถใน

การใช้เทคโนโลยีใช้ในการจัดกระบวนการ

เรียนรู้ และปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่

ได้อย่างเหมาะสม เพื่อเกิดความสะดวก 

รวดเร ็ว ประหยัดทร ัพยากร และเพ่ิม

ประสิทธิภาพของงานมากขึ้น  

๑.วันที ่ ๗-๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ นางสาว
นิลุบล อินต๊ะรัตน์ ครู กศน.ตำบลหัวเสือ 
ดำเนินงานโครงการพัฒนาเครือข่ายดิจทิัล
ชุมชนในระดับตำบล หลักสูตร Digital 
Literacy และหลักสูตรการค้าออนไลน์ ณ 

  



 

  
ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง  ๑๗๓ 

 

๑๗๓ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้  
จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดบั
คุณภาพ 

บ้านสามขา หมู่ ๖ ตำบลหัวเสือ วันที่  ๗ 
สิงหาคม ๒๕๖๔ 

                  

๒.วันที่ ๒๒ เมษายน   ๒๕๖๔ การประชุม
คณะครู และบุคลากร กศน.อำเภอแม่ทะ 
ได้ชี ้แจงการประเมินพนักงานราชการ 
รอบ ๖  เด ือนแรก ชี้ แจงการประกัน
คุณภาพ ติดตามการทำงาน Work Form 
Home และเร่งรัดเอกสารการเบิกจ่าย 
ผ่ านทางออนไลน ์  โดยใช ้ โปรแกรม 
ZOOM เป็นไปตามมาตรการป้องกันเชื้อ 
COVID-๑๙ 

                  



 

  
ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง  ๑๗๔ 

 

๑๗๔ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้  
จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดบั
คุณภาพ 

๓.วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๔ นางสาว
ณิษฏ์ชนันท์ ตุ้ยวงศ์ษาครู 
กศน.ตำบลวังเงิน จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ครั้งที่ ๑๕ ระดับประถมศึกษา/
มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอน
ปลาย รูปแบบ On hand /On site /On 
line รายวิชาภาษาอังกฤษ 

                
๔.โครงการ Digital หลักสูตร Literacy 
และ การค้าออนไลน์ โดยมีนางยศัสกร 
วงค์บุญมา ครูกศน.ตำบลน้ำโจ้ และนาง
สุว ิมล ศรีร ัตน์ เจ ้าหน้าที่บรรณารักษ์
ห้องสมุดประชาชน ร่วมเป็นวิทยากรใน
เรื่องของการค้าออนไลน์ ผ่านShopee  



 

  
ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง  ๑๗๕ 

 

๑๗๕ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้  
จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดบั
คุณภาพ 

                
๕.นางสาวกรชนก ติ๊บใจ ครูกศน.ตำบล

บ้านกิ่ว จัดโครงการดิจิทัล อบรม

ประชาชน หลักสูตรDigital literacy และ

หลักสูตรการค้าออนไลน์ 

               
๓. เว็ปไซต์ กศน.อำเภอแม่ทะ 

๔.รายงานและเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานสู่

สาธารณชน ผ่าน Page กศน.ตำบลทั้ง ๑๐

ตำบล และ 

เฟชบุ๊ก กศน.ตำบลแม่ทะ   
เฟชบุ๊ก กศน.ตำบลป่าตัน 
เฟชบุ๊ก กศน.ตำบลบ้านกิ่ว 



 

  
ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง  ๑๗๖ 

 

๑๗๖ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้  
จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดบั
คุณภาพ 

เฟชบุ๊ก กศน.ตำบลสันดอนแก้ว     
เฟชบุ๊ก กศน.ตำบลวังเงิน 
เฟชบุ๊ก กศน.ตำบลบ้านบอม      
เฟชบุ๊ก กศน.ตำบลหัวเสือ 
เฟชบุ๊ก กศน.ตำบลน้ำโจ 
เฟชบุ๊ก กศน.ตำบลดอนไฟ  
เฟชบุ๊ก กศน.ตำบลนาครัว 

  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ทะ ให้คำปรึกษา 
ข ้อเสนอแนะแนวทางการแก ้ ไขป ัญหา 
เกี่ยวกับการจ ัดกระบวนการเร ียนรู้  หรือ
ปฏิบัต ิงานตามบทบาทหน้าที่  เพ่ือให้งาน
สำ เ ร็ จ ลุ ล่ ว งต ามวั ตถุ ป ระส งค ์  และมี
ประสิทธิภาพ 

บุคลากร  ทุกคน ได้รับคำปรึกษา แนะนำ 
จากผู้บริหารเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน
และข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา
ในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้งานสำเร็จลุล่วง
ไปได้ด้วยดี และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
๑.วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ กศน.
อำเภอแม่ทะ จัดประชุมบุคลากร เพื่อวาง
แผนการบริหารงบประมาณ ปี ๒๕๖๔ 
ไตรมาสที่ ๔  

  



 

  
ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง  ๑๗๗ 

 

๑๗๗ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้  
จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดบั
คุณภาพ 

             
๒.นางสาวสมพร เอี่ยมสำอางค์ ตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ และนายเดชชวลิต ธรรมยา 
ตำแหน่งนักว ิชาการศ ึกษา เ พ่ือนิ เทศ
ต ิดตามงานการศ ึกษาขั้ นพ้ืนฐานของ
ข้าราชการครู ครูอาสาสมัครฯ ครู กศน.
ตำบล ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ทะ 
และครูผู ้สอนพิการ โดยได้ลงพื้นที่กศน.
ตำบลทั้ง ๑๐ แห่ง 

            
๓.วันที่๒๐ สิงหาคม  ๒๕๖๔ นายจารุวัฒน์ 
พ ุทธ เนตร ครู รั กษาการในตำแหน่ ง 
ผู ้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ทะ นิ เทศ



 

  
ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง  ๑๗๘ 

 

๑๗๘ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้  
จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดบั
คุณภาพ 

ติดตามการดำเนินงานของกศน.ตำบลวัง
เง ิน และ กศน.ตำบลดอนไฟ ร ูปแบบ
ออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams 
โครงการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงาน
ทำอย่างยั่งยืน : ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ๑ 
อำเภอ ๑ อาชีพ วิชาการออกแบบตรา
สินค้าและบรรจุภัณฑ์ จำนวน ๓๕ ชั่วโมง 
ซ ึ ่ งดำเนินการระหว่ างว ันที่  ๑๘-๒๕ 
สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ กศน.ตำบลวังเงิน โดย
ผู้นิเทศได้ให้กำลังใจในการฝึกอบรม และ
แนวทางในการเร ียนรู้แก่ผ ู ้ เข ้าร ับการ
ฝ ึ ก อ บ ร ม อ า ชี พ  วิ ท ย า ก ร แ ล ะ ค รู
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

               



 

  
ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง  ๑๗๙ 

 

๑๗๙ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้  
จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดบั
คุณภาพ 

๔.นายสมชาย เด็ดขาด รองผู้อำนวยการ 

กศน.จังหวัดลำปาง พร้อมนายจารุวัฒน์ 

พุทธ เนตร  คร ู รั กษาการในตำแหน่ ง

ผู ้อำนวยการ กศน. อำเภอแม่ทะ และ

นางสาวทิพวรรณ แสนหล้า ครูกศน.ตำบล

สันดอนแก้ว ได้ลงพื้นที่ดูสถานที่กักตัว ณ 

กศน.ตำบลสันดอนแก้ว 

               
๓.๔ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ 

๓ กศน.อำเภอแม่ทะ มีการนำเทคโนโลย ี
มาใช้ในการบริหารงานด้านวิชาการ  
โดยมีการจดัการเรยีนการสอนและ 
การพบกลุ่มในรูปแบบออนไลน์ การนำ
เทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

บุคลากร จำนวน ๒๐ คน ทุกคน ได้นำ
เทคโนโลยีมาใช้ในงานด้านวิชาการ ได้แก่ 
๑. จัดกิจกรรมการเรียนรู ้ การพบกลุ่ม
รูปแบบ On line โดยนางสาวณิษฏ์ชนนัท์  
ตุ้ยวงศ์ษา ครู กศน.ตำบลวังเงิน 

๓  ยอดเยี่ยม 



 

  
ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง  ๑๘๐ 

 

๑๘๐ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้  
จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดบั
คุณภาพ 

ด้านวิชาการให้มีความสะดวกและ
ประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งข้ึน 

              
๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในร ูปแบบ  
On line โดยนางสาวนิลุบล  อินต๊ะรัตน์ 
ครู กศน.ตำบลหัวเสือ 

                
๓. Website กศน.อำเภอแม่ทะ 

               
๔. หนังสือเรียนออนไลน์ E-book 



 

  
ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง  ๑๘๑ 

 

๑๘๑ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้  
จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดบั
คุณภาพ 

               
๕. ระบบ ITW โปรแกรมทะเบียน  

                
๖. โปรแกรม Microsoft Access 
โปรแกรมตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา 

                 
๗. การส่งงานผ่านระบบ On line  

           
๘. ห้องสมุดออนไลน์ (Library) 
แหล่งเชื่อมโยงการเรียนรู้ 



 

  
ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง  ๑๘๒ 

 

๑๘๒ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้  
จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดบั
คุณภาพ 

          
  กศน.อำเภอแม่ทะ มีการนำเทคโนโลยี  

มาใช้ในการบริหารงานด้านงบประมาณ เพ่ือ
เพิ ่มความถูกต้อง และการดำเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพ 

บุคลากร กศน .อำ เภอแม่ ทะ ผู้ ที่ ไ ด้
รั บ ผิ ด ช อ บ ง า น เ กี่ ย ว กั บ ด้ า น ง า น
งบประมาณ ได้แก่ งานพัสดุ การเงิน บัญชี 
แ ล ะ ง า น แ ผ น ง า น แ ล ะ โ ค ร ง ก า ร  
มีการนำเทคโนโลยี เข้ามาช่วยในการ
ทำงาน 

            
๑. ระบบ eGP การบริหารจัดการพัสดุ         
๒. ระบบบร ิหารจั ดการงบประมาณ  
e-budget 

             

  



 

  
ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง  ๑๘๓ 

 

๑๘๓ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้  
จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดบั
คุณภาพ 

๒.ระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการ 
DMIS 

             
  กศน.อำเภอแม่ทะ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ใน

การบริหารงานด้านบุคคล 
กศน.อำเภอแม่ทะ มีการนำเทคโนโลยี  
มาใช ้ ในการบร ิหารงานด ้ านบ ุ คคล  
การติดต่อสื่อสาร การส่งงาน และการทำ
ความ เข ้ า ใจ ให ้ ตร งก ั น ใน เรื่ อ ง ของ 
การทำงาน  
๑ .  Website ก ศ น . อ ำ เ ภ อ แ ม ่ ท ะ  

              
๒. Application LINE กลุ่ม กศน.อำเภอ
แม่ทะ 

  



 

  
ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง  ๑๘๔ 

 

๑๘๔ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้  
จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดบั
คุณภาพ 

               
๓ . Facebook Fanpage กศน . อ ำ เ ภ อ 
แม่ทะ 

                
๔. Application ZOOM ใช้ในการประชุม 

                  
  กศน.อำเภอแม่ทะ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ใน

การบริหารงานทั่วไป 
กศน.อำเภอแม่ทะ นำเทคโนโลยีมาช่วยใช้
ในการบร ิหารจัดการงานทั่ ว ไป อาทิ   
งานสารบรรณ งานประชาส ัมพ ันธ์   
งานนิเทศ เป็นต้น 
๑. ระบบงานสารบรรณ smart-office  

  



 

  
ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง  ๑๘๕ 

 

๑๘๕ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้  
จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดบั
คุณภาพ 

              
๒. Website กศน.อำเภอแม่ทะ 

              
  กศน.อำเภอแม่ทะ มีการใช้สารสนเทศเพ่ือ

การบริหารจัดการสถานศึกษา 
กศน.อำเภอแม่ทะ ได้นำข้อมูลเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการบร ิหารจัดการ
สถานศึกษา ได ้แก่  ด ้านงานว ิชาการ  
ด้านงานงบประมาณ ด้านบุคคล และ
บริหารงานทั่วไป เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน  วางแผน และปรับปรุงการ
ทำงานในครั้งต่อไป 
๑. สรุปการดำเนินงานในระบบเป็นข้อมูล
สารสนเทศ  
๒. Website กศน.อำเภอแม่ทะ 

  



 

  
ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง  ๑๘๖ 

 

๑๘๖ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้  
จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดบั
คุณภาพ 

               
๓.๕ การกำกับ นิเทศ ติดตาม 
ประเมินผลการดำเนินงานของ
สถานศึกษา 

    ๓ กศน.อำเภอแม่ทะ ได้นำนโยบาย สำนักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย มาประชุมวางแผนเพ่ือเป็น
แนวทางในการกำกับ นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินการดำเนินงานการจัดการศึกษาตาม
ภารกิจ และการกำกับ นิเทศ ติดตามการจัด
กิจกรรมออนไลน์ พร้อมทั ้งให้ดำเนินการ
รายงานการจัดกิจกรรมต่างผ่าน เฟชบุ๊ก ของ 
กศน.ตำบล และให้ข้อเสนอแนะ และนำไปใช้
ในการพัฒนาการดำเนินงานของ กศน.ตำบล 
และกศน.อำเภอแม่ทะ ต่อไป 

รายงานการดำเนินงานในเฟชบุ๊ก กศน.
อำเภอแม่ทะ เพ่ือประชาสัมพันธ์ ให้ภาคี
เครือข่าย และหน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ 

                
        เฟชบุ๊ก กศน.อำเภอแม่ทะ 

                     
ร่วม กศน.จังหวัดลำปาง กำกับ นิเทศ 
ติดตาม กศน.ตำบล  

                     

   ๒.๔   ดีเลิศ 



 

  
ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง  ๑๘๗ 

 

๑๘๗ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้  
จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดบั
คุณภาพ 

        คำสั่งนิเทศภายในสถานศึกษา 
กำกับ นิเทศติดตาม การจัดกิจกรรม และ
การรายงานโครงการ เพจ กศน.ตำบล                

                   
กศน.ตำบลดอนไฟ      กศน.ตำบลนาครัว       

                
กศน.ตำบลน้ำโจ้         กศน.ตำบลหัวเสือ 

             
กศน.ตำบลบ้านกิ่ว       กศน.ตำบลป่าตัน 

             



 

  
ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง  ๑๘๘ 

 

๑๘๘ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้  
จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดบั
คุณภาพ 

กศน.ตำบลวังเงิน        กศน.ตำบลแม่ทะ 

            
กศน.ตำบลสันดอนแกว้     กศน.ตำบลบ้านบอม 

๓.๖ การปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาที่
เป็นไปตามบทบาทที่กำหนด 

    ๓    คณะกรรมการสถานศึกษา ให้คำปรึกษา 
และพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และให้ความ
เห็นชอบแผนพัฒนาการจัดการศึกษาหรือ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ กศน.
อำเภอแม่ทะ 

คณะกรรมการสถานศึกษา ให้คำปรึกษา 
และพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และได้รับ
ความเห็นชอบ ในการจัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา จากคณะกรรมการ
สถานศึกษา เพื ่อใช้เป็นแนวทางในการ
ดำเนินงาน 
๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา 
    
 
          
 

      ๒.๔     ดีเลิศ 



 

  
ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง  ๑๘๙ 

 

๑๘๙ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้  
จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดบั
คุณภาพ 

๒. คำสั่งแต่งตั้งในการจัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  
         
 
 
๓.รายงานการประชุม 

                          
 
๔.แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
      
 
 
  
๕.เฟชบุ๊ก กศน.อำเภอแม่ทะ    



 

  
ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง  ๑๙๐ 

 

๑๙๐ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้  
จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดบั
คุณภาพ 

 
 
                    

  คณะกรรมการสถานศึกษา ให้คำปรึกษา และ
พิจารณาข้อเสนอแนะ ให้ความเห็นชอบ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
ของ กศน.อำเภอแม่ทะ 

  แผนปฏิบัต ิการประจำปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ ของ กศน.อำเภอแม่ทะ ได้รับ
ค ว าม เห ็ น ชอบจ ากคณะกร รมการ
สถานศึกษา เพื ่อใช้เป็นแนวทางในการ
ดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา 

                           
๒. คำสั่งแต่งตั้งในการจัดทำแผนปฏิบัติ
การประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

                           

  



 

  
ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง  ๑๙๑ 

 

๑๙๑ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้  
จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดบั
คุณภาพ 

๓.แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ 

                          
  คณะกรรมการสถานศึกษา ให้ความเห็นชอบ

หลักสูตรสถานศึกษา ของ กศน.อำเภอแม่ทะ 
หลักสูตรสถานศึกษา ของ กศน.อำเภอ 
แ ม่ ท ะ  ไ ด้ รั บ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ จ า ก
คณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการดำเนินงานด้านหลักสูตร
ของสถานศึกษาในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
ต่อไป 
๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา 
                 
 
 
๒. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  
ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง  ๑๙๒ 

 

๑๙๒ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้  
จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดบั
คุณภาพ 

                            
๓. บันทึกความเห็นชอบคณะกรรมการ
สถานศึกษา  เรื่อง เห็นชอบหลักสูตร
การศึกษาต่อเนื่อง 

                             

 
 
 
 
 

  คณะกรรมการสถานศึกษามีการส่งเสริมให้มี
การระดมทุนทางสังคม และทรัพยากรจาก
ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรอ่ืน
ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้มีส่วนร่วมในการจัด
การศ ึกษานอกระบบและการศ ึกษาตาม
อัธยาศัย 

คณะกรรมการสถานศึกษามีการส่งเสริม 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ นำผู้สูงอายุร่วม
เป็นนักศึกษาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
กิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ และ
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  
๑. การรายงานกิจกรรมการจัดการ
ส่งเสริมการรู้หนังสือโรงเรียนผู้สูงอายุ 

  



 

  
ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง  ๑๙๓ 

 

๑๙๓ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้  
จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดบั
คุณภาพ 

                
  คณะกรรมการสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการ

ติดตาม และเสนอแนะผลการดำเนินงานการ
จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย และได้มีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการ
ในการประเมินผลการดำเนินงานของครู และ
บุคลากรของสถานศึกษา 

   คณะกรรมการสถานศึกษาได้มีส่วนร่วม
ในการติดตาม และเสนอแนะให้คำปรึกษา 
ผลการดำเนินงานการศึกษานอกระบบ
แ ล ะก า ร ศึ ก ษ า ต า ม อั ธ ย า ศั ย  แ ล ะ
ประเมินผลการดำเนินงานของครู และ
บุคลากรของ กศน.อำเภอแม่ทะ 
๑.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา 

                 
๒. คำสั ่งแต่งตั ้งในการประเมินครู และ
บุคลากรของ กศน.อำเภอแม่ทะ 

                

  



 

  
ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง  ๑๙๔ 

 

๑๙๔ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้  
จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดบั
คุณภาพ 

๓. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
ระบบประก ั น ค ุณภ าพภาย ใ น ข อ ง
สถานศึกษา 

                    
  ๔. คำสั่ งแต ่งตั่ งคณะทำงานจ ัดการ
สถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด -๑๙ 

                   
 ๕. ภาพการประเมินครู และบุคลากรของ 
กศน.อำเภอแม่ทะ 

              
๖.ภาพกิจกรรมคณะกรรมการสถานศึกษา
มีส่วนร่วม 



 

  
ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง  ๑๙๕ 

 

๑๙๕ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้  
จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดบั
คุณภาพ 

                  
๓.๗ การส่งเสริม สนับสนุน 
ภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา 

     ๓ ผู้บริหาร ครู บุคลากร คณะกรรมการ
สถานศึกษา และภาคีเครือข่ายมีการประชุม 
วางแผนการดำเนินกิจกรรมร่วมกับภาคี
เครือข่าย สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพันธกิจ 
และบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษา ให้ได้
รับทราบไปพร้อมๆกัน 

ผู้บร ิหาร ครู บุคลากร คณะกรรมการ

สถานศึกษา ของ กศน.อำเภอแม่ทะ ได้

สร้างความเข้าใจเกี ่ยวกับพันธกิจ และ

บทบาทหน้าที ่ของสถานศึกษา ร่วมกับ

ภาคีเครือข่าย 

๑.กิจกรรมอำเภอยิ ้มเคลื ่อนที่  ร ่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่าย  เพ่ือ
ให้บริการแก่ผู ้เข้าร่วมกิจกรรมและสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจของงาน 
กศน.ให้ภาคีเครือข่ายตลอดจนชุมชนได้รับ
ทราบ กิจกรรมอำเภอยิ้ม ที่วัดบ้านนาดู่  
หมู่ที.่๓ ต.วังเงิน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 

    ๓ ยอดเยี่ยม 



 

  
ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง  ๑๙๖ 

 

๑๙๖ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้  
จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดบั
คุณภาพ 

         

  ภาคีเครือขา่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาด้านสื่อ หรือ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ในการ 
จัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ได้แก่
โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
ลำปางเข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนสื่อ
แผ่นพบัและให้ความรู้เรื่องเก่ียวกับ
ประชาธิปไตย และการสนับสนุนให้ กศน.
อำเภอแม่ทะ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
รายการวิทยุเพ่ือการศึกษา ทุกวันพุธในทุก
สัปดาห์ คลื่นวิทยุวัดสัณฐาน FM ๘๘.๒๕ 

ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการ

เอ้ือเฟ้ือสถานที่ สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยีใน

การจัดกิจกรรมของ กศน.อำเภอแม่ทะ  

ทั้งการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการศึกษา

ต่อเนื่องได้แก่ 

๑.โครงการอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น๕๐ 
ชั่วโมงตำบลแม่ทะ 
๒.คณะกรรมการการเล ือกต ั ้ งประจำ

จ ังหว ัดลำปางเข ้ามามีบทบาทในการ

สนับสนุนสื่อแผ่นพับและให้ความรู้เรื ่อง

เกี่ยวกับประชาธิปไตย และประชุมชี้แจ้ง

แนวทางขับเคลื่อนศูนย์ศส.ปชต.อำเภอ 

  



 

  
ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง  ๑๙๗ 

 

๑๙๗ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้  
จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดบั
คุณภาพ 

แม่ทะ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอแม่ทะ 

โดยมีเจ้าหน้าที่จาก กกต.จังหวัดลำปาง 

และตัวแทนคณะกรรม ศส.ปชต. ทั้ง๑๐ 

ตำบล และตัวแทนหมู่บ้านไม่ขายเสียง 

ของทั้ง ๑๐ ตำบล ของอำเภอแม่ทะ เข้า

ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกศน.อำเภอ 

แม่ทะ จังหวัดลำปาง วันที่ ๓๐ กรกฎาคม 

๒๕๖๔กศน.อำเภอแม่ทะ ร ่วมประชุม

ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อน ศส.ปชต.และ

หมู่ บ ้ านรณรงค ์ ไม่ ขาย เสี ย งร่ ว มกับ 

สำนักงาน กกต.จังหวัดลำปาง และตัวแทน

หมู่บ้านไม่ขายเสียงของอำเภอแม่ทะ ณ 

ห้องประชุม กศน.อำเภอแม่ทะ จังหวัด

ลำปาง วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 



 

  
ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง  ๑๙๘ 

 

๑๙๘ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้  
จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดบั
คุณภาพ 

              
๓.งานประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอแม่ทะ 

ไ ด้ จ้ ด ร า ยก า ร จั ด ร า ยกา ร วิ ท ยุ เ พ่ื อ

การศึ กษา  ทุ กวั น พุ ธ  ในทุ กสั ปดาห์  

คลื่นวิทยุวัดสัณฐาน FM ๘๘.๒๕ 

             

  ภาคีเครือข่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาในด้านการจัด
การศึกษา หรือพัฒนาวิชาการและบุคลากรมี
การสนับสนุนวิทยากร โดยเฉพาะการจัด
การศึกษาต่อเนื่อง 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ภาคีเครือข่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ

การส่งเสร ิม ม ีการสนับสนุนว ิทยากร 

โดยเฉพาะการจัดการศึกษาต่อเนื่อง อาทิ 

โครงการการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ด้าน

ทักษะชีวิต ได้วิทยากรจากโรงพยาบาล

  



 

  
ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง  ๑๙๙ 

 

๑๙๙ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้  
จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดบั
คุณภาพ 

ส่งเสริมสุขภาพตำบล เกษตรอำเภอแม่ทะ 

ตัวอย่าง 

๑.การดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการการ

จัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอด

ชีวิตเพื่อคงพัฒนาทางกาย จิตและสมอง

ผู้สูงอายุ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตำบลหัวเสือ หมู่ที่ ๒ ตำบลหัวเสือ อำเภอ

แม่ทะ จ.ลำปาง 

                
๒ .เ ทศบาลป่ า ตั นน า ครั ว ร่ ว ม ศ ู น ย์

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยอำเภอแม่ทะในการจัดกิจกรรม

โรงเรียนผู้สูงอายุ 



 

  
ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง  ๒๐๐ 

 

๒๐๐ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้  
จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดบั
คุณภาพ 

                  

๓.สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ สนับสนุน
วิททยากร นายวิทยากร บุตรเชื ้อ เป็น
วิทยากรให้ความรู้ การจัดการศึกษาเพ่ือ
เร ียนรู้ปร ัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการ อบรมวิชา การเพาะเห็ดนางฟ้า 
จำนวน ๕ ชั่วโมง ณ ศาลาประชาคม 
บ้านเด่น อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง  

               
๔.มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สนับสนุน

วิทยากร อาจารย์อภิรดี จีนคร้าม ผู้ช่วย

คณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นวิทยากร

โครงการอบรมพัฒนาค ุณภาพผู้ เร ียน



 

  
ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง  ๒๐๑ 

 

๒๐๑ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้  
จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดบั
คุณภาพ 

ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารในชีวิตประจำวัน ณ ห้องประชุม

เทศบาลตำบลแม่ทะ มีผู ้เข้าร่วมอบรม

จำนวน ๔๐ คน  

                 
๕.โรงพยาบาลแม่ทะ สนับสนุนวิทยากร 
นางสาวเสาวคนธ์ สุขมี นักกายภาพบำบัด
ชำนาญการ และนางสาวเบญญาทิพย์ 
ปลาสาส แพทย์แผนไทย เป็นวิทยากร
โครงการจัดการศึกษาต่อเนื่อง 
กิจกรรมการจ ัดการศึกษาเพ่ือพ ัฒนา
ทักษะชีวิต การพัฒนาทักษะชีวิตผู ้ดูแล
ผู้ป่วยติดเตียงให้ช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้น 
ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านป่าตันเหนือ 



 

  
ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง  ๒๐๒ 

 

๒๐๒ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้  
จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดบั
คุณภาพ 

หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัด
ลำปาง  

                 
  ภาคีเครือข่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ

ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาในด้านขวัญ
กำลังใจแก่ผู้ที่จัดการศึกษา ผู้เรียน และ
ผู้รับบริการ 

ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมการส่งเสริม 

สนับสนุน ขวัญและกำลังใจแก่ผู ้จัดการ

ศึกษา ผู้เรียน และผู้รับบริการ ของ กศน.

อำเภอแม่ทะอย่างสม่ำเสมอ 

๑.สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง
มอบเกียรติบัตร ศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ 
มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านการศึกษานอกโรงเรียน( N-net)ครั้งที่
๒ ป ีการศึกษา ๒๕๖๓สูงส ุดในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น สาระทักษะการ
ดำเนินชีวิต (คะแนน ๘๐.๐๐) 

  



 

  
ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง  ๒๐๓ 

 

๒๐๓ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้  
จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดบั
คุณภาพ 

                 
๒.สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง

มอบเกียรติบัตร ศูนย์การศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ 

มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ด้านการศึกษานอกโรงเรียน( N-net)ครั้งที่

๒ ป ีการศึกษา ๒๕๖๓สูงส ุดในระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น สาระทักษะการ

ประกอบอาชีพ  (คะแนน ๖๘.๘๓) 

                
  ภาคีเครือข่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมกับ กศน.

อำเภอแม่ทะส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาแหล่ง
ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนา 

แหล่งเร ียนรู้  ที่หลากหลายของ กศน.

ตำบล ในอำเภอแม่ทะ 

  



 

  
ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง  ๒๐๔ 

 

๒๐๔ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้  
จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดบั
คุณภาพ 

การเรียนรู้  ที่หลากหลายของ กศน.ตำบลใน 
อำเภอ แม่ทะ 

๑.กิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ร่วมกับ

หน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่าย  เพ่ือ

ให้บริการแก่ผู ้เข้าร่วมกิจกรรมและสร้าง

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจของงาน 

กศน.ให้ภาคีเครือข่ายตลอดจนชุมชนได้รับ

ทราบ กิจกรรมอำเภอยิ้ม ที่วัดบ้านนาดู่ 

หมูท่ี.่๓ ต.วังเงิน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 

             
๓.เกษตรอำเภอแม่ทะสนับสนุนวิทยากร 

นายศุภฤกษ์ ตาลเงิน นักวิชาการส่งเสริม

การเกษตรปฏิบัติการ ตำบลป่าตัน กศน.

ตำบลป่าตัน จัดกิจกรรมการศึกษาตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การทำ



 

  
ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง  ๒๐๕ 

 

๒๐๕ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้  
จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดบั
คุณภาพ 

ปุ๋ยหมัก ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านปง 

หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ  

จังหวัดลำปาง        

                
๔.วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔มหาวิทยาลัย
ราชมงคลล้านนาลำปางสนับสนุนวิทยากร 
ผศ.อิศร์ สุปินราช และรศ.สุมิตรา 
 สุปินราช โครงการจัดการศึกษาต่อเนื่อง 
ก ิจกรรมการเร ียนร ู ้หล ักปร ัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง การอบรมขยายพันธุ์พืช
ไม้ผล ไม้ประดับ และการปลูกพันธุ์พืชสู้โค
วิด  

               



 

  
ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง  ๒๐๖ 

 

๒๐๖ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้  
จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดบั
คุณภาพ 

๓.๘ การ ส่งเสริม สนับสนุน 
การสร้าง สังคมแห่งการ เรียนรู้ 

 กศน.อำเภอแม่ทะ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม
ตามแผนงาน โครงการที่กำหนดโดยได้
กำหนดให้ บ้านปางมะโอ ม.๘ ต.วังเงิน  
อ.แม่ทะ จ.ลำปาง เป็นชุมชนที ่ได ้เข ้าไป
ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ภายใต้การ
ดำเนินงานไว้อย่างครบถ้วน ดังนี้  
๑. การวางแผนงาน โครงการ กิจกรรม ที่จะ 
ดำเนินงานในการส่งเสริม สนับสนุนการสร้าง
สังคม แห่งการเรียนรู้ ในชุมชน ให้ครบทุก
ด้านเพื่อให้เกดิความครอบคลุมกับทุก
กลุ่มเป้าหมาย ให้มีการพัฒนาควบคู่กันไปใน
ทุก ๆ ด้าน เช่น บ้านปางมะโอ  ม. ๘  
ต.วังเงิน   อ.แม่ทะ 
๒. ดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ 
กิจกรรมการดำเนินงานในการส่งเสริม 
สนับสนุนการ สร้างสังคม แห่งการเรียนรู้ ของ 

กศน.อำเภอแม่ทะ ได้ดำเนินการจัด
กิจกรรมตามแผนงาน โครงการประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ เพ่ือสนับสนุน 
ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ 
๑.แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ของ กศน.ตำบลวังเงิน 

               
๒. รายละเอียดการดำเนินงาน/โครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ของ กศน.ตำบลวังเงิน 

               
๓. รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมตาม
โครงการ เช่น 
- โครงการจัดการศึกษาต่อเนื่องกิจกรรม

๔ ดีเลิศ 



 

  
ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง  ๒๐๗ 

 

๒๐๗ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้  
จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดบั
คุณภาพ 

บ้านปางมะโอ ม.๘ ต.วังเงิน อ.แม่ทะ  กศน.
อำเภอแม่ทะ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตาม
แผนงาน โครงการที่กำหนด เช่น 
-การส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับ
การศึกษา การศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
โดยในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ และ ๑/๒๕๖๔  
มีนักศึกษาขั้นพ้ืนฐานบ้านปางมะโอ จำนวน  
๘  คน 
- โครงการจัดการศึกษาต่อเนื่องกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
การอบรมการขยายพันธุ์พืชไม้ผล ไม้ประดับ
และการปลูกพันธุ์พืชสู้โควิด หลักสูตร : การ
ขยายพันธุ์พืชไม้ผล ไม้ประดับและการปลูก
พันธุ์พืชสู้โควิด จำนวน ๖ ชั่วโมง 
๓. การถอดองค์ความรู้ ในชุมชนหรือการนำ
องค์ความรู้ที่มีอยู่แล้วในพ้ืนที่ รวมถึงสภาพ

การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง การอบรมการขยายพันธุ์พืชไม้ผล 
ไม้ประดับและการปลูกพันธุ์พืชสู้โควิด 
หลักสูตร : การขยายพันธุ์พืชไม้ผล ไม้
ประดับและการปลูกพันธุ์พืชสู้โควิด 
จำนวน ๖ ชั่วโมง 

                     
๓. ทำเนียบแหล่งเรียนรู้ที ่เป็นผลมาจาก
การส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น  
                   
 
 
๔. ภาพกิจกรรมการจัดกิจกรรมในชุมชน 



 

  
ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง  ๒๐๘ 

 

๒๐๘ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้  
จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดบั
คุณภาพ 

ปัญหา จุดเด่น จุดด้อย ในชุมชนไปใช้
ถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยน เรียนรู้
ร่วมกัน โดยคนในชุมชนมีการแลกเปลี่ยน
เรียนเรียนรู้ร่วมกันในการดำเนินกิจกรรม
ต่างๆ  นำสู่การจัดทำแผนปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
๔. แหล่งเรียนรู้ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย และใช้ 
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ได้ เช่น  
- การจัดทำทำเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ
นายบุญธรรม  สุขพ้ี  เป็นภูมิปัญญาด้าน
เกษตรกรรม โดยการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ
เพ่ือการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน   
- การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือ
ชุมชน ให้มีกิจกรรมในบ้านหนังสือ โดยมี  
นางวาสนา  คำมาจันทร์  เป็นผู้ดูแลบ้าน
หนังสือชุมชน เช่น ได้มีการหมุนเวียนสื่อ 
หนังสือ นิตยสาร สื่อส่งเสริมการอ่านโดยการ

                      
 
๕. ภาพกิจกรรมการถอดองค์ความรู้ 
     
 
 
 
 
 



 

  
ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง  ๒๐๙ 

 

๒๐๙ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้  
จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดบั
คุณภาพ 

สแกนคิวอาร์โค้ด  การส่งเสริมการอ่านผ่าน
กิจกรรมการทำสายคล้องหน้ากากอนามัย 
การทำตุงล้านนา 
๕. ครูต ิดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน
โครงการ กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการสร้าง
สังคมแห่งการ เรียนรู ้ โดยติดตามผลการ
ดำเนินงานของแหล่งเรียนรู้ 
๖. รายงานผลการจัดกิจกรรมต่อผู้บริหาร 
ผู้บริหารสถานศึกษา  
 

๓.๙ การวิจัยเพื่อการบริหาร 
จดัการศึกษาสถานศึกษา 

 ผู้บริหารสถาน กศน.อำเภอแม่ทะมอบหมาย
ให้บุคลากรของ กศน.อำเภอแม่ทะที่มีการ
พัฒนาบุคลากรครูให้มีวุฒิด้านการศึกษา โดย 
นางอรวรรณ  เตชะอุ่น ครู กศน.ตำบลนาครัว 
และ นางสาวบงกช  เกิดในวงศ์  ครู กศน.
ตำบลป่าตันทีเ่ข้ารับการศึกษาในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 

กศน.อำเภอแม่ทะ การจัดการศึกษาแนว
ทางการดำเนินงานวิจัยของ สถานศึกษา 
ป ร ะ เ ด็ น ก า ร วิ จั ย ที่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ 
สถานการณ์ ปัญหา หรือความต้องการ
ของสถานศึกษา/ แผนหรือแนวทางการ
ดำเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน/รายงาน
การวิจัยการศึกษา 

๑.๘ ดี 



 

  
ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง  ๒๑๐ 

 

๒๑๐ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้  
จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดบั
คุณภาพ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ได้ทำการวิจัยทาง
การศึกษาเพ่ือพัฒนางานโดยใช้ การวิจัยอย่าง
ง่าย เป็นเครื่องมือเพื่อพัฒนางาน ของ กศน.
อำเภอแม่ทะ โดยมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
สถานศกึษา ดังนี้  
๑. มีการกำหนดแผน แนวทางการดำเนินงาน
วิจัยของ สถานศึกษา ประเด็นการวิจัยที่
สอดคล้องกับ สถานการณ์ ปัญหา หรือความ
ต้องการของสถานศึกษา โดย ทำงานวิจัยเพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นวัตกรรมการ
จัด การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในระบบออนไลน์ 
โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และสื่อพาว
เวอร์พ้อย 
๒.มีการกำหนดแผนงานแนวทางกาดำเนิน
งานวิจัยของ สถานศึกษา ประเด็นการวิจัยที่
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาหรือความ
ต้องการของสถานศึกษา โดยทำงานวิจัยเพื่อ

ร า ย ง า น ก า ร วิ จั ย ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า 
- การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เรื่องการทำบัญชีครัวเรือน ของนักศึกษา
ระดับชั ้น มัธยมศึกษาตอนปลาย กศน.
ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 
รายวิ ชา เศรษฐกิ จพอเพ ียง ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย  

              
-การพัฒนาทักษะการอ่านคำศัพท์ว ิชา
ภาษาอังกฤษพื้นฐานโดยใช้แบบฝึกทักษะ
ของนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กศน.ตำบลนาคร ัว  ว ิชาภาษาอังกฤษ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 



 

  
ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง  ๒๑๑ 

 

๒๑๑ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้  
จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดบั
คุณภาพ 

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนวัตกรรมการ
จัด การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การขับเคลื่อนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เพ่ือแก้ไขปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้ ในหัวข้อวิจัยของครู กศน.ตำบลนา
ครัว และ กศน.ตำบลป่าตัน โดยมีหัวข้อการ
วิจัยดังนี้ 
- การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดย
การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง
การทำบัญชีครัวเรือน ของนักศึกษาระดับชั้น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย กศน.ตำบลป่าตัน 
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง รายวิชา
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย  
-การพัฒนาทักษะการอ่านคำศัพท์วิชา
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานโดยใช้แบบฝึกทักษะของ
นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กศน.

              
 
 
 
 
 
 
 



 

  
ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง  ๒๑๒ 

 

๒๑๒ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้  
จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดบั
คุณภาพ 

ตำบลนาครัววิชาภาษาอังกฤษ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 
๓. มีการดำเนินงานวิจัยทางการศึกษา  
๔. มีรายงานผลการวิจัยทางการศึกษา 
๕ . มีการเสนอผลงานวิ จ ัยและเผยแพร่  
งานวิจัย เรื่อง  
- การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดย
การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื ่อง
การทำบัญชีครัวเรือน ของนักศึกษาระดับชั้น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย กศน.ตำบลป่าตัน 
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง รายวิชาเศรษฐกิจ
พอเพียงในระด ับม ัธยมศึกษาตอนปลาย 
- การพัฒนาทักษะการอ ่านคำศ ัพท ์ว ิชา
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานโดยใช้แบบฝึกทักษะของ
นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กศน .
ตำบลนาคร ัว   ว ิชาภาษาอังกฤษ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 



 

  
ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง  ๒๑๓ 

 

๒๑๓ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศกึษา/ 
ประเด็นการพจิารณา 

ค่านำ้หนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วธิกีารดำเนนิงานของ
สถานศึกษา 

ผลการดำเนนิงานทีเ่กดิขึน้ 
และรอ่งรอย หลักฐานที่เกิดขึน้  
จากการดำเนนิงานตามสภาพจรงิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดบั
คุณภาพ 

รวมคะแนน ๓๐      ๒๕.๘๐ ดเีลิศ 



 

  
ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง  ๒๑๔ 

 

๒๑๔ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

  จากการประเมินตนเองของสถานศึกษา ในมาตรฐานที่ ๓ คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา               
อยู่ในระดับ ดเีลิศ  มีคะแนนรวมเท่ากับ ๒๕.๘๐ คะแนน 
 ซึ่งจากผลการประเมินคุณภาพในมาตรฐานที่ ๓ คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา พบว่า 
สถานศึกษามีจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา ดังนี้ 

จุดเดน่ 
       ในมาตรฐานที่ ๓ คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา คือการบริหารที ่มีส่วนร่วมของ 

คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารและบุคลากร กศน.อำเภอแม่ทะ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง  และการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการบริหารภารกิจ ทั้ง ๔ ด้าน ประกอบด้วยด้านการบริหารงาน
วิชาการ บริหารด้านงบประมาณ ด้านบริหารด้านบุคคล และงานบริหารงานทั่วไป 

จุดที่ควรพัฒนา 
 มาตรฐานที่ ๓ คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา คือ การวิจัยเพื่อการบริหารจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาให้มีเพิ่มมากขึ้น และการจัดการศึกษาโดยนำแหล่งเรียนรู้ เครือข่ายและภูมิปัญญาร่วมมือในการจัด

การศึกษามากขึ้น และการนำเสนอผลงานของผู้เรียนที่มีผลงานที่ดีเด่น (best practice) หรือนวัตกรรม นำเสนอ

ผลงานโดยการประชาสัมพันธ์เผยแพร่หลายช่องทางมากขึ้น  



 

  
ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง  ๑๒๗ 

 

๑๒๗ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

 

 

 



 

  
ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง  ๒๑๕ 

 

๒๑๕ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

                                                             บทที ่๓ 
               สรปุผลการประเมินตนเอง และแนวทางการพฒันาคุณภาพของสถานศึกษา  

 จากผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของ
สถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดังนี้ 

มาตรฐานการศกึษา 
แตล่ะประเภท 

คะแนนจากผลการประเมินคณุภาพ 

รวม 
คะแนนที่ได ้

ระดบั 
คุณภาพ 

ด้านที่ ๑ 

คุณภาพของ

ผูเ้รียน 

ด้านที ่๒ 

คุณภาพการ

จดัการศกึษา 

ด้านที ่๓ คณุภาพ
การบรหิารจดัการ
ของสถานศึกษา 

คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน ๒๐ คะแนน ๓๐ คะแนน ๑๐๐ คะแนน 

มาตรฐานการศึกษา 
นอกระบบ ระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

๔๓.๗๕ ๑๕ ๒๕.๘๐ ๘๔.๕๕ ดีเลิศ 

มาตรฐานการศึกษา
ต่อเนื่อง 

๔๓ ๑๖ ๒๕.๘๐ ๘๔.๘๐ ดีเลิศ 

มาตรฐานการศึกษา 
ตามอัธยาศัย 

๕๐ ๑๙.๘๖ ๒๕.๘๐ ๙๕.๖๖ ยอดเยี่ยม 

คะแนนเฉลีย่ จากผลการประเมนิตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา ๘๘.๓๔ ยอดเยี่ยม 

  ทั้งนี้ จากการสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เมื่อนำ
คะแนนเฉลี่ยจากทุกมาตรฐานที่ได้ในภาพรวม ไปเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ พบว่า สถานศึกษามีผลการ
ประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม มีคะแนนรวมเท่ากับ ๘๘.๓๔ คะแนน และเมื่อพิจารณาผล               
การประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละประเภท สามารถสรุปผลการประเมินตนเอง ได้ดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
                       



 

  
ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง  ๒๑๖ 

 

๒๑๖ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

สรปุผลการประเมนิตนเอง ประเภทการศกึษานอกระบบระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 ระดบัคณุภาพจากผลการประเมนิคุณภาพ 

จากการประเมินตนเองของสถานศึกษา สามารถสรุปได้ว่า สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อยู่ในระดับ ดีเลิศ 

ผลการดำเนนิงาน รอ่งรอย และหลกัฐานทีส่นบัสนุนผลการประเมนิคุณภาพ 
 กศน.อำเภอแม่ทะมีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ มาตรฐานการศึกษาของกศน.
อำเภอแม่ทะ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖) และแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔               
ที่สอดคล้องกับบริบทของกศน.อำเภอแม่ทะ ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องตามนโยบายของ
หน่วยงานต้นสังกัด ที่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในกศน.อำเภอแม่ทะ ประกอบด้วย ผู้บริหารกศน.อำเภอ
แม่ทะ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และคณะกรรมการกศน.อำเภอแม่ทะ ซึ่งได้มีการเสนอแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖) และแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ แก่คณะกรรมการ กศน.
อำเภอแม่ทะในการประชุมคณะกรรมการกศน.อำเภอแม่ทะ เพ่ือพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะก่อน 
ที่จะนำไปใช้ต่อไป ทั ้งนี ้ ในการดำเนินงานต่าง ๆ ภายในกศน.อำเภอแม่ทะ กศน.อำเภอแม่ทะสามารถ
ดำเนินงานได้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจำปีที่กำหนดไว้ โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย และจัดให้  
มีการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานภายในกศน.อำเภอแม่ทะอย่างต่อเนื่อง 

                                  แนวทางการพฒันาคุณภาพ 

ประเด็นที่ควรพัฒนา      แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๑.พัฒนาและยกระดับคุณภาพผู้เรียน และ
พัฒนาการใช้สื่อต่อการเรียนรู้ 

- กศน.อำเภอแม่ทะ นำวงจรคุณภาพ (PDCA) ดำเนินการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และใช้เทคนิค SWOT นำผลการ
ประเมินคุณภาพผู้เรียนมาวิเคราะห์ เพื่อหาจุดอ่อน จุดแข็ง และ
ข้อเสนอแนะ หรือแนวทางการพัฒนาการศึกษา เพื่อให้เห็น
ความสำเร็จเป็นรูประธรรมมากข้ึนต่อไป 

๒.พัฒนาด้านการนำเสนอผลงานของผู้เรียนที่
ดีเด่น (best practice)หรือ นวัตกรรม 

 ความตอ้งการการส่งเสรมิ สนบัสนุนจากหนว่ยงานตน้สงักดั 
  - ต้องการให้สำนักงาน กศน.มีการทบทวน ชี้แจง สร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกคน เกี่ยวกับการ
ดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี อย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง 
                               
                                    
 
                         



 

  
ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง  ๒๑๗ 

 

๒๑๗ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

                      สรปุผลการประเมนิตนเอง ประเภทการศึกษาตอ่เนือ่ง 
         ระดบัคุณภาพจากผลการประเมนิคุณภาพ 

จากการประเมินตนเองของสถานศึกษา สามารถสรุปได้ว่า สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ต่อเนื่อง อยู่ในระดับ ดีเลศิ 

ผลการดำเนนิงาน รอ่งรอย และหลกัฐานทีส่นบัสนุนผลการประเมนิคุณภาพ 
 ด้านคุณภาพการบริหารจัดการของกศน.อำเภอแม่ทะ มีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
อัตลักษณ์ มาตรฐานการศึกษาของกศน.อำเภอแม่ทะ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๓- ๒๕๖๖) 
และแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่สอดคล้องกับบริบทของ กศน.อำเภอแม่ทะ ความต้องการของ
ชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด ที่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน กศน.
อำเภอแม่ทะ ประกอบด้วย ผู ้บร ิหารกศน.อำเภอแม่ทะ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และ
คณะกรรมการกศน.อำเภอแม่ทะ กศน.อำเภอแม่ทะ ซึ ่งได้มีการเสนอแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
(พ.ศ. ๒๕๖๓- ๒๕๖๖) และแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ แก่คณะกรรมการกศน.อำเภอแม่ทะในการ
ประชุมคณะกรรมการกศน.อำเภอแม่ทะ เพ่ือพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะก่อนที่จะนำไปใช้ต่อไป ทั้งนี้ ในการ
ดำเนินงานต่าง ๆ ภายในกศน.อำเภอแม่ทะ สามารถดำเนินงานได้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจำปีที่กำหนด
ไว้ โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย และจัดให้มีการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานภายใน 
กศน.อำเภอแม่ทะอย่างต่อเนื่อง สำหรับการจัดการศึกษาต่อเนื่อง นั้น กศน.อำเภอแม่ทะมีการจัดหา และ
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่มีความหลากหลายเป็นไปตามบริบท และความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
เช่นหลักสูตร  การแปรรูปฟักทอง   การทำดอกไม้กระดาษสา ทอถุงย่ามพื้นเมือง การทำกระเทียมดอง  เป็น
ต้น  ซึ่ง กศน.อำเภอแม่ทะ สามารถนำหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องแต่ละหลักสูตรไปใช้ในการจัดกา รเรียนรู้
ให้แก่เป้าหมายได้ โดยมีวิทยกร มีความรู้ ความสามารถตรงตามหลักสูตร และสามารถจัดการเรียนรู้ให้เป็นไป
ตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม และผู้เรียนสามารถผ่านกระบวนการวัดและประเมินผล จนมี
คุณสมบัติครบถ้วนสามารถจบการศึกษาตามหลักสูตรในแต่ละหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  ของจำนวน
ผู้เรียน มีความรู้ความสามารถและจบหลักสูตรตามเป้าหมายที่กำหนดทุกหลักสูตร และสามารถนำความรู้ไปใช้ หรือ
ประยุกต์ใช้ 

 

 

 

 

 



 

  
ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง  ๒๑๘ 

 

๒๑๘ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

                                       แนวทางการพฒันาคณุภาพ 

               ประเด็นที่ควรพัฒนา            แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๑.พัฒนาการคุณภาพผู้เรียนการศึกษา
ต่อเนื่อง และพัฒนาการทำหลักสูตร
สถานศึกษา 

- กศน.อำเภอแม่ทะ นำวงจรคุณภาพ (PDCA) ดำเนินการ 
คุณภาพผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ นำผลการประเมิน
คุณภาพผู้เรียน และผู้เรียนที่ประสบความสำเร็จในการประกอบ
อาชีพ หรือผลงานดีเด่น (best practice)หรือ นวัตกรรมเสนอผ่าน
สื่อออนไลน์ จดหมายข่าวมากขึน้ 
 

๒.ติดตามผู้เรียนที่ประสบผลสำเร็จการ
ประกอบอาชีพ หรือผลงานดีเด่น (best 
practice)หรือ นวัตกรรม 

 ความตอ้งการการส่งเสรมิ สนบัสนุนจากหนว่ยงานตน้สงักดั 
  - ต้องการให้สำนักงาน กศน.มีการทบทวน ชี้แจง สร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกคน เกี่ยวกับการ
ดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี อย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                           
  
                         
 



 

  
ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง  ๒๑๙ 

 

๒๑๙ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

 สรปุผลการประเมนิตนเอง ประเภทการศกึษาตามอธัยาศยั 
 ระดบัคณุภาพจากผลการประเมนิคุณภาพ 

จากการประเมินตนเองของสถานศึกษา สามารถสรุปได้ว่า สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
ตามอัธยาศัย อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

  ผลการดำเนินงาน รอ่งรอย และหลักฐานทีส่นบัสนนุผลการประเมนิคณุภาพ 
 ด้านคุณภาพการบริหารจัดการของกศน.อำเภอแม่ทะ มีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ  

อัตลักษณ์ มาตรฐานการศึกษาของกศน.อำเภอแม่ทะ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๓- ๒๕๖๖) 

และแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่สอดคล้องกับบริบทของ กศน.อำเภอแม่ทะ ความต้องการของ

ชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด ที่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน กศน.

อำเภอแม่ทะ ประกอบด้วย ผู ้บร ิหารกศน.อำเภอแม่ทะ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และ

คณะกรรมการกศน.อำเภอแม่ทะ กศน.อำเภอแม่ทะ ซึ ่งได้มีการเสนอแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

(พ.ศ. ๒๕๖๓- ๒๕๖๖) และแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ แก่คณะกรรมการกศน.อำเภอแม่ทะในการ

ประชุมคณะกรรมการกศน.อำเภอแม่ทะ เพ่ือพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะก่อนที่จะนำไปใช้ต่อไป ทั้งนี้ ในการ

ดำเนินงานต่าง ๆ ภายในกศน.อำเภอแม่ทะ สามารถดำเนินงานได้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจำปีที่กำหนด

ไว้ โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย และจัดให้มีการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานภายใน 

กศน.อำเภอแม่ทะอย่างต่อเนื่อง สำหรับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มาตรฐานการศึกษา

ตามอัธยาศัย ได้ดำเนินจัดหนังสือ สื่อการเรียนรู้และสารสนเทศที่หลากหลาย ทันสมัย สร้างสรรค์ตรงใจ

ผู้รับบริการ มีแผนงานโครงการ กิจกรรมการให้ความรู้ และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้แก่ผู้มาใช้บริการ อาทิ

เช่น โครงการส่งเสริมการอ่านและพัฒนาการเรียนรู้สู่ชุมชน ได้จัดกิจกรรมบ้านหนังสือชุมชน  “ห้องสมุด

เคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด” ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรม

“บรรณสัญจร”(บริจาคหนังสือ)  กิจกรรมนั่งที่ไหนอ่านที่นั่น“รถห้องสมุดเคลื่อนที่”(รถโมบาย/รถอ่านฉัน)  

กิจกรรม“อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน”  กิจกรรมสะสมแต้มยอดนักอ่าน การประกวดแข่งขันกิจกรรมส่งเสริม

การอ่านเนื่องในวันสำคัญต่างๆ  กิจกรรมอ่านแล้วประดิษฐ์ เป็นต้น 

 

 

                                

 



 

  
ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง  ๒๒๐ 

 

๒๒๐ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

  แนวทางการพฒันาคุณภาพ 

ประเด็นที่ควรพัฒนา            แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๑.พัฒนาเครื่องมือหรือวิธีวัดและประเมินผล
ผู้เข้าร่วมโครงการ หรือกิจกรรม ที่เหมาะสม 

- กศน.อำเภอแม่ทะ นำหลักการของ (SWOT) ช่วยในการวิเคราะห์ 
จุดแข็ง จุดอ่อน ในเรื่องคุณภาพของผู้เรียน และนำผลที่ได้มา
วิเคราะห์ หาสาเหตุ ปัญหา และแลกเปลี่ยนผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ
การจัดโครงการ กิจกรรม 

 

๒.พัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
และแหล่งเรียนรู้มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาตามอัธยาศัย  

 

ความตอ้งการการส่งเสรมิ สนบัสนนุจากหนว่ยงานตน้สงักดั 
  - ต้องการให้สำนักงาน กศน.มีการทบทวน ชี้แจง สร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกคน เกี่ยวกับการ
ดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี อย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง 
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ภาคผนวก รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 



 

  
ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง  

 

ภาคผนวก รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

  



 

  
ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง  

 

ภาคผนวก รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

                               คา่เปา้ของหมายสถานศึกษา 
             ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

                                                   ประจำปงีบประมาณ ๒๕๖๔ 
           ตามที ่ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอำเภอแมท่ะ ไดก้ำหนด และการ
ประกาศใชม้าตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตามประกาศศนูย์การศกึษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศัยอำเภอแม่ทะ  เรือ่ง ค่าเปา้หมายของสถานศึกษา ลงวนัที ่๘ กุมภาพันธ ์๒๕๖๔ 
 

เพ่ือเป็นการกำหนดเป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษา ตามแนวทางการประเมินคุณภาพ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จึงมีการกำหนดค่าเป้าหมายเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่จะให้เกิดแก่
ผู้เรียน โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรของสถานศึกษา เพื่อใช้ในการเทียบเคียง 
ตรวจสอบ ประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษาเฉพาะในประเด็นการพิจารณาที่สมควรจัดให้มี
การกำหนด  ค่าเป้าหมาย สำหรับใช้ในการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ไว้ดังนี้  

 
มาตรฐานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประเด็นการพิจารณาที่ ๑.๑ ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีสอดคล้องกับ

หลักสูตรสถานศึกษา 
ค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ คือ สถานศึกษามีการกำหนดคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

รายวิชาบังคับที่ไว้เป็นค่าเป้าหมาย โดยกำหนดจาก  
                     คะแนนเฉลี่ยผลการสอบปลายภาคเรียนของผู้เรียน จำนวน ๒ ภาคเรียน หรือ 
                      คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-net) 
จำนวน ๒ ภาคเรียน ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง  

 

ภาคผนวก รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

         ระดบั/รายวชิา  

คะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีนรายวชิาบงัคบั 
ทีส่ถานศกึษากำหนดไวเ้ปน็คา่เปา้หมาย (คะแนน)          

                        
           
          ประถมศึกษา  ค่าเปา้หมาย 

ทักษะการเรียนรู้ ๒๓.๐๐ 

ภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐาน ๒๑.๐๘ 

คณิตศาสตร์ - 

วิทยาศาสตร์ - 

ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ - 

ทักษะการประกอบอาชีพ - 

พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน ๑๖.๐๐ 

เศรษฐกิจพอเพียง - 

สุขศึกษา พลศึกษา - 

ศิลปศึกษา - 

สังคมศึกษา ๒๔.๐๐ 

ศาสนา และหน้าที่พลเมือง ๒๕.๐๐ 

การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม                                            ๑๘.๕๔ 

ภาษาไทย                                            ๒๗.๐๐ 
          
 มธัยมศึกษาตอนตน้                                        คา่เป้าหมาย 

ทักษะการเรียนรู้ ๑๗.๐๐ 

ภาษาไทย ๑๖.๐๐ 

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ๑๗.๐๐ 

คณิตศาสตร์ - 

วิทยาศาสตร์ - 

ช่องทางการพัฒนาอาชีพ - 

ทักษะการพัฒนาอาชีพ - 

พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง ๑๘.๐๐ 

เศรษฐกิจพอเพียง - 



 

  
ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง  

 

ภาคผนวก รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

      ระดบั/รายวชิา 
 

คะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีนรายวชิาบงัคบั 
ทีส่ถานศกึษากำหนดไวเ้ปน็คา่เปา้หมาย (คะแนน)                                 

     มธัยมศึกษาตอนตน้ ค่าเปา้หมาย 

สุขศึกษา พลศึกษา - 

ศิลปศึกษา - 

สังคมศึกษา ๑๓.๐๐ 

ศาสนา และหน้าที่พลเมือง ๒๓.๐๐ 

การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม ๑๕.๐๐ 

         มธัยมศกึษาตอนปลาย 
 

ค่าเปา้หมาย 
 

ทักษะการเรียนรู้ ๒๓.๐๐  

ภาษาอังกฤษเพ่ือชีวิตและสังคม ๑๑.๐๐  

คณิตศาสตร์ -  

วิทยาศาสตร์ -  

ช่องทางการขยายอาชีพ -  

ทักษะการขยายอาชีพ -  

พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง ๑๕.๐๐  

เศรษฐกิจพอเพียง -  

สุขศึกษา พลศึกษา -  

ศิลปศึกษา -  

สังคมศึกษา ๑๕.๐๐  

ศาสนา และหน้าที่พลเมือง ๑๐.๐๐  

การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม ๑๑.๐๐   
ภาษาไทย ๑๗.๐๐  

 
 
 
 
 
 
 



 

  
ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง  

 

ภาคผนวก รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ประเด็นการพิจารณาที่ ๑.๒ ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่
ดตีามที่สถานศึกษากำหนด  

ค่าเป้าหมายที่กำหนดไว ้คือ สถานศึกษาคาดว่าจะมีผู้เรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานที่ได้รับการยก
ย่อง เชิดชูเกียรติ หรือเป็นแบบอย่างที ่ดีในด้านที ่เกี ่ยวข้องกับการมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม หรือ
คุณลักษณะที่ดี  จำนวน ......๑๐....... คน  

                   ประเด็นการพิจารณาที่ ๑.๓ ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด

อย่างมีวิจารณญาณ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่น 

                   ค ่าเป ้าหมายที ่กำหนดไว ้ ค ือ  สถานศึกษาคาดว่าจะมีผ ู ้ เร ียนการศึกษาขั ้นพื ้นฐานที ่มี

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ไตร่ตรองอย่างรอบคอบ โดยใช้ข้อมูลและเหตุผลประกอบการตัดสินใจ แก้ไข

ปัญหาได้อย่างถูกต้อง สมเหตุสมผล และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่นได้  กำหนดเป็นร้อยละ 

๘๐ จำนวนผู้เรียน 

                  ประเด็นการพิจารณาที่ ๑.๔ ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสามารถในการสร้างสรรค์งาน 
ชิ้นงาน หรือนวัตกรรม 
                  ค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ คือ สถานศึกษาคาดว่าจะมีผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สามารถสร้าง
โครงงาน ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือสิ่งใหม่ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง  จำนวน ....๑๕..... คน 

ประเดน็การพจิารณาที ่๑.๘ ผูจ้บการศึกษาขัน้พืน้ฐานนำความรู ้ทกัษะพืน้ฐานทีไ่ดร้บัไปใชห้รอืประยกุตใ์ช้ 
      ค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ คือ สถานศึกษาคาดว่าจะมีจำนวนผู ้จบการศึกษาตามหลักสูตร

การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื ้นฐาน ที ่สามารถนำความรู ้ ทักษะพื้นฐานที่ได้รับไปใช้ หรือ
ประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต การประกอบอาชีพ หรือเพื่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น กำหนดเป็นร้อยละ 
๘๐ จำนวนผู้จบการศึกษาข้ันพื้นฐานนำความรู้ ทักษะพ้ืนฐานที่ได้รับไปใช้หรือประยุกต์ใช้ 

มาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง 
 ประเด็นการพิจารณาที่ ๑.๓ ผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นำความรู้ไปใช้จนเห็นเป็นประจักษ์

หรือตัวอย่างที่ดี 
            ค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ คือ สถานศึกษาคาดว่าจะมีจำนวนผู้จบการศึกษา และหรือจำนวนกลุ่มผู้จบ
การศึกษาต่อเนื่อง ที่มีผลการดำเนินงานที่เห็นเป็นประจักษ์ในพ้ืนที่ หรือเป็นตัวอย่างที่ดี จำนวน ...๑๐.. กลุ่ม 
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ภาคผนวก รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
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ภาคผนวก รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
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ภาคผนวก รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
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ภาคผนวก รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
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