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ค าน า 

 
 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้
กระทรวงศึกษาธิการมีประกาศให้หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด ด าเนินการจัดการศึกษา          
นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรการเฝ้าระวัง ควบคุมและ
ป้องกันและควบคุมที่ก าหนด โดยใช้รูปแบบ วิธีการ ตลอดจนการออกแบบการเรียนรู้และเลือกใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลให้สอดคล้องกับสถานการณ์และวิถีชีวิตใหม่ที่เกิดขึ้น  
 ในการนี้ ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จึงได้จัดท าคู่มือการด าเนินงานตาม          
แนวทางการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ 
โดยมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับบทบาท หลักเกณฑ์ วิธีการ แนวทางการด าเนินงาน การนิเทศ ก ากับ 
ติดตามและรายงานผล ทั้งนี้ เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดน าไปใช้ในการจัดศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษา 
 ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการด าเนินงานตาม         
แนวทางการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่         
จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในสังกัด 
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนด  
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     ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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ค าช้ีแจงการใชคู้่มือ 

 
 คู่มือการด าเนินงานตามแนวทางการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน             
ในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ เล่มนี้ ได้จัดท าขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางให้สถานศึกษาในสังกัด
ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ น าไปใช้ในการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา          
ขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกัน ในสถานการณ์                 
การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน กศน. และ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก าหนด ซึ่งสถานศึกษาโดยผู้บริหาร ครูผู้สอนและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องสามารถ
ศึกษาและด าเนินงานตามค าแนะน า ดังนี้ 
 1.  สถานศึกษาโดยผู้บริหาร ครู กศน. และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ศึกษาโครงสร้างและ
รายละเอียดของคู่มือให้เข้าใจ 
 2. สถานศึกษาโดยผู้บริหาร ครู กศน. และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ศึกษาบทบาท หลักเกณฑ์ 
วิธีการและแนวทางการด าเนินงานที่ก าหนด และน าไปสู่การปฏิบัติ โดยพิจารณาถึงความพร้อมของ
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สถานศึกษา ครูและผู้เรียน รวมทั้งความเหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์ในพ้ืนที่ที่สถานศึกษา
รับผิดชอบ 
 3. ให้สถานศึกษาโดยผู้บริหารและคณะนิเทศภายในสถานศึกษา ด าเนินการนิเทศ ก ากับ 
ติดตามและรายงานผลภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 4. หากมีข้อสงสัยหรือมีปัญหาในการด าเนินงานตามคู่มือหรือแนวทางที่ก าหนดให้
สถานศึกษาประสานกับผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
เพ่ือร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 
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บทที่ 1 

บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญ 
 การศึกษาถือได้ว่าเป็นปัจจัยพ้ืนฐานของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นกลไกที่ส่งผลต่อ
การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศภายใต้ระบบเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นพลวัต ซึ่งปัจจุบันประเทศ
ไทยก าลังอยู่ในช่วงเวลาที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบอย่างรุนแรงมากขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมา 
โดยเฉพาะความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นไปแบบก้าวกระโดด ท าให้ประชาชนทั่วโลก
ต้องเผชิญกับเทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจ าวันมากมาย หน่วยงานทางการศึกษาจึงควรจัดการศึกษา
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของโลกและประเทศ ที่ผ่านมาส านักงาน กศน. 
ได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (พ.ศ. 2560–2579) โดยก าหนด
วิสัยทัศน์ “คนไทยได้รับโอกาสการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สามารถด ารงชีวิต            
ที่เหมาะสมกับช่วงวัยสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีทักษะที่จ าเป็นในโลก
ศตวรรษท่ี 21” ก าหนดจุดเน้น “ส่งเสริม สนับสนุนและให้บริการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย และการศึกษาตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ มีสาระการเรียนรู้ที่เป็นปัจจุบันและ   
ตรงตามความต้องการของผู้เรียนและสังคม” โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและใช้  
สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายและทันสมัยมาเป็นกลไกในการจัดการศึกษา รวมทั้งการพัฒนาครูให้เป็น
ผู้จัดการศึกษาและการเรียนรู้มืออาชีพ เน้นให้กลุ่มเป้าหมายพัฒนากระบวนการคิดและการวิจัย      มี
เป้าหมายหลักในหน่วยงานและสถานศึกษา มีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเพ่ือให้บริ
การการศึกษาในการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ประชาชนอย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
 ประกอบกับสถานการณ์ของโลกปัจจุบัน ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย        
ต่างก็ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ที่ผลักดันให้
ผู้คนทั่วโลกเข้าสู่วิถีชีวิตใหม่และการปรับตัวในทุก ๆ ด้าน ทั้งในเรื่องของส่วนตัว ครอบครัว การงาน            
รวมไปถึงการประกอบธุรกิจ การสาธารณสุข การศึกษา ฯลฯ มีการน าค าว่า “New Normal” มาใช้
กันมากมาย ซึ่งราชบัณฑิตยสภาได้บัญญัติศัพท์ "New Normal" เพ่ิมเข้ามา โดย รศ.มาลี บุญศิริพันธ์ 
คณะกรรมการบัญญัติศัพท์นิเทศศาสตร์ราชบัณฑิตยสภา ได้อธิบายค านี้ผ่านทาง Facebook : 
Malee Boonsiripunth เอาไว้ว่า New Normal แปลว่า ความปกติใหม่ ฐานวิถีชีวิตใหม่ หมายถึง
รูปแบบการด าเนินชีวิตอย่างใหม่ที่แตกต่างจากอดีต อันเนื่องจากมีบางสิ่งมากระทบ จนแบบแผนและ
แนวทางปฏิบัติที่คนในสังคมคุ้นเคยอย่างเป็นปกติและเคยคาดหมายล่วงหน้าได้ ต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่
วิถีชีวิตใหม่ภายใต้หลักมาตรฐานใหม่ที่ไม่คุ้นเคย รูปแบบวิถีชีวิตใหม่นี้ ประกอบด้วยวิธีคิด วิธีเรียนรู้ 
วิธีสื่อสาร วิธีปฏิบัติและการจัดการ การใช้ชีวิตแบบใหม่เกิดขึ้นหลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง
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ใหญ่หลวงและรุนแรงอย่างใดอย่างหนึ่ง ท าให้มนุษย์ต้องปรับตัวเพ่ือรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบัน
มากกว่าจะธ ารงรักษาวิถีดั้งเดิมหรือหวนหาถึงอดีต นอกจากนี้ ยังมีการใช้ค าว่า "New Normal" ใน
มุมมองทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ โดยค านี้ก าเนิดขึ้นในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกในช่วง
ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 21 (ค.ศ. 2007–2008) ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจครั้งใหญ่      
การจัดการบางอย่างซึ่งแต่เดิมเคยถูกมองว่าผิดปกติ ได้กลับกลายมาเป็นสิ่งที่พบเห็นกันได้ทั่วไปและ
ถูกน ามาใช้ในบริบทอ่ืน ๆ อย่างเช่น ด้านวิทยาศาสตร์ เพ่ือสื่อสารและท าความเข้าใจถึงสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ เช่น อุณหภูมิที่สูงข้ึนและความเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล ส่วน         "New 
Normal" ในบริบทสถานการณ์การแพร่ระบาดของ“COVID-19” ช่วงปลาย พ.ศ. 2562 ถึง พ.ศ. 
2563 นั้น เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงจนแพร่กระจายไปในประเทศต่าง ๆ ทั่ว
โลก ผู้คนเจ็บป่วยและล้มตายจ านวนมาก จนกลายเป็นความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงอีกครั้งหนึ่งของ
มนุษยชาติ มนุษย์จึงจ าเป็นต้องป้องกันตนเองเพ่ือให้มีชีวิตรอดด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  การ
ด ารงชีวิตที่ผิดไปจากวิถีเดิม ๆ โดยมีการปรับหาวิถีการด ารงชีวิตแบบใหม่เพ่ือให้ปลอดภัยจาก การติด
เชื้อ ควบคู่ไปกับความพยายามรักษาและฟ้ืนฟูศักยภาพทางเศรษฐกิจและธุรกิจ น าไปสู่การสรรค์สร้าง
สิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีใหม่ ๆ มีการปรับแนวคิด วิสัยทัศน์ วิธีการจัดการ ตลอดจนพฤติกรรมที่
เคยท ามาเป็นกิจวัตร เกิดการบ่ายเบนออกจากความคุ้นเคยอันเป็นปกติมาแต่เดิมในหลายมิติ ทั้งใน
ด้านอาหาร การแต่งกาย การรักษาสุขอนามัย การศึกษาเล่าเรียน การสื่อสาร การท าธุรกิจ ฯลฯ ซึ่ง
สิ่งใหม่เหล่านี้ได้กลายเป็นความปกติใหม่ จนในที่สุด เมื่อเวลาผ่านไป ท าให้เกิดความคุ้นชิน   ก็จะ
กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตปกติของผู้คนในสังคม (กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 2563 : ระบบ
ออนไลน์) 
 ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ของประเทศในปัจจุบันและประกาศของกระทรวง 
ศึกษาธิการที่แจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดและในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการ ปิดภาคเรียนด้วยเหตุ
พิเศษ ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 ตลอดจนนโยบายการจัดการศึกษาของส านักงาน กศน. ส่งผลให้การ
จัดการเรียนการสอนไม่สามารถด าเนินการได้ตามปกติ จ าเป็นต้องหารูปแบบหรือวิธีการจัดการเรี ยน
การสอนให้มีความเหมาะสมในสภาวการณ์ดังกล่าว สถานศึกษาจึงควรจัดการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการออกแบบการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและวิถีชีวิตใหม่
ที่เกิดขึ้น มีการน าสื่อและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษา นอกจากนี้ ส านักงาน กศน. ได้ก าหนด
แนวทางในการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ กศน. ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยการเน้น         
1) การจัดการศึกษาในรูปแบบออนไลน์ในกรณีที่ผู้เรียนมีความพร้อมด้านเครื่องมือ และ  2) การ
จัดการศึกษาในรูปแบบออฟไลน์ในกรณีที่ผู้เรียนไม่มีความพร้อมด้านเครื่องมือ ซึ่งการจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพนั้น หน่วยงานทางการศึกษาจะต้องด าเนินการพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความเข้าใจ
และมีทักษะในการออกแบบการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ รู้และ
เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งมีความสามารถในการประยุกต์ใช้วิธีการ 
สื่อและนวัตกรรมเพ่ือน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตระหนักและเห็นความส าคัญในการจัดการศึกษา
เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้และเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 และ
สามารถปรับตัวในการด าเนินชีวิตในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ ดังนั้น ส านักงาน กศน.จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ จึงได้จัดท าคู่มือการด าเนินงานตามแนวทางการจั ดการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดได้น าไปใช้เป็น
แนวทางในการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
มีคุณภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์ นโยบายการจัดการศึกษา มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือสนับสนุนให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ นโยบายการจัดการศึกษา มาตรการป้องกันและ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 2. เ พ่ือส่ ง เสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาในสั งกัด ส านักงาน กศน.จั งหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ สามารถจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในยุคดิจิทัลตาม               
แนวทางวิถีชีวิตใหม่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 
ขอบเขตการด าเนินงาน 
 คู่มือการด าเนินงานตามแนวทางการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ครั้งนี้ ส านักงาน 
กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ก าหนดขอบเขตการด าเนินงาน ดังนี้ 
 ด้านพื้นที่ด าเนินงาน  
 อ าเภอในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 8 อ าเภอ ได้แก่ 1) อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์                  
2) อ าเภอหัวหิน 3) อ าเภอปราณบุรี 4) อ าเภอกุยบุรี 5) อ าเภอทับสะแก 6) อ าเภอบางสะพาน              
7) อ าเภอบางสะพานน้อย และ 8) อ าเภอสามร้อยยอด  
 สถานศึกษาในสังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 8 แห่ง ได้แก่ 1) กศน.อ าเภอ
เมืองประจวบคีรีขันธ์ 2) กศน.อ าเภอหัวหิน 3) กศน.อ าเภอปราณบุรี 4) กศน.อ าเภอกุยบุรี 5) กศน.
อ าเภอทับสะแก 6) กศน.อ าเภอบางสะพาน 7) กศน.อ าเภอบางสะพานน้อย 8) อ าเภอสามร้อยยอด 
 ด้านเนื้อหา  
 คู่มือการด าเนินงานตามแนวทางการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน       
ในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ก าหนดโครงสร้างของ
คู่มือ ไว้ดังนี้  
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 1. บทบาทความรับผิดชอบ 
 2. หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินงาน 
 3. แนวทางการด าเนินงาน 
 4. การนิเทศ ก ากับ ติดตามและรายงานผล 
 ด้านระยะเวลา 
 คู่มือการด าเนินงานตามแนวทางการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในครั้งนี้ ได้ก าหนด
ระยะเวลาการด าเนินงานในปีการศึกษา 2563-2565  ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 ด้านกลุ่มเป้าหมาย  
 คู่มือการด าเนินงานตามแนวทางการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
ในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ก าหนดเป้าหมายในการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 
 1.  สถานศึกษา     จ านวน  8  แห่ง 
 2. ผู้บริหารสถานศึกษา    จ านวน  8  คน 
 3. คร ูกศน. และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง   จ านวน  137  คน 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 สภาพการจัดการศึกษา หมายถึง สภาพการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา       
นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน กศน.
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 แนวทางการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในยุคดิจิทัลตาม
แนวทางวิถีชีวิตใหม่ หมายถึง ขั้นตอนและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ใน
การจัดการศึกษาได้อย่างสอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่ ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ของสถานศึกษาในสังกัด กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 การจัดการศึกษาในยุคดิจิทัล หมายถึง การจัดการศึกษาที่น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพ่ือ
พัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 5 ด้าน ได้แก่           1) 
ด้านหลักสูตร 2) ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ 3) ด้านการวัดและประเมินผล 4) ด้านการพัฒนาสื่อ 
และ 5) ด้านบุคลากร 
 วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) หมายถึง รูปแบบการด าเนินชีวิตอย่างใหม่ที ่แตกต่าง    
จากเดิม อันเนื่องมาจากมีสถานการณ์บางอย่างมากระทบจนท าให้แบบแผนหรือแนวทางที่ปฏิบัติ             
อย่างปกติ หรือสามารถคาดหมายล่วงหน้าได้ ต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่วิถีใหม่ภายใต้หลักการหรือ
มาตรฐานใหม่ ท าให้ต้องปรับตัวเพ่ือรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบัน รูปแบบวิถีชีวิตใหม่ประกอบด้วย 
วิธีคิด วิธีเรียนรู้ วิธีสื่อสาร วิธีปฏิบัติและการจัดการ  
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คู่มือการด าเนินงานตามแนวทางการจดั กศน.ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในยุคดิจทิลัตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ 

 

 การบริหารจัดการในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ หมายถึง การวางแผนการ
ประสานงาน การบริหารระบบและภารกิจต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ให้บรรลุจุดมุ่งหมายและ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
 กระบวนการจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ หมายถึง วิธีการหรือ
ขั้นตอนในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 โดยผสานกับเทคโนโลยีดิจิทัลและสอดคล้องกับแนวทางวิถีชีวิตใหม่  
 วิธีการจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ หมายถึง รูปแบบหรือวิธีปฏิบัติ
ที่ครูผู้สอนน ามาใช้โดยผสานกับเทคโนโลยีดิจิทัลและสอดคล้องกับแนวทางวิถีชีวิตใหม่ เพ่ือพัฒนาให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมาย วัตถุประสงค์และมาตรฐานตัวชี้วัดที่
ก าหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา  
 สื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ หมายถึง เครื่องมือ อุปกรณ์หรือ
ช่องทางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะหรือประสบการณ์ไปสู่ผู้เรียน เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้หรือระบบงานให้เหมาะสมสอดคล้องกับรูปแบบ วิธีการเรียนรู้ สถานการณ์
และแนวทางวิถีชีวิตใหม่ 
 การวัดและประเมินผลในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ หมายถึง กระบวนการที่ท า
ให้สถานศึกษาทราบความก้าวหน้าหรือผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ของผู้เรียน ทั้งด้านสมรรถนะ           
เจตคติ คุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เน้นการปฏิบัติ
จริง เหมาะสมกับลักษณะธรรมชาติของรายวิชา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในแต่ละสาระการเรียนรู้ 
ตลอดจนความสอดคล้องกับระดับการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการด าเนินการควบคู่ไปกับ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแนวทางวิถีชีวิตใหม่  
  หลักสูตรการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
หมายถึง หลักสูตรที่มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือตอบสนองอุดมการณ์การจัดการศึกษาตลอดชีวิตและการ
สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตามปรัชญา “คิดเป็น” เพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตและสังคม        
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการของบุคคลที่อยู่นอกระบบโรงเรียน โดยการ
ก าหนดสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล เพ่ือพัฒนา           
ผู้เรียนให้สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยค านึงถึงธรรมชาติการเรียนรู้
ของผู้ที่อยู่นอกระบบโรงเรียนและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง ความ
เจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการสื่อสาร 
 การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ กศน. (ONIE MODEL) หมายถึง การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ โดยใช้องค์ประกอบต่าง ๆ ของการจัดการความรู้มาวิเคราะห์และด าเนินการจัดการเรียนรู้
อย่างเป็นขั้นตอน 4 ขั้นตอน คือ 1) การก าหนดสภาพปัญหาการเรียนรู้ (O : Orientation) 2) การ
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คู่มือการด าเนินงานตามแนวทางการจดั กศน.ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในยุคดิจทิลัตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ 

 

แสวงหาข้อมูลและกิจกรรมการเรียนรู้ (N : New way of Learning) 3) การปฏิบัติและน าไปใช้         
(I : Implementation) 4) การประเมินผลการเรียน (E : Evaluation) 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง การจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา          
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผู้ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา ศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ ในสังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 ครู กศน. หมายถึง ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ครูอาสาสมัครการศึกษา     นอก
โรงเรียน ครู กศน.ต าบล ครู ศรช. และครูประจ ากลุ่ม ที่ปฏิบัติหน้าที่การสอนตามหลักสูตรการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
 นักศึกษา กศน. หมายถึง  ผู้เรียนที่ก าลังศึกษาในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา         ขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สามารถส่งเสริม สนับสนุนให้การจัดการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในสังกัด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาท่ีสถานศึกษาก าหนด  
 2. สถานศึกษาในสังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีแนวทางในการจัด
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างสอดคล้องกับยุคดิจิทัล
และวิถีชีวิตใหม่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 3. ครู กศน. ในสังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สามารถน าแนวทางการจัด
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ ไปใช้ ในการจัด
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพตาม           ค่า
เป้าหมายที่ก าหนดในมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
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คู่มือการด าเนินงานตามแนวทางการจดั กศน.ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในยุคดิจทิลัตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ 

 

กรอบแนวคิด (Conceptual Framework) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 2  

บทบาทความรบัผิดชอบ 

 

 การวัดและประเมินผลการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชวีิตใหม่ ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

1. การประเมินผลระหว่างภาคและการสอบซ่อมผ่านระบบออนไลน์ 
2. ศูนย์สอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (N-NET) 
3. รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) 

 

 กระบวนการเรยีนรู้การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชวีิตใหม่ ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

1. หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
2. การจัดกระบวนการเรยีนรู้การศึกษานอกระบบ (ONIE Model) แบบออนไลน์  
3. การออกแบบกิจกรรมการเรยีนรู้แบบออนไลน์  4. การปฐมนิเทศ การรับสมัครผ่านระบบอออนไลน์ 

 

 วิธีการจัดการเรียนรู้การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชวีิตใหม่ ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

1. ห้องเรียนออนไลน์ เช่น Google Meet, Zoom Clound Meetings, OBS Line, Facebook Live 
2. ห้องเรียนออฟไลน์ 
3. การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรยีน (กพร.) แบบออนไลน์และแบบออฟไลน์ 

 การใช้สื่อการเรียนรู้การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชวีิตใหม่ ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

1. สื่อดิจิทัล เช่น หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book), CD, VCD etc. 
2. สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เช่น เวบ็ไซต ์Facebook  และ YouTube etc. 
3. ฐานข้อมูลความรู ้เช่น TKP ETV CHANNEL ช่อง 52 etc. 

การจัดการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวติใหม่ 
มีคุณภาพตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดในการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

   แนวทางการจัดการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชวีิตใหม่ ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 

 การบรหิารจดัการการจดัการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชวีิตใหม่ ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

1. การสร้างการมีส่วนร่วมในการรับรู้ ร่วมตัดสินใจ  
2. การสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและรับผิดชอบ 3. การประชาสัมพันธ์ 4. การสร้างแรงจูงใจ  
5. การพัฒนาระบบสารสนเทศ 6. การพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏบิัติงานแก่บุคลากร  
7. การพัฒนาเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
8. การจัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศและวัฒนธรรมในการท างาน  

 

ระยะที่ 2 
ขั้นที่ 2-6 

ระยะที่ 1 
ขั้นที่ 1 

 การศึกษาสภาพการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชวีิตใหม่ ของครู กศน. ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

1. ศึกษาสภาพการจดัการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ 1) ด้านหลักสตูร  
   2) ด้านการจดักระบวนการเรียนรู้ 3) ด้านการวดัและประเมินผล 4) ด้านการพัฒนาสื่อ และ 
   5) ด้านบุคลากร 
2. ก าหนดแนวทางการจัดการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวติใหม่ 

 



8 

 

 
 
 

คู่มือการด าเนินงานตามแนวทางการจดั กศน.ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในยุคดิจทิลัตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ 

 

 คู่มือการด าเนินงานตามแนวทางการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน           
ในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีรายละเอียดของ
บทบาทความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 1. บทบาทความรับผิดชอบของส านักงาน กศน.จังหวัด 
 2. บทบาทความรับผิดชอบของสถานศึกษา 
 3. บทบาทความรับผิดชอบของครูผู้สอน 
1.  บทบาทความรับผิดชอบของส านักงาน กศน.จังหวัด 
 สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.  
2551 มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2551 ส่งผลให้มีส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดและส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กรุงเทพมหานครเกิดขึ้น เป็นหน่วยงานในสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยและมีสถานภาพเป็นหน่วยงานทางการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา โดยมีชื่อย่อว่า “ส านักงาน กศน.จังหวัด” ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานธุรการ
ของคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด และมีอ านาจ
หน้าที่บริหารจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภายในจังหวัด รวมทั้งมีอ านาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้  
 1.  จัดท ายุทธศาสตร์ แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยในจังหวัด ให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษาชาติ แผนพัฒนา
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและความต้องการของท้องถิ่นและชุมชน 
 2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
 3. วิเคราะห์ จัดตั้ง จัดสรรเงินงบประมาณให้แก่สถานศึกษาและภาคีเครือข่ายที่จัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 4. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ของสถานศึกษาและภาคีเครือข่าย 
 5. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบตามที่กฎหมายก าหนด 
 6. ส่งเสริม สนับสนุนการเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
และการเทียบระดับการศึกษา 
 7. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาร่วมกับ
สถานศึกษาและภาคีเครือข่าย 
 8. ระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือการมีส่วนร่วมในการส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 9. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 10.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและภาคี
เครือข่าย 
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คู่มือการด าเนินงานตามแนวทางการจดั กศน.ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในยุคดิจทิลัตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ 

 

 11.  ส่งเสริม สนับสนุน ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ งานนโยบายพิเศษของรัฐบาลและงานเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 
 12.  ก ากับ ดูแล นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยของสถานศึกษาและภาคีเครือข่าย 
 13.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 ในส่วนของการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา                 
ขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในสังกัด ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีภาระงาน แนวทาง
ปฏิบัติและผลที่คาดหวัง ดังนี้ 
 

งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ภาระงาน แนวทางปฏิบัติ ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
1. การส่งเสริม สนับสนุน            
การจัดท าและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

1) ศึกษา วิเคราะห์หลักสูตร
แกนกลาง เพ่ือให้สามารถน าไป
จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาได้ 
2) สร้างความรู้ความข้าใจ                  
ในกระบวนการจัดท าและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 
3) สนับสนุนให้สถานศึกษา
ด าเนินการจัดท าและพัฒนา
หลักสูตร 
4) ติดตามการน าหลักสูตรไปใช้
ในการจัดการเรียนรู้ 
5) สรุปรายงานผลการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 

1) สถานศึกษามีหลักสูตร 
สถานศึกษาท่ีมีสาระมาตรฐาน
การเรียนรู้ สอดคล้องกับความ
ต้องการจ าเป็นของผู้เรียนและ
ท้องถิ่น พร้อมทั้งสามารถน าไป
จัดการเรียนการสอนได้อย่าง             
มีประสิทธิภาพ 
 
 

2. การส่งเสริมการพัฒนาครู 1) ศึกษาปัญหา ความต้องการ
และความจ าเป็นในการจัด
กระบวนการเรียนรู้  
 2) พัฒนารูปแบบและ
กระบวนการพัฒนาครู ใน
รูปแบบที่หลากหลายและทันสมัย 
3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู            
มีทั้งการพัฒนาตนเองและ
หน่วยงานสนับสนุนอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 

1) ครูมีความสามารถในการ              
จัดกระบวนการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ 
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คู่มือการด าเนินงานตามแนวทางการจดั กศน.ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในยุคดิจทิลัตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ 

 

ภาระงาน แนวทางปฏิบัติ ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
3. การส่งเสริมการศึกษา 
พ้ืนฐานร่วมกับภาคีเครือข่าย 

1) ร่วมกับสถานศึกษาก าหนด
แนวทางการท างานร่วมกับ              
ภาคีเครือข่าย    
2) ร่วมกับสถานศึกษาสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจในการจัด
การศึกษาพ้ืนฐานให้แก่            
ภาคีเครือข่ายในเรื่อง  หลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้ การวัดผล 
การประเมินผลและการบริหาร
จัดการ 
3) ส่งเสริม สนับสนุนให้
สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร              
สื่อและกระบวนการเรียนรู้                   
ที่เหมาะสมกับภาคีเครือข่าย 
4) ติดผลการจัดการศึกษา
พ้ืนฐานร่วมกับภาคีเครือข่าย 

1) ภาคีเครือข่ายสามารถ           
จัดการศึกษาพ้ืนฐานได้อย่าง                 
มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
2) มีภาคีเครือข่ายร่วมจัด
การศึกษาพ้ืนฐานเพิ่มขึ้น 

4. การส่งเสริมการรู้หนังสือ 1) ประสานงานสถานศึกษา              
ที่เก่ียวข้องในการหาข้อมูล                     
ผู้ไม่รู้หนังสือ 
2) ประสานงานและสนับสนุน 
ผลิตและจัดหาสื่อการเรียน                        
การสอนผู้ไม่รู้หนังสือ 
3) ส่งเสริมงานด้านวิชาการ           
ด้านเทคนิคการสอนให้แก่                   
ครูที่สอนผู้ไม่รู้หนังสือ 
4) มีส่วนร่วมในการติดตามผล
และให้ข้อเสนอแนะในการ
จัดการเรียนการสอนผู้ไม่รู้
หนังสือ 
5) สรุปและรายงานผล 
การด าเนินงาน 

1) สถานศึกษาสามารถจัดการ
เรียนการสอนส าหรับผู้ไม่รู้
หนังสือได้บรรลุตามวัตถุประสงค์
และมีประสิทธิภาพ 
 

5. การส่งเสริมการจัดการศึกษา 
พ้ืนฐานทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 

1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ 
สถานศึกษาจัดการศึกษาพื้นฐาน 
2) ส่งเสริมงานด้านวิชาการ 
ในการจัดการศึกษาพื้นฐาน 

1กลุ่มเป้าหมายได้รับการศึกษา
อย่างทั่วถึง 
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คู่มือการด าเนินงานตามแนวทางการจดั กศน.ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในยุคดิจทิลัตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ 

 

ภาระงาน แนวทางปฏิบัติ ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
3) มีส่วนร่วมในการติดตามผล 
และให้ข้อเสนอแนะในการจัด 
การศึกษาพ้ืนฐาน 
4) สรุปและรายงานผล              
การด าเนินงาน 

 
 นอกจากนี้ ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยังมีบทบาทภารกิจในการให้ค าปรึกษา 
แนะน า (Advice Center) แก่สถานศึกษา ดังนี้ 
 

งานศูนย์ให้ค าปรึกษาแนะน า (Advice Center) 
 

ภาระงาน แนวทางปฏิบัติ ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 
1. งานส่งเสริมสนับสนุน 
ศูนย์ให้ค าปรึกษาแนะน า 
 

1) จัดท าสื่อ เอกสาร/คู่มือหรือ
แนวทางการด าเนินงาน                 
ศูนย์ให้ค าปรึกษาแนะน าให้กับ
สถานศึกษา 
2) ส่งเสริม สนับสนุนการสะสม
ความรู้และประสบการณ์ 
(Credit Bank) เพ่ือต่อยอดการ
เรียนและมีการจัดกระบวนการ  
เรียนรู้เป็นรายบุคคล 
3) พัฒนาครูและบุคลากรของ
สถานศึกษาให้มีความรู้และ
ทักษะในการให้ค าปรึกษาแนะน า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 4) ส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาแนะน าเชิงรุก                  
ถึงกลุ่มเป้าหมายด้วยวิธี                      
ที่หลากหลาย 

1) สถานศึกษามีศูนย์ให้
ค าปรึกษาแนะน าที่ให้บริการ                 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 
2.  บทบาทความรับผิดชอบของสถานศึกษา 
 การจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 เป็นการจัดการศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมายประชาชนทั่วไปที่ไม่อยู่ในระบบโรงเรียน โดยมี
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คู่มือการด าเนินงานตามแนวทางการจดั กศน.ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในยุคดิจทิลัตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ 

 

จุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม สติปัญญาและคุณภาพชีวิตที่ดี มีศักยภาพ           
ในการประกอบอาชีพและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการด าเนินชีวิตที่ดีและ
สามารถจัดการกับชีวิต ชุมชนและสังคม ได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิใจ
ในความเป็นไทยและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สามารถ
บูรณาการความรู้มาใช้ในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
 จากจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 ได้ก าหนดสาระการเรียนรู้เป็น 5 กลุ่มสาระ ได้แก่ 1) สาระทักษะการเรียนรู้ 2) สาระความรู้
พ้ืนฐาน 3) สาระการประกอบอาชีพ 4) สาระทักษะการด าเนินชีวิต และ 5) สาระการพัฒนาสังคม  
โดยผู้เรียนจะต้องผ่านกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) จ านวนไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง  
 ทั้งนี้ สถานศึกษาในสังกัดส านักงาน กศน. คือ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย อ าเภอ/เขต (กศน.อ าเภอ/เขต) มีบทบาทและหน้าที่ในการจัดการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหน้าที่ ดังนี้ 
 1.  ประสานงานจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับภาคีเครือข่าย           
ในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ เช่น การแนะแนว การรับสมัคร การปฐมนิเทศ การปัจฉิมนิเทศ ฯลฯ 
 2. จัดอบรมพัฒนาครูผู้สอนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือซักซ้อม
ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้และ             
งานที่เก่ียวข้อง ตลอดจนให้มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดกระบวนการเรียนการสอนในยุค
ดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ 
 3. จัดให้มีประกาศรับสมัครขึ้นทะเบียนนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ตรวจสอบเอกสาร 
หลักฐานการสมัครเรียนของผู้เรียน 
 4. อนุมัติแผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน  
 5. จัดให้มีการเทียบโอนผลการเรียนหรือเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ของผู้เรียนให้
เป็นส่วนหนึ่งของผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 โดยสถานศึกษาต้องจัดท าระเบียบหรือแนวปฏิบัติการเทียบโอนให้สอดคล้องกับ
แนวทางการเทียบโอนที่ส านักงาน กศน. ก าหนด  
 6. จัดกลุ่มผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา 
 7. สถานศึกษาบันทึกข้อมูลในโปรแกรมทะเบียนนักศึกษา 
 8. แต่งตั้งครูผู้สอนประจ ากลุ่ม  
 9. สนับสนุนสื่อ วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับครูผู้สอน เช่น หนังสือเรียน วัสดุ
ประกอบการเรียนการสอน 
 10.  สรุปการลงทะเบียนตามรายวิชาที่ลงทะเบียน  
 11. แจ้งยอดข้อสอบตามรายวิชาที่ลงทะเบียน  
 12. สร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล  
 13. นิเทศ ก ากับ ติดตามผลการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน  
 14. ด าเนินการจัดสอบวัดผลประเมินผลระหว่างภาคเรียน ปลายภาคเรียนและ
ประเมินผลการเรียน 
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 15. การจัดให้มีการประเมินซ่อม เช่น การทดสอบหรือการมอบหมายให้ท ารายงาน
เพ่ิมเติม หรือการจัดท าแฟ้มสะสมงาน หรือการเข้าร่วมกิจกรรม หรืออ่ืน ๆ ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
โดยให้ค่าระดับผลการเรียน ไม่เกิน 1 
 16. การประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ  
 17. การประเมินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.)  
 18. การอนุมัติการจบหลักสูตร  
 19. ออกหลักฐานการจบหลักสูตร ให้ผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้จบหลักสูตร  
 20. จัดเก็บหลักฐานการจบหลักสูตร  
 21. รายงานผลการจบหลักสูตร  
 
3.  บทบาทความรับผิดชอบของครูผู้สอน 
 การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถี                                    
ชีวิตใหม่เป็นการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรที่มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือตอบสนองอุดมการณ์การจัดการศึกษาตลอด
ชีวิตการสร้างสังคมไทยแห่งการเรียนรู้ตามปรัชญา “คิดเป็น” เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและสังคม                 
มีการบูรณาการอย่างสมดุลระหว่างปัญญาธรรม ศีลธรรมและวัฒนธรรม มุ่งสร้างพ้ืนฐานการเป็น
สมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคมและพัฒนาความสามารถเพ่ือการท างานที่มีคุณภาพ โดยให้
ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้ตรงตามความต้องการของผู้เรียน สามารถตรวจสอบ 
ได้ว่าการศึกษานอกระบบเป็นกระบวนการของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมให้สามารถพ่ึงพา
ตนเองได้ และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 โดยการจัดกระบวนการที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ กศน. (ONIE Model) ผสานกับกระบวนการจัดการเรียนรู้
ในยุคดิจิทัลและแนวทางวิถีชีวิตใหม่ โดยครูผู้สอนมีบทบาทในการอ านวยความสะดวกเป็นผู้ให้
ค าปรึกษา ค าแนะน า สามารถจัดกระบวนการและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความสนใจ
และความถนัดของผู้เรียน โดยมีหน้าที่ในการบริหารจัดการศึกษาให้กับผู้เรียน ดังนี้ 

1. การจัดท าแผนปฏิบัติงาน 
  1.1  การประชาสัมพันธ์ 
  1.2 การแนะแนวก่อนเรียน ระหว่างเรียนและหลังเรียน 
  1.3 การรับสมัครผู้เรียน 
  1.4 การจัดกลุ่มผู้เรียน 
   1)  แยกระดับ (ผู้ ไม่รู้หนังสือไทย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย) 
   2) รวบรวมหลักฐานของผู้เรียนในสถานศึกษา 
 
 2. งานธุรการ/งานทะเบียน 
  2.1 รับสมัครขึ้นทะเบียนผู้เรียน 
  2.2 รับลงทะเบียนผู้เรียนเป็นกลุ่ม/ระดับ 
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  2.3 จัดท าประวัติผู้เรียนที่มาลงทะเบียน 
 3. จัดท าศูนย์บริการสื่อ ประสานงานแหล่งการเรียนรู้ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน 
  3.1 จัดท าและให้บริการสื่อในศูนย์บริการสื่อ 
  3.2 ประสานและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแหล่งการเรียนรู้ 
   1) วิทยากรในชุมชน (ทั้งภาครัฐ/ภาคเอกชน) 
   2) ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   3) แหล่งการเรียนรู้ตามธรรมชาติ 
 4. จัดการเรียนรู้ 
  4.1 ปฐมนิเทศผู้เรียน 
  4.2 แนะแนวการศึกษา 
  4.3 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
  4.4 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
   1) วิเคราะห์หลักสูตร 
   2) วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของผู้เรียน 
   3) ก าหนดโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ 
   4) ออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบออฟไลน์  (Offline) และแบบออนไลน์ 
(Online) ผสานกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลและแนวทางวิถีชีวิตใหม่ โดยใช้รูปแบบการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ กศน. (ONIE MODEL) ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้  
     ขั้นก าหนดสภาพปัญหา ความต้องการในการเรียนรู้ (Orientation : O)  
     ขั้นแสวงหาข้อมูลและจัดการเรียนรู้ (New Way of Learning : N) 
     ขั้นปฏิบัติ (Implementation : I)  
     ขั้นประเมินผลการเรียนรู้ (Evaluation : E)  
  4.5 ด าเนินการจัดการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ได้รับการอนุมัติจาก
ผู้บริหารสถานศึกษาและบันทึกผลการจัดการเรียนรู้เสนอผู้บริหารสถานศึกษา 
  4.6 วัดและประเมินผลร่วมกับผู้เรียนและผู้ที่เก่ียวข้องตามสถานศึกษาก าหนด 
  4.7 จัดท าผลการเรียนตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 5. จัดรูปแบบการเรียนให้เหมาะสมกับความต้องการและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้เรียน 
และรายงานผลการเรียนและรายงานผลอื่น ๆ ตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่สถานศึกษามอบหมาย 
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บทที่ 3 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีด  าเนินงาน 

 
 การจัดท าคู่มือการด าเนินงานตามแนวทางการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา              
ขั้นพ้ืนฐาน ในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ได้ก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินงาน ไว้ดังนี้  
 1.  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในยุคดิจิทัล           
ตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ 
 2. หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามนโยบาย
และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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1.  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในยุคดิจิทัล           
ตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ 
  ความหมายของแนวทางวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
  ด้วยราชบัณฑิตยสภา ได้บัญญัติศัพท์ "New Normal" เพ่ิมเข้ามา โดย ศ.นพ.สุรพล                          
อิสรไกรศีล (2563 : ออนไลน์) นายกราชบัณฑิตยสภา เปิดเผยว่า ราชบัณฑิตยสภาได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการบัญญัติศัพท์ใหม่ที่อยู่ในกระแสสังคมร่วมสมัย โดยได้บัญญัติศัพท์และให้นิยามค าว่า 
"New Normal" และ "New Norm" ค าว่า New Normal เป็นวลีและเป็นส านวน ซึ่ง Oxford 
Dictionary ได้ให้ค านิยามว่า "A previously unfamiliar or atypical situation that has  
become standard, usual or expected." หมายถึง สถานการณ์หรือปรากฏการณ์ที่แต่เดิมเป็น                
สิ่งที่ไม่ปกติ ผู้คนไม่คุ้นเคย ไม่ใช่มาตรฐาน ต่อมามีเหตุหรือเกิดวิกฤติบางอย่างจึงมีการเปลี่ยนแปลง 
ท าให้สถานการณ์หรือปรากฏการณ์นั้นกลายเป็นสิ่งที่ปกติและเป็นมาตรฐาน 
  สอดคล้องกับ รศ.มาลี บุญศิริพันธ์ (2563 : ออนไลน์) คณะกรรมการบัญญัติศัพท์นิเทศศาสตร์
ราชบัณฑิตยสภา ได้อธิบายค านี้ผ่านทาง Facebook Malee Boonsiripunth อธิบายความหมายค าว่า 
New Normal แปลว่า ความปกติใหม่  ฐานวิถีชีวิตใหม่ หมายถึงรูปแบบการด าเนินชีวิตอย่างใหม่
ที่แตกต่างจากอดีต อันเนื่องจากมีบางสิ่งมากระทบจนแบบแผนและแนวทางปฏิบัติที่คนในสังคม
คุ้นเคยอย่างเป็นปกติและเคยคาดหมายล่วงหน้าได้ ต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่วิถีใหม่ภายใต้หลักมาตรฐาน
ใหม่ที่ไม่คุ้นเคย รูปแบบวิถีชีวิตใหม่นี้ ประกอบด้วยวิธีคิด วิธีเรียนรู้ วิธีสื่อสาร วิธีปฏิบัติและการ
จัดการ การใช้ชีวิตแบบใหม่เกิดขึ้นหลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงและรุนแรงอย่างใด
อย่างหนึ่ง ท าให้มนุษย์ต้องปรับตัวเพ่ือรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบันมากกว่าจะธ ารงรักษาวิถีดั้งเดิม
หรือหวนหาถึงอดีต 
  "New Normal" ในบริบทสถานการณ์การแพร่ระบาดของ “โควิด-19” ช่วงปลาย                
พ.ศ. 2562 ถึง พ.ศ. 2563 นั้น อธิบายได้ว่า เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรง               
จนแพร่กระจายไปในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ผู้คนเจ็บป่วยและล้มตายจ านวนมาก จนกลายเป็นความ
สูญเสียอย่างใหญ่หลวงอีกครั้งหนึ่งของมนุษยชาติ มนุษย์จึงจ าเป็นต้องป้องกันตนเองเพ่ือให้มีชีวิตรอด
ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการด ารงชีวิตที่ผิดไปจากวิถีเดิม ๆ โดยมีการปรับหาวิถีการด ารงชีวิต
แบบใหม่เพ่ือให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อ ควบคู่ไปกับความพยายามรั กษาและฟ้ืนฟูศักยภาพทาง
เศรษฐกิจและธุรกิจ น าไปสู่การสรรค์สร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ เทคโนโลยีใหม่ๆ มีการปรับแนวคิด 
วิสัยทัศน์ วิธีการจัดการ ตลอดจนพฤติกรรมที่เคยท ามาเป็นกิจวัตร เกิดการเบี่ยงเบนออกจาก
ความคุ้นเคยอันเป็นปกติมาแต่เดิมในหลายมิติ ทั้งในด้านอาหาร การแต่งกาย การรักษาสุขอนามัย 
การศึกษาเล่าเรียน การสื่อสาร การท าธุรกิจ ฯลฯ ซึ่งสิ่งใหม่เหล่านี้ได้กลายเป็นความปกติ ใหม่                   
จนในที่สุดเมื่อเวลาผ่านไปก็ท าให้เกิดความคุ้นชินและกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตปกติของผู้คน                 
ในสังคม 

https://c.lazada.co.th/t/c.bV03P7?url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.co.th%2Fproducts%2Fnew-normal-i975482966-s2091416880.html&sub_aff_id=new+normal&sub_id1=swenn
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  พฤติกรรมกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) (บดินทร์ ชาตะเวที. 2563 : ออนไลน์) เป็น
รูปแบบการด าเนินชีวิตอย่างใหม่ที่แตกต่างจากอดีตและก าลังจะกลายเป็นวิวัฒนาการใหม่ของสังคม
มนุษย์และระบบสังคมใหม่ จากการแพร่ระบาดของเชื้อ โรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ ใหม่หรือ              
COVID-19 ได้เกิดผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสุขภาพของประชากรทั่วโลก ท าให้ต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนการด าเนินชีวิต เพ่ือสร้างความปลอดภัยและลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค ทุกคนต้องมี
การปรับตัวเป็นอย่างมากในการดูแลตนเอง รูปแบบชีวิตวิถีใหม่ประกอบด้วย วิธีคิด วิธีเรียนรู้ วิธี
สื่อสาร วิธีปฏิบัติและการจัดการการใช้ชีวิตแบบใหม่เกิดขึ้นหลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลง ท าให้มนุษย์
ต้องปรับตัวเพ่ือรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบันมากกว่าจะธ ารงรักษาวิถีดั้งเดิมหรือหวนหาถึงอดีต                
ซึ่งสิ่งที่จะเกิดขึ้นล้วนเป็นสิ่งใหม่ที่ต้องปรับตัว การเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมและการใช้ชีวิต                  
ที่คาดว่าน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด กล่าวคือ 
  1.  หน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจลยังคงเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการป้องกันตัวเอง               
เป็นที่ต้องการและผู้คนมีการใช้กันมากข้ึนจนเป็นเรื่องปกติ เพราะเป็นวิธีการป้องกันตัวจากความเสี่ยง
จากการติดเชื้อโรคและการแพร่กระจายเชื้อโรคไปยังบุคคลอ่ืน 
  2. Distancing ทั้งในแง่ของร่างกายและจิตใจด้วย ความเชื่อใจกันที่เคยแสดงออกมาผ่าน 
Human Touch จะน้อยลง 
  3. การให้ความส าคัญกับการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ดีต่อสุขภาพ ปลอดภัยและมี
ความสะอาด โดยเน้นอาหารที่มาจากธรรมชาติหรือออร์แกนิกมากขึ้น 
  4. การออกก าลังกายมากขึ้น หันมาดูแลสุขภาพของตนเองมากขึ้น ใส่ใจตนเองและรัก
ตัวเองมากขึ้น 
  5.  ลดการพบปะผู้คนในสังคม แล้วหันมาใช้ชีวิตและท างานที่บ้าน มีเวลาอยู่กับครอบครัว
มากขึ้น ท าให้มองเห็นแนวทางที่จะสร้างสมดุลชีวิตระหว่างอยู่บ้านมากขึ้นและจะเป็นแนวทางในการ
ปรับสมดลุชีวิตระหว่างเวลาส่วนตัว การงานและสังคมให้สมดุลมากยิ่งขึ้น 
  6. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกันโดยไม่จ าเป็น วัฒนธรรมในการทักทายของผู้คนโดยเฉพาะ
หลาย ๆ ชาติในตะวันตกที่เคยจับมือ สัมผัสตัวกัน จะเปลี่ยนแปลงไป 
  7. ดิจิทัลจะกลายเป็นความส าคัญหลักในการด ารงชีวิต ไม่ใช่แค่คน Gen C แต่คือ คน          
ทุกรุ่น ทุกวัย จะสามารถใช้งานดิจิทัลได้อย่างคุ้นเคย 
  8.  เทคโนโลยีจะกลายเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจ าวัน ทั้งการ Work From Home, Food 
Delivery, Shopping Online หรือการเรียนออนไลน์ 
  9. เงินกระดาษหรือเหรียญที่หมุนเวียนอยู่ในระบบจะถูกใช้น้อยลงเรื่อย ๆ จนกลายเป็น 
สังคมไร้เงินสด โดยสมบูรณ์ในไม่ช้า 
  10.  คนมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่าย มีการเลือกปฏิบัติมากข้ึนด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัย 
หรือการค านึงถึงสุขอนามัย 
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  11. ระบบสาธารณสุขจะมีแพลตฟอร์มด้านสุขภาพเป็นบริการพ้ืนฐานและการป้องกัน
ความเจ็บป่วยจะมีความส าคัญมากยิ่งข้ึน 
  สรุปความหมายของวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) หมายถึงรูปแบบการด าเนินชีวิตอย่างใหม่
ที่แตกต่างจากอดีต อันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ “COVID-19” จนท าให้แบบแผน
และแนวทางปฏิบัติที่คนในสังคมคุ้นเคยอย่างเป็นปกติและเคยคาดหมายล่วงหน้าได้ ต้องเปลี่ยนแปลง
ไปสู่วิถีใหม่ภายใต้หลักมาตรฐานใหม่ที่ไม่คุ้นเคย ท าให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนการด าเนินชีวิตเพ่ือสร้าง
ความปลอดภัยและลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค ทุกคนต้องมีการปรับตัวเป็นอย่างมากในการดูแล
ตนเอง รูปแบบชีวิตวิถีใหม่ประกอบด้วย วิธีคิด วิธีเรียนรู้ วิธีสื่อสาร วิธีปฏิบัติและการจัดการการใช้
ชีวิตแบบใหม่เกิดขึ้นหลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลง 
  การจัดการศึกษาตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
  การจัดการศึกษาตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) พบว่า ผู้เรียนต้องปรับเปลี่ยน
วิธีการเรียนใหม่เพราะต้องเรียนด้วยวิธีการเรียนแบบออนไลน์ (Online) ผ่านทางช่องทีวีดาวเทียม 
DLTV และเรียนผ่าน Application, Website, Youtube ฯลฯ ต้องเผชิญกับสภาวะของการปรับตัว 
ซึ่งการเรียนรู้แบบออนไลน์ก าลังจะกลายเป็นความปกติใหม่ของสังคมไทยมากขึ้น และการเรียนรู้  
แบบออนไลน์ไม่ใช่แค่การสอนผ่าน Digital Platform เท่านั้น การเรียนรู้วิถีใหม่จะต้องเปลี่ยนแปลง
พ้ืนที่การเรียนรู้จากพ้ืนที่สาธารณะสู่พ้ืนที่ส่วนบุคคล เป็นการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่การเรียนรู้ที่เห็นได้
ชัดเจนที่สุด มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมเพ่ืออ านวยความสะดวกในการสอน ท าให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ทุกเนื้อหาได้จากทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา การเปลี่ยนพ้ืนที่จากสถานศึกษาสู่โทรศัพท์มือถือ
หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ มีวิธีการสอนที่ออกแบบให้ตรงตามความต้องการการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละ
คน  
  ในการเรียนรู้วิถีใหม่นั้น เป้าหมายของการศึกษาอาจยังคงเดิม แต่ผู้เรียนสามารถใช้วิธี การ
เรียนรู้ที่แตกต่างกันเพ่ือไปให้ถึงจุดหมาย และในการศึกษาแบบวิถีใหม่นี้ การประเมินจะถูกเปลี่ยน
จาก “การประเมินผลการเรียน” ไปสู่ “การประเมินผลเพื่อการเรียนรู้” เป็นการวัดผลลัพธ์เพื่อให้
เข้าใจว่าผู้เรียนเหมาะกับการเรียนรู้ในรูปแบบไหน และอะไรที่จะสามารถเติมทักษะที่คาดหวังได้  การ
ประเมินผลในวิถีการศึกษาใหม่จึงเป็นการท าความเข้าใจ ไม่ใช่การตัดสิน  
  นอกจากนี้ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวถึง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของ 
คนไทยทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ประชาชนต้องปรับตัวอย่างมากในการด ารงชีวิต จึงได้เกิดค าว่า 
“New Normal” หรือ “ชีวิตปกติวิถีใหม่” ขึ้นมา กระทรวงศึกษาธิการซึ่งมีส านักงาน กศน. เป็น
หน่วยงานที่ดูแลเรื่องการจัดและส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการ
เข้าถึงบริการในการจัดการเรียนการสอนในยุคนี้ ที่ผู้คนต้องอยู่กับบ้านเพ่ือป้องกันการติดต่อและ
แพร่กระจายไวรัส COVID-19 การจัดการเรียนการสอนโดยวิธีการศึกษาแบบทางไกล หนึ่งในภารกิจ
ของส านักงาน กศน. โดยสถาบันการศึกษาทางไกล จะเป็นการตอบโจทย์การใช้ชีวิตและเข้ากับ           
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ยุคสมัยได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีการพัฒนาจนมีศักยภาพที่ตอบสนองรูปแบบ              
การใช้ชีวิตหรือ Lifestyle ของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งการแพร่ระบาดท าให้เราจ าเป็น              
ต้องมีระยะห่างทางสังคมหรือ Social Distancing ซึ่งเนื้อหาของแอปพลิเคชั่น แบ่งออกเป็น                  
3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) กศน.ออนไลน์ ซึ่งเป็นการศึกษาเรียนรู้รายวิชาตามหลักสูตรการศึกษา            
นอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ด้วยระบบออนไลน์ สามารถเรียนได้ทุกทุกที่ ทุกเวลา ส าหรับนักศึกษาและประชาชนที่
สนใจ 2) กศน. เพ่ืออาชีพและคุณภาพชีวิตออนไลน์ โดยน าเสนอหลักสูตรเพ่ือการเรียนการสอน
ต่อเนื ่อง (หลักสูตรระยะสั ้น ) 3)  กศน.ตลาดออนไลน์ โดยเปิดพื ้นที ่ช ่องทางการบร ิการ            
ซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างชาว กศน. และประชาชนทั่วไป ในรูปแบบ E-Commerce ซึ่งถือ
ว่าตอบโจทย์กับรูปแบบการเรียนรู้ของคนไทยในยุคดิจิทัลและวิถีชีวิตใหม่ได้เป็นอย่างดี 
  ดร.ดิสกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน. กล่าวว่า ส านักงาน กศน. ได้ด าเนินการตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมอบหมายให้สถาบันการศึกษาทางไกลเป็นหน่วยงานหลัก          
ในการวางแผนและจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ โดยมีแนวคิดในการจัดการศึกษา คือ 
“สะดวก รวดเร็ว ประหยัด ปลอดภัยและครอบคลุม” ผ่านการใช้ “แอปพลิเคชัน กศน.ออนไลน์”            
ซึ่งผู้สนใจและนักศึกษา กศน. จะได้เข้าถึงช่องทางการศึกษาได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา          
ไม่ต้องเดินทาง อีกท้ังยังมีความปลอดภัย เนื่องจากเป็นการจัดการเรียนการสอนที่อยู่ไกลกัน สามารถ
จัดการศึกษารองรับในช่วงการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้เป็นอย่างดี 
นอกจากนี้ ยังครอบคลุมด้านเนื้อหาวิชาที่มีทั้งการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาต่อเนื่อง อาชีพและ
ตลาดออนไลน์ รวมทั้งสามารถรองรับอุปกรณ์ทุกแพลตฟอร์ม ทั้ง Tablet, Smartphone, 
Computer หรืออุปกรณ์พกพาที่ใช้ระบบ IOS และ Android ซึ่งจะท าให้การจัดการศึกษาออนไลน์
ครั้งนี้มีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาไปสู่การเติบโตของประชาชนและประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป 
  ส านักงาน กศน. จึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส าหรับสถานศึกษา เพ่ือป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ให้สถานศึกษาในสังกัดด าเนินการ ดังนี้ 
  1.  การปฏิบัติเพ่ือป้องกันการแพร่กระจายและควบคุมการระบาดของเชื้อโรคไปสู่ผู้เรียน 
ผู้บริหาร ครแูละบุคลากรของสถานศึกษา ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
   1.1  ผู้เรียน ผู้บริหาร ครแูละบุคลากรของสถานศึกษาที่เจ็บป่วยไม่ควรมาสถานศึกษา  
   1.2 สถานศึกษาควรก าหนดให้มีการล้างมือด้วยน้ าสะอาดและสบู่เป็นประจ า หรือ             
ถูมือด้วยเจลหรือน้ ายาล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ และอย่างน้อยจะต้องมีการท าความสะอาด
และฆ่าเชื้อโรคตามพ้ืนผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ ภายในสถานศึกษาทุกวัน 
   1.3 สถานศึกษาควรจัดเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการจัดการเกี่ยวกับน้ า 
สุขาภิบาลและการก าจัดขยะมูลฝอย ตลอดจนขจัดสิ่งปนเปื้อนและท าความสะอาดสภาพแวดล้อม
ตามข้ันตอนที่ถูกต้อง 
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   1.4 สถานศึกษาควรส่งเสริมมาตรการรักษาระยะห่างทางกายภาพ (Physical 
Distancing/Social Distancing) ซึ่งหมายถึง การจ ากัดการรวมกลุ่มของผู้คน เพ่ือชะลอการระบาด
ของโรคท่ีแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว 
  2. ติดตามข้อมูลข่าวสารล่าสุด ท าความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐานของโรคไวรัสโคโรนา 
2010 (COVID-19) รวมถึงอาการ โรคแทรกซ้อน การติดต่อและวิธีป้องกัน ติดตามข่าวสารหรือ
สถานการณ์เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรค ผ่านแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น องค์การยูนิเซฟ 
(https://www.unicef.org/thailand/th/coronavirus/covid-19) หรือองค์กรอนามัยโลก (WHO) 
(https://www.who.int/thailand) และค าแนะน าจากกระทรวงสาธารณสุข พึงระวังข่าวปลอมหรือ
เรื่องท่ีแต่งข้ึนแล้วส่งต่อแบบปากต่อปากหรือทางออนไลน์ 
  3. ปรับปรุงหรือจัดท าแผนฉุกเฉินของสถานศึกษาให้ทันสมัยอยู่เสมอ ประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้มั่นใจว่า  หากมีความจ าเป็นในการใช้สถานศึกษาเป็นศูนย์พักพิง 
สถานพยาบาลหรือที่ประชุมของชุมชนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ สถานศึกษาจะมีมาตรการที่ปลอดภัยในการ
ป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคมาสู่ผู้เรียน 
  4. สนับสนุนให้มีการล้างมือบ่อย ๆ และการรักษาสุขอนามัย ควรจัดเตรียมบริเวณส าหรับ
ล้างมือด้วยน้ าและสบู่ให้พร้อมและจัดหาอุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับการล้างมือ หากเป็นไปได้                  
ควรวางเจลล้างมือไว้บริเวณทางเข้า–ออก ของห้องเรียนทุกห้อง รวมทั้งบริเวณใกล้กับโรงอาหารและ
ห้องน้ า 
  5. ท าความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคตามอาคารของ กศน.อ าเภอ, กศน.ต าบล, ศรช. 
ห้องสมุดประชาชน โดยเฉพาะจุดให้บริการน้ าและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านสุขาภิบาลอย่างน้อย           
วันละครั้ง และบริเวณพ้ืนผิวที่มีคนจ านวนมากสัมผัส เช่น ราวบันได โต๊ะอาหาร อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์
ดนตรี มือจับประตู-หน้าต่าง ของเล่นหรือสื่อการเรียนการสอน เป็นต้น กรณีสถานศึกษาที่มีรถยนต์ใน
ความดูแล ควรท าความสะอาดยานพาหนะบริเวณท่ีสัมผัสกับผู้โดยสาร เช่น ราวจับ กลอนประตู เบาะ
นั่ง ที่เท้าแขน ด้วยน้ าผสมผงซักฟอกหรือน้ ายาท าความสะอาด 
  6. คัดกรองอาการเจ็บป่วยของผู้เรียน โดยจัดให้มีการคัดกรองอาการไข้ ไอ น้ ามูก บริเวณ
ทางเข้าประตูสถานศึกษาทุกเช้า เพ่ือแยกผู้มีอาการไปยังสถานที่ที่จัดเตรียมไว้ โ ดยใช้เครื่องวัด
อุณหภูมิแบบดิจิตอลที่ไม่ต้องสัมผัสตัว 
  7. น าหลักการรักษาระยะห่างทางกายภาพมาใช้ (Physical Distancing) ซึ่งอาจรวมถึง
ปรับเวลาของการพบกลุ่มให้เหลื่อมกัน ยกเลิกการรวมกลุ่มกีฬาและกิจกรรมอ่ืนใดที่ท าให้เกิดความ
แออัด เช่น การใช้ห้องคอมพิวเตอร์ที่ต้องสัมผัสสื่อการเรียนการสอนร่วมกัน, การจัดโต๊ะเรียนให้มี
ระยะห่างจากกันอย่างน้อยหนึ่งเมตร, ให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาระยะห่างและการหลีกเลี่ยงการ
สัมผัสโดยไม่จ าเป็น โดยปฏิบัติให้ผู้เรียนดูเป็นตัวอย่าง 
  8. เตรียมมาตรการรองรับหากมีผู้เรียนหรือบุคลากรเจ็บป่วย ให้วางแผนไว้ล่วงหน้า
ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในท้องถิ่นและบุคลากรที่ดูแลเรื่องสุขภาพในสถานศึกษา พร้อมทั้ง

th/coronavirus/covid-19)%20หรือองค์กร
https://www.who.int/thailand)%20และคำแนะนำจากกระทรวงสาธารณสุข
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ปรับปรุงรายชื่อบุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉินให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ จัดเตรียมห้องพยาบาลส าหรับ
แยกผู้เรียนที่มีอาการป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจออกจากผู้เรียนที่มีอาการป่วยอ่ืน ๆ หากพบว่า
มีผู้เรียนหรือบุคลากรที่มีไข้ (อุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส) หรือมีประวัติสงสัยว่าป่วยด้วยโรค
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ควรแยกผู้เรียนหรือบุคลากรผู้นั้นออกจากบุคคลอ่ืน โดยระวังไม่ให้
เกิดการแพร่ข่าวลือ รวมทั้งมีกระบวนการในการแจ้งให้ผู้ปกครองของผู้เรียนหรือบุคลากรทราบ และ
ปรึกษาผู้ ให้บริการ/หน่วยงานสาธารณสุข ซึ่งอาจต้องมีการส่งตัวผู้ เรียนหรือบุคลากรไปยัง
สถานพยาบาลโดยตรง ตามแต่บริบทและสถานการณ์หรือส่งตัวกลับบ้าน โดยสถานศึกษาจะต้องแจ้ง
ขั้นตอนหรือกระบวนการที่มีอยู่ให้บุคลากรของสถานศึกษา ผู้ปกครองและผู้เรียนทราบล่วงหน้า 
  9. สื่อสารข้อมูล ประสานงานและปฏิบัติตามค าแนะน าของกระทรวงสาธารณสุขและ
กระทรวงศึกษาธิการ สื่อสารและท าความเข้าใจกับบุคลากร ผู้ปกครองและผู้เรียน เพ่ือให้ทุกคนทราบ
ถึงข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์ของโรค รวมถึงการด าเนินงานและควบคุมการระบาด                         
ในสถานศึกษา รวมถึงการด าเนินงานและควบคุมการระบาดในสถานศึกษา พร้อมทั้งเน้นย้ าให้
ผู้ปกครองแจ้งให้สถานศึกษาและหน่วยงานสาธารณสุขทราบหากมีสมาชิกในครอบครัวติดโรคไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) และให้ผู้เรียนหยุดเรียนอยู่บ้านเพ่ือสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน การ
สื่อสารข้อมูลอาจกระท าโดยผ่านทาง E-mail, Application, LINE หรือช่องทางสื่อสารออนไลน์อ่ืน ๆ 
ต่อครูที่ปรึกษาและครูที่ปรึกษารวบรวมข้อมูลรายงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา ตามประกาศ            
กระทรวงศึกษาธิการ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 นอกจากนี้ ยังควรใส่ใจในข้อสงสัยและความวิตก
กังวลของเด็ก ซึ่งรวมถึงการเลือกใช้สื่อที่เหมาะสม เช่น โปสเตอร์ ซึ่งอาจติดบนกระดานติดประกาศ 
ในห้องน้ าและพ้ืนที่ส่วนกลาง  
  10.  ปรับเปลี่ยนนโยบายของสถานศึกษาตามความเหมาะสม ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการ            
มาเรียนของผู้เรียนและการมาท างานของบุคลากร รวมทั้งการลาป่วยที่ยืดหยุ่น เพ่ือสนับสนุนให้
ผู้เรียนและบุคลากรอยู่บ้านเมื่อไม่สบายหรือต้องดูแลสมาชิกในครอบครัวที่เจ็บป่วย โดยไม่ส่งเสริม
การให้รางวัลหรือสิ่งจูงใจส าหรับการมาเรียนหรือท างานที่สถานศึกษา พร้อมทั้งระบุหน้าที่หรือ
ต าแหน่งงานส าคัญ ๆ และวางแผนให้บุคลากรจากสายงานอ่ืนที่ผ่านการฝึกอบรมมาปฏิบัติงาน            
แทนได้ นอกจากนี้ สถานศึกษาควรวางแผนปรับเปลี่ยนปฏิทินการศึกษา โดยเฉพาะในส่วนของการ
ปิดภาคเรียนและการสอบ ผู้อ านวยการสถานศึกษาสามารถใช้ดุลยพินิจ เพ่ือพิจารณาปิดสถานศึกษา
หากพบผู้เรียนหรือบุคลากรป่วยจ านวนมาก โดยเน้นย้ าการอยู่กับบ้าน ไม่ออกไปในที่ชุมนุมชน 
  11. ตรวจสอบ ติดตามการมาสถานศึกษา การขาดเรียนและการขาดงาน ด าเนินการ 
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลของการขาดเรียน/งานตามปกติของ
สถานศึกษาจากนั้น แจ้งให้หน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ทราบหากมีการลาป่วยของผู้เรียนและ
บุคลากรเพ่ิมข้ึนเป็นจ านวนมากด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ 
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  12. วางแผนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ในกรณีของการขาดเรียน/งาน การลาป่วย 
หรือการปิดสถานศึกษา โดยสถานศึกษาจะต้องหาวิธีให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ             
ได้อย่างต่อเนื่อง โดยอาจรวมถึงการด าเนินงาน ดังนี้ 
   12.1 ใช้กลยุทธ์การเรียนออนไลน์หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  (E-Learning)                  
การมีอุปกรณ์การเรียน เช่น Tablet ที่มีการใส่ข้อมูลแผนการจัดการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนแต่ละชั้นปี                   
จะช่วยลดปัญหาการไม่มี Internet ใช้ 
   12.2 มอบหมายให้ผู้ เรียนอ่านหนังสือ ทบทวนบทเรียนและท าแบบฝึกหัด                
ที่บ้าน 
   12.3 เผยแพร่เนื้อหาวิชาการทางวิทยุ บอรดคาสต์หรือโทรทัศน์ 
   12.4 ให้ครผูู้สอนติดตามการศึกษาทางไกลของผู้เรียนเป็นรายวันหรือรายสัปดาห์ 
   12.5 ทบทวนหรือพัฒนากลยุทธ์ส าหรับการเรียนการสอนเชิงเร่งรัด (Accelerated 
Education)  
   12.6 ในกรณีที่สถานศึกษาและเด็ก มีข้อจ ากัดด้านเทคโนโลยีในการเข้าถึงสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ คุณครูอาจปรับเป็นการติดต่อทาง Smartphone Application หรือเยี่ยมบ้าน เป็นต้น 
โดยมีการรักษาระยะห่างท่ีปลอดภัยแทน 
  13. สอนสุขศึกษาตามกลุ่มเป้าหมาย บูรณาการเนื้อหาด้านการป้องกันและควบคุมโรคไว้
ในกิจกรรมประจ าวันและบทเรียนต่าง ๆ โดยเป็นเนื้อหาที่เหมาะสมกับอายุ เพศ เชื้อชาติและ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้พิการ ตลอดจนบรรจุกิจกรรมเหล่านั้นลงในวิชาที่มีสอนอยู่ 
  14. ดูแลด้านสุขภาพจิตและให้ความช่วยเหลือทางจิตสังคม กระตุ้นให้ผู้เรียนซักถามและ
แสดงความวิตกกังวลของตนออกมา ครูผู้สอนอธิบายให้ผู้เรียนเข้าใจว่าการปฏิกิริยาต่าง ๆ เกี่ยวกับ
สถานการณ์เช่นนี้เป็นเรื่องปกติ และสนับสนุนให้พวกเขาพูดคุยกับครูผู้สอนหากมีข้อสงสัยหรือมีความ
วิตกกังวล พร้อมทั้งให้ข้อมูลอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา ทั้งนี ้ครผูู้สอนจะต้องร่วมมือกับเจ้าหน้าที่จาก
หน่วยงานสาธารณสุข 
  แนวทางการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัล : Thailand 4.0 ส าหรับสถานศึกษา  
  แนวทางการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัล (Thailand 4.0) ส าหรับสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้ถือปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้ 
  1.  ด้านหลักสูตร เนื้อหาสาระองค์ความรู้ไม่แยกส่วนจากกัน ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ 
ทักษะและคุณลักษณะ มีความยืดหยุ่นตามบริบท เชื่อมโยงและสอดแทรกขอบข่ายสหวิทยาการ
ส าหรับศตวรรษที่ 21 
  2. ด้านกระบวนการเรียนรู้เน้นวิธีการเรียนรู้เชิงนวัตกรรมที่บูรณาการเทคโนโลยีสืบค้น 
และใช้เนื้อหาเป็นฐานสอนในบริบทที่เป็นจริง สร้างทักษะการคิดในขั้นที่สูงและซับซ้อนขึ้น  
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  3.  ด้านการวัดผลประเมินผลปฏิรูปแนวการวัดและประเมินผลการศึกษา เป็นการประเมิน 
ในรูปแบบใหม่ที่เน้นทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 วิธีการวัดผลประเมินผลที่หลากหลาย เน้นการ
สะท้อนผลการปฏิบัติของผู้เรียนเพื่อการเรียนรู้ประจ าวัน  
  4. ด้านการพัฒนาสื่อ สร้างความรู้ในการใช้สื่อ สารสนเทศ และเทคโนโลยีหลากหลาย สื่อ
จาก ICT ระบบ Internet ในการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ “โลกคือห้องเรียน”  
  5. ด้านบุคลากร มุ่งสู่เป้าหมายและมีลักษณะได้แก่ 1) มีวิสัยทัศน์ด้าน ICT 2) จัด
โครงสร้างพ้ืนฐาน Hardware, Software, Network 3) พัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน 4) พัฒนาสื่อ 
และกิจกรรมที่เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน 5) เน้นให้ผู้เรียนให้สามารถประเมินความก้าวหน้า
ของตนเอง 6) จัดหาสื่อเทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 7) พัฒนาทักษะพ้ืนฐานและคุณลักษณะของ
ผู้เรียน 8) วิจัยพัฒนาต่อยอดความรู้สามารถ ปรับตัว (Adapting) มีวิสัยทัศน์ (Being Visionary) ถึง
ความต้องการของนักเรียน ครูเป็นผู้เรียนรู้ (Learner) ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community, PLC) (เพ็ญจันทร์ สินธุเขต. 2563 : ออนไลน์)  
  New normal การศึกษาไทยกับ 4 รูปแบบใหม่การเรียนรู้  
  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่แพร่ระบาด         
ไปทั่วโลก ส่งผลให้การเรียนรู้แบบออนไลน์เข้ามามีบทบาทส าคัญ การเรียนออนไลน์ไม่ใช่ทางเลือก 
แต่เป็นทางรอดของการศึกษาไทย สถานศึกษาจะต้องก าหนดแนวทางการเรียนการสอนที่เหมาะสม
เพ่ือให้สามารถด าเนินการเรียนการสอนต่อไปได้ โดยในมุมมองของ Globish รูปแบบการเรียนการ
สอนหลัง COVID-19 จะมี 4 รูปแบบ (วันเพ็ญ พุทธนันท์, 2563 : ออนไลน์) ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต
ใหม่ (New Normal) ประกอบด้วย  
  1. การเรียนผ่านระบบออนไลน์ 100% รูปแบบนี้เหมาะกับสถานศึกษาที่มีความพร้อม           
ทั้งด้านระบบการเรียนการสอนและหลักสูตรส าหรับการเรียนผ่านระบบออนไลน์ ผู้เรียนมีความพร้อม
ในการเรียนผ่านระบบออนไลน์ และผู้ปกครองต่างมีความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือสนับสนุน  
รวมทัง้มีเครื่องมือสนับสนุนการเรียน เช่น Computer, Notebook, Tablet, Smartphone, Internet 
ขณะที่การเรียนการสอนจ าเป็นต้องพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้มีความน่าสนใจและเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม เพ่ือให้เกิดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ  
  2. การเรียนในห้องเรียน เหมาะส าหรับสถานศึกษาที่มีจ านวนผู้เรียนไม่มากและมีพ้ืนที่           
มากพอส าหรับการปฏิบัติตามนโยบาย Social Distancing เพ่ือรักษาระยะห่างและการดูแล
สุขอนามัยของผู้เรียนได้อย่างเข้มข้นและเคร่งครัด ควบคู่กับการให้ผู้เรียนทุกคนต้องใส่หน้ากาก
อนามัยและหมั่นท าความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ นอกจากนี้ ทางสถานศึกษาจะต้องหมั่นฆ่าเชื้อ
โรคทุกจุดในสถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคซ้ า 
  3.  การเรียนแบบผสมผสานออนไลน์และออฟไลน์ เหมาะส าหรับสถานศึกษาขนาดใหญ่          
ที่มีจ านวนผู้เรียนมากและไม่มีประสบการณ์จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์มาก่อน ดังนั้น จึงควร
แบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็น 2 กลุ่ม เพ่ือสลับวันให้ผู้เรียนมาเรียนที่สถานศึกษา กลุ่มละ 2 วันต่อสัปดาห์ 
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ในขณะที่ 3 วันที่เหลือให้ผู้เรียนเข้าเรียนผ่านระบบออนไลน์จากที่บ้าน ทั้งนี้ ในวันที่ผู้เรียนมาเรียน           
ที่โรงเรียน  ทางโรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนแบบรักษาระยะห่างได้ รวมทั้ง
สามารถดูแลสุขอนามัยของนักเรียนอย่างเข้มข้นและเพ่ิมการเรียนรู้ที่ได้ประสิทธิผล แนะน าให้
โรงเรียนเลือกวิชาที่มีการปฏิบัติหรือต้องท างานร่วมกันมาจัดการเรียนในห้องเรียน ในขณะที่วิชาอ่ืนให้
จัดการเรียนการสอนผ่านออนไลน์ 
          4.  การเรียน Home School การเรียนการสอนรูปแบบนี้จะมีเพ่ิมขึ้นในประเทศไทย  
เนื่องจากผู้ปกครองอาจจะมีความกังวลเรื่องความปลอดภัยของบุตรหลานจากโรคภัยไข้เจ็บ มลพิษ
มลภาวะและภัยคุกคามอ่ืน โดยผู้ปกครองจะมีบทบาทเป็นผู้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่
เหมาะสมกับผู้เรียน ซึ่งอาจจะเป็นการเรียนคอร์สออนไลน์ควบคู่กับการจัดครูเฉพาะวิชาเข้ามาสอน
บ้าง ตอบโจทย์รูปแบบการเรียนรู้ของลูกมาประยุกต์กับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ การเรียน 
Home School เหมาะกับกลุ่มเด็กมีความต้องการพิเศษ และเด็กที่มีปัญหาโรคประจ าตัวที่มีความ
เสี่ยง หากต้องออกไปเรียนที่โรงเรียน โควิด-19 คือตัวแปรส าคัญในการปฏิรูปการเรียนรู้ของผู้คนใน
ทุกเพศทุกวัยและยังช่วยลดความเหลื่อมล้ าการเข้าถึงการเรียนรู้ เนื่องจากในวิกฤตครั้งนี้ ได้น าพาผู้คน
เข้าถึงโลกออนไลน์มากขึ้น เกิดการเข้าถึงโครงข่ายอินเตอร์เน็ตในจังหวัดต่าง ๆ เพื่อรองรับการท างาน
และการเรียนจากที่บ้าน 
   สรุปการจัดการศึกษาตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) จากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 ที่แพร่ระบาดไปทั่วโลก ส่งผลให้การเรียนรู้ออนไลน์เข้า
มามีบทบาทส าคัญ  สถานศึกษาต่าง ๆ ต้องก าหนดแนวทางการเรียนการสอนที่เหมาะสมเพ่ือให้
สามารถด าเนินการเรียนการสอนต่อไปได้ รูปแบบการเรียนการสอนหลังโควิด-19 ได้แก่ การเรียนผ่าน
ระบบออนไลน์ การปฏิบัติตามนโยบาย Social Distancing เพื่อรักษาระยะห่าง และการดูแล
สุขอนามัยของนักเรียนได้อย่างเข้มข้นและเคร่งครัด ควบคู่กับการให้ผู้เรียนทุกคนต้องใส่หน้ากาก
อนามัย และหมั่นท าความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์  นอกจากนี้ ทางสถานศึกษาต้องหมั่นฆ่าเชื้อโรค
ทุกจุดในสถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดซ้ า มีการเรียน
แบบผสมผสานออนไลน์และออฟไลน์  มีการเรียน Home School ซึ่งการเปลี่ยนแปลงการศึกษาจะ
คงอยู่ได้และมีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับการปรับตัว ทักษะ รวมถึงการคิดค้นพัฒนาการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ   

 
2. หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามนโยบายและ
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 ด้วยสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเป็น
วงกว้าง กระทรวงศึกษาธิการและส านักงาน กศน. ได้ตระหนักถึงผลกระทบของสถานการณดังกล่าว 
และค านึงถึงความปลอดภัยด้านสุขภาพของผู้เรียน ครูผู้สอนและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จึงได้ก าหนด
นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือใหส้ถานศึกษา
มีการเตรียมความพรอมเพ่ือรับมือกับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ที่ส่งผลกระทบต่อระบบการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยถือ
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ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกัน ควบคุมและเฝ้าระวังการแพรระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเครง่ครัด
เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาและผู้เรียนสามารถเรียนรูไดอย่างเต็มศักยภาพและมีความ
ปลอดภัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 การเตรียมความพรอมกอ่นเปิดภาคเรียน 
 ในการเตรียมความพร้อมเพ่ือเปิดภาคเรียน สถานศึกษาจะต้องด าเนินการประเมินความ
พร้อมในการเปิดภาคเรียนทั้งในเรื่องของสถานที่ สื่อเทคโนโลยี กระบวนการและวิธีการจัดการเรียนรู้  
รวมทั้งก าหนดวิธีการปฏิบัติตนครูผู้สอนและผู้เรียน เพ่ือลดโอกาสและป้องกันการติดเชื้อโรคไวรัส           
โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (ศบค.) ได้ก าหนดมาตรการป้องกันการแพรระบาดของโรคเพื่อช่วยสร้างเสริมความเข้มแข็ง 
ด้านการคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยให้กับผู้เรียน และก าหนดแนวปฏิบัติส าหรับสถานศึกษา
เพ่ือป้องกันการแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างเปิดภาคเรียน ดังนี้ 
 1.  คัดกรอง (Screening) ผู้ที่เข้ามาในสถานศึกษาทุกคน ตองไดรับการคัดกรองวัด
อุณหภูมิร่างกาย 
 2. สวมหนากาก (Mask) ทุกคนตอ้งสวมหนากากผ้าหรือหนากากอนามัย ตลอดเวลาที่อยู่
ในสถานศึกษา 
 3. ล้างมือ (Hand Washing) ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ าเป็นเวลาอย่างน้อย 20 วินาที 
หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณจุดเสี่ยง เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู เป็นต้น 
รวมทั้งไมใช้มือสัมผัสใบหนา ตา ปาก จมูก โดยไมจ าเป็น 
 4. เว้นระยะห่าง (Social Distancing) เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1-2 เมตร 
รวมถึงการจัดเว้นระยะห่างของสถานที ่
 5.  ท าความสะอาด (Cleaning) เปิดประตู หน้าต่าง ให้อากาศถ่ายเท ท าความสะอาด
ห้องเรียนและบริเวณต่าง ๆ โดยเช็ดท าความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัสของโตะ เก้าอ้ีและวัสดุอุปกรณ์             
ก่อนเข้าเรียน ชวงพักเที่ยงและหลังเลิกเรียนทุกวัน รวมถึงจัดให้มีถังขยะมูลฝอยแบบมีฝาปิดและ
รวบรวมขยะออกจากห้องเรียนเพื่อน าไปก าจัดทุกวัน 
 6. ลดความแออัด (Reducing) ลดระยะเวลาการท ากิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จ าเป็นหรือ
เหลื่อมเวลาท ากิจกรรมและหลีกเลี่ยงการท ากิจกรรมรวมตัวกันเป็นกลุ่มลดความแออัด 
 นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการและส านักงาน กศน. ได้ก าหนดแนวปฏิบัติส าหรับ
สถานศึกษา เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และลดผลกระทบ            
ที่จะเกิดต่อผู้บริหารสถานศึกษา ครู กศน. บุคลากรที่เกี่ยวข้องและผู้เรียน โดยให้สถานศึกษายึดถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 
 1. ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ในสถานศึกษา 
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 2. จัดตั้งคณะท างานด าเนินการควบคุมดูแลและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ไวรัส       
โคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบด้วย คร ูผู้เรียน ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ท้องถิ่น ชุมชน 
และผู้เกี่ยวข้อง พร้อมบทบาทหน้าที่ 
 3. ทบทวน ปรับปรุง ซ้อมปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินของสถานศึกษาในภาวะที่มีการระบาด
ของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 4. สื่อสารประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เกี่ยวกับ
นโยบาย มาตรการ แนวปฏิบัติและการจัดการเรียนการสอนให้แก่ครู  ผู้เรียน ผู้ปกครองและ
คณะกรรมการสถานศึกษาทราบ ผ่านช่องทางสื่อที่เหมาะสมและติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ
โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ 
 5. สื่อสารท าความเข้าใจเพ่ือลดการรังเกียจและลดการตีตราทางสังคม (Social Stigma) 
กรณีอาจพบบุคลากรในสถานศึกษา ผู้เรียนหรือผู้ปกครองติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 6. มีมาตรการคัดกรองสุขภาพทุกคน บริเวณจุดแรกเข้าไปในสถานศึกษา (Point of Entry) 
ให้แก่ ผู้เรียน ครู บุคลากรและผู้มาติดต่อ และจัดให้มีพ้ืนที่แยกโรค อุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากผ้า
หรือหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ อย่างเพียงพอ รวมถึงเพ่ิมช่องทางการสื่อสารระหว่างครู ผู้เรียน 
ผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในกรณีที่พบผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงหรือสงสัย 
 7. ควรพิจารณาการจัดให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงการเรียนการสอนที่มีคุณภาพเหมาะสม
ตามบริบทได้อย่างต่อเนื่อง ตรวจสอบติดตาม กรณีผู้เรียนขาดเรียน ลาป่วย การปิดสถานศึกษา การ
จัดให้มีการเรียนทางไกล สื่อออนไลน์ การติดต่อทางโทรศัพท์ Social Media โดยติดตามเป็นรายวัน 
หรือสัปดาห์ 
 8. กรณีพบผู้เรียน ครู บุคลากรหรือผู้ปกครองอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ป่วยยืนยันเข้ามา           
ในสถานศึกษาให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพ้ืนที่  เพ่ือด าเนินการสอบสวนโรคและพิจารณาปิด
สถานศึกษาตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข 
 9. ควบคุม ก ากับ ติดตามและตรวจสอบการด าเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษาอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง 
 รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 กระทรวงศึกษาธิการและส านักงาน กศน. ได้ก าหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ส าหรับสถานศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใน            
3 รูปแบบ ซึ่งสถานศึกษาสามารถเลือกรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยพิจารณาตามความ
เหมาะสมและบริบทของสถานศึกษา ดังนี้ 
 1. การเรียนในชั้นเรียน (On-Site) 
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  การเรียนการสอนที่เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสถานศึกษาเป็นหลัก โดยครูผู้สอน
สามารถน ารูปแบบการเรียนการสอนอ่ืน ๆ มาบูรณาการใช้กับการเรียนในชั้นเรียนได้ เช่น การเรียน
ผ่านโทรทัศน์ (On-Air) หรือการเรียนผ่านอินเทอร์เน็ต (Online) เป็นต้น 
 2. การเรียนผ่านโทรทัศน์ (On-Air) 
  การเรียนการสอนทางไกลผ่านโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลและระบบดาวเทียม เพื่อให้
ผู้เรียนเข้าถึงการเรียนรู้ในทุกครัวเรือน ทั้งนี้ ส านักงาน กสทช. ได้จัดสรรช่องเพื่อการศึกษาให้กับ
ส านักงาน กศน. ได้ทดลองส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล เป็นระยะเวลาไม่เกิน             
6 เดือน เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ                 
โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รองรับการเปิดภาคเรียน โดยมีผังตารางการออกอากาศ
ในรายวิชาบังคับตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้กับ กศน.ผ่าน ETV ได้ทาง ช่องทีวีดิจิตอล ช่อง 52  
 3.  การเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online) 
  การเรียนการสอนแบบออนไลน์ เป็นการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้เรียน
สามารถเลือกเรียนตามความสนใจหรือครูอาจก าหนดเนื้อหาการเรียนรู้  เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าถึงเนื้อหา
ด้วยตนเองได้ทุกที่ทุกเวลา เนื้อหาอาจประกอบด้วย ข้อความ รูปภาพ เสียง วิดีโอและสื่อมัลติมีเดีย
อ่ืน ๆ ซึ่งผู้เรียน ครูและเพ่ือนร่วมชั้นเรียน สามารถติดต่อ สื่อสาร ปรึกษาหรือแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นแบบเดียวกับการเรียน ในชั้นเรียนทั่วไป โดยใช้ช่องทางการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์  
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บทที่ 4 

แผนผังแนวทางการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ 
โดยใช้ระบบการด าเนินงานของเดมม่ิง PDCA  
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คู่มือการด าเนินงานตามแนวทางการจดั กศน.ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในยุคดิจทิลัตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ 

 

แนวทางการด าเนินงาน 

 
 แนวทางการจดัการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ในยคุดิจิทลัตามแนวทาง  วิถีชีวิต
ใหม่ ส  านกังาน กศน.จังหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เป็นแนวทางส าหรบัสถานศึกษาโดยผูบ้ริหารสถานศกึษา ครูและ
บคุลากรทางการศึกษา ในสงักัดส านกังาน กศน.จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ น าไปใช ้           ในการจดัการศกึษา
ตามหลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 โดยใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัให้
สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) และมาตรการป้องกนั ควบคมุ         ในสถานการณก์ารแพรร่ะบาด
ของโรคไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยใชรู้ปแบบการจัดการเรียนรูท้ั้งแบบออนไลน์ (Online) หรือ
แบบออฟไลน์ (Offline) โดยค านึงถึงความพรอ้มของสถานศึกษา ครูผูส้อนและผูเ้รียน ซึ่งประกอบดว้ย 6 

แนวทางในการด าเนินงาน ดงันี ้
 1. แนวทางการศกึษาสภาพการจดัการศึกษานอกระบบระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน              ในยคุ
ดิจิทลัตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ 
 2. แนวทางการบรหิารจดัการการจดัการศกึษานอกระบบระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน             ในยคุ
ดิจิทลัตามแนวทางวิถีชีวิตใหม ่ส านกังาน กศน.จงัหวดัประจวบคีรขีนัธ์ 
 3. แนวทางการจัดกระบวนการจัดการเรียนรูก้ารศึกษานอกระบบระดบัการศึกษา             ขัน้
พืน้ฐาน ในยคุดิจิทลัตามแนวทางวิถีชีวิตใหม ่ 
 4. แนวทางวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูก้ารศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ในยุค
ดิจิทลัตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ 
 5. แนวทางการใชส้ื่อการเรียนรูก้ารศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ในยคุดิจิทลัตาม
แนวทางวิถีชีวิตใหม ่

 6. แนวทางการวดัและประเมินผลการศกึษานอกระบบระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในยคุดิจิทลัตาม
แนวทางวิถีชีวิตใหม ่
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คู่มือการด าเนินงานตามแนวทางการจดั กศน.ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในยุคดิจทิลัตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ 

 

1.  แนวทางการศึกษาสภาพการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น
พื้ น ฐ า น 
ในยุคดจิทิลัตามแนวทางวิถชีีวิตใหม่ 
  จากสถานการณข์องประเทศไทยเก่ียวกบัการแพรร่ะบาดของโรคไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ส่งผลใหก้ระทรวงศึกษาธิการและส านักงาน กศน. ไดม้ีประกาศใหห้น่วยงานและสถานศึกษาในสงักัด 
ด าเนินการจดัการศกึษาโดยใชรู้ปแบบ วิธีการ ตลอดจนการออกแบบการเรยีนรูใ้หส้อดคลอ้งกบัสถานการณแ์ละ
วิถีชีวิตใหมท่ี่เกิดขึน้ ดงันัน้ การศึกษาสภาพการจดัการศึกษา            นอกระบบระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ใน
ยคุดิจิทลัตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ ของครู กศน. ส านกังาน กศน.จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เพื่อจะไดข้อ้มลูที่เป็น
ประโยชนใ์นการจดัการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ความพรอ้ม
และบรบิทของสถานศกึษา ครู กศน. และผูเ้รยีน โดยมีวิธีการด าเนินการ ดงันี ้
  1.  การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอยา่ง  
   1.1 ประชากรที่ใชใ้นการศึกษา หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู กศน. และนกัศึกษา กศน. 
ในสงักดัส านกังาน กศน.จงัหวดัประจวบคีรขีนัธ์ 
   1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู กศน. และนกัศึกษา 
กศน. ในสงักดัส านกังาน กศน.จงัหวดัประจวบคีรขีนัธ์  
  2. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
   2.1 เครือ่งมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู ไดแ้ก่ 
    2.1.1 แบบสอบถามขอ้มลูเก่ียวกบัสภาพการจดัการศกึษานอกระบบระดบัการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน ในยคุดิจิทลัตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ของครู กศน. สงักดัส านกังาน กศน.จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ตาม
ความคิดเห็นของผูบ้รหิารสถานศกึษา และครู กศน. สงักดัส านกังาน กศน.ประจวบคีรขีนัธ์ 
    2.1.2 แบบสอบถามขอ้มลูเก่ียวกบัสภาพการจดัการศกึษานอกระบบระดบัการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน ในยุคดิจิทลัตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ของครู กศน. สงักัดส านกังาน กศน.ประจวบคีรีขนัธ์ ตามความ
คิดเห็นของนกัศกึษา กศน. สงักดัส านกังาน กศน.จงัหวดัประจวบคีรขีนัธ์ 
   2.2 ขัน้ตอนการสรา้งเครือ่งมือ มีขัน้ตอนการด าเนินการ ดงันี ้
    2.2.1 ศึกษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง เพื่อน าขอ้มลูมาเป็นแนวทางในการ
สรา้งแบบสอบถาม 
    2.2.2 สรา้งแบบสอบถามข้อมูลเพื่อศึกษาสภาพการจัดการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน ในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ของครู กศน. สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์ ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู กศน. และนกัศึกษา กศน. ในสงักัดส านกังาน 
กศน.ประจวบคีรขีนัธ ์ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating Scales) แบง่เป็น 5 ระดบั 

     1)   แบบสอบถามข้อมูลเก่ียวกับสภาพการจัดการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน ในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ของครู กศน. สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัด
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ประจวบคีรีขันธ์ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู กศน. สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัด
ประจวบคีรขีนัธ ์โดยแบง่ออกเป็น 3 ตอน ดงันี ้
      ตอนที่ 1  ขอ้มลูทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
      ตอนที่ 2  แบบสอบถามขอ้มลูเก่ียวกบัสภาพการจดัการศึกษา           นอก
ระบบระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ของครู กศน. สงักัดส านักงาน กศน.
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ใน 5 ดา้น คือ ดา้นหลกัสตูร ดา้นการจดักระบวนการเรียนรู  ้ดา้นการวดัและประเมินผล 
ดา้นการพฒันาสือ่และดา้นบคุลากร 
      ตอนที่ 3  ความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการศกึษานอกระบบระดบัการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน ในยคุดิจิทลัตามแนวทางวิถีชีวิตใหมข่องครู กศน. สงักดัส านกังาน กศน.จงัหวดัประจวบคีรขีนัธ ์เป็น
ค าถามปลายเปิดใหแ้สดงความคิดเห็น จ านวน 5 ประเด็น 
     2) แบบสอบถามข้อมูลเก่ียวกับสภาพการจัดการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน ในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ของครู กศน. สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัด
ประจวบคีรขีนัธ ์ตามความคิดเห็นของนกัศกึษา กศน. สงักดัส านกังาน กศน.จงัหวดัประจวบคีรขีนัธ์ 
      ตอนที่ 1 ขอ้มลูทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
      ตอนที่ 2 แบบสอบถามขอ้มลูเก่ียวกบัสภาพการจดัการศึกษา          นอก
ระบบระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ของครู กศน. ตามความคิดเห็นของ
นักศึกษา กศน. สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ใน 4 ด้าน คือ ด้านหลักสูตร ด้านการจัด
กระบวนการเรยีนรู ้ดา้นการวดัและประเมินผล และดา้นการพฒันาสือ่ 
      ตอนที่ 3  ความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการศกึษานอกระบบระดบัการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน ในยคุดิจิทลัตามแนวทางวิถีชีวิตใหมข่องครู กศน. สงักดัส านกังาน กศน.จงัหวดัประจวบคีรขีนัธ ์เป็น
ค าถามปลายเปิดใหแ้สดงความคิดเห็น จ านวน 2 ประเด็น 

    2.2.3 น าแบบสอบถามใหผู้เ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน ตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมือ โดยใช้
แบบประเมินความเที่ยงตรงตามเนือ้หาของแบบสอบถาม 

    2.2.4 ปรบัปรุงแกไ้ขแบบสอบถามตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญเป็นฉบบัสมบรูณ ์

    2.2.5 น าแบบสอบถามที่มีการปรบัปรุงแกไ้ขสมบูรณแ์ลว้ ไปสรา้งเป็นแบบสอบถาม
ออนไลนใ์น Google Forms และตรวจสอบความถกูตอ้งของแบบสอบถามออนไลนใ์หต้รงกับแบบสอบถามที่
สรา้งขึน้ 
    2.2.6 น าแบบสอบถามออนไลน ์ไปทดลองใชก้ับผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู กศน. และ
นกัศึกษา กศน.ของส านกังาน กศน.จงัหวดัเพชรบรุี ที่ไม่ใช่กลุม่ตวัอยา่ง จ านวน 30 คน เพื่อหาค่าความเช่ือมั่น 
(Reliability) ของแบบสอบถาม 
  3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   3.1 ประสานงาน จดัท าหนงัสอืถึงผูบ้รหิารสถานศกึษาเพื่อขอความอนเุคราะหใ์หก้ลุม่ตวัอยา่ง
ตอบแบบสอบถามออนไลน ์
   3.2 สง่แบบสอบถามออนไลนใ์หก้ลุม่ตวัอยา่งและก าหนดช่วงเวลาในการตอบแบบสอบถาม 
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   3.3 รวบรวมขอ้มลูจากการตอบแบบสอบถามมาวิเคราะหข์อ้มลูและหาคา่ทางสถิติ 
   3.4 สังเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาสภาพการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา  
ขัน้พืน้ฐาน ในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ เพื่อก าหนดแนวทางในการจัดการศึกษานอกระบบระดบั
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในยคุดิจิทลัตามแนวทางวิถีชีวิตใหม ่สงักดัส านกังาน กศน.จงัหวดัประจวบคีรขีนัธ์ 
  4. การวิเคราะหข์้อมูลและสถติิที่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
   4.1 การวิเคราะหข์อ้มลู 
    วิเคราะหข์อ้มูลที่ไดจ้ากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่าง จาก Google Forms 

ดว้ยโปรแกรม Microsoft Excel โดยการค านวณหาค่าสถิติพืน้ฐาน ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย  (X̅) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
   4.2 สถิติที่ใชก้ารวิเคราะหข์อ้มลู มีดงันี ้
    4.2.1   คา่เฉลีย่ (Mean) โดยใชส้ตูร  

     X̅ =    N

X
 

     เมื่อ X̅  แทน คา่เฉลีย่ 
     ∑X   แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
     N   แทน จ านวนประชากรทัง้หมด 
    4.2.2 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชส้ตูร  

     S.D.     =    
)1(

( )
22



 
NN

N XX  

     เมื่อ S.D.  แทน สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

     N    แทน จ านวนนกัศกึษาในกลุม่ตวัอยา่ง 

      X   แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 

     X
2

  แทน ผลรวมของคะแนนแตล่ะตวัยกก าลงัสอง 

    4.2.3 การแปลความหมาย 

     เครื่องมือที่ใชใ้นงานวิเคราะหแ์ละแปลความหมาย ใชแ้บบประเมินตามมาตรวดั
ของลเิคิรท์ (Likert Scale) โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี ้
     ระดบัมากที่สดุ   ให ้ 5  คะแนน 
     ระดบัมาก   ให ้ 4  คะแนน 
     ระดบัปานกลาง  ให ้ 3  คะแนน 
     ระดบันอ้ย   ให ้ 2  คะแนน 
     ระดบันอ้ยที่สดุ  ให ้ 1  คะแนน 
     เกณฑก์ารแปลความหมาย เพื่อจัดระดบัคะแนนเฉลี่ยในช่วงคะแนนดงัต่อไปนี ้
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     คะแนนเฉลีย่ 4.21 - 5.00 แปลความวา่     มากที่สดุ 
     คะแนนเฉลีย่ 3.41 - 4.20 แปลความวา่     มาก 
     คะแนนเฉลีย่ 2.61 - 3.40 แปลความวา่ ปานกลาง 
     คะแนนเฉลีย่ 1.81 - 2.60 แปลความวา่ นอ้ย 
     คะแนนเฉลีย่ 1.00 - 1.80 แปลความวา่ นอ้ยที่สดุ 
     และการวิเคราะหเ์นือ้หาค าถามปลายเปิดในตอนท่ี 3 

 
2.  แนวทางการบริหารจัดการการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน              
ในยุคดจิทิลัตามแนวทางวิถชีีวิตใหม่ 

  ส านกังาน กศน.จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ ไดก้ าหนดแนวทางการบริหารจัดการการศึกษา     นอก
ระบบระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ในยุคดิจิทลัตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ เพื่อใหส้ถานศึกษาน าไปใช้ในการจัด
การศึกษานอกระบบระด ับการศึกษาขัน้พื น้ฐาน โดยยึดหลกัการบริหารจ ัดการแบบมี     ส่วนร่วม 
(Participative Management)  คือ  เ ป็นกระบวนการท างานร่วมกันระหว่างส านักงาน กศน.จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ กับสถานศึกษาในสังกัด โดยให้ความส าคัญกับทรัพยากรบุคคล การ ต ิดต ่อสื ่อสาร 
(Developing Communication)  การฝึกอบรม (Tranining)  เพราะถือว่าการจัดการศึกษานอกระบบ
ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในยคุดิจิทลัตามแนวทางวิถีชีวิตใหม ่จะเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพและมีคณุภาพได้
นัน้ตอ้งเกิดจากความรว่มมือของทกุฝ่าย  
  ในการน าแนวทางการบรหิารจดัการการศกึษานอกระบบระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน      ในยคุดิจิทลั
ตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ ไปสู่การปฏิบตัิ นัน้ ส  านกังาน กศน.จังหวดัประจวบคีรีขนัธ์      ไดม้อบนโยบายให้
สถานศึกษาด าเนินการโดยยึดหลกัและแนวทางการจัดการศึกษาของหลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 ควบคู่ไปกับการบริหารจดัการตามระเบียบขอ้บงัคบั แผนปฏิบตัิการ
ประจ าปี 2563 นโยบายและจุดเนน้การด าเนินงานของส านกังาน กศน. และกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี 
2563 รวมถึงมาตรการปอ้งกนัและควบคมุในสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคไวรสัโคโรนา (COVID-19) โดย
ค านงึถึงการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยี       ในยคุดิจิทลัและวิถีชีวิตใหม ่(New Normal) ทัง้นี ้เพื่อสง่เสรมิและ
สนบัสนนุใหก้ารจดัการศึกษาตามหลกัสตูรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 
ของสถานศึกษาในสงักดัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและมีคณุภาพตามคา่เป้าหมายที่สถานศกึษาไดก้ าหนดไว้
ในระบบการประกนัคณุภาพ โดยมีขัน้ตอนการด าเนินงานตามระบบวงจรคณุภาพของเดมมิ่ง (PDCA)  ดงันี ้
  การวางแผน (Plan) 

  เพื่อสง่เสรมิใหก้ารปฏิบตัิงานตามแนวทางการบรหิารจดัการการศกึษานอกระบบระดบัการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพและสง่ผลตอ่คณุภาพของการจดัการศกึษา          นอกระบบระดบัการศกึษา
ขัน้พืน้ฐานของสถานศกึษา มีแนวทางการด าเนินงาน ดงันี ้
  1. การสร้างการมีส่วนร่วมในการรับรู้ ร่วมตัดสินใจในการจัดการศึกษา 
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   ในการจดัการศกึษานอกระบบระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ในยคุดิจิทลัตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ 
ส  านกังาน กศน.จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์จะด าเนินการสรา้งความพรอ้มโดยการใหส้ถานศึกษาในสงักดัไดม้ีสว่น
รว่มในการรบัรู ้ รว่มตดัสนิใจ ในการด าเนินงานตามนโยบายและยทุธศาสตรก์ารด าเนินงานของส านกังาน กศน. 
มาตรการปอ้งกนัและควบคมุการแพรร่ะบาดของโรคไวรสัโคโรนา (COVID-19) ของศนูยบ์รหิารสถานการณก์าร
แพรร่ะบาดของโรคไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) และนโยบายการจดัการเรียนการสอนของส านกังาน กศน. 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรสัโคโรนา (COVID-19) ผ่านการประชุมประจ าเดือนเพื่อมอบหมาย
นโยบายและภารกิจแก่ผูบ้ริหาร กศน.อ าเภอทุกแห่ง น าไปสู่การปฏิบตัิในสถานศึกษา ทัง้นี ้ส  านกังาน กศน.
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะด าเนินการก ากับ ติดตามการด าเนินงานและการรายงานผลของสถานศึกษา         
ตามนโยบายและแนวทางการจดัการศกึษานอกระบบระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในสถานการณ ์          การแพร่
ระบาดของโรคไวรสัโคโรนา (COVID-19) เป็นประจ าทกุเดือน  
  2.  การสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและรับผิดชอบในการจัดการศึกษา  
   ส านกังาน กศน.จงัหวดัประจวบคีรขีนัธ ์ด าเนินการมอบหมายภารกิจ บทบาทหนา้ที่แก่ผูบ้ริหาร 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ในการจัดการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ในยคุดิจิทลัตามแนวทางวิถีชีวิตใหม ่โดยค านึงถึงสภาพปัญหา ความตอ้งการจ าเป็นและ
ความพรอ้มของสถานศกึษา ครูผูส้อน ผูเ้รยีนและผูร้บับรกิาร รวมทัง้ความสอดคลอ้งกับนโยบายและยทุธศาสตร์
การด าเนินงานของส านกังาน กศน. แนวทางการจดัการศกึษาตามหลกัสตูรการศกึษานอกระบบระดบัการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 และแนวทางการจัดการศึกษาและจดัการเรียนรู ้กศน. ในสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคไวรสัโคโรนา (COVID-19) 
  การด าเนินการ (Do) 

  การบริหารจดัการการศกึษานอกระบบระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ในยคุดิจิทลัตามแนวทางวิถีชีวิต
ใหม ่มีแนวทางการด าเนินการ ดงันี ้
  1. การประชาสัมพันธ ์ 
   การแจง้ข่าวประชาสมัพนัธก์ารจดัการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน             ใน
ยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ ส  านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และสถานศึกษาในสังกัด จะ
ด าเนินการประชาสมัพนัธผ์า่นช่องทางตา่ง ๆ ดงันี ้
   1.1  เว็บไซต์ส  านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  (http:/ /prachuap.nfe.go.th/ 

prachuap/) และของสถานศกึษา 

  1.2 เว็บไซตก์ารรายงานขา่ว ส านกังาน กศน. (http://oniepr.com/)  

  1.3 Facebook สนง.กศน.จงัหวดัประจวบคีรขีนัธ ์(https:// www.facebook.com/ 

 nfe.prachuap) และของสถานศกึษา 

  1.4 Line Group ส านกังาน กศน.จงัหวดัประจวบคีรขีนัธ ์ในช่ือวา่ PK-Line  

 2. การสร้างแรงจูงใจ  

http://prachuap.nfe/
http://prachuap.nfe.go.th/
http://www.facebook.com/nfe.prachuap
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  ส านกังาน กศน.จงัหวดัประจวบคีรขีนัธ ์จะด าเนินการสง่เสรมิและสรา้งแรงจงูใจแก่บคุลากรและ

สถานศึกษาในสงักดั เพื่อใหเ้กิดพลงัความรว่มมือในการจดัการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ใน

ยคุดิจิทลัตามแนวทางวิถีชีวิตใหม ่เป็นการท างานรว่มกนัของบคุคล ชมุชน สถาบนัทางการศึกษา ภาคีเครอืขา่ย

ภาครฐัและภาคเอกชน ใหม้ีสว่นรว่มในการวางแผน ก ากบั ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงาน โดยใหก้าร

ยกยอ่งเชิดชเูกียรติ ประกาศเกียรติคณุและมอบเกียรติบตัรใหแ้ก่ผูม้ีสว่นรว่มในการสง่เสรมิและสนบัสนนุการจดั

การศกึษานอกระบบระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในยคุดิจิทลัตามแนวทางวิถีชีวิตใหม ่ 
 

 3. การพัฒนาระบบสารสนเทศ  

  เพื่อใหก้ารกระจายขอ้มลูขา่วสารจากหนว่ยงานตน้สงักดัไปยงัสถานศกึษา ขา้ราชการ บคุลากร

ทางศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผูเ้รียน ผูร้บับริการ ชุมชนและภาคีเครือข่าย ส านักงาน กศน.จังหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์ จะด าเนินการจดัท าสารสารสนเทศซึ่งเป็นปัจจัยพืน้ฐาน                ที่สรา้งความร่วมมือ การ

ตดัสนิใจในการจดัการศกึษานอกระบบระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในยคุดิจิทลัตามแนวทางวิถีชีวิตใหม ่ดงันี ้ 

  3.1 การวิเคราะหศ์กัยภาพของส านักงาน กศน.จังหวดัประจวบคีรีขนัธ์และสถานศึกษาใน

สงักัด โดยใชข้อ้มลูที่ถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนัและมีคณุภาพ โดยจะด าเนินการศึกษาสภาพการจัดการศึกษานอก

ระบบระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ในยุคดิจิทลัตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่             ของครู กศน. สงักัดส านกังาน 

กศน.จงัหวดัประจวบคีรขีนัธ ์ 

  3.2 น าขอ้มูลมาวิเคราะห ์จัดท าเป็นขอ้มูลสารสนเทศเพื่อน าไปใช้ในการก าหนดนโยบาย

เป้าหมาย วิสยัทศัน ์ในการจดัการศกึษานอกระบบระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในยคุดิจิทลัตามแนวทางวิถีชีวิต

ใหม่ อนัจะเป็นกระบวนการที่ท  าใหผู้ม้ีสว่นเก่ียวขอ้ง มีความรูส้ึกผกูพนั มุ่งมั่นและร่วมด าเนินการเพื่อก าหนด

นโยบายและเปา้หมายที่เฉพาะเจาะจง สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการของผูเ้รยีน  

  3.3 รว่มกบัสถานศกึษาในการวางแผนเพื่อพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษา 

  3.4 ร่วมกันด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลในขณะปฏิบตัิงานและ

แกไ้ขการด าเนินงานอยา่งเป็นระบบและตอ่เนื่อง  

  3.5 ร่วมกันประเมินผลเป็นการตรวจสอบทบทวนการท างานของส านักงาน กศน.จังหวัด

ประจวบคีรขีนัธแ์ละสถานศกึษาในสงักดั  

  3.6 รว่มกบัสถานศกึษาในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช ้ในการบรหิารจดัการสถานศกึษา

ใหค้รอบคลมุภารกิจทัง้ 4 ดา้น เช่น 

   3.6.1 การบริหารดา้นวิชาการ ไดแ้ก่ คลงัขอ้มูลดา้นวิชาการ ส านักงาน กศน.จังหวดั

ประจวบคีรีขันธ์ TKP (Thailand Knowledge Portal), ระบบขอ้มูลผูร้บับริการงานการศึกษาต่อเนื่อง (E-is), 

ระบบบนัทึกขอ้มลูรายงานการประเมินตนเอง (E-sar), NFE Brife, ระบบบนัทึกผลการประเมินการรูห้นงัสือของ

นกัศกึษา กศน.ต าบล และโปรแกรมทะเบียนนกัศกึษา (ITw51) 
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   3.6.2 การบริหารด้านงบประมาณ ได้แก่  ระบบบริหารงบประมาณ (E-budget) 

ระบบงานพสัด ุ(E-store) และระบบเงินเดือน (E-salary) 

   3.6.3 การบรหิารงานดา้นบคุลากร ไดแ้ก่ ระบบงานบคุลากร (E-person) 

   3.6.4 งานบริหารงานทั่วไป ไดแ้ก่ ระบบงานสารบรรณ (E-office) และระบบฐานขอ้มูล

เพื่อการบรหิารจดัการ (DMIS) 

 

 

 4. การพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในสังกัด  

  ส านกังาน กศน.จงัหวดัประจวบคีรขีนัธ์ จะจดัใหม้ีโครงการพฒันาบคุลากรดา้นเทคโนโลยีดิจิทลั

เพื่อเพิ่มพนูความรู ้ความสามารถ สมรรถนะ ทกัษะ ศกัยภาพในการจดัการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อธัยาศยัในยคุดิจิทลั โดยจะบรรจไุวใ้นแผนปฏิบตัิการประจ าปีและแผนพฒันาคณุภาพการศกึษา  

  นอกจากนี ้ส  านักงาน กศน.จังหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จะแต่งตัง้คณะท างานส าหรบัจัดท าหรือ

พฒันาหลกัสูตร และเสนอหลกัสตูรเพื่อพฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษา สายงานผูส้อน สงักัดส านกังาน 

กศน. เพื่อขอเป็นหน่วยอบรมพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา      สายงานการสอน สงักัด

ส านกังาน กศน.  
 5. การพัฒนาเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา           
ขั้นพืน้ฐาน ในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถชีีวิตใหม่  

  ทัง้นี ้ใหส้ถานศกึษาจดัการประชมุคณะกรรมการสถานศกึษาเพื่อใหค้ณะกรรมการสถานศกึษา

มีส่วนร่วมในการให้ค าปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบระดับ

การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ ใหเ้ป็นไปอย่างมีคุณภาพสอดคลอ้งตามความ

ตอ้งการของผูเ้รียนและชุมชนและมาตรการป้องกนั ควบคมุในสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคไวรสัโคโรนา 

2019 (COVID-19) และส านกังาน กศน.จังหวดัประจวบคีรีขนัธ์             จะด าเนินการสื่อสารภายในองคก์ร 

พฒันาความร่วมมือและความสมัพนัธ์ภายในและภายนอกองคก์รดว้ยเครือข่ายที่เช่ือมโยงบนแพลตฟอรม์ที่

เขา้ถึงง่าย รวดเรว็ เป็นปัจจบุนัทนัสมยัและทนัเหตกุารณ ์ 
 6. การจัดสภาพแวดล้อมที่ดี บรรยากาศและวัฒนธรรมการท างานที่เหมาะสม  

  ใหส้ถานศึกษาด าเนินการจัดสถานที่และบริเวณโดยรอบใหม้ีสภาพแวดลอ้มที่ดี เอือ้ต่อการ

ปฏิบตัิงานและการเรยีนรู ้ทัง้ในสว่นของ กศน.อ าเภอ กศน.ต าบล ศนูยก์ารเรยีนชมุชนและหอ้งสมดุประชาชนทกุ

แห่ง โดยใหเ้ป็นไปตามมาตรการป้องกนัโรคตามที่ราชการก าหนดเพื่อป้องกนัการแพรร่ะบาดของโรคไวรสัโคโร

นา 2019 (COVID-19) แนบทา้ยค าสั่งศูนยบ์ริหารสถานการณ์           การแพร่ระบาดของโรคไวรสัโคโรนา 

2019 (COVID-19) ที่ 4/2563 ลงวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2563 และมาตรการปอ้งกนัโรคตามที่ราชการก าหนดเพือ่

ป้องกนัการแพรร่ะบาดของโรคไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) แนบทา้ยค าสั่งศนูยบ์ริหารสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ 9/2563 ลงวนัท่ี 31 สงิหาคม 2563 
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  รวมทัง้ การจดับรรยากาศการท างานท่ีสามารถกระตุน้ใหม้ีปรบัเปลีย่นพฤติกรรมและวฒันธรรม

ในการท างาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซ้ึ่งกนัและกัน มีรูปแบบการท างานเป็นการท างานเป็นทีม มีการรว่มคิด 

ร่วมท า ร่วมตดัสินใจ โดยพฒันาภาวะผูน้  าของบุคลากรทุกระดบัและประสานแนวคิดการบริหารจัดการโดย

ทีมงาน มีการประชมุปรกึษาหารอือยา่งสม ่าเสมอ เนน้การบรหิาร         อยา่งมีสว่นรว่ม เริม่ตัง้แตก่ารมีสว่นรว่ม

ในการวางแผน ตดัสินใจ การมีสว่นรว่มในการจดัสรรทรพัยากรทางการศึกษา การมีสว่นรว่มในการใหแ้รงจงูใจ 

การมีสว่นรว่มในการประสานงาน การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ รวมทัง้การมีสว่นรว่มในการประเมินผลในการจัด

การศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่  การพฒันาการปรบั

ระบบการท างาน        โดยการสรรหาแหล่งความรูป้ระสบการณแ์ละการมีงานท าในบริบทใหม่ ปรบัวิธีการ

ท างานด้วยการเช่ือมโยงกับโลกที่เป็นจริงในภาคการผลิต บริการ นวัตกรรมและการสื่อสารยุคใหม่ การ

ปรบัเปลี่ยนวิธีคิด ประสบการณ ์กระบวนการและวฒันธรรมการท างานใหส้อดรบัการเปลี่ยนแปลง เช่น การน า

เทคโนโลยีดิจิทลัมาใชใ้นการจดัการเรยีนรู ้การปรบัรูปแบบจากการสอนเป็นการสนบัสนนุการเรยีนรู ้การบรหิาร

หลกัสตูรโดยค านงึความแตกตา่งและความพรอ้มของผูเ้รยีน การพฒันาหลกัสตูรและการเรยีนรูแ้บบออนไลน ์ครู

และผู้เรียนร่วมกันออกแบบสภาพแวดลอ้มในชั้นเรียน การสรา้งบรรยากาศ ในการเรียนรูท้ี่เหมาะสมและ

ปลอดภยัในสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นตน้ 

 การตรวจสอบ (Check) 

 ส านกังาน กศน.จงัหวดัประจวบคีรขีนัธ์ ไดด้  าเนินการตรวจสอบแนวทางการบรหิารจดัการการศกึษา

นอกระบบระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในยคุดิจิทลัตามแนวทางวิถีชีวิตใหม ่ของสถานศกึษาในสงักดั ดว้ยวิธีการ

ดงันี ้

 1. การก ากับ นิเทศ ติดตาม การบริหารจัดการการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษา          ขัน้

พืน้ฐาน ในยคุดิจิทลัตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ ของสถานศึกษาในสงักดัทกุแห่ง ผ่านการประชุม   แบบออนไลน ์

(Online) และการรายงานผลแบบออฟไลน ์(Offline) 

 2. ตรวจสอบจากการศึกษาสภาพการจัดการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ในยุค

ดิจิทลัตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู กศน. และนกัศึกษา กศน.  ใน

สงักดัส านกังาน กศน.จงัหวดัประจวบคีรขีนัธ์ 

 3. ตรวจสอบจากการประเมินความพึงพอใจของครู กศน. จากการพัฒนาบุคลากร            ใน

โครงการตา่ง ๆ ที่ส  านกังาน กศน.จงัหวดัประจวบคีรขีนัธ ์จดัขึน้ 

 4. ตรวจสอบจากการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปี 2563ของ

สถานศึกษาในสงักัดส านกังาน กศน.จังหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ทุกแห่ง ในมาตรฐานที่ 3 คุณภาพการบริหาร

จดัการของสถานศกึษา ทกุประเด็นการพิจารณา  
 การปรับปรุงแก้ไข (Action) 
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 เพื่อใหก้ารบริหารจัดการการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ในยุคดิจิทลั         ตาม

แนวทางวิถีชีวิตใหม่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ ส  านกังาน กศน.จังหวดัประจวบคีรีขนัธ์            จะ

ด าเนินการทบทวนและปรบัปรุงแนวทางการด าเนินงาน ดงันี ้

 1. ใหค้  าแนะน า ค าปรกึษา ชีแ้นะแนวทางเพื่อการพฒันาผูบ้รหิารสถานศกึษา ครูและบุคลากร ให้

มีความรู ้สมรรถนะและทักษะดา้น 1) การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 2) การจัดการเรยีนรูผ้า่นระบบออนไลน ์

 2. สรา้งขวัญก าลังใจและแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนา

หลกัสตูร การจดัการเรยีนรู ้การวดัและประเมินผล เพื่อพฒันาการพฒันาการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน รวมทัง้การปรบัวธีิ

คิด พฤติกรรมและวิธีการท างานใหม้ีความยืดหยุน่มากขึน้ 

 3. ให ้ความส าค ัญก ับการสร ้างสมด ุลระหว่างชีวิตงานและชีวิตส ่วนต ัว  ( Work Life  

Balance) ทัง้การท างานในที่ท  างาน (Office) และที่บา้น (Work From Home) การท างานอยา่งมีความสขุ 

มีความสมดลุของสดัสว่นเวลาของการท างานและชีวิตสว่นตวั บรหิารจดัการโดยการสรา้งวินยัในการท างาน การ

ท างานท่ีมีความเป็นอิสระและความยืดหยุน่เพิ่มขึน้ 

 4. ปรบัเปลี่ยนการก ากับ นิเทศ ติดตามผลการด าเนินงาน เป็นรูปแบบการนิเทศและติดตามผล

แบบออนไลน ์ 

 5. ใหก้ารสนบัสนนุปัจจยัพืน้ฐาน เช่น เครื่องอปุกรณเ์ก่ียวกบัเทคโนโลยีดิจิทลัใหม้ีสมรรถนะและ

จ านวนท่ีเพียงพอตอ่การปฏิบตัิงาน การจดัการเรยีนการสอน รวมถึงการอ านวย    ความสะดวกในการใชง้านได้

ตลอดเวลา  

 6. ด าเนินการพฒันาบคุลากรดา้นการวิจยัเพื่อการบรหิารจดัการสถานศกึษาและการจดัการศึกษา

นอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั  

 
3.  แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น
พื้ น ฐ า น  
ในยุคดจิทิลัตามแนวทางวิถชีีวิตใหม่  
  การจัดกระบวนการจัดการ เ รี ยน รู ้ก า รศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื ้นฐาน  

ในยคุดิจิทลัตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ ใหส้ถานศกึษาน าไปสูก่ารปฏิบตัิโดยใชก้ระบวนการเรยีนรูท้ี่เนน้ผูเ้รียนเป็น

ส าคญัและกระบวนการจัดการเรียนรูแ้บบ กศน. (ONIE Model) ผสานกับกระบวนการจดัการเรียนรูใ้นยคุ

ดิจิทลัและแนวทางวิถีชีวิตใหม ่ 

  โดยการจดักระบวนการเรยีนรูแ้บบ กศน. (ONIE Model) มีขัน้ตอนการด าเนินงาน ดงันี ้ 
  ขั้นที่ 1  ก าหนดสภาพปัญหา ความตอ้งการในการเรียนรู ้(O : Orientation) เป็นการเรียนรู ้

จากสภาพปัญหาหรือความตอ้งการของผูเ้รียน ชุมชนและสงัคม โดยใหเ้ช่ือมโยงกับประสบการณ์เดิมและ
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คู่มือการด าเนินงานตามแนวทางการจดั กศน.ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในยุคดิจทิลัตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ 

 

สอดคลอ้งกับมาตรฐานการเรียนรูข้องหลกัสตูรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 
2551  

  ขั้นที่ 2 แสวงหาขอ้มลูและจดัการเรียนรู ้(N : New Ways of Learning) การแสวงหาขอ้มลูและ

จดัการเรยีนรู ้โดยการศกึษาคน้ควา้หาความรูแ้ละรวบรวมขอ้มลูของตนเอง ชุมชน สงัคมและขอ้มลูทางวิชาการ

จากสือ่และแหลง่เรยีนรูท้ี่หลากหลาย มีการระดมความคิดเห็น วิเคราะห ์สงัเคราะหข์อ้มลูและสรุปเป็นความรู  ้ 

  ขั้นที่ 3 ปฏิบัติและน าไปประยุกต์ใช้ ( I :  Implementation) น าความรู้ที่ ได้ไปปฏิบัติและ

ประยกุตใ์ชใ้หส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์เหมาะสมกบัวฒันธรรมของสงัคมและขัน้ตอนการเรียนรู ้

  ขั้นที่ 4 ประเมินผลการเรียนรู ้(E : Evaluation) ประเมิน ทบทวน แกไ้ขขอ้บกพรอ่งผลจากการน า

ความรูไ้ปประยกุตใ์ชแ้ลว้สรุปเป็นความรูใ้หม ่พรอ้มกบัเผยแพรผ่ลงาน 

  การจดักระบวนการเรียนรูท้ัง้ 4 ขัน้ตอน สถานศึกษาสามารถปรบัใชต้ามสภาพของรายวิชาหรือความ

ตอ้งการของผูเ้รียน ซึ่งมีวิธีการที่หลากหลาย เช่น 1) การเรียนรูด้ว้ยตนเอง 2) การเรียนรูแ้บบพบกลุม่ 3) การเรียนรู ้

แบบทางไกล 4) การเรียนรูแ้บบชัน้เรียน 5) การเรียนรูต้ามอธัยาศยั 6) การเรียนรูจ้ากการท าโครงงาน และ 7) การ

เรียนรูรู้ปแบบอื่น ๆ ซึ่งวิธีการจดัการเรียนรูด้งักลา่ว ครูและผูเ้รียนสามารถรว่มกนัก าหนดวิธีเรยีน โดยเลอืกเรยีน

วิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ไดข้ึน้อยู่กับความยากง่ายของเนือ้หา ความสอดคลอ้งกับวิถีชีวิตและการท างานของ

ผูเ้รียน ขณะเดียวกนัสถานศึกษาสามารถจดัใหม้ีการสอนเสริมไดท้กุวิธีเรียน เพื่อเติมเต็มความรูใ้หก้บัผูเ้รียนบรรลุ

จดุมุง่หมายและมาตรฐานการเรยีนรูข้องหลกัสตูรการศกึษานอกระบบระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 

  การจดักระบวนการเรยีนรูใ้นยคุดิจิทลั ครู กศน. จะตอ้งมีความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการ

เรียนรู ้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรูจ้ากการใชเ้ทคโนโลยีแบบพกพา (Mobile Learning) สื่อเทคโนโลยีเป็น

ปัจจัยส าคญัในการเสริมสรา้งศกัยภาพและความสามารถทางการเรียนของผูเ้รียนในยุคที่ทุกสงัคมสามารถ

เช่ือมโยงกนัไดท้ั่วโลกหรอืเรียกวา่สงัคมแหง่ยคุดิจิทลั (Digital Age) โดยมีองคป์ระกอบส าคญัของการออกแบบ

กระบวนการจดัการเรยีนรูใ้นยคุดิจิทลั ดงันี ้
  1. การออกแบบเนื้อหา (Design of Content)  

   1.1.  เนน้การออกแบบเนือ้หาที่ยึดผูเ้รียนเป็นส าคัญ (Learner-Centre Content)       โดย

มีเนือ้การเรยีนรูท้ี่สรา้งสรรคแ์ละสง่เสริมใหผู้เ้รยีนเกิดการเรยีนรูด้ว้ยตวัเอง  

   1.2 เนน้การแบง่ปันหรอืแลกเปลีย่นเรยีนรู ้

   1.3 เนน้ความทนัสมยัและเป็นปัจจบุนัของเนือ้หา (Update Content) โดยเนือ้หาจะตอ้งมี

ความทนัสมยัและเป็นปัจจบุนั เพื่อสง่เสริมใหผู้เ้รยีนไดเ้พิ่มพนูและกา้วทนัความรูใ้หม ่ๆ  มีความเหมาะสมกบับรบิท

ของผูเ้รยีน 

   1.4 เนือ้หาควรมีความเหมาะสมและยืดหยุ่น (Flexible Content) ไม่ตึงเครียดและควรเพิ่ม

ทางเลอืกใหก้บัผูเ้รยีนในการสอบถามหรอืใหค้วามคิดเห็นได ้ 
  2. การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ (Design of Activities) 



40 
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   2.1 ค านึงถึงพฤติกรรมทางการเรียนรู ้(Behaviorist Learning) เพราะผูเ้รียนแต่ละช่วงอาย ุ

มีพฤติกรรมที่แตกตา่งกนั 

   2.2 ค านึงถึงการสรา้งสรรคท์างการเรียน (Constructivist Learning) เพื่อกระตุน้ใหผู้เ้รียน

เกิดกระบวนคิดและมีความรบัผิดชอบทัง้ตอ่ตนเองและสว่นรวม 

  3. การออกแบบกระบวนการสื่อสาร (Communication Process Design)  

   3.1 การออกแบบกระบวนการสือ่สารท่ีเนน้การจดัการเรยีนรูผ้า่น Application เช่น Google 

Classroom, Zoom Meeting ซึ่งครู กศน. จะตอ้งออกแบบกระบวนการเพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดความรู ้

ความเขา้ใจและสามารถตอ่ยอดความคิดได ้

   3.2 มีระบบการจัดการเก็บรวบรวมสารสนเทศ ทั้งในรูปแบบของภาพและเสียง เพื่อให้

กระบวนการเรยีนรูน้ัน้มีความนา่สนใจ  

  นอกจากนี ้การออกแบบสภาพสิ่งแวดลอ้มของการเรียนรูแ้บบออนไลน ์ถือไดว้่าเป็น      สิ่งส  าคญั 

เพราะจะเป็นการพฒันาผูเ้รยีนใหเ้กิดทกัษะในการแสวงหาความรูห้รือสรา้งองคค์วามรูจ้ากประสบการณแ์ละสิ่ง

ที่เรียนรู ้โดยครูจะตอ้งเช่ือมโยงความรูจ้ากเครือข่ายดิจิทลัและออกแบบกระบวนการเรียนรูเ้พื่อสรา้งกิจกรรม

ทางการเรยีนที่สง่ผลตอ่ประสทิธิภาพการเรยีนรู ้

  ครู กศน. ของสถานศกึษาในสงักดัส านกังาน กศน.จงัหวดัประจวบคีรขีนัธ ์จึงมีความรู ้ความสามารถ

และทกัษะในการจดัการเรยีนรูท้ี่เหมาะสมกบับรบิทแหง่สงัคมยคุดิจิทลั ดงันี ้

  1. มีความรู ้ความสามารถและทกัษะในการใชโ้ปรแกรมตา่ง ๆ ได ้

  2. พฒันาตนเองใหม้ีความสามารถในการผลติสือ่เทคโนโลยีหรอืสรา้งสรรคน์วตักรรมใหม ่ 

  3. สามารถเขา้ถึงความรู ้บรหิารจดัการและประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีไดอ้ยา่งเหมาะสม 

  4. จดักิจกรรมการเรยีนรูด้ว้ยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  5. รว่มกบัผูเ้รยีนในการวิเคราะหค์วามพรอ้มในการใชส้ือ่ดิจิทลั 

  สถานศึกษาในสงักดัควรน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการศกึษา

นอกระบบระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โดยการออกแบบการจดัการเรียนรูแ้ละประเมินผลผูเ้รยีนใหส้อดคลอ้งกบั

กรอบความคิดของการจดัการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 ตามนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ที่หน่วยงานตน้สงักดั

ก าหนด มีขัน้ตอนการด าเนินงานตามระบบวงจรคณุภาพของเดมมิ่ง (PDCA)  ดงันี ้ 
  การวางแผน (Plan) 

  การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื ้นฐานของสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและสง่ผลตอ่คณุภาพของผูเ้รยีนไดน้ัน้ ถือไดว้่ากระบวนการจดัการเรยีนรูเ้ป็นสิ่งส  าคญั ส านกังาน 

กศน.จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จึงน านโยบาย ขอ้สั่งการ แนวทางการจดัการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขัน้

พืน้ฐาน ในยคุดิจิทลัตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ ของส านกังาน กศน. และกระทรวงศกึษาธิการ มาประชุมวางแผน

ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  เพื่อก าหนดเป็นแนวทางและ
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มอบหมายใหส้ถานศกึษาน าไปสูก่ารปฏิบตัิในพืน้ท่ี          ตามแนวทางการจดัการศกึษาตามหลกัสตูรการศกึษา

นอกระบบระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 การจัดกระบวนการเรียนรูแ้บบ กศน. (ONIE 

Model) ควบคู่ไปกับมาตรการปอ้งกนัและควบคมุสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโคโรนา 2019 (COVID-

19) โดยค านึงความเหมาะสมของเทคโนโลยีดิจิทลัและวิถีชีวิตแนวใหม่ (New Normal) ไปพรอ้มกัน ทัง้นี ้

ส  านักงาน กศน.จงัหวดัประจวบคีรขีนัธ ์มีการวางแผนการจดักระบวนการเรยีนรูร้ว่มกบัสถานศกึษา ดงันี  ้

  1. จัดการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐานใหส้อดคลอ้งกบัแผนการศึกษาแห่งชาติที่

เนน้การพัฒนา “คนไทยทุกคนไดร้บัการศึกษาและเรียนรูต้ลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสขุ 

สอดคลอ้งกบัหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลีย่นแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” 

  2. จดัการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐานที่เนน้การจดัการศึกษาตามแนวทางวิถีชีวิต

ใหม ่(New Normal) ใหพ้รอ้มรบัสถานการณแ์พรร่ะบาดของโรคโคโรนา 2019 (COVID-19) 

  3. ใหส้ถานศึกษาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ้โดยผสานกบัเทคโนโลยีดิจิทลัและแนวทางวิถีชีวิต

ใหมต่ามความพรอ้มและเหมาะสมกบัศกัยภาพของผูเ้รยีน 

  4. การจัดกระบวนการจดัการเรียนรูใ้หม้ีทัง้รูปแบบการเรียนแบบออนไลน ์(Online) และรูปแบบ

ออฟไลน์ (Offline) รวมทั้งการพบกลุ่มตามปกติแต่ต้องปฏิบัติตามนโยบาย Social Distancing เพื่อรักษา

ระยะห่าง การดแูลสขุอนามยัของผูเ้รียนไดอ้ยา่งเขม้ขน้และเครง่ครดั ควบคู่การใหผู้เ้รียน ทกุคนตอ้งใสห่นา้กาก

อนามยัและหมั่นท าความสะอาดมือดว้ยแอลกอฮอล ์

  5. ใหส้ถานศกึษาจดัท าปฏิทินการศกึษาในการจดัการเรยีนรู ้ตามแนวทางและวิธีการของหลกัสตูร

การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตามประกาศเปิด-ปิดภาคเรียนที่

กระทรวงศกึษาธิการก าหนดในสถานการณแ์พรร่ะบาดของโรคโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทัง้การปฏิบตัิงาน

ของครูผูส้อน  

  6. ใหส้ถานศึกษาด าเนินด าเนินการประชาสมัพนัธ์การรบัสมคัรนกัศึกษาผ่านทาง สื่อเทคโนโลยี 

เช่น Website, Fan-page, Facebook, Line หรอืช่องทางอื่น ๆ  
  การด าเนินการ (Do) 

  ใหส้ถานศึกษาในสงักัดส านกังาน กศน.จังหวดัประจวบคีรีขนัธ์ น านโยบายและแนวทางไปสู่การ

ปฏิบัติ โดยยึดหลกัการและแนวทางการจัดการศึกษาตามหลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขัน้

พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 และผสานกบักระบวนการจดัการเรยีนรูแ้บบ กศน. (ONIE Model) โดยมีขัน้ตอนการ

ด าเนินการ ดงันี ้

  1. การพฒันาหลกัสตูรและออกแบบการจดักิจกรรมการเรยีนรูท้ี่มีความยืดหยุน่ ทนัสมยั เหมาะสม

กับการเรียนรูใ้นยุคดิจิทัล โดยค านึงถึงความสอดคลอ้งกับแผนพัฒนาชาติในมิติต่าง ๆ อันได้แก่ แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติและแผนการศึกษาของชาติ เพื่อเป็นการเตรียมความพรอ้ม ในการจัดการศึกษา

นอกระบบเพื่อรองรบัการเปลีย่นแปลงของสงัคมและเทคโนโลยีในอนาคต 



42 
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  2. พฒันาการจดักระบวนการเรยีนรูแ้บบออนไลน ์โดยการออกแบบเนือ้หาและกิจกรรมการเรยีนรูท้ี่

เนน้ใหผู้เ้รยีนเกิดการเรียนรูด้ว้ยตนเอง บรรลจุดุมุง่หมายและวตัถปุระสงคข์องรายวิชา         ที่ลงทะเบียนเรยีน 

  3. ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้บบออนไลน ์ทัง้รายวิชาบังคับและรายวิชาเลือกเสรีที่

สถานศกึษาไดพ้ฒันาขึน้  

  4. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใชส้ื่อการเรียนรูผ้า่นระบบออนไลน ์เช่น หนงัสอืเรยีนอิเล็กทรอนิกส ์

(E-book) ใบความรูอ้อนไลน ์ใบงานออนไลน ์แบบทดสอบออนไลน ์การประเมินผลออนไลน ์เป็นตน้ 

  5. การส่งเสริมและสนับสนุนใหค้รู กศน. เขา้รบัการพัฒนาเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาใหม้ีความรู ้ความสามารถและทกัษะในการสรา้งหอ้งเรียนออนไลน ์เช่น Google Classroom, Google 

Site  เป็นตน้ รวมถึงความสามารถในการสื่อสารและการจดัการศึกษาแบบออนไลนโ์ดยการประชมุทางไกล

ผา่น Application ตา่ง ๆ เช่น Zoom Meeting, Facebook Live เป็นตน้  

  6. ส่งเสริมการประชาสมัพันธ์การรบัสมัครนักศึกษาแบบออนไลนผ์่าน Website, Fan-page, 

Facebook, Line เป็นตน้ ใหก้บัสถานศกึษาในสงักดั  

  7. การออกแบบและสรา้งระบบการรบัสม ัครนกัศึกษาออนไลนด์ว้ย Google Forms ที่

สามารถน าไปใชร้บัสมคัรนกัศกึษาแบบออนไลน ์

  การตรวจสอบ (Check) 

  การตรวจสอบประสทิธิภาพในการน าแนวทางกระบวนการจดัการเรยีนรูไ้ปใชใ้นการศกึษานอกระบบ

ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในยคุดิจิทลัตามแนวทางวิถีชีวิตใหม ่ดว้ยวิธีการดงันี ้

  1. ก ากบั นิเทศ ติดตามการจดักระบวนการเรียนรูก้ารศึกษานอกระบบระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

ในยุคดิจิทลัตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ ของสถานศึกษาในสงักัดทุกแห่ง ผ่านการประชุมแบบ Online และการ

รายงานผลแบบ Offline  

  2. การประเมินความพงึพอใจของครู กศน. จากการพฒันาครูและบคุลากรทางการศกึษา 

  3. การประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ของสถานศกึษา  
  การปรับปรุงแก้ไข (Action) 

  เพื่อใหก้ระบวนการจัดการเรียนรูก้ารศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ในยุคดิจิทัลตาม

แนวทางวิถีชีวิตใหม ่เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ โดยการทบทวนและปรบัปรุงแนวทางการด าเนินงานเพิ่มเติม ดงันี ้

  1. ใหค้  าแนะน า ค าปรกึษา ชีแ้นะแนวทางในการออกแบบกระบวนการเรียนรูใ้ห้สอดคลอ้งกบัแนว

ทางการจดัการศกึษานอกระบบระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ทัง้แบบออนไลนแ์ละออฟไลน ์ 

  2. สง่เสรมิใหส้ถานศกึษาน าเทคโนโลยีดิจิทลัที่หลากหลายมาใชใ้นการพฒันาหลกัสตูร การจดัการ

เรยีนรู ้การวดัและประเมินผล เพ่ือยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของผูเ้รยีนการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  

  3. ก ากบั นิเทศ ติดตามผลการด าเนินงาน เป็นรูปแบบการนิเทศติดตามแบบออนไลน ์
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4. แนวทางวิธีการจัดการเรียนรู้การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น
พื้ น ฐ า น  
ในยุคดจิทิลัตามแนวทางวิถชีีวิตใหม่ 
  สถานศึกษาก าหนดวิธีการจัดการเรียนรูก้ารศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน   ตาม

หลกัสตูรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 ดว้ยวิธีการจัดการเรียนรูท้ัง้แบบ

ออฟไลน ์(Offline) และแบบออนไลน ์(Online) ใหส้อดคลอ้งกับมาตรการจัดการศึกษา ในสถานการณก์าร

แพร่ระบาดของโรคไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงศึกษาธิการ ส านกังาน กศน. และแนวทาง

วิธีการจดัการเรียนรูก้ารศึกษานอกระบบระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน         ในยคุดิจิทลัตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ 

ส  านกังาน กศน.จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ และน าไปสู่การปฏิบตัิ  หรือประยุกตใ์ชโ้ดยค านึงถึงความพรอ้มของ

ชมุชนและผูเ้รยีน ดงันี ้ 
  การเตรียมการ 

  1. ก าหนดระยะเวลาในการรบัสมคัรนกัศึกษา กศน. และจดัท าประกาศรบัสมคัรนกัศึกษาใหมใ่น

ทกุภาคเรยีน ประชาสมัพนัธผ์า่นสือ่ออนไลนแ์ละช่องทางตา่ง ๆ  

  2. ก าหนดการเปิดเรยีนภาคเรยีนตามประกาศของกระทรวงศกึษาธิการ 

  3. ปรบัรูปแบบการจดัการเรยีนรูเ้ป็นระบบออนไลน ์

  4. ปรบัระบบการเบิกจ่ายที่เอือ้ตอ่การจดัการเรยีนรูแ้บบออนไลน ์ 

  5. ด าเนินการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม้ีความรู ้ความสามารถและทกัษะ ในการ

จดัการเรยีนรูแ้บบออนไลน ์ 

  6. รวบรวมสือ่ออนไลนแ์ละจดัท า Platform การเรยีนรู ้
  การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

  1. การลงทะเบียนเรยีน ใหร้บัลงทะเบียนเรยีนในแตล่ะระดบัการศกึษาในรูปแบบออนไลน ์

  2. การจดัการเรยีนรูด้ว้ยวิธีการตา่ง ๆ เช่น 

   2.1 หอ้งเรยีนออนไลน ์Google Classroom 

   2.2 หอ้งเรยีนกลบัทาง (Flipped Classroom) www.classstart.org   

   2.3 Zoom Meeting 

   2.4 Line Group 

   2.5 Facebook Live  

   2.6 Youtube Live  
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  3. ใชส้ือ่การเรยีนรูต้ามความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัแผนการจดัการเรยีนรูท้ี่   ออกแบบไว ้เช่น  

   3.1 VTR และหรอื VDO Clip  

   3.2 รายการจดัการเรยีนรูอ้อกอากาศทางสถานี ETV. DLTV. ช่องดิจิทลั 52 กศน. 

   3.3 หนงัสอืเรยีนรายวิชาตา่ง ๆ ตามหลกัสตูรการศกึษานอกระบบระดบัการศกึษา ขัน้พืน้ฐาน 

พทุธศกัราช 2551 

   3.4 หนงัสอือิเลก็ทรอนิกส ์(E-book) 

   3.5 Platform การเรยีนรู ้

  4. ประเมินผลการเรียนรูข้องผูเ้รียนจากใบงานที่สง่ผ่านระบบออนไลน ์ในรูปแบบต่าง ๆ และจาก

การพบกลุม่ในหอ้งเรยีนออนไลน ์

  5. วัดผลการเรียนรูข้องผู้เรียนจากการเข้าห้องสอบ โดยให้สถานศึกษาใช้มาตรการ Social 

Distancing และการว ัดผลผ่านศูนย ์ทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์ส  านักงาน กศน.               (E-

Exam) 

  6. จดักิจกรรมการพฒันาคณุภาพผูเ้รียน (กพร.) รูปแบบออนไลน ์ (Online) และรูปแบบออฟไลน ์

(Offline) 

  7. การจดัการศกึษาในพืน้ท่ีปลอดภยั ใหด้  าเนินการภายใตเ้ง่ือนไข ดงันี ้

   7.1 พืน้ที่ที่อยู่ในชุมชนและเป็นพืน้ที่ที่ปลอดภัย ใหเ้รียนที่สถานศึกษาหรือชุมชน   โดยมี

เง่ือนไข ดงันี ้

    7.1.1 ภายใตเ้ง่ือนไขพระราชก าหนด (พ.ร.ก.) ในสถานการณฉ์กุเฉิน  

    7.1.2 ผูเ้รยีนไมพ่รอ้มเรยีนออนไลน ์ 

    7.1.3 ชมุชนมีความปลอดภยัสงู ไมม่ีความเสีย่งในการแพรร่ะบาดของโรคไวรสั โคโรนา 

2019 (COVID-19) ในชมุชน  

    7.1.4 สถานศึกษาและชุมชนมีมาตรการตรวจคน คดักรอง วดัไข ้สวมหนา้กากอนามยั 

การรกัษาระยะหา่งและอื่น ๆ ในการเขา้รว่มกิจกรรมการเรยีนรู ้ 

    7.1.5 จ านวนผูเ้รยีนมีไมม่าก  

   7.2 วิธีการเขา้รว่มการจดักิจกรรมการเรยีนรู ้ 

    7.2.1 จ านวนผูเ้รยีนมีไมม่าก ใหส้ลบัวนักนัเขา้พบกลุม่  

    7.2.2 ผูเ้รยีนควรเวน้ระยะการนั่งใหห้า่งกนั  

    7.2.3 จ านวนชั่วโมงเรยีนตอ่วนัไมเ่กินวนัละ 3 ชั่วโมง 

    7.2.4 ครู กศน. ลงพืน้ท่ีจดัการเรยีนรูท้ี่บา้นผูเ้รยีน 
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  โดยใหส้ถานศึกษาน าแนวทางวิธีการจดัการเรียนรูก้ารศึกษานอกระบบระดบัการศึกษา           ขัน้

พืน้ฐาน ในยคุดิจิทลัตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ ไปใชเ้พื่อสง่เสริมและพฒันาการเรียนรูข้องผูเ้รียน โดยมีขัน้ตอน

ตามระบบวงจรคณุภาพของเดมมิ่ง (PDCA) ดงันี ้  
  การวางแผน (Plan)  

  เพื่อให้การน าแนวทางวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูไ้ปใช้ในการจัดการศึกษานอกระบบระดับ

การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลต่อคุณภาพของการจัด

การศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐานของสถานศึกษา สถานศึกษาควรเตรียมการและวางแผนการ

พฒันาบคุลากรในดา้นงานการศกึษาขัน้พืน้ฐานไวใ้นแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณในทกุปี  
  การปฏิบัติ (Do) 

  สถานศึกษาควรน าแนวทางวิธีการจดัการเรียนรูก้ารศกึษานอกระบบระดบัการศึกษา   ขัน้พืน้ฐาน 

ในยุคดิจิทลัตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ ไปประยุกตใ์ชใ้หส้อดคลอ้งกับแนวทางการจัดการศึกษาตามหลกัสูตร

การศึกษานอกระบบระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 และมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่

ระบาดของโรคไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยใช้วิธีการจัดการเรยีนรูแ้บบออนไลน ์(Online) และแบบ

ออฟไลน ์(Offline) ดงันี ้ 
  1. วิธีการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน ์(Online Learning Method)   

   1.1 ห้องเรียนออนไลน ์(Online Classroom)  

    มีขัน้ตอนและวิธีการด าเนินงาน ดงันี ้
    ครู กศน. 

    1.  ด าเนินการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู ้ตามแผนการลงทะเบียนเรียน หลักสูตร

การศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 ประกอบดว้ยแผนการสอนรายวิชา แบบทดสอบ

ก่อน–หลงัเรยีน ใบความรู ้ใบงาน งานท่ีมอบหมาย แบบทดสอบวดัผลระหวา่งภาคเรยีนและบนัทกึหลงัสอน 

    2. ออกแบบและจัดท าแผนการจัดการเรียนรู ้ โดยใชโ้ปรแกรม Google Classroom 

ส าหรบัด าเนินการจัดการเรียนการสอนหรือระบบหอ้งเรียนออนไลน ์และรวบรวมแผนการเรียนการสอนไว้

ในระบบ Google Drive ก าหนด Code หรอื Line ส าหรบัการเขา้หอ้งเรยีนแตล่ะรายวิชา 

     2.1  ระบบ Google Classroom ครูผูส้อนมอบหมายงาน ใบงาน ภารกิจงานให้

ผูเ้รียนไดศ้ึกษา ปฏิบัติภารกิจงานและส่งผลงานตามที่ครูผูส้อนมอบหมาย โดยครูผูส้อนสามารถตรวจสอบ

ผลงาน การใหค้ะแนนและการสง่งานของผูเ้รยีนไดท้กุคน โดยสามารถด าเนินการได ้ดงันี ้

      2.1.1  ในหนา้ชัน้เรยีน ใหค้ลกิที่ “งานของชัน้เรยีน” 

      2.1.2 คลกิที่ปุ่ ม “สรา้ง” จะมีตวัเลอืกปรากฏออกมาใหเ้ลอืก 

      2.1.3 คลกิเลอืก “งาน” เพื่อสรา้งงานส าหรบัมอบหมายใหผู้เ้รยีน  
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         หัวขอ้ “ส าหรบั” ครูสามารถก าหนดไดว้่าจะก าหนดงานนัน้ใหช้ัน้

เรยีนไหนและมอบหมายใหผู้เ้รยีนคนไหน หรอืจะมอบหมายใหผู้เ้รยีนทกุคนในชัน้นัน้ก็ได ้

         หวัขอ้ “คะแนน” ครูสามารถก าหนดคะแนนส าหรบังานนัน้ได ้

         หัวข้อ “เกณฑ์การให้คะแนน” ครูสามารถก าหนดเกณฑ์การให้

คะแนนได ้

        เมื่อก าหนดทกุอย่างเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ สามารถคลิกปุ่ ม “มอบหมาย” 

เพื่อมอบหมายงานใหผู้เ้รยีนไดท้นัที เมื่อผูเ้รยีนเขา้มาในชัน้เรยีน ผูเ้รยีนจะเห็นงานท่ีครูมอบหมาย  ใหท้นัที เมื่อ

คลิกเขา้ไปดก็ูจะเห็นรายละเอียดที่ครูไดก้ าหนดไว ้เช่น วนัครบก าหนดสง่คะแนน เป็นตน้ เมื่อผูเ้รียนสง่งาน ครู

จะสามารถดไูดว้า่ ใครสง่งานแลว้และใครยงัไมไ่ดส้ง่ 

    3. ด าเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใชร้ะบบ Google Classroom โดยน าCode 

หรอื Line สง่เขา้ระบบ Group Line ของหอ้งเรยีน เพื่อใหผู้เ้รยีนไดเ้ขา้ระบบหอ้งเรยีนแตล่ะรายวชิาตามรายวชิา

ที่ผูเ้รยีนไดล้งทะเบียน หรอืสง่ Line ใหผู้เ้รยีนรายบคุคล 

    4. ติดตาม วดัและประเมินผล การสง่งานของผูเ้รียน สรุปผลคะแนนการวดัผลระหว่าง

ภาคเรียน โดยน าผลคะแนนของผูเ้รียนรายบุคคลจากโปรแกรม Google Forms ที่สามารถดาวนโ์หลดขอ้มลู

ออกมาเป็นไฟล ์Microsoft Office Excel  เพื่อด าเนินการบนัทกึขอ้มลูเขา้ระบบโปรแกรมทะเบียนนกัศกึษา 
ITw51 

    ผู้เรียน 

    1. ด า เนินการสมัครบัญชี  Gmail และติดตั้ง  Application Google Classroom 

ส าหรบัใชใ้นการจดักิจกรรมการเรยีนรูด้ว้ยระบบออนไลน ์โดยมีครูผูส้อนเป็นที่ปรกึษาในการสมคัรเขา้ใชบ้รกิาร

ของ Gmail และการติดตัง้ Application 

    2. ด าเนินการเขา้หอ้งเรียน ศึกษาขอ้มลูจากใบความรู ้สื่อการเรยีนรู ้สง่งานตามที่ไดร้บั

มอบหมาย เขา้ระบบการสอบวดัผลระหว่างภาคเรียน โดยสแกน QR-Cord จากครูผูส้อนเพื่อเขา้ท าขอ้สอบ

ระหวา่งภาคเรยีนตามรายวิชาที่ไดล้งทะเบียน กรณีผูเ้รยีนที่ไมส่ามารถมาพบกลุม่ไดร้บั Line จากระบบ Group 

Line ของ กศน.ต าบล เพื่อท าขอ้สอบไดเ้ช่นกนั 

    3. ติดตามขอ้มูลการเรียนการสอนจากครูผูส้อนดูจากระบบ Group Line ของ กศน.

ต าบล 

   1.2 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (กพร.) แบบออนไลน์ (Online Learner 

Quality Development Activities) 

    สถานศึกษา 

    1. สถานศึกษาจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามกรอบการจัด

กิจกรรมเพื่อพฒันาคณุภาพผูเ้รยีน 
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    2. สถานศึกษาจดัส่งแผนการจัดกิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียนเพื่อขอความเห็นชอบ

จากส านกังาน กศน.จงัหวดัประจวบคีรขีนัธ์ 

    3. สถานศกึษาด าเนินการตามแผนการจดักิจกรรมเพื่อพฒันาคณุภาพผูเ้รยีน ตรวจสอบ 

ประเมินการจดักิจกรรม พรอ้มเบิกจ่ายเงินตามระเบียบที่ก าหนดใหแ้ลว้เสร็จภายใน         ภาคเรียนนัน้ ๆ และ

รายงานผลใหส้  านกังาน กศน.จงัหวดัประจวบคีรขีนัธ ์ทราบ 

    4. ส านักงาน กศน.จังหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ด าเนินการนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรม

พฒันาคณุภาพผูเ้รยีนของสถานศกึษาในสงักดั  

    5. ให้ใช้กรอบการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษา               

นอกระบบระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ส  านกังาน กศน. (ตามหนงัสือส านกังาน กศน. ที่ ศธ 

0210.04/ว 3780 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2563) และแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สังกัด

ส านกังาน กศน. (เพิ่มเติม) (ตามหนงัสอืส านกังาน กศน. ที่ ศธ 0210.04/ว 2609 ลงวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2563) 

    ครู กศน. 

    1. ออกแบบเนือ้หาการจดักิจกรรมการเรยีนรู ้

    2. ก าหนดตารางการจดักิจกรรมการเรยีนรูอ้อนไลน ์

    3. จดัท าระบบการลงทะเบียนออนไลน ์เช่น Google Forms 

    4. จ ัดก ิจ กร รมระบบออนไลน ผ์ ่าน  Application เ ช ่น  Google Classroom, 

Google Site, Zoom Meeting, Google Meet, Facebook, Line etc. 

    5. ใช ้Social Media น าเขา้เนือ้หา เช่น Video Clips, File, Audio Clips ในการสือ่สาร 

โตต้อบในการจดักิจกรรมการเรยีนรู ้ทัง้นี ้เพื่อพฒันาใหผู้เ้รยีนมีความรู ้ความเขา้ใจและทกัษะในการใชส้ือ่ 

    6. ประเมินผลการเรียนรูผ้่านระบบออนไลน ์เช่น Google Forms และสรา้งเกียรติ

บตัรออนไลนส์  าหรบัผูผ้า่นกิจกรรม 

    ผู้เรียน 

    1. มีเครือ่งม ือใชใ้นการเร ียนรูผ้ ่านระบบออนไลน ์เช ่น Smartphone, Tablet, 

Computer ที่เช่ือมตอ่ผา่นระบบ Internet 

    2. มีความรู ้ความเขา้ใจและทักษะในการใช้ Application ในการเรียนรูผ้่านระบบ

ออนไลน ์

    3. ลงทะเบียนการเขา้รว่มกิจกรรมผา่นระบบออนไลน ์

    4. เขา้รว่มกิจกรรมตามตารางการเรยีนรูอ้อนไลนท์ี่ก าหนด 

    5. จดัท าและสง่งานที่ไดร้บัมอบหมายผ่านระบบออนไลนเ์พื่อเป็นหลกัฐาน             ใน

การประเมิน 

    6. จดัเก็บภาพเกียรติบตัรหรอืพิมพเ์กียรติบตัรเก็บไวเ้ป็นผลงานของตนเอง  
  2. วิธีการจัดการเรียนเรียนรู้แบบออฟไลน ์(Offline Learning Method) 
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   2.1 ห้องเรียนออฟไลน ์(Offline Classroom) 

    ครู กศน. 

    1. ด าเนินการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู ้ตามแผนการลงทะเบียนเรียน หลักสูตร

การศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 ประกอบดว้ยแผนการสอนรายวิชา แบบทดสอบ

ก่อน–หลงัเรยีนใบความรู ้ใบงาน งานท่ีมอบหมายและแบบทดสอบวดัผลระหวา่งภาคเรยีน 

    2. ออกแบบและจัดท าแผนการจดัการเรียนรู ้พรอ้มก าหนดตารางการจดักิจกรรมการ

เรยีนรู ้ส  าหรบัด าเนินการจดักิจกรรมการเรยีนรูห้รอืหอ้งเรยีนแบบออฟไลน ์ 

    3. ด าเนินการรวบรวม จัดหาสื่อการเรียนรู ้ เช่น แบบเรียน Video Clips, File, Audio 

Clips เพื่อพฒันาใหผู้เ้รยีนมีความรู ้ความเขา้ใจ มีทกัษะและเจตคติที่ดี 

    4. แจกตารางการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ใบความรู ้ใบงานและสื่อการจัดกิจกรรมการ

เรยีนรู ้เพื่อใหผู้เ้รยีนน ากลบัไปศกึษาเรยีนรูแ้ละฝึกปฏิบตัิดว้ยตนเอง 

    5. ด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรูแ้ละใหค้  าปรึกษาแก่ผูเ้รียน ดว้ยวิธีการตามความ

พรอ้มของผูเ้รยีนและครู เช่น การสือ่สารทางโทรศพัท ์การพบผูเ้รยีนเป็นรายบคุคล เป็นตน้  

    6. ครูติดตาม วัดและประเมินผล การส่งงานของผู้เรียน สรุปผลคะแนนการวัดผล

ระหวา่งภาคเรยีน ผา่นเอกสารหรอืหลกัฐาน  
    ผู้เรียน 

    1. ผูเ้รยีนติดตอ่แจง้ความประสงคใ์ชว้ิธีการเรยีนแบบออฟไลนก์บัครู กศน. หรอืครูผูส้อน 

    2. ผู้เรียนมารับตารางการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ ใบความรู ้ใบงานและสื่อการจัด

กิจกรรมการเรียนรู ้เพื่อใหผู้เ้รียนน ากลบัไปศึกษาเรียนรูแ้ละฝึกปฏิบตัิดว้ยตนเอง ณ กศน.อ าเภอ กศน.ต าบล 

หรอืศนูยก์ารเรยีนชมุชน เป็นตน้  

    3. ผูเ้รียนติดตามขอ้มลูการเรียนการสอนจากครู กศน. หรือครูผูส้อน ผ่านทางโทรศพัท์

หรอืเขา้มาพบครู กศน. หรอืครูผูส้อน เป็นรายบคุคล  
   2.2 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (กพร.)  แบบออฟไลน์ (Offline Learner 

Quality Development Activities) 

    สถานศึกษา 

    1. สถานศึกษาจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามกรอบการจัด

กิจกรรมเพื่อพฒันาคณุภาพผูเ้รยีน 

    2. สถานศึกษาจดัส่งแผนการจัดกิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียนเพื่อขอความเห็นชอบ

จากส านกังาน กศน.จงัหวดัประจวบคีรขีนัธ์ 

    3. สถานศกึษาด าเนินการตามแผนการจดักิจกรรมเพื่อพฒันาคณุภาพผูเ้รยีน ตรวจสอบ 

ประเมินการจดักิจกรรม พรอ้มเบิกจ่ายเงินตามระเบียบที่ก าหนดใหแ้ลว้เสร็จภายใน           ภาคเรียนนัน้ ๆ และ

รายงานผลใหส้  านกังาน กศน.จงัหวดัประจวบคีรขีนัธ ์ทราบ 
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คู่มือการด าเนินงานตามแนวทางการจดั กศน.ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในยุคดิจทิลัตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ 

 

    4. ส านักงาน กศน.จังหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ด าเนินการนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรม

พฒันาคณุภาพผูเ้รยีนของสถานศกึษาในสงักดั 

    5. ให้ใช้กรอบการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามหลักสูตรการศึกษา               

นอกระบบระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ส  านกังาน กศน. (ตามหนงัสือส านกังาน กศน. ที่ ศธ 

0210.04/ว 3780 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2561) และแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สังกัด

ส านกังาน กศน. (เพิ่มเติม) (ตามหนงัสอืส านกังาน กศน. ที่ ศธ 0210.04/ว 22609 ลงวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2563) 

    ครู กศน. 

    1.  ออกแบบเนือ้หาการจดักิจกรรมการเรยีนรู ้

    2.  ก าหนดตารางการจดักิจกรรมการเรยีนรูแ้บบออฟไลน ์

    3. จดัท าใบลงทะเบียนการเขา้รว่มกิจกรรม 

    4. รวบรวม จัดหาสื่อการจัดกิจกรรม เช ่น  Video Clips, File, Audio Clips  เพื่อ

สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนมีความรู ้ความเขา้ใจ มีทกัษะและเจตคติที่ดี 

    5. แจกตารางการเรียนรู ้ใบความรู ้ใบงานและสื่อการจัดกิจกรรม เพื่อใหผู้เ้รียนน า

กลบัไปศกึษาเรยีนรู ้และฝึกปฏิบตัิดว้ยตนเอง 

    6. จัดการเรียนรูแ้ละใหค้  าปรึกษาแก่ผูเ้รียนดว้ยวิธีการต่าง ๆ ตามความพรอ้มของครู

และผูเ้รยีน เช่น สือ่สารผา่นโทรศพัทแ์ละ Application ตา่ง ๆ พบผูเ้รยีนเป็นรายบคุคล  

    7. ประเมินผลการเรียนรูผ้่านเอกสาร หลกัฐาน พรอ้มจดัท าเกียรติบตัรใหก้บั            ผู้

ผา่นกิจกรรม  
    ผู้เรียน 

    1. ลงทะเบียนการเขา้รว่มกิจกรรม 

    2. รบัตารางการเรยีนรู ้ใบความรู ้ใบงานและสือ่การจดักิจกรรม 

    3. ศกึษาและท าความเขา้ใจกบักระบวนการเรยีนรู ้

    4. เรยีนรูแ้ละฝึกปฏิบตัิจากสือ่การจดักิจกรรม เช่น Video Clips, File, Audio Clips 

    5.  ขอรบัค าปรกึษาจากครู กศน. 

    6.  จดัท าและสง่งานท่ีไดร้บัมอบหมาย เพื่อเป็นหลกัฐานในการประเมิน 

  การตรวจสอบ (Check) 

  สถานศึกษาด าเนินการตรวจสอบการน าแนวทางวิธีการจดัการเรียนรูไ้ปใชใ้นการจดัการศึกษานอก

นอกระบบระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในยคุดิจิทลัตามแนวทางวิถีชีวิตใหม ่ดงันี  ้

  1. แต่งตัง้คณะกรรมการ ก ากับ นิเทศ ติดตาม วิธีการจัดการเรียนรูก้ารศึกษานอกระบบระดบั

การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ในยคุดิจิทลัตามแนวทางวิถีชีวิตใหมข่อง กศน.ต าบล ศนูยก์ารเรยีนชมุชน และกลุม่ตา่ง ๆ 

ผา่นการประชมุแบบ Online และการรายงานผลแบบ Online และ Offline  
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คู่มือการด าเนินงานตามแนวทางการจดั กศน.ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในยุคดิจทิลัตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ 

 

  2. จัดท าแบบสอบถามในรูปแบบออนไลนเ์พื่อศึกษาสภาพการจัดการศึกษานอกระบบระดับ

การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ในยุคดิจิทลัตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ ของสถานศึกษา ดา้นการจดัการเรียนรู ้ตามความ

คิดเห็นของผูบ้รหิารสถานศกึษา ครู กศน. นกัศกึษา กศน. ผูน้  าชมุชนและภาคีเครอืขา่ย กศน.อ าเภอ  

  3. รายงานสรุปผลการโครงการและกิจกรรมตา่ง ๆ ที่สถานศกึษาจดัขึน้   

  4. ผลจากการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ของสถานศึกษา 

  การปรับปรุงแก้ไข (Action) 

  สถานศึกษาน าขอ้มูลที่ไดจ้ากการตรวจสอบมาด าเนินการวิเคราะหแ์ละน าไปปรบัประยุกตใ์ช้ใน

โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่สถานศึกษาจัดขึน้ โดยด าเนินการจัดการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขัน้

พืน้ฐาน ใหส้อดคลอ้งกับยุคดิจทลัและแนวทางวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) รวมถึงการพฒันาวิธีการจดัการ

เรียนรู ้กิจกรรมพฒันาคณุภาพผูเ้รียน (กพร.) ทัง้ในรูปแบบ  Online และ  Offline โดยค  านึงถึงศักยภาพ

หร ือความพร ้อมของผู ้เ ร ียน  ความสอดคล ้อ งก ับหล ักส ูต ร สถานศึกษา ความต้องการของผู้เรียน 

สถานการณ ์มาตรการปอ้งกนัและควบคมุการแพรร่ะบาดของโรคไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 
5. การใช้สื่อการเรียนรู้การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ในยุค
ดจิทิลัตามแนวทางวิถชีีวิตใหม่ 
  ปัจจุบันเทคโนโลยี ดิ จิทัลจะเข้ามามีบทบาทและอิท ธิพลต่อ ชีวิตมนุษย์เพิ่มขึ ้น  ดังนั้น 

สถานศึกษาควรตอ้งพยายามติดตาม ศึกษา และท าความเขา้ใจแนวทางและพฒันาการที่เกิดขึน้ เพื่อที่จะน า

เทคโนโลยีดิจิทลัไปประยุกตใ์ชใ้หเ้ป็นประโยชนใ์นการจดัการเรียนการสอนและการด ารงชีวิตอย่างเหมาะสม 

รวมทัง้การพฒันาผูเ้รียน โดยเฉพาะครูในยคุดิจิทลัจะตอ้งปรบัตวัใหเ้ขา้กบัการเรียนรูใ้นทศวรรษที่ 21 และเท่า

ทนัยุคสมยัที่เปลี่ยนแปลงไป โดยการพฒันาตนเองใหม้ีทกัษะ และความสามารถในการใชส้ื่อและเทคโนโลยี

ดิจิทลั สามารถชีแ้นะและสง่เสริมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู ้       ในหอ้งเรียนออนไลนย์ุคใหม่ (MOOC) มุ่งส่งเสริม

การเรียนรูต้ลอดชีวิต การจัดการทรพัยากรการเรียนรูแ้ละการสื่อสารการแลกเปลี่ยนเรียนรูโ้ดยใชส้ื่อสงัคม

ออนไลน ์เช่น Facebook Google+ Twitter และรูปแบบการสอนโดยใช ้Google App ผา่น Application ที่

พฒันาขึน้โดย Google ซึ่งจะท าใหค้รูผูส้อนมีเวลาในการเตรียมการสอนไดอ้ย่างเต็มที่ สามารถเพิ่มเนือ้หาและ

จุดมุ่งหมาย         ในการสอน โดยการน าเอาขอ้ความ กราฟิก ภาพเคลื่อนไหว เสียง มาจัดรูปแบบโดยอาศยั

เทคโนโลยีความเจริญกา้วหนา้ทางด้านคอมพิวเตอร ์สื่อสารทางออนไลน ์หรือ ตวักลางที่ถกูสรา้งขึน้โดยอาศยั

ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีดิจิทลัมาเช่ือมโยงกับกระบวนการจัดการเรียนรู ้สามารถกระตุน้ใหผู้เ้รียนรูจ้ัก

แสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง และสอดคลอ้งกบัขอ้สั่งการเก่ียวกบัมาตรการปอ้งกนัและควบคมุการแพรร่ะบาดของ

โรคไวรสัโคโรน่า (Covid-19) นอกจากนี ้ดร.กนกวรรณ วิลาวลัย ์รฐัมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้

มอบนโยบายการจัดการศึกษาใหก้ับผูบ้ริหารและบุคลากรของส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ว่า  การจัดการเรียนการสอนของ กศน.ตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ (New 
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คู่มือการด าเนินงานตามแนวทางการจดั กศน.ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในยุคดิจทิลัตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ 

 

Normal) ใหม้ีการพฒันาครูและบคุลากรของ กศน. อย่างสม ่าเสมอ โดยจดัอบรมครูผูส้อนทางระบบออนไลน ์

ทัง้ในเรื่องหลกัสตูรการศกึษานอกระบบระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานและหลกัสตูรอาชีพ ใหม้ีการสง่เสริมการผลติ

รายการและเผยแพร่ผ่านทางดิจิทลัทีวี ช่อง 52 และ ETV ซึ่งเป็นบา้นแห่งการเรียนรู ้ทัง้นี  ้เพื่อสง่เสริมให้

ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจ เนือ้หาสาระตามหลกัสตูรสถานศกึษา   

  การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึน้อย่างรวดเร็วในยคุดิจิทลั สง่ผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงตอ่

พฤติกรรมในการด าเนินชีวิตรวมไปถึงการจดัการเรียนรู ้ซึ่งสถานศึกษาสามารถน าสื่อการเรียนรูแ้ละนวตักรรม

ทางเทคโนโลยีดิจิทลัที่เกิดขึน้ไปประยุกตใ์ชใ้นการจัดการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ในยุค

ดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ ใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้ โดยเฉพาะสื่อการเรียนรูป้ระเภทสื่อดิจิทลั 

(Digital Media) ซึง่มีความหมายและองคป์ระกอบ ดงันี ้

  1.  สือ่ดิจิทลั หมายถึงสือ่ที่มีการน าเอาขอ้ความ กราฟิก ภาพเคลือ่นไหวเสยีงและวิดีโอ เป็นตน้ โดย

อาศยัความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีเขา้มาช่วยใหข้อ้มลูที่เป็นสื่อต่างๆ สามารถแปลงสภาพและเช่ือมโยง

เขา้ดว้ยกนัเพื่อประโยชนใ์นการใชง้าน 

  2. สื่อดิจิทัล มีองค์ประกอบดังนี  ้1) ข้อความ (Text) 2) เสียง (Audio) 3) ภาพนิ่ง     (Still 

Image) 4) ภาพเคลือ่นไหว (Animation) และ 5) ภาพวีดีโอ (Video) 

  ส านกังาน กศน.จงัหวดัประจวบคีรขีนัธ ์จึงมีนโยบายใหส้ถานศกึษาใชส้ื่อการเรยีนรูท้ี่เหมาะสมและ

สอดคลอ้งกับกระบวนการและวิธีการจัดการเรียนรูใ้นยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ จุดมุ่งหมายและ

มาตรฐานการเรียนรูข้องหลกัสตูรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 นโยบาย

และมาตรการปอ้งกนัและควบคมุการแพรร่ะบาดของโรคไวรสัโคโรนา่ (COVID-19) โดยมีขัน้ตอนตามระบบวงจร

คณุภาพของเดมมิ่ง (PDCA)  ดงันี ้ 
  การวางแผน (Plan) 

  สถานศกึษาควรเตรยีมการและวางแผนการด าเนินงาน ดงันี ้

  1. ประชมุชีแ้จงแนวทางการใชส้ือ่การเรยีนรูก้ารจดัการศกึษานอกระบบระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

ในยคุดิจิทลัตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ ใหบ้คุลากรในสงักดัทราบและการก าหนดรูปแบบการใชส้ื่อใหส้อดคลอ้ง

และเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา ความพรอ้มของผูเ้รียน รวมทัง้มาตรการป้องกันและควบคมุการแพร่

ระบาดของโรคไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) และวิถีชีวิตใหม ่(New Normal) 

  2. สง่เสริมและพฒันาครู กศน. ในการใชส้ื่อดิจิทลั สื่อสงัคมออนไลนแ์ละฐานขอ้มลูความรูด้ิจิทลั

ในการจดัการศกึษา 

  3. ให้สถานศึกษาถือปฏิบัติ ตามหนังสือส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่  ศธ 

0210.44/852 ลงวนัที่ 8 พฤษภาคม 2563 เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาและการจดัการเรียนรู ้ กศน. ใน

สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID–19) 
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  4. ใหส้ถานศึกษาด าเนินการจดัและส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูเ้นือ้หาสาระในแต่ละรายวิชาของ

หลกัสูตรสถานศึกษาผ่านทาง 1) สถานีวิทยุศึกษาและสถานีโทรทศันเ์พื่อการศึกษา (ETV.) ทัง้ระบบ Ku-

Band และ  C-Band Digital TV 2)  ช่ อ งทางอิ น เทอร์เน็ ตและ รูปแบบอื่ น  ๆ  ได้แก่  Application บน

โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือระบบ PC และ Tablet เช่น Facebook, Line, Youtube เป็นต้น 3) สื่อ Offline ใน

รูปแบบตา่ง ๆ เช่น  VTR. VDO. Clip. 4) หนงัสอือิเลก็ทรอนิกส ์(E-book) และ 5) Platform การเรยีนรู ้ฯลฯ  

  5. ใหส้ถานศึกษาในการดาวนโ์หลด QR Code สื่อการเรียนรู ้เช่น 1) คู่มือการเรียนการสอนเรื่อง

เพศศึกษาและทกัษะชีวิตในนกัเรียนแบบบรูณาการ 2) ชุดสื่อส าเร็จรูปยคุดิจิทลั หลกัสตูรตา้นทจุริตการศึกษา 

ไปใชใ้นการจดัการเรยีนการสอน 

  6. ใหส้ถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ามหลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขัน้

พืน้ฐาน พุทธศ ักราช 2551 ผ่านระบบ Online และ Offline ผ่าน Application ต่าง ๆ เช่น Google 

Classroom, Google sites, Google Forms, Google Docs, Google Sheet , Google Slides, Flipped 

Classroom, Zoom meeting, Google meet, Facebook, Line  OBS Studio ฯลฯ  ให้สอดคล้องกับ

สถานการณแ์ละความพรอ้มของผูเ้รยีน 

  7. ใหส้ถานศึกษาส ารวจความตอ้งการของ ครู กศน. และนกัศึกษา กศน. ในการพฒันาหรือจดัท า

สื่อดิจิทัลเพื่อน าไปใช้ในการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  ผ่านระบบออนไลน ์โดยใช้ 

(Google Forms) 
  การด าเนินการ (Do) 

  ส านกังาน กศน.จังหวดัประจวบคีรีขนัธ ์และสถานศึกษาในสงักดั ร่วมวางแผนเพื่อพฒันาบคุลากร

ทางดา้นการจดัท าสื่อดิจิทลัส าหรบัการเรียนการสอนออนไลนแ์ละน าแนวทางการใชส้ื่อการเรียนรูก้ารศึกษานอก

ระบบระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในยคุดิจิทลัตามแนวทางวิถีชีวิตใหมไ่ปสูก่ารปฏิบตัิ เช่น 

  1. การพฒันาบคุลากรใหม้ีความรู ้ความสามารถและทกัษะในการใชห้รอืจดัท าสือ่การเรยีนรูด้ิจิทลั 

ดงันี ้

   1.1 การสรา้งหอ้งเรยีนออนไลนด์ว้ย Google Classroom  

   1.2 การใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการศกึษา (Thailand Knowledge Portal : TKP)” หลกัสตูร 

“พฒันาคลงัความรูสู้ช่มุชน  

   1.3 การจดัท าวารสารออนไลนเ์พื่อการประชาสมัพนัธ ์

   1.4 การเขียนขา่วประชาสมัพนัธง์านดว้ยระบบออนไลน ์ 

   1.5 การใชง้านระบบการประชุมทางไกล (Conference) เพื่อสนบัสนุนการจัดกิจกรรมการ

เรยีนการสอนดว้ยระบบออนไลน ์ 
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  2. ใหส้ถานศึกษาด าเนินการจัดท าขอ้มูลสารสนเทศ ท าเนียบสื่อการเรียนรูผ้่านระบบเช่ือมโยง

แหล่งเรียนรู ้(Learning Resources Linkage System) ของหอ้งสมุดประชาชนจงัหวดัและอ าเภอ และแหล่ง

เรยีนรูค้ลงัขอ้มลูดา้นวิชาการ (Thailand Knowledge Protal) 

  3. ใหส้ถานศกึษาจดัท า จดัหาและพฒันาสื่อการเรียนรูเ้พื่อน าไปใชใ้นการจดัการศกึษานอกระบบ

ระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมและ

สนบัสนนุการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  

  4. ใหส้ถานศกึษาใชส้ือ่ดิจิทลัในการจดัการเรยีนรูต้ามความพรอ้มของสถานศกึษา ครูและผูเ้รยีน 

  5. ใหส้ถานศึกษาประเมินความพึงพอใจของนกัศกึษา กศน. ที่มีต่อสื่อการเรียนรูใ้นยคุดิจิทลัตาม

แนวทางวิถีชีวิตใหม ่ในโครงการและกิจกรรมตา่ง ๆ ผา่น Google Forms 

  6. ด าเนินการประชาสมัพนัธ์ข่าวสารกิจกรรมของส านักงาน กศน.จังหวดัประจวบคีรีขนัธ์ และ

สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เช่น Website, Facebook, 

Line และวารสารออนไลน ์(Online Journal) เป็นตน้ 

  7. ใหส้ถานศกึษาสรุปและรายงานผลการใชส้ือ่การเรยีนรูใ้นยคุดิจิทลัตามแนวทาง              วิถีชีวติ

ใหม ่ใหส้  านกังาน กศน.จงัหวดัประจวบคีรขีนัธ ์ทราบ 
  การตรวจสอบ (Check) 

  ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีข ันธ์  ตรวจสอบการน าแนวทางการใช้สื่อการศึกษา นอก

ระบบระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ ของสถานศึกษา            ในสงักดั 

ดงันี ้

  1. ก ากบั นิเทศ ติดตาม การใชส้ื่อการเรียนรูก้ารศึกษานอกระบบระดบัการศึกษา       ขัน้พืน้ฐาน 

ในยคุดิจิทลัตามแนวทางวิถีชีวิตใหม ่ของสถานศึกษา ผ่านการประชุมแบบ Online และ   การรายงานผลแบบ 
Offline  
  2. การประเมินความพึงพอใจของครู กศน. จากการพฒันาบคุลากรในโครงการและกิจกรรมดา้น

ตา่ง ๆ เก่ียวกบัการใชห้รอืพฒันาสือ่เทคโนโลยีดิจิทลั ท่ีส  านกังาน กศน.จงัหวดัประจวบคีรขีนัธ ์จดัขึน้ 

  3. การประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR)  

  การปรับปรุง (Action)  

  ส านกังาน กศน.จงัหวดัประจวบคีรขีนัธ ์น าขอ้มลูที่ไดจ้ากการตรวจสอบมาด าเนินการวิเคราะหแ์ละ

น าไปใชใ้นการสง่เสริมและสนบัสนนุใหส้ถานศกึษาในสงักดัทกุแห่ง มีการพฒันาสื่อการเรียนรูใ้หส้อดคลอ้งกบั

ยคุดิจิทลัและแนวทางวิถีชีวิตใหม ่(New Normal) รวมถึงการพฒันาหอ้งเรยีนออนไลนใ์หม้ีการจดักิจกรรมการ

เรียนรูใ้นรูปแบบที่หลากหลาย วดัและประเมินผลใหค้รอบคลมุ      ทกุรายวิชา นอกจากนี ้ยงัไดม้อบหมายให้

สถานศกึษาน าผลการประเมินความพงึพอใจไปใชใ้นการจดัหาหรอืพฒันาสือ่ที่เอือ้ตอ่การเรยีนรูท้ัง้แบบ Online 

และ Offline โดยค านึงถึงศกัยภาพหรือความพรอ้มของผูเ้รยีน ความสอดคลอ้งกบัหลกัสตูรสถานศกึษา วิธีการ

เรยีนรู ้สถานการณ ์มาตรการปอ้งกนัและควบคมุการแพรร่ะบาดของโรคไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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6.  แนวทางการวัดและประเมินผลการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น
พื้ น ฐ า น 
ในยุคดจิทิลัตามแนวทางวิถชีีวิตใหม่ 
  ส านักงาน กศน. ได้มอบนโยบายการจัดการเรียนการสอนของ  กศน. ตามแนวทางวิถีชีวิต

ใหม่ (New Normal) เรื่องแนวทางการจดัการศึกษาและการจดัการเรียนรู ้กศน. ในสถานการณ์       การแพร่

ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) กศน. เรียนรูไ้ดท้กุที่ ทกุเวลา ดงันัน้ สถานศึกษาจึงควร

เตรียมความพรอ้มในการปรับรูปแบบการวัดและประเมินผล ทั้งในรูปแบบของออฟไลน ์(Offline)  และ

ออนไลน ์(Online) โดยเลือกใหเ้หมาะสมกับสภาพของผูเ้รียนและความพรอ้มของสถานศกึษาวา่จะประเมนิ

ในรูปแบบใด โดยค านึงถึงความสอดคลอ้งและเหมาะสมกับธรรมชาติของรายวิชา ควบคู่ไปกับกิจกรรมการ

เรียนรูข้องผูเ้รียน ส านกังาน กศน.จังหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จึงก าหนดแนวทางในการวดัและประเมินผลในยคุ

ดิจิทลัตามแนวทางวิถีชีวิตใหม ่ดงันี ้
  1.   การประเมินผลระหว่างภาคออนไลน ์

   การวางแผน (PLAN) 

   1.  ศึกษาแนวทางการวดัและประเมินผลตามแนวทางในการจัดการศึกษานอกระบบระดับ

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในยคุดิจิทลัตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่  

   2.  ผูบ้รหิารสถานศกึษาก าหนดเป็นวาระการประชมุเพื่อชีแ้จงบคุลากรสถานศกึษา  

   3. มอบหมายและแตง่ตัง้ผูร้บัผิดชอบ  

   4. ก าหนดโครงการในแผนการปฏิบตัิงานประจ าปี 

   5. บรหิารจดัการงบประมาณตามโครงการ 

   6. ด าเนินการพฒันาบคุลากร 

   7. เตรยีมการบรหิารงานวิชาการ  

   7.1  ก าหนดวิธีการวดัและประเมินผลผา่นระบบออนไลน ์

   7.2 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการ การวัดและประเมินผล เช่น ITW, 
Google Classroom, Google Forms, Google Site, Google Drive, Line, Facebook, Microsoft Office 

Excel, QR-CODE, LINK ฯลฯ 
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  8. สถานศึกษาแต่งตัง้คณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา โดยมีการวางแผนการนิเทศ

และนิเทศติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบาย มาตรการและที่ก าหนด และรายงานผลให้ส  านกังาน กศน.

จงัหวดัประจวบคีรขีนัธ ์ทราบภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

  การด าเนินการ (DO) 

  สถานศึกษาสามารถน านโยบายและแนวทางไปสูก่ารปฏิบตัิ เพื่อด าเนินการวดัและประเมินผล

ตามแนวทางในการจดัการศกึษานอกระบบระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในยคุดิจิทลัตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ โดย

ใช้วิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรูท้ี่มีมาตรฐาน มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมกับสภาพของ

สถานศึกษาและบริบทของผูเ้รียน มีการจดัท าขอ้สอบออนไลนเ์พื่อใชใ้นการประเมินผลกลางภาคของนกัศกึษา 

กศน. ตามหลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา ขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีแนวทางการ

ด าเนินงาน ดงันี ้
  ครูผู้สอน 

  1. ด าเนินการจดัท าแผนการจดัการเรียนรูต้ามแผนการลงทะเบียนเรียน หลกัสตูรการศึกษา

นอกระบบระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบดว้ยแผนการสอนรายวิชา แบบทดสอบ

ก่อน - หลงัเรยีน โดยจดัท าใบความรู ้ ใบงานและงานท่ีมอบหมาย และจดัท าแบบทดสอบวดัผลระหวา่งภาคเรยีน 

  2. ออกแบบทดสอบวัดผลระหว่างภาคเรียน  โดยใช้โปรแกรม Google Forms ส าหรับ

ประเมินผลกลางภาคออนไลน ์  และรวบรวมคลังข้อสอบไวใ้นระบบ Google Site ส าหรบัเป็นช่องทางให้

ผูเ้รยีนไดเ้ขา้ระบบการสอบรายบคุคล โดยจดัท าเป็น 2 ช่องทางใหผู้เ้รยีนไดเ้ลอืกการเขา้ระบบ ไดแ้ก่ QR-CODE 

และ LINK 

  3. ด าเนินการประเมินผลกลางภาคออนไลนโ์ดยน า QR-CODE ใหผู้เ้รียนสแกนเพื่อเขา้ท า

ขอ้สอบระหว่างภาคเรียนตามรายวิชาที่ผูเ้รียนไดล้งทะเบียน หรือส่ง LINK ใหผู้เ้รียนรายบุคคลหรือเขา้ระบบ 

Group Line กรณีผูเ้รยีนที่ไมส่ามารถมาพบกลุม่ได ้

  4. สรุปผลคะแนนการวดัผลระหว่างภาคเรียน โดยน าผลคะแนนของผูเ้รียนรายบุคคลจาก

โปรแกรม Google Forms ที่สามารถดาวน์โหลดข้อมูลออกมาเป็นไฟล์ Microsoft Office Excel เพื่อ

ด าเนินการบนัทกึขอ้มลูเขา้ระบบโปรแกรมทะเบียนนกัศกึษา ITw51 

  ผู้เรียน 

  1. ด าเนินการสมคัรบญัชี Gmail ส าหรบัใชใ้นกิจกรรมการเรียนรูด้ว้ยระบบออนไลน ์โดยมี

ครูผูส้อนเป็นท่ีปรกึษาในการสมคัรเขา้ใชบ้รกิารของ Gmail  

  2. ด าเนินการเขา้ระบบการสอบวดัผลระหวา่งภาคเรียน โดย สแกน QR-CODE จากครูผูส้อน

เพื่อเขา้ท าขอ้สอบระหวา่งภาคเรยีนตามรายวิชาที่ไดล้งทะเบียน กรณีผูเ้รยีนที่ไมส่ามารถมาพบกลุม่ไดร้บั LINK 

จากระบบ Group Line ของ กศน.ต าบล เพื่อท าขอ้สอบไดเ้ช่นกนั 
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คู่มือการด าเนินงานตามแนวทางการจดั กศน.ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในยุคดิจทิลัตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ 

 

  3. ดูผลคะแนนการสอบไดท้นัทีที่ท  าขอ้สอบระบบออนไลนเ์สร็จเรียบรอ้ย  หากกรณีสอบไม่

ผา่นติดตอ่ครูผูส้อนเพื่อด าเนินการแกไ้ขหรอืขอสอบซอ่มออนไลนต์อ่ไป 

  สถานศึกษา 

  1.   ด าเนินการจัดท าคลงัขอ้สอบระหว่างภาคเรียนระบบออนไลน ์ดว้ยระบบ Google Site 

ของสถานศึกษาในแต่ละภาคเร ียน โดยบนัทึกฐานขอ้ม ูลคลงัขอ้สอบเขา้ระบบ Google Drive ของ

สถานศกึษา 

  2. จดัท า ปรบัปรุง เพิ่มเติมรายวิชาที่ลงทะเบียนใหม ่เพื่อใหส้ถานศกึษามีคลงัขอ้สอบระหวา่ง

ภาคเรยีนระบบออนไลนค์รบในทกุรายวิชา ทกุระดบัการศกึษา 

 

  การตรวจสอบ (Check) 

  1. ตรวจสอบจากคะแนนการวดัและประเมินผลระหวา่งภาคของนกัศกึษา กศน. 

  2. ตรวจสอบจากการประเมินผลความพึงพอใจของนกัศกึษา กศน. ในการวดัและประเมินผล

ระหวา่งภาค 

  3. ตรวจสอบจากผลการวัดและประเมินในโปรแกรมทะเบียนนักศึกษา ( ITw51) ของ

สถานศกึษา  
  การปรับปรุงแก้ไข (Action) 

  1. น าผลจากการวดัและประเมินผลระหว่างภาคมาใชใ้นการปรบัปรุงและพฒันา           การ

จดัการเรียนรูเ้พ่ือยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศกึษา กศน. ในรายวิชาที่มีคะแนน            ต ่ากวา่คา่

เปา้หมายที่ก าหนด 
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คู่มือการด าเนินงานตามแนวทางการจดั กศน.ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในยุคดิจทิลัตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ 

 

  2. น าข้อเสนอแนะจากการนิเทศ ติดตาม มาพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ เช่น การให้มีคลงัขอ้สอบระหว่างภาคเรียนในระบบออนไลนค์รบทกุรายวิชา ทกุระดบั

การศกึษา เป็นตน้ 

  2. การสอบซ่อมออนไลน ์

   การสอบซ่อมออนไลน์ตามแนวทางในการวัดและประเมินผลการศึกษานอกระบบระดับ

การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ในยุคดิจิทลัตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ ส านกังาน กศน.จังหวดัประจวบคีรีขนัธ ์          มี

ขัน้ตอนการด าเนินงานตามระบบวงจรคณุภาพของเดมมิ่ง (PDCA) ดงันี ้   

   การวางแผน (Plan)    

   ระดับจังหวัด 

   1. แตง่ตัง้คณะท างานและผูร้บัผิดชอบ  

   2. ก าหนดโครงการในแผนการปฏิบตัิการประจ าปี 

   3. จดัสรรงบประมาณและบรหิารจดัการงบประมาณตามโครงการ 

   4. แจง้แนวทางการสอบซอ่มออนไลนใ์หส้ถานศกึษาทราบ 

   5. ประสานสถานศกึษาในสงักดัเพื่อรว่มกนัก าหนดวนัสอบซอ่มออนไลน ์

   6. ด าเนินการพฒันาบคุลากรในการท าแบบทดสอบออนไลนเ์พื่อน ามาใชใ้นการ            สอบ

ซอ่มหรอืคดัเลอืกขอ้สอบจากคลงัขอ้สอบในการจดัท าแบบทดสอบ 

   7. การเตรยีมการบรหิารงานวิชาการ  

    7.1  ก าหนดแนวทางการสอบซ่อมออนไลนใ์หส้อดคลอ้งกบันโยบายของส านกังาน กศน. 

และแนวทางการวดัและประเมินผลตามหลกัสตูรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษา                  ขัน้พืน้ฐาน 

พทุธศกัราช 2551 

    7.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการ เช่น ITw51, 
Google Classroom, Google Forms, Line, Facebook, Microsoft Office Excel,             QR-CODE, 
Link, Google Site, Google Drive ฯลฯ 
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คู่มือการด าเนินงานตามแนวทางการจดั กศน.ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในยุคดิจทิลัตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ 

 

    7.3 จดัท าระบบลงทะเบียนส าหรบัรายวิชาที่จะเปิดใหม้ีการสอบซอ่มและระบบ Internet 

และ Website ส าหรบัสอบซอ่มของส านกังาน กศน.จงัหวดัประจวบคีรขีนัธ์ 

    7.4 จดัท าคูม่ือการใชง้านเว็บไซตแ์บบทดสอบออนไลน ์

   8. วางแผนการก าก ับ น ิเทศและติดตามผล  ร่วมกับคณะกรรมการนิเทศภายในของ

สถานศกึษา  
   การด าเนินการ (Do)  

   ระดับสถานศึกษา  

   1. ศกึษาคูม่ือการใชง้านเว็บไซตแ์บบทดสอบออนไลน ์

   2. แตง่ตัง้คณะท างานรบัผิดชอบการด าเนินการสอบซอ่มออนไลน ์

   3. เปิดรบัลงทะเบียนการสอบซอ่มออนไลนข์องนกัศกึษาและบนัทกึขอ้มลูเขา้ระบบ ITw51 ทัง้ 

3 ระดบัการศกึษา 

   4. แจง้รายช่ือรายวิชาที่จะด าเนินการสอบซอ่มออนไลนท์ัง้ 3 ระดบัการศกึษา               ใหส้  านกังาน 

กศน.จงัหวดัประจวบคีรขีนัธ ์ทราบขอ้มลู 

   5. เมื่อไดร้บั Link หนา้เว็บไซตร์ะบบการสอบซ่อมออนไลน ์ใหเ้จา้หนา้ที่ผูร้บัผิดชอบดแูลการ

สอบซ่อมออนไลนข์องสถานศึกษา จดัท า QR-Code และ Link รายวิชาที่จะสอบซ่อมและด าเนินการ Print 

QR-Code ส าหรบัการด าเนินการสอบในวนัและเวลาที่ก าหนด 

   6. ด าเนินการสอบซ่อม โดยให้ผู้เรียนเข้าสอบซ่อมตามช่วงเวลาที่สถานศึกษาก าหนด 

ลงทะเบียนผูเ้ขา้สอบซ่อม ผูเ้ขา้สอบซ่อมสแกน  QR-Code ในรายวิชาที่ลงทะเบียนสอบซ่อม หากพบว่า

ผูเ้รยีนมีปัญหาในการเขา้ระบบการสอบซ่อมออนไลน ์ใหเ้จา้หนา้ที่ดแูลรบัผิดชอบการสอบ ด าเนินการช่วยเหลือ 

แกไ้ข ใหผู้เ้รยีนสามารถเขา้สอบไดต้ามก าหนด 

   7. เมื่อผูเ้รียนสอบซ่อมออนไลนเ์สร็จสิน้แลว้ ใหแ้จง้ผลคะแนนการสอบซ่อมใหผู้เ้รียนทราบ 

โดยผูเ้รยีนสามารถเรยีกดผูลคะแนนไดจ้ากระบบการสอบซอ่มไดท้นัที 

   8. ใหเ้จา้หนา้ที่ผูร้บัผิดชอบดแูลการสอบซอ่มออนไลนร์ะดบัอ าเภอ จดัเก็บขอ้มลูคะแนนผูเ้ขา้

สอบซอ่มออนไลน ์

   9. ใหเ้จา้หนา้ที่งานการศึกษาขัน้พืน้ฐานของสถานศกึษาบนัทึกขอ้มลูการสอบซ่อม เขา้ระบบ 
ITw51 

   ระดับจังหวัด  

   1. จดัท าระบบลงทะเบียน แจง้รายวิชาที่ตอ้งสอบซอ่มออนไลนเ์ป็นรายอ าเภอ 

   2. แจง้ช่ือเว็บไซตแ์ละระบบสอบซอ่มออนไลนข์องส านกังาน กศน.จงัหวดัประจวบคีรขีนัธ ์

   3. น าขอ้มลูรายวิชาที่สอบซอ่มออนไลนข์องแตล่ะอ าเภอจากการลงทะเบียนสอบซอ่มไปจดัท า 

Link ขอ้สอบของแตล่ะอ าเภอเขา้สูร่ะบบ โดยแบง่เป็น 3 ระดบั คือ ระดบัประถมศกึษา มธัยมศกึษาตอนตน้และ

มธัยมศกึษาตอนปลาย 
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คู่มือการด าเนินงานตามแนวทางการจดั กศน.ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในยุคดิจทิลัตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ 

 

   4. เมื่อสอบเสรจ็แลว้เจา้หนา้ที่แตล่ะอ าเภอสามารถดงึคะแนนแตล่ะวิชาและ Download เป็น 

File Excel ส าหรบัเก็บเป็นรายงานได ้ 

   การตรวจสอบ (Check) 

   1. ตรวจสอบการใชง้านระบบสอบซอ่มออนไลนจ์ากเจา้หนา้ที่คมุสอบดว้ย Google Forms 

   2. ตรวจสอบจากการประเมินและรายงานผลการด าเนินงานการสอบซอ่มออนไลน ์

   การปรับปรุงแก้ไข (Action) 

   1. น าผลจากการด าเนินงานการสอบซอ่มออนไลนม์าใชใ้นการพฒันาการจดัการเรยีนรู ้

   2. ปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและใช้งานได้ง่ายมากยิ่งขึน้ในการด าเนินงาน  จัดสอบซ่อม

ออนไลนใ์นภาคเรยีนถดัไป 

 

 

 

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์แบบทดสอบออนไลน์   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ระบบสอบออนไลน์  (สอบซ่อม) ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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คู่มือการด าเนินงานตามแนวทางการจดั กศน.ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในยุคดิจทิลัตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการน าคะแนนของนักศึกษาแยกเป็นอ าเภอ 
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คู่มือการด าเนินงานตามแนวทางการจดั กศน.ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในยุคดิจทิลัตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ 
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คู่มือการด าเนินงานตามแนวทางการจดั กศน.ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในยุคดิจทิลัตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ 
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คู่มือการด าเนินงานตามแนวทางการจดั กศน.ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในยุคดิจทิลัตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ 

 

วิธีการโหลดไฟลใ์น Google Sheet เป็นไฟล ์Excel เพื่อจัดเก็บ 
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คู่มือการด าเนินงานตามแนวทางการจดั กศน.ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในยุคดิจทิลัตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ 

 

 

 

 

 



65 

 

 
 
 

คู่มือการด าเนินงานตามแนวทางการจดั กศน.ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในยุคดิจทิลัตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

  3. การทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์(E-Exam) 
 

  4. การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) 

 

  5. การประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 

 3. การทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) 
  ส านักงาน กศน. มีนโยบายให้ใช้การทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) เพื่อ
รองรับการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ (N-NET) หลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กับนักศึกษา กศน. ที่พลาดและขาดสอบการประเมิน
คุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ (N-NET) ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) หรือ สทศ. โดยส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานตาม
ระบบวงจรคุณภาพของเดมม่ิง (PDCA) ในการจัดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-exam) ดังนี้ 
  การวางแผน (Plan)  

  1.  ประชุมวางแผนเพ่ือการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) ร่วมกับ
สถานศึกษา 

  2.  แต่งตั้งคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบ  

  3. วางแผนบริหารการทดสอบด้วยระบบอเิล็กทรอนิกส์ (E-Exam) ในแต่ละภาคเรียน 
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คู่มือการด าเนินงานตามแนวทางการจดั กศน.ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในยุคดิจทิลัตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ 

 

   3.1  บริหารจัดการงบประมาณจัดสรรให้ กศน.อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็น
ศูนย์สอบฯ จ านวนเงิน 10,000 บาท : ภาคเรียน (20,000 บาท : ปี) 
   3.2 ด าเนินการพัฒนาบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

   3.3 การบริหารจัดการการสอบ 

    3.3.1  ชี้แจงแนวทางการด าเนินการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์                          
(E-Exam) ของส านักงาน กศน. ให้ กศน.อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นศูนย์สอบฯ ทราบและ
ด าเนินการ 

    3.3.2 แจ้งก าหนดวันและเวลาในการสอบ E-Exam และให้สถานศึกษา              
ทุกแห่งการส่งรายชื่อนักศึกษาที่เข้าสอบ E-Exam 

    3.3.3 แจ้งศูนย์ทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) คือ กศน.อ าเภอ
เมืองประจวบคีรีขันธ์ เรื่องก าหนดวันและเวลาในการ Download ข้อสอบ วันและเวลาในการ
ทดสอบด้วยระบบอเิล็กทรอนิกส์ (E-Exam) 

    3.3.4 แจ้งศูนย์ทดสอบฯ คือ กศน.อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ เรื่องการ
แต่งตั้งกรรมการในการด าเนินการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) 

    3.3.5 ชี้แจงแนวทางการวัดและประเมินผลตามแนวทางในการจัดการศึกษา
ในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ 
    3.3.6 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการ การพัฒนาปรับปรุงเครื่อง
คอมพิวเตอร์ให้มีความพร้อมในการใช้งาน   

 การด าเนินการ (Do)  

 1. คุณสมบัติผู้ลงทะเบียนสอบ 

  1.1  กรณีปกติ 
   1.1.1  นักศึกษา กศน. ที่ขาดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
การศึกษานอกระบบโรงเรียนของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.)    
ในภาคเรียนก่อนหน้า 

  1.2 กรณีพิเศษ 

   1.2.1 นักศึกษา กศน. ที่ขาดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน 
การศึกษานอกระบบโรงเรียนของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  (องค์การมหาชน) (สทศ.)    
ในภาคเรียนก่อนหนา้ แต่ไม่ได้ลงทะเบียนในระยะเวลาที่ก าหนด หรือ 

   1.2.2 นักศึกษา กศน. ที่ขาดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
การศึกษานอกระบบโรงเรียนของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  (องค์การมหาชน) (สทศ .)    
ในภาคเรียนก่อน แต่มีเหตุจ าเป็นไม่สามารถเข้าสอบ ณ ศูนย์ทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์       (E-

Exam) ในจังหวัดของตนเองได้ หรือ 

   1.2.3 นักศึกษา กศน. ที่ขาดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
การศึกษานอกระบบโรงเรียนของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  (องค์การมหาชน) (สทศ .)    
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ในภาคเรียนก่อน แต่มีเหตุจ าเป็นไม่สามารถเข้าสอบ ณ ศูนย์ทดสอบด้วยระบบอเิล็กทรอนิกส์       (E-

Exam) ในจังหวัดของตนเองได้ หรือ 

   1.2.4 นักศึกษาที่ไม่เคยส่งรายชื่อเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
การศึกษานอกระบบโรงเรียนของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) 
   1.2.5 แนวทางในการพิจารณานักศึกษาเข้าสอบกรณีพิเศษ 

     1)  กรณีที่ 1 นักศึกษา กศน. ที่ขาดสอบการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) (สทศ) ในภาคเรียนก่อนหน้า แต่ไม่ได้ลงทะเบียนในระยะเวลาที่ก าหนด  โดยมีหลักฐาน
ประกอบการพิจารณา คือ  
      - ใบค าร้องขอเข้าสอบกรณีพิเศษ 

      - ผลการตรวจสอบการลงทะเบียนสอบ N-NET 

     2) กรณีที่  2 นักศึกษา กศนที่ขาดสอบการทคสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) (สทศ.) ในภาคเรียนก่อน แต่มีเหตุจ าเป็นไม่สามารถเข้าสอบ ณ ศูนย์ทดสอบด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) ในจังหวัดของตนเองได้ โดยมีหลักฐานประกอบการพิจารณา คือ 

      - ใบค าร้องขอเข้าสอบกรณีพิเศษ 

      - ผลการตรวจสอบการลงทะเบียนสอบ N-NET 

      - หลักฐานแสดงความจ าเป็นในการสอบต่างศูนย์สอบ เช่น ส าเนา
ทะเบียนบ้าน สัญญาจ้างงาน เป็นต้น 

     3) กรณีที่ 3 นักศึกษา กศน.ที่ขาดสอบการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  (องค์การ
มหาชน) (สทศ.) ในภาคเรียนปัจจุบัน เนื่องจากมีเหตุจ าเป็นในการขาดสอบ  โดยมีหลักฐาน
ประกอบการพิจารณา คือ 

      - ใบค าร้องขอเข้าสอบกรณีพิเศษ 

      - ผลการตรวจสอบการลงทะเบียนสอบ N-NET 

      - หลักฐานแสดงเหตุผลความจ าเป็นในการขาดสอบ เช่น  ป่วย-
ใบรับรองแพทย ์ติดราชการทหาร หนังสือแจ้งไปราชการ เป็นต้น 

     4) กรณีที่ 4 นักศึกษาที่ไม่เคยส่งรายชื่อเข้ารับการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ         (องค์การ
มหาชน) (สทศ.) โดยมีหลักฐานประกอบการพิจารณา คือ 

      - ใบค าร้องขอเข้าสอบกรณีพิเศษ 

      - ผลการตรวจสอบการลงทะเบียนสอบ N-NET 

      - ใบระเบียนแสดงผลการเรียน 

      - หลักฐานแสดงความจ าเป็นที่ต้องใช้วุฒิการศึกษาเช่น หนังสือรับเข้า
ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา หนังสือปรับวุฒิเงินเดือน เป็นต้น 
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 2. การลงทะเบียนสอบ 

  2.1   นักศึกษายื่นค าร้องขอลงทะเบียนการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) 
ที่สถานศึกษา ตามวันและเวลาที่ก าหนด 

  2.2 สถานศึกษาพิจารณาค าร้องขอลงทะเบียนสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์             ถ้า
สถานศึกษาอนุญาตให้เข้าสอบ ให้ด าเนินการลงทะเบียนสอบด้วยวิธีการที่ส านักงาน กศน. ก าหนด 
วิธีการลงทะเบียนให้ด าเนินการตามขั้นตอนการใช้งานระบบการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์           
(E-Exam) 

  2.3 สถานศึกษาแจ้งก าหนดการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (E-Exam) ให้
นักศึกษาทราบ 

 3. การลงทะเบียนสอบกรณีพิเศษ 

  3.1 นักศึกษายื่นค าร้องขอลงทะเบียนการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์กรณีพิเศษ   
ที่สถานศึกษา ตามวันและเวลาที่ก าหนด 

  3.2 สถานศึกษาตรวจสอบค าร้องของนักศึกษาและเสนอไปยังส านักงาน กศน.จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 
  3.3 ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  พิจารณาค าร้อง หากอนุญาตจะส่ง              
ค าร้องไปยังส านักงาน กศน. เพ่ือขออนุมัติเข้าสอบกรณีพิเศษ  ถ้าส านักงาน กศน.อนุมัติให้เข้าสอบ
กรณีพิเศษแล้ว จะประสานไปยังศูนย์ทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือลงทะเบียนวันเวลาสอบ
ของนักศึกษา วิธีการลงทะเบียนสอบกรณีพิเศษ ให้ด าเนินการตามขั้นตอนการใช้งานระบบการ
ทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์(E-Exam) 

  3.4 ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์แจ้งผลการพิจารณาค าร้องขอเข้าสอบ
กรณีพิเศษที่ส านักงาน กศน.พิจารณาแล้วไปยังสถานศึกษา 

  3.5 สถานศึกษาแจ้งผลการพิจารณาค าร้องให้นักศึกษาทราบ 

 4. การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดสอบ 

  4.1 กศน.อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นศูนย์ทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Exam) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจั ดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ                      
ศูนย์ทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย 

   4.1.1   ประธานสนามสอบ หมายถึง ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 
ที่เป็นศูนย์ทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้ท าหน้าที่ประธาน
สนามสอบ จากหัวหน้าศูนย์ทดสอบ (แนบค าสั่ง/ระเบียบมอบอ านาจให้สถานศึกษาแต่งตั้ง
คณะกรรมการคุมสอบระดับสนามสอบ) 
   4.1.2 กรรมการคุมสอบ หมายถึงบุคลากรสังกัดส านักงาน กศน.ที่ท าหน้าที่
ควบคุมการสอบ ประกอบด้วย 

    1)  ข้าราชการหรือพนักงานราชการที่ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้เข้าสอบ
อย่างน้อย 1 คน  
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    2) เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบการสอบ หมายถึงผู้ที่มีความรู้ ความ สามารถ
ในการใช้งานและแก้ไขระบบการจัดสอบด้วยระบบอเิล็กทรอนิกส์ (E-Exam) อย่างน้อย 1 คน 

 5. การเตรียมความพร้อมก่อนการจัดสอบ 

  5.1 กศน.อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ซ่ึงเป็นศูนย์ทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Exam) จะตรวจสอบเตรียมความพร้อมของระบบอิเล็กทรอนิกส์ ภายในศูนย์ทดสอบด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) ได้แก่ ก าหนดการลงทะเบียน ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์
ที่เก่ียวข้อง ระบบเครือข่าย Internet ระบบไฟฟ้า ฯลฯ 

  5.2 Download ข้อมูลการลงทะเบียนตามที่ส านักงาน กศน.ก าหนด   

  5.3 จัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ได้แก่ ระเบียบการสอบฯ ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ผังการสอบ
และใบลงลายมือชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (วิธีการตามขั้นตอนการใช้งานระบบ) 
  5.4 ติดประกาศ ระเบียบการสอบฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ผังการสอบที่หน้าห้องสอบ 
และ/หรือสถานที่ท่ีเหมาะสม เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

  5.5 ประสานไปยังสถานศึกษาเพ่ือติดตามนักศึกษาให้เข้าสอบตามวัน เวลาที่
ลงทะเบียนสอบ 

 6. การด าเนินการจัดสอบ 

  ในการด าเนินการจัดสอบ คณะกรรมการด าเนินการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Exam) มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  6.1 ประธานสนามสอบต้องปฏิบัติหน้าที่ดังนี ้
   6.1.1 ก ากับการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของศูนย์ทดสอบด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) ให้มีความสุจริต โปร่งใสและเป็นธรรม 

  6.2 กรรมการคุมสอบต้องแต่งกายสุภาพ เรียบร้อยและมาปฏิบัติหน้าที่ก่อนเวลา
ด าเนินการสอบอย่างน้อย 30 นาท ีและปฏิบัติหน้าที ่ดังนี้ 
   6.2.1 ตรวจความเรียบร้อยในห้องสอบ 

   6.2.2 ตรวจสอบการแต่งกายและบัตรประจ าตัวนักศึกษา หรือบัตรประจ าตัว
ประชาชนหรือบัตรอ่ืนที่หน่วยงานราชการออกให้ ให้ตรงกับบัญชีรายชื่อและอนุญาตให้นักศึกษา   
เข้าห้องสอบ 

   6.2.3 หา้มนักศึกษาน าอุปกรณ์สื่อสาร เครื่องคิดเลขและสัมภาระเข้าห้องสอบ 

   6.2.4 ให้นักศึกษานั่งสอบตามท่ีนั่งที่ก าหนด 

   6.2.5 ตรวจสอบบัตรประจ าตัวนักศึกษา และบัตรประจ าตัวประชาชนให้ตรงกับ
บัญชีรายชื่อ และให้นักศึกษาลงลายมือชื่อในใบเซ็นชื่อของผู้เข้าสอบหลังจากเริ่มสอบแล้ว 15 นาท ี

   6.2.6 ก ากับ ดูแลให้นักศึกษาด าเนินการสอบจนครบเวลาสอบ โดยไม่อนุญาตให้
นักศึกษาออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลาสอบ หากมีเหตุจ าเป็นให้นักศึกษาขออนุญาตกรรมการ             
คุมสอบและอยู่ในความควบคุมของกรรมการคุมสอบอย่างใกล้ชิด 
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   6.2.7 กรณีที่พบเหตุการณ์ที่ส่อไปในทางทุจริตหรือมีเหตุการณ์อ่ืน ๆ ที่ท าให้           
ไม่สามารถด าเนินการสอบได้เป็นปกติ ให้รายงานพร้อมแนบหลักฐานที่เกี่ยวข้องเสนอต่อประธาน
สนามสอบ 

   6.2.8 รักษาความลับของแบบทดสอบโดยไม่อ่านแบบทดสอบหรือไม่ให้บุคคล
อ่ืนอ่านแบบทดสอบ ยกเว้นผู้เข้าสอบหน้าจอในรายวิชานั้น 

   6.2.9 ตักเตือนผู้เข้าทดสอบหน้าจอที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ค าสั่งหรือค าแนะน า
ของกรรมการคุมสอบ หากไม่ปฏิบัติตามให้รายงานประธานศูนย์ทดสอบ 

   6.2.10  เชิญผู้เข้าทดสอบหน้าจอที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ค าสั่งหรือค าแนะน าของ
กรรมการคุมสอบออกจากห้องสอบหลังจากที่ได้ตักเตือนแล้ว 

   6.2.11 นักศึกษาที่สมัครสอบหน้าจอต้องปฏิบัติตนในการเข้าสอบ ดังนี้ 
    1)  แสดงบัตรประจ าตัวสอบและบัตรประจ าตัวประชาชนต่อกรรมการ
คุมสอบก่อนเข้าห้องสอบ 

    2) เข้าทดสอบตามวัน เวลาและสถานที่ตามประกาศที่สถานศึกษา
ก าหนดและเข้าทดสอบก่อนเวลาเริ่มสอบ 15 นาที หากไม่มาเข้าสอบตามวันเวลาที่ก าหนดให้ถือว่า
สละสิทธิ์ 
    3) ได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบก่อนเข้าและออกจากห้องสอบ
ทุกครั้ง 

    4) เข้ารับการแนะน าจากกรรมการคุมสอบหรือศึกษาเอกสารขั้นตอน
การสอบด้วยตนเอง 

    5) แต่งกายสุภาพ เรียบร้อยตามสากลนิยม 

    6) เข้านั่งทดสอบตามเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่กรรมการคุมสอบก าหนด 
พร้อมแสดงบัตรประจ าตัวนักศึกษา และบัตรประจ าตัวประชาชนไว้บนโต๊ะที่นั่งทดสอบ เพ่ือให้
กรรมการตรวจสอบ 

    7) ใช้อุปกรณ์ที่กรรมการคุมสอบให้ใช้เท่านั้น ห้ามน าอุปกรณ์ต่าง ๆ 
เช่น ปากกา เครื่องค านวณ โทรศัพท์มือถือหรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ เข้าห้องทดสอบ 

    8) ลงลายมือชื่อผู้เข้าทดสอบด้วยตนเอง ในใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบหน้าจอ
ทีก่รรมการคุมสอบจัดให้ 
    9) ห้ามส่งเสียงดัง อ่านออกเสียงแบบทดสอบ พูดคุย ปรึกษาหารือ ลอก
ค าตอบผู้อ่ืนหรือกระท าการอันก่อให้เกิดความเดือดร้อน ร าคาญต่อผู้อ่ืนในขณะการด าเนินการ 
ทดสอบหน้าจอ 

    10)  รายงานผลการสอบให้นักศึกษาทราบและส่งผลการสอบไปยัง
สถานศึกษานักศึกษาที่เข้าสอบ 

    11)  เมื่อนักศึกษาที่สมัครสอบหน้าจอได้สอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
กรรมการคุมสอบต้องออกรายงานผลการสอบให้แก่ผู้ เข้าสอบและให้สถานศึกษาของผู้เข้าสอบ โดย
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ต้องได้รับการลงลายมือชื่อของกรรมการคุมสอบ ลายมือชื่อของหัวหน้าสถานศึกษาและประทับตรา
ของสถานศึกษาท่ีเป็นศูนย์ทดสอบท่ีส านักงาน กศน.ก าหนด จึงจะถือว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้องสมบูรณ์ 
 การตรวจสอบ (Check) 

 1. ตรวจสอบจากการประเมินผลการเข้าทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) ของ
นักศึกษาในแต่ละภาคเรียน โดยนักศึกษาสามารถท าข้อสอบและทราบผลคะแนนทันทีที่สอบเสร็จ  
 2. ตรวจสอบสถิติการเข้าสอบ-ขาดสอบจากระบบบริหารจัดการของศูนย์สอบในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) 
 3. ตรวจสอบจากประเมินผลความพึงพอใจในการด าเนินงาน 

 4. ตรวจสอบจากสรุปรายงานผลของศูนย์ทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam)  
 การปรับปรุงแก้ไข (Action) 

 1. สถานศึกษาน าผลการทดสอบมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการกระบวนการและวิธีการ
จัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 2. สถานศึกษาจัดท าโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ
ผู้เรียนให้สูงขึ้นกว่าเดิม 

 

 
 
 
 

 4. การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) 

  ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ท าหน้าที่เป็นศูนย์สอบในการบริหารการจัด
สอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (Non-Formal National 

Educational Test :  N - NET )  เพื่อวัดความรู้และความคิดของนักศึกษาภาคเรียนสุดท้ายใน
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ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของหลักสูตรการศึกษา         
นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยจัดสอบครอบคลุมเนื้อหา 5 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ได้แก่ สาระทักษะการเรียนรู้ สาระความรู้พื้นฐาน  สาระการประกอบอาชีพ สาระทักษะ
การด าเนินชีวิตและสาระการพัฒนาสังคม โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดสอบ ดังนี้ 
  1.  เพ่ือทดสอบความรู้และความคิดของนักศึกษาในระดับประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

  2. เพ่ือน าผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนรู้ของสถานศึกษา 

  3. เพ่ือประกอบการส าเร็จการศึกษา 

  4. เพ่ือน าผลการทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อ่ืน  

  ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งท าหน้าที่เป็นศูนย์สอบปฏิบัติงานตาม
ปฏิทินของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  เพื่อให้การบริหารการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (Non-Formal National Educational 

Test : N-NET) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานตามระบบวงจรคุณภาพของ
เดมม่ิง (PDCA) ดังนี้ 
 การวางแผน (Plan) 

 1. การประชุมวางแผนและชี้แจงแนวทางการด าเนินงานตามนโยบายส านักงาน กศน. 
 2.  แต่งตั้งคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบ  

 3. ก าหนดโครงการในแผนการปฏิบัติงานประจ าปี 
 4. การบริหารจัดการงบประมาณตามโครงการ 

 5. การบริหารวิชาการ  
  5.1  ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานการทดสอบทางการศึกษาระดับ ชาติด้าน
การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) 

  5.2  ชี้แจงแนวทางการวัดและประเมินผลตามแนวทางในการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัล
ตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ 
  5.3  การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการระบบการสอบ N-NET ผ่านเว็บไซต์ 
สทศ. (www.niets.or.th) 
 การด าเนินการ (Do) 

 การด าเนินการตามคู่มือแนวทางของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) (สทศ.) ดังนี้ 
 1. ประชาสัมพันธ์การสอบ N-NET ให้กับสถานศึกษาซึ่งเป็นสนามสอบทราบ 

 2. ติดตาม สทศ. แจ้งข่าวสาร 

 3. เข้าร่วมประชุมกับ สทศ. ในการจัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ 

 4. ศูนย์สอบแต่งตั้งคณะท างานระดับศูนย์สอบ 

 5. ศูนย์สอบด าเนินการแจ้งเลขที่บัญชีส าหรับโอนเงินจัดสรรไปยัง สทศ. 

http://www.niets.or.th/
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 6. ก ากับติดตามให้สถานศึกษาจัดส่งข้อมูลจ านวนผู้เรียน จ านวนห้องเรียนและสถานที่            
ที่ใช้เป็นสนามสอบของสถานศึกษา ในระบบการสอบ N-NET ผ่านเว็บไซต์ สทศ. (www.niets.or.th)  
 7. ศูนย์สอบก ากับติดตามการจัดส่งข้อมูลจ านวนผู้เรียน จ านวนห้องเรียนและสถานที่                  
ที่ใช้เป็นสนามสอบของสถานศึกษา ในระบบการสอบ N-NET 

 8. ศูนย์สอบแจ้งคืนสิทธิ์นักศึกษาไปยัง ส านักงาน กศน. 
 9. ส านักงาน กศน. น าข้อมูลรายชื่อนักศึกษาขอคืนสิทธิ์ ส่งมายัง สทศ. 
 10.  แจ้งใหส้ถานศึกษาตรวจสอบรายชื่อซ้ าซ้อนและยืนยันข้อมูลในระบบ N-NET 

 11.  ศูนย์สอบตรวจสนามสอบและเพ่ิม-ลด สนามสอบ 

 12.  ศูนย์สอบจัดสนามสอบและโอนย้าย กรณีมีความจ าเป็นต้องย้ายสนามสอบในระบบ
การสอบ N-NET 

 13.  สทศ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 

 14.  ศูนย์สอบแต่งตั้งคณะกรรมการ ระดับสนามสอบในระบบบริหารการจัดสอบ 

 15.  สทศ. โอนเงินให้ศูนย์สอบ และศูนย์สอบส่งใบเสร็จรับเงินให้ สทศ.  
 16.  สทศ. จัดส่งคู่มือการจัดสอบส าหรับสนามสอบและกรรมการคุมสอบ วิดีทัศน์การจัด
สอบ เอกสารการจัดสอบและอุปกรณ์ให้ศูนย์สอบ 

 17.  ศูนย์สอบจัดประชุมชี้แจงกรรมการคุมสอบ 

 18.  สทศ.ส่งกล่องบรรจุแบบทดสอบ กล่องบรรจุกระดาษค าตอบให้ศูนย์สอบ  

 19.  ศูนย์สอบส่งกล่องบรรจุแบบทดสอบและกล่องบรรจุกระดาษค าตอบให้สนามสอบ               
ในวันสอบ  
 20.  ศูนย์สอบก าชับสนามสอบ ส่งกล่องบรรจุกระดาษค าตอบ กล่องบรรจุ แบบทดสอบ
และเอกสารการจัดสอบให้ศูนย์สอบ 

 21.  สทศ. รับกล่องบรรจุกระดาษค าตอบและเอกสารการจัดสอบจากศูนย์สอบ 

 22.  แจ้งก าหนดการประกาศผลสอบผ่าน www.niets.or.th  

 23.  ศูนย์สอบจัดท ารายงานผลการจัดสอบและรายงานสรุปค่าใช้จ่ายในระบบบริหาร            
การจัดสอบ 

 24.  ศูนย์สอบท าลายแบบทดสอบและรายงาน สทศ. 
 25.  รายงานผลวิเคราะห์คะแนนผ่าน www.niets.or.th 

 ทั้งนี้ ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในฐานะศูนย์สอบ จะด าเนินการก ากับติดตาม
ให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ด าเนินการตรวจสอบรายชื่อซ้ าซ้อนและยืนยันข้อมูลที่ถูกต้องใน
ช่วงเวลาที่ สทศ.ก าหนด เพราะหากไม่ด าเนินการ สทศ. จะตัดรายชื่อที่ซ้ าซ้อน จะส่งผลให้นักศึกษา
ไม่มีสิทธิ์สอบ  
 
 

 การตรวจสอบ (Check) 

 1. ตรวจสอบจากผลการประเมินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษา            
นอกโรงเรียน (N-NET) 

http://www.niets.or.th/
http://www.niets.or.th/
http://www.niets.or.th/
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 2. ตรวจสอบจากการติดตามและรายงานผลการบริหารการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ของส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์              
ในฐานะศูนย์สอบ  
 การปรับปรุงแก้ไข (Action) 

 1. น าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกโรงเรียน (N-NET) มาใช้
ในการปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

 2. สถานศึกษาควบคุมดูและจ านวนผู้เข้าสอบ-ขาดสอบ 

 3. บริหารจัดการเรื่องการทดสอบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

 5. การประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) 

  ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 ได้ก าหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา   
แต่ละระดับ แต่ละประเภทการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด พร้อมทั้งจัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตาม
แผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาและจัดส่ง
รายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่ วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา      
เป็นประจ าทุกปี ประกอบกับกฎกระทรวงศึกษาธิการก าหนดระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกัน
คุณภาพภายในส าหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบ พ.ศ. 2555 ที่อาศัยอ านาจตามความใน
มาตรา 20 วรรคสาม และมาตรา 25 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ซึ่งก าหนดให้สถานศึกษาต้องด าเนินการ ดังนี้ 1) จัดให้มีมาตรฐาน
การศึกษานอกระบบที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด 2) จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และแผนปฏิบัติการประจ าปี 3) ด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติ การ
ประจ าปี 4) จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 5) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 6) จัดท ารายงานการประเมินตนเองประจ าปี 7) เสนอรายงานการประเมิน
คุณภาพภายในต่อคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัดและภาคีเครือข่าย และเผยแพร่   ต่อ
สาธารณชน 8) น าผลการประเมินคุณภาพภายในมาเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาและภาคีเครือข่าย 9) จัดระบบบริหาร
และสารสนเทศ และ 10) ยึดหลักการมีส่วนร่วมของสถานศึกษา บุคลากรทุกคนในสถานศึกษา   ภาคี
เครือข่ายและผู้รับบริการ  

  ดังนั้น สถานศึกษาในสังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทุกแห่ง จึงต้อง
ด าเนินงานให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงดังกล่าวข้างต้น โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเอง  
ของสถานศึกษา เพ่ือประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล
จากแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี ร่วมกับผลการด าเนินงาน            ของ
สถานศึกษา รวมทั้งการจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการประเมินตนเอง
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ของสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประเมินคุณภาพภายในและ
จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา พร้อมทั้งร่วมกันเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในปีถัดไป ทั้งนี้คณะกรรมการประเมินตนเองของสถานศึกษาได้ด าเนินการประเมินคุณภาพ
การศึกษาที่สอดคล้องกับสภาพจริงของสถานศึกษา เพ่ือมุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน 

  นอกจากนี้ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีการประกาศใช้กฎกระทรวง เรื่องการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 กฎกระทรวงก าหนดระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกัน
คุณภาพภายในส าหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบ พ.ศ. 2555 และประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2562 
นั้น สถานศึกษาทุกแห่งจึงต้องมีการประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือเป็นเป้าหมาย
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยมีรายละเอียด
ตามมาตรฐานการศึกษาและประเด็นการพิจารณา ดังนี้ 
 

  มาตรฐานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

     ซึ่งมีประเด็นการพิจารณา จ านวน 8 ประเด็น ประกอบด้วย  
     1.1 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สอดคล้อง
กับหลักสูตรสถานศึกษา 

     1.2 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและ
คุณลักษณะที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

     1.3 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์   
คิดอย่างมีวิจารณญาณและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อ่ืน 

     1.4 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความสามารถในการสร้างสรรค์งาน 
ชิ้นงานหรือนวัตกรรม 

     1.5 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล 

     1.6 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานมีสุขภาวะทางกายและสุนทรียภาพ 

     1.7 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานมีความสามารถในการอ่าน การเขียน 

     1.8 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานน าความรู้ ทักษะพ้ืนฐานที่ได้รับไปใช้
หรือประยุกต์ใช้ 
  มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน            
ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

     ซึ่งมีประเด็นการพิจารณา จ านวน 4 ประเด็น ประกอบด้วย  
     2.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทและความ
ต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น 

     2.2 การใช้สื่อที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
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     2.3 ครูมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

     2.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 

  มาตรฐานที่ 3 คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา  
     ซึ่งมีประเด็นการพิจารณา จ านวน 9 ประเด็น ประกอบด้วย 

     3.1 การบริหารจัดการของสถานศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วม 

     3.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

     3.3 การพัฒนาครูและบุคลากรของสถานศึกษา 

     3.4 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ 

     3.5 การก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษา 

     3.6 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาที่เป็นไปตามบทบาท 

ที่ก าหนด 

     3.7 การส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

     3.8 การส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
     3.9 การวิจัยเพื่อการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษา 

  การก าหนดค่าเป้าหมาย 
  นอกจากนี้ สถานศึกษายังต้องก าหนดค่าเป้าหมายเพ่ือใช้ในการประเมินคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ได้ประกาศใช้ เพ่ือเป็นการก าหนดเป้าหมายของ
การพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาตามแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย การก าหนดค่าเป้าหมายเป็นการก าหนดผลลัพธ์ที่จะให้เกิดแก่ผู้เรียน โดยการ
มีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรของสถานศึกษา เพ่ือใช้ในการเทียบเคียงตรวจสอบ
ประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษาเฉพาะในประเด็นการพิจารณาที่สมควรจัดให้มี    
การก าหนดค่าเป้าหมายส าหรับใช้ในการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาไว้ ดังนี้ 
  มาตรฐานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  ประเด็นที่การพิจารณาที่ 1.1 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ที่ดีสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 

  ค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ คือ สถานศึกษามีการก าหนดคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรายวิชาบังคับท่ีไว้เป็นค่าเป้าหมายโดยก าหนดจาก 

    คะแนนเฉลี่ยผลการสอบปลายภาคเรียนของผู้เรียน จ านวน 2 ภาคเรียน  

   คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษานอกระบบโรงเรียน   (N-

NET) จ านวน 2 ภาคเรียน ดังนี้ 
  ทั้งนี้ ในการก าหนดคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาบังคับเพ่ือเป็นค่าเป้าหมาย
ให้สถานศึกษาก าหนดค่าเป้าหมายเฉพาะรายวิชาที่มีแผนการลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาในปีที่สถานศึกษาจัดท ารายงานการประเมินตนเองโดยใช้คะแนนเฉลี่ยผลการสอบปลาย
ภาคเรียนของผู้เรียนจ านวน 2 ภาคเรียนหรือคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
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การศึกษานอกระบบ (N-NET) ที่มีอยู่ครั้งล่าสุดของแต่ละวิชามาเป็นข้อมูลสารสนเทศหรือข้อมูลตั้งใน
การก าหนดค่าเป้าหมาย ดังกล่าว 

 

ระดับ/รายวิชา 
คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

รายวิชาบังคับที่ไวเ้ป็นค่าเป้าหมาย 

ระดับประถมศึกษา   

- คณิตศาสตร ์  

- ช่องทางการเขา้สูอ่าชีพ  

- ทกัษะการประกอบอาชีพ  

- พฒันาอาชีพใหม้ีอยูม่ีกิน  

- เศรษฐกิจพอเพียง  

- ศิลปศกึษา  

- ศาสนาและหนา้ที่พลเมือง  

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้   

- คณิตศาสตร ์  

- ช่องทางการพฒันาอาชีพ  

- ทกัษะการพฒันาอาชีพ  

- พฒันาอาชีพใหม้ีความเขม้แข็ง  

- เศรษฐกิจพอเพียง  

- สขุศกึษา พลศกึษา  

- ศิลปศกึษา  

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

- คณิตศาสตร ์  

- ช่องทางการขยายอาชีพ  

- ทกัษะการขยายอาชีพ  

- พฒันาอาชีพใหม้ีความมั่นคง  

- เศรษฐกิจพอเพียง  

- สขุศกึษา พลศกึษา  

- การพฒันาตนเอง ชมุชน สงัคม  
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  ประเด็นการพิจารณาที่ 1.2 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมและคุณลักษณะท่ีดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

  ค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ คือ สถานศึกษาคาดว่าจะมีผู้เรียนการศึกษาข้ันพื้นฐาน      ที่
ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติหรือเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านที่เกี่ยวข้องกับการมีคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม หรือคุณลักษณะที่ดี  จ านวน.................... 
  ประเด็นการพิจารณาที่ 1.3 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อ่ืน 

  ค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ คือ สถานศึกษาคาดว่าจะมีผู้เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ไตร่ตรองอย่างรอบคอบ โดยใช้ข้อมูลและเหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง สมเหตุสมผลและสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
จ านวน.................... 
  ประเด็นการพิจารณาที่ 1.4 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสามารถในการ
สร้างสรรค์งาน ชิ้นงานหรือนวัตกรรม 

  ค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ คือ  สถานศึกษาคาดว่าจะมีผู้เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่
สามารถสร้างโครงงาน ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรือสิ่งใหม่ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้
จริง จ านวน.................... 
  ประเด็นการพิจารณาที่ 1.8 ผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐานน าความรู้ ทักษะพื้นฐานที่
ได้รับไปใช้หรือประยุกต์ใช้ 
  ค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ คือ สถานศึกษาคาดว่าจะมีผู้จบการศึกษาตามหลักสูตร
การศึกษานอกระบบ ระดับข้ันพื้นฐาน ที่สามารถน าความรู้ ทักษะพ้ืนฐานที่ได้รับไปใช้หรือประยุกต์ใช้
ในการด าเนินชีวิต การประกอบอาชีพ หรือเพ่ือการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น จ านวน.................... 
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บทที่ 5 

การนิเทศ ก ากบั ติดตามและรายงานผล 

  
 ในการด าเนินงานตามแนวทางการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน            
ในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จ าเป็นต้องมีข้อมูล
สารสนเทศที่สามารถน าไปใช้ในการแก้ไข ปรับปรุงหรือพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในสังกัด ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาที่ก าหนด จึงจ าเป็นต้องมีกระบวนการในการนิเทศ ก ากับ ติดตามและรายงานผล
การด าเนินงาน โดยมีจุดประสงค์และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
 
1.  การนิเทศ ก ากับ  
 การนิเทศ ก ากับ ติดตาม และรายงานผล เป็นกระบวนการที่ส าคัญในการส่งเสริมสนับสนุน
ช่วยเหลือแนะน า พัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาการจัดกิจกรรมต่าง ๆ      
ให้สามารถด าเนินการได้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายอย่างมีคุณภาพและส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ดังนั้น
ผู้บริหารจึงควรให้มีการนิเทศ ก ากับ ติดตามและรายงานผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 การนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
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 การนิเทศ กศน. หมายถึง กระบวนการท างานร่วมกับผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องและเครือข่าย เพ่ือให้สามารถจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยได้บรรลุจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
 แนวคิดเกี่ยวกับการนิเทศงาน  
 การนิเทศงานของส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งอยู่บนพื้นฐานแนวคิด ดังนี้ 
 1.  ด าเนินการบนพ้ืนฐานของปรัชญาและหลักการในการจัดศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการด าเนินงานของส านักงาน กศน.  
 2. ใช้กระบวนการท างานที่เป็นระบบ เช่น แผนงาน โครงการ กิจกรรมและเทคนิคต่าง ๆ 
ในการนิเทศ และตั้งอยู่บนเจตคติและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ผลของการนิเทศจะต้องถูกต้องสมบูรณ์
เชื่อถือได้ สามารถสะท้อนคุณภาพการจัด กศน. ของสถานศึกษาได้ตรงตามสภาพจริง 
 3. เป็นกระบวนการท างานร่วมกับผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องและเครือข่ายในสังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่มุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
เพ่ือให้เขาได้พัฒนาศักยภาพของตนได้อย่างเต็มที่ เคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ อดทนต่อความ
แตกต่าง ความหลากหลาย ให้ความเท่าเทียมกัน เสมอภาค ความเป็นอิสระ สร้างบรรยากาศที่เป็น
ประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมและการท างานเป็นทีม 
 4. มีการประเมินผลการนิเทศอย่างเป็นระบบ ทั้งด้านปัจจัยการนิเทศ กระบวนการนิเทศ
และผลที่เกิดจากการนิเทศ และน าผลการประเมินมาใช้ประโยชน์การปรับปรุงการด าเนินการนิเทศ
เพ่ือพัฒนาการนิเทศการศึกษาให้มีคุณภาพ 
 ความส าคัญของการนิเทศการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
 การนิเทศเป็นงานส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องด าเนินควบคู่ไปกับการบริหาร             
เพราะการนิเทศเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร องค์ประกอบของการบริหารย่อมขึ้นอยู่กับคน เงิน วัสดุ 
และการจัดการ การที่จะบริหารคนให้มีประสิทธิภาพในการท างาน ผู้บริหารจะต้องมีเทคนิค                        
ที่เหมาะสม เทคนิคในการบริหารอย่างหนึ่ง คือ การนิเทศเพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมี
คุณภาพ สามารถใช้เงิน วัสดุได้อย่างคุ้มค่า มีหลักการจัดที่ดี ดังนั้น การที่จะควบคุมการปฏิบัติงานให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานที่ก าหนดไว้ จ าเป็นจะต้องใช้เทคนิคการบริหารงานและการนิเทศ
ควบคู่กัน การนิเทศการศึกษาเป็นความพยายามในการแนะน า กระตุ้น ให้ก าลังใจ ช่วยเหลือของ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา เพ่ือให้บุคลากรทางการศึกษาสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพหรือปรับปรุงกระบวนการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีการสูญเปล่าทาง
การศึกษาน้อยที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มี  
การจัดกิจกรรมการศึกษาที่หลากหลายเพ่ือให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายประเภทต่าง ๆ ท าให้มีอุปสรรค
ในการปฏิบัติงาน ดังนั้น การนิเทศโดยการให้ค าแนะน า ค าปรึกษา ชี้แนะแนวทาง จะเป็นการส่งเสริม
และสนับสนุนให้บุคลากรของสถานศึกษาทุกประเภทเข้าใจนโยบาย ปรัชญาการจัด กศน. ตลอดจน



81 

 

 
 
 

คู่มือการด าเนินงานตามแนวทางการจดั กศน.ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในยุคดิจทิลัตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ 

 

วิธีการจัดกิจกรรม กศน. ที่สามารถสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและผู้เรียนในทิศทาง             
ที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่การจัดกิจกรรม กศน. 
 จุดมุ่งหมายของการนิเทศ 
 1. เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษาบริหารหลักสูตร จัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผลการศึกษา พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีและการนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ 
 2. ส่งเสริมให้สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐาน กศน. 
 3. เพ่ือให้ค าปรึกษา เสนอแนะและเป็นที่พ่ึงในการพัฒนาวิชาการของสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 4. เพ่ือประสาน สนับสนุนและเผยแพร่งานทางด้านวิชาการแก่สถานศึกษาในสังกัด
ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 การนิเทศ ก ากับ ติดตามโดยสถานศึกษา 
 การนิเทศ ก ากับ ติดตามโดยสถานศึกษา เป็นการใช้ทรัพยากรบุคคลในแต่ละหน่วยงานให้
เกิดประโยชน์สูงสุดในการสนับสนุนหลักการ การพัฒนาเพื่อการพ่ึงพาตนเองเนื่องจากบุคลากรผู้นิเทศ
ภายใน เป็นผู้ที่รู้ปัญหาจริงมากกว่าผู้นิเทศภายนอก ท าให้สามารถแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วทันต่อ
เหตุการณ์ นอกจากนี้ ยังเป็นการเสริมขวัญก าลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานที่ท างานร่วมกันเป็นทีมของ
หน่วยงานอีกด้วย 
 

ผู้ท าหน้าที่นิเทศ ขั้นตอนการนิเทศ เครื่องมือการนิเทศ 
คณะกรรมการนิเทศภายใน
สถานศึกษา ประกอบด้วย 
ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากร
สถานศึกษาผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย มีหน้าที่นิเทศงาน
การศึกษา      ขั้นพื้นฐาน
โดยตรง เพ่ือพัฒนาการ
ด าเนินงาน รับรู้สภาพจริง 
ในขณะด าเนินการจัดกิจกรรม 
ตรวจเยี่ยมให้ก าลังใจผู้สอน
และผู้เรียน 

แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาเพ่ือท า
หน้าที่ 
1. วางแผนการนิเทศร่วมกับ

ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

2. ก าหนดแผนการนิเทศ 
3. จัดเตรียมระเบียบแนวทางที่

เกี่ยวข้อง สื่อ วัสดุ  
อุปกรณ์เครื่องมือนิเทศ 

4. นิเทศการจัดกิจกรรมตาม 
แผนที่ก าหนด 

5. สรุปผลการนิเทศ ณ 
สถานที่นิเทศ เพ่ือ
แลกเปลี่ยนและสะท้อนผล
การจัดกิจกรรม 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบนิเทศ 
3. สังเกตกระบวนการจัดการ

เรียนรู้ 
4. สอบถามผู้เรียน 
5. ตรวจเอกสารในการจัด

กิจกรรม 
6. บันทึกข้อมูลสภาพที่พบ

พร้อมให้ข้อนิเทศ 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา
ในแบบบันทึกการนิเทศ 
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6. รายงานผลการนิเทศ ก ากับ  
ติดตาม 

 
 บทบาท/หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้นิเทศภายในสถานศึกษา 
 ผู้นิเทศภายในเป็นบุคลากรที่อยู่ในสถานศึกษา สามารถก าหนดภารกิจที่จะปฏิบัติงาน              
ในสถานศึกษาได้ตรงกับสภาพปัญหาและความต้องการได้มากขึ้น งานหลักของผู้นิเทศภายในจะมี  10 
ประการ คือ 
 1.  ช่วยเหลือครู กศน. และผู้บริหารให้เข้าใจเกี่ยวกับผู้เรียนได้ดีขึ้น เช่น ความต้องการ 
ความพร้อมและการพัฒนาการของผู้เรียนวัยต่าง ๆ 
 2. ช่วยเหลือครู กศน. ในด้านการพัฒนาและปรับปรุงตนเอง ตลอดจนช่วยให้เกิดความ
ร่วมมือของคณะครูในสถานศึกษา 
 3. ส่งเสริมให้ครู กศน. ในการจัดท าและใช้อุปกรณ์ประกอบการสอนที่หลากหลาย 
 4. ช่วยให้ครู กศน. ปรับปรุงการสอนของตนให้ดีขึ้น 
 5. ส่งเสริมและให้โอกาสครู กศน. ที่เชี่ยวชาญตามสาขาวิชาที่มีอยู่ในสถานศึกษา ได้
ช่วยเหลือเพ่ือนครู กศน. ตามความรู้ความสามารถของตน 
 6. ให้ความช่วยเหลือครู กศน. ในด้านการประเมินผลพัฒนาการของผู้เรียนได้อย่างถูกต้อง 
 7. ส่งเสริมให้คร ูกศน. รู้จักประเมินผลโครงการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าของตนเอง 
 8. ช่วยให้ครู กศน. ประสบความส าเร็จ รู้สึกมั่นคงในการปฏิบัติงานและการด ารงชีวิตใน
สังคม 
 9. ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงหลักสูตรและน าผลไปพัฒนา ท าให้ครู  กศน. เข้าใจ สามารถ
น าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการสอนได้จริง 
 10.  ช่วยให้ผู้บริหาร ครู กศน. ผู้เรียนและประชาชนได้รับทราบผลงานและความก้าวหน้า
ของสถานศึกษา 
 ลักษณะของการนิเทศ 
 การนิเทศการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย แบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ 
 1. การนิเทศภายนอก (External Supervision) เป็นการนิเทศโดยบุคลากรที่ไม่ได้อยู่ใน
หน่วยงานเดียวกัน เช่น การนิเทศของศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารอ่ืน ๆ ภายนอกส านักงาน กศน.จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เป็นการมองงานและพัฒนางานจากบุคคลภายนอก 
 2. การนิเทศภายใน (Internal Supervision) เป็นการนิเทศโดยบุคลากรที่อยู่ในหน่วยงาน
เดียวกัน เป็นการมองงานและพัฒนางานโดยผู้ร่วมปฏิบัติงานด้วยกัน  ซึ่งสามารถช่วยแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้าไดท้ันท่วงทีและสามารถพัฒนางานให้ดีขึ้น เพราะได้รับความช่วยเหลือจากผู้บริหารระดับจังหวัด 
ระดับอ าเภอ เป็นลดช่องว่างระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานได้ 
 ขั้นตอนของกระบวนการนิเทศ 
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 กระบวนการนิเทศ มีข้ันตอนที่ส าคัญ ดังนี้ 
 1. การศึกษาสภาพปัญหา 
  ผู้บริหารหรือผู้นิเทศภายในอาจจะตั้งค าถามว่าท าไมจึงต้องนิเทศงานนั้น ๆ และมักจะ
ได้ค าตอบว่า เพราะงานนั้นยังมีปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานหรือการจัดการเรียนการสอนยังไม่มี
ประสิทธิภาพ ผู้นิเทศอาจศึกษาจากรายงานการปฏิบัติงานหรือผลการเรียนของนักศึกษา กศน. หรือ
จากการส ารวจ ติดตาม สัมภาษณ์ ท าให้เราสามารถทราบว่า จะวางแผนแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน            
ได้อย่างไร 
 2. การวางแผนการนิเทศ 
  ผลจากการศึกษาสภาพปัญหาข้างต้น จะท าให้ผู้นิเทศสามารถวางแผนแก้ปัญหาหรือ
พัฒนางานนั้น ๆ โดยการวางแผนการนิเทศร่วมกับผู้บริหารและคณะกรรมการนิเทศภายใน
สถานศึกษา โดยมีการก าหนดจุดประสงค์ แผนการด าเนินงาน วิธีการ เครื่องมือ สื่อ การประสานงาน
กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การจัดสรรงบประมาณและการประเมินผล ทั้งนี้ การวางแผนการนิเทศจะเป็น
การเตรียมการเพ่ือปฏิบัติการนิเทศอย่างมีระบบ แผนการนิเทศเป็นแผนพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะ
แผนนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของการจัดกิจกรรมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย แผนการนิเทศท่ีดี จะต้องประกอบด้วย 
  2.1  การส ารวจสภาพปัญหาและความต้องการของการนิเทศ 
  2.2 การวางแผนการนิเทศ 
  2.3 สร้าง/เลือกเครื่องมือและเทคนิคการนิเทศ 
  2.4 การปฏิบัติตามแผน 
  2.5 การสรุปรายงานผลการนิเทศ 
 3. การเตรียมการนิเทศ 
  การเตรียมการนิเทศเพ่ือสามารถปฏิบัติการนิเทศให้บรรลุเป้าหมายโดยเตรียมการ
อนุมัติโครงการ งบประมาณ การประสานงานบุคคลที่เกี่ยวข้อง ก าหนดเนื้อหาในการนิเทศ จัดเตรียม
เครื่องมือ/สื่อนิเทศ วิธีการนิเทศ วิธีการติดตามผลและการรายงานผลการนิเทศ 
 4. การปฏิบัติการนิเทศ 
  ในการนิเทศผู้นิเทศสามารถใช้หลาย ๆ วิธีตามความเหมาะสม แต่ควรวางแผนวิธีการ
นิเทศให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่วางไว้  
 5. การประเมินผลและปรับปรุงการนิเทศ 
  เมื่อปฏิบัติการนิเทศเสร็จสิ้นแล้ว ควรจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ ผลการนิเทศเป็นอย่างไร หากมีปัญหาคงต้องตรวจสอบดูใหม่แล้วปรับปรุงการ
นิเทศและประเมินผลอีกครั้ง เมื่อพอใจแล้วจึงถือว่าการนิเทศนั้นประสบผลส าเร็จ 
 6. การรายงานผลการนิเทศ 
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  เมื่อสิ้นสุดผลการนิเทศแต่ละครั้ง ควรรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ โดยท าเป็น
บันทึกข้อความหรือแบบรายงานที่ก าหนดไว้ในหัวข้อประเด็นต่าง ๆ เช่น 1) ผู้นิเทศ 2) ผู้รับการนิเทศ 
3) วันเดือนปีที่นิเทศ 4) กิจกรรมที่นิเทศ 5) เนื้อหาสาระที่นิเทศ 6) การประเมินผลของผู้รับการนิเทศ 
 โดยส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะด าเนินการนิเทศทั้งในรูปแบบออนไลน์ 
(Online) ผ่านทาง Facebook, Website หรือ PK-Line ของส านักงาน หรือแบบออฟไลน์ (Offline) 
โดยใช้แบบบันทึกการนิเทศการศึกษาจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน หลักสูตรการ 
ศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ 
 ทั้งนี้ ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะด าเนินการนิเทศโดยค านึงถึงความพร้อม
ของผู้บริหาร ครู กศน. และผู้เรียนของสถานศึกษา และมาตรการป้องกัน ควบคุมในสถานการณ์การ             
แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน กศน. และ 
ศบท.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบบันทึกการนิเทศ 
การศึกษาจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
ในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ 

 
กศน.อ าเภอ...............................................................   ส านกังาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
ค าชี้แจง  ให้ผู้รับผิดชอบการนิเทศ สอบถาม สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานการจัดการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครูผู้สอนและหรือผู้เรียน/ผู้เกี่ยวข้อง สังเกตสภาพจริง สถานที่ 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ ตรวจเอกสารโครงการ หลักสูตร สื่อ ฯลฯ แล้วบันทึก สภาพที่พบ (จุดเด่น – 
จุดที่ควรพัฒนา) และข้อนิเทศ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาลงในแบบบันทึกการนิเทศ 
 

ประเด็นการนิเทศ สภาพที่พบ ข้อนิเทศ 
1. การพัฒนาหลักสูตร 
   1.1 หลักสูตรสถานศึกษา 
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คู่มือการด าเนินงานตามแนวทางการจดั กศน.ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในยุคดิจทิลัตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ 

 

ประเด็นการนิเทศ สภาพที่พบ ข้อนิเทศ 
         สะท้อนเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา และผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
    1.2 มีการจัดท าหรือพัฒนา
หลักสูตรรายวิชาเลือก 
         สอดคล้องกับสภาพ บริบท 
ความต้องการ ปัญหา ฯลฯ ของ
ชุมชนท้องถิ่น (ระบุ) 

  

    1.3 กระบวนการพัฒนา
หลักสูตรรายวิชาเลือก  
         - ผู้มีสว่นได้เสียมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาหลักสูตร (มี
ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร /ด้าน
เนื้อหา ฯลฯ) 
         - เนื้อหาของหลักสูตร
สอดคล้องกับบริบท สภาพความ
ต้องการ ความจ าเป็นของชุมชน 
และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/
ท้องถิ่น 

- เนื้อหาหลักสูตรมีความ
ทันสมัยกับสถานการณ์ปัจจุบัน  

- องค์ประกอบของหลักสูตร
ครบถ้วน ถูกต้อง 

- กระบวนการพัฒนา
หลักสูตรเป็นไปตามขั้นตอนของ
การพัฒนาหลักสูตร มีความ
น่าเชื่อถือ 
มีการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล/ร่าง
หลักสูตร/ตรวจสอบคุณภาพและ
การน าหลักสูตรไปใช้) 

  

    1.4 มีการจัดหาหรือจัดท าสื่อ
ประกอบหลักสูตร 
         การพัฒนาอย่างมีคุณภาพ
และสอดคล้องกับหลักสูตร 
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คู่มือการด าเนินงานตามแนวทางการจดั กศน.ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในยุคดิจทิลัตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ 

 

ประเด็นการนิเทศ สภาพที่พบ ข้อนิเทศ 
    1.5 กระบวนการน าหลักสูตร        
ไปใช้ 
         มีการสร้างความรู้ ความ
เข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้อง (มีการประชุม
ชี้แจง/อบรมครู/จัดท าคู่มือการใช้
หลักสูตร) 

  

1.6 การประเมินหลักสูตร
สถานศึกษา 

- มีการประเมินหลักสูตร
สถานศึกษา  
         - ผลการประเมินหลักสูตร
สถานศึกษา เป็นอย่างไร            
และน าไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร
อย่างต่อเนื่อง 

  

2. การจัดกระบวนการเรียนรู้   
    2.1 การจัดท าแผนการเรียนรู้ 
         - มีการจัดท าข้อมูล
สารสนเทศผู้เรียนรายบุคคล  
(สภาพความสามารถ ความ
ต้องการ เป้าหมายการเรียน การ
ประกอบอาชีพ จุดเด่น จุดด้อย 
ฯลฯ) 
         - มีการน าข้อมูลสารสนเทศ
ของผู้เรียนไปใช้ในการจัดท าแผน 
การเรียน 
 
         - มีการจัดท าแฟ้มข้อมูล
รายบุคคลให้ผู้เรียนทราบสถานะ/
ความก้าวหน้าในการเรียน (ผลการ
เรียน/กพช./การประเมินคุณธรรม 
/N-Net ฯลฯ) 
         - มีการวิเคราะห์หลักสูตร 
และน าไปสู่การจัดท าแผนการจัด
กระบวนการเรียนรู้ 
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คู่มือการด าเนินงานตามแนวทางการจดั กศน.ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในยุคดิจทิลัตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ 

 

ประเด็นการนิเทศ สภาพที่พบ ข้อนิเทศ 
         - มีการจัดท าแผนการ
เรียนรู้รายภาคเรียนและแผน     
รายสัปดาห์ 
         - มีการออกแบบการจัด
กระบวนการเรียนรู้สอดคล้อง       
ตามสภาพธรรมชาติวิชาและ         
สภาพผู้เรียน มีการใช้ Stem และ           
E-learning  
         - มีการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ผ่าน Google Classroom 
และ Application เพ่ือการศึกษา 
ผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ เช่น 
Line, Facebook, QR Code          
เป็นต้น 
         - มีกิจกรรมการเรียนรู้
ส่งเสริม การอ่าน การเขียน ทักษะ
การคิดวิเคราะห์ ทักษะ การสื่อสาร  
การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
การแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตอย่างสร้างสรรค์  
    2.2 การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
         - ครูจัดกระบวนการเรียนรู้
ตามแผน  
         - มีการใช้สะเต็มศึกษา/            
E-Learning/ทักษะการคิด
วิเคราะห์ และเทคนิคการเรียนรู้อื่น 
ๆ ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
         - มีการใช้ Google 
Classroom และ Application 
เพ่ือการศึกษา 
         - ครูมีการดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีผล             
การด าเนินงานเป็นอย่างไร 
         - มีการบันทึกหลังสอน            
ที่เน้นปัญหาจากการจัดกิจกรรม 
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ประเด็นการนิเทศ สภาพที่พบ ข้อนิเทศ 
การเรียนรู้ และมีการน าผลไป
ปรับปรุงแก้ไข 
         - การวิจัยในชั้นเรียนมี
ความสอดคล้องกับสภาพปัญหา
เชื่อมโยงกับบันทึกหลังสอน และ
ช่วยพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอน 
         - การจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ของผู้เรียน 
3. สื่อการเรียนรู้ 
    3.1 สื่อที่ใช้มีความหลากหลาย 
เหมาะสมกับเนื้อหา ทันสมัย 
กระตุ้นความสนใจผู้เรียน 

  

    3.2 สื่อที่ใช้ (Google 
Classroom/สื่อออนไลน์/Clip/            
สื่อแบบเรียน/ผู้รู้ ฯลฯ) เหมาะสม
กับกิจกรรมการเรียนรู้/กลุ่มผู้เรียน 
ที่หลากหลาย 

  

4. การวัดผลและประเมินผล 
    4.1 สถานศึกษามีการประกาศ
หลักเกณฑ์การวัดผล ประเมินผล
ตามหลักสูตรสถานศึกษา  

  

    4.2 มีการออกแบบวิธีการวัดผล 
ประเมินผลด้วยวิธีการที่
หลากหลาย ตามธรรมชาติวิชา 
ตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่
ก าหนด 
 

  

    4.3 จ านวนผู้เรียนเข้าสอบ         
ปลายภาค คิดเป็นร้อยละเท่าใด 
เมื่อเทียบกับจ านวนผู้ลงทะเบียน
ของครูแต่ละคน 

  

    4.4 จ านวนผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ย 2.00 ใน
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ประเด็นการนิเทศ สภาพที่พบ ข้อนิเทศ 
รายวิชาบังคับต่อภาคเรียน คิดเป็น
ร้อยละเท่าใดเทียบกับจ านวนผู้
ลงทะเบียน 
    4.5 ผู้เรียนเข้าสอบ N-Net/           
E-Exam คิดเป็นร้อยละเท่าใด 
เมื่อเทียบกับจ านวนผู้มีสิทธิ์สอบ 

  

    4.6 ครูน าผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียนมาวิเคราะห์และ
วางแผนแก้ปัญหา และพัฒนา       
อย่างต่อเนื่อง โดยเน้น
กระบวนการวิจัย 

  

    4.7 ครูมีกระบวนการและ
หลักฐานการประเมินคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน 

  

    4.8 ครูจัดท าเอกสารและ
หลักฐานการศึกษาครบถ้วนถูกต้อง
ทุกภาคเรียน 

  

5. การสรุปรายงานผล 
    สถานศึกษามีการสรุปรายงาน
ผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นสุด              
ภาคเรียนและน าสรุปรายงานผล
ของครูมาศึกษา วิเคราะห์และ
ก าหนดแนวทางการแก้ไข ปรับปรุง 
พัฒนาหรือไม่ อย่างไร  

  

6. การยกระดับประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานของครูเพื่อการ
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 
    6.1 มีการอบรมดิจิทัลพื้นฐาน
ให้ครูและบุคลากร กศน. เพ่ือใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ และการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(DIY)  
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ประเด็นการนิเทศ สภาพที่พบ ข้อนิเทศ 
    6.2 มีการพัฒนาครู กศน.
ต้นแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ   
เพ่ือการสื่อสาร  

  

    6.3 มกีารพัฒนาครูและผู้เรียน
ในการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา 
Google Classroom/E-learning/ 
MOOC 

  

    6.4 มีการนิเทศ ติดตามผล         
การด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

  

    6.5 มีการน าผลจากการนิเทศ 
ไปปรับปรุงพัฒนา 

  

 
ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ผลงานดีเด่น /รางวัลที่ได้รับ/แนวปฏิบัติที่ดี /ปัจจัยที่
ส่งผลต่อความส าเร็จ (ถ้ามี) 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................................................. ... 
............................................................................................................................. ................................... 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................... .............................................................................................  
 
 

ลงชื่อ.......................................................ผู้นิเทศ 
                                                                    (..........................................................) 
                                                                       ................../................/............... 
 
2.  การติดตาม 
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 ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะด าเนินการติดตามผลการน าแนวทางไปใช้           
โดยการสร้างแบบสอบถามข้อมูลเพ่ือศึกษาการน าแนวทางการจัดการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ ไปใช้ในการจัดการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
 1. ประชากร  
   1.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง         
ในสังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
  2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
   2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
    2.1.1 แบบสอบถามข้อมูลเพ่ือศึกษาการน าแนวทางการจัดการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ ไปใช้ในการจัดการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
   2.2 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ มีข้ันตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
    2.2.1 ศึกษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าข้อมูลมาเป็นแนวทาง
ในการสร้างแบบสอบถาม 
    2.2.2 สร้างแบบสอบถามข้อมูลเพ่ือศึกษาการน าแนวทางการจัดการศึกษา          
นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ ไปใช้ในการจัดการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
    ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
    ตอนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการน าแนวทางการจัดการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ ไปใช้ในการจัดการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
จ านวน 12 ข้อ 
    ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการน าแนวทางการจัดการศึกษา          
นอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ ไปใช้ เป็นค าถามปลายเปิด
ให้แสดงความคิดเห็น จ านวน 4 ประเด็น 
    2.2.3 น าแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
โดยใช้แบบประเมินความเที่ยงตรงตามเนื้อหาของแบบสอบถาม 
    2.2.4 ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญเป็นฉบับ
สมบูรณ์ 
    2.2.5 น าแบบสอบถามที่ มีการปรับปรุงแก้ ไขสมบูรณ์แล้ว ไปสร้า ง เป็น
แบบสอบถามออนไลน์ใน Google Forms และตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามออนไลน์            
ให้ตรงกับแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน 
 
  3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
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   3.1 ประสานงาน จัดท าหนังสือถึงผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเ พ่ือขอความ
อนุเคราะห์ให้ตอบแบบสอบถามออนไลน์ 
   3.2 ส่งแบบสอบถามออนไลน์ให้กลุ่มประชากรและก าหนดช่วงเวลาในการตอบ
แบบสอบถาม 
   3.3 รวบรวมข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลและหาค่าทางสถิติ 
   3.4 สังเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาสภาพการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ เพ่ือก าหนดแนวทางในการจัดการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 
  4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
   4.1 การวิเคราะห์ข้อมูล 
    วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง จาก Google 
Forms ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel โดยการค านวณหาค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  
(X̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
   4.2 สถิติที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้ 
    4.2.1   ค่าเฉลี่ย (Mean) โดยใช้สูตร  

     X̅ =    N

X
 

     เมื่อ X̅  แทน ค่าเฉลี่ย 
     ∑X   แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
     N   แทน จ านวนประชากรทั้งหมด 
    4.2.2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้สูตร  

     S.D.     =    
)1(

( )
22



 
NN

N XX  

     เมื่อ S.D.  แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
     N    แทน จ านวนประชากรทั้งหมด 
      X   แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

     X
2

  แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกก าลังสอง 
    4.2.3 การแปลความหมาย 
     เครื่องมือที่ใช้ในงานวิเคราะห์และแปลความหมาย ใช้แบบประเมินตาม
มาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert Scale) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
     ระดับมากท่ีสุด   ให้ 5  คะแนน 
     ระดับมาก   ให้ 4  คะแนน 
     ระดับปานกลาง  ให้ 3  คะแนน 
     ระดับน้อย   ให้ 2  คะแนน 
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     ระดับน้อยที่สุด  ให้ 1  คะแนน 
     เกณฑ์การแปลความหมาย เพ่ือจัดระดับคะแนนเฉลี่ยในช่วงคะแนน
ดังต่อไปนี้  
     คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00 แปลความว่า     มากที่สุด 
     คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20 แปลความว่า     มาก 
     คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40 แปลความว่า ปานกลาง 
     คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60 แปลความว่า น้อย 
     คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80 แปลความว่า น้อยที่สุด 
     และการวิเคราะห์เนื้อหาค าถามปลายเปิดในตอนที่ 3 
 ทั้งนี้ ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะด าเนินการติดตามโดยการสร้างเป็น
แบบสอบถามออนไลน์ใน Google Forms ให้ประชากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหารและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องของสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับการน าแนวทางการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในยุคดิจิทัลตาม
แนวทางวิถีชีวิตใหม่ ไปใช้ในการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
และติดตามผ่านการรายงานผลทั้งในระบบออนไลน์ (Online) เช่น ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร
จัดการ ส านักงาน กศน. (DMIS), E-sar หรือระบบออฟไลน์ (Offline) เช่น การรายงานผลการนิเทศ
การรายงานผลการด าเนินงาน ทั้งรายไตรมาสหรือประจ าปี เป็นต้น ท้ังนี้ เพื่อสรุปและรายงานผล การ
ด าเนินงานตามแนวทางต่อไป  
 
3.  การรายงานผล 
 การรายงานผลการด าเนินงาน เป็นการถ่ายทอดความรู้ ความคิดและอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับ            
ผลการด าเนินงานให้ผู้บังคับบัญชา คณะกรรมการสถานศึกษา ภาคีเครือข่ายหรือสาธารณชนเข้าใจ
ผลลัพธ์ที่ได้จากกระบวนการด าเนินงานหรือการจัดการศึกษา การรายงานผลเป็นขั้นตอนสุดท้ายของ
ระบบการติดตามและประเมินผล ซึ่งจะต้องเรียบเรียงและน าเสนอให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและพิจารณา 
 การรายงานผลเป็นสารสนเทศที่มีประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่จะต้องน าข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ในการตัดสินใจ ปรับปรุงหรือยุติการด าเนินโครงการ นอกจากนี้ การเขียนรายงานผล         
การจัดการศึกษาเป็นการเขียนเพ่ือน าเสนอสิ่งที่ได้รับมอบหมายต่อผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงาน              
ที่รับผิดชอบ ต้องใช้ภาษาที่สุภาพ ใช้รูปแบบการเขียนรายงานที่ถูกต้อง เขียนในสิ่งที่สร้างสรรค์และ
ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ   
 การเขียนรายงานการปฏิบัติงานมีประโยชน์หลายประการ ดังนี้ 
 1. เพ่ือประกอบการตัดสินใจก่อนเริ่มปฏิบัติงานบางอย่าง : เพ่ือหาสาเหตุความต้องการ
หรือตรวจสอบแนวคิด หรือความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
 2. เพ่ือช่วยในการตัดสินใจ : ควรจะด าเนินการต่อหรือยุติ ฯลฯ 
 3. เพ่ือช่วยตัดสินใจ : ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงในระยะหนึ่ง ๆ ของการปฏิบัติงาน 
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 4. เพ่ือเผยแพร่ความก้าวหน้าของงานบางอย่างที่อาจก่อให้เกิดผลดีต่อสาธารณชน    
 5. เพ่ือช่วยส่งเสริมความเข้าใจและความรู้พ้ืนฐานให้แก่ผู้ร่วมงาน 
 โดยมีหลักการในการเขียนรายงาน ดังนี้ 
 1. ความถูกต้อง ควรน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง จะต้องไม่มีข้อผิดพลาดในเรื่องข้อเท็จจริง   
ไม่มีอคติ ไม่ใช้ถ้อยค าคลุมเครือ 
 2. ความรัดกุม เขียนให้สั้น ตรงประเด็น กระชับและได้ใจความ 
 3. ความชัดเจน ไม่ใช้ถ้อยค าคลุมเครือ ใช้ภาษาเขียน ไม่ใช้ภาษาพูด 
 4. ความง่าย อ่านแล้วเข้าใจง่าย ใช้ประโยคง่าย ๆ ไม่สับสน 
 5. ความต่อเนื่อง เรียบเรียงความคิดให้เป็นระเบียบ เขียนอย่างมีเหตุผลและมีล าดับ  
อย่างต่อเนื่อง 
 6. ความหลากหลาย การน าเสนอผลการวิเคราะห์จะต้องใช้วิธีการหลากหลาย ไม่ใช่ 
อย่างใดอย่างหนึ่ง 
 7. ความส าคัญ จะต้องเน้นประเด็นส าคัญท่ีตรงกับวัตถุประสงค์ของการประเมิน 

 ทั้งนี้ สถานศึกษาในสังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะต้องรายงานผลการจัด
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ดังรายงานผล
การด าเนินงานต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. การรายงานผลการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ในแต่ละภาคเรียนตามแบบ
รายงานที่ก าหนดหรือแบบรายงานผลจากโปรแกรมทะเบียนนักศึกษา (ITW51) 
 2. การรายงานผลการปฏิบัติงาน รอบครึ่งปีงบประมาณ 
 3. การรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 
 4. การรายงานผลการนิเทศ รอบครึ่งปีงบประมาณ 
 5. การรายงานผลการนิเทศ ประจ าปีงบประมาณ 
 6.  การรายงานผลการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
 7. การรายงานในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ ส านักงาน กศน. (DMIS)  
 8. การรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจ าปีงบประมาณ 
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รายงานระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ ส านักงาน กศน. (DMIS) 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) 
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ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์. (2563). 
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ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ของครู กศน. สังกัด ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและ ครู กศน.  
สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
ค าชี้แจง 
 1.  แบบสอบถามฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครู กศน. สังกัดส านักงาน 
กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตอบเพ่ือเป็นข้อมูลในการศึกษาสภาพการจัดการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ของครู กศน. สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ผลของการตอบแบบสอบถามไม่มีผลกระทบต่อท่านแต่อย่างใด แต่จะน าไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ของการศึกษาเท่านั้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี 
 2. แบบสอบถามฉบับนี้ ประกอบด้วย 
  2.1  ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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  2.2 ตอนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการจัดการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ของครู กศน. สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู กศน. สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 
  2.3 ตอนที่ 3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ของครู  กศน. สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 
 3. เมื่อท่านตอบแบบสอบถามฉบับนี้เสร็จสิ้น โปรดส่งข้อมูลคืนให้กับส านักงาน กศน.
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามฉบับนี้  
 

ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
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ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ค าชี้แจง 
 โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง   หน้าข้อความที่ตรงกับข้อมูลของท่านหรือเติมค า
หรือข้อความลงในช่องว่างให้สมบูรณ์ตรงกับข้อมูลที่เป็นจริงของท่าน 
 1. เพศ 
  1.1  ชาย 
  1.2  หญิง 
 2. ต าแหน่ง 
  2.1    ผู้บริหารสถานศึกษา  
  2.2   ครู กศน.  
 3.  การศึกษา 
  3.1   มัธยมศึกษา 
  3.2     ปวช. 
  3.3  ปวส. 
  3.4      ปริญญาตรี 
  3.5    ปริญญาโท  
  3.6   ปริญญาเอก 
 4.  สังกัด 
  4.1   กศน.อ าเภอหัวหิน  
  4.2    กศน.อ าเภอปราณบุรี  
  4.3    กศน.อ าเภอสามร้อยยอด 
  4.4    กศน.อ าเภอกุยบุรี 
  4.5   กศน.อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  
  4.6    กศน.อ าเภอทับสะแก 
  4.7   กศน.อ าเภอบางสะพาน 
  4.8     กศน.อ าเภอบางสะพานน้อย 
 5. ประสบการณ์ท างาน........................ ปี 
 

 

ตอนที่ 2  แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา         
ขั้นพื้นฐาน ในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ของครู กศน. สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู กศน. สังกัดส านักงาน กศน.
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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ข้อ ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยท่ีสุด 
1 

 
1 

ด้านหลักสูตร 
ครู กศน. น าหลักสูตรและการเรียนรู้ในยุค
ดิจิทัลไปใช้โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาชาติในมิติต่าง ๆ อันได้แก่ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ
แผนการศึกษาของชาติ 

     

2 ครู กศน. น าหลักสูตรการเตรียมความพร้อม
ของผู้เรียนเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

     

3 ครู กศน. น าหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่น เปิด
โอกาสให้เกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ตาม
สภาพความต้องการและการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

     

4 ครู กศน. น าหลักสูตรไปใช้ได้อย่างสอดคล้อง 
สัมพันธ์และต่อเนื่องกันในแต่ละระดับชั้น  

     

5 หลักสูตรมีการประเมินและปรับปรุงแก้ไข
เป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง 

     

6 ครู กศน. น าหลักสูตรที่มีกรอบกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียนในด้าน
ทักษะมากกว่าเนื้อหาไปใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ 

     

7 ครู กศน. น าหลักสูตรที่ค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อวางแนวทางใน
การศึกษาและการประกอบอาชีพของผู้เรียน 

     

8 หลักสูตรที่ ครู กศน. น ามาใช้ ไม่สร้างความ
ยุ่งยากหรือความสับสนต่อการน าหลักสูตรมา
สู่การปฏิบัติ 

     

 
 
1 

ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
การออกแบบเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ 
ครู กศน. ออกแบบเนื้อหาและกิจกรรม          
การเรียนรู้ที่เน้นสร้างสรรค์ให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 
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ข้อ ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยท่ีสุด 
1 

2 ครู กศน. ออกแบบเนื้อหาและกิจกรรม       
การเรียนรู้ที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบันส่งเสริม 
ให้ผู้เรียนได้เพ่ิมพูนและก้าวทันความรู้ใหม่ ๆ  

     

3 ครู กศน. ออกแบบเนื้อหาและกิจกรรม        
การเรียนรู้ที่ค านึงถึงความเหมาะสมกับวัย 
เพศ อายุของผู้เรียน 

     

4 ครู  กศน. ออกแบบเนื้อหาและกิจกรรม        
การเรียนรู้ที่ใช้ภาษาหรือข้อความท่ีเข้าใจง่าย  
มีความเหมาะสม 

     

5 ครู กศน. ออกแบบเนื้อหาและกิจกรรม               
การเรียนรู้ที่มีความเหมาะสมไม่ตึงเครียด                  
มีภาพหรือสีที่มีความน่าสนใจ 

     

 
6 

การจัดการเรียนรู ้
ครู กศน. ก าหนดตารางการจัดกิจกรรม             
การเรียนรู้ออนไลน์ 

     

7 ครู กศน.จัดท าระบบการลงทะเบียนออนไลน์      
8 ครู กศน. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ระบบ

ออนไลน์ ผ่านสื่อ Application 
8.1 Google Classroom 

     

 8.2 Google Sites      
 8.3 Google Forms      
 8.4 Google Docs      
 8.5 Google Sheet      
 8.6 Google Slides      
 8.7 Flipped Classroom      
 8.8 Zoom Meeting      
 8.9 Google Meet      
 8.10 Facebook      
 8.11 Line      
 8.12 OBS Studio      
9 ครู กศน. มีการใช้ Social Media เช่น          

Video Clips, File, Audio Clips เพ่ือใช้         
     



103 

 

 
 
 

คู่มือการด าเนินงานตามแนวทางการจดั กศน.ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในยุคดิจทิลัตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ 

 

ข้อ ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยท่ีสุด 
1 

ในการสื่อสารโต้ตอบในการจัดกิจกรรม         
การเรียนรู้และเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมี         
องค์ความรู้ ความเข้าใจและเกิดทักษะ 

 
1 

ด้านการวัดและประเมินผล 
ครู กศน. ประเมินผลจากใบงานที่ส่งผ่าน 
ระบบออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ 

     

2 ครู กศน. ประเมินผลผู้เรียนในการพบกลุ่ม
จากห้องเรียนออนไลน์ 

     

3 ครู กศน. ประเมินผลการเรียนรู้ ผ่านระบบ
ออนไลน์ เช่น Google Forms 

     

 
1 

ด้านการพัฒนาสื่อ 
อุปกรณ์สื่อดิจิทัลมีความเพียงพอต่อการ            
ใช้งาน 

     

2 อุปกรณ์สื่อดิจิทัลสามารถใช้งานได้ดีและ                 
มีประสิทธิภาพ 

     

3 สื่อดิจิทัลที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ท าให้
ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อหาสาระจาก
บทเรียนมากขึ้น 

     

4 สื่อดิจิทัลท าให้ผู้เรียนสามารถอ่านและ           
ท าความเข้าใจเนื้อหาได้ด้วยตนเอง 

     

 
1 

ด้านบุคลากร  
ครู กศน. มีวิสัยทัศน์ด้าน ICT 

     

2 ครู กศน. มีการพัฒนาตนเองและแสวงหา
ความรู้ให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง 

     

3 ครู กศน. สร้างแรงจูงใจให้เอ้ือต่อการเรียนรู้
เพ่ือให้ผู้เรียนแสวงหาและสร้างองค์ความรู้ได้
ด้วยตนเอง 
 
 

     

4 ครู กศน. สร้างประสบการณ์และเรียนรู้            
การแก้ปัญหาจากสภาพจริงเพ่ือให้ผู้เรียน
สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
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คู่มือการด าเนินงานตามแนวทางการจดั กศน.ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในยุคดิจทิลัตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ 

 

ข้อ ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยท่ีสุด 
1 

5 ครู กศน. แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ และมีทักษะ
ในการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้
ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน 

     

6 ครู กศน. เข้าใจสถานการณ์สังคมและชุมชน
เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 

     

7 ครู กศน. มีทักษะการถ่ายทอดความรู้และ             
มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพของความเป็นครู 

     

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 ในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ของครู กศน. สังกัดส านักงาน กศน. 
 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 1.  การจัดการเรียนรู้มีการเปลี่ยนแปลงตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่อย่างไร 
  ............................................................................................................................. ............ 
...................................................................................................................... .......................................... 
 2. ท่านคิดว่าวิธีการหรือรูปแบบการจัดการเรียนรูใดที่ใช้ได้เหมาะสมที่สุด   
  ............................................................................................................................. ............ 
............................................................................................................................. ................................... 
 3. มีวิธีการหรือรูปแบบการจัดการเรียนรู้อะไรบ้างที่คิดว่าจะใช้ได้อย่างต่อเนื่อง 
  .........................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
 4. ในอนาคตจะมีวิธีการหรือรูปแบบอะไรบ้างที่ท่านคิดว่าจะท าเพ่ิมเติมหรือท่ีแตกต่างไป
จากเดิม 
  ............................................................................................................................. ............ 
.......................................................................................... ...................................................................... 
 5. ท่านคิดว่าจะมีสิ่งใดที่เป็นเรื่องที่ท้าทายในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่
ของครู กศน. 
  ............................................................................................................................. ............ 
...................................................................................................................... .......................................... 
 

ขอขอบคุณ 
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คู่มือการด าเนินงานตามแนวทางการจดั กศน.ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในยุคดิจทิลัตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ 

 

ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ของครู กศน. สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ตามความคิดเห็นของนักศึกษา กศน. สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
ค าชี้แจง 
 1.  แบบสอบถามฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือให้นักศึกษา กศน. สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ตอบเพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษาสภาพการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ของครู  กศน. สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ผลของการตอบแบบสอบถามไม่มีผลกระทบต่อท่านแต่อย่างใด แต่จะน าไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ของการศึกษาเท่านั้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี 
 2. แบบสอบถามฉบับนี้ ประกอบด้วย 
  2.1  ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  2.2 ตอนที่ 2  แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการจัดการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ของครู กศน. สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ตามความคิดเห็นของนักศึกษา กศน. สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
  2.3 ตอนที่ 3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ 
 3. เมื่อท่านตอบแบบสอบถามฉบับนี้เสร็จสิ้น โปรดส่งข้อมูลคืนให้กับส านักงาน กศน.
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามฉบับนี้  
 

ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
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คู่มือการด าเนินงานตามแนวทางการจดั กศน.ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในยุคดิจทิลัตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ 

 

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ค าชี้แจง 
 โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  หน้าข้อความที่ตรงกับข้อมูลของท่านหรือเติมค า
หรือข้อความลงในช่องว่างให้สมบูรณ์ตรงกับข้อมูลที่เป็นจริงของท่าน 
 1. เพศ 
  1.1  ชาย 
  1.2   หญิง 
 2.  สังกัด 
  2.1    กศน.อ าเภอหัวหิน  
  2.2    กศน.อ าเภอปราณบุรี 
  2.3     กศน.อ าเภอสามร้อยยอด 
  2.4      กศน.อ าเภอกุยบุรี 
  2.5      กศน.อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 
  2.6    กศน.อ าเภอทับสะแก 
  2.7     กศน.อ าเภอบางสะพาน 
  2.8    กศน.อ าเภอบางสะพานน้อย 
 3.  ระดับการศึกษา 
  2.1    ระดับประถมศึกษา 
  2.2    ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
  2.3     ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
 

 

 

 

 

 

ตอนที่ 2  แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา 
 ขั้นพื้นฐาน ในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ของครู กศน. สังกัดส านักงาน กศน. 
 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามความคิดเห็นของนักศึกษา กศน. สังกัดส านักงาน กศน. 
 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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คู่มือการด าเนินงานตามแนวทางการจดั กศน.ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในยุคดิจทิลัตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ 

 

ข้อ ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2] 

น้อยที่สุด 
1 

 
1 

ด้านหลักสูตร 
ครู กศน. น าหลักสูตรและการเรียนรู้ในยุค
ดิจิทัลไปใช้โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาชาติในมิติต่าง ๆ อันได้แก่ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ           
และแผนการศึกษาของชาติ 

     

2 ครู กศน. น าหลักสูตรการเตรียมความพร้อม
ของผู้เรียนเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

     

3 ครู กศน. น าหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่น             
เปิดโอกาสให้เกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 
ตามสภาพความต้องการและการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

     

4 ครู กศน. น าหลักสูตรไปใช้ได้อย่างสอดคล้อง 
สัมพันธ์และต่อเนื่องกันในแต่ละระดับชั้น  
 

     

5 ครู กศน. น าหลักสูตรที่มีกรอบกิจกรรม           
การเรียนรู้ที่ส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน               
ในด้านทักษะมากกว่าเนื้อหาไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ 

     

6 ครู กศน. น าหลักสูตรที่ค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลเพ่ือวางแนวทางในการศึกษา
และการประกอบอาชีพของผู้เรียน 

     

7 หลักสูตรที่ครู กศน. น ามาใช้ ไม่สร้างความ
ยุ่งยากหรือความสับสนต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 
 
 

     

 
 
1 

ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
การออกแบบเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ 
ครู กศน. ออกแบบเนื้อหาและกิจกรรม             
การเรียนรู้ที่เน้นสร้างสรรค์ให้ผู้เรียนเกิด               
การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
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คู่มือการด าเนินงานตามแนวทางการจดั กศน.ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในยุคดิจทิลัตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ 

 

ข้อ ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2] 

น้อยที่สุด 
1 

2 ครู กศน. ออกแบบเนื้อหาและกิจกรรม       
การเรียนรู้ที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบันส่งเสริม 
ให้ผู้เรียนได้เพ่ิมพูนและก้าวทันความรู้ใหม่ ๆ 

     

3 ครู กศน. ออกแบบเนื้อหาและกิจกรรม              
การเรียนรู้ที่ค านึงถึงความเหมาะสมกับวัย 
เพศ อายุของผู้เรียน 

     

4 ครู  กศน. ออกแบบเนื้อหาและกิจกรรม           
การเรียนรู้ที่ใช้ภาษาหรือข้อความท่ีเข้าใจง่าย  
มีความเหมาะสม 

     

5 ครู กศน. ออกแบบเนื้อหาและกิจกรรม      
การเรียนรู้ที่มีความเหมาะสมไม่ตึงเครียด            
มีภาพหรือสีที่มีความน่าสนใจ 

     

 
6 

การจัดการเรียนรู ้
ครู กศน. ก าหนดตารางการจัดกิจกรรม           
การเรียนรู้ออนไลน์ 

     

7 ครู กศน. จัดท าระบบการลงทะเบียนออนไลน์      
8 ครู กศน. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน           

ระบบออนไลน์ผ่านสื่อแอปพลิเคชัน  
8.1 Google Classroom 

     

 8.2 Google Sites      
 8.3 Google Forms      
 8.4 Google Docs      
 8.5 Google Sheet      
 8.6 Google Slides      
 8.7 Flipped Classroom      
 8.8 Zoom Meeting      
 8.9 Google Meet      
 8.10  Facebook      
 8.11 Line      
 8.12 OBS Studio      
9 ครู กศน. มีการใช้ Social Media เช่น Video 

Clips, File, Audio Files เพ่ือใช้ในการ
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คู่มือการด าเนินงานตามแนวทางการจดั กศน.ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในยุคดิจทิลัตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ 

 

ข้อ ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2] 

น้อยที่สุด 
1 

สื่อสารโต้ตอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ ความเข้าใจ
และเกิดทักษะ 

 
1 

ด้านการวัดและประเมินผล 
ครู กศน. ประเมินผลจากใบงานที่ส่งผ่าน 
ระบบออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ 

     

2 ครู กศน. ประเมินผลผู้เรียนในการพบกลุ่ม
จากห้องเรียนออนไลน์ 

     

3 ครู กศน. ประเมินผลการเรียนรู้ ผ่านระบบ
ออนไลน์ เช่น Google Forms 

     

 
1 

ด้านการพัฒนาสื่อ 
อุปกรณ์สื่อดิจิทัลมีความเพียงพอต่อการใช้งาน 

     

2 อุปกรณ์สื่อดิจิทัลสามารถใช้งานได้ดีอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

     

3 การเรียนรู้ผ่านสื่อดิจิทัลท าให้ผู้เรียนเกิดความ
เข้าใจในเนื้อหาสาระในรายวิชาต่าง ๆ มากข้ึน 

     

4 สื่อดิจิทัลท าให้ผู้เรียนสามารถอ่านและท า
ความเข้าใจเนื้อหาได้ด้วยตนเอง 

     

 

ตอนที่ 3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ 
 
 1.  นักศึกษาคิดว่าการจัดเรียนรู้วิธีการหรือรูปแบบใดที่ใช้ได้เหมาะสมที่สุดและส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ 
  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 2. นักศึกษาคิดว่าจะมีสิ่งใดที่เป็นเรื่องท่ีท้าทายในการเรียนรู้ตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ 
  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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คู่มือการด าเนินงานตามแนวทางการจดั กศน.ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในยุคดิจทิลัตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ 

 

ขอขอบคุณ 
ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
 
 
 
 
 
 

แบบสอบถามการน าแนวทางการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ไปใช้ในการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
ค าชี้แจง 
 1.  แบบสอบถามฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง สังกัด 
ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตอบเพ่ือเป็นข้อมูลในการศึกษาการจัดการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ของครู กศน. สังกัดส านักงาน กศน.
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลของการตอบแบบสอบถามไม่มีผลกระทบต่อท่านแต่อย่างใด แต่จะน าไปใช้
เพ่ือประโยชน์ของการศึกษาเท่านั้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี 
 2. เมื่อท่านตอบแบบสอบถามฉบับนี้เสร็จสิ้น โปรดส่งข้อมูลคืนให้กับส านักงาน กศน.
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามฉบับนี้  
 

ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 
 
  



111 

 

 
 
 

คู่มือการด าเนินงานตามแนวทางการจดั กศน.ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในยุคดิจทิลัตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ 

 

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ค าชี้แจง 
 โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง   หน้าข้อความที่ตรงกับข้อมูลของท่านหรือเติมค า
หรือข้อความลงในช่องว่างให้สมบูรณ์ตรงกับข้อมูลที่เป็นจริงของท่าน 
 1. ต าแหน่ง 
  1.1      ผู้บริหารสถานศึกษา   
  1.2     ผู้ที่เกี่ยวข้อง ระบุ....................................................  
 2.  สังกัด 
  2.1    กศน.อ าเภอหัวหิน 
  2.2      กศน.อ าเภอปราณบุรี  
  2.3     กศน.อ าเภอสามร้อยยอด 
  2.4    กศน.อ าเภอกุยบุรี 
  2.5    กศน.อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  
  2.6     กศน.อ าเภอทับสะแก 
  2.7     กศน.อ าเภอบางสะพาน 
  2.8    กศน.อ าเภอบางสะพานน้อย 
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คู่มือการด าเนินงานตามแนวทางการจดั กศน.ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในยุคดิจทิลัตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ 

 

ตอนที่ 2  แบบสอบถามการน าแนวทางการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
  ในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ ไปใช้ในการจัดการศึกษานอกระบบระดับ 
  การศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

ข้อ ข้อความ ไม่ใช้ 

ระดับการน าไปใช้ 
มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

1 สถานศึกษามีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ 
Social Media เช่น Website, Fan-page, 
Facebook, Line เป็นต้น 

      

2 สถานศึกษามีการรับสมัครนักศึกษา            
แบบออนไลน์ 

      

3 สถานศึกษาจัดท าระบบการลงทะเบียน  
แบบออนไลน์ 

      

4 สถานศึกษามีการปฐมนิเทศนักศึกษา 
แบบออนไลน์หรือการใช้สื่อดิจิทัล 

      

5 สถานศึกษามีการก าหนดตารางการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ 

      

6 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ระบบออนไลน์ ผ่านสื่อ 
Application  
6.1 Google Classroom 

      

 6.2 Google Sites       
 6.3 Google Forms       
 6.4 Google Docs       
 6.5 Google Sheet       
 6.6 Google Slides       
 6.7 Flipped Classroom       
 6.8 Zoom Meeting       
 6.9 Google Meet       
 6.10 Facebook       
 6.11 Line       
 6.12 OBS Studio 
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คู่มือการด าเนินงานตามแนวทางการจดั กศน.ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในยุคดิจทิลัตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ 

 

ข้อ ข้อความ ไม่ใช้ 

ระดับการน าไปใช้ 
มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

7 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้มีการใช้ สื่อ
ดิจิทัล เช่น E-book, Video Clips, File, 
Audio Files เพ่ือใช้ในการสื่อสารโต้ตอบ           
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีองค์ความรู้ ความเข้าใจและเกิด
ทักษะ 

      

8 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้มีการ
ประเมินผลจากใบงานที่ส่งผ่านระบบ
ออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ  

      

9 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้มีการ
ประเมินผลผู้เรียนในการพบกลุ่มจาก
ห้องเรียนออนไลน์ 

      

10 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้มี
ประเมินผลการเรียนรู้ ผ่านระบบออนไลน์ 
เช่น Google Forms 

      

11 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้มีการ
ทดสอบระหว่างภาคหรือการทดสอบย่อย
ผ่านระบบออนไลน์ เช่น Google Forms 

      

12 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้มีการวัด
และประเมินปลายภาคเรียน (สอบซ่อม)  
ผ่านระบบออนไลน์ เช่น Google Forms 

      

 

ตอนที่ 3  ผลการน าแนวทางการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในยุคดิจิทัล 
    ตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ ไปใช้ในการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 
1. สถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาหรือไม่ 
   น าไปใช้ 
   อยู่ระหว่างการน าไปใช้ 
   ยังไม่ได้น าไปใช้  เนื่องจาก...............................................................................................  
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คู่มือการด าเนินงานตามแนวทางการจดั กศน.ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในยุคดิจทิลัตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ 

 

 
2. สถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างไรในการน าแนวทางการจัดการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ ไปใช้ในการจัดการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษา 
 2.1  การบริหารจัดการ 
  2.1.1 บุคลากร (Man) 
   …………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  2.1.2 เงินหรืองบประมาณ (Money) 
   …………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  2.1.3 วัสดุหรืออุปกรณ์ (Materials) 
   …………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  2.1.4 การจัดการ (Management) 
   …………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2.2 การบริหารงานด้วยระบบวงจรคุณภาพ PDCA 
  2.2.1 Plan 
   …………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  2.2.2 Do 
   …………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  2.2.3 Check 
   …………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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คู่มือการด าเนินงานตามแนวทางการจดั กศน.ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในยุคดิจทิลัตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  2.2.4 Act 
   …………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2.3 กระบวนการบริหาร POSDCORB 
  2.3.1 การวางแผนงาน (Planning : P) 
   …………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  2.3.2 การจัดหน่วยงาน (Organizing : O) 
   …………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  2.3.3 การจัดบุคลากร (Staffing : S) 
   …………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  2.3.4 การอ านวยการ (Directing : D) 
   …………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  2.3.5 การประสานงาน (Coordinating : Co) 
   …………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  2.3.6 การรายงาน (Reporting : R) 
   …………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  2.3.7 การจัดงบประมาณ (Budgeting : B) 
   …………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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คู่มือการด าเนินงานตามแนวทางการจดั กศน.ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในยุคดิจทิลัตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2.4 การจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  2.4.1 การบริหารทรัพยากร 
   1)  งานบุคลากร 
        ………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   2)  งานงบประมาณ 
        ………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   3)  งานอาคารสถานที่ 
        ………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   4)  งานชุมชน 
        ………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  2.4.2 การบริหารงานธุรการ 
   …………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  2.4.3 การบริหารด้านการเรียนการสอน 
   1)  งานวิชาการ 
        ………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   2)  งานพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
        ………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3.  สถานศึกษาน าความรู้จากโครงการอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลที่จัดโดยส านักงาน กศน.            
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปพัฒนา ต่อยอดการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใน
สถานศึกษาอย่างไร 
 3.1  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างห้องเรียนออนไลน์ ด้วยระบบ Google Classroom 
  3.1.1   มีการน าไปใช้อย่างไร 
    ……………………………………………………………………………………..……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  3.1.2 ผลที่เกิดกับผู้บริหารสถานศึกษา ครแูละบุคลากร ผู้เรียน สถานศึกษาและชุมชน 
   1)  ผู้บริหารสถานศึกษา 
         …………………………………………………………………..…………..……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
   2) ครูและบุคลากร 
         …………………………………………………………………..…………..……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   3) ผู้เรียน 
         …………………………………………………………………..…………..……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
         …………………………………………………………………..…………..……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   4) สถานศึกษา 
         …………………………………………………………………..…………..……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   5) ชุมชน 
         …………………………………………………………………..…………..……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  3.1.3 แบบอย่างที่ด ี
   1) ครูและบุคลากร  
    1.1)  ชื่อ–นามสกุล…………………………………………………………………………… 
    1.2) การน าไปใช้………….....………………………………………………………………  
   2) ผู้เรียน  
    2.1)  ชื่อ–นามสกุล…………………………………………………………………………… 
    2.2) การน าไปใช้………….....……………………………………………………………… 
 3.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าคลังข้อมูลด้านวิชาการ “TKP” โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
  3.2.1 มีการน าไปใช้อย่างไร 
   …………………………………………………………………..…………..……………………….…………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  3.2.2 ผลที่เกิดกับครูและบุคลากร ผู้เรียน สถานศึกษาและชุมชน 
   1) ผู้บริหารสถานศึกษา 
         …………………………………………………………………..…………..……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   2) ครูและบุคลากร 
         …………………………………………………………………..…………..……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   3) ผู้เรียน 
         …………………………………………………………………..…………..……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   4) สถานศึกษา 
         …………………………………………………………………..…………..……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   5) ชุมชน 
         …………………………………………………………………..…………..……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  3.2.3 แบบอย่างที่ด ี 
   1) ครแูละบุคลากร  
    1.1)  ชื่อ–นามสกุล…………………………………………………………………………… 
    1.2) การน าไปใช้………….....……………………………………………………………… 
   2) ผู้เรียน  
    2.1)  ชื่อ–นามสกุล…………………………………………………………………………… 
    2.2) การน าไปใช้………….....……………………………………………………………… 
 3.3   โครงการอบรมวิทยากรแกนน า ครู ข และ ครู ค. ส านักงาน กศน. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
หลักสูตรการค้าออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้วยระบบออนไลน์ 
  3.3.1  มีการน าไปใช้อย่างไร 
   …………………………………………………………………..………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  3.3.2 ผลที่เกิดกับครูและบุคลากร ผู้เรียน สถานศึกษาและชุมชน 
   1)  ผู้บริหารสถานศึกษา 
         …………………………………………………………………..…………..……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   2) ครูและบุคลากร 
         …………………………………………………………………..…………..……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   3) ผู้เรียน 
         …………………………………………………………………..…………..……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   4) สถานศึกษา 
         …………………………………………………………………..…………..……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   5) ชุมชน 
         …………………………………………………………………..…………..……………………………… 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  3.1.3 แบบอย่างที่ด ี
   1) ครูและบุคลากร  
    1.1)  ชื่อ–นามสกุล…………………………………………………………………………… 
    1.2) การน าไปใช้………….....……………………………………………………………… 
   2) ผู้เรียน  
    2.1)  ชื่อ–นามสกุล…………………………………………………………………………… 
    2.2) การน าไปใช้………….....……………………………………………………………… 
 3.4 โครงการพัฒนาบุคลากรการใช้งานระบบการประชุมทางไกล เพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ด้วยระบบออนไลน์  
  3.4.1 มีการน าไปใช้อย่างไร 
   …………………………………………………………………..…………..……….…………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  3.4.2 ผลที่เกิดกับครูและบุคลากร ผู้เรียน สถานศึกษาและชุมชน 
   1) ผู้บริหารสถานศึกษา 
         …………………………………………………………………..…………..……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   2) ครูและบุคลากร 
         …………………………………………………………………..…………..……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   3) ผู้เรียน 
         …………………………………………………………………..…………..……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   4) สถานศึกษา 
         …………………………………………………………………..…………..……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   5) ชุมชน 
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         …………………………………………………………………..…………..……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  3.4.3 แบบอย่างที่ด ี
   1) ครูและบุคลากร  
    1.1)  ชื่อ–นามสกุล…………………………………………………………………………… 
    1.2) การน าไปใช้………….....……………………………………………………………… 
   2) ผู้เรียน  
    2.1)  ชื่อ–นามสกุล…………………………………………………………………………… 
    2.2) การน าไปใช้………….....……………………………………………………………… 
 3.5 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านประชาสัมพันธ์ กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
  3.5.1 มีการน าไปใช้อย่างไร 
   ………………………………………….……………………………..…………..……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  3.5.2 ผลที่เกิดกับครูและบุคลากร ผู้เรียน สถานศึกษาและชุมชน 
   1) ผู้บริหารสถานศึกษา 
      ………………………………….…………………………………..…………..……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   2) ครูและบุคลากร 
      ………………………………….…………………………………..…………..……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   3) ผู้เรียน 
      ………………………………….…………………………………..…………..……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   4) สถานศึกษา 
      ………………………………….…………………………………..…………..……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   5) ชุมชน 
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      ………………………………….…………………………………..…………..……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  3.5.3 แบบอย่างที่ดี 
   1) ครูและบุคลากร  
    1.1)  ชื่อ–นามสกุล…………………………………………………………………………… 
    1.2) การน าไปใช้………….....……………………………………………………………… 
   2) ผู้เรียน  
    2.1)  ชื่อ–นามสกุล…………………………………………………………………………… 
    2.2) การน าไปใช้………….....……………………………………………………………… 
 3.6   โครงการจัดท าวารสารออนไลน์ของส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์ ประจ าปีงบประมาณ 2563  
  3.6.1  มีการน าไปใช้อย่างไร 
         ……………………………………………………………………..…………..……….…………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  3.6.2 ผลที่เกิดกับครูและบุคลากร ผู้เรียน สถานศึกษาและชุมชน 
   1)   ผู้บริหารสถานศึกษา 
       ……………………………………………………………………..…………..……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   2) ครูและบุคลากร 
       ……………………………………………………………………..…………..……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   3) ผู้เรียน 
       ……………………………………………………………………..…………..……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   4) สถานศึกษา 
       ……………………………………………………………………..…………..……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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   5) ชุมชน 
       ……………………………………………………………………..…………..……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  3.6.3 แบบอย่างที่ดี 
   1) ครูและบุคลากร  
    1.1)  ชื่อ–นามสกุล…………………………………………………………………………… 
    1.2) การน าไปใช้………….....……………………………………………………………… 
   2) ผู้เรียน  
    2.1)  ชื่อ–นามสกุล…………………………………………………………………………… 
    2.2) การน าไปใช้………….....……………………………………………………………… 
 3.7   โครงการอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย สงักัด
ส านักงาน กศน.จังหวัด กลุม่สมุทรคีรี (หมวดที่ 5 ทักษะการใช้ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัล) 
  3.7.1 มีการน าไปใช้อย่างไร 
          ………………………………………………………………..………..…………..……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  3.7.2 ผลที่เกิดกับครูและบุคลากร ผู้เรียน สถานศึกษาและชุมชน 
   1) ผู้บริหารสถานศึกษา 
       ……………………………………………………………………..…………..……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   2) ครูและบุคลากร 
       ……………………………………………………………………..…………..……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   3) ผู้เรียน 
        ………………….…………………………………………………..…………..…………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   4) สถานศึกษา 
       ……………………………………………………………………..…………..……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   5) ชุมชน 
       ……………………………………………………………………..…………..……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  3.7.3 แบบอย่างที่ดี 
   1)   ครูและบุคลากร  
    1.1)  ชื่อ–นามสกุล…………………………………………………………………………… 
    1.2) การน าไปใช้………….....……………………………………………………………… 
   2) ผู้เรียน  
    2.1)  ชื่อ–นามสกุล…………………………………………………………………………… 
    2.2) การน าไปใช้………….....……………………………………………………………… 
4. สถานศึกษามีจัดการโครงการ กิจกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลอะไรบ้าง (นอกเหนือจาก 
ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้จัด) 
 4.1 ชื่อโครงการ/กิจกรรม...............................................................................................................  
  4.1.1 มีการน าไปใช้อย่างไร 
         ……………………………………………………………………..…………….…..……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  4.1.2 ผลที่เกิดกับครูและบุคลากร ผู้เรียน สถานศึกษาและชุมชน 
   1) ผู้บริหารสถานศึกษา 
       ……………………………………………………………………..…………..……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   2) ครูและบุคลากร 
       ……………………………………………………………………..…………..……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   3) ผู้เรียน 
       ……………………………………………………………………..…………..……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   4) สถานศึกษา 
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       ……………………………………………………………………..…………..……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   5) ชุมชน 
       ……………………………………………………………………..…………..……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  4.1.3 แบบอย่างที่ดี 
   1)   ครูและบุคลากร  
    1.1)  ชื่อ–นามสกุล…………………………………………………………………………… 
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คู่มือการด าเนินงานตามแนวทางการจดั กศน.ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในยุคดิจทิลัตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ 

 

 

คณะผู้จัดท า 
 
ที่ปรึกษา 
 นายสงัด  ประดิษฐ์สุวรรณ ข้าราชการบ านาญ 

อดีตผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ อุทยานวิทยาศาสตร์ 
พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 นางสาวสุธิกานต์  แย้มนิล  ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ กศน.อ าเภอหัวหิน 
 นางสุนิช  บัวทอง  ครูเชี่ยวชาญ กศน.อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 
 
ผู้จัดท า 
 นางเรียงตะวัน  สิทธิเชนทร์ ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 
บรรณาธิการ 
 นางมณีรัตน์  อัจฉริยพันธกุล ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอทับสะแก 
 นางสาววรวรรณ  จิตรนิยม ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอกุยบุรี 
 นางสาวณัฐกฤตา  ทับทิม  คร ู
 นายสุรพงษ์  อนันต์ธนสาร ครูผู้ช่วย 
 นายณัฐกานต์  พ่วงเจริญ  ครผูู้ช่วย 
 นางสาวปิยภรณ์  พูลน้อย  บรรณารักษ์ปฏิบัติการ 
 นางสาวจันทร์ทิมา  ประสงค์กิจ นักจัดการงานทั่วไป 
 นายนิยม  ภาลีกัณฑ์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
ปก/รูปเล่ม/พิมพ์ 
 นายนิยม  ภาลีกัณฑ์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
 
 
 


