
ศึกษานิเทศก์  ส านักงาน กศน. หน้า 1 
 

แนวทางการส ารวจข้อมูลและนิเทศการจัด 
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 
                     มาลี รัชตะนาวิน  จตุพร สุทธิวิวัฒน์ และ จรรยา สิงห์ทอง* 
 

  

กศน.อ าเภอ/เขต...........................................จังหวัด................................................... 
การจัดการเรียนรู้ 
 1. ปัจจุบนัมีนกัศึกษาหลกัสูตร 2551 ....................คน 
      ระดบัประถม............คน ม.ตน้.............คน ม.ปลาย................คน 
                                หลกัสูตร กศน.ปวช. .....................คน 
       สาขา.................................................จ  านวน........คน  

      สาขา.................................................จ  านวน........คน  
 2. มีครู ศรช..............คน ครูอาสาฯ...............คน ครูประจ ากลุ่ม.............คน  ครู ปวช. .......คน 
                 ครูมีวฒิุทางการศึกษา.................คน วิชาเอกอะไรบา้ง.......................................................... 
               โดยเฉล่ียครูแต่ละคนรับผดิชอบนกัศึกษา................คน (เฉพาะหลกัสูตร 2551) 
 3. ครูเคยไดรั้บการพฒันาในเร่ืองใดบา้ง เม่ือใด วิธีการพฒันาท าอย่างไร (จดัเอง/ส่งไปร่วมกบั
หน่วยงานอ่ืน)  

  หลกัสูตร 2551 
  แนะแนว 
 การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
 การวดัผลประเมินผล 
 การประกนัคุณภาพการศึกษา 
 การจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
 การจดัท าและพฒันาส่ือ 
 อ่ืน ๆ(โปรดระบุ).............................................................................................. 

ครูน าความรู้ท่ีไดรั้บการพฒันามาใชอ้ยา่งไร................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………… 
  ครูตอ้งการพฒันาในเร่ืองใดเพิ่มเติม............................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………… 
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 4. ส่วนใหญ่พบกลุ่มเวลา................................................วนั................................. 
                  สถานท่ีพบกลุ่มคือ 

 โรงเรียน 
 ศรช./กศน.ต าบล 
 วดั/มสัยดิ 
 สถานท่ีเอกชน 
 อ่ืน ๆ(โปรดระบุ)............................................................................................... 

5. การเทียบโอน (มีการเทียบโอนผลการเรียนและเทียบโอนความรู้และประสบการณ์หรือไม่  
จ  านวนเท่าไร ระดบัอะไร อยา่งไร ใครเป็นกรรมการเทียบโอน/มีปัญหาอุปสรรคในการเทียบโอนอยา่งไร/ 
ถา้มีนกัศึกษาเทียบโอนจ านวนมากมีปัญหาในการจดัการเรียนรู้หรือไม่ อยา่งไร)........................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 

6. การจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา (ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมหรือไม่/คณะกรรมการสถานศึกษา
เห็นชอบหรือไม่/จดัท ารายวชิาเลือกอยา่งไร/ใครมีส่วนร่วมในการจดัท ารายวิชาเลือก/มีปัญหาอุปสรรค
อยา่งไร)......................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 

7. การเตรียมการจดัการเรียนรู้ (ศึกษาหลกัสูตรสถานศึกษา/จดัท าแผนการเรียนรู้ รายภาค รายสปัดาห์ 
รายบุคคล/จดัหาหรือพฒันาส่ือใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีจะสอน/จดัท าหรือจดัหาใบงานหรือ ใบความรู้/จดัหา
หรือสร้างเคร่ืองมือวดัผลตามแผนการเรียนรู้/มีการแนะแนวผูเ้รียน/มีปัญหา อุปสรรคอยา่งไร)......................... 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
  8.  การจดัการเรียนรู้ (เป็นไปตามแผนการเรียนรู้/เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั/เนน้ทกัษะการคิดวิเคราะห์ / 
มีการแนะแนวผูเ้รียน/จดัใหน้กัศึกษาใชแ้หล่งเรียนรู้/มีการจดัหาส่ือ/มีการสอนเสริม/มีการวดัและประเมินผล
การเรียนทุกคร้ังท่ีพบกลุ่ม  ประเมินกิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวิต และประเมินคุณธรรมอยา่งไร/จดัท าวิจยัเพื่อ
พฒันาการเรียนรู้ทุกคนหรือไม่ คนละก่ีเร่ืองต่อภาคเรียน/มีปัญหา อุปสรรค อยา่งไร) 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................        
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             9. การสรุปหลงัจดัการเรียนรู้ (มีบนัทึกหลงัสอน/มีการแกปั้ญหาของผูเ้รียน/มีการบนัทึกผลการ
แกปั้ญหาและน าเสนอผูบ้ริหารและเพื่อนครู/มีปัญหาอุปสรรคอยา่งไร) ......................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
 10. คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัศึกษา (มีอะไรบา้ง/ก าหนดไวท่ี้ใด/มีวิธีการวดัอยา่งไร/มีปัญหา
อุปสรรค อยา่งไร)............................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
 11. การจดัท าโครงงานของนกัศึกษา (เป็นรายวิชาหรือบรูณาการ/ท างานเป็นทีม/มีการแสวงหา
ความรู้/เนน้การคิดเป็น/มีปัญหาอุปสรรคอยา่งไร)................................................................................... 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
 ขอ้เสนอแนะเพื่อการพฒันา................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
 
การบริหารจัดการ 
 1. ผูรั้บผดิชอบ (มอบหมายอยา่งไร/หนา้ท่ีความรับผดิชอบ/เขา้รับการอบรมช้ีแจง/มีท่ีปรึกษาในการ
ท างาน/มีปัญหาอุปสรรค อยา่งไร)................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 

2. การประชุมครู กศน. (มีการประชุมครู กศน. ก่อนเปิดภาคเรียน/ครูมาประชุมทุกคน/เร่ืองท่ีประชุม/
มีปัญหาอุปสรรคอยา่งไร).................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

3. การรับสมคัรนกัศึกษา  (มีการประชาสมัพนัธ์อยา่งไร/ระยะเวลาเท่าไร/มีนกัศึกษาสมคัรใหม่แต่ละ
ระดบัเท่าไร /การจดัเตรียมเอกสารการสมคัร/การตรวจสอบเอกสารหลกัฐานการสมคัร/มีปัญหาอุปสรรค
อยา่งไร)............................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
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 4. การปฐมนิเทศนกัศึกษา (จดัพร้อมกนัทุกระดบัหรือไม่/จดัอยา่งไร/จดัสถานท่ีใด/นกัศึกษาใหค้วาม
สนใจเพียงใด/นกัศึกษามาเขา้รับการปฐมนิเทศร้อยละเท่าไร/เน้ือหาในการปฐมนิเทศมีอะไรบา้ง/มีปัญหา
อุปสรรคอยา่งไร)............................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
 5. การก าหนดปฏิทินปฏิบติังานในแต่ละภาคเรียน (มีการจดัท าปฏิทินร่วมกนั/มีการแจง้ใหผู้เ้ก่ียวขอ้ง
รับทราบ/สามารถปฏิบติังานตามปฏิทินไดห้รือไม่/มีปัญหาอุปสรรคอยา่งไร)................................................. 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 6.  การจดัท าหลกัฐานการศึกษา (ระบบทะเบียนนกัศึกษาเป็นอยา่งไร/จดัท าหลกัฐานการลงทะเบียน
เป็นปัจจุบนั/ตรวจสอบรายวชิาท่ีลงทะเบียนเสร็จส้ินภายใน 15 วนั หลงัรับสมคัร/จดัเกบ็ผลการเทียบโอน
จดัเกบ็ผลการเรียนแต่ละภาคเป็นปัจจุบนั/จดัเกบ็ผลการท า กพช.เป็นปัจจุบนั/จดัท าหลกัฐานการศึกษาได ้  
ตามระยะเวลาท่ีก าหนด/มีการอนุมติัผลการจบหลกัสูตร/มีการจดัท ารายงานผูจ้บหลกัสูตรตามระยะเวลาท่ี
ก าหนด/มีปัญหาอุปสรรคอยา่งไร).................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 

7. การสอบปลายภาคเรียน (จ านวนนกัศึกษาท่ีเขา้สอบ/ขาดสอบร้อยละเท่าไร/กรรมการก ากบัหอ้ง
สอบเพียงพอหรือไม่/ สถานท่ีสะดวกต่อการเดินทางหรือไม่/สถานท่ีเหมาะสมต่อการจดัสอบหรือไม่/ประชุม
คณะกรรมการด าเนินการสอบหรือไม่/สรุปผลการด าเนินการสอบหรือไม่/มีปัญหาอุปสรรคอยา่งไร)........... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 

8. การนิเทศ ติดตาม (ใครเป็นผูนิ้เทศ/น าผลการนิเทศมาใชอ้ยา่งไร/มีปัญหาอุปสรรคอยา่งไร)..... 
....................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
 

ขอ้เสนอแนะเพื่อการพฒันา................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
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การเทยีบระดับการศึกษา 
 

กศน.อ าเภอ/เขต................................................จังหวัด......................................................... 
1. จ  านวนนกัศึกษาแต่ละระดบั 

     ประถมศึกษา   ..............................คน      ผา่น.....................คน 
     ม.ตน้ ............................................คน      ผา่น......................คน 
     ม.ปลาย ........................................คน      ผา่น......................คน 

2. ผูรั้บผดิชอบ (มอบหมายอยา่งไร/หนา้ท่ีความรับผดิชอบ/เขา้รับการอบรมช้ีแจง/มีท่ีปรึกษาในการ
ท างาน/มีปัญหาอุปสรรค อยา่งไร)................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 

3. การรับสมคัรนกัศึกษา (มีการประชาสมัพนัธ์อยา่งไร/การแนะแนว/ระยะเวลาเท่าไร/ การจดัเตรียม
เอกสารการสมคัร/การจดัเตรียมเอกสารการสมคัร/การตรวจสอบเอกสารหลกัฐานการสมคัร/ มีเอกสารคู่มือ
การรับการประเมินหรือไม่ และอ่ืนๆ/ มีปัญหาอุปสรรคอยา่งไร).............................................. 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 4. กรรมการประเมิน (เป็นใครบา้ง/วิธีการไดม้า/มีการพฒันากรรมการดา้นเทคนิคการสัมภาษณ์ การ
ตรวจแฟ้มประมวลประสบการณ์//มีการประชุมช้ีแจงก่อนประเมินและสรุปผลการประเมินแต่ละคร้ัง//มีการ
ประเมินคุณภาพของกรรมการ/มีการจดัท าท าเนียบกรรมการท่ีมีคุณภาพ/มีปัญหาอุปสรรคอยา่งไร).............. 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 5. สถานท่ีประเมิน (เป็นของหน่วยงานใด/เดินทางสะดวกหรือไม่/แจง้นกัศึกษาล่วงหนา้อยา่งไร/
เหมาะสม ต่อการประเมินหรือไม่/มีปัญหาอุปสรรคอยา่งไร)........................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
 6. การแนะแนว (จดัอยา่งไร/โดยใคร/เม่ือใดทั้งก่อนสมคัรเขา้รับการประเมิน  ระหวา่งการประเมิน
และหลงัการประเมินอยา่งไร/มีปัญหาอุปสรรคอยา่งไร)……………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………  
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7. การปฐมนิเทศนกัศึกษา (จดัพร้อมกนัทุกระดบัหรือไม่/จดัอยา่งไร/จดัสถานท่ีใด/นกัศึกษาใหค้วาม

สนใจเพียงใด/นกัศึกษามาเขา้รับการปฐมนิเทศร้อยละเท่าไร/เน้ือหาในการปฐมนิเทศมีอะไรบา้ง/มีปัญหา
อุปสรรคอยา่งไร)............................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 

8. แฟ้มประมวลประสบการณ์ (มีการช้ีแจงใหผู้เ้ขา้รับการประเมินรู้แนวทางการจดัท าและการตรวจ / 
เป็นแฟ้มท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นประสบการณ์ของผูเ้ขา้ประเมินในการพฒันาอาชีพ พฒันาคุณภาพชีวิตของตนเอง
และครอบครัว และการพฒันาสังคมและชุมชน /จดัส่งไดต้ามระยะเวลาท่ีก าหนด/กรณีท่ีมวลประสบการณ์ไม่
ชดัเจนเพียงพอ  คณะกรรมการด าเนินการอยา่งไร/มีปัญหาอุปสรรคอยา่งไร) .................................................. 
..........................................................................................................................................................................   
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

9. การด าเนินการประเมินเทียบระดบั (มีกระบวนการประเมินอยา่งไร/กรรมการมีความรู้และ
ประสบการณ์ในสาขาวิชาของการศึกษาระดบัท่ีจะประเมินไม่นอ้ยกวา่ 3 คนและมีความรู้ดา้นวดัผลการศึกษา 
1 คน /ระยะเวลาท่ีใชใ้นการประเมินก่ีคร้ัง ก่ีวนั/ การอ านวยความสะดวกในการประเมิน/มีปัญหาอุปสรรค
อยา่งไร).......................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 

10. การประกาศผลการประเมิน (มีช่องทางหรือวิธีการประกาศผลการประเมินอยา่งไร/มีวิธีการแจง้
ก าหนดการจดัสมัมนาวิชาการ/ปัจฉิมนิเทศส าหรับผูผ้า่นการประเมินอยา่งไร/มีการเกบ็สะสมคะแนนส าหรับ
ผูไ้ม่ผา่นการประเมินอยา่งไร/มีปัญหาอุปสรรคอยา่งไร)................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 

11.  การนิเทศ ติดตาม (ใครเป็นผูนิ้เทศ/น าผลการนิเทศมาใชอ้ยา่งไร/มีปัญหาอุปสรรคอยา่งไร)..... 
....................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 

ขอ้เสนอแนะเพื่อการพฒันา................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
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กระบวนการนิเทศการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

การนิเทศท่ีเนน้การศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการนิเทศคร้ังละ 3 วนั โดยแต่ละวนั
ด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

วันแรก  ศึกษานิเทศก์พบผูบ้ริหาร ส านักงาน กศน.จงัหวดั/กทม. และสถานศึกษาในสังกัด เพื่อ
รับทราบสภาพการด าเนินงานกิจกรรม กศน. ปัญหาอุปสรรคโดยสรุป  

วันที่สอง ศึกษานิเทศก์พบผูบ้ริหาร บุคลากรทางการศึกษา และครู กศน.ของกศน.อ าเภอ/เขต เพื่อ
สอบถามประเด็นการจดัการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานต่างๆ ตามท่ีก าหนดในแบบ 1  และ
สรุปผลการนิเทศ  

วันที่สาม ศึกษานิเทศกแ์จง้ผลการนิเทศแก่ผูบ้ริหารส านกังาน กศน.จงัหวดั/กทม. และสถานศึกษา 
และร่วมกนัด าเนินการดงัน้ี 

1.หาแนวทางการแกไ้ขปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานการจดัการศึกษานอกระบบระดบั 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2. วางแผนการนิเทศตามแบบท่ีก าหนด และพฒันาการจดัการศึกษานอกระบบระดบั 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เช่น  การอบรมเชิงปฏิบติัการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา   การจดัเวทีน าเสนอ
ผลการวิจยัในชั้นเรียน เป็นตน้ 
 

  แผนการนิเทศและพฒันาการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

คร้ังที ่ วนั เดือน ปี กจิกรรม/ขอบข่ายเนือ้หา กลุ่มเป้าหมาย ผู้ด าเนินการ 
     
     
     
 

ส าหรับการนิเทศการจดัการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานในคร้ังต่อไป ศึกษานิเทศก ์
และผูบ้ริหารส านกังาน กศน.จงัหวดั/กทม. และสถานศึกษา ร่วมกนัทบทวน และปรับแผนการนิเทศและการ
พฒันา  จากนั้นศึกษานิเทศกป์ฏิบติัการนิเทศตามกระบวนการขา้งตน้ต่อไป 
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สรุปการนิเทศการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 

ปฏิบัติการนิเทศคร้ังแรก  ปฏิบัติการนิเทศคร้ังต่อไป 

 
1.ประชุมรับทราบสภาพการด าเนินงาน
กิจกรรม กศน. 
 

 1.ทบทวนและปรับแผนการนิเทศและพฒันา 
พร้อมทั้งประชุมรับทราบสภาพการด าเนินงาน
กิจกรรม กศน. 
 

2.เยีย่ม กศน.อ าเภอ สอบถามตามประเดน็ท่ี
ก าหนด 
 

 2. เยีย่ม กศน.อ าเภอ สอบถามตามประเดน็ท่ี
ก าหนด 
 

3. แจง้ผลการนิเทศและวางแผนการนิเทศและ
พฒันา 

 3.แจง้ผลการนิเทศและวางแผนการนิเทศและ
พฒันา 

 
 
 
 
 

เม่ือ  เดือน พฤศจิกายน 2552 

แผนการนิเทศและพฒันาการจัดการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

แผนการนิเทศและพฒันาการจัดการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 


