
 

บทที่  1 
ข้อมูลพืน้ฐานของสถานศึกษา 

 
1. ช่ือและทีต่ั้งของสถานศึกษา 

ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอบางซ้าย ตั้งอยู่ร่วมกบัอาคารห้องสมุด
ประชาชนอาํเภอบางซ้าย หมู่ท่ี 1  ตาํบลบางซ้าย  อาํเภอบางซ้าย จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย ์
13270   โทรศพัท ์  0-3537-5437   โทรสาร 0-3537-5437   

 
2. ประวตัิความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน 
        ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอบางซ้าย (กศน.อาํเภอบางซ้าย) สังกัด
สาํนกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา สาํนกังานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั   สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ   ซ่ึงเดิมช่ือวา่ศูนยบ์ริการ
การศึกษานอกโรงเรียนอาํเภอบางซ้าย  (ศบอ.บางซ้าย)  ประกาศจดัตั้งเม่ือวนัท่ี 27  สิงหาคม  2536  โดยนาย
ปราโมทย ์ สุขมุ  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  รักษาการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
เป็นผูล้งนามประกาศจดัตั้งโดยมีนางสาวสุภาพ  อนุศาสนนันท์  ตาํแหน่งหัวหน้าศูนยค์นแรก เม่ือวนัท่ี 2 
กุมภาพนัธ์ 2537 และใชห้้องสมุดประชาชนอาํเภอบางซ้ายเป็นสถานท่ีปฏิบติังานต่อมากระทรวงศึกษาธิการ
โดยนายสมชาย  วงศ์สวสัด์ิ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ประกาศ ณ วนัท่ี 10  มีนาคม  2551  ได้
เปล่ียนช่ือจากศูนยบ์ริการการศึกษานอกโรงเรียนอาํเภอบางซ้าย  เป็นศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอธัยาศยัอาํเภอบางซา้ย (กศน.อาํเภอบางซา้ย)  
                   นับตั้งแต่ไดมี้การจดัตั้ง ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอบางซ้าย ได้
ปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ี และความรับผิดชอบ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2537  เป็นตน้มา กล่าวคือ โดยภาพรวมได้
ดาํเนินงานจดัและให้บริการการศึกษานอกโรงเรียนตามหลกัสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามญั ระดบั
ประถมศึกษา( ป.6) ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้(ม.3)  และระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)   และไดป้รับเปล่ียน
เป็นการจดัการศึกษานอกโรงเรียน ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการจดัการศึกษานอกโรงเรียนตามหลกัสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 ซ่ึงเร่ิมดาํเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา  2548 เป็นตน้มา  และยงัดาํเนินงานจดักิจกรรม
ส่งเสริมการรู้หนงัสือ  จดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จดัการศึกษาเพ่ือพฒันาอาชีพ จดัการศึกษาเพ่ือพฒันาทกัษะชีวิต 
จดัการศึกษาเพื่อพฒันาสังคมและชุมชน  จดัการศึกษาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ให้บริการ
การศึกษาคน้ควา้และส่งเสริมการอ่านตามรูปแบบการศึกษาตามอธัยาศยัในหอ้งสมุดประชาชนอาํเภอและขยาย
การใหบ้ริการการศึกษาในระดบัตาํบล รูปแบบศนูยก์ารเรียนชุมชนครบทุกตาํบล  รวม  6  แห่ง/ตาํบล  



 

 

 

 
 

2 
  
3.  ข้อมูลชุมชน 

อาํเภอบางซ้าย  เดิมอยูใ่นเขตการปกครองของอาํเภอเสนา  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แบ่งการ
ปกครองออกเป็น  4  ตาํบล   คือ  ตาํบลปลายกลดั  ตาํบลเต่าเล่า  ตาํบลบางซ้าย  ตาํบลเทพมงคล  เม่ือวนัท่ี  1  
มกราคม  พ.ศ. 2491  ไดแ้ยกการปกครองจากอาํเภอเสนา  เป็นก่ิงอาํเภอบางซา้ย และไดมี้พระราชกฤษฎีกา ยก
ฐานะจากก่ิงอาํเภอบางซา้ยข้ึนเป็น  อาํเภอบางซา้ย 

เม่ือวนัท่ี  22  กรกฎาคม  พ.ศ. 2500  และไดแ้บ่งเขตการปกครองเพ่ิมอีก  2   ตาํบล  คือ ตาํบลแกว้ฟ้า  
ตาํบลวงัพฒันา  รวมเป็น  6   ตาํบล  จนถึงปัจจุบนั  มีผูด้าํรงตาํแหน่งนายอาํเภอมาแลว้ จาํนวน  21  คน  
นายอาํเภอปัจจุบนั  ไดแ้ก่  นายวิโรจน์   บวัเผื่อน   เป็นลาํดบัท่ี  22 

3.1 สภาพทัว่ไป 

3.1.1 ลกัษณะท่ีตั้ง  อาํเภอบางซา้ยมีลกัษณะพ้ืนท่ีเป็นท่ีราบลุ่มตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกของ
จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา  ห่างจากศาลากลางจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา  ตามเส้นทางถนนสายอยุธยา - 
สุพรรณบุรี   ประมาณ  40  กิโลเมตร 

3.1.2 เน้ือท่ี  อาํเภอบางซา้ย  มีพื้นท่ีเขตการปกครองประมาณ  150.576   ตารางกิโลเมตร  หรือ  
94,222  ไร่   อยูใ่นพิกดั  พีอาร์  409,848 

   3.1.3  อาณาเขตติดต่อ 
                  ทิศเหนือ           ติดต่อกบั     อาํเภอผกัไห่ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
   ทิศใต ้             ติดต่อกบั     อาํเภอลาดบวัหลวง  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
   ทิศตะวนัออก   ติดต่อกบั     อาํเภอเสนา         จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  
   ทิศตะวนัตก   ติดต่อกบั     อาํเภอสองพ่ีนอ้ง , อาํเภอบางปลามา้  จงัหวดัสุพรรณบุรี 

3.1.4  ลกัษณะภูมิประเทศ  สภาพพ้ืนท่ี  พื้นท่ีส่วนใหญ่ของอาํเภอบางซา้ยเป็นท่ีราบลุ่ม  
เหมาะแก่  การเกษตร  เป็นทุ่งนาโล่ง  ไม่มีป่าและภูเขา  เม่ือถึงฤดูฝนมีฝนตกชุก  เม่ือถึงฤดูนํ้ าหลากนํ้ าในลาํ
คลองจะมีระดบัสูง และท่วมปกคลุม  ไปทัว่บริเวณพ้ืนท่ีของทุกตาํบล        พ้ืนท่ีสูงกว่าระดบันํ้ าทะเล เฉล่ีย
ประมาณ 3.50 เมตร   ลาํนํ้ าสาํคญัท่ีไหลผา่นอาํเภอบางซ้าย  คือ  ลาํคลองเจา้เจ็ด – บางยี่หน โดยมีจุดเร่ิมตน้
จากประตูนํ้ าบางยี่หน  เขตทอ้งที่อาํเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี ไหลผ่านหน้าท่ีว่าการอาํเภอบางซ้าย
หลงัเดิมไปจรดประตูระบายนํ้าเจา้เจด็  อาํเภอเสนา  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา(ไหลผา่นตาํบลบางซา้ย ตาํบลเต่า
เล่าและตาํบลแกว้ฟ้า )  เป็นลาํนํ้ าสาํคญัสาํหรับการคมนาคมและการอุปโภคบริโภค 
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3.1.5  ลกัษณะภูมิอากาศ  เป็นแบบมรสุม  มี  3   ฤดู   คือ 

   -  ฤดูฝน  เร่ิมตั้งแต่  เดือนกรกฎาคม     ถึง    เดือนตุลาคม 
   -  ฤดูหนาว เร่ิมตั้งแต่  เดือนพฤศจิกายน  ถึง    เดือนกมุภาพนัธ์ 
   -  ฤดูร้อน เร่ิมตั้งแต่  เดือนมีนาคม          ถึง    เดือนมิถุนายน 

  สาํหรับปริมาณนํ้าฝน  อาํเภอบางซา้ย  มีปริมาณนํ้าฝนเฉล่ีย 10,414.7  มิลลิเมตรต่อปีและพบวา่
เป็นพ้ืนท่ีมีฝนตกนอ้ยกว่า  60  วนัต่อปี  พ้ืนท่ีรับนํ้ าฝนและนํ้ าท่ีระบายจากเข่ือนไดแ้ก่  ตาํบลปลายกลดั ตาํบล
เต่าเล่า  ซ่ึงจะมีนํ้ าท่วมพ้ืนท่ีเกษตรกรรม  ระหวา่งเดือนกนัยายน - มกราคม  

3.1.6  ประชากร   ณ  วนัท่ี  30  มีนาคม  2552  มีจาํนวนประชากรทั้งส้ิน  19,541  คน  แยกเป็น             
ชาย  9,653  คน  หญิง  9,888  คน  มีความหนาแน่นเฉล่ียต่อพ้ืนท่ีประมาณ  130.04 คน/ตารางกิโลเมตร    

3.1.7  การเมืองการปกครอง แบ่งเขตการปกครองตาม พ.ร.บ. ลกัษณะปกครองทอ้งท่ี  พ.ศ. 2457  
มีจาํนวน  6  ตาํบล  53  หมู่บา้น   ดงัตารางท่ีแสดง  ต่อไปน้ี 
 

ตารางแสดงจาํนวนประชากร  อาํเภอบางซา้ย  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
(ขอ้มูล  ณ เดือนตุลาคม  2552) 

ตาํบล มีหมู่บา้น ชาย(คน) หญิง(คน) รวม 
1.  บางซา้ย 8 1,755 1,726 3,481 
2.  แกว้ฟ้า 7 1,205 1,275 2,480 
3.  เต่าเล่า 10 1,433 1,403 2,836 
4.  ปลายกลดั 12 2,328 2,387 4,715 
5.  วงัพฒันา 8 1,123 1,181 2,304 
6.  เทพมงคล 8 1,893 1,974 3,867 

 
ท่ีมา   :   สาํนกัทะเบียนอาํเภอบางซา้ย 
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  3.1.8  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมี  จาํนวน  5    แห่ง     
1.  เทศบาลตาํบลบางซา้ย 
2.  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางซา้ย 
3.  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเทพมงคล 
4.  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลวงัพฒันา 
5.  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลปลายกลดั        

3.1.9  ส่วนราชการสงักดัราชการบริหาส่วนภูมิภาค  จาํนวน  7  หน่วยงาน  ประกอบดว้ย 
1.  ท่ีทาํการปกครองอาํเภอบางซา้ย 
2.  สาํนกังานท่ีดินอาํเภอ 
3.  สาํนกังานสสัดีอาํเภอ 
4.  สาํนกังานพฒันาชุมชนอาํเภอ 
5.  สาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอ 
6.  สถานีตาํรวจภูธรบางซา้ย 
7.  สาํนกังานเกษตรอาํเภอ            

3.1.10  ส่วนราชการท่ีข้ึนตรงต่อส่วนกลาง  โดยตรง  ท่ีตั้งอยู่ในเขตอาํเภอมี   1 แห่ง คือ
สาํนกังานสรรพากรพ้ืนท่ี  อาํเภอบางซา้ย                

  3.1.11  รัฐวิสาหกิจ    มี    จาํนวน  2  แห่ง  ไดแ้ก่ 
1.  ท่ีทาํการไปรษณียโ์ทรเลข 
2.  หน่วยไฟฟ้ายอ่ยอาํเภอบางซา้ย 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

5 
 

3.2  สภาพเศรษฐกจิ 

 3.2.1  การเกษตร  
   อาชีพหลกั  ไดแ้ก่  

     1. อาชีพเกษตรกรรม                                ประมาณ   ร้อยละ  60.06 
        2. อาชีพรับจา้ง                                     ประมาณ   ร้อยละ  32.94 
        3. อาชีพประดิษฐข์องท่ีระลึก,สินคา้พ้ืนเมือง   ประมาณ    ร้อยละ    0.50     
        4. อาชีพรับราชการ               ประมาณ    ร้อยละ    3.30 
        5. อาชีพอ่ืน ๆ     ประมาณ    ร้อยละ    0.50  

3.2.2  พืชเศรษฐกิจ อาํเภอมีพื้นท่ีการเกษตร   ทั้งส้ิน   80,038  ไร่  ครอบครัวเกษตร  จาํนวน  
2,425  ครอบครัว  การผลิตพืชเศรษฐกิจท่ีสาํคญั ๆ แยกไดด้งัตารางต่อไปน้ี 

ท่ี พืชเศรษฐกิจ พืชท่ีปลูก 
1. นาขา้ว 75,743 
2. ไมผ้ลไมย้นืตน้ 3,186 
3. ไมด้อกไมป้ระดบั 135 
4. พืชผกั 438 
5. อ่ืน  ๆ 536 

                ท่ีมา   :   ขอ้มูลจากสาํนกังานเกษตรอาํเภอบางซา้ย 

  ผลผลิตในการทาํนาเฉล่ีย  0.70 -0.90 เกวียน / ไร่ และในพื้นท่ี ตาํบลแกว้ฟ้า,บางซา้ย,วงัพฒันา 
และเทพมงคล  สามารถทาํนาไดปี้ละ  3  คร้ัง 

 3.2.3  สตัวเ์ศรษฐกิจ 
ขอ้มูลจาํนวนสตัว ์

สตัวเ์ล้ียง จาํนวน ( ตวั ) เกษตรกร  ( ครัวเรือน ) 
โค 
สุกร 
แพะ 

359 
364 
20 

42 
12 
2 

            ท่ีมา   :   ขอ้มูลจากสาํนกังานปศุสตัวอ์าํเภอบางซา้ย 
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3.2.4   การอุตสาหกรรม  มีโรงงานอุตสาหกรรม  4  แห่ง   
                                  - บริษทั  ชิโคกุ  ( ประเทศไทย ) ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม ้ ตั้งอยู่  หมู่ท่ี  2  ตาํบลแกว้ฟ้า         

มีคนงาน  818   คน 
               - บริษทั ปิกนิคพลาสอินดสัเทรียล จาํกดั ผลิตพลาสติก  ตั้งอยู ่หมู่ท่ี  3  ตาํบลบางซา้ยมี     
คนงาน  650  คน 
                               - หจก .วิทยาดีไซด์  (  คิโต  )  ผลิตรองเท้า   ตั้ งอยู่   หมู่ ท่ี  1   ท่ีต ําบลเทพมงคล                      
มีคนงาน  200  คน              

       3.2.5  โรงสีขา้วเพื่อการเกษตร  มีโรงสี  3  แห่ง 
                            -  โรงสีเทพมงคล ซ้ือขา้วเปลือกแปรรูป มีคนงาน  20  คน  ตั้งอยู ่หมู่ท่ี 4 ตาํบลเทพมงคล 

              -  โรงสีอยธุยาไรซมิล  จาํกดั  มีคนงาน  25  คน  ตั้งอยู ่ หมู่ท่ี  8  ตาํบลเทพมงคล 
             -  โรงสีทรัพยถ์าวร  มีคนงาน  20  คน ตั้งอยู ่หมู่ท่ี  5  ตาํบลบางซา้ย 

3.3  การท่องเทีย่ว 
 สถานท่ีท่องเท่ียว  มีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสาํคญั  ไดแ้ก่  โบสถโ์บราณของวดับางซา้ยใน ซ่ึงกรมศิลปากร 
ไดล้งทะเบียนไวเ้ป็นโบราณสถานของชาติ   (มีภาพจิตกรรมฝาผนงัท่ีสวยงาม) 
 ทอ้งท่ีอาํเภอบางซา้ย  ช่วงฤดูนํ้ าหลากจะมีนํ้ าข้ึนเตม็ฝ่ัง โดยเฉพาะในเดือน พฤศจิกายน - ธนัวาคม  ใน
ฤดูดงักล่าวน้ีจะมีประเพณีพ้ืนบา้น  เช่น ประเพณีลอยกระทง  และประเพณีแข่งเรือพาย ซ่ึงวดับางซ้ายในจะ
จดัเป็นประจาํทุกปี  ในช่วงเดือนธนัวาคม 
 นอกจากนั้นในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี จะมีการจดังานประเพณี  " วนัเสร็จนา " เพื่ออนุรักษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  และวิถีชีวิตเกษตรกร (ทาํนาขา้ว) โดยไดรั้บการสนบัสนุนจากงบประมาณตาม
ยุทธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัแบบบูรณาการ  สํานกังาน  ททท. เขต 2  ภาคกลางและองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในพื้นท่ี 
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3.4  การพาณชิย์และการบริการ 
-  สถานีบริการ  นํ้ามนัเช้ือเพลิง  จาํนวน  2  แห่ง  

 1. ป้ัมนํ้ามนั  ซี.เอส.  ออยล ์ จาํกดั    ตั้งอยู ่ หมู่ท่ี  1  ตาํบลเทพมงคล 
     2. ป้ัมนํ้ามนับางซา้ยปิโตเล่ียม          ตั้งอยู ่ หมู่ท่ี  1  ตาํบลบางซา้ย  
- ธนาคาร  มี  จาํนวน  3  แห่ง   

1. ธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) สาขายอ่ยบางซา้ย ตั้งอยูท่ี่ตลาดบางซา้ย 
2. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขายอ่ยบางซา้ย สาํนกังานตั้งอยู ่  
     ณ  ท่ีวา่การอาํเภอบางซา้ย 

                         3. ธนาคารออมสินสาขายอ่ยบางซา้ย  สาํนกังานตั้งอยู ่ ณ ท่ีวา่การอาํเภอบางซา้ย                            

     3.5  การศึกษา   จาํนวนสถานศึกษาในสงักดัต่างๆ 
สงักดั 

เขต 2 / กศน. 
จาํนวนโรงเรียน 

(แห่ง) 
จาํนวนหอ้งเรียน 

(หอ้ง) 
ครู 

(คน) 
นกัเรียน 

(คน) 
การประถมศึกษา 16 150 160 3,147 
สามญัศึกษา 1 22 39 770 
การศึกษานอกโรงเรียน 1 - 4 300 
เอกชน - - - - 

รวม 18 172 203 4,217 
 

-  ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็  มี  5   แห่ง   คือ 
1.  เทศบาลตาํบลบางซา้ย   มีเดก็อยูใ่นการดูแล      จาํนวน    65    คน 
2.  อบต.บางซา้ย   มีเดก็อยูใ่นการดูแล      จาํนวน    15    คน   
3.  อบต.ปลายกลดั  มีเดก็อยูใ่นการดูแล      จาํนวน    76    คน    
4.  อบต.วงัพฒันา  มีเดก็อยูใ่นการดูแล      จาํนวน    65    คน 
5.  อบต.เทพมงคล  มีเดก็อยูใ่นการดูแล      จาํนวน    61    คน  

-  หอ้งสมุดประชาชน   จาํนวน      1   แห่ง 
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3.6  สภาพรวมศักยภาพและโอกาสของอาํเภอ 

                 -  ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน  ลกัษณะท่ีตั้ง   อาํเภอบางซา้ยห่างจากจงัหวดัประมาน  36  กิโลเมตร  
มีทาํเลท่ีตั้งติดต่อ   กบัอาํเภอใกลเ้คียง ไดแ้ก่ อาํเภอเสนา อาํเภอลาดบวัหลวง อาํเภอผกัไห่ มีถนนสายหลกัทาง
หลวงแผ่นดิน  2  สาย  คือ  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  3263  ทาํให้
อาํเภอบางซา้ย  มีความคล่องตวัในการเดินทางติดต่อระหวา่งอาํเภอ และจงัหวดัใกลเ้คียง  ท่ีดินมีลกัษณะเป็น
พ้ืนท่ีราบลุ่มเหมาะสาํหรับทาํเกษตรกรรม และพ้ืนท่ีส่วนใหญ่จะมีลกัษณะแกม้ลิง  โดยเฉพาะในเขตพ้ืนท่ีตาํบล
ปลายกลดั   

    -  ด้านเศรษฐกจิ 

     1. ดา้นแรงงาน  มีประชากรอยูใ่นวยัแรงงาน (อายรุะหว่าง 18-50 ปี) จาํนวนร้อยละ  60  ของ
ประชากรทั้งหมด การใชแ้รงงานเป็นแรงงานภาคเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ และภาคอุตสาหกรรม  

       2.  ผลผลิต   ผลผลิตในการทาํนาเฉล่ีย  0.70 – 0.90  เกวียน / ไร่ และในพื้นท่ีตาํบลแกว้ฟ้า , 
บางซา้ย , วงัพฒันา และเทพมงคล  สามารถทาํนาไดปี้ละ  3  คร้ัง 

        3.  ด้านสังคม   มีโรงเรียนสังกัดกลุ่มพื้นท่ีการศึกษาเขต 2 จังหวดัพระนครศรีอยุธยา  
ประถมศึกษา  จาํนวน  16  แห่ง  สามญัศึกษา  1  แห่ง  ทาํใหเ้ดก็ไดรั้บการศึกษาอยา่งต่อเน่ืองและเพียงพอ 

-  ด้านคุณภาพชีวติ  การใหบ้ริการดา้นสาธารณสุข  โดยมีสถานบริการ  ดงัน้ี 
1. โรงพยาบาล  ขนาด  10  เตียง    จาํนวน   1      แห่ง 
2.  สาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอ  จาํนวน   1      แห่ง 
3.  สถานีอนามยัประจาํตาํบล / หมู่บา้น จาํนวน   6      แห่ง 
4.  สาํนกังานส่วนมาเลเรีย  จาํนวน    -     แห่ง 
5.  สถานพยาบาลของเอกชน  จาํนวน   1     แห่ง 
6.  ร้านขายยาแผนปัจจุบนั  จาํนวน   3     แห่ง 
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    7.  จาํนวนบุคลากรทางดา้นสาธารณสุข 

7.1  แพทย ์    จาํนวน     2     คน 
7.2  ทนัตแพทย ์    จาํนวน     1     คน 
7.3  เภสชักร    จาํนวน     1     คน 
7.4  พยาบาล    จาํนวน   20     คน 
7.5  นกัวิชาการ    จาํนวน     2     คน 
7.6  จนท.สาธารณสุข   จาํนวน   20     คน 
7.7  จนท.อ่ืนๆ    จาํนวน     6     คน 
7.8  อาสาสมคัรสาธารณสุข(ผสส. และอสม.)จาํนวน  253    คน 

-  ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย 
-  กาํลงัตาํรวจท่ีประจาํอยู ่  ณ   สถานีตาํรวจอาํเภอ จาํนวน      42   นาย 
-  กาํนนั      จาํนวน        6    คน 
-  ผูใ้หญ่บา้น     จาํนวน      47    คน 
-  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น ฝ่ายปกครอง   จาํนวน    106   คน 
-  แพทยป์ระจาํตาํบล    จาํนวน        6   คน 
-  สารวตัรกาํนนั     จาํนวน      12   คน 
-  ผรส.      จาํนวน        4   คน 
-  อปพร.     จาํนวน     211  คน 
-  อส.      จาํนวน        2   คน 
-  ลส.ชบ.     จาํนวน     507  คน  

-  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

                                    1)  ทรัพยากรดิน  จากการสาํรวจของกรมพฒันาท่ีดินพบว่าสภาพพ้ืนท่ีของอาํเภอบางซา้ย  
เป็นพ้ืนท่ีราบลุ่มทั้งอาํเภอ ดินมีอินทรียว์ตัถุปานกลางถึงค่อนขา้งสูง แต่เน่ืองจากดินเป็นกรด จดัจึงทาํให้พืชไม่
สามารถใชแ้ร่ธาตุอาหารในดินไดเ้พียงพอแก่ความตอ้งการของพืช ดงันั้นการปลูกพืช       ตอ้งแกค้วามเป็นกรดของ
ดิน ใหน้อ้ยลงเสียก่อน ซ่ึงคุณสมบติัของดินชุดน้ี  โดยทัว่ไปใชป้ลูกขา้วแบบ           นาหวา่น  และพ้ืนท่ีบางแห่งติด
อยูก่บัคลองชลประทานใชป้ลูกขา้วแบบนาดาํ 
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             2)  ทรัพยากรนํ้า   อาํเภอบางซา้ย  มีลาํคลองสายต่างๆ เช่น  คลองเจา้เจด็-บางยี่หน  คลองกุ่ม  
คลองบางซ้าย  คลองหนองหม้อแกง  คลองขอ้เสือ ฯลฯ  และลาํรางสายต่างๆ  ซ่ึงประชาชน ใช้เป็นแหล่ง
เพาะปลูกรวมทั้งการอุปโภคบริโภค  นอกจากน้ีแลว้ยงัมีระบบชลประทานอยู่ในเขตความรับผิดชอบของ
โครงการส่งนํ้ าและบาํรุงรักษาผกัไห่  โครงการส่งนํ้ าและบาํรุงรักษาเจา้เจ็ด – บางยี่หน และโครงการส่งนํ้ า
บาํรุงรักษาชลประทานไมต้รา 

      3)  แหล่งนํ้าเพ่ือการเกษตร    และการอุปโภค 

   คลองชลประทาน      จาํนวน    3   สาย 
   คลองธรรมชาติ          จาํนวน   42   สาย 
   บ่อบาดาล       จาํนวน   34   แห่ง 

  แหล่งนํ้าเพ่ือการเกษตรในอาํเภอบางซา้ย ไดจ้ากแหล่งนํ้ าธรรมชาติ  ไดแ้ก่ นํ้าฝนและแหล่งนํ้ า       
ผิวดิน  ไดแ้ก่  ลาํคลองและลาํธารต่าง ๆ  มีลาํคลองสายหลกัซ่ึงราษฎรใชป้ระโยชน์มากท่ีสุด คือ ลาํคลองเจา้เจด็ 
- บางยีห่น  ซ่ึงไหลผา่นตาํบลแกว้ฟ้า   ตาํบลบางซา้ย  และตาํบลเต่าเล่า 

  นอกจากน้ีแล้วยงัมีระบบชลประทานอยู่ในเขตการรับผิดชอบของโครงการส่งนํ้ าและ
บาํรุงรักษาผกัไห่กบัโครงการส่งนํ้ าและบาํรุงรักษาเจา้เจ็ด – บางยี่หน  ครอบคลุมพ้ืนท่ี ประมาณ 90,655  ไร่  
ดงัน้ี   

           (1)   โครงการส่งนํ้ าและบาํรุงรักษาผกัไห่  ครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณ  35,655  ไร่  ในตาํบล
ปลายกลดั  และตาํบลเต่าเล่า  มีคลองส่งนํ้า  จาํนวน  2   สาย ยาว  16  กิโลเมตร 

                               (2)   โครงการส่งนํ้าและบาํรุงรักษาเจา้เจด็ - บางยี่หน และโครงการส่งนํ้ าบาํรุงรักษาชลประทาน
ไมต้รา ครอบคลุมพ้ืนท่ี ประมาณ 35,000  ไร่ ในเขตตาํบลบางซ้าย ตาํบลแกว้ฟ้า ตาํบลวงัพฒันา  และตาํบลเทพ
มงคล  มีคลองส่งนํ้ า  จาํนวน  6   สาย   ยาว   60    กิโลเมตร 

      4)  แหล่งนํ้าเพื่อการบริโภค    แหล่งนํ้าเพื่อการบริโภค  นิยมใชน้ํ้าฝนในการบริโภคโดยแต่
ละครัวเรือนจะมีโอ่งไวส้าํหรับเกบ็กกันํ้ า   และใชน้ํ้าประปาจากบ่อบาดาลท่ีทางราชการเจาะให ้   

                      5)  ดา้นรายไดข้องประชากร  จากขอ้มูลของกรมการพฒันาชุมชน  พบว่าในปี  พ.ศ.2552
ประชากรของอาํเภอบางซา้ยมีรายไดเ้ฉล่ียต่อคนต่อปี   จาํนวน   56,548   บาท 
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4.  ปรัชญา / วสัิยทศัน์ / พนัธกจิ / วตัถุประสงค์ / กลยุทธ์ 
ปรัชญา   กศน.อาํเภอบางซา้ย  เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรมนาํพาชีวิตเป็นสุข 
วิสัยทัศน์  กศน.อาํเภอบางซา้ย เป็นองคก์รส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือเสริมสร้างสงัคมแห่งการ

เรียนรู้บนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
พนัธกจิ   

  1)  จดัการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 
2)  ส่งเสริม สนับสนุนและประสานภาคีเครือข่าย เพื่อการจัดการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอธัยาศยั 
3)  ดาํเนินการตามนโยบายพิเศษของรัฐบาล และงานเสริมสร้างความมัน่คงของชาติ  
4) จดัส่งเสริมสนบัสนุน และประสานงานการจดัการศึกษาตามโครงการอนัเน่ืองมาจาก

พระราชดาํริในพื้นท่ี 
  5)  จดัส่งเสริม สนบัสนุน พฒันาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
  6)  วิจยัและพฒันาคุณภาพหลกัสูตร ส่ือ กระบวนการเรียนรู้ และมาตรฐานการศึกษานอก
ระบบ 

7)  ดาํเนินการเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 
8)  กาํกบั ดูแล ตรวจสอบ นิเทศภายใน ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดาํเนินการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 
9)  พฒันาครู และบุคลากรทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 
10)  ระดมทรัพยากรเพ่ือใชใ้นการจดัและพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อธัยาศยั 
11)  ดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในใหส้อดคลอ้งกบัระบบ หลกัเกณฑ ์และวิธีการท่ีกาํหนด 

  12.  ปฏิบติังานอ่ืนๆท่ีไดรั้บมอบหมาย 
วตัถุประสงค์ 

  1)   เพื่อยกระดบัการศึกษาใหก้บัประชาชนกลุ่มเป้าหมายตามความตอ้งการอยา่งต่อเน่ือง 
  2)  เพ่ือพฒันาการเรียนรู้ใหก้บัประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้มีคุณธรรมและมีทกัษะการ
ดาํรงชีวิตบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจ 
  3)  เพื่อส่งเสริมสนบัสนุนใหทุ้กภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
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กลยุทธ์  
  กลยทุธ์ท่ี 1  เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีหลากหลายและทัว่ถึง 
  กลยทุธ์ท่ี 2  ปรับวิธีเรียนเปล่ียนวิธีสอนเพ่ือสนองความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย 
  กลยทุธ์ท่ี 3  พฒันาการเรียนรู้โดยใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ิน 
  กลยทุธ์ท่ี 4  ผนึกกาํลงัภาคีเครือข่ายจดัการศึกษา 
 

5.  โครงสร้างการบริหารของหน่วยงาน 
ภาพประกอบท่ี  1   แสดงโครงสร้างการศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอบางซา้ย 

 
 
- งานธุรการ-สารบรรณ   - งานส่งเสริมการรู้หนงัสือ  - งานส่งเสริม สนบัสนุนภาคีเครือข่าย                
- งานการเงินและบญัชี    - งานการศึกษาพื้นฐานนอกระบบ  - งานกิจการพิเศษ                 
- งานงบประมาณและระดมทรัพยากร             - งานการศึกษาต่อเน่ือง      1) ป้องกนัแกไ้ขปัญหายาเสพติด         
- งานพสัดุ         1) การศึกษาเพื่อพฒันาอาชีพ                           2) ส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย 
- งานบุคลากร         2) การศึกษาเพื่อพฒันาทกัษะชีวติ                   3) สนบัสนุนนโยบายจงัหวดัอาํเภอ 
- งานอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ                      3) การศึกษาเพื่อพฒันาสงัคมและชุมชน                               ฯลฯ  
- งานแผนงานและโครงการ                                                                        ฯลฯ 
- งานประชาสมัพนัธ์    - งานการศึกษาตามอธัยาศยั 
- งานสวสัดิการ                     - งานทะเบียนและวดัผล 
- งานขอ้มูลสารสนเทศและการรายงาน  - งานศูนยบ์ริการใหค้าํปรึกษาแนะนาํ 
- ศูนยร์าชการใสสะอาด                       - งานกิจการนกัศึกษา 
- งานควบคุมภายใน          
- งานนิเทศภายใน ติดตามและประเมินผล 
- งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา 
- งานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

กศน.อาํเภอบางซา้ย 
ผูบ้ริหารศูนย ์

นายกฤษณพนัธ์  เพง็ศรี 

กลุ่มงานอาํนวยการ 
(นายกฤษณพนัธ์  เพง็ศรี) 

     

กลุ่มจดัการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอธัยาศยั 

(นางสาวสมจิตร ช้ีแจง) 

กลุ่มภาคีเครือข่ายและ 
กิจการพิเศษ 

(นางสาวขวญัเรือน สุขสะอาด) 

คณะกรรมการสถานศกึษา 
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6.  สรุปข้อมูลผู้เรียน  ครูและบุคลากร  ศรช. 
 

ตารางที ่1 แสดง สรุปผลการจดักิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบประจาํปีงบประมาณ 2552 

ท่ี ระดบั เป้าหมาย(คน) 
ผลการ 

ดาํเนินงาน 
คดิเป็นร้อยละ 

1 
2 
3 

ประถมศึกษา 
มธัยมศึกษาตอนตน้ 
มธัยมศึกษาตอนปลาย 

35 
40 
80 

39 
74 

177 

111.43 
185 

221.23 
 รวม 155 290 187.09 

 
ตารางที ่2 แสดงขอ้มูลจาํนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ท่ี ช่ือ - สกลุ ตําแหน่ง วุฒกิารศึกษา หมายเหตุ 
1 นายกฤษณพนัธ์  เพง็ศรี ผอ.กศน. ศษ.ม. 

กศ.ม. 
มีวฒิุครู 

2 นางสาวสมจิตร  ช้ีแจง ครู คศ.3 กศม. มีวฒิุครู 

3 นางสาวขวญัเรือน  สุขสะอาด บรรณารักษ ์7ว ศศ.บ มีวฒิุครู 

4 นางนราภรณ์  ดิษฐศรี ครูอาสาสมคัรฯ ศศ.บ มีวฒิุครู 

5 นางสาวทกัษวดี  จุลวานิช ครูอาสาสมคัรฯ บธ.บ มีวฒิุครู 

6 นายธนเดช  สายทศัน์ ครูอาสาสมคัรฯ วท.บ มีวฒิุครู 

7 นางนนัทน์ภสั  สุขนัที ครู ศรช. คบ. มีวฒิุครู 
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7.  ทรัพยากรและงบประมาณ 

จากการท่ีศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอบางซ้าย  มีหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบจดักิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั หลกัสูตรต่าง ๆ ทั้งดา้นการศึกษาสาย
อาชีพ  การฝึกอบรมและหลกัสูตรระยะสั้นอยา่งหลากหลาย  รวมทั้งการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามหลกัสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2544 และการใช้หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศกัราช 2551    การใหบ้ริการการศึกษาตามอธัยาศยัในหอ้งสมุดประชาชนอาํเภอและศูนยก์ารเรียนชุมชน  
ซ่ึงในแต่ละปีงบประมาณ ศนูยฯ์ไดรั้บเงินงบประมาณสนบัสนุนจากสาํนกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยัเป็นรายปี ซ่ึงในปีงบประมาณ 2552  ไดรั้บงบประมาณจดักิจกรรมการศึกษานอก
โรงเรียนทุกประเภทโดยภาพรวมของทั้งหน่วยงาน รวมเป็นทั้งส้ิน  จํานวน….643,696.46...บาท 

 
ตารางที ่8 แสดงสรุปผลการใชง้บประมาณ ประจาํปี 2552 

ท่ี แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม 
จํานวนเงนิที ่
ได้รับจัดสรร 

จํานวนเงนิ 
ท่ีเบิกจ่าย 

คดิเป็น 
ร้อยละ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

จดัการศึกษาเทียบเท่าการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
การศึกษาเพ่ือพฒันาอาชีพ 
การศึกษาเพ่ือพฒันาทกัษะชีวิต 
การศึกษาเพ่ือพฒันาสงัคมและชุมชน 
เศรษฐกิจพอเพียง 
การศึกษาตามอธัยาศยั 
 

317,296.46  
90,000.00 
17,200.00 
61,200.00 
70,000.00 
88,000.00 

 

317,296.00 
90,000.00 
17,200.00 
61,200.00 
70,000.00 
87,958.00 

100 % 
100 % 
100 % 
100 % 
100 % 

99.96 % 

 รวมทั้งส้ิน 643,696.46 643,696.00 100 % 
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8.  ภูมปัญญาท้องถิน่  แหล่งเรียนรู้ภายในภายนอก 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  ( ระบุลกัษณะเด่นของชุมชน ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีเด่น
ท่ีสุด องคค์วามรู้ของภูมิปัญญาท่ีเด่น จาํนวนแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท่ีใชบ่้อย สถิติการใชแ้หล่งเรียนรู้ และช่ือ
แหล่งเรียนรู้ท่ีเด่นท่ีสุด บทบาทของชุมชนต่อสถานศึกษา) 

สืบเน่ืองจากหลกัการสําคญัของการจัดการศึกษานอกโรงเรียนท่ีสอดคล้องกบัยุคการสร้างสังคม
เศรษฐกิจฐานความรู้และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้มุ่งสู่การเสริมสร้างความเขม้แขง็ ความยัง่ยืนและความ
พอเพียงของสังคมและชุมชน  การดาํเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนมุ่งเนน้การสนบัสนุนส่งเสริมใหทุ้กภาค
ส่วนในสังคมเขา้มามีส่วนร่วมเป็นเจา้ภาพในการจดัการให้คนไทยไดเ้รียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต มีการ
จดัการความรู้ท่ีมีอยูใ่นชุมชน  การบริหารจดัการทรัพยากรในชุมชนและทุนทางสังคม มาใชป้ระโยชน์ในการ
จดัการศึกษานอกโรงเรียน มีการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชนและชุมชน 
เสริมสร้างใหเ้กิดระบบการศึกษาท่ีเช่ือมโยง เก้ือหนุน ซ่ึงกนัและกนั เป็นการศึกษาตลอดชีวิตท่ีสมบูรณ์และมี
คุณภาพ  ทั้งน้ี ในการดาํเนินงานศนูยฯ์ไดบู้รณาการของการจดัการศึกษานอกโรงเรียนเพ่ือใหเ้ป็นไปตามจุดเนน้
และหลกัการดงักล่าว ขา้งตน้โดยไดจ้ดัให้มีศูนยก์ารเรียนชุมชนระดบัตาํบลข้ึน  เพ่ือเป็นแหล่งการให้บริการ
การศึกษาตลอดชีวิตของชุมชน เป็นแหล่งรวบรวมขอ้มูลชุมชน ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและเป็นแหล่งของการจดั
กิจกรรมการศึกษาและเรียนรู้ของชุมชน  ท่ีมีการดาํเนินการโดยชุมชน เพ่ือประโยชน์ของชุมชน โดยเร่ิม
ดาํเนินการมาตั้งแต่   ปีงบประมาณ   2541 ปัจจุบนัศูนยฯ์มีศูนยก์ารเรียนชุมชน แหล่งเรียนรู้ในชุมชนและภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน  ดงัน้ี   
 

ตารางที ่1 แสดงจาํนวนศูนยก์ารเรียนชุมชน 
ที ่ ช่ือศูนย์การเรียนชุมชน ท่ีตั้ง ครูผู้รับผดิชอบ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

ศนูยก์ารเรียนชุมชนตาํบลแกว้ฟ้า 
ศนูยก์ารเรียนชุมชนตาํบลบางซา้ย 
ศนูยก์ารเรียนชุมชนตาํบลปลายกลดั 
ศนูยก์ารเรียนชุมชนตาํบลเต่าเล่า 
ศนูยก์ารเรียนชุมชนตาํบลเทพมงคล 
ศนูยก์ารเรียนชุมชนตาํบลวงัพฒันา 

หมู่ท่ี 1 ตาํบลแกว้ฟ้า อาํเภอบางซา้ย 
หมู่ท่ี 3 ตาํบลบางซา้ย อาํเภอบางซา้ย 
หมู่ท่ี12  ตาํบลปลายกลดั อาํเภอบางซา้ย 
หมู่ท่ี  3  ตาํบลเต่าเล่า อาํเภอบางซา้ย 
หมูท่ี  8  ตาํบลเทพมงคล อาํเภอบางซา้ย 
หมู่ท่ี  5 ตาํบลวงัพฒันา อาํเภอบางซา้ย 

นางนราภรณ์   ดิษฐศรี 
นางนนัทน์ภสั   สุขนัที 

นางสาวทกัษวดี  จุลวานิช 
นางสาวทกัษวดี  จุลวานิช 
นายธนเดช  สายทศัน์ 
นายธนเดช  สายทศัน์ 
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ตารางที ่2 แสดงทาํเนียบแหล่งเรียนรู้ / ภูมิปัญญา 
 

ท่ี ช่ือ ท่ีตั้ง หมายเหตุ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

กลุ่มทอผา้บา้นบึงกระสนั 
การทาํเรือไมส้กัจาํลอง 
การทาํผา้บาติก 
สมุนไพรสกดัป้องกนักาํจดัแมลงศตัรูพืช 
การทาํนาแบบเกษตรอินทรีย ์
นํ้าสกดัชีวภาพ 
ศนูย ์ICT ชุมชนบา้นแกว้ฟ้า 

97/2  หมู่ท่ี  2    ต.เทพมงคล   อ.บางซา้ย 
60/1  หมู่ท่ี  6   ต. แกว้ฟ้า  อ. บางซา้ย 
97/1  หมู่ท่ี  1  ต.  เทพมงคล  อ.บางซา้ย 
32/1  หมู่ท่ี  7  ต.เทพมงคล  อ. บางซา้ย 
32/1  หมู่ท่ี  7  ต.เทพมงคล  อ. บางซา้ย 
32/1  หมู่ท่ี  7  ต.เทพมงคล  อ. บางซา้ย 
หมู่ท่ี 1 ต.แกว้ฟ้า อ.บางซา้ย  

แหล่งการเรียนรู้ 
ภูมิปัญญา 

แหล่งการเรียนรู้ 
ภูมิปัญญา 

แหล่งการเรียนรู้ 
ภูมิปัญญา 

แหล่งการเรียนรู้ 
 
9.  เกยีรติยศ  ช่ือเสียง และผลงาน / โครงการดเีด่นของสถานศึกษา  

การดาํเนินงานการจดัการศึกษานอกโรงเรียนของศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั
อาํเภอบางซา้ย ทั้งการศึกษานอกโรงเรียนขั้นพ้ืนฐาน  การศึกษาสายอาชีพและการบริการการศึกษาตามอธัยาศยั 
ในภาพรวมศนูยป์ระสบผลสาํเร็จและมีช่ือเสียง ท่ีเป็นความภาคภูมิใจ มีดงัน้ี 

1) รางวลั ศนูยก์ารเรียนชุมชนดีเด่น ระดบัจงัหวดั ปี 2550 
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11.  สรุปผลการดาํเนินงานเปรียบเทยีบกบัเป้าหมาย 
 11.1 การศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 

ตารางที ่1 แสดง สรุปผลการจดักิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ 

ท่ี ระดบั เป้าหมาย(คน) 
ผลการ 

ดาํเนินงาน 
คดิเป็นร้อยละ 

1 
2 
3 
 

ประถมศึกษา 
มธัยมศึกษาตอนตน้ 
มธัยมศึกษาตอนปลาย 
 

35 
40 
80 

39 
74 

177 

111.43 
185 

221.23 

 รวม 155 290 187.09 
 

11.2 การศึกษาเพือ่พฒันาอาชีพ 
ตารางที ่2 แสดงผลการจดักิจกรรมการศึกษาเพ่ือพฒันาอาชีพ 

ที ่ โครงการ / กจิกรรม เป้าหมาย(คน) 
ผลการ

ดาํเนินงาน 
คดิเป็นร้อยละ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
 

การนวดแผนไทย 
การใชค้อมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ 
การตดัเยบ็เส้ือผา้ดว้ยจกัรอุตสาหกรรม 
การฟอกกาวและยอ้มเสน้ไหมดว้ยวสัดุธรรมชาติ 
การทาํพวงหรีด ดอกไมจ้นัทน์และของชาํร่วย 
การแปรรูปอาหารและผลไม ้
โครงการพฒันาอาชีพการนวดแผนไทย 
โครงการพฒันาอาชีพการแปรรูปผลไม ้
โครงการพฒันาอาชีพการแปรรูปเห็ด 

15 
15 
15 
20 
20 
15 
17 
16 
17 

15 
15 
15 
20 
20 
15 

 20 
25 
17 

100 
100 
100 
100 
100 
100 

117.64 
156.25 

100 

 รวม 150 162 108 
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11.3 การศึกษาเพือ่พฒันาทกัษะชีวิต 

 
ตารางที ่3 แสดงผลการจดักิจกรรมการศึกษาเพ่ือพฒันาทกัษะชีวิต 

ท่ี โครงการ / กจิกรรม เป้าหมาย(คน) 
ผลการ

ดาํเนินงาน 
คดิเป็นร้อยละ 

1 
2 
3 

โครงการค่ายคุณธรรมนาํพาชีวิตเป็นสุข 
โครงการยวุกาชาดนอกโรงเรียน 
โครงการเสริมสร้างจิตสาํนึกเพ่ืออนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

57 
57 
58 

83 
44 
59 

145.61 
77.19 

101.72 
 รวม 172 186 108.13 
    

 
11.4 การศึกษาเพือ่พฒันาสังคมและชุมชน 

 
ตารางที ่4 แสดงผลการจดักิจกรรมการศึกษาเพ่ือพฒันาสงัคมและชุมชน 

ท่ี โครงการ / กจิกรรม เป้าหมาย(คน) 
ผลการ

ดาํเนินงาน 
คดิเป็นร้อยละ 

1 
2 
3 

โครงการส่งเสริมสุขภาพจิต สุขภาพกายผูสู้งอาย ุ
โครงการผูสู้งอายใุฝ่ใจสุขภาพกาย สุขภาพจิต 
โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตผูสู้งอาย ุ

34 
34 
34 

34 
34 
34 

100 
100 
100 

 รวม 102 102 100 
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11.5 การศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

 
ตารางที ่5 แสดงผลการจดักิจกรรมการศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ท่ี โครงการ / กจิกรรม เป้าหมาย(คน) 
ผลการ

ดาํเนินงาน 
คดิเป็นร้อยละ 

1 
2 
3 

โครงการจดัการเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการจดัการเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการจดัการเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

25 
25 
50 

25 
25 
50 

100 
100 
100 

 รวม 100 100 100 
    

 
11.6  การศึกษาตามอัธยาศัย 

 
ตารางที ่6 แสดงผลการจดักิจกรรมการศึกษาตามอธัยาศยั 

ท่ี โครงการ / กจิกรรม เป้าหมาย(คน) 
ผลการ 

ดาํเนินงาน 
คดิเป็นร้อยละ 

1. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในหอ้งสมุดประชาชน 1,500 คน 1,620 คน 108 % 
2. โครงการวนัเดก็แห่งชาติ 150 คน 163 คน 108.67 % 
3. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามอธัยาศยั 180 คน 207 คน 115 % 
 รวมทั้งส้ิน 1,830 คน 1,990 คน 108.74 % 
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แผนภูมิสรุปจาํนวนผู้เรียนสายสามัญ งานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ปีงบประมาณ 2552 
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แผนภูมิสรุปงานจาํนวนผู้เข้าร่วมโครงการพฒันาอาชีพ / งานทกัษะชีวติ/ 
งานวสิาหกจิชุมชน/งานเศรษฐกจิพอเพยีง 
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แผนภูมิสรุปจาํนวนผู้เข้าร่วมโครงการงานการศึกษาตามอธัยาศัย 
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บทที่   2 
ระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม ( ฉบบัท่ี 2 ) พ.ศ.2545 กาํหนดใหมี้
ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบั ประกอบดว้ยระบบการ



 

 

 

 
 

ประกนัคุณภาพภายใน หมายความวา่ การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา จากภายใน โดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเอง หรือโดยหน่วยงานตน้สังกดัท่ีมีหนา้ท่ีกาํกบั
ดูแลสถานศึกษานั้น และระบบการประกนัคุณภาพภายนอก หมายความว่า การประเมินผลและการประเมิน
คุณภาพการศึกษาหรือบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกท่ีสาํนกังานดงักล่าวรับรอง เพ่ือเป็นการประกนัคุณภาพ  
และมาให้มีการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา นอกจากน้ีมาตรา 48 ยงัไดก้าํหนดให้
หน่วยงานตน้สังกดัและสถานศึกษาจดัให้มีระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการ
ประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตอ้งดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง โดยมีการ
จดัทาํรายงานประจาํปีเสนอต่อหน่วยงานตน้สงักดั หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือนาํไปสู่
การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ตามมาตรา 4 ใน
พระราชบญัญติัน้ีไดก้าํหนดคาํวา่ “มาตรฐานการศึกษา” หมายความวา่  ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัคุณลกัษณะ คุณภาพ 
 ในปี พ.ศ. 2547 สาํนกับริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน ปัจจุบนัเป็นสาํนกังานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั จึงไดจ้ดัทาํมาตรฐานการศึกษานอกโรงเรียน เพ่ือใหส้ถานศึกษานาํไปใชใ้น
การประกนัคุณภาพภายใน โดยกาํหนดใหมี้  21  มาตรฐาน  73  ตวับ่งช้ีจาํแนกเป็นมาตรฐานดา้นผูเ้รียน/
ผูรั้บบริการ จาํนวน 8 มาตรฐาน  ดา้นปัจจยั  จาํนวน 7 มาตรฐานและดา้นกระบวนการ จาํนวน 6 มาตรฐาน  เม่ือ
สถานศึกษานาํไปใชจึ้งพบว่ามาตรฐานดงักล่าวไม่เหมาะสมกบัภารกิจและกิจกรรมท่ีสถานศึกษากาํหนดการ 
มาตรฐานมีจาํนวนมากเกินไปและบางมาตรฐานไม่สามารถวดัผลสัมฤทธ์ิของงานไดอ้ย่างแทจ้ริง กอปรกบั
ปลดักระทรวงศึกษาธิการ (ดร.จรวยพร  ธรณินทร์) ไดเ้สนอแนะใหป้รับลดมาตรฐานลงให้เหลือเท่าท่ีจาํเป็น
และเหมาะสมกบังาน กศน. สาํนกับริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนโดยกลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน จึง
ไดร้ะดมความคิดเห็นจากผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งกบังานประกนัคุณภาพของสถานศึกษามาประชุม
ปฏิบติัการพฒันามาตรฐาน โดยปรับใหเ้หลือ จาํนวน 9 มาตรฐาน 28  ตวับ่งช้ี  จาํแนกเป็นมาตรฐานดา้นผูเ้รียน/
ผูรั้บบริการ  3  มาตรฐาน  ดา้นกระบวนการ 2 มาตรฐาน และดา้นปัจจยั  4 มาตรฐาน และไดน้าํเรียน
ปลดักระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือนาํเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายวิจิตร  ศรีสอา้น) ลงนาม
ประกาศใช ้ เม่ือวนัท่ี  10 ตุลาคม  2550 
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 ต่อมา เม่ือ สมศ. ประกาศมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอธัยาศยัอาํเภอ และไดป้ระสานใหส้าํนกัปลดักระทรวงศึกษาธิการ โดยสาํนกังาน กศน. ปรับมาตรฐานเพ่ือ 
การประกนัคุณภาพภายในให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก  สํานกังาน กศน.จึงปรับ
มาตรฐานใหม่ ใหเ้หลือจาํนวน  6  มาตรฐาน  22  ตวัช้ีวดั  และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นาย
สมชาย  วงศส์วสัด์ิ) ไดล้งนามประกาศใชเ้ม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2551 ซ่ึงสถานศึกษาจะตอ้งใชม้าตรฐานและตวั



 

 

 

 
 

บ่งช้ีดังกล่าวเป็นเป้าหมายเชิงคุณภาพในการดาํเนินงานของสถานศึกษา  และใช้เป็นเคร่ืองมือการกาํกับ  
ตรวจสอบ  ทบทวนการดาํเนินงานเป็นระยะๆอย่างต่อเน่ือง  ว่าสถานศึกษามีการดาํเนินงานบรรลุเป้าหมาย
หรือไม่เพียงใด  สอดคลอ้งหรือเป็นไปตามปรัชญา วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีกาํหนดไวห้รือไม่ เพ่ือท่ีจะ
นาํไปสู่การสรุปและจดัทาํรายงานการประเมินตนเองเม่ือส้ินสุดปีงบประมาณ เพ่ือรายงานต่อสาธารณชนถึง
ความสาํเร็จของการดาํเนินงานและนาํเสนอประเดน็ทา้ทายในอนาคต 
 เพื่อให้การดาํเนินงานบรรลุวตัถุประสงค ์ สํานกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยั จึงไดจ้ดัทาํเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัข้ึนเพื่อเป็น
แนวทางให้สถานศึกษานําไปใช้ในการติดตามตรวจสอบ  ทบทวนการดาํเนินงานของสถานศึกษา  ทั้งน้ี  
สถานศึกษาอาจปรับใหมี้ความเหมาะสมกบัภารกิจและบริบทของสถานศึกษา เกณฑก์ารพิจารณาท่ีจดัทาํข้ึนได้
ผนวกตวับ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกของสมศ. เขา้ดว้ยกนัและเพ่ืออาํนวยความสะดวกแก่
สถานศึกษาจึงได้จดัทาํขอ้มูลประกอบการพิจารณา ซ่ึงเป็นรายการตวัอย่างขอ้มูล เอกสารหรือหลกัฐานท่ี
สถานศึกษาควรจัดเก็บเพ่ือแสดงว่าได้มีการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับปรัชญา  
วตัถุประสงค ์ เป้าหมายของสถานศึกษาไวใ้หด้ว้ย 

ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอบางซ้ายกาํหนดระบบงานประกนัคุณภาพ
ภายในของการศึกษานอกโรงเรียน   ตามแนวทางท่ีสาํนกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยักาํหนด   โดยใชม้าตรฐานการประกนัคุณภาพภายใน  6  มาตรฐานประกอบดว้ย  มาตรฐานดา้นผูเ้รียน  
มาตรฐานดา้นกระบวนการ  มาตรฐานทางดา้นปัจจยั  ระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาภายใน
สถานศึกษา  ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอบางซ้าย  จดัให้มีการดาํเนินการตาม
ขั้นตอนเป็นลาํดบั   ดงัต่อไปน้ี 
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1.  การสร้างความเข้าใจกบับุคลากร 
เม่ือรับทราบแนวทาง หลกัและวิธีดาํเนินงานการจดัระบบประกนัคุณภาพจากกรมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาแลว้ ผูบ้ริหารศนูยฯ์ไดจ้ดัใหมี้การประชุมบุคลากรทุกระดบัใน
สงักดั เพ่ือรับทราบและทาํความเขา้ใจระบบการประกนัคุณภาพการศึกษานอกโรงเรียนท่ีตอ้งมีการดาํเนินการ
ตามกฎหมาย       ศึกษาเกณฑม์าตรฐานการศึกษานอกโรงเรียนร่วมกนักบัผูเ้ก่ียวขอ้งทุกระดบัและทุกฝ่าย 



 

 

 

 
 

2.  การตั้งคณะทาํงาน 
หลงัจากทาํความเขา้ใจกบับุคลากรผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายและทุกระดบัเรียบร้อยแลว้ศนูยฯ์  จดัใหมี้ 

ผูรั้บผิดชอบเป็นเจา้ของงานประกนัคุณภาพของศูนยฯ์ และแต่งตั้งคณะกรรมการดาํเนินงาน แบ่งการทาํงานได้
รับผิดชอบคนละ 1 มาตรฐาน โดยมอบหมายภารกิจใหด้าํเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษานอกโรงเรียน
ของอาํเภอบางซา้ย ตามหลกัเกณฑแ์ละแนวทางหน่วยงานตน้สงักดักาํหนดเป็นแผนดาํเนินงานไวอ้ยา่งต่อเน่ือง 

3.  การจัดทาํแผนพฒันา 
ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกตามอธัยาศยัอาํเภอบางซา้ย ไดจ้ดัทาํแผนพฒันาการศึกษานอก 

โรงเรียน สําหรับเป็นกรอบในการดาํเนินงานพฒันาคุณภาพการศึกษานอกโรงเรียนในความรับผิดชอบ เป็น
แผนพฒันา  ระยะ  3  ปี  ( พ.ศ. 2551-2553 )  ท่ีแสดงถึงเป้าหมายและทิศทางการพฒันาคุณภาพการศึกษานอก
โรงเรียนท่ีเป็นระบบ มีการพฒันาท่ีต่อเน่ือง ยกระดบัคุณภาพการศึกษานอกโรงเรียนและสอดคลอ้งกบัสภาพ
ปัญหาและความตอ้งการของกลุ่มป้าหมาย ชุมชนและทอ้งถ่ิน ทั้งน้ี กระบวนการจดัทาํแผนพฒันาการศึกษา
นอกโรงเรียน ใชเ้ทคนิคในการดาํเนินอย่างหลากหลาย ไดแ้ก่ เทคนิคการระดมสมอง  การวิเคราะห์ SWOT 
และการสํารวจชุมชน       เพ่ือคน้หาสภาพปัญหา ความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย ชุมชนและทอ้งถ่ิน และ
ประเด็นการพฒันา         ท่ีสอดคลอ้งกบัศกัยภาพของหน่วยงาน โดยมีการกาํหนดเป้าหมายคุณภาพท่ีตอ้งการ
และแผนงาน/โครงการเป็นรายปี   รวม  3  ปี 

4.  จัดทาํคู่มือระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยระบุขั้นตอน หรือเสน้ทางการทาํงาน (Flow 
Chart) โดยละเอียด กาํหนดวิธีการทาํงานมาตรฐาน ตลอดจนระบุหลกัฐานท่ีแสดงถึงการทาํงานตามวิธีการ
มาตรฐาน เพ่ือใชส้าํหรับการตรวจสอบและประเมินผลงานเชิงประจกัษ ์คู่มือระบบประกนัคุณภาพภายใน 

สถานศึกษาน้ี   บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ตลอดจนผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย เช่น ผูเ้รียน ผูน้าํชุมชน 
ตลอดจนภาคีเครือข่าย มีส่วนรับทราบและมีส่วนร่วมในการกําหนดคู่มือระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
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5.  ดาํเนินงานตามคู่มอืระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ท่ีสถานศึกษากาํหนด    เป็นการปฏิบติั
งามตามปกติของสถานศึกษาภายใตคู่้มือระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือในการกาํกบั
การปฏิบติังานท่ีมีคุณภาพ โดยใชห้ลกัวงจรคุณภาพของเดมม่ิง (P-D-C-A) 



 

 

 

 
 

6. จัดทําเกณฑ์การพจิารณาและประเมินคุณภาพตัวบ่งช้ี มาตรฐานการศึกษานอกโรงเรียน  6 มาตรฐาน  
22  ตวับ่งช้ี พร้อมกบัจดัทาํแบบตรวจสอบระบบประกนัคุณภาพการศึกษานอกโรงเรียน  สาํหรับตรวจสอบ
ระบบประกนัคุณภาพของสถานศึกษาตามมาตรฐานและตวับ่งช้ี โดยบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  

7.  การกํากับ  ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงาน ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั
อาํเภอบางซ้าย  ได้ดาํเนินการจัดทาํการประกนัคุณภาพโดยจัดทาํแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา และแผน
ปฏิบติังานประจาํปี  ประกอบไปดว้ยโครงการต่าง ๆและนาํโครงการไปสู่การปฏิบติัเพ่ือใหง้านมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ จาํเป็นตอ้งมีการกาํกบัตรวจสอบ ติดตาม การทาํงานโดยใชข้ั้นตอนการกาํกบัติดตามของ“Pidre “ 

การจดัทาํแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ
บางซา้ย ไดด้าํเนินการตามขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 

 
ขั้นตอน วธีิการ ผลสําเร็จ 

1. เตรียมการจดัทาํแผนพฒันา 
    คุณภาพการศึกษาของ 
    สถานศึกษา 

1. จดัตั้งคณะกรรมการทาํแผน 
    - ทาํความเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ี 
    - ประสานความร่วมมือทางวิชาการ 
    - วางแผนการทาํงานของคณะทาํงาน 

1. คณะกรรมการจดัทาํแผนท่ี  
    เป็นผูแ้ทนจากทุกหน่วยงานท่ี 
    เก่ียวขอ้งมีความรู้ในการจดั 
    การศึกษา 
2. การประสานงานกบัสาํนกังาน 
    ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
    และการศึกษาตามอธัยาศยั 
    จงัหวดัขอความช่วยเหลือ 
    ทางวิชาการ 
3. แผนการดาํเนินงานจดัทาํ 
    แผนพฒันาคุณภาพ 
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ขั้นตอน  วธีิการ ผลสําเร็จ 
2. ประเมินความตอ้งการของ
สถานศึกษา 

1. ทาํความเขา้ใจปรัชญา  วิสยัทศัน์  
    พนัธกิจและเป้าหมายของสถานศึกษา 

- วิสยัทศัน์  พนัธกิจของสถานศึกษา 
- ขอ้มูลสารสนเทศท่ีสามารถใชใ้น 



 

 

 

 
 

2. จดัทาํภาพรวมของสถานศึกษา 
3. สาํรวจความตอ้งการดา้นการศึกษา 
    ของกลุ่มเป้าหมาย 
4. วิเคราะห์ขอ้มูลความตอ้งการดา้น 
     การศึกษาของกลุ่มเป้าหมาย 
5. และกาํหนดประเดน็สาํคญัของการ 
    พฒันา 

   การตดัสินใจได ้
- ภาพรวมของสถานศึกษา 
- ความตอ้งการของผูเ้รียน 
- จุดแขง็ จุดอ่อนของสถานศึกษา 
- การสนบัสนุนจากเครือข่าย 
- พฒันาบุคลากร 

3. วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุและ 
    พิจารณาแนวทางแกไ้ขตาม 
    ประเดน็สาํคญัการพฒันา 

1. ทบทวนประเดน็สาํคญัการพฒันา 
2. ตดัสินใจเลือกประเดน็ท่ีจะดาํเนินการ 
3. เขียนเป้าหมายการพฒันา 
4. เขียนยทุธศาสตร์การพฒันา 

ไดป้ระเดน็สาํคญัท่ีคดัเลือกมา 
 ดาํเนินการ และมาเขียนสรุป 
  - เป้าหมาย 
  - ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพ 
     การศึกษาของสถานศึกษา 

4. กาํหนดแผนปฏิบติัการรายปี 1. กาํหนดแผนปฏิบติัการรายปี 
2. ตรวจสอบความเช่ือมโยงระหวา่ง 
    เป้าหมายกบัแผนปฏิบติัรายปี 

โครงร่างแผนปฏิบติัการรายปีมี
รายละเอียดประกอบดว้ย 
1. วตัถุประสงค(์เป้าหมายการพฒันา) 
2. ยทุธศาสตร์ 
3. กิจกรรม 
4. ผูรั้บผดิชอบแต่ละกิจกรรม 
5. ระยะเวลาเร่ิมตน้ถึงระยะเวลาแลว้ 
    เสร็จ 
6. ตวัช้ีวดัความสาํเร็จ วิธีการประเมิน
7. งบประมาณ 
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ขั้นตอน  วธีิการ ผลสําเร็จ 

5. เขียนแผนพฒันาคุณภาพ 1. แบ่งหนา้ท่ีความรับผิดชอบในการ ไดแ้ผนพฒันาคุณภาพการศึกษา



 

 

 

 
 

    สถานศึกษา    เขียนตามความถนดั 
2. ตรวจสอบความถกูตอ้งและความ 
    สอดคลอ้ง 
3. จดัพิมพ ์

(รายปี)   ท่ีมีวตัถุประสงค ์ 
ยทุธศาสตร์แผนปฏิบติัการท่ีชดัเจน 
สนองตอบการแกปั้ญหาของ
สถานศึกษา  ความตอ้งการของ
ชุมชนทั้งระยะยาว (เป้าหมาย)และ
ระยะสั้น (รายปี) และสอดรับกบั
ปรัชญา  วิสยัทศัน์ 

6. นาํแผนพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 
    สู่การปฏิบติั 

1. ทาํความเขา้ใจกบับุคลากรกรรมการ 
    สถานศึกษาและเครือข่าย 
2. มอบหมายการปฏิบติังานใหก้บัผู ้
    ปฏิบติั 
3. แต่งตั้งคณะติดตามประเมินการ 
    ปฏิบติังานตามแผน 

1. บุคลากรร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป 
    นาํแผนพฒันาคุณภาพของ 
    สถานศึกษาไปปฏิบติั 
2. ครู ศรช. ร้อยละ ๘๐ เขา้ใจ 
    แผนพฒันาคุณภาพของ 
    สถานศึกษา 

 
การประเมินตามมาตรฐานการศึกษา 

วิธีการดาํเนินงานใหบ้รรลุเป้าหมายตามมาตรฐานท่ีกาํหนด 
1. การวางแผนของสถานศึกษา  ใชก้ารบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยผูบ้ริหาร  ครู  อาจารย ์ เจา้หนา้ท่ี  

นกัศึกษา และชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพฒันาสถานศึกษา ทั้งน้ีสถานศึกษาและชุมชน มีการกาํหนด
เป้าหมายการดาํเนินงานภายใตแ้ต่ละมาตรฐานว่าตอ้งการใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิในดา้นใด  ระดบัใด  มีการกาํหนด
เกณฑม์าตรฐานสาํหรับตดัสินระดบัความสาํเร็จ  มีการวางแผนออกแบบกิจกรรม  โครงสร้าง เพ่ือนาํไปสู่การ
ปฏิบติัโดยผูเ้ก่ียวขอ้งเป็นผูเ้สนอแผนการปฏิบติังาน ตลอดจนระบบการกาํกบัติดตาม 
 2.    การนาํแผนไปสู่การปฏิบติั กาํหนดปฏิทินปฏิบติังาน และดาํเนินงานตามแผนมีกลไกการกาํกบั
ติดตาม  ตรวจสอบ  จากผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายเป็นระยะๆตามตารางท่ีกาํหนด และมีการรายงานผลความกา้วหนา้
ทั้งท่ีเป็น ลายลกัษณ์อกัษรโดยการจดัการประชุม 
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 3.    การตรวจสอบติดตาม มีการวางระบบประเมินตนเองเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ สถานศึกษา
มีการตั้งคณะกรรมการควบคุม  กาํกบั  นิเทศ และประเมินผลการการดาํเนินและรายงานผลต่อสาธารณชน 



 

 

 

 
 

 4.    การพฒันาปรับปรุงการปฏิบติังาน มีการนาํผลการประเมินมาจดัทาํเป็นรายงานการประเมินตนเอง
เผยแพร่ให้กบัผูเ้ก่ียวขอ้งทราบ และจดัการประชุมเพื่อระดมความคิดเก่ียวกบัการวางแผนพฒันาสถานศึกษา
ต่อไปหากผลการประเมินปรากฎว่ามาตรฐานการศึกษาด้านใดมีการดาํเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ี
กาํหนดสถานศึกษาจะให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งจดัทาํแผนพฒันา  ปรับปรุง  โดยมีการกาํหนดยุทธวิธี แผนปฏิบติัการ 
ระยะเวลาดาํเนินการทรัพยากรท่ีใช้ในการดาํเนินงานและวิธีการติดตามประเมินผล  แผนพฒันาปรับปรุง
ดงักล่าวจะนาํเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาและขอรับการสนบัสนุน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งหาก
จาํเป็นตอ้งใชท้รัพยากรในการดาํเนินงาน โดยชุมชนและตอ้งการใหชุ้มชนช่วยเหลือ 
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บทที่ 3 
วธีิการประเมินตนเองของสถานศึกษา 



 

 

 

 
 

            
           รายงานการประเมินผลตนเองเป็นการตรวจสอบทบทวนระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอบางซ้าย  ประจาํปีการศึกษา  2552   ผูจ้ดัทาํได้
ดาํเนินการตามขั้นตอนต่างๆ   ดงัต่อไปน้ี 

   ขั้นที ่ 1   การกาํหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน 
             การจัดทาํรายงานผลการประเมินตนเองของศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อธัยาศยัอาํเภอบางซ้าย  คร้ังน้ีเป็นการตรวจสอบทบทวนระบบประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา ทั้งน้ี 
ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอบางซ้าย  ไดก้าํหนดวตัถุประสงคข์องการประเมิน
ตนเอง ไว ้  2   ประการ ดงัน้ี 

1.1 เพ่ือตรวจสอบทบทวนระบบประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาในดา้นผูเ้รียน   ดา้น
กระบวนการ  ดา้นปัจจยั ตามรายมาตรฐานและตวับ่งช้ีคุณภาพการศึกษานอกโรงเรียน
เปรียบเทียบกบัเกณฑก์ารประเมินการศึกษานอกโรงเรียนท่ีกาํหนด 

1.2 เพ่ือแสวงหาแนวทางในการพฒันาระบบการดาํเนินงานของศูนยฯ์ทั้งดา้นผูเ้รียน     ดา้น
กระบวนการ  ดา้นปัจจยัใหมี้คุณภาพบรรลุผลตามเกณฑคุ์ณภาพการศึกษานอกโรงเรียนท่ี
กาํหนด 

    ขั้นที ่ 2   ขอบเขตของการประเมิน  
  2.1 ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

การประเมินตนเองคร้ังน้ี เป็นการประเมินกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยั ปีงบประมาณ 2552 โดยได้กาํหนดกรอบการประเมินมาตรฐาน ผูเ้รียน/ผูรั้บบริการ จํานวน 6 
มาตรฐาน 22 ตวับ่งช้ี  
  2.2 ขอบเขตดา้นระยะเวลา 
  การประเมินตนเองในคร้ังน้ี ได้กาํหนดกรอบระยะเวลาในการประเมินกิจกรรมการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั ปีงบประมาณ 2552 โดยใชก้ลุ่มเป้าหมาย ผูเ้รียน/ผูรั้บบริการ 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 
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2.3 ขอบเขตดา้นกลุ่มเป้าหมาย  ในการประเมินคร้ังน้ี ไดเ้ก็บขอ้มูลจากประชากรและกลุ่ม
ตวัอยา่ง  ดงัน้ี 



 

 

 

 
 

   2.3.1 ประชากรได้แก่ ผูเ้รียน/ผูรั้บบริการ  ผูบ้ริหาร ครู วิทยากร  เครือข่าย และ
คณะกรรมการสถานศึกษา 
   2.3.2  กลุ่มตวัอยา่งใชว้ิธีการเลือกสุ่มตวัอยา่ง โดยการสุ่มแบบเจาะจงและการสุ่มอยา่ง
ง่าย   

-   กลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจงผูใ้หข้อ้มูลไดแ้ก่     ผูบ้ริหาร 1 คน   ครู 5 คน  เครือข่าย  
10 คน และคณะกรรมการสถานศึกษา  8 คน 

-   กลุ่มตวัอยา่งท่ีไดใ้ชสุ่้มอยา่งง่ายไดแ้ก่ 
    1) ผูเ้รียน/ผูรั้บบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จาํนวน    100 คน 
    2) ผูเ้รียน/ผูรั้บบริการการศึกษาพฒันาอาชีพ  จาํนวน    162 คน 
    3) ผูเ้รียน/ผูรั้บบริการการศึกษาเพ่ือพฒันาทกัษะชีวิต จาํนวน      100 คน 
    4) ผูเ้รียน/ผูรั้บบริการการศึกษาเพ่ือพฒันาสงัคมและชุมชน  จาํนวน        50 คน 
    5) ผูเ้รียน/ผูรั้บบริการงานเศรษฐกิจพอเพียง  จาํนวน         50 คน 

 2.4 เกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมิน  สถานศึกษาได้กาํหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษานอก
โรงเรียน เป็นรายมาตรฐานและตวับ่งช้ี ดงัน้ี 

 1) ระดบัผลการประเมินตํ่ากวา่ร้อยละ      50       เท่ากบั   ปรับปรุง 

 2) ระดบัผลการประเมินร้อยละ    50 – 74       เท่ากบั   พอใช ้

 3) ระดบัผลการประเมินร้อยละ    75 – 90        เท่ากบั   ดี 

 4) ระดบัผลการประเมินสูงกวา่ร้อยละ      90       เท่ากบั   ดีมาก 

 ขั้นที ่3 กรอบการประเมิน 
  3.1 การประเมินคร้ังน้ี เป็นการประเมินตามกรอบของสาํนกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอธัยาศยั  ท่ีได้กาํหนดมาตรฐาน จาํนวน 6 มาตรฐาน 22 ตวับ่งช้ี และกาํหนดกรอบการ
ประเมิน 3 ดา้น คือ ดา้นผูเ้รียน ดา้นกระบวนการ ดา้นปัจจยั 
  3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินในคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม แบบบนัทึก สัมภาษณ์ แบบ
สงัเกต และขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
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  3.3 แหล่งของขอ้มูลท่ีได ้ในการเกบ็ขอ้มูลการประเมินคร้ังน้ีเกบ็ขอ้มูล 3 ดา้น คือ 



 

 

 

 
 

   3.3.1 ข้อมูลด้านผู ้เรียน เก็บจาก ผู ้เรียน/ผู ้รับบริการ การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยั 
   3.3.2 ขอ้มูลดา้นกระบวนการ เกบ็ขอ้มูลจาก ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   3.3.3ขอ้มูลดา้นปัจจยั เกบ็ขอ้มูลจาก ครู ผูบ้ริหาร เครือข่าย คณะกรรมการสถานศึกษา 
  3.4 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
  ในการประเมินคร้ังน้ี ไดเ้กบ็ขอ้มูลทั้งประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง โดยกาํหนดการเกบ็ขอ้มูลใน
แต่ละมาตรฐานและตวับ่งช้ี 
   3.4.1 ประชากร  ไดแ้ก่  ผูเ้รียน/ผูรั้บบริการ  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยั ครู ผูบ้ริหาร เครือข่าย คณะกรรมการสถานศึกษา  ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั
อาํเภอบางซา้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  จาํนวน  798 คน 
   3.4.2 กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่  ผูเ้รียน/ผูรั้บบริการ  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยั ครู ผูบ้ริหาร เครือข่าย คณะกรรมการสถานศึกษา  ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั
อาํเภอบางซา้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  จาํนวน  486  คน   

ขั้นที ่ 4  การสร้างเคร่ืองมือ 
ศึกษารายละเอียดกรอบในการสร้างเคร่ืองมือการประเมินจากเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัมาตรฐานและตวั

บ่งช้ีตามระบบประกนัคุณภาพการศึกษานอกโรงเรียน จาํนวน 6  มาตรฐาน 22 ตวับ่งช้ี  นาํมาจดัทาํขอ้คาํถาม
เป็นมาตรฐานและตวับ่งช้ี  

ลกัษณะของเคร่ืองมือในตรวจสอบทบทวนระบบประกนัคุณภาพการศึกษานอกโรงเรียน เคร่ืองมือท่ี
เป็นแบบสอบถาม ท่ีสร้างข้ึนโดยคณะทาํงานดา้นประกนัคุณภาพการศึกษานอกโรงเรียนของศูนยก์ารศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอบางซา้ย  แบ่งเป็น  3  ลกัษณะ  คือ        
           ลกัษณะท่ี  1  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามเป็น        แบบสาํรวจ
รายการ (Checklist ) และแบบเติมขอ้ความลงในช่องวา่ง 
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                ลกัษณะท่ี  2  เป็นสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัระบบประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นราย
มาตรฐานและตวับ่งช้ีตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษานอกโรงเรียน ปัจจยั   กระบวนการ  และผลผลิตดา้น



 

 

 

 
 

ผูเ้รียนของศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอบางซ้าย เป็นแบบสอบถามแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า(Rating Scales)โดยใชเ้กณฑก์าํหนดนํ้าหนกัเป็น 4 ระดบั คือ  

1)    ระดบั 4   หมายถึง  ดีมาก 
2)    ระดบั 3   หมายถึง  ดี 
3)    ระดบั 2   หมายถึง  พอใช ้
4)    ระดบั 1   หมายถึง  ปรับปรุง 

 ลกัษณะท่ี 3  เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพของปัจจยัและกระบวนการดาํเนินงานของ
ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอบางซา้ย โดยใชเ้กณฑก์าํหนดนํ้ าหนกัเป็น  2   ระดบั 
คือ  
                                     1)   ระดบั มี      หมายถึง    มีการปฏิบติั/ชดัเจน 
                                     2)   ระดบั ไม่มี   หมายถึง   ไม่มีการปฏิบติั/ไม่ชดัเจน/ไม่ทราบ 

 ขั้นที ่  5   การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
คณะกรรมการประกนัคุณภาพของสถานศึกษาศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั

อาํเภอบางซา้ย  ไดด้าํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 
       5.1 ประชุมช้ีแจงการใช้เคร่ืองมือทุกประเภทให้กบับุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือทาํความเขา้ใจ
เคร่ืองมือท่ีจะใชเ้กบ็ขอ้มูล 
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           5.2  มอบหมายให้บุคลากรดาํเนินการเก็บขอ้มูลโดยแยกเก็บขอ้มูลในแต่ละด้าน  คือ  ดา้น
ผูเ้รียน/ผูรั้บบริการ  ดา้นกระบวนการ  และดา้นปัจจยั  ตามตารางดงัน้ี 



 

 

 

 
 

ท่ี เกณฑ์การประเมิน แหล่งข้อมูล เคร่ืองมือ ผู้รับผดิชอบ ระยะเวลา 
1 ดา้นผูเ้รียน/

ผูรั้บบริการ 
1. ผูเ้รียน / ผูรั้บบริการ 
   การศึกษานอกระบบ 
   และการศึกษาตาม 
   อธัยาศยัอาํเภอบางซา้ย 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบบนัทึก 
3. แบบสงัเกต 

1. ครู  
    

ตุลาคม 2551  
ถึง 

กนัยายน 2552 

2 ดา้นกระบวนการ 1.  ผูบ้ริหาร 
2.  ครู 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบบนัทึก 
3. แบบสงัเกต 
 

1. ครู ตุลาคม 2551  
ถึง 

กนัยายน 2552 

3 ดา้นปัจจยั 1.  ผูบ้ริหาร 
2.  ครู 
3.  เครือข่าย 
4.  คณะกรรมการ 
     สถานศึกษา  

1. แบบสอบถาม 
2. แบบบนัทึก 
3. แบบสงัเกต 
 

1. ครู ตุลาคม 2551  
ถึง 

กนัยายน 2552 

 
 
ขั้นที ่ 6    การวเิคราะห์ข้อมูล 

                         นําแบบสอบถามท่ีได้รับคืนมาจัดระบบและทําการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 
คอมพิวเตอร์ ซ่ึงการวิเคราะห์ขอ้มูลดาํเนินการเป็น 2 ขั้นตอน คือ 
                        1) วิเคราะห์ขอ้มูลสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม นาํเสนอในรูปตารางประกอบ    ความเรียง
โดยใชก้ารแจกแจงความถ่ี   ค่าเฉล่ีย และค่าร้อยละ   
                        2)  วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัระบบประกนัคุณภาพการศึกษานอกโรงเรียนในดา้นผูเ้รียน  ดา้น
กระบวนการ ด้านปัจจัย โดยมีการนําเสนอผลการวิเคราะห์  ทั้งเป็นการนําเสนอเป็นรายขอ้คาํถาม  ตาม
มาตรฐานและตวับ่งช้ีคุณภาพการศึกษานอกโรงเรียนจาํนวน  6  มาตรฐาน  22 ตวับ่งช้ีและเป็นรายดา้น จาํนวน  
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3 ดา้น   โดยทาํการเปรียบเทียบกบัเกณฑก์ารประเมินคุณภาพการศึกษานอกโรงเรียนท่ีสาํนกังานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยักาํหนด 



 

 

 

 
 

3.) สถิติพ้ืนฐานเพื่อการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี  ค่าเฉล่ีย และค่าร้อยละ       
 

            ขั้นที ่ 7  การสรุปและเขียนรายงาน 
              ผูจ้ดัทาํดาํเนินการสรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการตรวจสอบทบทวนระบบประกนัคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษา  ทั้งภาพรวมและรายมาตรฐานและตวับ่งช้ีท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการ
ประเมินผลการดาํเนินงาน  จดัทาํรายงานสรุปเป็นรูปเล่มเพ่ือนาํเสนอหน่วยงานตน้สงักดัดาํเนินการตรวจสอบ
และดาํเนินเขา้รับการประเมินจากภายนอกต่อไป 
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มาตรฐานที ่1  ปรัชญา  วิสัยทศัน์  เป้าหมาย  วัตถุประสงค์ กลยุทธ์และแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
 



 

 

 

 
 

ตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน เอกสารอ้างองิ 

1. ปรัชญา  วิสัยทัศน์  เป้าหมาย  วัตถุประสงค์  กลยุทธ์  
การดาํเนินงานสอดคล้องกนั 
ก.1 มีปรัชญา  วิสยัทศัน์  และเป้าหมายของสถานศึกษาท่ี 
       สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  
       พระราชบญัญติัส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ 
       การศึกษาตามอธัยาศยัและหลกัปรัชญาคิดเป็น 
       เศรษฐกิจพอเพียง นโยบายการศึกษาของสาํนกังาน  
       กศน. และจงัหวดั หรือเขตบริการ และภารกิจของ 
       สถานศึกษา 
ก.2 มีวตัถุประสงค ์กลยทุธ์การดาํเนินงานท่ีสอดคลอ้ง 
      กบัปรัชญา วิสยัทศัน์ เป้าหมายและนโยบาย 
      การศึกษาของสาํนกังาน กศน. 
ก.3 บุคลากรในสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา 
      และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการกาํหนดปรัชญา  
      เป้าหมาย วิสยัทศัน์ กลยทุธ์ของสถานศึกษา 
 

4.00 1. มีแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
    ระยะ 3-5ปีท่ีไดรั้บการอนุมติัจาก  
    ผูมี้อาํนาจ 
2. แผนปฏิบติัการประจาํปีท่ีไดรั้บ 
    การอนุมติัจากผูมี้อาํนาจยอ้นหลงั 
    2 ปี 
3. สรุปผลการดาํเนินงานตามแผน  
    หรือรายงานการประเมินตนเอง 
    ยอ้นหลงั 2 ปี 
4. รายงานการวิเคราะห์ความ 
    สอดคลอ้งระหวา่ง ปรัชญา  
    วิสยัทศัน ์และเป้าหมายของ 
    สถานศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบั 
    พระราชบญัญติัการศึกษา 
    แห่งชาติพระราชบญัญติัส่งเสริม 
    การศึกษาตามอธัยาศยัและหลกั 
    ปรัชญาคิดเป็นเศรษฐกิจพอเพียง  
    นโยบายการศึกษาของสาํนกังาน  
    กศน. และจงัหวดั หรือเขตบริการ  
    และภารกิจของสถานศึกษา 
5. เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น หนงัสือ 
    เชิญประชุม คาํสัง่แต่งตั้ง 
    คณะทาํงาน คณะกรรมการ 
    รายงานการประชุม 

สรุปการประเมินเป็นร้อยละ 100%  
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ตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน เอกสารอ้างองิ 

2. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการ
ประจําปี ครอบคลุมทุกพนัธกจิ 

3.75 
 

1. มีแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
    ระยะ 3-5 ปี และแผนปฏิบติัการ 



 

 

 

 
 

ก.1 มีแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบติัการ     
       ประจาํปีท่ีสอดคลอ้งและสอดคลอ้งกบัปรัชญา  
       วิสยัทศัน์ เป้าหมาย และกลยทุธ์ของสถานศึกษาและ 
       สะทอ้นการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
ก.2 แผนปฏิบติัการประจาํปีสอดคลอ้งกบัภารกิจหลกั 
      ของสถานศึกษาในการจดัการศึกษานอกระบบและ 
      การศึกษาตามอธัยาศยั 
ก.3 มีการกาํหนดตวับ่งช้ีและเกณฑก์ารประเมิน 
      ความสาํเร็จในทุกโครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบติั 
     การประจาํปีไวช้ดัเจน 
ก.4 มีการปฏิบติังานตามแผนปฏิบติัการครบทุกพนัธกิจ 
     และบรรลุตามเป้าหมายท่ีกาํหนดอยา่งนอ้ยร้อยละ 75  
 

 
 

    ประจาํปียอ้นหลงั 2 ปี ท่ีไดรั้บ 
    การอนุมติัจากผูมี้อาํนาจ 
2. รายงานการวิเคราะห์ความ 
    สอดคลอ้งระหวา่งแผนพฒันา 
    คุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบติั 
    การประจาํปีกบัปรัชญา วิสยัทศัน์  
    เป้าหมายและภารกิจของ 
    สถานศึกษา 
3. โครงการทุกโครงการมีการระบุ 
    ตวับ่งช้ีความสาํเร็จ มีการกาํหนด 
    เกณฑก์ารประเมินความชดัเจน 
4. มีการวิเคราะห์ความสอดคลอ้ง 
    ของมาตรฐานกบัโครงการต่างๆ 
    ในแผนปฏิบติังานของ 
    สถานศึกษา 
5. สรุปผลการดาํเนินงานตามแผน 
    ครบทุกพนัธกิจและประเมิน 
    ความสาํเร็จของโครงการดว้ย 
    หรือรายงานการประเมินตนเอง 
    ยอ้นหลงั 2ปี 
6. มีรายงานการปรับปรุงแผนการ 
    ดาํเนินงาน 
7. เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น หนงัสือ 
    เชิญประชุม คาํสัง่แต่งตั้ง 
    คณะทาํงาน คณะกรรมการ  
    รายงานการประชุม 

สรุปการประเมินเป็นร้อยละ 93.75%  
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ตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน เอกสารอ้างองิ 



 

 

 

 
 

3. การกํากับ ติดตามการดําเนินงานเป็นไปตามแผนและ
นําไปใช้ในการพฒันา 
ก.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกาํกบั ติดตามการ 
       ดาํเนินงานและมีแผนการนิเทศภายในสถานศึกษา 
ก.2 มีการนิเทศและติดตามการดาํเนินงานเปรียบเทียบ 
      กบัเป้าหมายตามแผนอยา่งต่อเน่ือง 
ก.3 มีการตรวจสอบหรือประเมินผลการดาํเนินงานและ 
      รายงานผลการดาํเนินงานตามแผน 
ก.4 มีการนาํมูลและผลการประเมินไปใชใ้นการตดัสินใจ 
      และพฒันา/ปรับปรุงงาน 
 

4.00 1. คาํสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ 
2. แผนการนิเทศ 
3. รายงานการนิเทศท่ีมีขอ้มูลการ 
    เปรียบเทียบผลการดาํเนินงานกบั 
    เป้าหมายตามแผน ปัญหา 
    อุปสรรค และขอ้เสนอแนะ 
4. หลกัฐานท่ีแสดงถึงการนาํผลการ 
    นิเทศไปปรับปรุง เช่น บนัทึกการ 
    สัง่การของผูมี้อาํนาจในการนาํ 
    ผลการนิเทศไปปรับปรุงงาน 
5. อ่ืนๆ เช่น ภาพถ่าย เคร่ืองมือ 
    นิเทศ เป็นตน้ 

สรุปการประเมินเป็นร้อยละ 100%  
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มาตรฐานที ่2  การจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐานนอกระบบ 



 

 

 

 
 

 
ตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน เอกสารอ้างองิ 

1. การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
ก.1 ชุมชนและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพฒันา 
       หลกัสูตรสถานศึกษา 
ก.2 หลกัสูตรสถานศึกษาบูรณาการสภาพปัญหาและ 
      ความตอ้งการของทอ้งถ่ินและไดรั้บความเห็นชอบ 
      จากคณะกรรมการสถานศึกษา 
ก.3 สถานศึกษาบริหารหลกัสูตรไดเ้หมาะสมสอดคลอ้ง 
      กบัสภาพวิถีชีวิตของผูเ้รียน  ชุมชน 
ก.4 มีการประเมินการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษาและนาํผล 
      การประเมินมาปรับปรุงพฒันาใหเ้หมาะสม 
 

3.50 1. หนงัสือเชิญประชุม 
2. บนัทึก/รายงานการประชุม 
3. หลกัสูตรสถานศึกษาท่ีไดรั้บ 
    ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
    สถานศึกษา 
4. คาํสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการพฒันา 
   หลกัสูตรสถานศึกษา 
5. แบบสาํรวจสภาพปัญหาและ 
   ความตอ้งการ หรือ บนัทึกการทาํ 
   เวทีประชาคม / แผนชุมชน 
6. แบบประเมินความพึงพอใจ หรือ 
   แบบสงัเกตหรือแบบสมัภาษณ์ 
7. รายงานผลการประเมินเสนอผูมี้ 
   อาํนาจ 
8. แบบประเมินการใชห้ลกัสูตร 
9. สรุปผลการประเมินการใช ้
   หลกัสูตร 
10. บนัทึก / โครงการปรับปรุง 
   พฒันาหลกัสูตร 
 

สรุปการประเมินเป็นร้อยละ 87.50%  
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2. ส่ือและแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรและ
กจิกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ก.1 สถานศึกษามีส่ือและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
      เหมาะสมกบัหลกัสูตรและกิจกรรม 
ก.2 สถานศึกษามีส่ือการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพท่ีผูเ้รียน 
      สามารถเรียนรู้ไดต้รงความตอ้งการ 
ก.3 สถานศึกษามีการส่งเสริม แนะนาํ ใหข้อ้มูล 
      สารสนเทศในการใชส่ื้อและแหล่งเรียนรู้ท่ี 
      หลากหลายสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน 
ก.4 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจในการใช ้
      ส่ือและแหล่งเรียนรู้ เพ่ือนาํขอ้มูลไปปรับปรุงพฒันา 
      ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 

3.50 1. ทาํเนียบ และรายการส่ือและ 
    แหล่งเรียนรู้ 
2. บนัทึกความเห็นชอบการใชส่ื้อ 
    การเรียนรู้ของคณะกรรมการ 
    สถานศึกษา 
3. คาํสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการ 
    พิจารณาคดัเลือกส่ือการเรียนรู้ 
4. แบบประเมินความพึงพอใจ หรือ 
    แบบสงัเกตหรือแบบสมัภาษณ์ 
    และรายงานการประเมิน 
5. บนัทึกการใชส่ื้อและแหล่งการ 
    เรียนรู้ 
6. บนัทึก / โครงการปรับปรุงพฒันา 
    ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 

สรุปการประเมินเป็นร้อยละ 87.50%  
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3. การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนสําคญั 
ก.1 สถานศึกษามีการใหค้าํปรึกษาแนะนาํผูเ้รียน 
ก.2 สถานศึกษาและผูเ้รียนร่วมกนัวางแผนการจดั 
       กระบวนการเรียนรู้ 
ก.3 สถานศึกษามีการจดักระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบท่ี 
      หลากหลายสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน 
ก.4 สถานศึกษามีการประเมินผลการจดักิจกรรมการ 
      เรียนรู้นาํผลไปพฒันาผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ือง 
 

3.25 1. เอกสารแนะนาํบญัชีรายช่ือ 
    ผูรั้บบริการ บนัทึกการแนะนาํ 
2. คาํสัง่แต่งตั้งผูรั้บผิดชอบให ้
    คาํปรึกษาแนะนาํ 
3. มีศนูยใ์หค้าํปรึกษาแนะนาํ  
    (Advice center) 
4. แผนการจดัการเรียนรู้ ตาราง 
    วิเคราะห์เน้ือหาตามหลกัสูตร 
5. บนัทึกการสอน 
6. บนัทึกหลงัการสอน 
7. ใบงาน แบบทดสอบ ฯลฯ 
8. โครงงาน กพช. สอนเสริม เทียบ 
    โอนความรู้และประสบการณ์ 
9. คาํสัง่ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
10. แบบรายงานผล (กศน. 5) 
11. รายงานผูจ้บหลกัสูตร 
12. บนัทึก/โครงการการปรับปรุง 
     พฒันาผูเ้รียนการวิจยัในชั้นเรียน 

สรุปการประเมินเป็นร้อยละ 81.25%  
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4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการ 3.66 1. แผนการจดัการเรียนรู้ 



 

 

 

 
 

จัดการเรียนรู้ ตามหลกัการจัดการศึกษานอกระบบ 
ก.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 75 มี 
       ความสามารถในการออกแบบกิจกรรมจดัทาํแผน 
      จดัการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน 
ก.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 75 มี 
      ความรู้ความเขา้ใจในเป้าหมายของการจดัการศึกษา 
     ขั้นพื้นฐานนอกระบบ 
ก.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 75 มี 
      ความสามารถในการใชส่ื้อและเทคโนโลยเีพ่ือ 
      การศึกษาในการพฒันาการเรียนรู้ของตนเองและ 
     ผูเ้รียน 
ก.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 75 ใช ้
      วิธีการประเมินผลท่ีสอดคลอ้งกบัภาพการเรียนรู้และ 
      นาํผลการประเมินมาพฒันาผูเ้รียน 
 

2. แบบประเมินแผนการจดัการ 
    เรียนรู้ 
3. รายงานผลการประเมินการ 
    ออกแบบและแผนจดัการเรียนรู้ 
4. โครงการพฒันาบุคลากรเพ่ือใหมี้ 
    ความรู้ความเขา้ใจในสาระการ 
    เรียนรู้ตามโครงสร้างหลกัสูตร 
    การประเมินคุณลกัษณะท่ีพึง 
    ประสงคข์องผูเ้รียน การประเมิน 
    การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
    ของผูเ้รียน กิจกรรมพฒันา 
    คุณภาพชีวิตและอ่ืนๆ (มีแบบ 
    ประเมินความรู้ความเขา้ใจหลงั 
    การอบรม) หรือ 
5. รายงานการนิเทศ/รายงานการ 
    ประชุม หรือ 
6. แฟ้มสะสมผลงานของครู 
7. แบบประเมินผลครูหรือแบบ 
    ประเมิน ศรช.ในเร่ือง 
    ความสามารถในการใชส่ื้อจาก 
    - บนัทึกการสอน 
    - บนัทึกการใชส่ื้อและเทคโนโลย ี
    ประกอบการเรียนการสอน 
    - เคร่ืองมือวดัและประเมินผล 
    - บนัทึกหลงัการสอน 
    - บนัทึก/โครงการปรับปรุง 
       พฒันาผูเ้รียน 
8. แบบประเมินความพึงพอใจของ 
    ผูเ้รียน 

สรุปการประเมินเป็นร้อยละ 91.50%  

 
42 

 



 

 

 

 
 

ตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน เอกสารอ้างองิ 

5. คุณภาพครูบุคลากรทางการศึกษา 
ก.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 75  
      ไดรั้บการพฒันาเก่ียวกบัการจดักระบวนการเรียนรู้ 
       อยา่งต่อเน่ือง ไม่นอ้ยกวา่ 20ชัว่โมงต่อปี และนาํ 
       ความรู้มาพฒันาการจดักระบวนการเรียนรู้ 
ก.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 75 มี 
       คุณธรรม จริยธรรม และปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณ 
       และจิตวิญญาณความเป็นครู 
ก.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณวฒิุ หรือไดรั้บ 
       การอบรม หรือมีประสบการณ์ตรงตามสาขาวิชาท่ี 
       จดักระบวนการเรียนรู้ 
ก.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษา รับผิดชอบดูแลผูเ้รียน 
      ตามเกณฑท่ี์กาํหนด ( 1:50 ) 

3.25 1.แบบสรุปรายงานการไดรั้บการ 
   พฒันาของครูและบุคลากร 
   ทางการศึกษา 
2. แฟ้มสะสมงานของครู/แฟ้ม 
    ประวติั/แฟ้มบุคลากร 
3. แบบประเมินผลครูและ 
    คณะกรรมการสถานศึกษา/ 
    คณะกรรมการ ศรช. ในเร่ือง 
    จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
4. คาํสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการการ 
    ประเมิน 
5. สมุดบนัทึกความดี 
6. ทาํเนียบครูและบุคลากรทาง 
    การศึกษา 
7. แฟ้มสะสมผลงานของครู/แฟ้ม 
    ประวติั/แฟ้มบุคลากร 
8. ใบขออนุญาตจดัตั้งกลุ่ม 
9. บญัชีรายช่ือนกัศึกษา/ทะเบียน 
    ศึกษาแยกตามกลุ่ม 
10. บญัชีรายช่ือวิทยากรสอนเสริม 
    และครูประจาํกลุ่ม 

สรุปการประเมินเป็นร้อยละ 81.25%  
 
 
 
 
 

42 
 



 

 

 

 
 

ตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน เอกสารอ้างองิ 

6. ความรู้ ความสามารถของผู้สําเร็จการศึกษานอกระบบ 
ก.1 ร้อยละของผูส้าํเร็จการศึกษา/ผูเ้รียนมีคุณธรรม  
       จริยธรรม หรือคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามท่ี 
       สถานศึกษากาํหนด 
ก.2 ร้อยละของผูส้าํเร็จการศึกษา/ผูเ้รียนมีความสามารถ 
      ในการคิดเป็น มีทกัษะในการแสวงหาความรู้มีทกัษะ 
       ในการทาํงานและทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
ก.3 ร้อยละของผูเ้รียนจบหลกัสูตรตามเกณฑท่ี์กาํหนด  
      (สาํเร็จการศึกษาภายใน 4 ภาคเรียน) 
ก.4 ร้อยละของผูส้าํเร็จการศึกษามีผลสมัฤทธ์ิทางการ 
      เรียนไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 70  
ก.5 ร้อยละของผูส้าํเร็จการศึกษา/ผูเ้รียนมีสุขนิสยั  
      สุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี มีสุนทรียภาพ และไม่เสพ 
      หรือแสวงหาผลประโยชน์จากส่ิงเสพติด 
 

3.20 1. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม 
    ของผูเ้รียน/แบบประเมิน 
    คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
2. แบบประเมินการอ่าน คิด  
    วิเคราะห์ และเขียน 
3.โครงงาน แบบทดสอบยอ่ย  
    (Quiz) 
4.คะแนนเฉล่ียทุกภาคเรียน 
5. แบบรายงานผูจ้บหลกัสูตร 
6. รายงานกิจกรรมการกีฬา 
7. การจดักิจกรรมพฒันาคุณภาพ 
    ชีวิต 

สรุปการประเมินเป็นร้อยละ 80.00%  
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มาตรฐานที ่3 การพฒันาหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนรู้เพือ่การพฒันาอาชีพ ทักษะชีวิตและพฒันา 
สังคมและชุมชน 

ตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน เอกสารอ้างองิ 

1.การพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับปัญหาและความ
ต้องการของท้องถิ่น 
ก.1 มีการสาํรวจขอ้มลูสภาพปัญหาและความตอ้งการ 
      ของทอ้งถ่ิน 
ก.2 มีการวางแผนและพฒันาหลกัสูตรและโปรแกรมการ 
      เรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาความตอ้งการของ 
     ทอ้งถ่ิน ปรัชญาและวตัถุประสงคข์องสถานศึกษา  
    โดยชุมชนหรือผูเ้รียนมีส่วนร่วม 
ก.3 สถานศึกษามีหลกัสูตรและโปรแกรมการเรียนรู้ท่ี 
     หลากหลายและจดัไวอ้ยา่งเป็นระบบ ซ่ึงผูใ้ชบ้ริการ 
     สามารถเขา้ถึงและเลือกใชไ้ดต้รงตามความตอ้งการ 
     และจาํเป็น 
ก.4 มีการประเมินการใชห้ลกัสูตร นาํผลการประเมินมา 
     ปรับปรุงพฒันาหลกัสูตร 
 

3.00 1. ขอ้มูลเวทีชาวบา้นและสรุปขอ้มูล 
    เวทีชาวบา้น 
2. แผนชุมชน 
3. แบบสาํรวจขอ้มูลสรุปผลการ 
    สาํรวจขอ้มูล 
4. คาํสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการการ 
    จดัทาํหลกัสูตร หลกัสูตร/ 
    คณะกรรมการประเมินหลกัสูตร 
    โดยผูเ้รียนและชุมชนมีส่วนร่วม 
5. รายงานการประชุม 
6. หลกัสูตร โปรแกรมการเรียนรู้ท่ี 
    เก่ียวกบัอาชีพและทกัษะชีวิตพฒันา 
    สงัคมและชุมชนท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพ 
    ปัญหาท่ีดรั้บอนุมติัจากผูมี้อาํนาจโดย 
    ผา่นความเห็นชอบจาก คณะกรรมการ 
    สถานศึกษา 
7. ทาํเนียบหลกัสูตร 
8. แผนปฏิบติัการประจาํปีโดยดูท่ี 
    ขอ้มูลการทกัษะชีวิต 
9. แบบประเมินการใชห้ลกัสูตร 
10. สรุปผลการดาํเนินงาน 
11. สรุปผลการปรับปรุง พฒันาหลกัสูตร 
12. หลกัสูตรท่ีไดรั้บการพฒันาแลว้ และ
ไดรั้บการอนุมติัจากผูมี้อาํนาจ 
13.สถิติผูใ้ชบ้ริการหลกัสูตรแหล่งเรียนรู้ 
14. แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ภูมิปัญญา 
     ปราชญช์าวบา้น 

สรุปการประเมินเป็นร้อยละ 75%    
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2. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้สอดคล้องกับหลักสูตรและ
กจิกรรมการเรียนรู้ 
ก.1 สถานศึกษามีส่ือและแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
      เหมาะสมกบัหลกัสูตรและกิจกรรม 
ก.2 สถานศึกษามีส่ือการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพท่ีผูเ้รียน 
      สามารถเรียนรู้ไดต้รงตามความตอ้งการ 
ก.3 สถานศึกษามีการส่งเสริม แนะนาํ ใหข้อ้มูล 
ก.4 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจในการส่ือ 
      และแหล่งการเรียนรู้ เพ่ือนาํขอ้มูลไปปรับปรุงพฒันา 
     ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 
 

3.00 1. รายการส่ือแต่ละประเภทและ 
    สรุปขอ้มูลจาํนวนส่ือ 
2. ทาํเนียบแหล่งเรียนรู้ 
3. คาํทาํสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการ 
    คดัเลือกส่ือ 
4. รายการส่ือท่ีไดรั้บการคดัเลือก 
5. คาํสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการจดัทาํ  
    ทาํเนียบแหล่งการเรียนรู้ 
6. บนัทึกการประชุม 
7. แผน่พบั/ป้ายประชาสมัพนัธ์ 
8. มุมบริการส่ือ 
9. แบบประเมินความพึงพอใจ 
10. สรุปผลความพึงพอใจ 
11. สรุปผลการปรับปรุง พฒันาส่ือ 
     และแหล่งเรียนรู้ 

สรุปการประเมินเป็นร้อยละ 75%  
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3. ครูและบุคลากรมคีวามสามารถในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ตามหลกัสูตร 
ก.1 ครูและบุคลากรจดัทาํแผนการจดักระบวนการเรียนรู้ 
       ครอบคลุมเน้ือหาวิชาตามท่ีหลกัสูตร/โปรแกรมการ 
      เรียนรู้กาํหนด 
ก.2 ครูและบุคลากรมีทกัษะและเทคนิคการถ่ายทอด 
      ความรู้ และการจดักระบวนการเรียนรู้ตามท่ี 
     หลกัสูตร/โปรแกรมการเรียนรู้กาํหนด 
ก.3 ครูและบุคลากรมีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้  
     ตามท่ีหลกัสูตร/โปรแกรมการเรียนรู้กาํหนด 
ก.4 ครูและบุคลากรนาํขอ้มูลจากการประเมินผลผูเ้รียน 
    ไปปรับปรุงพฒันาการจดักระบวนการเรียนรู้ 
 

3.25 1. คาํสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการจดัทาํ 
    แผนการจดัการเรียนรู้ 
2. แผนการจดัการเรียนรู้ใน 
    เน้ือหาวิชาท่ีสอน 
3. ตาราง  วนั  เวลา  สถานท่ีและ 
    หลกัสูตรท่ีสอน 
4. แบบประเมินการจดักระบวนการ 
    เรียนรู้ 
5. สรุปผลการประเมินการจดัการ 
    เรียนรู้ 
6. เอกสารและส่ือการสอนท่ี 
    เก่ียวขอ้ง 
7. แบบนิเทศ  รายงานผลการนิเทศ 
8. บนัทึกสัง่การของผูบ้ริหาร 
9. สรุปผลการปรับปรุง  พฒันา 
 

สรุปการประเมินเป็นร้อยละ 81.25%  
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ตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน เอกสารอ้างองิ 

4. ครูและผู้สอนมีคุณลกัษณะทีเ่หมาะสม 
ก.1 ครูและผูส้อนมีรู้ความสามารถและประสบการณ์ตรง 
      ตามหลกัสูตรและโปรแกรมการเรียนรู้ท่ีสอน 
ก.2 ครูและผูส้อนมีคุณธรรม  จริยธรรม 
ก.3 ครูและผูส้อนมีการพฒันาตนเองอยา่งตนเอง 
ก.4 ครูและผูส้อนนาํความรู้ความสามารถและทกัษะจาก 
      การพฒันาตนเองไปพฒันางาน 
 

3.25 1. วฒิุบตัร ประกาศนียบตัรการผา่น 
    การอบรม 
2. ผลงาน 
3. แฟ้มสะสมงาน 
4. คาํรับรองจากผูท้รงคุณวฒิุ 
5. สรุปจาํนวนครูและผูส้อนมี 
    ความรู้ความสามารถและ 
    ประสบการณ์ 
6. แบบประเมินครูและผูส้อน 
7. รายงานการประเมินคุณลกัษณะท่ี 
    พึงประสงคด์า้นคุณธรรมและ 
    จริยธรรม 
8. สรุปจาํนวนครูและผูส้อนมีการ 
    พฒันาตนเอง 
9. แบบติดตามการพฒันาตนเองของ 
    ครูและผูส้อน 
10. ผลงานท่ีมีการพฒันาครูและ 
    ผูส้อน 

สรุปการประเมินเป็นร้อยละ 81.25%  
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ตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน เอกสารอ้างองิ 

5. คุณภาพของผู้เรียน / ผู้รับบริการ 
ก.1 ร้อยละของผูเ้รียน / ผูรั้บริการท่ีจบการเรียนตาม 
       หลกัสูตรโปรแกรมการเรียนรู้ 
ก.2 ร้อยละของผูเ้รียน / ผูรั้บบริการ มีความรู้ 
       ความสามารถตรงตามวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร/ 
      โปรแกรมการเรียนรู้ 
ก.3 ร้อยละของผูเ้รียน / ผูรั้บบริการพึงพอใจต่อการจดั 
      การศึกษาเพ่ือพฒันาอาชีพ พฒันาทกัษะชีวิตพฒันา 
      ชุมชนและสงัคม 
ก.4 ร้อยละของผูเ้รียน / ผูรั้บบริการสามารถนาํความรู้ 
     หรือทกัษะจากโปรแกรมการเรียนรู้ กิจกรรมไปใชใ้น 
     พฒันาอาชีพ พฒันาคุณภาพชีวิต 
 

3.00 1. แผนและเป้าหมายการใหบ้ริการ 
2. แบบสรุปจาํนวนผูเ้รียนท่ีจบ 
    หลกัสูตร 
3. ผลการทดสอบก่อนและหลงัการ 
    สอน 
4. แบบประเมินความพึงพอใจการ 
    จดักระบวนการเรียนรู้ราย 
    หลกัสูตร 
5. รายงานการติดตามผลผูเ้รียน/ 
    ผูรั้บบริการ นาํความรู้จากการจดั 
    การศึกษาเพ่ือพฒันาอาชีพ พฒันา 
    ทกัษะชีวิต พฒันาสงัคมและ 
    ชุมชนไปใช ้

สรุปการประเมินเป็นร้อยละ 75%  
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มาตรฐานที ่4  การจัดการศึกษาตามอธัยาศัย 
ตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน เอกสารอ้างองิ 

1. คุณภาพของการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
ก.1 มีการจดัทาํขอ้มูลพ้ืนฐานหรือทาํเนียบเก่ียวกบัแหล่ง 
      เรียนรู้และภูมิปัญญาในทอ้งถ่ิน เพ่ือใหบ้ริการความรู้ 
      แก่ผูรั้บบริการในทอ้งถ่ิน / เขตบริการ 
ก.2 มีการเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนขอ้มลูกบัแหล่งการ 
      เรียนรู้และภูมิปัญญาในทอ้งถ่ิน/เขตบริการ 
ก.3 มีแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมการใหค้วามรู้ และ 
      การใหบ้ริการชุมชนท่ีส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ 
      ดว้ยตนเองแก่ผูรั้บบริการในทอ้งถ่ิน / เขตบริการ 
ก.4 มีการจดักิจกรรมตามแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม 
      การใหค้วามรู้และการใหบ้ริการชุมชนท่ีส่งเสริม 
      กระบวนการเรียนรู้ดว้ยตนเองแก่ผูรั้บบริการใน 
      ทอ้งถ่ิน / เขตบริการ 
ก.5 มีการส่งเสริมใหผู้รั้บบริการในทอ้งถ่ิน / เขตบริการ  
      สามารถใชป้ระโยชน์จากประสบการณ์ / กิจกรรมใน 
      ชีวิตประจาํวนั พฒันากระบวนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
ก.6 มีการกาํกบั ควบคุม ติดตามการดาํเนินการใหเ้ป็นไป 
      ตามแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมท่ีกาํหนด 
ก.7 มีการประเมินผลการดาํเนินงานและการใหบ้ริการ 
      และมีร่องรอยของการปรับปรุงพฒันา 
 

3.00 1. ทาํเนียบ/ฐานขอ้มูล แหล่งการ  
    เรียนรู้ ภูมิปัญญา 
2. หนงัสือเชิญประชุม 
3. รายงานการประชุมหรือรายงาน 
    การสัมมนา 
4. หนงัสือประสานความร่วมมือ 
5. แผน โครงการ และกิจกรรม 
    ใหบ้ริการความรู้แก่ชุมชน 
6. รายงานการดาํเนินการใหบ้ริการ 
    แหล่งการเรียนรู้ 
7. ภาพถ่าย/รายงานการจดักิจกรรม 
8. แผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ี 
    ส่งเสริมใหผู้รั้บบริการใช ้
    ประโยชนจ์ากประสบการณ์มา 
    พฒันากระบวนการเรียนรู้ 
9. บนัทึกการดาํเนินงานการใหบ้ริการ
ของหอ้งสมุด ศรช.  ศูนยฯ์วทิย ์
10. สถิติการใชบ้ริการ 
11. แผนการกาํกบัติดตามการเนินงาน 
12. รายงานการกาํกบัติดตามการ 
     ดาํเนินงาน 
13. ภาพถ่ายการกาํกบัติดตาม 
14. เคร่ืองมือประเมินผลการดาํเนิน 
15. รายงานการประเมินผลการ 
     ดาํเนินงาน 
16. หลกัฐานการนาํผลการประเมิน 
     มาพฒันางาน 

สรุปการประเมินเป็นร้อยละ 75%  
 

 
49 



 

 

 

 
 

 
มาตรฐานที ่5  การบริหารจัดการ 
 

ตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน เอกสารอ้างองิ 
1.คุณภาพของการพฒันาบุคลากร 
ก.1 มีโครงการพฒันาบุคลากรครอบคลุมทุกส่วนงาน 
      ของสถานศึกษาพฒันาแผนปฏิบติัการประจาํปีหรือ 
      มีแผนพฒันาบุคลากรท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก 
      คณะกรรมการสถานศึกษาและการอนุมติัจากผูมี้ 
      อาํนาจ 
ก.2 บุคลากรไดรั้บการพฒันาตามแผนไม่ตํ่ากวา่ 20 
      ชัว่โมงต่อปีและนาํความรู้ไปใชพ้ฒันางาน 
ก.3 มีการกาํกบั  ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินแผน / 
     โครงการพฒันาบุคลากร 
ก.4 นาํผลการประเมินไปปรับปรุงการดาํเนินงานและ 
      ปรับแผน / โครงการพฒันาบุคลากร 
 

3.00 1. แผนพฒันาบุคลากร (มีการ 
    วิเคราะห์ SWOT เพ่ือจดัทาํแผน) 
2. โครงการพฒันาบุคลากรใน 
    แผนปฏิบติัการประจาํปี 
3. คาํสัง่แต่งตั้งคณะทาํงานพฒันา 
    บุคลากร 
4. รายงานผลการพฒันาบุคลากร 
5. หนงัสือเชิญเขา้รับการอบรม  
    ประชุมสมัมนา 
6.บนัทึกผลการอบรม     
   ประชุมสมัมนา 
7. รายงานการกาํกบัติดตาม  
    ตรวจสอบการดาํเนินงานตาม 
    แผน 
8. บญัชีสรุปผลการพฒันาบุคลากร 
    เป็นรายบุคคลประจาํปี 
9. รายงานผลการประเมินโครงการ 
    พฒันาบุคลากร 
10. บนัทึกรายงานเสนอผูมี้อาํนาจ 
    รับทราบและสัง่การใหมี้การนาํ 
    ผลการประเมินไปพฒันา 
    โครงการพฒันาบุคลากร 
11. หลกัฐานการนาํผลการประเมิน 
12. อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น วฒิุบตัร 
      เกียรติบตัร 
 

สรุปการประเมินเป็นร้อยละ 75%  
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ตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน เอกสารอ้างองิ 

2.การจัดระบบข้อมูลเพือ่การบริหารจัดการ 
ก.1 มีการวางแผนพฒันาระบบฐานขอ้มูลเพ่ือก่ีบริหาร 
      จดัการ 
ก.2 นาํระบบฐานขอ้มลูมาใชใ้นการบริหารจดัการ 
ก.3 มีการติดตามและประเมินพนผลการใชร้ะบบ 
      ฐานขอ้มูล 
ก.4 นาํผลการประเมินไปปรับปรุงการดาํเนินงานระบบ 
       ฐานขอ้มูล 

2.25 1. แผนการพฒันาระบบขอ้มูล 
2. มีฐานขอ้มูลการบริหารจดัการ  
    เช่น e-office,e-budget,website  
    ของ กศน. กระทรวง จงัหวดั  
    พฒันาชุมชน เกษตร และอ่ืนๆท่ี 
    เก่ียวขอ้ง 
3. มีฐานขอ้มูลการจดักิจกรรม เช่น  
    โปรแกรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
    (IT) ขอ้มูลดา้นผูเ้รียนและ 
    กลุ่มเป้าหมายขอ้มูลประชากรวยั 
    แรงงาน อสม.  ผูน้าํทอ้งถ่ิน  
    แหล่งเรียนรู้ ฯลฯ 
4. แผนปฏิบติัการประจาํปี 
5. แผนการบริหารงบประมาณ 
6. คาํสัง่มอบหมายงานการนาํ 
    ฐานขอ้มูลไปใช ้เช่น คาํสั่งผูใ้ช ้ 
    password  
7. รายงานการติดตามและประเมิน 
    การใชร้ะบบฐานขอ้มูล 
8. รายงานการประชุม 
9. รายงานการใชข้อ้มลู 
10. บนัทึกรายงานเสนอผูมี้อาํนาจ 
      รับทราบและสัง่การใหมี้การนาํ 
11. หลกัฐานการนาํผลการประเมิน 
     ไปปรับระบบฐานขอ้มูล 
12. อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

สรุปการประเมินเป็นร้อยละ 56.25%  
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ตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน เอกสารอ้างองิ 

3. ผู้บริหารมีสมรรถนะในการบริหารองคก์ร 
ก.1 การมีวิสยัทศัน ์
ก.2 การมีคุณธรรม  จริยธรรม 
ก.3 การบริการท่ีดี 
ก.4 การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
ก.5 การมุ่งผลสมัฤทธ์ิ 
 

4.00 1.การประเมินสมรรถนะของ 
   ผูบ้ริหารโดย บุคลากรใน 
   หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
2. รายงานผลการประเมิน 
   สมรรถนะผูบ้ริหาร 
3. บนัทึกการตรวจเยีย่ม 
4. สมุดหมายเหตุประจาํวนั 
5. วฒิุบตัร เกียรติบตัร รางวลัต่างๆ 
6. หนงัสือเชิญจากเครือข่ายองคก์ร 
    ต่างๆ 
7. อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
(ใชห้ลกัเกณฑข์อง สกสค) 

สรุปการประเมินเป็นร้อยละ 100%  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

52 



 

 

 

 
 

 
ตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน เอกสารอ้างองิ 

4. คุณภาพของการบริหารจดัการ 
ก.1 มีการใชม้าตรฐานของการศึกษานอกระบบและ 
      การศึกษาตามอธัยาศยัเป็นเป้าหมายในการบริหาร 
      จดัการ 
ก.2 มีระบบขอ้มูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารท่ีถูกตอ้ง 
       และครบถว้นเป็นปัจจุบนัและพร้อมใชง้าน 
ก.3 มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล เปรียบเทียบกบั 
      เป้าหมายตามแผนอยา่งต่อเน่ือง 
ก.4 มีการนาํขอ้มูลและผลการประเมินไปใชใ้นการ 
       ตดัสินใจและปรับปรุงงาน ตลอดจนมีการบริหาร 
      จดัการเพื่อสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
 

4.00 1. แผนปฏิบติัการประจาํปี 
2. โครงสร้างการบริหารจดัการ  
   คาํสัง่มอบหมายการปฏิบติังาน 
3. รายงานการประเมินตนเอง    (SAR) 
4. สรุปผลการดาํเนินงาน 
5. รายงานการประเมินโครงการ 
6. รายงานการนิเทศติดตามผล 
7. ฐานขอ้มูลการบริหารจดัการ  เช่น 
    e-office, e-budget, website ของ  
    กศน. กระทรวง จงัหวดั พฒันา 
    ชุมชน เกษตร และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
8. ฐานขอ้มูลการจดักิจกรรม เช่น  
   โปรแกรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
   (IT) ขอ้มูลดา้นผูเ้รียน ขอ้มูลประชากร 
    วยัแรงงาน อสม. ผูน้าํทอ้งถ่ิน แหล่ง 
     การเรียนรู้ ขอ้มูลหอ้งสมุด e-book, 
     e-learning,  e-library ฯลฯ 
9. หลกัฐานเชิงประจกัษ ์โปรแกรม 
    การบริหารทั้งหมด 
10. แผนการนิเทศ 
11. รายงานการนิเทศ 
12. สมุดบนัทึกการตรวจเยีย่ม การตรวจ
ราชการ สมุดหมายเหตุรายวนั 
13. บนัทึกสัง่การต่างๆ 
14. รายงานการประชุมต่างๆ 
15. หลกัฐานเชิงประจกัษอ่ื์นๆ 
16. ความพึงพอใจของผูรั้บบริการและ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง 
17. หลกัฐานเชิงประจกัษอ่ื์นๆ 

สรุปการประเมินเป็นร้อยละ 100%  
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5. มีระบบประกนัคุณภาพภายใน 
ก.1 มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพภายในเป็น 
      ส่วนหน่ึงของการบริหาร 
ก.2 มีการกาํหนดมาตรฐาน ตวับ่งช้ีและเกณฑคุ์ณภาพท่ี 
      สอดคลอ้งกบัมาตรฐานและตวับ่งช้ีของตน้สงักดั 
      และสอดคลอ้งกบัเป้าหมายและพนัธกิจของ 
      สถานศึกษา 
ก.3 มีการพฒันาคุณภาพ  การติดตาม  ตรวจสอบ  
      ทบทวนและประเมินคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง 
ก.4 มีการจดัทาํรายงานการประเมินตนเองท่ีสะทอ้นผล 
      การดาํเนินงาน ครอบคลุมพนัธกิจ วิเคราะห์จุดเด่น 
      จุดท่ีควรพฒันาและมีขอ้เสนอแนะเพ่ือการพฒันาท่ี 
     เป็นรูปธรรมและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
ก.5 มีการนาํผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและ 
      ภายนอกมาใชก้ารปรับปรุงแผนพฒันาคุณภาพการ 
     จดัการศึกษา 
ก.6 มีการนาํเสนอรายงานการประเมินตนเองของ 
      สถานศึกษาพร้อมแผนพฒันาคุณภาพให ้
      คณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงานตน้สงักดั 
     พิจารณาเพ่ือนาํสู่การปฏิบติั 
ก.7 มีการดาํเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพ การนิเทศ 
      ติดตาม และประเมินผลการดาํเนินงานตามแผน และ 
      นาํผลการประเมินไปปรับปรุงกลยทุธ์และจดัทาํ 
      แผนพฒันาคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง 
 

4.00 1. คาํสัง่คณะทาํงานระบบประกนั 
    คุณภาพภายใน 
2. คู่มือระบบประกนัคุณภาพภายใน 
   (ถา้มี) หรือคู่มือการดาํเนินงาน 
    ประกนัคุณภาพภายในของ 
    สถานศึกษา 
3. โครงการหรือแผนการประกนั 
    คุณภาพภายใน(ในแผนปฏิบติั 
    การประจาํปีหรือแผนพฒันา 
    คุณภาพการศึกษา) 
4. รายงานการประเมินตนเอง  
    (SAR) (ท่ีมีการประเมินการบรรลุ 
    เป้าหมายของตวับางช้ีตาม 
    มาตรฐานการประเมินคุณภาพ 
    ภายใน) 
5. หลกัฐานการดาํเนินงานการ 
    ประกนัคุณภาพภายในท่ีเก่ียวขอ้ง 
6. แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
7. แผนปฏิบติัการประจาํปี 
8. รายงานผลการปฏิบติังาน 
    ประจาํปี 
9. ตารางวิเคราะห์ความสอดคลอ้ง
ของมาตรฐานตวับ่งช้ีกบักิจกรรม
โครงการของสถานศึกษา 
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  10. บนัทึกความเห็นชอบของ 
     คณะกรรมการสถานศึกษา 
     เก่ียวกบัเกณฑก์ารประเมินการ 
     บรรลุเป้าหมายของตวับ่งช้ี 
11. แผนการติดตามตรวจสอบ 
     ทบทวน 
12. รายงานการติดตามตรวจสอบ 
     ทบทวน 
13. บนัทึกรายงานเสนอผูมี้อาํนาจ 
     รับทราบและสัง่การใหมี้การนาํ 
     ผลการติดตาม ตรวจสอบ 
     ทบทวนไปปรับปรุงการ 
     ดาํเนินการ 
14. บนัทึกความเห็นชอบของ 
     คณะกรรมการสถานศึกษา 
     เก่ียวกบัเกณฑก์ารประเมินการ 
     บรรลุเป้าหมายของตวับ่งช้ี 
15. รายงานการประเมินคุณภาพ 
    ภายใน (ท่ีสาํนกังาน กศน.จงัหวดั  
    เป็นผูป้ระเมิน) ถา้มี 
16. รายงานการประชุม 
    คณะกรรมการสถานศึกษาท่ีมี 
    การนาํเสนอรายงานการประเมิน 
    ตนเองและไดรั้บความเห็นชอบ 
    จากคณะกรรมการสถานศึกษา 
17. หนงัสือเผยแพร่เอกสารรายงาน 
    การประเมินตนเอง 
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  18. หนงัสือส่งรายงานการประเมิน   
     ตนเองใหต้น้สงักดั 
19. หลกัฐานการนาํผลการประเมิน 
     ตนเองและการประเมินคุณภาพ   
     ภายนอกมาวางแผนพฒันาการ 
     จดัการศึกษา 
 

สรุปการประเมินเป็นร้อยละ 100%  
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มาตรฐานที ่6  การทํางานร่วมกบัภาคเีครือข่าย 
 

ตัวบ่งช้ี ผลการ
ประเมิน 

เอกสารอ้างองิ 

1. การมีส่วนร่วมของภาคเีครือข่ายในการจัดการศึกษา 
    นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย 
ก.1 ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการวางแผนการ 
      ดาํเนินงานการจดัการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
      ตามอธัยาศยั 
ก.2 ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษานอก 
       ระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 
ก.3 ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการติดตาม ประเมินผล 
      การดาํเนินงานและนาํผลการประเมินไปใชป้รับปรุง 
      การดาํเนินงาน 
ก.4 ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการ 
      ดาํเนินงานการจดัการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
      ตามอธัยาศยั 
 

2.75 1. รายงานการประชุมท่ีมีเครือข่าย 
    ร่วมวางแผนการดาํเนินงานการจดั 
    การศึกษา 
2. คาํสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการวาง 
    แผนการดาํเนินงานท่ีมีภาคีเครือข่าย 
    ร่วมเป็นคณะกรรมการ 
3. แผนการดาํเนินงานร่วมกบัภาคี 
4. อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น หนงัสือเชิญภาคี 
    เครือข่ายร่วมประชุม 
5. ภาพถ่าย 
6. สถิติขอ้มูล 
7. รายงานการจดัการศึกษา 
8. คาํสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผล 
9. แผนการติดตามประเมินผล 
10. รายงานการติดตาม ประเมินผลการ 
    ดาํเนินงาน 
11. บนัทึกการรับทราบรายงานผลการ 
    ประเมินและการสัง่การของผูมี้อาํนาจ 
    ใหมี้การนาํผลการประเมินมา 
    ปรับปรุงการดาํเนินงาน 
12. โครงการจดัคูปองส่งเสริมการศึกษา 
13. ขอ้ตกลงการทาํงานร่วมกนั(MOU) 
14. หนงัสือประสานงานการใช ้
    ทรัพยากรร่วมกนั 
15. อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

สรุปการประเมินเป็นร้อยละ 68.75%  
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2. การสนับสนุนให้ภาคเีครือข่ายจดัการศึกษานอกระบบ 
    และการศึกษาตามอธัยาศัย 
ก.1 มีการประชาสมัพนัธ์ หรือแลกเปล่ียนขอ้มูลเก่ียวกบั 
      การจดัการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม 
     อธัยาศยัใหแ้ก่ภาคีเครือข่าย 
ก.2 มีการพฒันาบุคลากรของภาคีเครือข่ายใหมี้ส่วนร่วม 
      ในการจดัการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม 
      อธัยาศยัใหแ้ก่ภาคีเครือข่าย 
ก.3 มีการสนบัสนุนทรัพยากรการดาํเนินงานใหแ้ก่ภาคี 
      เครือข่าย 
ก.4 มีการประสานงาน เพ่ือใชท้รัพยากรร่วมกนัในการ 
      จดัการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 
      กบัภาคีเครือข่าย 
 

3.00 1. ส่ือประชาสมัพนัธ์ 
2. หลกัฐานการเผยแพร่ส่ือ 
3. หนงัสือเชิญประชุม 
4. รายงานการประชุม 
5. แผนงาน / โครงการพฒันา 
    บุคลากรของภาคีเครือข่าย 
6. ภาพกิจกรรม 
7. รายงานการพฒันาบุคลากรของ 
   ภาคเครือข่าย 
8. เอกสารการจดัสรรงบประมาณ 
   หรือทรัพยากร 
9. แผนการใชท้รัพยากรร่วมกนั 
10. หนงัสือราชการประสานงาน 
11. หลกัฐานเชิงประจกัษ ์
12. อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

สรุปการประเมินเป็นร้อยละ 75%  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
58 



 

 

 

 
 

 

บทที่  4 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
มาตรฐานที ่1  ปรัชญา  วิสยัทศัน์  เป้าหมาย  วตัถุประสงค ์ กลยทุธ์ และแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 

ผลการประเมินระดับตัวบ่งช้ีของมาตรฐานที ่1 
 

ตวับ่งช้ี ค่าเฉลีย่ คุณภาพ บรรลุ 
1.1 ปรัชญา  วสิยัทศัน์  เป้าหมาย  วตัถุประสงค ์กลยทุธ์  การ
ดาํเนินงานสอดคลอ้งกนั 

4.00 ดีมาก บรรลุ 

1.2 แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบติัการประจาํปี 
ครอบคลุมพนัธกิจ 

3.75 ดีมาก บรรลุ 

1.3  การกาํกบั  ติดตามการดาํเนินงานเป็นไปตามแผนและนาํ
ผลไปใชใ้นการพฒันา 

3.75 ดีมาก บรรลุ 

ผลการประเมินเฉลีย่ 3.83   

 
สรุปผลการประเมินสถานศึกษาตามมาตรฐานที ่ 1   
  ผลการประเมินเฉล่ีย    3.83   ผลการประเมินอยูใ่นระดบั  ดมีาก 
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ความตระหนัก 

 
 ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอบางซา้ยไดใ้หค้วามสาํคญัของการทาํพฒันา

คุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบติังานประจาํปีให้สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัให้มากท่ีสุด เพื่อ
ส่งเสริมให้การปฏิบติังานของหน่วยงานมีความสอดคลอ้งกบัหน่วยงานของภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ ดา้น
การศึกษาเพ่ือไปใชใ้นทิศทางเดียวกนั ส่งผลประโยชนใ์หก้บัผูรั้บบริการ  คือ  ประชาชน ไดม้ากท่ีสุด พร้อมทั้ง
ใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งคุม้ค่าเกิดประโยชน์สูงสุด 

 
ความพยายาม 

 
 ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอบางซ้ายไดจ้ดัอบรมพฒันาบุคลากรของ

สาํนกังานใหมี้ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือนาํมาพฒันางานดา้นการจดักิจกรรมการศึกษาทั้งดา้นการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและดา้นการศึกษาสายอาชีพ  โดยจดัโครงการพฒันาบุคลากรดา้นคอมพิวเตอร์ข้ึน 

 
ความสําเร็จ 

 
 ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอบางซา้ย ไดจ้ดัโครงการพฒันาบุคลากรดา้น
คอมพิวเตอร์นั้น ผลปรากฏวา่บุคลากรของสาํนกังานมีความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองคอมพิวเตอร์และนาํมาปฏิบติั
ในงานท่ีไดรั้บมอบหมายไดบ้รรลุ วตัถุประสงค ์รวดเร็ว บุคลากรมีความพึงพอใจในการอบรม  เห็นไดจ้าก
แบบสอบถาม 

 
การบรรลุเป้าหมาย 

 
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยัอาํเภอบางซ้าย  กําหนดให้ผลการประเมิน
มาตรฐานท่ี 1  ปรัชญา  วิสัยทศัน์  เป้าหมาย  วตัถุประสงค ์ กลยทุธ์  และแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาอยูใ่น
ระดบัดีมาก 
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มาตรฐานที ่2  การจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนอกระบบ   

ผลการประเมินระดบัตวับ่งช้ีของมาตรฐานที ่2 
 

ตวับ่งช้ี ค่าเฉลีย่ คุณภาพ บรรลุ 
2.1 การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 3.50 ดีมาก บรรลุ 
2.2 ส่ือและแหล่งเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรกบัหลกัสูตร 
และกิจกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

3.50 ดีมาก บรรลุ 

2.3 การจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 3.25 ดี บรรลุ 
2.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการจดัการ
เรียนรู้ ตามหลกัการการจดัการศึกษานอกระบบ 

3.66 ดีมาก บรรลุ 

2.5 คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 3.25 ดี บรรลุ 
2.6 ความรู้ความสามารถของผูส้าํเร็จการศึกษานอกระบบ 3.20 ดี บรรลุ 

ผลการประเมินเฉลีย่ 3.39   
 
 
สรุปผลการประเมินสถานศึกษาตามมาตรฐานที ่ 2 
  ผลการประเมินเฉล่ีย  3.39  ผลการประเมินอยูใ่นระดบั  ด ี
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ความตระหนัก 

ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอบางซา้ย  ไดต้ระหนกัในการดาํเนินการจดั
กิจกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  การศึกษา  โดยมุ่งให้ผูเ้รียนมีความรู้ ความสามารถ  เจตคติและทกัษะตาม
จุดหมายของหลกัสูตร/กิจกรรม  จึงไดอ้อกแบบการจดักิจกรรมท่ีหลากหลายตามความตอ้งการและสนใจของ
กลุ่มเป้าหมาย  จดักระบวนการเรียนรู้  โดยยดึผูเ้รียนเป็นสาํคญัมีการวดัและประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง 

 
ความพยายาม 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบางซ้าย  ได้มีการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการและวิถีชีวิตของผูเ้รียนผูรั้บบริการ โดยยดึหลกัสูตรแกนกลางเป็น
หลกั   เน้นให้ผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถและทกัษะตามสาระการเรียนรู้และจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรนั้น  
โดยมีการวดัและประเมินผลจากการทดสอบ  การสงัเกตการณ์เขา้ร่วมกิจกรรม  นอกจากน้ียงัไดมี้การพฒันาครู
และบุคลากรใหมี้ความรู้ความสามารถในการจดักระบวนการเรียนรู้  ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร/
กิจกรรม  ซ่ึงจะส่งผลใหผู้เ้รียน  เกิดกระบวนการเรียนรู้  สามารถพฒันาตนเองใหเ้ป็นคนดี  คนเก่ง  อยูใ่นสงัคม
ไดอ้ยา่งมีความสุข 

 
ความสําเร็จ 

 ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอบางซา้ย  ไดด้าํเนินการจดักิจกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐานตามนโยบายของสาํนกังานการศึกษา  โดยเนน้ตามความตอ้งการและความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย
ทาํใหผู้เ้รียนมีความรู้ความสามารถ  เกิดกระบวนการเรียนรู้  สามารถพฒันาตนเองใหเ้ป็นคนดี  คนเก่ง  อยูใ่น
สงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

 
การบรรลุเป้าหมาย 

 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยัอาํเภอบางซ้าย  กําหนดให้ผลการประเมิน
มาตรฐานท่ี 2  การจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนอกระบบอยู่ในระดบัดี  ผูเ้รียนเกิดกระบวนการเรียนรู้  สามารถ
พฒันาตนเองใหเ้ป็นคนดี  คนเก่ง  อยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
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มาตรฐานที ่3  การพฒันาหลกัสูตรและโปรแกรมการเรียนรู้เพ่ือการพฒันาอาชีพ  ทกัษะชีวิตและพฒันา 
                       สงัคมและชุมชน  

ผลการประเมินระดบัตวับ่งช้ีของมาตรฐานที ่3  
 

ตวับ่งช้ี ค่าเฉลีย่ คุณภาพ บรรลุ 

3.1 การพฒันาหลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความ
ตอ้งการของทอ้งถ่ิน 

3.00 ดี บรรลุ 

3.2 ส่ือและแหล่งการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรและ
กิจกรรมการเรียนรู้ 

3.00 ดี บรรลุ 

3.3 ครูและบุคลากรมีความสามารถในการจดักระบวนการ
เรียนรู้ตามหลกัสูตร 

3.25 ดี บรรลุ 

3.4  ครูและผูส้อนมีคุณลกัษณะท่ีเหมาะสม 3.25 ดี บรรลุ 
3.5 คุณภาพของผูเ้รียน / ผูรั้บบริการ 3.00 ดี บรรลุ 

ผลการประเมินเฉลีย่ 3.10   
 
 
สรุปผลการประเมินสถานศึกษาตามมาตรฐานที ่ 3 

  ผลการประเมินเฉล่ีย  3.10  ผลการประเมินอยูใ่นระดบั ด ี
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ความตระหนัก 

   
 ศนูย ์กศน.บางซา้ย  ไดใ้หค้วามสาํคญัในการพฒันาผูเ้รียนในการจดักิจกรรมการศึกษาเพื่อพฒันาอาชีพ  

พฒันาทกัษะชีวิต และพฒันาชุมชนและสงัคมของสถานศึกษามุ่งใหเ้กิดความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ผูเ้รียน / ผูรั้บบริการ เป็นหลัก  ได้กาํหนดนโยบายของสถานศึกษามีการจัดทาํแผนและเป้าหมายในการ
ปฏิบติัการจดัการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียน / ผูรั้บบริการ 

 
ความพยายาม 

 
 ศูนย ์กศน.บางซ้าย  ไดป้ฏิบติัการจดัการเรียนรู้เก่ียวกบัการศึกษาเพ่ือพฒันาอาชีพ  พฒันาทกัษะชีวิต   
พฒันาชุมชนและสังคม  ไดพ้ฒันาหลกัสูตรโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัทาํหลกัสูตรทอ้งถ่ินและการทาํ
ขอ้ตกลง (MOU) ร่วมกบัหน่วยงาน เครือข่าย  ไปสู่การปฏิบติัเพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียน / ผูรั้บบริการ มีขอ้มูลใน
การตดัสินใจ และมีการคิดวิเคราะห์อยา่งมีเหตุผลโดยกระบวนการทาํงานร่วมกนัใชชุ้มชนเป็นฐาน 

 
ความสําเร็จ 

 
 ศูนย ์กศน.บางซ้าย ไดด้าํเนินการจดักิจกรรมการศึกษาเพ่ือพฒันาอาชีพ  พฒันาทกัษะชีวิตและพฒันา
ชุมชนและสังคม โดยชุมชนมีส่วนร่วมตรงกบัความตอ้งการของผูเ้รียน  ผูเ้รียนสามารถนาํความรู้จากการจดั
กิจกรรมไปใชใ้นการพฒันาอาชีพ  พฒันาคุณภาพชีวิตใหดี้ข้ึน 

 
การบรรลุเป้าหมาย 

 
 ศูนย  ์กศน.บางซ้าย  ได้จัดทาํแผนและเป้าหมายการให้บริการตามหลักสูตรโปรแกรมการเรียนรู้ 
ผูรั้บบริการ มีความรู้ความสามารถตรงตามวตัถุประสงค์ของหลกัสูตรโปรแกรมการเรียนรู้  มีความพึงพอใจ 
สามารถนาํความรู้จากการเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ นาํความรู้ความสามารถและทกัษะจากการพฒันาตนเอง 
ไปพฒันางานและอาชีพใหมี้คุณภาพดียิง่ข้ึน 
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มาตรฐานที ่4  การจดัการศึกษาตามอธัยาศยั 

 ผลการประเมินระดบัตวับ่งช้ีของมาตรฐานที ่3  
 

ตวับ่งช้ี ค่าเฉลีย่ คุณภาพ บรรลุ 

4. คุณภาพของการจดัการศึกษาตามอธัยาศยั 
 

3.00 ดี บรรลุ 

ผลการประเมินเฉลีย่ 3.00   
 
สรุปผลการประเมินสถานศึกษาตามมาตรฐานที ่ 4 
  ผลการประเมินเฉล่ีย   3.00   ผลการประเมินอยูใ่นระดบั  ด ี
 

ความตระหนัก 
 ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอบางซา้ย  ไดเ้ห็นความสาํคญัของการส่งเสริม

สนบัสนุนกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน  ใหก้บัผูเ้รียน / ผูรั้บบริการ  ดงันั้นจึงตอ้งจดัหาหนงัสือ / ส่ือ และ
แหล่งเรียนรู้ท่ีมีความหลากหลาย  เพ่ือใหก้ลุ่มเป้าหมายสามารถเลือกเรียนรู้ไดต้ามความตอ้งการ 
ความพยายาม 
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาํเภอบางซ้าย  ยึดหลักความต้องการของ
ผูรั้บบริการจึงไดจ้ดัรวบรวมหนงัสือ / ส่ือ และจดัทาํทาํเนียบแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ใหส้ามารถเป็นแหล่ง
เรียนรู้ท่ีเป็นไปตามความตอ้งการของชุมชนอย่างแทจ้ริง  เพ่ือให้ผูเ้รียน / ผูรั้บบริการ  สามารถเรียนรู้ไดต้าม
อธัยาศยั 
ความสําเร็จ 

 ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอบางซ้าย  มีหนังสือ / ส่ือ ทาํเนียบแหล่ง
เรียนรู้ ไวส้ําหรับให้บริการในการจดักิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน  อย่างเหมาะสมเพียงพอ  ตรงความ
ตอ้งการของผูเ้รียน และผูรั้บบริการ 
การบรรลุเป้าหมาย 
 ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอบางซ้าย  ได้กาํหนดให้ผลการประเมิน
สถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี  4  ตอ้งอยูใ่นระดบัดี  จึงจะบรรลุเป้าหมาย 
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มาตรฐานที ่5  การบริหารจดัการ 

ผลการประเมิน ระดบัตวับ่งช้ีของมาตรฐานที ่5 
 

ตวับ่งช้ี ค่าเฉลีย่ คุณภาพ บรรลุ 

5.1  คุณภาพของการพฒันาบุคลากร 3.00 ดี บรรลุ 
5.2  การจดัระบบขอ้มูลเพ่ือการบริหารจดัการ 3.00 ดี บรรลุ 
5.3  ผูบ้ริหารมีสมรรถนะในการบริหารจดัการ 4.00 ดีมาก บรรลุ 
5.4  คุณภาพของการบริหารจดัการ 4.00 ดีมาก บรรลุ 
5.5  มีระบบประกนัคุณภาพภายใน 4.00 ดีมาก บรรลุ 

ผลการประเมินเฉลีย่ 3.60   
 
สรุปผลการประเมินสถานศึกษาตามมาตรฐานที ่ 5 
  ผลการประเมินเฉล่ีย  3.60  ผลการประเมินอยูใ่นระดบั  ดมีาก 
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ความตระหนัก 

   
 ศูนย ์กศน.อาํเภอบางซ้าย  ไดใ้ห้ความสําคญัต่อการพฒันาการบริหารจดัการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยั โดยการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการจดัระบบฐานจดัใหมี้โครงการ   ขอ้มูล
เพื่อบริหารจัดการศึกษา มีระบบการนิเทศติดตามงานเพ่ือคุณภาพของงาน และจดัให้มีระบบการประกัน
คุณภาพภายใน 

 
ความพยายาม 

  
 ศูนย์ กศน .อําเภอบางซ้าย   ได้นําแผนพัฒนาบุคลากรโดยจัดทําโครงการพัฒนาบุคลากรด้าน

คอมพิวเตอร์ไปสู่การปฏิบติั คือจดักิจกรรมฝึกอบรมบุคลากรใหมี้ความรู้เก่ียวกบัโปรแกรม Excel , Word , 
PowerPoint 

 
ความสําเร็จ 

 
 ศูนย ์กศน.อาํเภอบางซา้ย  ไดด้าํเนินการจดักิจกรรมการพฒันาบุคลากร มีการนิเทศติดตาม บุคลากรมี
ความรู้ ความสามารถทางดา้นคอมพิวเตอร์ สามารถนาํความรู้มาปรับใชใ้นการทาํงาน  จนงานประสบผลสาํเร็จ 
รวดเร็วและมีคุณภาพมากข้ึน 

 
การบรรลุเป้าหมาย 

 
 ศูนย  ์กศน.อาํเภอบางซ้าย   ได้กาํหนดรายงานโครงการและเป้าหมายในการพฒันาบุคลากรให้มี
คุณภาพให้มีความรู้ความสามารถในหนา้ท่ีการงาน และเทคนิคในการปฏิบติังานใหป้ระสบผลสาํเร็จ และให้
เรียนรู้เก่ียวกบัส่ือเทคโนโลยีทางการศึกษา  เช่น  คอมพิวเตอร์  เป็นตน้  เพ่ือนาํมาใชใ้นการทาํงาน และพฒันา
งานใหดี้มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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มาตรฐานที ่6  การทาํงานร่วมกบัเครือข่าย 

ผลการประเมิน ระดบัตวับ่งช้ีของมาตรฐานที ่6 
 

ตวับ่งช้ี ค่าเฉลีย่ คุณภาพ บรรลุ 

6.1 การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ในการจดัการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 

2.75 ดี บรรลุ 

6.2 การสนบัสนุนใหภ้าคีเครือข่ายจดัการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยั 

3.00 ดี บรรลุ 

ผลการประเมินเฉลีย่ 2.88 ดี บรรลุ 
 
สรุปผลการประเมินสถานศึกษาตามมาตรฐานที ่ 6 
  ผลการประเมินเฉล่ีย  2.88   ผลการประเมินอยูใ่นระดบั  ด ี
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ความตระหนัก 

  
 สาํนกังานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั  มีนโยบายในการจดัการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอธัยาศยั โดยอาศยัความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายใหมี้ส่วนร่วมในการจดั  ส่งเสริม  สนบัสนุน  
ซ่ึงจะทาํใหเ้ขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายอยา่งทัว่ถึง 

 
ความพยายาม 

 
 ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอบางซ้าย  จดักิจกรรมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอธัยาศยัหลากหลาย  และครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี จึงมีความจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งสร้างเครือข่าย  
พนัธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  หมีส่วนร่วมในการจดั  ส่งเสริม  สนบัสนุน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั  โดยการทาํ MOU  กบัหน่วยงานต่างๆ พร้อมทั้งร่วมรับผิดชอบ  
กาํกบั  ติดตาม และประเมินผลการจดักิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 

 
ความสําเร็จ 

 
 ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอบางซา้ยมีการพฒันาบุคลากร  ผูป้ระสานงาน
ใหมี้เทคนิค  วิธีการเขา้ถึงเครือข่าย  การสร้างมนุษยสมัพนัธ์ การมีส่วนร่วม ตลอดจนการจบัมือเป็นมิตรท่ีดีต่อ
กนั  เพ่ือใหส้ามารถทาํงานร่วมกบัเครือข่ายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
การบรรลุเป้าหมาย 

 
 ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั กาํหนดเป้าหมายไวท่ี้ผลการประเมินตามตวับ่งช้ี

อยูใ่นระดบัดี  ซ่ึงจะบรรลุเป้าหมาย 
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บทที่ 5 
สรุปผลการประเมิน  อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอบางซ้ายได้ดาํเนินการพฒันาคุณภาพ
การศึกษานอกโรงเรียนในปีงบประมาณ  2552  ตามนโยบายและจุดเนน้ของสาํนกังานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั  และนโยบายของสาํนกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยัจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา มาดาํเนินการจดัทาํแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาในปี 2550 – 2552   โดยมี
แผนงานโครงการต่างๆครอบคลุมตามพนัธกิจท่ีกาํหนด สอดคลอ้งกบัมาตรฐานของการศึกษานอกโรงเรียน ใน 
6  มาตรฐาน  22  ตวับ่งช้ี  พร้อมนาํเสนอแนะของสาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มา
จดัทาํแผนงานโครงการพฒันาคุณภาพใหไ้ดม้าตรฐาน  มีผลสรุปดงัน้ี 
 
ผลการประเมินตามรายมาตรฐาน 
 

มาตรฐานที ่ มาตรฐานการศึกษา 
ระดบัคุณภาพ 

 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก 
มาตรฐานท่ี 1 ปรัชญา  วิสยัทศัน์ เป้าหมาย วตัถุประสงคแ์ละ

แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
   

 

 

มาตรฐานท่ี 2 การจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนอกระบบ     
มาตรฐานท่ี 3 การพฒันาหลกัสูตรและโปรแกรมการเรียนรู้

เพื่อการพฒันาอาชีพ ทกัษะชีวิตและพฒันา
สงัคมและชุมชน 

    

มาตรฐานท่ี 4 การจดัการศึกษาตามอธัยาศยั     
มาตรฐานท่ี 5 การบริหารจดัการ     

มาตรฐานท่ี 6 การทาํงานร่วมกบัเครือข่าย     
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษานอกโรงเรียน  6 มาตรฐาน 22 ตัวบ่งช้ี  สรุปได้ดงันี ้

 
มาตรฐานท่ีบรรลุเป้าหมายตามแผน  อยูใ่นระดบั  ดีมาก  ไดแ้ก่ 

มาตรฐานท่ี 1   ปรัชญา วิสยัทศัน ์
มาตรฐานท่ี 5   การบริหารจดัการ 
 

มาตรฐานท่ีบรรลุเป้าหมายตามแผน  อยูใ่นระดบั  ดี  ไดแ้ก่ 
มาตรฐานท่ี 2   การจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนอกระบบ 
มาตรฐานท่ี 3   การพฒันาหลกัสูตรและโปรแกรม 
มาตรฐานท่ี 4   การจดัการศึกษาตามอธัยาศยั 
มาตรฐานท่ี 6  การทาํงานร่วมกบัภาคีเครือข่าย 

 
จุดเด่น  จุดทีค่วรพฒันา  ทศิทางการพฒันา 

จุดเด่นของสถานศึกษา  จากการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยั และตวับ่งช้ีพบวา่ 
 1. มีการจดัการองคก์ร  โครงสร้างบริหารงานอยา่งชดัเจน แบ่งหนา้ท่ีความรับผิดชอบงาน  มีการทาํงาน
เป็นทีม 
 2. มีการพฒันาคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั  การก่อสร้างอาคารสาํนกังาน 
กศน. และหอ้งสมุดประชาชน  เป็นท่ีใชบ้ริการและจดัการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 3. ไดรั้บความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย ร่วมจดัส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการศึกษานอกโรงเรียน 
การยกระดบัศนูยก์ารเรียนชุมชน เป็น กศน.ตาํบล  ครบทั้ง  6  ตาํบล 
 4. มีศูนยก์ารเรียนชุมชน / กศน.ตาํบล แกว้ฟ้า  ท่ีมีคุณภาพ มีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จกัทัว่ไปในการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้  มีส่ือและอุปกรณ์ท่ีทนัสมยั ไดรั้บมอบคอมพิวเตอร์  จาํนวน  21  เคร่ือง  จากกระทรวง ICT 
ในปีงบประมาณ  2552 
 5. มีแหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีหลากหลาย เอ้ือต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
 6. มีกลุ่มอาชีพท่ีมีคุณภาพ  มีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัทัว่ไป 
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 จุดทีค่วรพฒันา 
 1. ศูนยก์ารเรียนชุมชน อีก  5  ตาํบล  ยงัขาดครุภณัฑ์  อุปกรณ์และส่ือต่างๆท่ีทนัสมยั  เน่ืองจาก
งบประมาณจาํกดั 
 2. ควรใชแ้หล่งเรียนรู้ / ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินร่วมคิดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนมากข้ึน 
 
ทศิทางในการพฒันาคุณภาพสถานศึกษาในอนาคต 
 จากการประเมินตนเองตามมาตรฐานทั้ง 6 มาตรฐานสถานศึกษาอยูใ่นระดบั ดี  สถานศึกษาจึงตอ้งเร่ง
พฒันาครูและบุคลากรใหมี้ความรู้ความสามารถ เพ่ือส่งผลถึงการพฒันาผูเ้รียน ผูรั้บบริการใหอ้ยูใ่นระดบั ดีมาก 
ต่อไป 
 1. จดัอบรมเชิงปฏิบติัการให้ครูและบุคลากรมีความรู้ ความสามารถและพฒันางานของตนเองอย่าง
ต่อเน่ือง 
 2. จดัอบรมเชิงปฏิบติัการใหค้รูและบุคลากรสามารถทาํวิจยัในชั้นเรียน คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆให้
ดียิง่ข้ึน 
 3. จดัอบรมเชิงปฏิบติัการเทคนิคการทาํแผนร่วมกบัชุมชนและภาคีเครือข่าย 
 4. ประสานภาคีเครือข่าย ส่งเสริมสนบัสนุนในการจดักิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนใหค้รอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายทุกพ้ืนท่ี โดยจดัทาํ MOU และ จดัทาํแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาร่วมกนั ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 5. การนาํส่ือเทคโนโลยมีาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ กศน.ตาํบล 
 6. พฒันาหอ้งสมุดใหเ้ป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 7. พฒันาบุคลากรเพ่ือเสริมสร้างพฒันาศกัยภาพของกศน.ตาํบล สู่ความเป็นเลิศ 
 
 
 
 
 

     
 
 
 



 

 

 

 
 

 


