รายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report : SAR)
ประจาปี งบประมาณ 2552
( ตุลาคม 2551 - กันยายน 2552 )

ศูนย์ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอบ้ านแพ้ ว

สานักงานส่ งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดสมุทรสาคร

คำนำ
ในปี งบประมาณ 2552 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อาเภอบ้ านแพ้ ว ใช้ มาตรฐานเป็ นกรอบการประเมิน ตามที่สานักงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย กาหนดมาตรฐานไว้ 6 มาตรฐาน 22 ตัวบ่งชี ้ พร้ อมทังน
้ ามาปรับปรุ ง
เปลี่ยนแปลง ให้ สอดคล้ องกับสภาพจริ งของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อาเภอบ้ านแพ้ ว
ศูน ย์ ก ารศึก ษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธ ยาศัย อ าเภอบ้ า นแพ้ ว จัด ท า
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ได้ ดาเนินงานสอดคล้ องกับ
มาตรฐานตัวบ่งชี ้ และได้ สะท้ อนผลงานที่ได้ ดาเนินการเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ เพื่อเป็ นข้ อมูลใน
การวางแผนพัฒนาระยะต่อไป และเผยแพร่ ต่อสาธารณชนเพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอบ้ านแพ้ ว
ตุลาคม 2552
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สำรบัญ
เรื่ อง

หน้ า

บทที่ 1 ข้ อมูลพื ้นฐานของสถานศึกษา

1

บทที่ 2 ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

10

บทที่ 3 วิธีการประเมินตนเองของสถานศึกษา

16

บทที่ 4 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

22

บทที่ 5 สรุปผลการประเมิน

33
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ส่ วนที่ 1
ข้ อมูลพืน้ ฐานของสถานศึกษา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอบ้ านแพ้ ว ตังอยู
้ ่เลขที่ 31 / 8 หมู่ 1
ตาบลบ้ านแพ้ ว อาเภอบ้ านแพ้ ว จัง หวัดสมุทรสาคร รหัสไปรษณี ย์ 74120 หมายเลขโทรศัพ ท์
0 -3448-3025 หมายเลขโทรสาร 0-3448-3025 E-mail : nfe_banphaew@hotmail.com สังกัด
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาคร
1. ปรัชญาสถานศึกษา
คิดเป็ น
2. วิสัยทัศน์
ภายในปี 2552 ประชาชนจะมีนิสยั ใฝ่ เรี ยนรู้ตลอดชีวิต มีศกั ยภาพที่จะชี ้นาตนเองในการเรี ยนรู้
มีโอกาสที่จะเข้ าถึงความรู้ที่หลากหลายและรวดเร็ว และเรี ยนรู้ตามความพร้ อมและความสนใจของ
แต่ละบุคคล
3. พันธกิจ
3.1 จัดการศึกษาขันพื
้ ้นฐานนอกระบบ
3.2 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
3.3 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
3.4 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
3.5 จัดการศึกษาตามอัธยาศัยรูปแบบห้ องสมุดประชาชนและศูนย์การเรี ยนชุมชน
3.6 ส่งเสริม สนับสนุนให้ ชมุ ชน เครื อข่ายและพันธมิตรจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตขึ ้นในชุมชน
ท้ องถิ่น
4. แผนกลยุทธ์ และแผนการดาเนินงานประจาปี งบประมาณ 2552
ยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
- การสร้ างสังคมแห่งการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
- พัฒนาคนให้ มีความรู้คณ
ุ ธรรมและจริยธรรม
- เตรี ยมความพร้ อมให้ สอดคล้ องกับการพัฒนาของประเทศ
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1

ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 2 การปฏิรูปการสอน
- ระบบการพัฒนากระบวนการกลุม่
- กระบวนการช่วยเหลือนักศึกษาและผู้รับบริการ
- การนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาสนับสนุนกระบวนการจัดการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 3 การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
- การส่งเสริมการรู้หนังสือ
- ระดับประถมศึกษา
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเด็น ยุทธศาสตร์ ท่ ี 4 การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
- การฝึ กอบรมอาชีพและกลุม่ สนใจ
- การฝึ กอบรมหลักสูตรระยะสัน้
ประเด็น ยุทธศาสตร์ ท่ ี 5 การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
- การจัดกลุม่ สนใจ
- การจัดค่ายอาสาพัฒนาและการเข้ าค่าย
- การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
- กิจกรรมชุมชนเสทีชาวบ้ าน
ประเด็น ยุทธศาสตร์ ท่ ี 6 การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
- การจัดกลุม่ วิสาหกิจชุมชน
5. พืน้ ที่รับผิดชอบ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอบ้ านแพ้ ว มีหน้ าที่จดั การศึกษาให้ กบั
กลุม่ เป้าหมายที่อยูน่ อกระบบโรงเรี ยนของอาเภอ โดยมีพื ้นที่รับผิดชอบ 12 ตาบล 98 หมูบ่ ้ าน มีศนู ย์การเรี ยน
ชุมชน 13 แห่ง เป็ นสถานที่จดั กิจกรรมและพบกลุม่ ของนักศึกษา

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจาปี งบประมาณ 2552

กศน.อาเภอบ้ านแพ้ ว

2

6 .จานวนบุคลากร
- ผู้บริหาร
- ข้ าราชการ
- ลูกจ้ างประจา
- พนักงานราชการ (ครูอาสาสมัคร)
- ครูประจาศูนย์การเรี ยน
- ครูประกาศนียบัตรวิชาชีพ
- บรรณารักษ์
- เจ้ าหน้ าที่บญ
ั ชี
รวมทัง้ สิน้
จานวน

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
26
คน

1
1
2
5
13
2
2
1

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

ประเภท
ชื่อ-สกุล /ตาแหน่ง/วุฒิการศึกษา /สาขา
1. ผู้บริหาร ผู้บริหาร ชื่อ นายสมชาย แสงด่วน ตาแหน่ง ผู้อานวยการสถานศึกษา วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
(เทคโนโลยีการศึกษา)
2. ครูและ ครู จานวน 1 คน
บุคลากร 1) นางสมจิต แสงด่วน ตาแหน่ง ครูชานาญการพิเศษ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ศศ.บ.)
ทางการ ลูกจ้ างประจา จานวน 2 คน
ศึกษา
1) นายเสวก ทองสวัสดิ์
ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
วุฒิการศึกษา ม. 6
2) นางนภาพร เติมสายทอง ตาแหน่ง พนักงานพิมพ์ดีด ชัน้ 2 วุฒิการศึกษา อนุปริญญา
พนักงานราชการ จานวน 5 คน
1) นางศิริวรรณ เอี ้ยงชะอุ่ม ตาแหน่ง ครูอาสาสมัคร วุฒิการศึกษา ปริ ญญาตรี (ค.บ.)
2) นางมาฆนาฏ สุขเงิน
ตาแหน่ง ครูอาสาสมัคร วุฒิการศึกษา ปริ ญญาตรี (ศศ.บ.)
3) นางสาวจุฑาทิพย์ มหานาม ตาแหน่ง ครูอาสาสมัคร วุฒิการศึกษา ปริ ญญาตรี (ค.บ.)
4) นางสาวอรุณวรรณ แสงทอง ตาแหน่ง ครูอาสาสมัคร วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ศศ.บ.)
5) นางสาวศิราณีย์ ศรี เจริ ญ ตาแหน่ง ครูอาสาสมัคร วุฒิการศึกษา ปริ ญญาตรี (ศศ.บ.)
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3. ลูกจ้ าง
ชัว่ คราว

ครู ศรช. จานวน 14 คน
1) นางสาวสกุลรัตน์ เฮ้ งเจริญสุข ตาแหน่ง ครู ศรช. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ศษ.บ.)
2) นางสาววิมาภรณ์ วุฒิพงศ์
ตาแหน่ง ครู ศรช. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ศษ.บ.)
3) นางสาวอารี ย์ ฉิมบุญอยู่
ตาแหน่ง ครู ศรช. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ศษ.บ.)
4) นางสาวกัญญา หงษ์สมศรี
ตาแหน่ง ครู ศรช. วุฒิการศึกษา ปริ ญญาตรี (ค.บ.)
5) นางสาวบีบีฮวา สะมัท
ตาแหน่ง ครู ศรช. วุฒิการศึกษา ปริ ญญาตรี (ค.บ.)
6) นางสาวสุรินธร นาคคุ้ม
ตาแหน่ง ครู ศรช. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ค.บ.)
7) นางสาวพันธชา ยังมาก
ตาแหน่ง ครู ศรช. วุฒิการศึกษา ปริ ญญาตรี (ศศ.บ.)
8) นายชาญชัย
สุนทรชื่น
ตาแหน่ง ครู ศรช. วุฒิการศึกษา ปริ ญญาตรี (ศศ.บ.)
9) นางสาววรรณละภา โตแดง
ตาแหน่ง ครู ศรช. วุฒิการศึกษา ปริ ญญาตรี (บช.บ.)
10) นายชาคริต
จันทร์ ตรี
ตาแหน่ง ครู ศรช. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (บธ.บ.)
11) นายสยาม
ชูกร
ตาแหน่ง ครู ศรช. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ศ.บ.)
12) นางสาวอ้ อมใจ จันทร์ เนียม ตาแหน่ง ครู ศรช. วุฒิการศึกษา ปริ ญญาตรี (ศศ.บ.)
13) นางสาวอุไรวรรณ ปานเนียม ตาแหน่ง ครู ศรช. วุฒิการศึกษา ปริ ญญาตรี (ศศ.บ.)
14) นางสาวจุฑามาศ อยู่คา
ตาแหน่ง ครู ปวช. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (บธ.บ.)
ครูประจากลุม่ 1 คน
1) นายอลงกร เต๋งสมุทร ตาแหน่ง ครู ปวช. วุฒิการศึกษา ปวส. สาขา บัญชี

4. อื่น ๆ
ระบุ……

บรรณารักษ์ 1 คน
1) นางสาวพรรณภา วังแก้ วหิรัญ ตาแหน่ง บรรณารักษ์อตั ราจ้ าง วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
(ศศ.บ.)
2) นางสาวปิ ยมาศ สิทธิเดช ตาแหน่ง บรรณารักษ์อตั ราจ้ าง วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
(ศศ.บ.)
3) นางสาวสมพร ปิ่ นทานัก ตาแหน่ง พนักงานบัญชี วุฒิการศึกษา ปวท.

5. ทรั พยากรและงบประมาณ
 เงินงบประมาณ 2,305,474
บาท
 เงินนอกงบประมาณ..............- ................บาท
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6. ชุมชน ภูมิปัญญาท้ องถิ่น และแหล่ งเรี ยนรู้ ในชุมชน
ที่
1

ชื่อ – สกุล
นางสุกญ
ั ญา คงวิจิตร

2

เรื่ องน่ารู้
ดอกไม้ ประดิษฐ์ / ช้ างกระ/ แคทรียา /
โกเด้ น / ฟ้ าสมุย / สตาร์ ไบร์ / ฟาแลน
เข็มแสด / รองเท้ านารี / โจเข็ม
ดอกไม้ ประดิษฐ์

3

อิฐบล็อกดินประสาน

นายสมชาย แก้ วริ ด

4

เครื่ องดื่มน ้าว่านหางจระเข้

นางวันดี มหาวีโร

5

เครื่ องดื่มน ้าว่านหางจระเข้ / น ้ามะพร้ าว
น ้าดอกอัญชัน /ว่านกวน

นางสุดาทิพย์ มีแสงเงิน

6

นางอุ้มพร อูฉ่ าย

7

ดอกไม้ ประดิษฐ์ / ไข่เค็ม / น ้าผึ ้ง/
ใบเตย ชาชงเพื่อสุขภาพ /พิมเสนน ้า
การบูร
น ้าสลัดคุณเพิม่

8

น ้าสมุนไพร และน ้าผลไม้ แปรรูป

นางปราณีต สุขสาคร

9

น ้าสมุนไพร และน ้าผลไม้ แปรรูป

นางสมศรี เกตุแก้ ว

10

กลุม่ ที่นอนบ้ านคลองหลวง

นายอร่าม สุนทรชื่น

นางสุนีย์ จิตประสงค์

นางเพิม่ แก้ วอยู่
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ที่อยู่
58/2 บ้ านสวนส้ ม (ดาเนินสะดวก)
ม. 3 ต.สวนส้ ม อ.บ้ านแพ้ ว
จ.สมุทรสาคร
47 บ้ านคลองเขื่อนขันธ์
ม. 4 ต. หลักสอง อ.บ้ านแพ้ ว
จ.สมุทรสาคร
6/6 บ้ านคลองลาท่าแร้ ง
อ.บ้ านแพ้ ว จ.สมุทรสาคร
18 บ้ านหลักสอง หมู่ 2 ต.หลักสอง
อ.บ้ านแพ้ ว จ.สมุทรสาคร
70/3 บ้ านคลองเจ็ดริว้ เก่า ม.1
ต.หลักสอง อ.บ้ านแพ้ ว
จ.สมุทรสาคร
77 ม. 7 ต.หลักสาม อ.บ้ านแพ้ ว
จ.สมุทรสาคร
13/1 บ้ านคลองขุดใหม่ ม. 4
ต.ยกกระบัตร อ.บ้ านแพ้ ว
จ.สมุทรสาคร
68/1 บ้ านรางบัว ม. 5 ต.คลองตัน
อ.บ้ านแพ้ ว จ.สมุทรสาคร
64/1 บ้ านวังนางกุ ม. 4 ต.เกษตร
พัฒนา อ.บ้ านแพ้ ว จ.สมุทรสาคร
59 บ้ านคลองหลวง ม. 5 ต.อาแพง
อ.บ้ านแพ้ ว จ.สมุทรสาคร
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7. การวิเคราะห์ SWOT ของสถานศึกษา
จุดแข็ง ( Strengths)
สถานศึก ษามี การพัฒ นาระบบการเรี ยนการสอนที่ สอดคล้ องต่อสภาวการณ์
ปั จ จุบัน ที่ น าเสนอการจัด การเรี ย นการสอนหลายรู ป แบบ ให้ ผ้ ูเ รี ย น / ผู้รั บ บริ ก าร มี
ทางเลือกในการเรี ยนรู้ มากขึ ้น เช่น การจัดการเรี ยนการสอนแบบออนไลน์ การจัดทาสื่อ
การสอน รวมทั ง้ การมี บุ ค ลากรที่ ส ามารถเรี ยนรู้ งานใหม่ ๆ ซึ่ ง เป็ นผู้ มี ค วามรู้
ความสามารถในการพัฒนางาน และมีผ้ บู ริหารที่มีวิสยั ทัศน์ทางการศึกษา
จุดอ่ อน ( Weaknesses )
สถานศึกษาไม่มีการจัดการความรู้
โอกาส ( Opportunities)
1. มีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานระดับอาเภอและผู้นาท้ องถิ่นอย่าง
สม่าเสมอและต่อเนื่อง
2. ชุมชนมีแหล่งเรี ยนรู้ที่สามารถศึกษาค้ นคว้ าได้
3. ประชาชน / ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นให้ ความร่วมมือและ
สนับสนุนการจัดการศึกษา
อุปสรรค ( Threats )
1. งบประมาณที่เป็ นงบอุดหนุนรายหัวของนักศึกษาเพื่อการจัดการศึกษา
น้ อยมากเมื่อเปรี ยบเทียบกับการศึกษาในระบบในระดับเดียวกัน และงบอุดหนุนรายหัว
ส่วนใหญ่ใช้ เป็ นค่าตอบแทนครูผ้ สู อนทาให้ เหลือใช้ เพื่อการดาเนินการน้ อยมาก
2. ระดับนโยบายไม่ให้ ความสาคัญกับงานการศึกษานอกโรงเรี ยนเท่าที่ควร
จึงขาดการสนับสนุนอย่างจริงจัง
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8. โครงสร้ างและระบบการบริหาร
ผูอ้ านวยการสถานศึกษา

บริ หาร

งานสารบรรณ
งานการเงิน
งานบุคลากร
งานแผนงาน/
สารสนเทศ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การศึกษาเพื่อพัฒนา
ทักษะชีวติ

งานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
งาน ปวช.

งานทักษะชีวติ
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การศึกษาเพื่อ
พัฒนาอาชีพ

การศึกษาเพื่อ
พัฒนาสังคมชุมชน

งานพัฒนาอาชีพ

งานพัฒนาสังคม
ชุมชน

กศน.อาเภอบ้ านแพ้ ว

การศึกษาตามอัธยาศัย

งานห้องสมุด

9. แผนงาน/โครงการปี งบประมาณ 2552
นโยบาย
1. ยกระดับการศึกษาให้ กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายตามความต้ องการอย่าง
ต่อเนื่อง
2. พัฒนาการเรี ยนรู้ ให้ กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีคณ
ุ ธรรมนาความรู้ และมี
ทักษะการดารงชีวิตบนพื ้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ส่งเสริ มสนับสนุนให้ ทกุ ภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและ
การเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
4. ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตจากสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและแหล่งเรี ยนรู้
ให้ ครอบคลุมทุกกลุม่ เป้าหมาย
จุดเน้ นในการดาเนินงาน
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอบ้ านแพ้ วมีเป้าหมาย
ในการดาเนินงานให้ ผ้ รู ับบริการเป็ นบุคคลใฝ่ รู้ใฝ่ เรี ยนและแสวงหาความรู้ได้ ด้วยตนเองตามความ
ต้ องการอย่างต่อเนื่อง เพื่อนาไปสูส่ งั คมแห่งการเรี ยนรู้ บนพื ้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยดาเนินการ ดังนี ้
1. เข้ าถึงกลุม่ เป้าหมายที่หลากหลายและทัว่ ถึง
2. ปรับวิธีเรี ยนเปลี่ยนวิธีสอนให้ สอดคล้ องกับสภาพกลุม่ เป้าหมาย
3. พัฒนาแหล่งการเรี ยนรู้และภูมิปัญญาให้ เป็ นฐานความรู้ของชุมชน
4. ผนึกกาลังภาคีเครื อข่ายให้ มีสว่ นร่วมจัดการศึกษา
5. จัดระบบบริหารเพื่อการบริ การ
โครงการ
- โครงการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
- โครงการการศึกษาระดับ ปวช.
- โครงการฝึ กอบรมวิชาชีพระยะสัน้
- โครงการหลักสูตรทักษะชีวิต
- โครงการศึกษาหลักสูตรระยะสัน้
- โครงการห้ องสมุดมีชีวิต
- โครงการ นิเทศติดตามและประเมินผล
- โครงการพัฒนาบุคลากร
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10. ผลการดาเนินงานปี งบประมาณ 2552
ปี งบประมาณ 2552

งาน
1.การส่งเสริมการรู้หนังสือ
2.การจัดการศึกษาเทียบเท่าการศึกษา
ขันพื
้ ้นฐาน
2.1 ระดับประถมศึกษา
2.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
2.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2.4 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
3. การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
4. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
5. การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
6. การจัดการเรี ยนรู้ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
7. การศึกษาสาหรับผู้สงู อายุ
8.การศึกษาตามอัธยาศัย

เป้าหมาย

ผลผลิต

70

70

80
1,000
1,500
90
220
700
-

102
860
1,451
145
230
800
-

100
80
5,000

100
80
21,118

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจาปี งบประมาณ 2552

กศน.อาเภอบ้ านแพ้ ว

9

บทที่ 2
ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
1. การประกันคุณภาพการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษา เป็ นภารกิจที่สาคัญยิ่งสาหรับสถานศึกษาที่กาหนดไว้ ใน
พระราช บัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 และถือ
เป็ นส่วนหนึ่งในกระบวนการบริ หารการศึกษาที่จะต้ องปฏิบตั ิโดยมุ่งเน้ นให้ ผ้ ูรับบริ การทางกา ร
ศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ ถือเป็ นเป้าประสงค์หลักของสถานศึกษาที่ต้องดาเนินการคุณภาพการศึกษา
เมื่อพูดถึงคาว่า คุณภาพการศึกษา จะต้ องมองไปที่ผ้ มู ีส่วนเกี่ยวข้ องทางการศึกษาหลาย ๆ ฝ่ าย
เช่น รัฐบาล หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษาซึ่งหมายถึง ผู้บริ หาร ครู ผ้ สู อนและบุคลากร
ทางการศึกษา ผู้เรี ยน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชนและสังคม บทบาทหน้ าที่ของรัฐ
คือ เรื่ องคุณภาพของการศึกษา โดยกาหนดนโยบาย มาตรฐานการศึกษาชาติ กากับดูแล เพื่ อ
ประโยชน์ของส่วนรวม ประเทศต้ องมีการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ จึงจะได้ ประชากรที่มีคณ
ุ ภาพ รัฐยัง
ทาหน้ าที่ค้ มุ ครองสิทธิทางการศึกษาที่ผ้ เู รี ยนจะได้ รับบริ การการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพตามที่พึงจะเป็ น
สนับสนุนการลงทุนทางการศึกษาด้ านสถานศึกษา จะมุ่ง เน้ นกระบวนการเรี ยนการสอนที่ เน้ น
ผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ จัดให้ มีระบบบริ หารจัดการ ระบบจัดการเรี ยนรู้ ระบบโครงสร้ างพื ้นฐานการ
เรี ยนรู้ ระบบเครื อข่ายและความสัมพันธ์ กบั ชุมชน ระบบบริ การและดูแลช่วยเหลือผู้เรี ยน ระบบ
พัฒ นาบุคลากร ระบบนิเ ทศ ติดตามและประเมิ นผล รวมทัง้ ระบบสารสนเทศเพื่ อการเรี ยนรู้
เพราะฉะนัน้ สถานศึกษาจะต้ อ งเป็ นผู้วางระบบดัง กล่าวและทาหน้ าที่ ป ระเมิ นเป้ าหมายหรื อ
ผลผลิตของสถานศึกษาเป็ นหลัก สามารถประกันได้ ว่าผู้เรี ยนที่จบหลักสูตรของสถานศึกษามี
คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถตามที่ได้ กาหนดไว้ ในมาตรฐานโดยในแต่ละมาตรฐานจะมีตวั บ่งชี ้
กากับไว้ มีการจัดทารายงานผลการประเมินตนเอง เพื่อการประเมินภายนอกที่มีบุคคล องค์กร
ภายนอกตรวจสอบประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
การพัฒนาคุณภาพภายในองค์ กร เป็ นหัวใจสาคัญที่สดุ ของกระบวนการคุณภาพทาง
การศึกษาเพราะการศึกษาเป็ นกิจกรรมที่เป็ นบทบาทสาคัญทังครู
้ ผ้ สู อนและผู้เรี ยน การที่จะให้ เกิด
คุณ ภาพได้ ต้ อ งอาศัย ความตัง้ ใจ ความรั บ ผิ ด ชอบ ความร่ ว มมื อ และความพยายามของคน
โดยเฉพาะครูอาจารย์ผ้ สู อน ส่วนสภาพแวดล้ อมและระบบ รวมทังหลั
้ กสูตรและประสบการณ์การ
เรี ยนรู้ ต้ องอยู่ในสภาพที่เอื ้อให้ คนได้ ทาดีให้ เกิดคุณภาพได้ การพัฒนาคุณภาพที่ได้ ผลจึงเป็ น
กิจกรรมภายในของแต่ละองค์กร ที่ใช้ วิธีคณ
ุ ภาพแบบต่าง ๆ เข้ าไปใช้ เช่น การปฏิรูป มาตรฐานการ
บริ หาร การกาหนดตัวชีว้ ัดผลการทางานหลั กการติดตามผลการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้ บรรลุ
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เป้าหมายขององค์กร รวมถึงการวัดผลการปฏิบตั ิงานที่มีประสิทธิภาพ การตรวจสอบผลการ
ปฏิบตั ิงานที่จะส่งผลให้ สามารถวัดคุณภาพในการให้ บริ การได้ อาจใช้ วิธีทางลัดสู่ความเป็ นเลิศ
หรื อการเทียบงานกับองค์กรที่ประสบผลสาเร็ จ โดยการวางแผนกลยุทธ์ สถานศึกษา เพื่อนาไปสู่
การพัฒนาคุณภาพองค์กร การเปรี ยบเทียบผลของงานให้ ดีขึ ้นและสามารถเปรี ยบเทียบได้ กับผล
การปฏิบตั ิงานขององค์กรที่เป็ นตัวเทียบ ที่เรี ยกว่า “ Best Practice” ตลอดจนการประเมิน
ตนเอง การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้ อง ในการให้ การสนับสนุน การปลุกระดม การให้ รางวัล
และการลงโทษที่เอื ้อต่อการเกิดคุณภาพ เป็ นต้ น
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา มีกาหนดมาตรฐานและตัวชี ้วัดเป็ นกรอบ
แนวทางในการดาเนินงานการประกันคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งสานักส่งเสริ มการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้ ใช้ แนวคิด TOPSTAR ของ นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์
และคณะ กาหนดแนวทางการดาเนินงาน ประกอบด้ วย
1. Thinkging over : เป็ นการทาความเข้ าใจและมองภาพรวมของการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ทาความเข้ าใจกับระบบต่าง ๆ ในสถานศึกษา ทัง้ ระบบหลักและ
ระบบสนับสนุน ความสัมพันธ์ระหว่างระบบกับมาตรฐาน
2. Planning : เป็ นขันตอนการเตรี
้
ยมการเพื่อการวางแผนการดาเนินการในการ
ประกันคุณภาพภาพในสถานศึกษา ว่ามีขนตอนอะไรบ้
ั้
าง จะดาเนินการอย่างไร โดยใช้ หลักการ
วางระบบคุณภาพตามแนวคิด Deming cycle ( PDCA ) และการทาแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
และแผนปฏิบตั กิ ารเพื่อนาไปสูร่ ะบบคุณภาพ
3. System : เป็ นการวางระบบการทางานที่ชดั เจนในสถานศึกษาทังระบบหลั
้
กและ
ระบบสนับสนุนทา Flow chart ในระบบต่าง ๆ การระบุความสัมพันธ์ ของขัน้ ตอนการทางานกับ
มาตรฐาน การทาคูม่ ือระบบเพื่อเป็ นแนวปฏิบตั ทิ ี่มีมาตรฐานการทางานที่คงที่และเป็ นปรนัย
4.Team : เป็ นการสร้ างทีมงาน โดยทัว่ ไปแบ่งออกเป็ นทีมนา หมายถึงทีมที่มีหน้ าที่
ในการกาหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย และช่วยในการตัดสินใจต่าง ๆ ทีมทา หมายถึงทีมที่รับผิดชอบ
ในการปฏิบตั ิงานในแต่ละระบบ โดยทางานตามคูม่ ือระบบ ทีมพัฒนา หมายถึง ทีมวิชาการที่ทา
หน้ าที่ในการถ่ายทอด แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ความรู้และประสบการณ์ในการทาประกันคุณภาพระบบ
ต่าง ๆ นอกจากจะมอบหมายงานแล้ ว ยังต้ องพัฒนาทีมงานให้ มีความรู้ พร้ อมที่จะทางานด้ วย
ระบบคุณภาพภายในสถานศึกษา
นอกโรงเรี ยน
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2. ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ (2547) อ้ างอิงจาก แนวทางการประกันคุณภาพ
การศึกษานอกโรงเรี ยน สานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรี ยน,2547 ให้ ความหมายคาว่า ระบบ
ประกอบด้ วยหลาย ๆ กระบวนการ กระบวนการประกอบด้ วยชุดของกิจกรรมที่ดาเนินการอย่าง
ต่อเนื่ องกล่าวโดยสรุ ป ระบบ หมายถึง ชุดหรื อกลุ่ม ขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่ มีความสัม พันธ์
เกี่ยวเนื่องกันภายในขอบเขตใดขอบเขตหนึ่ง เพื่อทาหน้ าที่อย่างใดอย่างหนึ่งตามวัตถุประสงค์ของ
การจัดลาดับความสัมพันธ์ ขององค์ประกอบนัน้ ๆ ส านักงานส่ง เสริ ม การศึกษานอกระ บบและ
การศึกษาตามอัธ ยาศัย ได้ พัฒ นาและประยุกต์ระบบเข้ ากับบริ บทการทางานของสถานศึกษา
การศึกษานอกโรงเรี ยนมาอย่างต่อเนื่อง โดยกาหนดระบบการทางานภายในสถานศึกษานอก
โรงเรี ยนได้ 2 ระบบหลัก และ 8 ระบบย่อย ดังนี ้
2.1ระบบหลัก
1) ระบบจั ดการเรี ยนรู้ เป็ นกระบวนการจัด การเรี ยนรู้ ในแต่ละหลักสูตรหรื อ
กิจกรรมทังที
้ ่สถานศึกษาดาเนินการเองหรื อให้ เครื อข่ายดาเนินการ เพื่อนาไปสู่จดุ หมายปลายทาง
ของการเรี ยนการสอน ซึ่ง จะต้ องพิ จ ารณาตัง้ แต่ขัน้ แรกที่ ผ้ ูเ รี ย นแต่ล ะคนเข้ า สู่ห ลักสูต รหรื อ
โปรแกรมการเรี ยนรู้ ผ่านการวัดและประเมินผลจนจบหลักสูตรหรื อโปรแกรมนัน้ ๆ
2) ระบบบริ การและดูแลช่ วยเหลือผู้เรี ยน เป็ นกระบวนการที่ม่งุ พัฒนาและ
ส่ง เสริ ม ความสามารถผู้เ รี ย นตามศัก ยภาพ โดยมี ผ้ ูเ รี ย น ผู้รั บ บริ ก ารเป็ นผู้ขับ เคลื่ อ นร่ ว มกับ
สถานศึกษา เน้ นการสร้ างเสริ มบุคลิกภาพ การเป็ นสมาชิกที่ดีของสังคม ให้ บริ การแนะแนว การ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ การเข้ าร่วมกิจกรรมชุมชนและการสนับสนุนด้ านทุนเพื่อการศึกษา
2.2 ระบบสนับสนุน
1) ระบบโครงสร้ างพื น้ ฐานการเรี ย นรู้ เป็ นกระบวนการบริ ห ารจัด การ
องค์ประกอบพื ้นฐานให้ สนองตอบต่อความต้ องการผู้เรี ยน/ผู้รับบริ การ เช่น สื่อ อุปกรณ์ ห้ องสมุด
ศูนย์การเรี ยนชุมชน แหล่งเรี ยนรู้ เครื อข่าย ภูมิปัญญา เทคโนโลยี และยานพาหนะ ฯลฯ
2) ระบบเครื อข่ ายและความสัมพันธ์ กับชุมชน เป็ นกระบวนการที่ส่งเสริ ม
และประสานการท างานกั บ องค์ ก รในชุม ชน การระดมทรั พ ยากรจากชุม ชนเพื่ อ สนับ สนุ น
กระบวนการเรี ยนรู้ โดยเฉพาะส่งเสริมให้ ชมุ ชมเป็ นแกนหลักในการจัดการศึกษาของชุมชน
3) ระบบบุคลากร เป็ นกระบวนการพัฒนา สรรหา และวางแผนการใช้ บคุ ลากร
เพื่อให้ ได้ บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการทางานที่รับผิดชอบได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้
ของสถานศึกษาและเครื อข่าย ซึง่ ต้ องให้ ความสาคัญกับครูการศึกษานอกโรงเรี ยนเป็ นพิเศษ
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4) ระบบนิเทศ ติดตามและประเมินผล เป็ นกระบวนการตรวจสอบ ทบทวน
ผลการทางานและส่งเสริมสนับสนุนการทางานของระบบอื่น ๆ ทุกระบบ
5) ระบบสารสนเทศ เป็ นกระบวนการในการจัดเก็บข้ อมูล ประมวลและสร้ าง
สารสนเทศเพื่อนาไปใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอน และการบริหารจัดการทุกระบบ
6) ระบบบริหารเชิงกลยุทธ์ เป็ นกระบวนการในการบริ หารเพื่อช่วยขับเคลื่อน
ทุก ระบบให้ บ รรลุ ภ ารกิ จ ขององค์ ก ร สอดคล้ อ งกับ เป้ าหมายของแผนพัฒ นาคุณ ภาพของ
สถานศึกษา เป้าหมายของระบบสนับสนุน คือ การส่งเสริ มให้ ระบบหลักดาเนินการได้ อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ ดังนัน้ ผลผลิตทังหมดของระบบสนั
้
บสนุนจึงเป็ นปั จจัยป้อนส่วนหนึ่งของการทางาน
ของระบบหลัก (อ้ างใน แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษานอกโรงเรี ยน สานักบริ หารงาน
การศึกษานอกโรงเรี ยน, 2547)

3. ขัน้ ตอนการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
3.1 การสร้ างความเข้ าใจกับบุคลากร ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ กาหนดให้
หน่ ว ยงานต้ น สัง กัด และสถานศึก ษาจัด ให้ มี ร ะบบประกัน คุณ ภาพภายในสถานศึก ษา ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2542 ในหมวด
6 มาตรา 47-51 ได้ บญ
ั ญัติสาระสาคัญเกี่ยวกับมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ซึ่งถื อเป็ นส่วนหนึ่งที่ สถานศึกษาจะต้ องดาเนินงานอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้ ผลการดาเนินงานมี
คุณ ภาพตามมาตรฐานที่ กาหนด ส านักงานส่ง เสริ ม การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยได้ ปรับมาตรฐานการการศึกษานอกโรงเรี ยน ซึ่งประกาศใช้ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2551
จากเดิม 9 มาตรฐาน 28 ตัวบ่งชี ้ เป็ น 6 มาตรฐาน 22 ตัวบ่งชี ้ เพื่อให้ มีความเหมาะสมกับ
การดาเนินงานของสถานศึกษาในสังกั ดยิ่งขึ ้น ดังนัน้ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธ ยาศัย อาเภอบ้ านแพ้ วจึง ดาเนินการประชุม ชี แ้ จงให้ บุคลากรเห็นความสาคัญของการ
ประกันคุณภาพ สร้ างความตระหนัก สร้ างความรู้และความเข้ าใจในมาตรการศึกษานอกโรงเรี ยน
ที่ประกาศใช้ ใหม่ จากนัน้ จึง แต่ง ตังคณะท
้
างาน มี การประชุม ติดตามผลการดาเนินงาน เพื่ อ
ปรับปรุงแก้ ไขการดาเนินงานอย่างเนื่อง
3.2 แต่ งตัง้ คณะทางาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ
บ้ านแพ้ วได้ แต่งตังคณะท
้
างานจัดทาประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบด้ วย
1) คณะกรรมการอานวยการ ทาหน้ าที่เป็ นทีมนา มีหน้ าที่ ในการกาหนดกรอบ
ยุทธศาสตร์ นโยบาย แนวทางการดาเนินงาน ให้ คาปรึกษา ควบคุม กากับดูแลการดาเนินงาน
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2) คณะกรรมการดาเนินงาน ทาหน้ าที่เป็ นทีมทา มีหน้ าที่ดาเนินงานประกัน
คุณภาพใน แต่ละระบบ ร่วมวางแผน และจัดทาคูม่ ือระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
3) คณะกรรมการพั ฒ นา ท าหน้ าที่ เ ป็ นที ม พัฒ นา มี ห น้ า ที่ การถ่ า ยทอด
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ประสบการณ์ ในการทางานประกันคุณภาพระบบต่างๆ พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพ และพัฒนาทีมงานให้ มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบตั งิ านอย่างมีคณ
ุ ภาพ
3.3 การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 76 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้ วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริ หารกิจการบ้ านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 16 บัญญัติให้ ส่วนราชการต้ องจัดทาแผนปฏิบตั ิ
ราชการของส่วนราชการ โดยจัดทาเป็ นแผนระยะ 3-5 ปี ที่สอดคล้ องกับแผนการบริ หารราชการ
แผ่นดิน ซึ่งเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2551 สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ ประกาศแผนดังกล่าวใน
ราชกิจจานุเบกษา อันส่งผลให้ แผนดังกล่าวมีผลบังคับใช้ แล้ วนัน้ กระทรวงศึกษาธิการได้ นา
แผนการบริ หารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 ถึง 2554 มาใช้ เเป็ นกรอบในการจัดทาแผนปฏิ บัติ
ราชการ ระยะ 4 ปี ซึ่งสานักงานส่งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้ นามา
เป็ นกรอบในการก าหนดแผนพัฒ นาการด าเนิ น งาน ดัง นัน้ ศูน ย์ ก ารศึก ษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอบ้ านแพ้ วจึงนาแผนยุทธศาสตร์ ของสานักงานส่งเสริ มการศึ กษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมาเป็ นกรอบในการจัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษา ระยะ 4 ปี โดย
ร่ ว มกัน วิ เ คราะห์ ข้ อ มูล บริ บ ทของสถานศึก ษาใช้ เ ทคนิ ค SWOT Analysis ก าหนดปรั ช ญา
สถานศึกษา วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ตัวชี ้วัดความสาเร็ จ กลยุทธ์ และกาหนดโครงการที่
สอดคล้ องและสนองตอบต่อพันธกิจทุกพันธกิจ กาหนดแผนงาน ผลผลิต เป้าหมาย ในระยะ 4
ปี เพื่ อใช้ เ ป็ นกลไกในการขับเคลื่ อนงานให้ บรรลุเป้ าหมายในทิศทางเดียวกัน มี การทบทวน
แผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาให้ สอดคล้ องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย
ของสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สอดคล้ องสภาพบริ บทของ
อาเภอบ้ านแพ้ ว และสนองตอบต่อความต้ องการของผู้เรี ยน/ผู้รับบริ การ มี การวางระบบการ
ดาเนินงานภายในสถานศึกษา โดยจัดทาคู่มือการปฏิบตั ิงานของสถานศึกษาเพื่อบริ หารความ
เสี่ยง และเป็ นแนวทางในการนาไปสูก่ ารปฏิบตั งิ านอย่างมีประสิทธิภาพ
3.4 การจัดทาคู่มือระบบประกันคุณภาพ ระบบประกันคุณภาพประกอบด้ วยระบบ
หลัก 2
ระบบได้ แก่ ระบบจัดการเรี ยนรู้ และระบบบริ การและดูแลช่วยเหลือผู้เรี ยน ระบบ
สนับสนุน 6 ระบบ ได้ แก่ ระบบโครงสร้ างพื ้นฐานการเรี ยนรู้ ระบบเครื อข่ ายและความสัมพันธ์
กับชุม ชน ระบบบุคลากร ระบบนิเทศ ติดตามและประเมิ นผล ระบบสารสนเทศ และระบบ
บริ หารเชิ งกลยุทธ์ โดยสถานศึกษามี การแต่ง ตังคณะท
้
างานจัดทาคู่มือระบบประกันคุณภาพ
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เพื่อร่ วมกันวิเคราะห์ จัดทาผังระบบ กาหนดขันตอนวิ
้
ธีการดาเนินงาน และกาหนดตัวชี ้วั ด
ผลสาเร็จ เพื่อนาไปสูเ่ กณฑ์การประเมินต่อไป
3.5 การดาเนินงานตามคู่มือระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษา สถานศึกษา
เน้ นการทางานเป็ นทีม ตามกระบวนการวงจรคุณภาพ PDCA การดาเนินงานใด ๆ ก็ตามเริ่ มจาก
การวางแผน(Plan) มีการมอบหมายบุคลากรเป็ นเจ้ าภาพโครงการ/กิ จ กรรม ระบุขัน้ ตอนการ
ดาเนินงาน และดาเนินการตามแผน (Do) มีการติดตามตรวจสอบประเมินผล (Check) โดยทีม
นิเทศภายในสถานศึกษา ทาหน้ าที่นิเทศติดตามผลการดาเนินงานแต่ละพืน้ ที่ มีการตรวจสอบ
ความพึงพอใจของผู้เรี ยน/ผู้รับบริการ บางกิจกรรมมีการใช้ แบบติดตามผู้เรี ยน และการสังเกต นา
ข้ อมูลที่ได้ มานาเสนอที่ประชุม เพื่อหาแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงการดาเนินงาน (Action) ให้
บรรลุผลสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้นต่อไป
3.6 สร้ างระบบการประเมินภายในเป็ นวัฒนธรรมของสถานศึกษา ผู้บริ หารและ
ทีมงานสร้ างความเคยชินกับการทางานที่เป็ นระบบมีมาตรฐาน เพื่อให้ เป็ นวัฒนธรรมในการ
ดาเนินงานของสถานศึกษา
3.7 การขอรั บการประเมินภายนอกจากหน่ วยงานที่มีหน้ าที่ในการประเมิน โดย
ส่งรายงานการประเมินตนเองเพื่อขอรับการประเมินภายนอก
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บทที่ 3
วิธีการประเมินตนเองของสถานศึกษา
1. วัตถุประสงค์ ของการประเมิน
1.1 เพื่อประเมินผลสาเร็ จในการดาเนินงานของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอาเภอบ้ านแพ้ ว
1.2 เพื่ อน าผลการประเมิ น ที่ ไ ด้ ไ ปปรั บ ปรุ ง การดาเนินงาน และเตรี ย มรั บ การประเมิ น
คุณภาพภายนอก
1.3 เพื่อรายงานผลการประเมินให้ คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา นักศึกษา และ
ผู้เกี่ยวข้ อง

2. ขอบเขตการประเมิน
2.1 ขอบเขตด้ านเนือ้ หา
การประเมินตนเองในครัง้ นี ้ สถานศึกษากาหนดขอบเขตการประเมินด้ านเนื ้อหา ใน
กิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประกอบด้ วย การจัดการศึกษาขัน้
พื ้นฐาน การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การจัดการ
ศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย(ห้ องสมุดประชาชน) และ
โครงการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 ขอบเขตด้ านเวลา
การประเมิ น ตนเองในครั ง้ นี ้ สถานศึ ก ษาได้ ประเมิ น ผลการด าเนิ น งานใน
ปี งบประมาณ 2552 (ตังแต่
้ เดือนตุลาคม 2551 ถึงเดือนกันยายน 2552)
2.3 ขอบเขตด้ านกลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ได้ แก่ ผู้เรี ยน/ผู้รับบริ การ
ผู้บริ หาร
บรรณารักษ์ ครู กศน. คณะกรรมการสถานศึกษา วิทยากร ภาคีเครื อข่าย และผู้นาชุมชน

3. กรอบการประเมิน
3.1 ประเมินมาตรฐานและตัวบ่ งชี ้
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอบ้ านแพ้ วได้ นามาตรฐาน
และตั ว บ่ ง ชี ง้ า นการศึ ก ษานอ กโรง เ รี ยน ( 6 มาตร ฐาน 22 ตั ว บ่ ง ชี )้ ตาม ประกา ศ
กระทรวงศึกษาธิ การ ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2551 มาเป็ นกรอบในการประเมิน ซึ่งส านักงาน
ส่งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้ จดั ทาแบบตรวจสอบรายการประเมิน
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คุณภาพตามตัวบ่งชี ้ ทุกมาตรฐาน กาหนดเกณฑ์การพิจารณาคุณภาพและเกณฑ์การให้ คะแนน
สถานศึกษาจึง นามาใช้ เ ป็ นแบบฟอร์ มในการตรวจสอบรายการประเมินตนเองตามเกณฑ์ การ
พิจารณาแต่ละข้ อ แล้ วสรุ ปให้ คะแนนตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี ้ นาคะแนน
ของแต่ละตัวบ่งชี ้มารวมกันแล้ วหารด้ วยจานวนตัวบ่งชี ้ทังหมด
้
ได้ ผลลัพธ์เป็ นค่าเฉลี่ยคะแนนการ
ประเมินคุณภาพระดับมาตรฐาน
3.2 วิธีการประเมิน
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอบ้ านแพ้ ว ใช้ วิธีการประเมินดังนี ้
1) ใช้ แบบฟอร์ ม ตรวจสอบรายการประเมิ น คุณภาพ 6 มาตรฐาน เป็ นแบบฟอร์ ม ที่
สถานศึกษาใช้ ตรวจสอบและประเมินตนเองตามเกณฑ์การพิจารณาแต่ละตัวบ่งชี ้ทัง้ 6 มาตรฐาน
2) ใช้ แบบสอบถาม เพื่อรวมรวบข้ อมูลเพิ่ม เติมจากการใช้ แบบตรวจสอบรายการ
ประเมินคุณภาพ ซึ่งเกณฑ์การพิจารณาบางข้ อหรื อตัวบ่งชี ้บางข้ อได้ มาจากแบบสอบถาม ได้ แก่
การสอบถามความคิดเห็นต่อหลักสูตรสถานศึกษา แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการศึกษา
หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่ อ ง แบบ สอบถามความพึง พอใจต่อการจัดกิ จ กรรม แบบประเมิ น
สมรรถนะในการบริ หารองค์กร แบบประเมินผู้เรี ยน/ผู้รับบริ การ โดยเก็บข้ อมูลทังจากประชากร
้
และกลุม่ ตัวอย่าง ขอบเขตการประเมินตนเองครัง้ นี ้ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอาเภอบ้ านแพ้ ว รวบรวมข้ อมูลสาหรับการประเมิน ด้ านกลุม่ เป้าหมาย มี 3 กลุม่ คือ
2.1 กลุ่มผู้เรี ยน/ผู้รับบริ การ ได้ แก่ นักศึกษาการศึกษานอกโรงเรี ยนหลักสูตร
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2544 วิธีเรี ยนแบบพบกลุ่ม นักศึกษาการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 ผู้เรี ยน/ผู้รับบริ การด้ านการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน กิจกรรมปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง กิจกรรมสาหรับผู้สูงอายุ กิจกรรมส่งเสริ มการอ่าน การศึกษาตามอัธยาศัย โดยเก็บ
ข้ อมูลของกลุม่ ผู้เรี ยน/ผู้รับบริการโดยวิธีการสุม่ ตัวอย่าง
2.3.2 กลุ่มผู้ปฏิบตั ิงาน ได้ แก่ ข้ าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้ างประจ า
ครู ศูนย์ การเรี ยนชุมชน บรรณารั กษ์ อัตราจ้ าง เจ้ าหน้ าที่ บันทึกข้ อมูล โดยเก็บข้ อมูลจากกลุ่ม
ผู้ปฏิบตั งิ านทังหมด
้
2.3.3 กลุม่ ผู้บริหาร ได้ แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา
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4.

การสร้ างเครื่ องมือ
สถานศึกษาได้ นาเครื่ องมือในการเก็บข้ อมูลของสานักงานส่งเสริ มการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยมาใช้ ในการจัดเก็บข้ อมูล และในบางตัวบ่งชี ้ได้ สร้ างเครื่ องมือในการ
เก็บข้ อมูลเพิ่มเติม ซึง่ มีขนตอนในการสร้
ั้
างเครื่ องมือ ดังนี ้
4.1 ขัน้ ตอนการสร้ างเครื่องมือ
สร้ างเครื่ องมือให้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของการดาเนินงาน โดยศึกษาตัวอย่าง
เครื่ องมือในการเก็บข้ อมูลงานต่าง ๆ บุคลากรทุกคนมีสว่ นร่วมในการดาเนินการ
4.2 ขัน้ ตอนการตรวจสอบเครื่องมือ
เมื่อสร้ างเครื่ องมือเรี ยบร้ อยแล้ วได้ นาเครื่ องมือไปตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความสอดคล้ องของข้ อคาถามกับวัตถุประสงค์ ของการประเมิน การใช้ ภาษาเข้ าใจง่าย
ตรงประเด็นไม่คลุมเครื อ หลังจากนันจึ
้ งนาไปทดลองใช้ เพื่อหาความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม
4.3 ขัน้ ตอนการปรับแก้ ไข
นาข้ อมูลจากการตรวจสอบคุณภาพมาปรับปรุ งแก้ ไข และชี ้แจงผู้เกี่ยวข้ องเพื่อทา
ความเข้ าใจก่อนนาเครื่ องมือไปใช้ ในการเก็บข้ อมูล

5. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
สถานศึกษามีการประชุมชี ้แจงการใช้ เครื่ องมือ และมอบหมายให้ เจ้ าหน้ าที่งานแต่ละงาน
เป็ นผู้เก็บรวบรวมข้ อมูล การเก็บรวบรวมข้ อมูลจากแบบสอบถามใช้ วิธีแจกแบบสอบถามด้ วย
ตนเอง หากเป็ นแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรี ยน/ผู้รั บบริ การจะเก็บข้ อมูลเมื่ อเสร็ จสิ ้นการ
ดาเนิน กิ จ กรรม น าแบบสอบถามกลับ คืนมาเพื่ อตรวจสอบความถูกต้ องสมบูร ณ์ และนาไป
วิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

6. การวิเคราะห์ ข้อมูล
6.1 วิเคราะห์ ข้อมูลจากแบบสอบถาม
เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ง ผลการประเมิ น ตามเกณฑ์ ก ารพิ จ ารณา เจ้ า หน้ า ที่ ง านท าหน้ า ที่
รวบรวมแบบสอบถามที่ได้ รับมาวิเคราะห์ ดังนี ้
1) ข้ อมูลเชิงปริ มาณ
วิเคราะห์การคานวณหาค่าร้ อยละ
2) ข้ อมูลเชิงคุณภาพ
ใช้ วิธีการวิเคราะห์เนื ้อหา
6.2 วิเคราะห์ ข้อมูลจากผลการประเมินมาตรฐานและตัวบ่ งชี ้
นาแบบตรวจสอบรายการแต่ละมาตรฐานมาคานวณผลลัพธ์คะแนนตามเกณฑ์การให้
คะแนน นาผลคะแนนที่ได้ เทียบกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี ้ และนาผลคะแนนแต่
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ละตัวบ่งชี ้มาคานวณค่าเฉลี่ยผลคะแนนแต่ละมาตรฐาน และนาผลลัพธ์ ที่ได้ เทียบกับเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพระดับมาตรฐานตามลาดับ
6.3 เกณฑ์ ท่ ีใช้ ในการประเมินคุณภาพ
ตารางที่ 3.2 แสดงเกณฑ์ การให้ คะแนนรายข้ อ – จานวน 4 ข้ อ
คะแนน
1
2
3
4

เกณฑ์การให้ คะแนน
สถานศึกษามีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ข้ อ 1
สถานศึกษามีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ข้ อ 1 และข้ อ 2
สถานศึกษามีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ข้ อ 1 , ข้ อ 2 และข้ อ 3
สถานศึกษามีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา ข้ อ 1, ข้ อ 2,ข้ อ 3 และข้ อ 4

ตารางที่ 3.3 แสดงเกณฑ์ การให้ คะแนนรายข้ อ – จานวน 5 ข้ อ
คะแนน
1
2
3
4

เกณฑ์การให้ คะแนน
สถานศึกษามีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา มี 0-2 ข้ อ
สถานศึกษามีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา มี 3 ข้ อ
สถานศึกษามีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา มี 4 ข้ อ
สถานศึกษามีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา มี 5 ข้ อ

ตารางที่ 3.4 แสดงเกณฑ์ การให้ คะแนนรายข้ อ – จานวน 6 ข้ อ
คะแนน
1
2
3
4

เกณฑ์การให้ คะแนน
สถานศึกษามีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา มี 0-2 ข้ อ
สถานศึกษามีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา มี 3-4 ข้ อ
สถานศึกษามีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา มี 5 ข้ อ
สถานศึกษามีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา มี 6 ข้ อ
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ตารางที่ 3.5 แสดงเกณฑ์ การให้ คะแนนรายข้ อ – จานวน 7 ข้ อ
คะแนน
1
2
3
4

เกณฑ์การให้ คะแนน
สถานศึกษามีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา มี 0-2 ข้ อ
สถานศึกษามีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา มี 3-4 ข้ อ
สถานศึกษามีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา มี 5-6 ข้ อ
สถานศึกษามีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา มี 7 ข้ อ

ตารางที่ 3.6 แสดงเกณฑ์ การให้ คะแนนตามร้ อยละของผลผลิต
คะแนน
1
2
3
4

เกณฑ์การให้ คะแนน
ผู้สาเร็จการศึกษา/ผู้เรี ยนมีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ต่ากว่าร้ อยละ 50
ผู้สาเร็จการศึกษา/ผู้เรี ยนมีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ร้อยละ 50-74
ผู้สาเร็จการศึกษา/ผู้เรี ยนมีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ร้อยละ 75-89
ผู้สาเร็จการศึกษา/ผู้เรี ยนมีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ร้อยละ 90 ขึ ้นไป

ตารางที่ 3.7 แสดงเกณฑ์ การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่ งชี ้
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
ตารางที่ 3.8 แสดงเกณฑ์ การประเมินคุณภาพระดับมาตรฐาน
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก
คะแนนเฉลี่ยต่า คะแนนเฉลี่ยตังแต่
้
คะแนนเฉลี่ยตังแต่
้
คะแนนเฉลี่ยตังแต่
้
กว่าหรื อเท่ากับ
1.75-2.74
2.75-3.49
3.50-4.00
1.74
7. สรุปและเขียนรายงาน
นาผลการวิเคราะห์ข้อมูลไปเขียนรายงานการประเมินตนเอง และนาเสนอข้ อมูล
ตามลาดับ ดังนี ้
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บทที่ 1 ข้ อมูลพื ้นฐานของสถานศึกษา
บทที่ 2 การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
บทที่ 3 วิธีการประเมินตนเองของสถานศึกษา
บทที่ 4 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
บทที่ 5 สรุปผลการประเมิน
8. นิยามศัพท์ เฉพาะ
8.1 ผู้เรี ยน หมายถึง ผู้เรี ยนหลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐานและผู้เรี ยนการศึกษาเพื่อ
พัฒนาอาชีพ
8.2 ผู้บริหาร หมายถึง ผู้อานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอาเภอบ้ านแพ้ ว
8.3 ผู้รับบริการ หมายถึง ผู้รับบริ การโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการพัฒนาห้ องสมุดประชาชน
8.4 ครูกศน. หมายถึง ครูศนู ย์การเรี ยนชุมชนและครูอาสาสมัครการศึกษานอก
โรงเรี ยนสังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอบ้ านแพ้ ว
8.5 วิทยากร หมายถึง ผู้ทาหน้ าที่ถ่ายทอดความรู้ โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ทักษะอาชีพโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม
และชุมชน และโครงการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8.6 ภาคีเครื อข่าย หมายถึง หน่วยงานที่ร่วมจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั น้ พื ้นฐาน
และโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
8.7 ผู้นาชุมชน หมายถึง กานัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกอบต. นายกเทศมนตรี และเจ้ า
อาวาส
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บทที่ 4
ผลการประเมินตนเอง
ผลการประเมินตนเองของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ
บ้ านแพ้ วขอนาเสนอเป็ นรายมาตรฐาน ดังนี ้
มาตรฐานที่ 1
ปรัชญา วิสัยทัศน์ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และแผนพัฒนาคุณภาพ
ตาราง แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ 1
คะแน
นที่ได้

ตัวบ่ งชี ้
1.1 ปรัชญา วิสยั ทัศน์ เป้าหมายวัตถุประสงค์
กลยุทธ์ การดาเนินงานสอดคล้ องกัน
1.2 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบตั ิ
การประจาปี ครอบคลุมทุกพันธกิจ
1.3 การกากับ ติดตามการดาเนินงานเป็ นไปตาม
แผนและนาผลไปใช้ ในการพัฒนา
เฉลี่ย

ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง พอใช้ ดี

3

/

3

/

3

/

3.00

/

ดีมาก

(3 + 3 + 3) = 9 ÷ 3 = 3.00
สรุปผลการประเมินสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับ ดี
ค่ าเฉลี่ยระดับคุณภาพของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 = 3.00
ข้ อมูลความตระหนัก
ปี งบประมาณ 2552 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอบ้ าน
แพ้ วได้ ให้ ความสาคัญกับการมีส่วนร่ วมของบุคลากรทุกระดับ ในการร่ วมวางแผน ร่ วมปฏิบตั ิ
และร่ วมพัฒนา บุคลากรทุกคนมีส่วนร่ วมในการกาหนดปรัชญา วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
กลยุทธ์ การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบตั ิการประจาปี แผนงานต้ องมี
ความสอดคล้ องกับนโยบายของสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
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ภายใต้ บริ บทและศักยภาพของสถานศึกษา ให้ ความสาคัญกับการนาข้ อมูลสารสนเทศมาใช้ ใน
การวางแผน เพื่อให้ การดาเนินงานสามารถตอบสนองความต้ องการของกลุ่มเป้าหมายได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ข้ อมูลความพยายาม
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอบ้ านแพ้ วได้ นาข้ อมูลผลการ
ดาเนินงานในปี งบประมาณ 2551 มาใช้ เป็ นข้ อมูลในพัฒนาการดาเนินงานปี งบประมาณ 2552
บุคลากรมีส่วนร่วมในกาหนดกรอบทิศทางการดาเนินงาน มีการประชุมบุคลากรเพื่อร่ วมกาหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแผนปฏิบตั ิ การ
ประจ าปี ทัง้ นี ้ โครงการ/กิ จ กรรมที่ บ รรจุอ ยู่ใ นแผนงานมี ค วามสอดคล้ อ งกับ นโยบายและ
ตอบสนองความต้ องการของกลุ่มเป้าหมาย วางโครงสร้ างการบริ หารงานของสถานศึกษา เพื่อ
รองรับการขับเคลื่อนการดาเนินงานอย่างเป็ นระบบ มีการประชุมบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วม
วางแผน ร่วมปฏิบตั ิ ร่ วมติดตาม และร่ วมพัฒนา (วงจรเดรมมิ่ง PDCA) เน้ นการทางานเป็ นทีม
(Team work) มอบหมายหน้ าที่ ความรั บผิดชอบให้ บุคลากรอย่างชัดเจน เพื่ อนาแผนงาน/
โครงการสูก่ ารปฏิบตั อิ ย่างเป็ นรูปธรรม โดยบุคลากรแต่ละคนเป็ นเจ้ าภาพโครงการทาหน้ าที่บริ หาร
โครงการ และเป็ นเจ้ าภาพพื ้นที่เพื่อดูแลการดาเนินงานในพื ้นที่ที่รับผิดชอบ แบ่งพื ้นที่รับผิดชอบ
แบบเจาะลึกรายหมู่บ้าน ในระดับหน่วยงานมีการสร้ างเครื อข่ายแนวร่ วมการดาเนินงาน เพื่อ
บูรณาการในการดาเนินงานร่ วมกันกับหน่วยงานที่ มี เป้าหมายเดียวกันแต่ภ ารกิ จ แตกต่างกัน
ส่งผลให้ เกิดแรงผลักดันให้ การดาเนินงานบรรลุผลยิ่งขึ ้น มีการประชุมบุคลากรภายในสถานศึกษา
เพื่อติดตามผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
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มาตรฐานที่ 2
การจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานนอกระบบ
ตาราง แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ 2
ระดับคุณภาพ
คะแนนที่
ตัวบ่ งชี ้
ได้
ปรับปรุ ง พอใช้ ดี
2.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2
/
2.2 สื่อและแหล่งเรี ยนรู้ที่สอดคล้ องกับหลักสูตรและ
กิจกรรมการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน
2.3 การจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
2.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถ
ในการจัดการเรี ยนรู้ตามหลักการจัดการศึกษา
นอกระบบ
2.5 คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.6 ความรู้ความสามารถของผู้สาเร็จการศึกษานอก
ระบบ
เฉลี่ย

3

/

3

/

3

/

ดีมาก

4

/

2

/
/

2.83

(2 + 3 + 3 + 3 + 4 + 2) = 17÷ 6 = 2.83
สรุปผลการประเมินสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับ ดี
ค่ าเฉลี่ยระดับคุณภาพของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 = 2.83
ข้ อมูลความตระหนัก
ในปี งบประมาณ 2552 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอบ้ าน
แพ้ วให้ ความสาคัญกับการดาเนินงานจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานนอกระบบเป็ นอย่างยิ่ง จึงกาหนด
หลักการดาเนินงานจัดการศึกษาขันพื
้ ้นฐานนอกระบบให้ เน้ นที่คณ
ุ ภาพไม่เน้ นเชิงปริ มาณ ซึ่งสอด
รับกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในปั จ จุบนั ที่ม่งุ เน้ นคุณภาพการศึกษา
สถานศึกษาจึง กาหนดแนวทางในการพัฒ นางานการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานนอกระบบใน 5
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ประเด็น ได้ แก่ การพัฒนาครูและบุคลากร พัฒนาการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ พัฒนาสื่อการเรี ยน
การสอน พัฒนาการวัดผลประเมินผล และการพัฒนาผู้เรี ยน
ข้ อมูลความพยายาม
จากสภาพปั ญหาการดาเนินงานจัดการศึกษาขันพื
้ ้นฐานนอกระบบปี งบประมาณที่ผ่านมา
ทาให้ ต้องกาหนดแนวทางการดาเนินงานให้ ชดั เจนยิ่งขึ ้น มีการประชุมบุคลากรเพื่อระดมความคิด
และวางแนวทางการดาเนินงานร่วมกัน ให้ ความสาคัญกับงานแนะแนว โดยครูต้องทาหน้ าที่เป็ น
ครู แนะแนวให้ ความชัดเจนกับ ผู้ ประสงค์จ ะเข้ า รั บบริ การการศึกษาขัน้ พื น้ ฐานนอกระบบกับ
สถานศึกษา จัดทาระเบียบการสมัครเรี ยน เอกสารแนะแนวการเรี ยนรู้ จัดให้ มีการแนะแนว เพื่อ
สร้ างความรู้ ความเข้ าใจเบื ้องต้ น เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายผู้เรี ยนมีความหลากหลาย ด้ วยวั ยวุฒิ
ประสบการณ์ และพื ้นความรู้ที่แตกต่างกัน มีการสารวจความพึงพอใจต่อการดาเนินงาน เพื่อนา
ข้ อมูลไปพัฒนาการดาเนินงานให้ เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น ซึ่งสถานศึกษาได้ ดาเนินการพัฒนาการ
จัดการศึกษาขันพื
้ ้นฐานนอกระบบอย่างต่อเนื่อง ดังนี ้
1. การพัฒนาครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้ อง
1.1 สถานศึกษาได้ ส่งครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานจัด
การศึกษาขัน้
พื ้นฐานนอกระบบเข้ ารับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
1.2 จัดกิ จ กรรมแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ ภายในสถานศึกษา
โดยใช้
กระบวนการจัดการความรู้ (KM) ให้ ครูพบกลุ่มเพื่อเสริ มทักษะในการจัด การเรี ยนการสอน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเติมเต็มความรู้และให้ ครู มีมาตรฐานการสอนเดียวกัน และมีการเตรี ยมการสอน
เพื่อช่วยเหลือในเนื ้อหาการสอนบางสาระที่ครูไม่มีความชานาญ
2. การพัฒนากระบวนการจัดการเรี ยนรู้ ส่งเสริ มให้ ครูนากระบวนการวิจยั ชัน้
เรี ยนมาใช้ ในการแก้ ปัญหาการจัดการเรี ยนรู้ ปรับแผนการเรี ยนรู้ให้ เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
ดูแลช่วยเหลือให้ คาปรึกษาแก่ผ้ เู รี ยนอย่างใกล้ ชิด จัดกิจกรรมเข้ าค่าย
3. พัฒนาสื่อการเรี ยนการสอน จัดหาสื่อการเรี ยนการสอนบริ การแก่ผ้ เู รี ยน
อย่างทัว่ ถึง เช่น จัดหาหนังสือ จัดทาเอกสารใบความรู้เพิ่มเติม พัฒนาการเอกสารคูม่ ือครู คูม่ ือ
นักศึกษา สมุดบันทึกการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยน และสื่ อการเรี ยนการสอนอื่นๆ เพื่ ออานวยความ
สะดวกแก่ผ้ ูเ รี ยนในการค้ นคว้ าหาความรู้ มี การหมุนเวี ยนสื่ อการเรี ยนการสอนจากห้ องสมุ ด
ประชาชนไปยังศูนย์การเรี ยนชุมชน เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนสามารถเข้ าถึงสื่อการเรี ยนรู้ได้ ทกุ ที่ ทุกเวลา
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4. พัฒนาการวัดผลประเมินผลด้ วยวิธีการที่หลากหลาย ครูและผู้เรี ยนทา
ข้ อตกลงร่ วมกันในการวัดผลประเมินผลตังแต่
้ ต้นภาคเรี ยน โดยมีการวัดผลประเมินจากการใช้
แบบทดสอบย่อย จากใบงาน จากโครงงาน จากกิจกรรมการเรี ยนรู้ตอ่ เนื่อง และการเข้ ารับการ
ทดสอบปลายภาค มีการประเมินผลการเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดภาคเรี ยน
5. การพัฒนาผู้เรี ยน จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยนให้ มีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์
ตามที่สถานศึกษากาหนดและสอดรับกับนโยบายสถานศึกษา 3 D ของกระทรวงศึกษาธิ การ
ได้ แก่ จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรม กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย และยาเสพติด ฯลฯ
กิจกรรมศึกษาแหล่งการเรี ยนรู้ตา่ ง ๆ เพื่อส่งเสริมประสบการณ์ความรู้แก่ผ้ เู รี ยน

มาตรฐานที่ 3
การพัฒนาหลักสูตรและโปรแกรมการเรี ยนรู้ เพื่อการพัฒนาอาชีพทักษะชีวิตและพัฒนา
สังคมและชุมชน
ตารางแสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ 3
ตัวบ่ งชี ้
3.1 การพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้ องกับ
สภาพปั ญหาและความต้ องการของท้ องถิ่น
3.2 สื่อหรื อแหล่งการเรี ยนรู้สอดคล้ องกับ
หลักสูตรและกิจกรรมการเรี ยนรู้
3.3 ครูและบุคลากร มีความสามารถในการจัด
กระบวนการเรี ยนรู้ตามหลักสูตร
3.4 ครูและผู้สอนมีคณ
ุ ลักษณะที่เหมาะสม
3.5 คุณภาพของผู้เรี ยน / ผู้รับบริการ
เฉลี่ย

ระดับคุณภาพ
คะแน
ปรับปรุง พอใช้ ดี
นที่ได้
3

ดี
มาก

/

4

/

3

/

3

/

3

/

3.20

/

(3 + 4 + 3 + 3 + 3) = 16 ÷ 5 = 3.20
สรุปผลการประเมินสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 มีระดับคุณภาพอยูใ่ นระดับ ดี
ค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 = 3.20
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ข้ อมูลความตระหนัก
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอบ้ านแพ้ ว ได้ จดั ทาโครงการ
จัด การศึก ษาเพื่ อ พัฒ นาอาชี พ โครงการจัด การศึก ษาเพื่ อ พัฒ นาทัก ษะชี วิ ต โครงการจัด
การศึก ษาเพื่ อ พัฒ นาสัง คมและชุม ชนและโครงการจัด กระบวนการเรี ย นรู้ ตามหลัก ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงบรรจุอยู่ในแผนปฏิบตั ิการปี งบประมาณ 2552 มอบหมายให้ บุคลากรเป็ น
เจ้ าภาพโครงการแต่ละโครงการ มีการประชุมวางแผนการดาเนินงาน และจากการสารวจความ
ต้ องการของผู้เรี ยนมาใช้ ในการวางแผนจัดกระบวนการเรี ยนรู้ กศน. จากสภาพการดาเนินงาน
ปี งบประมาณ 2552 เป็ นช่วงที่เ กิดปั ญหาวิกฤตเศรษฐกิจ ขึน้ ภายในประเทศ เกิ ดปั ญหาการ
ว่างงาน การดาเนินโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิต โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน และโครงการจัดกระบวนการเรี ยนรู้
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงวางแผนดาเนินการเพื่อรองรับปั ญหาดังกล่าวที่เกิดขึ ้น การ
จัดการศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของสถานศึกษามุ่งส่งเสริ มให้ ผ้ ูเรี ยนมีภูมิค้ มุ กันตนเองจากปั ญหา
เศรษฐกิจ และสามารถพึง่ พาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนสถานศึกษาได้
ให้ ความสาคัญกับการนานโยบายคุณธรรมนาความรู้ ไปสู่การปฏิบตั ิ จึงบรรจุเรื่ องคุณธรรมอยู่ใน
โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
ข้ อมูลความพยายาม
การดาเนินงานของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอบ้ านแพ้ วมี
การสารวจความต้ องการของผู้เรี ยน และจัดทาแผนการดาเนินโครงการ 4 โครงการ ดังนี ้
1. โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
ด าเนิ น การในลั ก ษณะหลั ก สู ต รอาชี พ ระยะสั น้ มี ห ลั ก สู ต รการเรี ย นรู้ ที่
หลากหลายสามารถตอบโจทย์ ก ลุ่ม เป้ าหมายที่ มี ค วามต้ อ งการแตกต่า งกัน บางหลัก สูต รมี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอาชีพ พัฒนาอาชีพในท้ องถิ่น ส่งเสริ มการลดรายจ่ายในครอบครัว และ
ลดต้ น ทุนการผลิ ต ภาคการเกษตร สถานศึก ษาได้ แ สวงหาวิท ยากรที่ มี ประสบการณ์ มี ความ
ชานาญมาเป็ นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริ มให้ ภูมิปัญญาได้ ถ่ายทอดอาชีพในท้ องถิ่น มี
การนิเทศติดตามผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
2. โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
โดยนาสภาพปั ญ หาในชุม ชนมาวิเ คราะห์ ร่ ว มกับ การนา ข้ อ มูล จากการ
สารวจความต้ องการมากาหนดทิศทางในการจัดทาโครงการ และกาหนดกรอบเนื ้อหาการเรี ยนรู้
ทักษะชีวิต เนื่องจากงบประมาณที่ได้ รับจัดสรรให้ ดาเนินการมีคอ่ นข้ างจากัด ดังนัน้ เพื่อให้ การ
ด าเนิ น การสามารถตอบโจทย์ ค วามต้ อ งการในกรอบสาระเนื อ้ หาทัก ษะชี วิ ต ได้ ห ลากหลาย
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จึงดาเนินการในลักษณะโครงการย่อย ได้ แก่ โครงการค่ายคุณธรรม จริ ยธรรม โครงการป้องกัน
ยาเสพติด เป็ นต้ น การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ได้ ประสานความร่ วมมือกับหน่วยงานที่ มีบทบาท
หน้ าที่โดยตรงในเรื่ องนัน้ ๆ เป็ นผู้ถ่ายทอด
3. โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
การดาเนินงานในปี งบประมาณ 2552 สถานศึกษาได้ นาสภาพปั ญหาสังคม
และนโยบายการด าเนิ น งานด้ า นส่ ง เสริ ม คุณ ธรรมน าความรู้ มาวิ เ คราะห์ เพื่ อ จัด หลัก สูต ร
การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนตอบสนองทังความต้
้
องของชุมชน โดยส่งเสริ มให้ เกิดการ
รวมพลังในชุมชน เพื่อร่ วมคิด ร่ วมทา ร่ วมแก้ ปัญหา และรับผิดชอบ สนับสนุนให้ ชุมชนนา
ศัก ยภาพของคนในชุ ม ชน โดยพึ่ ง ทรั พ ยากรที่ มี อ ยู่เ ป็ นหลัก ภายใต้ ก ระบวนการมี ส่ ว นร่ ว ม
สามารถพึง่ พาตนเองได้ อย่างมีความสุข
4. โครงการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ ตามหลักปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สถานศึ ก ษาได้ ด าเนิ น โครงการจัด กระบวนการเรี ย นรู้ ตามหลั ก ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงในปี งบประมาณ 2552 โดยจัดเวทีประชาคม ประชุมบุคลากรเพื่อระดม
ความคิดเพื่อจัดกระบวนการเรี ยนรู้ให้ กบั กลุ่มเป้าหมาย กาหนดจุดเน้ นเพื่อสร้ างความพอเพียงใน
ระดับครอบครัว ให้ ความรู้ กับกลุ่มเป้าหมายให้ มีความรู้ ความเข้ าใจในหลักปรัช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และกิจกรรมส่งเสริมการออม เช่น การ
ทาบัญชีครัวเรื อน การทาปุ๋ยหมักชีวภาพ เป็ นต้ น สรรหาวิทยากรที่มีประสบการณ์ตรงและมีความ
เชี่ยวชาญทาหน้ าที่ถ่ายทอดความรู้ มีการนิเทศติดตามการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง

มาตรฐานที่ 4
การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
ตาราง แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ 4

ตัวบ่ งชี ้
4.1 คุณภาพของการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
เฉลี่ย

ระดับคุณภาพ
คะแน
ดี
นที่ได้ ปรับปรุง พอใช้
/
3

ดีมาก

/

3

สรุปผลการประเมินสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 4 มีระดับคุณภาพอยูใ่ นระดับ ดี
ค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 4 = 3
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ข้ อมูลความตระหนัก
ในด้ านการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอาเภอบ้ านแพ้ ว ได้ จดั ทาโครงการห้ องสมุดประชาชนมีชีวิต เป็ นโครงการต่อเนื่องจาก
การดาเนินงานในปี งบประมาณ 2551 การดาเนินโครงการในปี งบประมาณ 2552 ได้ กาหนด
แผนการพัฒ นาห้ อ งสมุด ซึ่ง เป็ นหนึ่ง ในกลยุท ธ์ ก ารด าเนิ น งานที่ ต้ อ งการพัฒ นาแหล่ง เรี ย นรู้
ให้ บริ การสื่อการเรี ยนรู้ กิจกรรมการเรี ยนรู้ และศูนย์การเรี ยนรู้ตลอดชีวิต ให้ ห้องสมุดเป็ นแหล่ง
การเรี ยนรู้ ที่เป็ นกลไกร่ วมขับเคลื่อนให้ ประชาชนเห็นความสาคัญของการอ่าน ตามที่รัฐบาลได้
ประกาศให้ การอ่านเป็ นวาระแห่งชาติ มีการเผยแพร่กลวิธีรักการอ่าน และนานโยบายห้ องสมุด 3
ดี ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ แก่ หนังสือดี บรรณารักษ์ ดี บรรยากาศดี ไปสู่การดาเนินงาน
อย่างเป็ นรูปธรรม
ข้ อมูลความพยายาม
การดาเนินงานจัดการศึกษาตามอัธยาศัยตามโครงการพัฒนาห้ องสมุดประชาชนมีชีวิต
ได้ ดาเนินการพัฒนาด้ านอาคารสถานที่ทงภายนอกและภายในห้
ั้
องสมุด จัดบรรยากาศการเรี ยนรู้
จัด กิ จ กรรมส่ง เสริ ม การเรี ย นรู้ อย่ า งต่อ เนื่ อ งตลอดทัง้ ปี จัด หาหนัง สื อ และสื่ อ การเรี ย นรู้ ใหม่
ให้ บริ การกับกลุ่มเป้าหมาย โดยให้ ผ้ ูรับบริ การมีส่วนร่ วมในการเสนอความคิดเห็นและความ
ต้ องการ ให้ บริการแบบ Service mind นาสื่อการเรี ยนรู้หมุนเวียนไปยังชุมชนและแหล่งเรี ยนรู้

มาตรฐานที่ 5
การบริหารจัดการ
ตารางแสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ 5
ระดับคุณภาพ
คะแน
ตัวบ่ งชี ้
นที่ได้ ปรับปรุง พอใช้ ดี
5.1 คุณภาพของการพัฒนาบุคลากร
3
/
5.2 การจัดระบบข้ อมูลเพื่อการบริ หารจัดการ

3

5.3 ผู้บริหารมีสมรรถนะในการบริหารองค์กร

4

5.4 คุณภาพของการบริหารจัดการ

3

/

5.5 มีระบบประกันคุณภาพภายใน

3

/
/

เฉลี่ย

ดีมาก

/
/

3.20
(3 + 3+ 4 + 3 + 3) = 16 ÷ 5 = 3.20
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สรุปผลการประเมินสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 5 มีระดับคุณภาพอยูใ่ นระดับ ดี
ค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 5 = 3.20
ข้ อมูลความตระหนัก
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธ ยาศัยอาเภอบ้ านแพ้ ว นาหลักธรรมาภิ
บาลมาใช้ ในการบริ หารสถานศึกษา ยึดหลักความถูกต้ อง การมีส่วนร่ วม หลักความรับผิดชอบ
หลักความคุ้มค่า หลักนิตธิ รรมและหลักคุณธรรม ให้ ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ
โดยบรรจุโครงการพัฒนาบุคลากรไว้ ในแผนปฏิบตั ิการปี 2552 ผู้บริ หารต้ องเป็ นแบบอย่างที่ดีใน
การปฏิบตั งิ าน มุง่ เน้ นผลสัมฤทธิ์ในการดาเนินงาน สามารถรายงานผลข้ อมูลได้ อย่างรวดเร็ วและ
ถูก ต้ อ ง บุค ลากรทุก คนได้ รั บ การพัฒ นาให้ ส ามารถน าคอมพิ ว เตอร์ ม าใช้ ใ นการปฏิ บัติ ง าน
จัด ระบบการบริ ห ารงานภายในสถานศึก ษาให้ ค ล่ อ งตัว สะดวก รวดเร็ ว ตามกลยุท ธ์ ก าร
ดาเนินงานเปี่ ยมคุณ ภาพ และนาระบบการประกันคุณภาพมาใช้ เป็ นเครื่ องมื อในการพัฒ นา
สถานศึกษาให้ ก้าวสูม่ าตรฐาน
ข้ อมูลความพยายาม
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอบ้ านแพ้ ว ส่งเสริ มให้ มีการ
พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง บุคลากรทุกคนได้ รับการพัฒนาให้ เป็ นผู้ใฝ่ เรี ยนรู้ มีการนาความรู้
และประสบการณ์ที่ได้ รับมาใช้ ในการพัฒนางานให้ เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น โดยผู้บริ หารทาหน้ าที่
ส่ง เสริ ม สนับสนุน การปฏิ บัติง านบุค ลากรทุก ระดับ และปฏิ บัติต นเป็ นแบบอย่า งที่ ดีใ นการ
ปฏิ บัติง าน ส่ง เสริ ม ความสามัคคี ในหมู่คณะ เพื่ อสร้ างพลัง ความสามัคคี ร่วมแรง ร่ วมใจใน
สถานศึกษา เปิ ดโอกาสให้ บคุ ลากรทุกระดับมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์
ต่อการดาเนินงาน ส่งเสริ มคุณธรรมและจริ ยธรรมในสถานศึกษา มุ่งเน้ นการให้ บริ การที่ดีแก่
กลุม่ เป้าหมาย มีการนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มาใช้ ในการดาเนินงาน บุคลากรทุกคนสามารถใช้
คอมพิวเตอร์ ได้ นาโปรแกรมIT มาใช้ ในงานทะเบียนนักศึกษา มีการพัฒนาระบบการประกัน
คุณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา เพื่ อ น าผลที่ ไ ด้ จ ากการประเมิ น ไปพัฒ นาและปรั บ ปรุ ง การ
ดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
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มาตรฐานที่ 6
การทางานร่ วมกับภาคีเครื อข่ าย
ตาราง แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ 6
ระดับคุณภาพ
ค่ าเฉลี่
ปรับปรุ พอใ ดี
ดี
ย
ง
ช้
มาก

ตัวบ่ งชี ้
6.1 การมีสว่ นร่วมของภาคีเครื อข่ายในการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย
6.2 การสนับสนุนให้ ภาคีเครื อข่ายจัดการศึกษา
นอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เฉลี่ย

3

/

3

/

3.00

/

(3 + 3) = 6÷ 2 = 3.00
สรุปผลการประเมินสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 6 มีระดับคุณภาพอยูใ่ นระดับ ดี
ค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 6 = 3.00
ข้ อมูลความตระหนัก
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธยาศัยอาเภอบ้ านแพ้ ว ให้ ความสาคัญใน
การสร้ างภาคีเครื อข่ายให้ มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จึง
เป็ นปี ที่มีภาคีเครื อข่ายร่วมดาเนินงานจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีความ
หลากหลาย เช่น หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานท้ องถิ่น สถานศึกษาอื่น ๆ เป็ นต้ น
ข้ อมูลความพยายาม
การด าเนิ น งานในปี งบประมาณ 2552 ศูน ย์ การศึก ษานอกระบบและการศึก ษาตาม
อัธยาศัยอาเภอบ้ านแพ้ ว ได้ ดาเนินการในการประสานงาน ร่ วมมือสนับสนุนเครื อข่ายในการจัด
และพัฒนาการศึกษานัน้ ได้ รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆในการจัดการเรี ยนการสอน อีกทัง้
ยังได้ รับการสนับสนุนเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ในการจัดการศึกษา รวมไปถึงบุคลากรที่เป็ น
ภูมิปัญญาท้ องถิ่น มาช่วยในการจัดกระบวนการเรี ยนการสอน ซึ่งทาให้ การจัดกระบวนการเรี ยน
การสอนสมบูรณ์มากยิ่งขึ ้น
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ผลการประเมินทุกมาตรฐาน
ตารางแสดงผลการประเมินทุกมาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1
ปรัชญา วิสยั ทัศน์ เป้าหมาย วัตถุประสงค์
กลยุทธ์และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มาตรฐานที่ 2
การจัดการศึกษาขันพื
้ ้นฐานนอกระบบ
มาตรฐานที่ 3
การพัฒนาหลักสูตรและโปรแกรมการเรี ยนรู้ เพื่อ
การพัฒนาอาชีพทักษะชีวิตและพัฒนาสังคมและ
ชุมชน
มาตรฐานที่ 4
การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
มาตรฐานที่ 5
การบริ หารจัดการ
มาตรฐานที่ 6
การทางานร่วมกับภาคีเครื อข่าย
เฉลี่ย (3.00 + 2.83 + 3.20 + 3.00 + 3.20 +
3.00) 18.23 ÷ 6 = 3.03

ค่ าเฉลี่ย

ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง พอใช้
ดี

3.00

/

2.83

/

ดีมาก

/

3.20

/

3.00

/

3.20
3.00

/

3.03

/

ค่ าเฉลี่ยของผลการประเมิน 6 มาตรฐาน มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับ ดี
ค่ าเฉลี่ยระดับคุณภาพของสถานศึกษา = 3.03
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บทที่ 5
สรุ ปผลการประเมิน
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอบ้ านแพ้ ว มีผลการประเมิน
ตามมาตรฐานการศึกษานอกโรงเรี ยน ดังนี ้

1. สรุ ปผลการประเมินเป็ นรายมาตรฐาน
1.1 มาตรฐานที่บรรลุเป้าหมายตามแผน ได้ แก่
มาตรฐานที่ 1 ปรัชญา วิสัยทัศน์
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 การจัดการศึกษาขันพื
้ ้นฐานนอกระบบ
มาตรฐานที่ 3 การพัฒนาหลักสูตรและโปรแกรมการเรี ยนรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ
ทักษะชีวิตและพัฒนาสังคมและชุมชน
มาตรฐานที่ 4 การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
มาตรฐานที่ 5 การบริหารจัดการ
มาตรฐานที่ 6 การทางานร่วมกับภาคีเครื อข่าย
1.2 มาตรฐานที่ไม่ บรรลุเป้าหมายตามแผน ไม่มี

2. สรุ ปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาแยกเป็ นรายมาตรฐานตามตัว
บ่ งชี ้
2.1 มาตรฐานที่บรรลุเป้าหมายตามแผนอยูใ่ นระดับดี
มาตรฐานที่ 1 ปรัชญา วิสัยทัศน์
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 การจัดการศึกษาขันพื
้ ้นฐานนอกระบบ
มาตรฐานที่ 3 การพัฒนาหลักสูตรและโปรแกรมการเรี ยนรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ
ทักษะชีวิตและพัฒนาสังคมและชุมชน
มาตรฐานที่ 4 การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
มาตรฐานที่ 5 การบริหารจัดการ
มาตรฐานที่ 6 การทางานร่วมกับภาคีเครื อข่าย
2.2 มาตรฐานที่ไม่บรรลุป้าหมายตามแผนอยูใ่ นระดับ พอใช้ ได้ แก่
(ไม่มี)
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2.3 มาตรฐานที่ไม่บรรลุเป้าหมายตามแผนอยูใ่ นระดับ ปรับปรุง
(ไม่มี)

3. จุดเด่ น จุดด้ อย และแนวทางการพัฒนา
3.1 มาตรฐานที่ 1 ปรั ช ญา วิ สัยทัศ น์ เป้ าหมาย วั ตถุป ระสงค์ กลยุทธ์ และ
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
1) จุดเด่ น
- สถานศึก ษามี ก ารก าหนด ปรั ช ญา วิ สัย ทัศ น์ พัน ธกิ จ เป้ าหมาย กลยุท ธ์
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแผนปฏิบตั กิ ารเป็ นลายลักษณ์ มีความสอดคล้ องกับ พ.ร.บ.
การศึกษาแห่งชาติ สอดคล้ องกับ พ.ร.บ.การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย นโยบาย
ของสานักงาน กศน. ตลอดจนบริบทของพื ้นที่ และสามารถนาไปสูก่ ารปฏิบตั ไิ ด้ อย่างเป็ นรูปธรรม
- มีการกากับติดตามการดาเนินงาน และนาผลที่ได้ ไปใช้ ในการพัฒนา
- ทุก ภาคส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งควรมี ส่ ว นร่ ว มในการก าหนดปรั ช ญา เป้ าหมาย
วิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ของสถานศึกษา
2) จุดที่ควรพัฒนา
- การกาหนดตัวบ่งชีแ้ ละเกณฑ์ การประเมิ นความส าเร็ จของโครงการต้ องมี
ความชัดเจน
3) แนวทางการพัฒนา
- ปรับปรุงการเขียนโครงการของสถานศึกษา โดยกาหนดตัวบ่งชี ้และเกณฑ์การ
ประเมินความสาเร็จที่ชดั เจนและสามารถวัดได้
3.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานนอกระบบ
1) จุดเด่ น
- มีการประเมินผลการใช้ หลักสูตร
- สื่อการเรี ยนรู้มีความหลากหลายและมีคณ
ุ ภาพ
- สถานศึก ษามี การประเมิ น ผลการจัดกิ จ กรรมการเรี ยนรู้ และน าผลไปใช้
พัฒนา
- ครู และบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม จริ ยธรรม และปฏิบตั ิตนตาม
จรรยาบรรณในวิชาชีพ
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจาปี งบประมาณ 2552

กศน.อาเภอบ้ านแพ้ ว

34

- ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้ องควรมีสว่ นร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
- ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษามี คุ ณ วุ ฒิ ต รงตามสาขาวิ ช าที่ จั ด
กระบวนการเรี ยนรู้
- หลักสูตรสถานศึกษาควรพัฒนาให้ เหมาะสมสอดคล้ องกับผู้เรี ยน
2) จุดที่ควรพัฒนา
- กระบวนการเรี ยนรู้ ยังมีรูปแบบไม่หลากหลายตามความต้ องการของ
ผู้เรี ยน
- ครู แ ละบุค ลากรยัง ขาดความสามารถในการใช้ สื่ อ และเทคโนโลยี เ พื่ อ
การศึกษาในการพัฒนาการเรี ยนรู้ของตนเองและผู้เรี ยน
- จานวนผู้เรี ยนที่จบหลักสูตรตามเกณฑ์ที่กาหนด (4 ภาคเรี ยน)
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผู้สาเร็ จการศึกษา
3) แนวทางการพัฒนา
- พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ มีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับผู้เรี ยน กศน.
- จัดกระบวนการเรี ยนรู้ ให้ มีรูปแบบที่หลากหลายตรงกับความต้ องการของ
ผู้เรี ยน
-จัดอบรมพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการใช้ สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาใน
การพัฒนาการเรี ยนรู้ของตนเองและผู้เรี ยน
- จัดระบบให้ ครูดแู ลช่วยเหลือผู้เรี ยนอย่างใกล้ ชิด
3.3 มาตรฐานที่ 3 การพัฒนาหลักสูตรและโปรแกรมการเรี ยนรู้ เพื่อการพัฒนา
อาชีพ ทักษะชีวิต และพัฒนาสังคมและชุมชน
1) จุดเด่ น
- มีการสารวจข้ อมูลสภาพปั ญหาความต้ องการของท้ องถิ่น
- สถานศึกษามีหลักสูตรการเรี ยนรู้ที่สอดคล้ องกับความต้ องการ
2) จุดที่ควรพัฒนา
- สื่อควรมีคณ
ุ ภาพ และตรงกับความต้ องการ
- การจัดทาแผนจัดกระบวนการเรี ยนรู้
3) แนวทางการพัฒนา
-จัดทาหลักสูตรของสถานศึกษาให้ มีความหลากหลายตรงกับความต้ องการ
ของผู้รับบริการ

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจาปี งบประมาณ 2552

กศน.อาเภอบ้ านแพ้ ว

35

- สนับสนุนสื่อที่มีความเหมาะสม มีคณ
ุ ภาพ ตรงกับความต้ องการ และ
เพียงพอ
- ควรอบรมให้ ค วามรู้ ในการจัด ทาแผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ แก่
ผู้เกี่ยวข้ อง
3.4 มาตรฐานที่ 4 การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
1) จุดเด่ น
- ข้ อมูลพื ้นฐานเกี่ยวกับแหล่งเรี ยนรู้และผู้ปัญญาท้ องถิ่น
- สถานศึกษาให้ ความสาคัญกับการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย และมี
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่รองรับการดาเนินการอย่างชัดเจน
- มีการจัดกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการที่สง่ เสริมกระบวนการเรี ยนรู้
- มีการกากับติดตามการดาเนินงานและนาข้ อมูลมาใช้ พัฒนาในการ
พัฒนางาน
2) จุดที่ควรพัฒนา
- ประชาชนยังไม่เห็นประโยชน์ของการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง
3) แนวทางการพัฒนา
- สถานศึกษาต้ องมีแนวทางกระตุ้นส่งเสริ มให้ ประชาชนเห็นความสาคัญ
ของการเรี ยนรู้
3.5 มาตรฐานที่ 5 การบริหารจัดการ
1) จุดเด่ น
- สถานศึกษามีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
- ข้ อมูลสารสนเทศที่ใช้ ในการบริหารจัดการเป็ นปั จจุบนั
- ผู้บริหารมีสมรรถนะในการบริหารองค์กร
- ระบบการบริหารงานภายในมีคณ
ุ ภาพ
- นาระบบประกันคุณภาพมาเป็ นเครื่ องมือในการพัฒนางานทุกกิจกรรม
2) จุดที่ควรพัฒนา
- การติดตาม และประเมินผลการใช้ ระบบฐานข้ อมูล
- พัฒนาคุณภาพ การติดตามตรวจสอบ ทบทวนและประเมินคุณภาพ
มาปรับปรุงการดาเนินงาน
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3) แนวทางการพัฒนา
- ติดตามและประเมินผล เพื่อพัฒนาให้ เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น
- ต้ องทบทวนและประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ การดาเนินงาน
ของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายทุกมาตรฐานและนาผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง
3.6 มาตรฐานที่ 6 การทางานร่ วมกับภาคีเครือข่ าย
1) จุดเด่ น
- บุคลากรภาคีเครื อข่ายมีสว่ นร่วมจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
2) จุดที่ควรพัฒนา
- การพัฒนาบุคลากรภาคีเครื อข่าย
3) แนวทางการพัฒนา
- พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคีเครื อข่ายอย่างจริงจัง

4. ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอบ้ านแพ้ ว ได้ กาหนดทิศทาง
พัฒนาสถานศึกษาในอนาคต โดยกาหนดแนวทางการพัฒนา ดังนี ้
4.1 การพัฒนาองค์ กร
1) นาระบบการวิจยั มาใช้ ในการพัฒนางานการศึกษา
2) มุ่งเน้ นการดาเนินงานเชิงคุณภาพ เพื่อพัฒนางานเข้ าสู่มาตรฐานการศึกษาที่
กาหนด
3) ส่งเสริ มให้ ภาคีเครื อข่ายเข้ ามามีบทบาทในการดาเนินงานจัดการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างเต็มรูปแบบ
4) สนับสนุนให้ มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ ในการดาเนินงาน และการจัดการเรี ยน
การสอนอย่างทัว่ ถึง
5) การขับเคลื่ อนงาน กศน. ต้ องระดมความร่ วมมือจากภาคีเครื อข่าย เพื่อให้
เกิดพลังในดาเนินงาน
4.2 การพัฒนาบุคลากร
1) สถานศึกษาต้ องสร้ างความเข้ มแข็งด้ านวิชาการให้ กบั บุคลากรที่ทาหน้ าที่ใน
การจัดการเรี ยนการสอน
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2) พัฒนาบุคลากรภาคีเครื อข่ายที่มีส่วนร่วมในจัดการศึกษา กศน. เพื่อร่วมผนึก
กาลังในการดาเนินงาน
3) สถานศึกษาต้ องดาเนินการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
4.3 การพัฒนาผู้เรี ยน
1) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยนให้ มีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์ และสอดคล้ องกับ
นโยบายสถานศึกษา 3 D
2) ส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนได้ พฒ
ั นาตนเองตามศักยภาพความพร้ อม โดยครูทาหน้ าที่
อานวยความสะดวก และดูแลช่วยเหลือผู้เรี ยนอย่างเต็มที่
3) ส่งเสริมให้ ผ้ เู รี ยนได้ รับการพัฒนาความรู้ด้าน ICT
4) ส่งเสริมให้ ผ้ เู รี ยนได้ แสวงหาความรู้จากแหล่งเรี ยนรู้ตา่ ง ๆ
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