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บทที่ 1
ข้ อมูลพืน้ ฐาน
ของศูนย์ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ
บ้ านแพ้ ว
1.1 ข้ อมูลสถานศึกษา
1.1.1 ชื่อสถานศึกษา .ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอบ้ านแพ้ ว
สถานที่ตดิ ต่อ เลขที่ 31/8 หมูท่ ี่ 1 ตาบลบ้ านแพ้ ว อาเภอบ้ านแพ้ ว จังหวัดสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์
74120 โทร. 0-3448-3025 โทรสาร 0-3448-3025 E-mail : office@nfebanphaeo.net Website :
www.nfebanphaeo.net

1.1.2 สังกัด สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
สมุทรสาคร สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สานักปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
1.1.3 ประวัตคิ วามเป็ นมาของสถานศึกษา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอบ้ านแพ้ ว เป็ นสถานศึกษาจัดตัง้
โดยประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537 โดยแบ่งใช้ พื ้นที่ของห้ องสมุด
ประชาชน “เฉลิมราชกุมารี ” อาเภอบ้ านแพ้ ว เป็ นสถานที่ทาการชัว่ คราว ต่อมาในปี พ.ศ. 2539 ได้ จดั สร้ าง
อาคาร ที่ทาการถาวรขึ ้นในที่ดนิ ของห้ องสมุดดังกล่าว โดยได้ ความอนุเคราะห์จากท่านเจ้ าอาวาสวัดใหม่
ราษฏร์ นกุ ลู ในการจัดทอดผ้ าป่ าเพื่อหาทุนก่อสร้ างอาคารที่ทาการปั จจุบนั ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอบ้ านแพ้ ว
1.1.4 ข้ อมูลชุมชน
ประวัตคิ วามเป็ นมา
อาเภอบ้ านแพ้ ว เป็ นอาเภอหนึ่งในสามของจังหวัดสมุทรสาคร ตังอยู
้ ่ในบริ เวณพื ้นที่ราบริ มฝั่ ง
คลองดาเนินสะดวกที่เชื่อมต่อระหว่างแม่นา้ ท่าจีนกับแม่น ้าแม่กลอง ประชากรที่อาศัยอยู่ใ นพื ้นที่อาเภอ
บ้ านแพ้ วมีหลายเชื ้อชาติ ได้ แก่ เชื ้อชาติไทย เชื ้อชาติรามัญ เชื ้อชาติจีน และเชื ้อชาติลาว ส่วนใหญ่จะนับถือ
พุทธศาสนา ซึ่งเป็ นพื ้นฐานของจารี ตประเพณีและวัฒนธรรมในลักษณะผสมผสาน ทังหมดด
้
ารงชีวิตอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุขด้ วยการประกอบอาชีพ ทานา ทาสวน ทาสวนกล้ วยไม้ ทาสวนพืชผักนานาชนิด และ
เลี ้ยงปลา เลี ้ยงกุ้ง ผลิตผลทางการเกษตรที่สาคัญของอาเภอ ได้ แก่ มะพร้ าวน ้าหอม มะนาว องุ่น ฝรั่ง ชมพู่
แก้ วมังกร เป็ นต้ น
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คาว่า "บ้ านแพ้ ว" มีที่มาจากสัญลักษณ์ของคนยุคก่อนในสมัยที่พื ้นที่อาเภอบ้ านแพ้ วมีสภาพ
เป็ นป่ าทึบ อุดมสมบูรณ์ด้วยสัตว์ป่า ทังสั
้ ตว์บก สัตว์น ้า และไม้ นานาชนิด ทาให้ มีผ้ คู นบริ เวณใกล้ เคียงเดิน
ทางเข้ ามาล่าสัตว์และแสวงหาผลิตผลจากป่ า เพื่อดารงชีวิต ด้ วยเหตุที่พื ้นที่ดงั กล่าวมีบริ เวณกว้ างและมีลา
ธารธรรมชาติม าก ที่ ส าคัญ ได้ แ ก่ บ ริ เ วณคลองหมู่ท อดและคลองแพ้ ว จึง กลายเป็ นแหล่ง นัด พบของ
ประชาชน ซึง่ จะหาไม้ ไผ่หรื อต้ นไม้ สงู แล้ วนาผ้ าไปผูกไว้ (เรี ยกว่า แพ้ วธง) เพื่อป้องกันการหลงทางและ เป็ น
จุดนัดพบ จนกระทัง่ ประชาชนอพยพมาอาศัยอยูใ่ นพื ้นที่มากขึ ้นจึงเรี ยกชื่อชุมชนว่า "หมูบ่ ้ านแพ้ ว"
สภาพภูมิประเทศ
อาเภอบ้ านแพ้ วมีขนาดพื ้นที่ 245.031 ตารางกิโลเมตร หรื อประมาณ 153,144 ไร่ อาณาเขต
ติดต่อกับเขตการปกครองข้ างเคียง ดังนี ้
 ทิศเหนือ ติดต่อกับอาเภอสามพราน (จังหวัดนครปฐม)
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอาเภอกระทุม่ แบน
 ทิศใต้ ติดต่อกับอาเภอเมืองสมุทรสาคร และอาเภอเมืองสมุทรสงคราม (จังหวัด
สมุทรสงคราม)
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับอาเภอดาเนินสะดวกและอาเภอบางแพ (จังหวัดราชบุรี)
คลอง ประกอบด้ วย คลองธรรมชาติ และคลองที่ได้ ทาการขุดขึ ้นเพื่อนาน ้าจืดมาใช้ ในการ
เพาะปลูกพืชเป็ นจานวนมาก ซึง่ มีคลองหลายสายเชื่อมโยงระหว่างแม่น ้าท่าจีนกับแม่น ้าแม่กลอง คลอง
เหล่านี ้นอกจากจะช่วยในการระบายน ้าแล้ วยังใช้ ในการชลประทานและการคมนาคมด้ วย คลองสาคัญใน
เขตอาเภอบ้ านแพ้ ว มีคลองที่เชื่อมแม่น ้าท่าจีนกับแม่น ้าแม่กลอง ได้ แก่ คลองดาเนินสะดวก และคลอง
สุนขั หอน
เขตการปกครอง
อาเภอบ้ านแพ้ ว แบ่งเขตการปกครองออกเป็ น 12 ตาบล 98 หมูบ่ ้ าน ได้ แก่
1. ตาบลบ้ านแพ้ ว
มี 10 หมูบ่ ้ าน
2. ตาบลหลักสาม
มี 13 หมูบ่ ้ าน
3. ตาบลยกกระบัตร
มี 12 หมูบ่ ้ าน
4. ตาบลโรงเข้
มี 10 หมูบ่ ้ าน
5. ตาบลหนองสองห้ อง
มี 9 หมูบ่ ้ าน
6. ตาบลหนองบัว
มี 10 หมูบ่ ้ าน
7. ตาบลหลักสอง
มี 7 หมูบ่ ้ าน
8. ตาบลเจ็ดริว้
มี 5 หมูบ่ ้ าน
รายงานการประเมินตนเอง (SAR ) กศน.อาเภอบ้ านแพ้ ว ปี งบประมาณ 2553

หน้ า 2

9. ตาบลคลองตัน
มี 10 หมูบ่ ้ าน
10. ตาบลอาแพง
มี 7 หมูบ่ ้ าน
11. ตาบลสวนส้ ม
มี 5 หมูบ่ ้ าน
12. ตาบลเกษตรพัฒนา
มี 5 หมูบ่ ้ าน
การปกครองส่ วนท้ องถิ่น
อาเภอบ้ านแพ้ ว ประกอบด้ วยองค์การปกครองส่วนท้ องถิ่น 10 แห่ง ได้ แก่
 เทศบาลตาบลบ้ านแพ้ ว ครอบคลุมพื ้นที่บางส่วนของตาบลบ้ านแพ้ วและตาบลหลักสาม
 เทศบาลตาบลเกษตรพัฒนา ครอบคลุมพื ้นที่ตาบลเกษตรพัฒนาทังต
้ าบลและบางส่วนของ
ตาบลคลองตัน
 เทศบาลตาบลหลักห้ า ครอบคลุมพื ้นที่ตาบลยกกระบัตร ตาบลโรงเข้ ตาบลหนองสองห้ อง
และตาบลหนองบัวทังต
้ าบล
 องค์การบริหารส่วนตาบลบ้ านแพ้ ว ครอบคลุมพื ้นที่ตาบลบ้ านแพ้ ว
(นอกเขตเทศบาลตาบลบ้ านแพ้ ว)
 องค์การบริหารส่วนตาบลหลักสาม ครอบคลุมพื ้นที่ตาบลหลักสาม
(นอกเขตเทศบาลตาบลบ้ านแพ้ ว)
 องค์การบริหารส่วนตาบลหลักสอง ครอบคลุมพื ้นที่ตาบลหลักสองทังต
้ าบล
 องค์การบริหารส่วนตาบลเจ็ดริว้ ครอบคลุมพื ้นที่ตาบลเจ็ดริว้ ทังต
้ าบล
 องค์การบริหารส่วนตาบลคลองตัน ครอบคลุมพื ้นที่ตาบลคลองตัน
(นอกเขตเทศบาลตาบลเกษตรพัฒนา)
 องค์การบริหารส่วนตาบลอาแพง ครอบคลุมพื ้นที่ตาบลอาแพงทังต
้ าบล
 องค์การบริหารส่วนตาบลสวนส้ ม ครอบคลุมพื ้นที่ตาบลสวนส้ มทังต
้ าบล

รายงานการประเมินตนเอง (SAR ) กศน.อาเภอบ้ านแพ้ ว ปี งบประมาณ 2553

หน้ า 3

1.1.5 สรุ ปข้ อมูลของสถานศึกษา
1) ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเภท
ชื่อ-สกุล /ตาแหน่ง/วุฒิการศึกษา /สาขา
1. ผู้บริหาร ผู้บริหาร ชื่อ นายเอนก ปานทิพย์ ตาแหน่ง ผู้อานวยการสถานศึกษา วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
(กศ.ม.)
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 4 คน
1) นางศิริวรรณ เอี ้ยงชะอุ่ม ตาแหน่ง ครูอาสาสมัคร วุฒิการศึกษา ปริ ญญาตรี (ค.บ.)
2) นางมาฆนาฏ สุขเงิน
ตาแหน่ง ครูอาสาสมัคร วุฒิการศึกษา ปริ ญญาตรี (ศศ.บ.)
3) นางสาวอรุณวรรณ แสงทอง ตาแหน่ง ครูอาสาสมัคร วุฒิการศึกษา ปริ ญญาตรี (ศศ.บ.)
4) นางสาวศิราณีย์ ศรี เจริ ญ ตาแหน่ง ครูอาสาสมัคร วุฒิการศึกษา ปริ ญญาตรี (ศศ.บ.)
3. ลูกจ้ าง ครู ศรช. จานวน 14 คน
ชัว่ คราว 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.)
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4. อื่น ๆ
ระบุ……

ครูประจากลุม่ 1 คน
1) นายอลงกร เต๋งสมุทร ตาแหน่ง ครู ปวช. วุฒิการศึกษา ปวส. สาขา บัญชี
- อาสาสมัคร กศน. 12 คน

2) ข้ อมูลผู้เรี ยน / ผู้รับบริการ
(1) หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน จานวนรวมทังสิ
้ ้น. คน
จานวนนักศึกษาแยกตามเพศ
ชาย
หญิง
รวม

ระดับ

หมายเหตุ

หลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2544
ระดับประถม
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รวม

40
258
519
817

62
359
587
1,008

102
617
1106
1,825

หลักสูตรการการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
(หลักสูตรทัว่ ประเทศ)
ระดับ
ชาย
หญิง
รวม
9
ระดับประถม
4
5
110
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
51
59
145
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
80
65
รวม
139
129
393
รวมนักศึกษาทัง้ หมด
956
1,137
2,218
(2)
(3)
(4)
(5)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จานวน 92 คน
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ จานวน 448 คน
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต จานวน1,290 คน
การจัดการศึกษาพัฒนาชุมชนและสังคม จานวน 873 คน
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(6)
(7)
(8)
(9)

เศรษฐกิจพอเพียง จานวน 1,241 คน
ส่งเสริมการรู้หนังสือ จานวน 54 คน
กิจกรรมห้ องสมุด จานวน 20,184 คน
การจัดการศึกษาสาหรับผู้สงู อายุ จานวน 70 คน

3) กศน. ตาบล และศูนย์การเรี ยนชุมชน
(1) กศน. ตาบล จานวน 12 แห่ง ดังนี ้
กศน. ตาบล
กศน. ตาบลบ้ านแพ้ ว
กศน. ตาบลหลักสาม
กศน. ตาบลยกกระบัตร
กศน. ตาบลหนองสองห้ อง
กศน. ตาบลโรงเข้
กศน. ตาบลหนองบัว
กศน. ตาบลเกษตรพัฒนา
กศน. ตาบลเจ็ดริว้
กศน. ตาบลคลองตัน
กศน. ตาบลสวนส้ ม
กศน. ตาบลอาแพง
กศน. ตาบลหลักสอง

จานวนนักศึกษา
ประถม มัธยมศึกษา มัธยมศึกษา
ศึกษา
ตอนต้ น ตอนปลาย
57
95
6
67
83
1
85
116
7
49
68
12
34
112
7
58
89
9
65
115
5
47
83
6
50
80
10
45
80
30
40
96
4
61
81

รวม
(คน)
152
156
202
124
158
154
189
135
136
135
166
146

(2) ศูนย์การเรี ยนชุมชน จานวน 1 แห่ง ดังนี ้
จานวนนักศึกษา
รวม
ศูนย์ การเรี ยน/สถานที่พบ
ประถม มัธยมศึกษา มัธยมศึกษา
(คน)
กลุ่ม
ศูนย์การเรี ยนชุมชนตาบล
บ้ านแพ้ ว

ศึกษา

ตอนต้ น

ตอนปลาย

14

69

125

208

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวสกุลรัตน์ เฮ้ งเจริ ญสุข
นางสาวรรณละภา โตแดง
นางสาวอารี ย์ ฉิมบุญอยู่
นางสาวอ้ อมใจ จันทร์ เนียม
นางสาวพันธชา ยังมาก
นางสาวกัญญา หง์สมศรี
นางสาววิมาภรณ์ วุฒิพงศ์
นางสาวบีบีฮวา สะมัท
นายสยาม ชูกร
นายชาคริ ต จันทร์ ตรี
นายชาญชัย สุนทรชื่น
นางสาวสุรินธร นาคคุ้ม

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวอุไรวรรณ ปานเนือง

(3) กลุม่ นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ จานวน 1 แห่ง ดังนี ้
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สถานที่พบกลุ่ม
กศน.อาเภอบ้ านแพ้ ว

สาขา
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ

รวม (คน)
92 คน

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวจุฑามาศ อยู่คา
นายอลงกร เต๋งสมุทร

4) ทรัพยากรและงบประมาณ
 เงินงบประมาณ 5,948,510 บาท
 เงินนอกงบประมาณ 113,006.99 บาท
การใช้ จา่ ยงบประมาณ
ประเภทกิจกรรม
จานวนงบประมาณ (บาท)
งบการบริหารจัดการ
163,200 บาท
- กศน.อาเภอบ้ านแพ้ ว
- ห้ องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี ”
297,940 บาท
อาเภอบ้ านแพ้ ว
งบจัดกิจกรรม
- การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
252,000 บาท
- การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
48,000 บาท
- การจัดการศึกษาพัฒนาชุมชนและสังคม
168,000 บาท
- เศรษฐกิจพอเพียง
135,600 บาท
- ส่งเสริมการรู้หนังสือ
29,700 บาท
- อาสาสมัคร กศน
9,000 บาท
- การจัดการศึกษาสาหรับผู้สงู อายุ
49,000 บาท
โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 15 ปี เรี ยน
ดี เรี ยนฟรี อย่างมีคณ
ุ ภาพ
592,520 บาท
- ค่าหนังสือเรี ยน
672,030 บาท
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน
2,666,520 บาท
- เงินอุดหนุน (รายหัว )
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ประเภทกิจกรรม
งบดาเนินงานภายใต้ โครงการไทยเข้ มแข็ง
2555
- จัดหา ICT กศน.ตาบล
- จัดหา ICT ห้ องสมุดประชาชน
- จัดหาวัสดุ กศน.ตาบล
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของ
ห้ องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี ”
จัดหาหนังสือ สื่ออิเลคทรอนิกส์ห้องสมุด
ประชาชน “เฉลิมราชกุมารี ”

จานวนงบประมาณ (บาท)

207,000 บาท
102,000 บาท
6,000 บาท
100,000 บาท
450,000 บาท

5) ภูมิปัญญาท้ องถิ่นและแหล่งเรี ยนรู้ในชุมชน
(1) ภูมิปัญญาท้ องถิ่น
ชื่อ – สกุลภูมิปัญญา

ที่อยู่ / สถานที่ตดิ ต่ อ

คุณสมพร เทียนมณี
คุณลัดดา พจน์สวุ รรณ
คุณจาเนียร กุณาศล
คุณอุ้มพร อูฉ่ าย
นางสุกญ
ั ญา คงวิจิตร
นางสุดาทิพย์ มีแสงเงิน
นางเพิ่ม แก้ วอยู่
นางปราณีต สุขสาคร
กลุม่ ที่นอนบ้ านคลองหลวง
คุณแสวง เรื องรอง
ชิงชัยแคลตัส

หมู่ 1 ต.หลักสาม อ.บ้ านแพ้ ว
หมู่ 1 ต.ยกกระบัตร อ.บ้ านแพ้ ว
หมู่ 5 ต.สวนส้ ม อ.บ้ านแพ้ ว
หมู่ 7 ต.หลักสาม อ.บ้ านแพ้ ว
หมู่ 3 ต.สวนส้ ม อ.บ้ านแพ้ ว
หมู่ 5 ต.หลักสอง อ.บ้ านแพ้ ว
หมู่ 4 ต.ยกกระบัตร อ.บ้ านแพ้ ว
หมู่ 5 ต.คลองตัน อ.บ้ านแพ้ ว
หมู่ 5 ต.อาแพง อ.บ้ านแพ้ ว
หมู่ 5 ต.คลองตัน อ.บ้ านแพ้ ว
หมู่ 6 ต.บ้ านแพ้ ว อ.บ้ านแพ้ ว

หลักสูตร /องค์ ความรู้ /
ความชานาญ/ประสบการณ์
นาฏศิลป์ / ราไทย
ศิลปประดิษฐ์
ดนตรี ไทย
นวดแผนไทย
ศิลปประดิษฐ์
น ้าว่านหางจรเข้
น ้าสมุนไพร
น ้าสมุนไพร
การทาที่นอน
การทาน ้าส้ มควันไม้
เกษตร/เพาะปลูก
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(2) แหล่งเรี ยนรู้ในชุมชน
ชื่อแหล่ งเรี ยนรู้
ศูนย์เรี ยนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
วัดหลักสี่ราษฎร์ สโมสร
ศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักครอบครัวอาแพง
วัดเจ็ดริ ว้
พิพิธภัณฑ์ของเก่า ผู้ใหญ่ประทีป
วิทยุชมุ ชนตาบลเกษตรพัฒนา
ไอ เดีย ไอ แอม
สวนกล้ วยไม้

ที่ตงั ้ /สถานที่ติดต่ อ
ตาบลคลองตัน
ตาบลยกกระบัตร
ตาบลอาแพง
ตาบลเจ็ดริว้
ตาบลบ้ านแพ้ ว
ตาบลเกษตรพัฒนา
ตาบลหนองสองห้ อง
ตาบลหลักสอง

วัดหนองบัว
วัดราษฏร์ ศรัทธากระยาราม
ศูนย์เรี ยนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้ านโคกหลวง
ศูนย์เรี ยนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ตาบลหนองบัว
ตาบลหลักสาม
ตาบลโรงเข้
ตาบลหลักสอง

6) ภาคีเครื อข่าย
ชื่อภาคีเครือข่ าย
เทศบาล / อบต.
อาสาสมัครสาธารณสุข
สถานีอนามัย
ชมรมผู้สงู อายุ

ที่อยู่ / สถานที่ตดิ ต่ อ
ทุกตาบล
ทุกตาบล
ทุกตาบล
ทุกตาบล

องค์ ความรู้
เรี ยนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง
ศิลปะ – ประวัตศิ าสตร์
อาชีพ/ศิลปวัฒนธรรม/สังคม
ประวัตชิ มุ ชนรามัญ (มอญ)
ศิลปะ
การศึกษา/สื่อสารมวลชน
อาชีพ(เปเปอร์ มา่ เช่)
เกษตรกรรม
(การเพาะปลูกกล้ วยไม้ )
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ศาสนา
เรี ยนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง
เรี ยนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรม กศน.ที่จัด/ร่ วมจัด
ด้ านทรัพยากร ด้ านข้ อมูล สถานที่
ด้ านข้ อมูล ประสานงานในพื ้นที่
ด้ านสุขภาพอนามัย วิทยากร
ด้ านการศึกษา สุขภาพอนามัย

7) ผลงาน/ โครงการดีเด่ น ผลงานที่ภาคภูมิใจของสถานศึกษา
โครงการการจัดการศึกษาสาหรับผู้สงู อายุ
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1.2 ผลการวิเคราะห์ SWOT ของสถานศึกษา
จุดแข็ง ( Strengths)
สถานศึกษามีการพัฒนาระบบการเรี ยนการสอนที่สอดคล้ องต่อสภาวการณ์ปัจจุบนั ที่นาเสนอ
การจัด การเรี ย นการสอนหลายรู ป แบบ ให้ ผู้ เรี ย น / ผู้ รั บ บริ ก าร มี ท างเลื อ กในการเรี ย นรู้ มากขึ น้
รวมทัง้ การมีบุคลากรที่สามารถเรี ยนรู้ งานใหม่ ๆ ซึ่งเป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนางาน
และมีผ้ บู ริหารที่มีวิสยั ทัศน์ทางการศึกษา
จุดอ่ อน ( Weaknesses )
สถานศึก ษาควรพัฒ นาในเรื่ องการจัดการความรู้ ในชุม ชน เนื่ องจากไม่มี การถ่ายทอดความรู้
ระหว่างบุคคล ทาให้ การนาความรู้เดิมมาบูรณาการร่วมกับความรู้ที่ได้ มาใหม่ไม่เกิด ซึ่งขณะนี ้สถานศึกษา
ไม่มีการสะสมความรู้ที่มีอยู่เดิมอย่างเป็ นระบบ เมื่อไม่มี ความรู้ใหม่อีกทังความรู
้
้ เดิมไม่ได้ เก็บไว้ ด้วยแล้ ว
สถานศึกษาจึงไม่มีการสะสมความรู้ไว้ ให้ ครู/บุคลากรรุ่นต่อไป
โอกาส ( Opportunities)
1. มีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานระดับอาเภอและผู้นาท้ องถิ่นอย่างสม่าเสมอและ
ต่อเนื่อง
2. ชุมชนมีแหล่งเรี ยนรู้ที่สามารถศึกษาค้ นคว้ าได้
3. ประชาชน / ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นให้ ความร่วมมือและสนับสนุนการจัด
การศึกษา
อุปสรรค ( Threats )
1. งบประมาณที่เป็ นงบอุดหนุนรายหัวของนักศึกษาเพื่อการจัดการศึกษาน้ อยมากเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับการศึกษาในระบบในระดับเดียวกัน และงบอุดหนุนรายหัวส่วนใหญ่ใช้ เป็ นค่าตอบแทน
ครูผ้ สู อนทาให้ เหลือใช้ เพื่อการดาเนินการน้ อยมาก
2. ระดับนโยบายไม่ให้ ความสาคัญกับงานการศึกษานอกโรงเรี ยนเท่าที่ควร จึงขาดการ
สนับสนุนอย่างจริงจัง
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1.3 วิสัยทัศน์ (Vision)
ประชาชนอาเภอบ้ านแพ้ วได้ รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคณ
ุ ภาพ อย่างทัว่ ถึง และเท่าเทียมกัน เพื่อให้
เกิดสังคมแห่งการเรี ยนรู้

1.4 พันธกิจ (Mission)
1.4.1 จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และส่งเสริมการศึกษา
ในระบบให้ มีคณ
ุ ภาพ
1.4.2 ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของภาคีเครื อข่ายในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
1.4.3 พัฒนาและส่งเสริมการนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใช้ ให้ เกิดประสิทธิภาพต่อ
การศึกษาตลอดชีวิต
1.4.4 พัฒนาบุคลากร และภาคีเครื อข่ายเพื่อการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย
1.4.5 ส่งเสริมชุมชนให้ พฒ
ั นากระบวนการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต เพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน

1.5 เป้าหมาย
1.5.1 คนไทยได้ รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทัว่ ถึง ครอบคลุม และเป็ นธรรม
1.5.2 ผู้เรี ยนและผู้รับบริการได้ รับการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพได้ มาตรฐานและมี คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ เพื่อให้ มีความเชื่อมัน่ ศรัทธาในการปกครองระบอบ ประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ น
ประมุข (Democracy) มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีความภาคภูมิใจในความเป็ นไทย (Decency) และมี
ภูมิค้ มุ กันภัยจากยาเสพติด (Drug-Free)
1.5.3 ชุมชนมีการจัดการความรู้และกระบวนการเรี ยนรู้เพื่อสร้ างสังคมแห่งการเรี ยนรู้ตลอด
ชีวิต
1.5.4 แหล่งการเรี ยนรู้มีอยู่อย่างทัว่ ถึงและได้ รับการพัฒนาเพื่อสนองตอบความต้ องการการ
เรี ยนรู้ของประชาชน
1.5.5 ภาคีเครื อข่ายมีศกั ยภาพในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
1.5.6 สถานศึกษานาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใช้ ในการบริการการเรี ยนรู้แก่ประชาชน
อย่างมีประสิทธิภาพ
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1.6 โครงสร้ างการบริหาร

ผู้อานวยการ
กรรมการสถานศึกษา

กลุ่มอานวยการ

งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานธุรการและสารบรรณ
งานนโยบายและแผนงาน
งานโครงการเนื่องจาก
พระราชดาริ
งานบุคลากร
งานภาคีเครื อข่าย
งานแผนปฏิบตั กิ ารไทย
เข้ มแข็ง
งานประชาสัมพันธ์
งานประกันคุณภาพ
งานอาคารสถานที่
ยานพาหนะ

กลุ่มส่ งเสริมและบริการ
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย

งานการศึกษา
ขันพื
้ ้นฐาน
งานการศึกษา
เพื่อพัฒนาอาชีพ
งานการศึกษา
เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
งานการศึกษาเพื่อ
พัฒนาสังคมและชุมชน
งานเศรษฐกิจพอเพียง

กลุ่มส่ งเสริมการศึกษา
ตามอัธยาศัยและ
การศึกษาตลอดชีวิต

งานห้ องสมุดประชาชน
“เฉลิมราชกุมารี ”
อาเภอบ้ านแพ้ ว

กลุม่ เป้าหมายพิเศษ
งานส่งเสริมการรู้
หนังสือ
งานยกระดับการศึกษา
วัยแรงงาน
งานส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรม กศน.ตาบล
งานแนะแนวการศึกษา
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บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละกลุม่ /ฝ่ าย และงาน ดังนี ้
1. กลุ่มอานวยการ มีหน้ าที่และความรับผิดชอบงานต่าง ๆ ดังนี ้
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานธุรการและสารบรรณ
งานนโยบายและแผนงาน งานข้ อมูล/สารสนเทศ
งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
งานบุคลากร
งานภาคีเครื อข่ายการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย/งานโครงการพิเศษ
งานแผนปฏิบตั กิ ารไทยเข้ มแข็ง (SP 2 ) และนโยบายการจัดการศึกษาโดยไม่เสีย
ค่าใช้ จา่ ย 15 ปี อย่างมีคณ
ุ ภาพ
1.9 งานประชาสัมพันธ์ , โสตทัศนศึกษา
1.10 งานประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
1.11 งานอาคารสถานที่ ยานพาหนะ
2. กลุ่มส่ งเสริมและบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีหน้ าที่ส่งเสริ ม
และจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีความรับผิดชอบงานต่าง ๆ ดังนี ้
2.1 งานการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้ น มัธยมศึกษาตอน
ปลาย และประกาศนียบัตรวิชาชีพ
2.2 งานการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
2.3 งานการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
2.4 งานการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
2.5 งานเศรษฐกิจพอเพียง
2.6 งานกลุม่ เป้าหมายพิเศษ
2.7 งานส่งเสริมการเรี ยนรู้หนังสือ
2.8 งานยกระดับการศึกษาวัยแรงงาน และจัดการศึกษาในสถานประกอบการ
2.9 งานส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม กศน. ตาบล
2.10 งานส่งเสริมการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในพื ้นที่ มี
หน้ าที่สง่ เสริมบริการและจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามนโยบายและแผน
ของสถานศึกษาในพื ้นที่และงานที่ได้ รับมอบหมาย
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2.11 งานแนะแนวการศึกษาและการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย
3. กลุ่มส่ งเสริ มการศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิต มีหน้ าที่ส่งเสริ มการศึกษา
ให้ กบั กลุม่ เป้าหมายทัว่ ไป จัดแหล่งการเรี ยนรู้
3.1 งานห้ องสมุดประชนชน “เฉลิมราชกุมารี ” อาเภอบ้ านแพ้ ว และแหล่งการเรี ยนรู้

1.7 สรุ ปผลการดาเนินการ
ผลการดาเนินงานตามโครงการ / กิจกรรมของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอาเภอบ้ านแพ้ ว ปี งบประมาณ 2551 – 2553 รวมระยะเวลา 3 ปี ดังนี ้
โครงการ /กิจกรรม

ผลผลิตปี งบประมาณ
2552

2551

2553

เป้าหมาย ผลผลิต เป้าหมาย ผลผลิต เป้าหมาย

1.การส่งเสริมการรู้หนังสือ
2.การจัดการศึกษา
เทียบเท่าการศึกษาขัน้
พื ้นฐาน
2.1 ระดับประถมศึกษา
2.2 ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ น
2.3 ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
2.4 ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
3. การศึกษาเพื่อพัฒนา
อาชีพ
4. การศึกษาเพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิต
5. การศึกษาเพื่อพัฒนา
สังคมและชุมชน

ผลผลิต

-

-

70

70

54

54

150

88

80

102

200

111

1,500

868

1,000

860

800

726

1,500

1,498

1,500

1,451

1,400

1,248

80

96

90

145

140

158

300

321

220

230

260

448

800

885

700

800

480

1,290

300

303

-

-

240

873
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โครงการ /กิจกรรม

ผลผลิตปี งบประมาณ
2552

2551

2553

เป้าหมาย ผลผลิต เป้าหมาย ผลผลิต เป้าหมาย

6. การจัดการเรี ยนรู้ตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
7. การศึกษาสาหรับ
ผู้สงู อายุ
8.การศึกษาตามอัธยาศัย

ผลผลิต

110

156

100

100

1,200

1,241

-

-

80

80

70

70

5,000

10,950

5,000

21,118

10,000

20,184
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บทที่ 2
ระบบการประกันคุณภาพภายใน
1. การประกันคุณภาพการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษา เป็ นภารกิจที่สาคัญยิ่งสาหรับสถานศึกษาที่กาหนดไว้ ในพระ
ราช บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 เป็ นส่วนหนึ่งใน
กระบวนการบริ ห ารการศึก ษาที่ จ ะต้ อ งปฏิ บัติ โ ดยมุ่ ง เน้ นให้ ผ้ ู รั บ บริ ก ารทางการศึ ก ษาที่ มี คุณ ภาพ
พระราชบัญญัติการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 กาหนดอานาจหน้ าที่ของ
สานักงานกศน.ที่เกี่ยวกับมาตรฐานและคุณภาพการจัดการศึกษาไว้ ในมาตรา 14 (2) จัดทาข้ อเสนอแนะ
นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนและมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และ (3) ส่งเสริ ม
สนับสนุนและดาเนินการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ... นัยแห่งบทบัญญัตินี ้ มุ่งหวังให้ การจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมีมาตรฐานในแนวเดียวกัน
การกาหนดมาตรฐาน เป็ นการกาหนดความคาดหวังที่ชดั เจนสาหรับ ผู้บริ หาร ผู้สอน ผู้เรี ยน
ชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้ องในการจัดการศึกษา ที่จะใช้ มาตรฐานเป็ นเครื่ องมือในการ
กากับการดาเนินงานเชิงคุณภาพ ถ้ าไม่มีมาตรฐานสาธารณชนก็จะไม่ทราบว่า สาระสาคัญที่แท้ จริ งของ
การจัดการศึกษาอยู่ที่ใด คุณภาพของคนที่ชาติต้องการเป็ นอย่างไร การจัดการเรี ยนการสอนปั จจุบนั ต้ อง
ไปในทิศทางใด คุณภาพการจัดการศึกษาแต่ละแห่งมีจุดเด่น จุดควรพัฒนาในเรื่ องใดบ้ าง เนื่องจากไม่มี
อะไรเป็ นเครื่ องชี ้วัดเทียบเคียง ทาให้ ขาดความรับผิดชอบต่อสาธารณชน (Accountability) การกาหนดให้
มี ม าตรฐานท าให้ ส ถานศึก ษาต้ อ งถื อ เป็ นความรั บผิ ด ชอบที่ จ ะทาให้ ผ้ ูเรี ย นมี คุณ ภาพตามมาตรฐาน
คุณภาพครูที่ต้องจัดการเรี ยนการสอนให้ ได้ มาตรฐาน คุณภาพการบริ หารจัดการ ตลอดจนคุณภาพด้ าน
การจัด สถานศึก ษาให้ เ ป็ นชุม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ นอกจากนี ม้ าตรฐานยัง น ามาใช้ เ ป็ นแนวทางให้ กับ
สาธารณชนเข้ ามามีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา ให้ การสนับสนุน ส่งเสริ มสถานศึกษาในด้ านต่าง ๆ ได้
เพื่ อให้ คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษานัน้ ๆสูง ขึน้ ตามความคาดหวัง ของสัง คม (สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน,2550 : 1)
การพั ฒ นาคุ ณภาพภายในองค์ ก ร เป็ นหัว ใจส าคัญ ที่ สุด ของกระบวนการคุณภาพทาง
การศึกษาเพราะการศึกษาเป็ นกิจกรรมที่เป็ นบทบาทสาคัญทังครู
้ ผ้ สู อนและผู้เรี ยน การที่จะให้ เกิดคุณภาพ
ได้ ต้องอาศัยความตังใจ
้ ความรับผิดชอบ ความร่วมมือ และความพยายามของคน โดยเฉพาะครูอาจารย์
ผู้สอน ส่วนสภาพแวดล้ อมและระบบ รวมทังหลั
้ กสูตรและประสบการณ์การเรี ยนรู้ต้องอยู่ในสภาพที่เอื ้อให้
คนได้ ทาดีให้ เกิดคุณภาพได้ การพัฒนาคุณภาพที่ได้ ผลจึงเป็ นกิจกรรมภายในของแต่ละองค์กร ที่ใช้ วิธี
คุณ ภาพแบบต่าง ๆ เข้ าไปใช้ เช่น การปฏิรูปมาตรฐานการบริ หาร การกาหนดตัวชี ว้ ัดผลการทางาน
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หลักการติดตามผลการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายขององค์กร รวมถึงการวัดผลการปฏิบตั ิงาน
ที่มีประสิทธิ ภ าพ การตรวจสอบผลการปฏิ บตั ิง านที่จ ะส่งผลให้ สามารถวัดคุณภาพในการให้ บริ การได้
อาจใช้ วิธีทางลัดสู่ความเป็ นเลิศหรื อการเทียบงานกับองค์กรที่ประสบผลสาเร็ จ โดยการวางแผนกลยุทธ์
สถานศึก ษา เพื่ อ นาไปสู่ก ารพัฒ นาคุณ ภาพองค์ กร การเปรี ยบเที ยบผลของงานให้ ดีขึน้ และสามารถ
เปรี ยบเทียบได้ กบั ผลการปฏิบตั ิงานขององค์กรที่เป็ นตัวเทียบ ที่เรี ยกว่า “ Best Practice” ตลอดจนการ
ประเมินตนเอง การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้ อง ในการให้ การสนับสนุน การปลุกระดม การให้ รางวัล
และการลงโทษที่เอื ้อต่อการเกิดคุณภาพเป็ นต้ น
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึก ษา มี การกาหนดมาตรฐานและตัวชีว้ ัดเป็ นกรอบ
แนวทางในการดาเนินงานการประกันคุณภาพของสถานศึก ษา ซึ่งสานักส่งเสริ มการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยได้ ใช้ แนวคิด TOPSTAR (ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ และคณะ. เอกสารสรุ ปการ
บรรยายแนวคิด “กระบวนทัศน์ใหม่ในการประกันคุณภาพ”. กรุ งเทพฯ : รังสีการพิมพ์ , 2548) กาหนด
แนวทางการดาเนินงาน ประกอบด้ วย
1. Thinkging over : เป็ นการทาความเข้ าใจและมองภาพรวมของการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ทาความเข้ าใจกับระบบต่าง ๆ ในสถานศึกษา ทัง้ ระบบหลักและระบบ
สนับสนุน ความสัมพันธ์ระหว่างระบบกับมาตรฐาน
2. Planning : เป็ นขันตอนการเตรี
้
ยมการเพื่อการวางแผนการดาเนินการในการประกัน
คุณภาพภาพในสถานศึกษา ว่ามีขนตอนอะไรบ้
ั้
าง จะดาเนินการอย่างไร โดยใช้ หลักการวางระบบคุณภาพ
ตามแนวคิด Deming cycle (PDCA) และการทาแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาและแผนปฏิบตั ิการ
เพื่อนาไปสูร่ ะบบคุณภาพ
3. System : เป็ นการวางระบบการทางานที่ชดั เจนในสถานศึกษาทังระบบหลั
้
กและระบบ
สนับสนุนทา Flow chart ในระบบต่าง ๆ การระบุความสัมพันธ์ของขันตอนการท
้
างานกับมาตรฐาน การทา
คูม่ ือระบบเพื่อเป็ นแนวปฏิบตั ทิ ี่มีมาตรฐานการทางานที่คงที่และเป็ นปรนัย
4.Team : เป็ นการสร้ างทีมงาน โดยทัว่ ไปแบ่งออกเป็ นทีมนา หมายถึงทีมที่มีหน้ าที่ในการ
กาหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย และช่วยในการตัดสินใจต่าง ๆ ทีมทา หมายถึงที มที่ รับผิดชอบในการ
ปฏิบตั ิงานในแต่ละระบบ โดยทางานตามคู่มือระบบ ทีมพัฒนา หมายถึง ทีมวิชาการที่ทาหน้ าที่ในการ
ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ความรู้ และประสบการณ์ในการทาประกันคุณภาพระบบต่าง ๆ นอกจากจะ
มอบหมายงานแล้ ว ยัง ต้ อ งพัฒ นาที ม งานให้ มี ค วามรู้ พร้ อมที่ จ ะท างานด้ ว ยระบบคุณ ภาพภายใน
สถานศึกษา
2. ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
สานักบริ หารงานการศึกษานอกโรงเรี ยน, 2547 ให้ ความหมายคาว่า ระบบ ประกอบด้ วยหลาย ๆ
กระบวนการ กระบวนการประกอบด้ วยชุดของกิจกรรมที่ดาเนินการอย่างต่อเนื่องกล่าวโดยสรุ ป ระบบ
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หมายถึง ชุดหรื อกลุม่ ขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันภายในขอบเขตใดขอบเขตหนึ่ง
เพื่อทาหน้ าที่อย่างใดอย่างหนึ่งตามวัตถุประสงค์ของการจัดลาดับความสัมพันธ์ ขององค์ประกอบนัน้ ๆ
สานักงานส่งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้ พฒ
ั นาและประยุกต์ระบบเข้ ากับ
บริ บทการทางานของสถานศึกษาการศึกษานอกโรงเรี ยนมาอย่างต่อเนื่อง โดยกาหนดระบบการทางาน
ภายในสถานศึกษานอกโรงเรี ยนได้ 2 ระบบหลัก และ 6 ระบบย่อย ดังนี ้
2.1ระบบหลัก
1) ระบบจัดการเรี ยนรู้ เป็ นกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ในแต่ละหลักสูตรหรื อกิจกรรมทังที
้ ่
สถานศึกษาดาเนินการเองหรื อให้ เครื อข่ายดาเนินการ เพื่อนาไปสูจ่ ดุ หมายปลายทางของการเรี ยนการสอน
ซึ่งจะต้ องพิจารณาตังแต่
้ ขนแรกที
ั้
่ผ้ เู รี ยนแต่ละคนเข้ าสู่หลักสูตรหรื อโปรแกรมการเรี ยนรู้ ผ่านการวัดและ
ประเมินผลจนจบหลักสูตรหรื อโปรแกรมนัน้ ๆ
2) ระบบบริ การและดูแลช่ วยเหลือผู้ เรี ยน เป็ นกระบวนการที่ม่งุ พัฒนาและส่งเสริ ม
ความสามารถผู้เรี ยนตามศักยภาพ โดยมีผ้ เู รี ยน ผู้รับบริ การเป็ นผู้ขบั เคลื่อนร่ วมกับสถานศึกษา เน้ นการ
สร้ างเสริ มบุคลิกภาพ การเป็ นสมาชิกที่ดีของสังคม ให้ บริ การแนะแนว การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ การเข้ าร่ วม
กิจกรรมชุมชนและการสนับสนุนด้ านทุนเพื่อการศึกษา
2.2 ระบบสนับสนุน
1) ระบบโครงสร้ างพืน้ ฐานการเรี ยนรู้ เป็ นกระบวนการบริ หารจัดการองค์ประกอบ
พื ้นฐานให้ สนองตอบต่อความต้ องการผู้เรี ยน/ผู้รับบริ การ เช่น สื่อ อุปกรณ์ ห้ องสมุด ศูนย์การเรี ยนชุมชน
แหล่งเรี ยนรู้ เครื อข่าย ภูมิปัญญา เทคโนโลยี และยานพาหนะ ฯลฯ
2) ระบบเครื อ ข่ า ยและความสั ม พั น ธ์ กั บ ชุ ม ชน เป็ นกระบวนการที่ ส่ง เสริ ม และ
ประสานการทางานกับองค์กรในชุมชน การระดมทรัพยากรจากชุมชนเพื่อสนับสนุนกระบวนการเรี ยนรู้
โดยเฉพาะส่งเสริมให้ ชมุ ชมเป็ นแกนหลักในการจัดการศึกษาของชุมชน
3) ระบบบุคลากร เป็ นกระบวนการพัฒนา สรรหา และวางแผนการใช้ บคุ ลากรเพื่อให้ ได้
บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการทางานที่รับผิดชอบได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ทังของสถานศึ
้
กษา
และเครื อข่าย ซึง่ ต้ องให้ ความสาคัญกับครูการศึกษานอกโรงเรี ยนเป็ นพิเศษ
4) ระบบนิเทศ ติดตามและประเมินผล เป็ นกระบวนการตรวจสอบ ทบทวนผลการ
ทางานและส่งเสริมสนับสนุนการทางานของระบบอื่น ๆ ทุกระบบ
5) ระบบสารสนเทศ เป็ นกระบวนการในการจัด เก็ บ ข้ อ มูล ประมวลและสร้ าง
สารสนเทศเพื่อนาไปใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอน และการบริหารจัดการทุกระบบ
6) ระบบบริหารเชิงกลยุทธ์ เป็ นกระบวนการในการบริ หารเพื่อช่วยขับเคลื่อนทุกระบบ
ให้ บรรลุภารกิจขององค์กร สอดคล้ องกับเป้าหมายของแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา เป้าหมายของ
ระบบสนับสนุน คือ การส่งเสริ มให้ ระบบหลักดาเนินการได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ ดังนั น้ ผลผลิตทังหมด
้
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ของระบบสนับสนุนจึงเป็ นปั จจัยป้อนส่วนหนึ่งของการทางานของระบบหลัก (อ้ างใน แนวทางการประกัน
คุณภาพการศึกษานอกโรงเรี ยน สานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรี ยน, 2547)
3. มาตรฐานการศึกษา และตัวบ่ งชีก้ ารประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย (สานักงานส่งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, 2553)
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1
ปรัชญา วิสยั ทัศน์
วัตถุประสงค์
กลยุทธ์และแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

ตัวบ่ งชี ้
1.1 ปรัชญา วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายวัตถุประสงค์ กลยุทธ์
การดาเนินงานสอดคล้ องกัน
1.2 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี
ครอบคลุมทุกพันธกิจ
1.3 การกากับ ติดตามการดาเนินงานเป็ นไปตามแผนและนาผล
ไปใช้ ในการพัฒนา

มาตรฐานที่ 2
การจัดการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน

2.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2.2 การพัฒนาสื่อและแหล่งเรี ยนรู้ที่สอดคล้ องกับหลักสูตรและ
กิจกรรมการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน
2.3 การจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
2.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการจัด
กระบวนการเรี ยนรู้ตามหลักการจัดการศึกษานอกระบบ
2.5คุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.6 คุณภาพของพนักงานราชการ ครูอตั ราจ้ างและครูสอนเสริม
2.7คุณภาพของผู้เรี ยน / ผู้สาเร็จการศึกษานอกระบบ
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มาตรฐานการศึกษาและตัวบ่ งชี(้ ต่ อ)
การประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
มาตรฐาน
ตัวบ่ งชี ้
มาตรฐานที่ 3 การจัดการ 3.1 การพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้ องกับสภาพปั ญหาและความ
ศึกษานอกระบบประเภท ต้ องการของท้ องถิ่น
3.2 สื่อและแหล่งการเรี ยนรู้ สอดคล้ องกับหลักสูตรและกิจกรรม
การศึกษาต่อเนื่อง
การเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน
3.3 ครู และผู้สอนมีความสามารถในการจัดกระบวนการเรี ยนรู้
ตามหลักสูตร
3.4 คุณภาพครูและผู้สอน
3. 5 คุณ ภาพของผู้เ รี ย น / ผู้รับ บริ ก ารเป็ นไปตามที่ ห ลัก สูต ร
กาหนด
มาตรฐานที่ 4
4.1 สื่ อ และแหล่ง การเรี ย นรู้ มี ห ลากหลาย เพี ย งพอ และ
ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ต า ม ตอบสนองกับความต้ องการของกลุม่ เป้าหมาย
อัธยาศัย
4.2 กระบวนการจัดการมีคณ
ุ ภาพ เอื ้อต่อการเรี ยนรู้
4.3 คุณภาพของบุคลากรในการจัดการศึกษา
4.4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
มาตรฐานที่ 5
5.1 ผู้บริหารมีสมรรถนะในการบริหารองค์กร
การบริหารจัดการ
5.2 คุณภาพของการบริหารจัดการ
5.3 คุณภาพของการพัฒนาบุคลากร
5.4 คุณภาพการศึกษาวิจยั เพื่อพัฒนางานการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
5.5 มีระบบประกันคุณภาพภายใน
5.6 การจัดระบบข้ อมูลเพื่อการบริ หารจัดการ
มาตรฐานที่ 6
6.1 การมี ส่วนร่ วมของภาคีเครื อข่ายในการจัดการศึกษานอก
ก า ร ท า ง า น ร่ ว ม กั บ ภ า คี ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เครือข่ าย
6.2 การสนับสนุนให้ ภาคีเครื อข่ายจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
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4. ขัน้ ตอนการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
4.1 การสร้ างความเข้ าใจกับบุคลากร ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ กาหนดให้ หน่วยงาน
ต้ นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้ มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2546) ได้ บญ
ั ญัติ
สาระสาคัญเกี่ยวกับมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งถือเป็ นส่วนหนึ่งที่สถานศึกษา
จะต้ องดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ ผลการดาเนินงานมีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานที่กาหนด สานักงาน
ส่ง เสริ ม การศึกษานอกระบบและการศึ กษาตามอัธ ยาศัยได้ ปรั บมาตรฐานการการศึกษานอกโรงเรี ยน
ซึ่งประกาศใช้ เ มื่อวันที่ 23 มกราคม 2553 จากเดิม 6 มาตรฐาน 22 ตัว บ่ง ชี ้ เป็ น 6 มาตรฐาน
27 ตัวบ่งชี ้ เพื่อให้ มีความเหมาะสมกับการดาเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดยิ่งขึ ้น ดังนันศู
้ นย์การศึกษา
นอกระบบและการศึก ษาตามอัธ ยาศัย อาเภอบ้ า นแพ้ ว จึง ดาเนิน การประชุม ชี แ้ จงให้ บ ุค ลากรเห็น
ความสาคัญของการประกันคุณภาพ สร้ างความตระหนัก สร้ างความรู้และความเข้ าใจในมาตรการศึกษา
นอกโรงเรี ยนที่ประกาศใช้ ใหม่ จากนันจึ
้ งแต่งตังคณะท
้
างานประกอบด้ วย ทีมนา ทีมทา และทีมพัฒนา
โดยที ม น าประกอบไปด้ ว ยผู้บ ริ ห ารและหัว หน้ า กลุ่ม งาน ที ม ท า ประกอบด้ ว ยเจ้ า หน้ า ที่ ง านทุก งาน
ดาเนินงานตามบทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบ ทีมพัฒนา ประกอบด้ วยผู้บริ หารและหัวหน้ ากลุ่มงาน นาสู่
การพัฒนาการดาเนินงานประกันคุณภาพร่วมกัน มีการประชุมติดตามผลการดาเนินงาน เพื่อปรับปรุง
แก้ ไขการดาเนินงานอย่างเนื่อง
4.2 แต่ งตัง้ คณะทางาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอบ้ านแพ้ ว
ได้ แต่งตังคณะท
้
างานจัดทาประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบด้ วย
1) คณะกรรมการอานวยการ ทาหน้ าที่เป็ นทีมนา มีหน้ าที่ ในการกาหนดกรอบ
ยุทธศาสตร์ นโยบาย แนวทางการดาเนินงาน ให้ คาปรึกษา ควบคุม กากับดูแลการดาเนินงาน
2) คณะกรรมการดาเนินงาน ทาหน้ าที่เป็ นทีมทา มีหน้ าที่ดาเนินงานประกันคุณภาพ
ใน แต่ละระบบ ร่วมวางแผน และจัดทาคูม่ ือระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
3) คณะกรรมการพัฒนา ทาหน้ าที่เป็ นทีมพัฒนา มีหน้ าที่ การถ่ายทอดแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้ ประสบการณ์ในการทางานประกันคุณภาพระบบต่างๆ พัฒนาระบบประกันคุณภาพ และพัฒนา
ทีมงานให้ มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบตั งิ านอย่างมีคณ
ุ ภาพ มอบหมายหน้ าที่การดาเนินงานประกัน
คุณภาพให้ บคุ ลากรรับผิดชอบเป็ นเจ้ าภาพแต่ละมาตรฐาน ดังนี ้
4.3 การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 76 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้ วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิ จการ
บ้ านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 16 บัญญัติให้ ส่วนราชการต้ องจัดทาแผนปฏิบตั ิราชการของส่วนราชการ
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โดยจัดทาเป็ นแผนระยะ 3-5 ปี ที่สอดคล้ องกับแผนการบริ หารราชการแผ่นดิน ซึ่งเมื่อวันที่ 21 มีนาคม
2551 ส านัก เลขาธิ การคณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ ป ระกาศแผนดัง กล่า วในราชกิ จ จานุ เ บกษา อัน ส่ง ผลให้ แ ผน
ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ แล้ วนัน้ กระทรวงศึกษาธิการได้ นาแผนการบริ หารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 ถึง
2554 มาใช้ เเป็ นกรอบในการจัดทาแผนปฏิบตั ริ าชการ ระยะ 4 ปี ซึง่ สานักงานส่งเสริ มการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธ ยาศัยได้ นามาเป็ นกรอบในการกาหนดแผนพัฒ นาการดาเนินงาน ดัง นัน้ ศูน ย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธ ยาศัยอาเภอบ้ านแพ้ วจึง นาแผนยุทธศาสตร์ ของส านักงาน
ส่งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมาเป็ นกรอบในการจัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษา
ระยะ 3 ปี โดยร่ วมกันวิเคราะห์ข้อมูลบริ บทของสถานศึกษาใช้ เทคนิค SWOT Analysis กาหนดปรัชญา
สถานศึกษา วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ตัวชี ้วัดความสาเร็ จ กลยุทธ์ และกาหนดโครงการที่สอดคล้ อง
และสนองตอบต่อพันธกิจทุกพันธกิจ กาหนดแผนงาน ผลผลิต เป้าหมาย ในระยะ 3 ปี เพื่อใช้ เป็ นกลไก
ในการขับ เคลื่ อ นงานให้ บ รรลุเ ป้ าหมายในทิ ศ ทางเดี ย วกัน มี ก ารทบทวนแผนพัฒ นาคุณ ภาพของ
สถานศึกษาให้ สอดคล้ องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสานักงานส่งเสริ มการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สอดคล้ องสภาพบริบทของอาเภอบ้ านแพ้ ว และสนองตอบต่อความ
ต้ องการของผู้เรี ยน/ผู้รับบริ การ มีการวางระบบการดาเนิ นงานภายในสถานศึกษา โดยจัดทาคู่มือการ
ปฏิบตั ิงานของสถานศึกษาเพื่อบริ หารความเสี่ยง และเป็ นแนวทางในการนาไปสู่การปฏิบตั ิงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
4.4 การจัดทาคู่มือระบบประกันคุณภาพ ระบบประกันคุณภาพประกอบด้ วยระบบหลัก 2
ระบบได้ แก่ ระบบจัดการเรี ยนรู้ และระบบบริ การและดูแลช่วยเหลือผู้เรี ยน ระบบสนับสนุน 6 ระบบ
ได้ แก่ ระบบโครงสร้ างพื น้ ฐานการเรี ยนรู้ ระบบเครื อข่ายและความสัมพันธ์ กับชุมชน ระบบบุคลากร
ระบบนิเทศ ติดตามและประเมินผล ระบบสารสนเทศ และระบบบริ หารเชิงกลยุทธ์ โดยสถานศึกษามีการ
แต่งตังคณะท
้
างานจัดทาคูม่ ือระบบประกันคุณภาพ เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ จัดทาผังระบบ กาหนดขันตอน
้
วิธีการดาเนินงาน และกาหนดตัวชี ้วัดผลสาเร็จ เพื่อนาไปสูเ่ กณฑ์การประเมินต่อไป
4.5 การดาเนินงานตามคู่มือระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษา สถานศึกษาเน้ นการ
ทางานเป็ นทีม ตามกระบวนการวงจรคุณภาพ PDCA การดาเนินงานใด ๆ ก็ตามเริ่ มจากการวางแผน
(Plan) มีการมอบหมายบุคลากรเป็ นเจ้ าภาพโครงการ/กิจกรรม ระบุขนตอนการด
ั้
าเนินงาน และดาเนินการ
ตามแผน (Do) มีการติดตามตรวจสอบประเมินผล (Check) โดยทีมนิเทศภายในสถานศึกษา ทาหน้ าที่
นิเทศติดตามผลการดาเนินงานแต่ละพื ้นที่ มีการตรวจสอบความพึงพอใจของผู้เรี ยน/ผู้รับบริ การ บาง
กิจกรรมมีการใช้ แบบติดตามผู้เรี ยน และการสังเกต นาข้ อมูลที่ได้ มานาเสนอที่ประชุม เพื่อหาแนวทางใน
การพัฒนา ปรับปรุงการดาเนินงาน (Action) ให้ บรรลุผลสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้นต่อไป
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4.6 สร้ างระบบการประเมินภายในเป็ นวัฒนธรรมของสถานศึกษา ผู้บริ หารและทีมงาน
สร้ างความเคยชินกับการทางานที่เป็ นระบบมีมาตรฐาน เพื่อให้ เป็ นวัฒนธรรมในการดาเนินงานของ
สถานศึกษา
4.7 การขอรับการประเมินภายนอกจากหน่ วยงานที่มีหน้ าที่ในการประเมิน โดยส่งรายงาน
การประเมินตนเองเพื่อขอรับการประเมินภายนอก
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บทที่ 3
วิธีการประเมินตนเองของสถานศึกษา
สถานศึกษามีขัน้ ตอนในการประเมินตนเอง ดังนี ้
ขัน้ ที่ 1 การกาหนดวัตถุประสงค์ ของการประเมิน
การประเมินตนเองของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอบ้ านแพ้ ว
ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
1) เพื่อประเมินผลสาเร็จในการทางานของ กศน. อาเภอบ้ านแพ้ ว ที่สอดคล้ องกับมาตรฐาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
2) เพื่อนาผลการประเมินที่ได้ ไปปรับปรุงการดาเนินงานและจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
3) เพื่อรายงานผลการประเมินให้ คณะครู/บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา นักศึกษาและ
ผู้ที่เกี่ยวข้ องทราบ
4) เพื่อเตรี ยมรับการประเมินคุณภาพภายนอก

ขัน้ ที่ 2 ขอบเขตการประเมิน
การประเมินตนเองครัง้ นี ้ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอบ้ านแพ้ ว ทา
การประเมินกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษา ประกอบด้ วย
1) กิจกรรมการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
2) กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
3) กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
4) กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
5) กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย
6) กิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ
7) การจัดการศึกษาสาหรับผู้สงู อายุ
8) เศรษฐกิจพอเพียง
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2.1 ขอบเขตด้ านเนื ้อหา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอบ้ านแพ้ ว
ดาเนินการประเมินกิจกรรม ได้ แก่ กิจกรรมการศึกษาขัน้ พื ้นฐาน กิจกรรมการศึกษาเพื่อพั ฒนาอาชีพ
กิ จ กรรมการศึก ษาเพื่ อ พัฒ นาทัก ษะชี วิ ต กิ จ กรรมการศึก ษาเพื่ อ พัฒ นาสัง คมและชุม ชน กิ จ กรรม
การศึกษาตามอัธยาศัย และกิจกรรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผู้สูงอายุ โดยประเมินตามมาตรฐาน
6 มาตรฐาน 27 ตัวบ่งชี ้
2.2 ขอบเขตด้ านระยะเวลา การประเมินตนเองครัง้ นี ้ ดาเนินการในปี งบประมาณ 2553 ช่วง
ระยะเวลาตังแต่
้ เดือนตุลาคม 2552 ถึงเดือนกันยายน 2553
2.3 ขอบเขตการประเมินตนเองครัง้ นี ้ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ
บ้ านแพ้ ว รวบรวมข้ อมูลสาหรับการประเมิน ด้ านกลุม่ เป้าหมาย มี 3 กลุ่ม คือ
2.3.1 กลุ่ม ผู้เ รี ย น/ผู้รั บ บริ ก าร ได้ แ ก่ นัก ศึก ษาการศึก ษานอกโรงเรี ย นหลัก สูต ร
การศึกษาขัน้ พื ้นฐาน พุทธศักราช 2544 วิธีเรี ยนแบบพบกลุ่ม นักศึกษาการศึกษานอกระบบ ระดับ
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 ผู้เรี ยน/ผู้รับบริ การด้ านการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ การศึกษา
เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน กิจกรรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม
สาหรับผู้สูงอายุ กิจกรรมส่งเสริ มการอ่าน การศึกษาตามอัธยาศัย โดยเก็บข้ อมูลของกลุ่มผู้เรี ยน/
ผู้รับบริการโดยวิธีการสุม่ ตัวอย่าง
2.3.2 กลุ่ ม ผู้ ปฏิ บัติ ง าน ได้ แก่ ข้ าราชการ พนั ก งานราชการ ลู ก จ้ างประจ า
ครู ศนู ย์การเรี ยนชุมชน บรรณารักษ์ อตั ราจ้ าง เจ้ าหน้ าที่บนั ทึกข้ อมูล โดยเก็บข้ อมูลจากกลุ่มผู้ปฏิบตั ิงาน
ทังหมด
้
2.3.3 กลุม่ ผู้บริหาร ได้ แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา

ขัน้ ที่ 3 การสร้ างเครื่ องมือ
สถานศึกษาได้ นาเครื่ องมือที่สานักงานส่งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จัดสร้ างให้ โดยนามาปรับใช้ ให้ เข้ ากับสภาพ และบริบทของสถานศึกษา และได้ ดาเนินการ ดังนี ้
1. เข้ าร่ วมการประชุมปฏิบตั ิการใช้ เครื่ องมือตามกรอบการประเมิน คุณภาพการศึกษา
นอกโรงเรี ยน จัดโดยกลุม่ ศูนย์สมุทรคีรี จังหวัดเพชรบุรี
2. นาเครื่ องมือตามกรอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกโรงเรี ยน มาประชุมชี ้แจงให้
บุคลากรสถานศึกษา เข้ าใจและนาไปปฏิบตั ไิ ด้

ขัน้ ที่ 4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
สถานศึกษา ดาเนินการเก็บข้ อมูลโดยการให้ ผ้ ทู ี่รับผิดชอบงานแต่ละประเภทนาเครื่ องมือไปเก็บ
ข้ อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้ อง กลุ่มเป้าหมาย เช่น เก็บข้ อมูลจากผู้เรี ยน/ผู้รับบริ การ จะมอบหมายให้ ครูผ้ สู อน
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เป็ นผู้ดาเนินการเก็บข้ อมูล และคณะกรรมการดาเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในป็ นผู้
รวบรวมข้ อมูล

ขัน้ ที่ 5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. วิเคราะห์ข้อมูลเป็ นรายมาตรฐาน / ตัวบ่งชี ้ ตังแต่
้ มาตรฐาน 1 – 6
2. เกณฑ์การประเมิน เกณฑ์การประเมินคุณภาพมี 5 ระดับ ได้ แก่ ดีมาก ดี พอใช้ ควร
ปรับปรุง และต้ องปรับปรุง
เกณฑ์การประเมิน มี 2 แบบ คือ
1) เกณฑ์การประเมินเป็ นค่าคะแนน แบ่งระดับ ดังนี ้
คะแนน 1
หมายความว่า ต้ องปรับปรุง
คะแนน 2
หมายความว่า ควรปรับปรุง
คะแนน 3
หมายความว่า พอใช้
คะแนน 4
หมายความว่า ดี
คะแนน 5
หมายความว่า ดีมาก
2) เกณฑ์การประเมินเป็ นค่าร้ อยละ แบ่งระดับ ดังนี ้
ต่ากว่าร้ อยละ 50
ได้
1 คะแนน
ร้ อยละ 50 - 64
ได้
2 คะแนน
ร้ อยละ 65 - 79
ได้
3 คะแนน
ร้ อยละ 80 - 89
ได้
4 คะแนน
ร้ อยละ 90 ขึ ้นไป
ได้
5 คะแนน
ต้ องปรับปรุ ง
0- 1.50

ควรปรับปรุง
1.51 -2.50

พอใช้
2.51 – 3.50

ดี
3.51 – 4.50

ดีมาก
4.51 -5

ขัน้ ที่ 6 การสรุ ปและเขียนรายงาน
การสรุปผลการประเมินตนเองของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อาเภอบ้ านแพ้ ว ได้ จากการนาผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็ นรายมาตรฐานว่ามีผลการประเมินคุณภาพอยูใ่ น
ระดับใด แต่ละมาตรฐานมีจดุ เด่นจุดด้ อย ข้ อควรปรับปรุง พัฒนาต่อไปอย่างไรและผลการวิเคราะห์ข้อมูล
สอดคล้ องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างไรบ้ างหรื อไม่ สอดคล้ องกับปฏิบตั ิการประจาปี อย่างไร
เพื่อหาแนวทางการพัฒนาปรับปรุงจัดทาโครงการกิจกรรม แผนงานให้ สอดคล้ องกับมาตรฐาน ตัวบ่งชี ้
สาหรับจัดทาแผนการปฏิบตั ิการปี งบประมาณ 2554 ต่อไป
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บทที่ 4
ผลการประเมินตนเอง
ของศูนย์ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อาเภอบ้ านแพ้ ว
เกณฑ์การพิจารณาและเกณฑ์การประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับอาเภอ มี 6 มาตรฐาน
27 ตัวบ่งชี ้ ซึ่งผลการประเมินตนเองของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ
บ้ านแพ้ ว มีดงั นี ้

4.1 มาตรฐานที่ 1 : ปรัชญา วิสัยทัศน์ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระดับคุณภาพ
ตัวบ่ งชี ้

คะแนน

1.1 ปรัชญาวิสยั ทัศน์เป้าหมาย วัตถุประสงค์
กลยุทธ์การดาเนินงาน สอดคล้ องกัน
1.2 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผน
ปฏิบตั กิ ารประจาปี ครอบคลุมทุกพันธกิจ
1.3 การกากับ ติดตาม การดาเนินงาน
เป็ นไปตามแผนและนาผลไปใช้ ในการ
พัฒนา

4

เฉลี่ยผลการประเมิน

4.00

ต้ อง
ปรับปรุง

ควร
ปรับปรุง

4

พอใช้

ดี

ดีมาก




4



สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 1 ปรัชญา วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์และ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้ คา่ เฉลี่ย 4.00 และระดับคุณภาพ
ต้ องปรับปรุง
ควรปรับปรุง
พอใช้
ดีมาก
 ดี
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ข้ อมูลความตระหนัก
ปี งบประมาณ 2553 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอบ้ านแพ้ ว ได้
ให้ ความสาคัญกับการมีส่วนร่ วมของบุคลากรทุกระดับ ในการร่ วมวางแผน ร่ วมปฏิบตั ิ และร่ วมพั ฒนา
บุค ลากรทุก คนมี ส่ ว นร่ ว มในการก าหนดปรั ช ญา วิ สัย ทัศ น์ พัน ธกิ จ เป้ าหมาย กลยุท ธ์ การจัด ท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบตั ิการประจาปี แผนงานต้ องมีความสอดคล้ องกับนโยบาย
ของสานักงานส่งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภายใต้ บริ บทและศักยภาพของ
สถานศึกษา ให้ ความส าคัญ กับการนาข้ อมูลสารสนเทศมาใช้ ในการวางแผน เพื่ อให้ การดาเนินงาน
สามารถตอบสนองความต้ องการของกลุม่ เป้าหมายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้ อมูลความพยายาม
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอบ้ านแพ้ วได้ พัฒนาการดาเนินงาน
ปี งบประมาณ 2553 โดยให้ บุคลากรมีส่วนร่ วมในกาหนดกรอบทิศทางการดาเนินงาน มีการประชุม
บุคลากรเพื่อร่ วมกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และ
แผนปฏิบตั ิการประจาปี ทังนี
้ ้ โครงการ/กิจกรรมที่บรรจุอยู่ในแผนงานมีความสอดคล้ องกับนโยบายและ
ตอบสนองความต้ องการของกลุ่มเป้าหมาย วางโครงสร้ างการบริ หารงานของสถานศึกษา เพื่อรองรับการ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานอย่างเป็ นระบบ มีการประชุมบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมวางแผน ร่วมปฏิบตั ิ
ร่วมติดตาม และร่วมพัฒนา (วงจรเดรมมิ่ง PDCA) เน้ นการทางานเป็ นทีม (Team work) มอบหมายหน้ าที่
ความรับผิ ดชอบให้ บุคลากรอย่างชัดเจน เพื่อนาแผนงาน/โครงการสู่การปฏิบตั ิอย่างเป็ นรู ปธรรม โดย
บุคลากรแต่ล ะคนเป็ นเจ้ าภาพโครงการทาหน้ าที่ บริ หารโครงการ และเป็ นเจ้ าภาพพื น้ ที่ เ พื่ อดูแลการ
ดาเนินงานในพืน้ ที่ที่รับผิดชอบ แบ่งพื ้นที่รับผิดชอบแบบเจาะลึก รายหมู่บ้าน ในระดับหน่วยงานมีการ
สร้ างเครื อข่ายแนวร่วมการดาเนินงาน เพื่อบูรณาการในการดาเนินงานร่วมกันกับหน่วยงานที่มีเป้าหมาย
เดียวกันแต่ภารกิจแตกต่างกัน ส่งผลให้ เกิดแรงผลักดันให้ การดาเนินงานบรรลุผลยิ่งขึ ้น

รายงานการประเมินตนเอง (SAR ) กศน.อาเภอบ้ านแพ้ ว ปี งบประมาณ 2553

หน้ า 28

4.2 มาตรฐานที่ 2 : การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ระดับคุณภาพ
ตัวบ่ งชี ้

คะแนน

2.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2.2 การพัฒนาสื่อและแหล่งเรี ยนรู้ที่
สอดคล้ องกับหลักสูตรและกิจกรรมการ
เรี ยนรู้ของผู้เรี ยน
2.3 การจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ น
สาคัญ
2.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ความสามารถในการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ตาม
หลักการจัดการศึกษานอกระบบ
2.5 คุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.6 คุณภาพของพนักงานราชการ ครูอตั รา
จ้ างและครูสอนเสริม
2.7 คุณภาพของผู้เรี ยน/ผู้สาเร็จการศึกษา
นอกระบบ

3



3



4



เฉลี่ยผลการประเมิน

4.0



ต้ อง
ปรับปรุง

ควร
ปรับปรุง

4

พอใช้

ดี

ดีมาก



5



5



5



สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 2 การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ได้ คา่ เฉลี่ย
4.00 และระดับคุณภาพ
ต้ องปรับปรุง

ควรปรับปรุง

พอใช้

 ดี
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ข้ อมูลความตระหนัก
ในปี งบประมาณ 2553 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอบ้ านแพ้ วให้
ความสาคัญกับการดาเนินงานจัดการศึกษาขันพื
้ ้นฐานนอกระบบเป็ นอย่างยิ่ง เนื่องจากในข้ อมูลสถิติ ผ้ จู บ
หลักสูตรตามเกณฑ์ที่กาหนดภายใน 4 ภาคเรี ยนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผู้เรี ยนยังอยู่ในระดับต่า
ซึ่ ง มี ข้ อเสนอแนะหลายประการที่ ต้ อ งด าเนิ น การพัฒ นาให้ เกิ ด คุณ ภาพยิ่ ง ขึ น้ การด าเนิ น งานใน
ปี งบประมาณ 2553 จึงกาหนดหลักการดาเนินงานจัดการศึกษาขันพื
้ ้นฐานนอกระบบให้ เน้ นที่คณ
ุ ภาพไม่
เน้ นเชิงปริ มาณ ซึ่งสอดรับกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในปั จจุบนั ที่ม่งุ เน้ น
คุณภาพการศึกษา สถานศึกษาจึงกาหนดแนวทางในการพัฒนางานการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานนอก
ระบบใน 5 ประเด็น ได้ แก่ การพัฒนาครูและบุคลากร พัฒนาการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ พัฒนาสื่อการ
เรี ยนการสอน พัฒนาการวัดผลประเมินผล และการพัฒนาผู้เรี ยน
ข้ อมูลความพยายาม
จากสภาพปั ญหาการดาเนินงานจัดการศึกษาขันพื
้ ้นฐานนอกระบบปี งบประมาณที่ผ่านมา ทาให้
ต้ องกาหนดแนวทางการดาเนินงานให้ ชดั เจนยิ่งขึ ้น มีการประชุมบุคลากรเพื่อระดมความคิดและวางแนว
ทางการดาเนินงานร่ วมกัน ให้ ความสาคัญกับงานแนะแนว โดยครูต้องทาหน้ าที่เป็ นครูแนะแนวให้ ความ
ชัดเจนกับผู้ ประสงค์จะเข้ ารับบริ การการศึกษาขัน้ พื ้นฐานนอกระบบกับสถานศึกษา จัดทาระเบียบการ
สมัครเรี ยน เอกสารแนะแนวการเรี ยนรู้ เพื่อสร้ างความรู้ ความเข้ าใจเบื ้องต้ น เนื่องจากกลุ่มเป้าหมาย
ผู้เรี ยนมีความหลากหลาย ด้ วยวัยวุฒิ ประสบการณ์ และความรู้ที่แตกต่างกัน จึงมีการสารวจข้ อมูลความ
ต้ องการของผู้เรี ยนและนาข้ อมูลดังกล่าวมาใช้ ในการวางแผนจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ มีการ
สารวจความพึงพอใจต่อการดาเนินงาน เพื่อนาข้ อมูลไปพัฒนาการดาเนินงานให้ เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น
ซึง่ สถานศึกษาได้ ดาเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาขันพื
้ ้นฐานนอกระบบอย่างต่อเนื่อง ดังนี ้
1. การพัฒนาครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้ อง
1.1 สถานศึกษาได้ ส่งครู และบุคลากรที่เกี่ ยวข้ องกับการดาเนินงานจัดการศึกษา
ขันพื
้ ้นฐานนอกระบบเข้ ารับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
1.2 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ภายในสถานศึกษา โดยใช้ กระบวนการจัดการ
ความรู้ (KM) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเติมเต็มความรู้และให้ ครูมีมาตรฐานการสอนเดียวกัน บางสัปดาห์ของ
การพบกลุ่มวิชาการครู อาจแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ระหว่างครู ด้วยกันเอง หรื อเรี ยนรู้ ร่วมกันจากสื่อการเรี ยนรู้
โสตทัศนูปกรณ์ และมีการเตรี ยมการสอนเพื่อช่วยเหลือในเนื ้อหาการสอนบางสาระที่ครูไม่มีความชานาญ
2. การพัฒนากระบวนการจัดการเรี ยนรู้ ส่งเสริ มให้ ครูนากระบวนการวิจยั ชันเรี
้ ยนมา
ใช้ ในการแก้ ปัญหาการจัดการเรี ยนรู้ ปรับแผนการเรี ยนรู้ให้ เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ดูแลช่วยเหลือให้
คาปรึกษาแก่ผ้ เู รี ยนอย่างใกล้ ชิด จัดกิจกรรมสอนเสริ ม จัดกิจกรรมเข้ าค่ายวิชาการ
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3. พัฒนาสื่อการเรี ยนการสอน จัดหาสื่อการเรี ยนการสอนบริ การแก่ผ้ เู รี ยนอย่างทัว่ ถึง
เช่น จัดหาหนังสือ จัดทาเอกสารใบความรู้เพิ่มเติม พัฒนาการเอกสารคูม่ ือครู คูม่ ือนักศึกษา และสื่อการ
เรี ยนการสอนอื่นๆ เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผ้ เู รี ยนในการค้ นคว้ าหาความรู้ มีการหมุนเวียนสื่อการเรี ยน
การสอนจากห้ องสมุดประชาชนไปยังศูนย์การเรี ยนชุมชน เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนสามารถเข้ าถึงสื่อการเรี ยนรู้ได้ ทกุ ที่
ทุกเวลา
4. พัฒนาการวัดผลประเมินผลด้ วยวิธีการที่หลากหลาย ครูและผู้เรี ยนทาข้ อตกลง
ร่ วมกันในการวัดผลประเมินผลตังแต่
้ ต้นภาคเรี ยน โดยมีการวัดผลประเมินจากการใช้ แบบทดสอบย่อย
จากใบงาน จากโครงงาน จากกิจกรรมการเรี ยนรู้ ต่อเนื่อง และการเข้ ารับการทดสอบปลายภาค มีการ
ประเมินผลการเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดภาคเรี ยน
5. การพัฒนาผู้เรี ยน จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เ รี ยนให้ มีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่
สถานศึกษากาหนด นอกจากนี ้ยังจัดกิจกรรมส่งเสริ มความรู้ด้าน ICT และจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งการ
เรี ยนรู้ตา่ ง ๆ เพื่อส่งเสริมประสบการณ์ความรู้แก่ผ้ เู รี ยน
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4.3 มาตรฐานที่ 3 : การจัดการศึกษานอกระบบ ประเภทการศึกษาต่ อเนื่อง
ระดับคุณภาพ
ตัวบ่ งชี ้
3.1 การพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้ องกับ
สภาพปั ญหาและความต้ องการของท้ องถิ่น
3.2 สื่อและแหล่งการเรี ยนรู้สอดคล้ องกับ
หลักสูตรและกิจกรรมการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน
3.3 ครูและผู้สอน มีความสามารถใน
การจัดกระบวนการเรี ยนรู้ตามหลักสูตร
3.4 คุณภาพครูและผู้สอน
3.5 คุณภาพของผู้เรี ยน / ผู้รับบริการ
เป็ นไปตามที่หลักสูตรกาหนด
เฉลี่ยผลการประเมิน

คะแนน

ต้ อง
ปรับปรุง

ควร
ปรับปรุง
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สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 3 การจัดการศึกษานอกระบบ ประเภทการศึกษาต่อเนื่อง ได้
ค่าเฉลี่ย 4.20 และระดับคุณภาพ
ต้ องปรับปรุง
ควรปรับปรุง
พอใช้
ดีมาก
 ดี
ข้ อมูลความตระหนัก
ศูน ย์ ก ารศึก ษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธ ยาศัย อ าเภอบ้ า นแพ้ ว ได้ จัด ท าโครงการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต และโครงการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาสังคมและชุมชนบรรจุอยูใ่ นแผนปฏิบตั กิ ารปี งบประมาณ 2553 มอบหมายให้ บคุ ลากรเป็ นเจ้ าภาพ
โครงการแต่ละโครงการ มีการประชุมวางแผนการดาเนินงานโดยนาข้ อมูลความต้ องการจากแผนแม่บท
ชุมชน และจากการสารวจความต้ องการของผู้เรี ยนมาใช้ ในการวางแผนจัดกระบวนการเรี ยนรู้ กศน.จาก
สภาพการดาเนินงานปี งบประมาณ 2553 เป็ นช่วงที่เกิดปั ญหาวิกฤตเศรษฐกิจขึน้ ภายในประเทศ เกิด
ปั ญหาการว่างงาน ส่งผลให้ แรงงานในสถานประกอบการบางส่วนคืนถิ่น การดาเนินโครงการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาอาชีพ โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต และโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม
และชุมชน จึงวางแผนดาเนินการเพื่อรองรับปั ญหาดังกล่าวที่เกิดขึ ้น การจัดการศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของ
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สถานศึกษามุ่งส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนมีภูมิค้ มุ กันตนเองจากปั ญหาเศรษฐกิจ และสามารถพึ่งพาตนเองตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึง่ สอดคล้ องกับวิสยั ทัศน์ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ข้ อมูลความพยายาม
การดาเนินงานของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอบ้ านแพ้ วมีการ
สารวจความต้ องการของผู้เรี ยน และจัดทาแผนการดาเนินโครงการ 4 โครงการ ดังนี ้
1. โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
ดาเนินการในลักษณะหลักสูตรอาชีพระยะสันใช้
้ เวลาเรี ยนเพียง 30 -100 ชัว่ โมง มี
หลักสูตรการเรี ยนรู้ ที่ หลากหลายสามารถตอบโจทย์ กลุ่มเป้าหมายที่มี ความต้ องการแตกต่างกัน บาง
หลักสูตรเป็ นการจัดการเรี ยนรู้ เพื่ อส่ง เสริ มอาชี พ พัฒ นาอาชี พ ในท้ องถิ่ น ส่ง เสริ ม การลดรายจ่ายใน
ครอบครัว และลดต้ นทุนการผลิตภาคการเกษตร สถานศึกษาได้ แสวงหาวิทยากรที่มีประสบการณ์มีความ
ชานาญมาเป็ นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมให้ ภมู ิปัญญาได้ ถ่ายทอดอาชีพในท้ องถิ่น มีการนิเทศ
ติดตามผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
2. โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
โดยนาสภาพปั ญ หาในชุม ชนมาวิเคราะห์ ร่วมกับ การนาข้ อมูลจากการสารวความ
ต้ อ งการมาก าหนดทิ ศ ทางในการจัด ท าโครงการ และก าหนดกรอบเนื อ้ หาการเรี ย นรู้ ทัก ษะชี วิ ต จึ ง
ดาเนินการในลักษณะโครงการย่อย ได้ แก่ โครงการอบรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ โครงการแอโรบิคเพื่อ
สุขภาพ และโครงการอบรมเกี่ยวกับเพศศึกษาและยาเสพติด การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ได้ ประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานที่มีบทบาทหน้ าที่โดยตรงในเรื่ องนัน้ ๆ เป็ นผู้ถ่ายทอดความรู้
3. โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
การดาเนินงานในปี งบประมาณ 2553 สถานศึกษาได้ นาสภาพปั ญหาสัง คม และ
นโยบายการดาเนินงานสานักงาน กศน.มาเป็ นแนวทาง เพื่อจัดหลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและ
ชุมชนตอบสนองความต้ องการของชุมชน เช่น โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นาชุมชน พัฒนาบุคลิกภาพ อสม.
ให้ ความรู้ เกี่ยวกับกฏหมายกับเยาวชน และการให้ ความรู้ กบั กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อนาไปปรับใช้ กับการ
ดาเนินชีวิต
4. โครงการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การดาเนินงานในปี งบประมาณ 2553 สถานศึกษาดาเนินการจัดกิจกรรมตามหลักปรัชญา
พอเพียง โดยมุง่ เน้ นเพื่อส่งเสริมการดาเนินชีวิตของกลุม่ เป้าหมาย ทังรู้ ปแบบการอบรม ศึกษาดูงาน เพื่อให้
กลุม่ เป้าหมายมีความรู้และสามารถพึง่ ตนเองได้
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4.4 มาตรฐานที่ 4 : การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับคุณภาพ
ตัวบ่ งชี ้
4.1 สื่อและแหล่งการเรี ยนรู้มีหลากหลาย
เพียงพอและตอบสนองกับความต้ องการ
ของกลุม่ เป้าหมาย
4.2 กระบวนการจัดการมีคณ
ุ ภาพเอื ้อต่อ
การเรี ยนรู้
4.3 คุณภาพของบุคลากรในการจัด
การศึกษา
4.4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
เฉลี่ยผลการประเมิน

คะแนน

ต้ อง
ปรับปรุง

ควร
ปรับปรุง

พอใช้

ดี

4



4



4



4



ดีมาก

4.00

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 4 การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ได้ คา่ เฉลี่ย 4.00
และระดับคุณภาพ
ต้ องปรับปรุง
ควรปรับปรุง
พอใช้
 ดี

ดีมาก

ข้ อมูลความตระหนัก
ในด้ านการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ
บ้ านแพ้ ว ได้ จัดทาโครงการห้ องสมุดประชาชนมีชี วิต
เป็ นโครงการต่อเนื่ องจากการดาเนินงานใน
ปี งบประมาณ 2552 การดาเนินโครงการในปี งบประมาณ 2553 ได้ กาหนดแผนการจัดกิจ กรรมอย่าง
ต่อเนื่อง มีรูปแบบการให้ บริ การทัง้ เชิงรุ กและเชิงรับตามกลยุทธ์ การดาเนินงานลุยถึงที่ ให้ ห้องสมุดเป็ น
แหล่ง การเรี ยนรู้ ที่ เ ป็ นกลไกร่ วมขับเคลื่ อนให้ ประชาชนเห็นความส าคัญของการอ่าน ตามที่ รัฐ บาลได้
ประกาศให้ การอ่านเป็ นวาระแห่งชาติ มีการเผยแพร่กลวิธีรักการอ่าน และนานโยบายห้ องสมุด 3 ดี ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ แก่ หนังสือดี บรรณารักษ์ดี บรรยากาศดี ไปสูก่ ารดาเนินงานอย่างเป็ นรูปธรรม
ข้ อมูลความพยายาม
การด าเนิ น งานจัด การศึ ก ษาตามอัธ ยาศัย ตามโครงการพัฒ นาห้ องสมุ ด ประชาชนมี ชี วิ ต
ได้ ดาเนินการพัฒนาด้ า นอาคารสถานที่ทงั ้ ภายนอกและภายในห้ องสมุด จัดบรรยากาศการเรี ยนรู้ จัด
กิจกรรมส่งเสริ มการเรี ยนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดทังปี
้ พัฒนามุมบริ การต่าง ๆ ให้ สามารถดึงดูดความสนใจ
จากผู้ใช้ บริ การ จัดทาข้ อมูลป้ายนิเทศภายในห้ องสมุด จัดหาหนังสือและสื่อการเรี ยนรู้ ใหม่ให้ บริ การกับ
กลุ่มเป้าหมาย โดยให้ ผ้ รู ับบริ การมีส่วนร่ วมในการเสนอความคิดเห็นและความต้ องการ ให้ บริ การแบบ
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Service mind นาสื่อการเรี ยนรู้หมุนเวียนไปยังชุมชนและแหล่งเรี ยนรู้ นาโปรแกรม PLS มาใช้ ในการ
บริหารจัดการห้ องสมุดและ พัฒนาการให้ บริการที่สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ ้น

4.5 มาตรฐานที่ 5 : การบริหารจัดการ
ระดับคุณภาพ
ตัวบ่ งชี ้

คะแนน

5.1 ผู้บริ หารมีสมรรถนะในการบริหารองค์กร
5.2 คุณภาพของการบริหารจัดการ
5.3 คุณภาพของการพัฒนาบุคลากร
5.4 คุณภาพการศึกษาวิจยั เพื่อพัฒนางาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย
5.5 ระบบประกันคุณภาพภายใน
5.6 การจัดระบบข้ อมูลเพื่อการบริหารจัดการ

5
4
5
3

เฉลี่ยผลการประเมิน

ต้ อง
ปรับปรุง

ควร
ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีมาก






4
4
4.16

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 5 การบริ หารจัดการ ได้ คา่ เฉลี่ย 4.16
และระดับคุณภาพ
ต้ องปรับปรุง
ควรปรับปรุง
พอใช้




 ดี

ดีมาก

ข้ อมูลความตระหนัก
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอบ้ านแพ้ วนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ ใน
การบริหารสถานศึกษา ยึดหลักความถูกต้ อง การมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า หลัก
นิติธ รรมและหลักคุณ ธรรม ให้ ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากรทุกระดับโดยบรรจุโครงการพัฒ นา
บุคลากรไว้ ในแผนปฏิบตั ิการปี 2553 ผู้บริ หารต้ องเป็ นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบตั ิงาน มุ่งเน้ นผลสัมฤทธิ์
ในการดาเนินงาน นาข้ อมูลสารสนเทศมาใช้ ในการวางแผนและการบริหารสถานศึกษา มีการจัดเก็บข้ อมูล
สารสนเทศอย่างเป็ นระบบ นาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มาใช้ ในการจัดเก็บและประมวลผล สามารถรายงาน
ผลข้ อมูลได้ อย่างรวดเร็วและถูกต้ อง บุคลากรทุกคนได้ รับการพัฒนาให้ สามารถนาคอมพิวเตอร์ มาใช้ ในการ
ปฏิ บัติงาน จัดระบบการบริ หารงานภายในสถานศึกษาให้ คล่องตัว สะดวก รวดเร็ ว ตามกลยุทธ์ การ
ดาเนินงานเปี่ ยมคุณภาพ และนาระบบการประกันคุณภาพมาใช้ เป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาสถานศึกษาให้
ก้ าวสูม่ าตรฐาน
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ข้ อมูลความพยายาม
ศูนย์ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธ ยาศัยอาเภอบ้ านแพ้ วส่ง เสริ ม ให้ มี การพัฒ นา
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง บุคลากรทุกคนได้ รับการพัฒนาให้ เป็ นผู้ใฝ่ เรี ยนรู้ และผ่านการพัฒนาไม่น้อยกว่า
20 ชัว่ โมงต่อปี มีการนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้ รับมาใช้ ในการพัฒนางานให้ เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น
โดยผู้บริหารทาหน้ าที่ส่งเสริ ม สนับสนุนการปฏิบตั ิงานบุคลากรทุกระดับ และปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดี
ในการปฏิ บัติง าน ส่ง เสริ ม ความสามัค คี ใ นหมู่ค ณะ เพื่ อ สร้ างพลัง ความสามัค คี ร่ ว มแรง ร่ วมใจใน
สถานศึกษา เปิ ดโอกาสให้ บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์ต่อการ
ดาเนินงาน ส่งเสริ มคุณธรรมและจริ ยธรรมในสถานศึกษา มุ่งเน้ นการให้ บริ การที่ดีแก่กลุ่มเป้าหมาย มี
การนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ม าใช้ ในการดาเนินงาน บุคลากรทุกคนสามารถใช้ คอมพิวเตอร์ ได้ นา
โปรแกรม IT มาใช้ ในงานทะเบียนนักศึกษา จัดเก็บประมวลผลข้ อมูล และรายงานข้ อมูลด้ วยโปรแกรม
สารสนเทศ นาโปรแกรมบริ หารงานห้ องสมุด PLS มาใช้ ในการดาเนินงาน มีการจัดทา Website ของ
สถานศึกษา เพื่อเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร บริ หารงานโดยใช้ ข้อมูลสารสนเทศในการตัดสินใจและการ
วางแผน มีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อนาผลที่ ได้ จากการประเมิ นไป
พัฒนาและปรับปรุงการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง

4.6 มาตรฐานที่ 6 : การทางานร่ วมกับภาคีเครือข่ าย
ระดับคุณภาพ
ตัวบ่ งชี ้
6.1 การมีสว่ นร่วมของภาคีเครื อข่ายในการ
จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย
6.2 การสนับสนุนให้ ภาคีเครื อข่ายจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย
เฉลี่ยผลการประเมิน

คะแนน

ต้ อง
ปรับปรุง

ควร
ปรับปรุง

พอใช้

ดี

4



4



4.0



สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 6 การทางานร่วมกับภาคีเครื อข่าย ได้ คา่ เฉลี่ย 4.0
และระดับคุณภาพ
ต้ องปรับปรุง
ควรปรับปรุง
พอใช้
 ดี
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ความตระหนัก
การดาเนินงานของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอบ้ านแพ้ วได้ กาหนด
แนวทางในการดาเนินงานปี งบประมาณ 2553 ซึง่ สถานศึกษาได้ ให้ ความสาคัญในการสร้ างภาคีเครื อข่าย
ให้ มีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ความพยายาม
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอบ้ านแพ้ วได้ ร่วมดาเนินงานจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีความหลากหลาย เช่น หน่วยงานท้ องถิ่น สถานศึกษา
กลุม่ วิสาหกิจชุมชน ชมรมผู้สงู อายุ เป็ นต้ นได้ ร่วมทาข้ อตกลงในการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้ ผ้ รู ับบริการ
ได้ รับความพึงพอใจ
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บทที่ 5
สรุ ปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอบ้ านแพ้ ว ได้ ดาเนินการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามอัธยาศัยปี งบประมาณ 2553 ตามนโยบายและแผนงานที่กาหนด ผลการดาเนินงานตาม
กิจกรรมต่าง ๆ จึงได้ จดั ทารายงายผลการดาเนินงานและประเมินผลการดาเนินงาน การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใน 6 มาตรฐานดังนี ้
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวม
มาตรฐาน

มาตรฐานที่ 1 ปรัชญา วิสยั ทัศน์
พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์
และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 การจัดการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
มาตรฐานที่ 3 การจัดการศึกษานอก
ระบบประเภทการศึกษาต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ 4 การจัดการศึกษาตาม
อัธยาศัย
มาตรฐานที่ 5 การบริ หารจัดการ
มาตรฐานที่ 6 การทางานร่ วมกับภาคี
เครื อข่าย
ค่ าเฉลี่ยผลการประเมิน
สรุปผลการประเมินภาพรวม

 ต้ องปรับปรุง

 ควรปรับปรุง

ค่ า
เฉลี่ย

ระดับคุณภาพ
ต้ อง
ควร พอใช้ ดี
ปรั บปรุ ง ปรั บปรุ ง

4.00



4.00



4.20



4.00



4.16



4.00



4.06



 พอใช้



ดี
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สรุ ปผลการประเมิน
มาตรฐานที่บรรลุเป้าหมายตามแผน อยู่ในระดับดีมาก หรื อดี (ค่าเฉลี่ย ≥ 3.51)
ได้ แก่
 มาตรฐานที่ 1
แผนพัฒนา คุณภาพการศึกษา
 มาตรฐานที่ 2
 มาตรฐานที่ 3
 มาตรฐานที่ 4
 มาตรฐานที่ 5
 มาตรฐานที่ 6

ปรัชญา วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์และ
การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
การจัดการศึกษานอกระบบประเภทการศึกษาต่อเนื่อง
การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
การบริหารจัดการ
การทางานร่วมกับภาคีเครื อข่าย

มาตรฐานที่ไม่ บรรลุเป้าหมายตามแผน ไม่มี
จุดเด่ นของสถานศึกษา
1. ผู้บริหารมีภาวะผู้นา และมีความสามารถบริ หารจัดการที่ดี มีคณ
ุ ธรรมและประพฤติตน
เป็ นแบบอย่างที่ดี
2. สถานศึกษามีหลักสูตรที่ยืดหยุ่น เหมาะสมกับท้ องถิ่น และมีทรัพยากรในท้ องถิ่นที่เอื ้อ
ต่อการเรี ยนรู้
3. ผู้เรี ยนมีความรับผิดชอบ มีประสบการณ์สงู มีทกั ษะในการประกอบอาชีพ
4. สื่อการเรี ยนรู้มีความหลากหลายและมีคณ
ุ ภาพ
5. มีเ ว็บไซด์ของสถานศึกษาเพื่อประชาสัม พัน ธ์ กิจ กรรม และเป็ นช่องทางการติดต่อ
ระหว่างผู้เรี ยนกับสถานศึกษา
จุดที่สถานศึกษาต้ องพัฒนา
1. การกาหนดกรอบทิศทางการดาเนินงานของสถานศึกษาต้ องเน้ นการมีส่วนร่ วมของ
ทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง
2. ปรับปรุงการเขียนโครงการของสถานศึกษา โดยกาหนดตัวบ่งชี ้และเกณฑ์การประเมิน
ความสาเร็จที่ชดั เจนและสามารถวัดได้
3. ปลูกฝั งนิสยั รักการอ่านส่งเสริ มทักษะในด้ านการคิด การแสดงออก ให้ กบั บุคลากรและ
นักศึกษา
4. เน้ นผู้เรี ยนให้ มีการใช้ เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรี ยนรู้
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5. การพัฒนาบุคลากรในด้ านจัดกระบวนการเรี ยนรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
7. พัฒนาบุคลากรด้ านการทางานอย่างเป็ นระบบ
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาในอนาคต
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอบ้ านแพ้ วได้ กาหนดทิศทาง
พัฒนาสถานศึกษาในอนาคต โดยกาหนดแนวทางการพัฒนา ดังนี ้
การพัฒนาองค์ กร
1) ส่งเสริ มให้ ภาคีเครื อข่ายเข้ ามามีบทบาทในการดาเนินงานจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอย่างเต็มรูปแบบ
2) สนับสนุนให้ มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ ในการดาเนินงาน และการจัดการเรี ยนการสอน
อย่างทัว่ ถึง
3) การขับเคลื่อนงานกศน.ต้ องระดมความร่วมมือจากภาคีเครื อข่าย เพื่อให้ เกิดพลังใน
ดาเนินงาน
การพัฒนาบุคลากร
1) สถานศึกษาต้ องพัฒนาบุคลากรในด้ านการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ โดยเน้ นผู้เรี ยนเป็ น
สาคัญ
2) พัฒนาบุคลากรภาคีเครื อข่ายที่มีส่วนร่วมในจัดการศึกษากศน. เพื่อร่วมผนึกกาลังใน
การดาเนินงาน
3) สถานศึกษาต้ องดาเนินการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
การพัฒนาผู้เรี ยน
1) ส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนได้ พฒ
ั นาตนเองตามศักยภาพความพร้ อม โดยครูทาหน้ าที่อานวย
ความสะดวก และดูแลช่วยเหลือผู้เรี ยนอย่างเต็มที่
2) ส่งเสริมให้ ผ้ เู รี ยนได้ รับการพัฒนาความรู้ด้าน ICT
3) ส่งเสริมให้ ผ้ เู รี ยนได้ แสวงหาความรู้จากแหล่งเรี ยนรู้ตา่ ง ๆ
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