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บทที่ 1
ข้อมูลพืน้ ฐาน
ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ
บ้านแพ้ว
1.1 ข้อมูลสถานศึกษา
1.1.1 ชือ่ สถานศึกษา .ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอบ้านแพ้ว
สถานที่ติดต่อ เลขที่ 31/8 หมู่ที่ 1 ตาบลบ้านแพ้ว อาเภอบ้านแพ้ว 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 สานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ
1.1.3 ประวัตคิ วามเป็นมาของสถานศึกษา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอบ้านแพ้ว เป็นสถานศึกษาจัดตั้งโดย
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537 โดยแบ่งใช้พื้นที่ของห้องสมุดประชาชน
“เฉลิมราชกุมารี” อาเภอบ้านแพ้ว เป็นสถานที่ทาการชั่วคราว ต่อมาในปี พ.ศ. 2539 ได้จัดสร้างอาคาร ที่
ทาการถาวรขึ้นในที่ดินของห้องสมุดดังกล่าว โดยได้ความอนุเคราะห์จากท่านเจ้าอาวาสวัดใหม่ราษฏร์นุกูล ใน
การจัดทอดผ้าป่าเพื่อหาทุนก่อสร้างอาคารที่ทาการปัจจุบันศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อาเภอบ้านแพ้ว
1.1.4 ข้อมูลชุมชน
ประวัตคิ วามเป็นมา
อาเภอบ้านแพ้ว เป็นอาเภอหนึ่งในสามของจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ราบริมฝั่งคลอง
ดาเนินสะดวกที่เชื่อมต่อระหว่างแม่น้าท่าจีนกับแม่น้าแม่กลอง ประชากรที่อาศัยอยู่ใ นพื้นที่อาเภอบ้านแพ้วมีหลาย
เชื้อชาติ ได้แก่ เชื้อชาติไทย เชื้อชาติรามัญ เชื้อชาติจีน และเชื้อชาติลาว ส่วนใหญ่จะนับถือพุทธศาสนา ซึ่งเป็น
พื้นฐานของจารีตประเพณีและวัฒนธรรมในลักษณะผสมผสาน ทั้งหมดดารงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสัน ติสุขด้วยการ
ประกอบอาชีพ ทานา ทาสวน ทาสวนกล้วยไม้ ทาสวนพืชผักนานาชนิด และเลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้ง ผลิตผลทาง
การเกษตรที่สาคัญของอาเภอ ได้แก่ มะพร้าวน้าหอม มะนาว องุ่น ฝรั่ง ชมพู่ แก้วมังกร เป็นต้น
คาว่า "บ้านแพ้ว" มีที่มาจากสัญลักษณ์ของคนยุคก่อนในสมัยที่พื้นที่อาเภอบ้านแพ้วมีสภาพเป็นป่าทึบ
อุดมสมบูรณ์ด้วยสัตว์ป่า ทั้งสัตว์บก สัตว์น้า และไม้นานาชนิด ทาให้มีผู้คนบริเวณใกล้เคียงเดินทางเข้ามาล่า
สัตว์และแสวงหาผลิตผลจากป่า เพื่อดารงชีวิต ด้วยเหตุที่พื้นที่ดังกล่าวมีบริเวณกว้างและมีลาธารธรรมชาติมาก ที่
สาคัญได้แก่บริเวณคลองหมู่ทอดและคลองแพ้ว จึงกลายเป็นแหล่งนัดพบของประชาชน ซึ่งจะหาไม้ไผ่หรือต้นไม้สูง
แล้วนาผ้าไปผูกไว้ (เรียกว่า แพ้วธง) เพื่อป้องกันการหลงทางและ เป็นจุดนัดพบ จนกระทั่งประชาชนอพยพ มา
อาศัยอยู่ในพื้นที่มากขึ้นจึงเรียกชื่อชุมชนว่า "หมู่บ้านแพ้ว"
สภาพภูมปิ ระเทศ
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อาเภอบ้านแพ้วมีขนาดพื้นที่ 245.031 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 153,144 ไร่ อาณาเขต
ติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้
 ทิศเหนือ ติดต่อกับอาเภอสามพราน (จังหวัดนครปฐม)
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอาเภอกระทุ่มแบน
 ทิศใต้ ติดต่อกับอาเภอเมืองสมุทรสาคร และอาเภอเมืองสมุทรสงคราม (จังหวัดสมุทรสงคราม)
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับอาเภอดาเนินสะดวกและอาเภอบางแพ (จังหวัดราชบุรี)
คลอง ประกอบด้วย คลองธรรมชาติ และคลองที่ได้ทาการขุดขึ้นเพื่อนาน้าจืดมาใช้ในการเพาะปลูกพืช
เป็นจานวนมาก ซึ่งมีคลองหลายสายเชื่อมโยงระหว่างแม่น้าท่าจีนกับแม่น้าแม่กลอง คลองเหล่านี้นอกจากจะช่วย
ในการระบายน้าแล้วยังใช้ในการชลประทานและการคมนาคมด้วย คลองสาคัญในเขตอาเภอบ้านแพ้ว มีคลองที่
เชื่อมแม่น้าท่าจีนกับแม่น้าแม่กลอง ได้แก่ คลองดาเนินสะดวก และคลองสุนัขหอน
เขตการปกครอง
อาเภอบ้านแพ้ว แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 12 ตาบล 98 หมู่บ้าน ได้แก่
1. ตาบลบ้านแพ้ว
มี
10 หมู่บ้าน
2.
ตาบลหลักสาม
มี
13 หมู่บ้าน
3.
ตาบลยกกระบัตร
มี
12 หมู่บ้าน
4.
ตาบลโรงเข้
มี
10 หมู่บ้าน
5.
ตาบลหนองสองห้อง
มี
9
หมู่บ้าน
6.
ตาบลหนองบัว
7. ตาบลหลักสอง
8.
ตาบลเจ็ดริ้ว
9.
ตาบลคลองตัน
10. ตาบลอาแพง
11. ตาบลสวนส้ม
มี
12. ตาบลเกษตรพัฒนา

มี

10
มี
มี

มี
มี
5
มี

หมู่บ้าน
7
หมู่บ้าน
5
หมู่บา้ น
หมู่บ้าน
หมู่บ้าน

10
7
หมู่บ้าน
5 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิน่
อาเภอบ้านแพ้ว ประกอบด้วยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 10 แห่ง ได้แก่
 เทศบาลตาบลบ้านแพ้ว ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตาบลบ้านแพ้วและตาบลหลักสาม
 เทศบาลตาบลเกษตรพัฒนา ครอบคลุมพื้นที่ตาบลเกษตรพัฒนาทั้งตาบลและบางส่วนของ
ตาบลคลองตัน
 เทศบาลตาบลหลักห้า ครอบคลุมพื้นที่ตาบลยกกระบัตร ตาบลโรงเข้ ตาบลหนองสองห้อง
และตาบลหนองบัวทั้งตาบล
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 องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพ้ว ครอบคลุมพื้นที่ตาบลบ้านแพ้ว
(นอกเขตเทศบาลตาบลบ้านแพ้ว)
 องค์การบริหารส่วนตาบลหลักสาม ครอบคลุมพื้นที่ตาบลหลักสาม
(นอกเขตเทศบาลตาบลบ้านแพ้ว)
 องค์การบริหารส่วนตาบลหลักสอง ครอบคลุมพื้นที่ตาบลหลักสองทั้งตาบล
 องค์การบริหารส่วนตาบลเจ็ดริ้ว ครอบคลุมพื้นที่ตาบลเจ็ดริ้วทั้งตาบล
 องค์การบริหารส่วนตาบลคลองตัน ครอบคลุมพื้นที่ตาบลคลองตัน
(นอกเขตเทศบาลตาบลเกษตรพัฒนา)
 องค์การบริหารส่วนตาบลอาแพง ครอบคลุมพื้นที่ตาบลอาแพงทั้งตาบล
 องค์การบริหารส่วนตาบลสวนส้ม ครอบคลุมพื้นที่ตาบลสวนส้มทั้งตาบล

1.1.5 สรุปข้อมูลของสถานศึกษา
1) ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเภท
ชื่อ-สกุล /ตาแหน่ง/วุฒิการศึกษา /สาขา
1. ผู้บริหาร ผู้บริหาร ชื่อ นางสาวอุไรรัตน์ ชนะบารุง ตาแหน่ง ผู้อานวยการสถานศึกษา วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท (ค.ม.)
2. ครูและ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา

ลูกจ้างประจา จานวน 2 คน
1) นายเสวก ทองสวัสดิ์
ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
2) นางนภาพร เติมสายทอง
ตาแหน่ง พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2
อนุปริญญา
พนักงานราชการ จานวน 17 คน
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1) นางศิริวรรณ เอี้ยงชะอุ่ม
ตาแหน่ง ครูอาสาสมัคร วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
(ค.บ.)
2) นางมาฆนาฏ สุขเงิน
ตาแหน่ง ครูอาสาสมัคร วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
(ศศ.บ.)
3) นางสาวอรุณวรรณ แสงทอง
ตาแหน่ง ครูอาสาสมัคร วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
(ศศ.บ.)
4) นางสาวศิราณีย์ ศรีเจริญ
ตาแหน่ง ครูอาสาสมัคร วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
(ศศ.บ.)
5) นางสาวสกุลรัตน์ เฮ้งเจริญสุข ตาแหน่ง ครู กศน.ตาบล วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
(ศษ.บ.)
6) นางสาววิมาภรณ์ วุฒิพงศ์
ตาแหน่ง ครู กศน.ตาบล วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
(ศษ.บ.)
7) นางสาวอารีย์
ฉิมบุญอยู่
ตาแหน่ง ครู กศน.ตาบล วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
(ศษ.บ.)
8) นางสาวกัญญา
หงษ์สมศรี
ตาแหน่ง ครู กศน.ตาบล วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
(ค.บ.)
9) นางสาวบีบีฮวา
สะมัท
ตาแหน่ง ครู กศน.ตาบล. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
(ค.บ.)
10) นางสาวสุรินธร
นาคคุ้ม
ตาแหน่ง ครู กศน.ตาบล วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
(ค.บ.)
11) นางสาวพันธชา
ยังมาก
ตาแหน่ง ครู กศน.ตาบล วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
(ศศ.บ.)
12) นายชาญชัย
สุนทรชื่น
ตาแหน่ง ครู กศน.ตาบล วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
(ศศ.บ.)
13) นางสาววรรณละภา โตแดง
ตาแหน่ง ครู กศน.ตาบล วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
(บช.บ.)
14) นายชาคริต
จันทร์ตรี
ตาแหน่ง ครู กศน.ตาบล วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
(บธ.บ.)
15) นายสยาม
ชูกร
ตาแหน่ง ครู กศน.ตาบล วุฒิการศึกษา ปริญญา
ตรี (ศ.บ.)
16) นางสาวอ้อมใจ จันทร์เนียม ตาแหน่ง ครู กศน.ตาบล วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
(ศศ.บ.)
17) นางสาวอุไรวรรณ ปานเนียม
ตาแหน่ง ครู กศน.ตาบล วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
(ศศ.บ.)
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3. ลูกจ้าง ครู ปวช. จานวน 4 คน
ชั่วคราว
1) นายนที
ตันเจริญ
ตาแหน่ง ครู ปวช. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
(ศศ.บ.)
2) นายจักรพงศ์
ฮะเจริญ
ตาแหน่ง ครู ปวช. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
(วท.บ.)
1) นางสาวสุภาภรณ์ กัญจา
ตาแหน่ง ครู ปวช. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
(วท.บ.)
1) นางสาวอินอร
บัวผัน
ตาแหน่ง ครู ปวช. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
(บธ.บ.)
บรรณารักษ์อัตราจ้าง จานวน 2 คน
1) นางสาวพรรณภา วังแก้วหิรัญ
ตาแหน่ง บรรณารักษ์อัตราจ้าง วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
(ศศ.บ.)
2) นางสาวจรรน์ชณิกา สุขสาราญ
ตาแหน่ง บรรณารักษ์อัตราจ้าง วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
(ศศ.บ.)
4. อื่น ๆ - อาสาสมัคร กศน. 12 คน
ระบุ……
2) ข้อมูลผู้เรียน / ผู้รับบริการ
(1) หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวนรวมทั้งสิ้น
1,190 คน
จานวนนักศึกษาแยกตามเพศ
ชาย
หญิง
รวม

ระดับ

หมายเหตุ

หลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2544
ระดับประถม
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
รวม

6
31
82
45
164

4
51
98
90
243

10
82
180
135
407

หลักสูตรการการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 (หลักสูตรทั่ว
ประเทศ)
ระดับ
ชาย
หญิง
รวม
ระดับประถม
11
15
26
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
176
178
354
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
185
218
403
รวม
372
411
783
รวมนักศึกษาทัง้ หมด
536
654
1,190
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(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
3)

กศน. ตาบล และศูนย์การเรียนชุมชน
(1) กศน. ตาบล จานวน 12 แห่ง ดังนี้

กศน. ตาบล
กศน.
กศน.
กศน.
กศน.
กศน.
กศน.
กศน.
กศน.
กศน.
กศน.
กศน.
กศน.

การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ จานวน 3,020 คน
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต จานวน 880 คน
การจัดการศึกษาพัฒนาชุมชนและสังคม จานวน 1,891 คน
เศรษฐกิจพอเพียง จานวน 1,850 คน
ส่งเสริมการรู้หนังสือ จานวน 54 คน
กิจกรรมห้องสมุด จานวน 30,396 คน
การจัดการศึกษาสาหรับผู้สูงอายุ จานวน 96 คน

ตาบลบ้านแพ้ว
ตาบลหลักสาม
ตาบลยกกระบัตร
ตาบลหนองสองห้อง
ตาบลโรงเข้
ตาบลหนองบัว
ตาบลเกษตรพัฒนา
ตาบลเจ็ดริ้ว
ตาบลคลองตัน
ตาบลสวนส้ม
ตาบลอาแพง
ตาบลหลักสอง

ประถม
ศึกษา
1
1
7
2
3
3
4
12
2

จานวนนักศึกษา
มัธยมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนต้น
ตอนปลาย
46
57
35
31
51
54
24
39
35
49
38
27
14
53
28
42
28
49
18
40
43
45
28
48

รวม
(คน)
103
67
105
64
91
67
70
73
77
62
100
78

(2) ศูนย์การเรียนชุมชน จานวน 1 แห่ง ดังนี้
จานวนนักศึกษา
ศูนย์การเรียน/สถานทีพ่ บกลุม่
ประถม มัธยมศึกษา มัธยมศึกษา
ศึกษา
ตอนต้น
ตอนปลาย
ศูนย์การเรียนชุมชนตาบลบ้านแพ้ว
3
17
57

ผูร้ บั ผิดชอบ
นางสาวสกุลรัตน์ เฮ้งเจริญสุข
นางสาวรรณละภา โตแดง
นางสาวอารีย์ ฉิมบุญอยู่
นางสาวอ้อมใจ จันทร์เนียม
นางสาวพันธชา ยังมาก
นางสาวกัญญา หงษ์สมศรี
นางสาววิมาภรณ์ วุฒิพงศ์
นางสาวบีบีฮวา สะมัท
นายสยาม ชูกร
นายชาคริต จันทร์ตรี
นายชาญชัย สุนทรชื่น
นางสาวสุรินธร นาคคุ้ม

รวม
(คน)
77

ผูร้ บั ผิดชอบ
นางสาวอุไรวรรณ ปาน
เนือง

(3) กลุ่มนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ จานวน 1 แห่ง ดังนี้
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สถานทีพ่ บกลุม่
กศน.อาเภอบ้านแพ้ว

4)

5)

สาขา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รวม (คน)
135 คน

ผูร้ บั ผิดชอบ
1) นายนที
ตันเจริญ
2) นายจักรพงศ์ ฮะเจริญ
3) นางสาวสุภาภรณ์ กัญ
จา
4)
นางสาวอินอร
บัวผัน

ทรัพยากรและงบประมาณ
 เงินงบประมาณ
6,022,713.83 บาท
 เงินนอกงบประมาณ 123,726.99 บาท
การใช้จ่ายงบประมาณ
ประเภทกิจกรรม
จานวนงบประมาณ (บาท)
งบการบริหารจัดการ
561,720 บาท
- กศน.อาเภอบ้านแพ้ว
- ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”
664,560 บาท
อาเภอบ้านแพ้ว
งบจัดกิจกรรม
- การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
900,000 บาท
- การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
- การจัดการศึกษาพัฒนาชุมชนและสังคม
- เศรษฐกิจพอเพียง
- ส่งเสริมการรู้หนังสือ
29,700 บาท
- อาสาสมัคร กศน
9,000 บาท
- การจัดการศึกษาสาหรับผู้สูงอายุ
67,200 บาท
โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 15 ปี เรียน
ดี เรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ
478,348.33 บาท
- ค่าหนังสือเรียน
551,453
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
บาท
- เงินอุดหนุน (รายหัว )
2,598,872 บาท

ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
(1) ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ชื่อ – สกุลภูมิปญ
ั ญา

ทีอ่ ยู่ / สถานที่ตดิ ต่อ

หลักสูตร /องค์ความรู้/
ความชานาญ/ประสบการณ์

รายงานการประเมินตนเอง (SAR ) กศน.อาเภอบ้ านแพ้ ว ปี งบประมาณ 2554

หน้ า 7

คุณสมพร เทียนมณี
คุณลัดดา พจน์สุวรรณ
คุณจาเนียร กุณาศล
คุณอุ้มพร อู่ฉาย
นางสุกัญญา คงวิจิตร
นางสุดาทิพย์ มีแสงเงิน
นางเพิ่ม แก้วอยู่
นางปราณีต สุขสาคร
กลุ่มที่นอนบ้านคลองหลวง
คุณแสวง เรืองรอง
ชิงชัยแคลตัส

หมู่
หมู่
หมู่
หมู่
หมู่
หมู่
หมู่
หมู่
หมู่
หมู่
หมู่

1 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว
1 ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว
5 ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว
7 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว
3 ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว
5 ต.หลักสอง อ.บ้านแพ้ว
4 ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว
5 ต.คลองตัน อ.บ้านแพ้ว
5 ต.อาแพง อ.บ้านแพ้ว
5 ต.คลองตัน อ.บ้านแพ้ว
6 ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว

(2) แหล่งเรียนรู้ในชุมชน
ชื่อแหล่งเรียนรู้
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร
ศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักครอบครัวอาแพง
วัดเจ็ดริ้ว
พิพิธภัณฑ์ของเก่า ผู้ใหญ่ประทีป
วิทยุชุมชนตาบลเกษตรพัฒนา
ไอ เดีย ไอ แอม
สวนกล้วยไม้
วัดหนองบัว
วัดราษฏร์ศรัทธากระยาราม
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโคกหลวง
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
6) ภาคีเครือข่าย
ชื่อภาคีเครือข่าย
ทีอ่ ยู่
เทศบาล / อบต.
ทุกตาบล
อาสาสมัครสาธารณสุข
ทุกตาบล
สถานีอนามัย
ทุกตาบล
ชมรมผู้สูงอายุ
ทุกตาบล
7)

ทีต่ งั้ /สถานทีต่ ดิ ต่อ
ตาบลคลองตัน
ตาบลยกกระบัตร
ตาบลอาแพง
ตาบลเจ็ดริ้ว
ตาบลบ้านแพ้ว
ตาบลเกษตรพัฒนา
ตาบลหนองสองห้อง
ตาบลหลักสอง
ตาบลหนองบัว
ตาบลหลักสาม
ตาบลโรงเข้
ตาบลหลักสอง
/ สถานที่ตดิ ต่อ

นาฏศิลป์ / ราไทย
ศิลปประดิษฐ์
ดนตรีไทย
นวดแผนไทย
ศิลปประดิษฐ์
น้าว่านหางจรเข้
น้าสมุนไพร
น้าสมุนไพร
การทาที่นอน
การทาน้าส้มควันไม้
เกษตร/เพาะปลูก

องค์ความรู้
เรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง
ศิลปะ – ประวัติศาสตร์
อาชีพ/ศิลปวัฒนธรรม/สังคม
ประวัติชุมชนรามัญ (มอญ)
ศิลปะ
การศึกษา/สื่อสารมวลชน
อาชีพ(เปเปอร์ม่าเช่)
เกษตรกรรม
(การเพาะปลูกกล้วยไม้)
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ศาสนา
เรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง
เรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรม กศน.ทีจ่ ดั /ร่วมจัด
ด้านทรัพยากร ด้านข้อมูล สถานที่
ด้านข้อมูล ประสานงานในพืน้ ที่
ด้านสุขภาพอนามัย วิทยากร
ด้านการศึกษา สุขภาพอนามัย

ผลงาน/ โครงการดีเด่น ผลงานทีภ่ าคภูมิใจของสถานศึกษา
โครงการการจัดการศึกษาสาหรับผู้สูงอายุ
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1.2 ผลการวิเคราะห์ SWOT ของสถานศึกษา
จุดแข็ง ( Strengths)
1. มีระบบการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
2. มีทางเลือกในการเรียนรู้ที่หลากหลาย
3. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการพัฒนางาน
4. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ทางการศึกษา
จุดอ่อน ( Weaknesses )
1. ครูไม่ได้จบวุฒิครู ตรงตามสาขาวิชาโดยตรง
2. บุคลากรไม่มีความรู้เรื่องการเงิน บัญชี พัสดุ
โอกาส ( Opportunities)
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1. มีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานระดับอาเภอและผู้นาท้องถิ่นอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
2. ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ที่สามารถศึกษาค้นคว้าได้
3. ประชาชน / ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดการศึกษา
อุปสรรค ( Threats )
1. งบประมาณน้อยไม่เพียงพอ
2. ประชาชนไม่ให้ความสาคัญกับการศึกษา เพราะมีฐานะยากจน
3. การจัดกิจกรรมมีความซ้าซ้อนกับหน่วยงานอื่น ๆ

1.3 ปรัชญาของสถานศึกษา
เรียนรู้ตลอดชีวิต คิดเป็น เน้นคุณธรรม น้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.4 วิสยั ทัศน์ (Vision)
ประชาชนอาเภอบ้านแพ้วได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิด
สังคมแห่งการเรียนรู้

1.5 พันธกิจ (Mission)
1.5.1 จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และส่งเสริมการศึกษาในระบบให้
มีคุณภาพ
1.5.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย
1.5.3 พัฒนาและส่งเสริมการนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพต่อการศึกษา
ตลอดชีวติ
1.5.4 พัฒนาบุคลากร และภาคีเครือข่ายเพื่อการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย
1.5.5 ส่งเสริมชุมชนให้พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

1.6 เป้าหมาย
1.6.1 คนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ครอบคลุม และเป็นธรรม
1.6.2 ผู้เรียนและผู้รับบริการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและมี คุณลักษณะที่พึงประสงค์
เพื่อให้มีความเชื่อมั่นศรัทธาในการปกครองระบอบ ประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(Democracy) มีคุณธรรม จริยธรรม มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย (Decency) และมีภูมิคุ้มกันภัยจาก
ยาเสพติด (Drug-Free)
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1.6.3
1.6.4
ประชาชน
1.6.5
1.6.6
ประสิทธิภาพ

1.7

ชุมชนมีการจัดการความรู้และกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
แหล่งการเรียนรู้มีอยู่อย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาเพื่อสนองตอบความต้องการการเรียนรู้ของ
ภาคีเครือข่ายมีศักยภาพในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
สถานศึกษานาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใช้ในการบริการการเรียนรู้แก่ประชาชนอย่างมี

โครงสร้างการบริหาร

ผู้อานวยการ
กรรมการสถานศึกษา

ฝ่ ายบริหารงาน
ทั่วไป

-

ฝ่ ายส่ งเสริมการศึกษานอก
ระบบ

ฝ่ ายส่ งเสริมการศึกษา
ตามอัธยาศัย

งานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป
งานบุคลากร
งานธุรการและสารบรรณ
งานการเงิน
การรายงานการรับชม
สายใย กศน.
งานแผนงาน/โครงการ
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- งานแผนงานโครงการ
- งานงบประมาณ
- การรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจาเดือน
- งานประกันคุณภาพ
การศึกษา
งานพัสดุ
งานอาคารสถานที่
ยานพาหนะ

งานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
- สายสามัญ
- ปวช.
งานการศึกษา
เพื่อพัฒนาอาชีพ
งานการศึกษา
เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
งานการศึกษาเพื่อพัฒนา
สังคมและชุมชน
งานเศรษฐกิจพอเพียง
กลุ่มเป้าหมายพิเศษ
งานส่งเสริมการรู้หนังสือ
งานโครงการ
พระราชดาริ
งานรายงานข้อมูล
เกี่ยวกับ กศน.ตาบล
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

งานห้ องสมุดประชาชน
“เฉลิมราชกุมารี ”
อาเภอบ้ านแพ้ ว

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละกลุ่ม/ฝ่าย และงาน ดังนี้
1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่และความรับผิดชอบงานต่าง ๆ ดังนี้
1.1
1.2
1.3

งานบริหารทั่วไป ประกอบด้วย
งานบริหารทั่วไป
งานธุรการและสารบรรณ
งานการเงิน
การรายงานการรับชมสายใย กศน.
งานแผนงาน/โครงการ ประกอบด้วย
งานแผนงานโครงการ
งานงบประมาณ
การรายงานผลการปฏิบัติงานประจาเดือน
งานประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
งานพัสดุ
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1.4 งานอาคารสถานที่ ยานพาหนะ
2. กลุ่มส่ง เสริมและบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีหน้าที่ส่งเสริมและจัด
กิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีความรับผิดชอบงานต่าง ๆ ดังนี้
2.1 งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย และประกาศนียบัตรวิชาชีพ
2.2 งานการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
2.3 งานการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
2.4 งานการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
2.5 งานเศรษฐกิจพอเพียง
2.6 งานกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
2.7 งานส่งเสริมการเรียนรู้หนังสือ
2.8 งานโครงการพระราชดาริ
2.9 งานรายงานข้อมูลเกี่ยวกับ กศน. ตาบล
2.10 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. กลุ่มส่ง เสริมการศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาตลอดชี วิต
กลุ่มเป้าหมายทั่วไป จัดแหล่งการเรียนรู้

มีหน้าที่ส่งเสริมการศึกษาให้กับ

3.1 งานห้องสมุดประชนชน “เฉลิมราชกุมารี” อาเภอบ้านแพ้ว และแหล่งการเรียนรู้

1.7 สรุปผลการดาเนินการ
ผลการดาเนินงานตามโครงการ / กิจกรรมของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อาเภอบ้านแพ้ว ปีงบประมาณ 2552 – 2554 รวมระยะเวลา 3 ปี ดังนี้

โครงการ /กิจกรรม

ผลผลิตปีงบประมาณ
2553

2552

หมายเหตุ

2554

เป้าหมาย

ผลผลิต

เป้าหมาย

ผลผลิต

เป้าหมาย

ผลผลิต

1.การส่งเสริมการรู้หนังสือ

70

70

54

54

54

54

2.การจัดการศึกษา
เทียบเท่าการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
2.1 ระดับประถมศึกษา

80

102

200

111

100

72

1,000

860

800

726

800

872

2.2 ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น
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2.3 ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย

1,500

1,451

1,400

1,248

1,400

1,456

2.4 ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

90

145

140

158

90

225

3. การศึกษาเพื่อพัฒนา
อาชีพ

220

230

260

448

720

3,020

4. การศึกษาเพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิต

700

800

480

1,290

480

880

5. การศึกษาเพื่อพัฒนา
สังคมและชุมชน

-

-

240

873

720

1,891

โครงการ /กิจกรรม
6. การจัดการเรียนรู้ตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
7. การศึกษาสาหรับ
ผู้สูงอายุ
8.การศึกษาตามอัธยาศัย

ผลผลิตปีงบประมาณ
2553

2552

หมายเหตุ

2554

เป้าหมาย

ผลผลิต

เป้าหมาย

ผลผลิต

เป้าหมาย

ผลผลิต

100

100

1,200

1,241

1,200

1,850

80

80

70

70

96

96

5,000

21,118 10,000 20,184 20,000 30,396
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บทที่ 2
ระบบการประกันคุณภาพภายใน
1. การประกันคุณภาพการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นภารกิจที่สาคัญยิ่งสาหรับสถานศึกษาที่กาหนดไว้ในพระราช
บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 เป็นส่วนหนึ่งใน
กระบวนการบริหารการศึกษาที่จะต้องปฏิบัติโดยมุ่งเน้นให้ผู้รับบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ พระราชบัญญัติ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 กาหนดอานาจหน้าที่ของสานักงานกศน.ที่เกี่ยวกับ
มาตรฐานและคุณภาพการจัดการศึกษาไว้ในมาตรา 14 (2) จัดทาข้อเสนอแนะ นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนและ
มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และ (3) ส่งเสริม สนับสนุนและดาเนินการพัฒนา
คุณภาพทางวิชาการ... นัยแห่งบทบัญญัตินี้ มุ่งหวังให้การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมี
มาตรฐานในแนวเดียวกัน
การกาหนดมาตรฐาน เป็นการกาหนดความคาดหวังที่ชัดเจนสาหรับ ผู้บริหาร ผู้สอน ผู้เรียน
ชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ที่จะใช้มาตรฐานเป็นเครื่องมือในการกากับ
การดาเนินงานเชิงคุณภาพ ถ้าไม่มีมาตรฐานสาธารณชนก็จะไม่ทราบว่า สาระสาคัญที่แท้จริงของการจัด
การศึกษาอยู่ที่ใด คุณภาพของคนที่ชาติต้องการเป็นอย่างไร การจัดการเรียนการสอนปัจจุบันต้องไปในทิศทาง
ใด คุณภาพการจัดการศึกษาแต่ละแห่งมีจุดเด่น จุดควรพัฒนาในเรื่องใดบ้าง เนื่องจากไม่มีอะไรเป็นเครื่องชี้วัด
เทียบเคียง ทาให้ขาดความรับผิดชอบต่อสาธารณชน (Accountability) การกาหนดให้มีมาตรฐานทาให้
สถานศึกษาต้องถือเป็นความรับผิดชอบที่จะทาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน คุณภาพครูที่ต้องจัดการเรียน
การสอนให้ได้มาตรฐาน คุณภาพการบริหารจัดการ ตลอดจนคุณภาพด้านการจัดสถานศึกษาให้เป็นชุมชน
แห่ง การเรี ย นรู้ นอกจากนี้ มาตรฐานยั ง นามาใช้เป็นแนวทางให้กับ สาธารณชนเข้ ามามี ส่ วนร่ วมในการจั ด
การศึ กษา ให้การสนับ สนุ น ส่ง เสริมสถานศึก ษาในด้านต่าง ๆ ได้ เพื่อให้คุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษานั้น ๆสูงขึ้นตามความคาดหวังของสังคม (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,2550 :
1)
การพัฒนาคุณภาพภายในองค์กร เป็นหัวใจสาคัญที่สุดของกระบวนการคุณภาพทางการศึกษา
เพราะการศึกษาเป็นกิจกรรมที่เป็นบทบาทสาคัญทั้งครูผู้สอนและผู้เรียน การที่จะให้เกิดคุณภาพได้ต้องอาศัยความ
ตั้งใจ ความรับผิดชอบ ความร่วมมือ และความพยายามของคน โดยเฉพาะครูอาจารย์ผู้สอน ส่วนสภาพแวดล้อม
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และระบบ รวมทั้ งหลักสูต รและประสบการณ์การเรี ยนรู้ต้องอยู่ ในสภาพที่เอื้อให้คนได้ ทาดีให้เกิด คุ ณภาพได้
การพัฒนาคุณภาพที่ได้ผลจึงเป็นกิจกรรมภายในของแต่ละองค์กร ที่ใช้วิธีคุณภาพแบบต่าง ๆ เข้าไปใช้ เช่น
การปฏิ รู ป มาตรฐานการบริ ห าร การก าหนดตั ว ชี้ วั ด ผลการท างาน หลั ก การติ ด ตามผลการปฏิ บั ติ ง าน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
รวมถึงการวัดผลการปฏิบัติง านที่มีประสิทธิภาพ การตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงานที่จะส่งผลให้สามารถวัดคุณภาพในการให้บริการได้ อาจใช้วิธีทางลัดสู่ความเป็นเลิศหรือ
การ
เทียบงานกับองค์กรที่ประสบผลสาเร็จ โดยการวางแผนกลยุทธ์สถานศึกษา เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพองค์กร
การเปรียบเทียบผลของงานให้ดีขึ้น และสามารถเปรียบเทียบได้กับผลการปฏิบัติงานขององค์กรที่เป็นตัวเทียบ ที่
เรียกว่า “ Best Practice”
ตลอดจนการประเมินตนเอง การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การให้การสนับสนุน การปลุกระดม การให้รางวัลและการลงโทษที่เอื้อต่อการเกิดคุณภาพเป็นต้น
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา มีการกาหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดเป็นกรอบแนวทางใน
การดาเนินงานการประกันคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งสานักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยได้ใช้แนวคิด TOPSTAR (ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ และคณะ. เอกสารสรุปการบรรยายแนวคิด
“กระบวนทัศน์ใหม่ในการประกันคุณภาพ”. กรุงเทพฯ : รังสีการพิมพ์, 2548) กาหนดแนวทางการ
ดาเนินงาน ประกอบด้วย
1. Thinkging over : เป็นการทาความเข้าใจและมองภาพรวมของการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ทาความเข้าใจกับระบบต่าง ๆ ในสถานศึกษา ทั้งระบบหลักและระบบสนับสนุ น
ความสัมพันธ์ระหว่างระบบกับมาตรฐาน
2. Planning : เป็นขั้นตอนการเตรียมการเพื่อการวางแผนการดาเนินการในการประกัน
คุณภาพภาพในสถานศึกษา ว่ามีขั้นตอนอะไรบ้าง จะดาเนินการอย่างไร โดยใช้หลักการวางระบบคุณภาพตาม
แนวคิด Deming cycle (PDCA) และการทาแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการเพื่อ
นาไปสู่ระบบคุณภาพ
3. System : เป็นการวางระบบการทางานที่ชัดเจนในสถานศึกษาทั้งระบบหลักและระบบ
สนับสนุนทา Flow chart ในระบบต่าง ๆ การระบุความสัมพันธ์ของขั้นตอนการทางานกับมาตรฐาน การทา
คู่มือระบบเพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่มีมาตรฐานการทางานที่คงที่และเป็นปรนัย
4.Team : เป็นการสร้างทีมงาน โดยทั่วไปแบ่งออกเป็น ทีมนา หมายถึงทีมที่มีหน้าที่ในการ
กาหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย และช่วยในการตัดสินใจต่าง ๆ ทีมทา หมายถึงทีมที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
ในแต่ ล ะระบบ โดยท างานตามคู่ มื อ ระบบ ที ม พั ฒ นา หมายถึ ง ที ม วิ ช าการที่ ท าหน้ า ที่ ในการถ่ า ยทอด
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้และประสบการณ์ในการทาประกันคุณภาพระบบต่าง ๆ นอกจากจะมอบหมายงานแล้ว
ยังต้องพัฒนาทีมงานให้มีความรู้พร้อมที่จะทางานด้วยระบบคุณภาพภายในสถานศึกษา
2. ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
สานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน, 2547 ให้ความหมายคาว่า ระบบ ประกอบด้วยหลาย ๆ
กระบวนการ กระบวนการประกอบด้วยชุดของกิจกรรมที่ดาเนินการอย่างต่อเนื่องกล่าวโดยสรุป ระบบ หมายถึง
ชุดหรือกลุ่มขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันภายในขอบเขตใดขอบเขตหนึ่ง เพื่อทาหน้าที่
อย่างใดอย่างหนึ่งตามวัตถุประสงค์ของการจัดลาดับความสัมพันธ์ขององค์ประกอบนั้น ๆ สานักงานส่งเสริม
การศึ ก ษานอกระบบและการศึ กษาตามอั ธยาศัย ได้ พั ฒนาและประยุ ก ต์ ร ะบบเข้ า กับ บริบ ทการท างานของ
สถานศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนมาอย่างต่อเนื่อง โดยกาหนดระบบการทางานภายในสถานศึกษาน อก
โรงเรียนได้ 2 ระบบหลัก และ 6 ระบบย่อย ดังนี้
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2.1ระบบหลัก
1) ระบบจัด การเรี ย นรู้ เป็นกระบวนการจัด การเรีย นรู้ในแต่ละหลักสูตรหรือกิจกรรมทั้ ง ที่
สถานศึกษาดาเนินการเองหรือให้เครือข่ายดาเนินการ เพื่อนาไปสู่จุดหมายปลายทางของการเรียนการสอน ซึ่ง
จะต้องพิจารณาตั้งแต่ขั้นแรกที่ผู้เรียนแต่ละคนเข้าสู่หลักสูตรหรือโปรแกรมการเรียนรู้ ผ่านการวัดและประเมินผล
จนจบหลักสูตรหรือโปรแกรมนั้น ๆ
2) ระบบบริ ก ารและดู แ ลช่ ว ยเหลื อ ผู้ เ รี ย น เป็ น กระบวนการที่ มุ่ ง พั ฒ นาและส่ ง เสริ ม
ความสามารถผู้เรียนตามศักยภาพ โดยมีผู้เรียน ผู้รับบริ การเป็นผู้ขับเคลื่อนร่วมกับสถานศึกษา เน้นการสร้าง
เสริมบุคลิกภาพ การเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ให้บริการแนะแนว การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเข้าร่วมกิจกรรม
ชุมชนและการสนับสนุนด้านทุนเพื่อการศึกษา
2.2 ระบบสนับสนุน
1) ระบบโครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ เป็นกระบวนการบริหารจัดการองค์ประกอบพื้นฐานให้
สนองตอบต่อความต้องการผู้เรียน/ผู้รับบริการ เช่น สื่อ อุปกรณ์ ห้องสมุด ศูนย์การเรียนชุมชน แหล่งเรียนรู้
เครือข่าย ภูมิปัญญา เทคโนโลยี และยานพาหนะ ฯลฯ
2) ระบบเครือ ข่า ยและความสัมพันธ์กับ ชุมชน เป็นกระบวนการที่ส่งเสริมและประสานการ
ทางานกับองค์กรในชุมชน การระดมทรัพยากรจากชุมชนเพื่อสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ โดยเฉพาะส่งเสริมให้
ชุมชมเป็นแกนหลักในการจัดการศึกษาของชุมชน
3) ระบบบุคลากร เป็นกระบวนการพัฒนา สรรหา และวางแผนการใช้บุคลากรเพื่อให้ได้
บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการทางานที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งของสถานศึกษาและ
เครือข่าย ซึ่งต้องให้ความสาคัญกับครูการศึกษานอกโรงเรียนเป็นพิเศษ
4) ระบบนิเทศ ติดตามและประเมินผล เป็นกระบวนการตรวจสอบ ทบทวนผลการทางานและ
ส่งเสริมสนับสนุนการทางานของระบบอื่น ๆ ทุกระบบ
5) ระบบสารสนเทศ เป็นกระบวนการในการจัดเก็บข้อมูล ประมวลและสร้างสารสนเทศ
เพื่อนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการทุกระบบ
6) ระบบบริหารเชิงกลยุทธ์ เป็นกระบวนการในการบริหารเพื่อช่วยขับเคลื่อนทุกระบบให้บรรลุ
ภารกิจขององค์กร สอดคล้องกับเป้าหมายของแผนพั ฒนาคุณภาพของสถานศึกษา เป้าหมายของระบบสนับสนุน
คือ การส่งเสริมให้ระบบหลักดาเนินการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ดังนั้น ผลผลิตทั้งหมดของระบบสนับสนุนจึง
เป็นปัจ จัย ป้อนส่วนหนึ่ ง ของการท างานของระบบหลัก (อ้างใน แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษานอก
โรงเรียน สานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน, 2547)

3. มาตรฐานการศึกษา และตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
(สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, 2553)
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1
ปรัชญา วิสัยทัศน์

ตัวบ่งชี้
1.1 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายวัตถุประสงค์ กลยุทธ์
การดาเนินงานสอดคล้องกัน
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วัตถุประสงค์
1.2 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปี
กลยุทธ์และแผนพัฒนาคุณภาพ
ครอบคลุมทุกพันธกิจ
การศึกษา
1.3 การกากับ ติดตามการดาเนินงานเป็นไปตามแผนและนาผลไป
ใช้ในการพัฒนา
มาตรฐานที่ 2
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2.2 การพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรและ
กิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน
2.3 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ตามหลักการจัดการศึกษานอกระบบ
2.5คุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.6 คุณภาพของพนักงานราชการ ครูอัตราจ้างและครูสอนเสริม
2.7คุณภาพของผู้เรียน / ผู้สาเร็จการศึกษานอกระบบ

มาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้(ต่อ)
การประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 3 การจัดการ
ศึกษานอกระบบประเภท
การศึกษาต่อเนื่อง

ตัวบ่งชี้
3.1 การพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความ
ต้องการของท้องถิ่น
3.2 สื่อและแหล่งการเรียนรู้สอดคล้องกับหลักสูตรและกิจกรรมการ
เรียนรู้ของผู้เรียน
3.3 ครูและผู้สอนมีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ตาม
หลักสูตร
3.4 คุณภาพครูและผู้สอน

รายงานการประเมินตนเอง (SAR ) กศน.อาเภอบ้ านแพ้ ว ปี งบประมาณ 2554

หน้ า 18

3. 5 คุ ณ ภาพของผู้ เ รี ย น / ผู้ รับ บริก ารเป็ นไปตามที่ ห ลั กสู ต ร
กาหนด
มาตรฐานที่ 4
4.1 สื่อและแหล่งการเรียนรู้มีหลากหลาย เพียงพอ และตอบสนอง
ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ต า ม กับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
อัธยาศัย
4.2 กระบวนการจัดการมีคุณภาพ เอื้อต่อการเรียนรู้
4.3 คุณภาพของบุคลากรในการจัดการศึกษา
4.4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
มาตรฐานที่ 5
5.1 ผู้บริหารมีสมรรถนะในการบริหารองค์กร
การบริหารจัดการ
5.2 คุณภาพของการบริหารจัดการ
5.3 คุณภาพของการพัฒนาบุคลากร
5.4 คุณภาพการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนางานการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
5.5 มีระบบประกันคุณภาพภายใน
5.6 การจัดระบบข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
มาตรฐานที่ 6
6.1 การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษานอกระบบ
การทางานร่วมกับภาคีเครือข่าย และการศึกษาตามอัธยาศัย
6.2 การสนั บ สนุ น ให้ ภ าคี เ ครื อ ข่ า ยจั ด การศึ ก ษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย

4. ขัน้ ตอนการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
4.1 การสร้างความเข้าใจกับบุคลากร ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดให้หน่วยงาน ต้น
สังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) ได้บัญญัติสาระสาคัญ
เกี่ยวกับมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งที่สถานศึกษาจะต้ องดาเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผลการดาเนินงานมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนด สานักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้ ปรับมาตรฐานการการศึกษานอกโรงเรี ยน ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 23
มกราคม 2553 จากเดิม 6 มาตรฐาน 22 ตัวบ่งชี้ เป็น 6 มาตรฐาน 27 ตัวบ่งชี้ เพื่อให้มี
ความเหมาะสมกับการดาเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดยิ่งขึ้น ดังนั้นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธ ยาศัย อาเภอบ้า นแพ้ว จึง ดาเนิน การประชุม ชี้แ จงให้บุค ลากรเห็น ความสาคัญ ของการ ประกันคุณภาพ
สร้างความตระหนัก สร้างความรู้และความเข้าใจในมาตรการศึกษานอกโรงเรียนที่ประกาศใช้ใหม่ จากนั้นจึง
แต่งตั้งคณะทางานประกอบด้วย ทีมนา ทีมทา และทีมพัฒนา โดยทีมนาประกอบไปด้ วยผู้บริหารและหัวหน้า
กลุ่มงาน ทีมทา ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่งานทุกงาน ดาเนินงานตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ทีมพัฒนา
ประกอบด้วยผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มงาน นาสู่การพัฒนาการดาเนินงานประกันคุณภาพร่วมกัน มีการประชุม
ติดตามผลการดาเนินงานเพื่อปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงานอย่างเนื่อง
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4.2 แต่งตั้งคณะทางาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอบ้านแพ้วได้
แต่งตั้งคณะทางานจัดทาประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย
1) คณะกรรมการอานวยการ ทาหน้าที่เป็นทีมนา มีหน้าที่ ในการกาหนดกรอบยุทธศาสตร์
นโยบาย แนวทางการดาเนินงาน ให้คาปรึกษา ควบคุม กากับดูแลการดาเนินงาน
2) คณะกรรมการดาเนินงาน ทาหน้าที่เป็นทีมทา มีหน้าที่ดาเนินงานประกันคุณภาพใน แต่
ละระบบ ร่วมวางแผน และจัดทาคู่มือระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
3) คณะกรรมการพัฒนา ทาหน้าที่เป็นทีมพัฒนา มีหน้าที่ การถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ในการทางานประกันคุณภาพระบบต่างๆ พัฒนาระบบประกันคุณภาพ และพัฒนาทีมงานให้มี
ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมี คุณภาพ มอบหมายหน้าที่การดาเนินงานประกันคุณภาพให้
บุคลากรรับผิดชอบเป็นเจ้าภาพแต่ละมาตรฐาน ดังนี้
4.3 การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 76 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 16 บัญญัติให้ส่วนราชการต้องจัด ทาแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
โดยจัดทาเป็นแผนระยะ 3-5 ปี ที่สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งเมื่อวันที่ 21 มีนาคม
2551 สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ประกาศแผนดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา อันส่งผลให้แผนดังกล่าวมี
ผลบังคับใช้แล้วนั้น กระทรวงศึกษาธิการได้นาแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 ถึง 2554 มา
ใช้เเป็นกรอบในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 4 ปี ซึ่งสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยได้นามาเป็นกรอบในการกาหนดแผนพัฒนาการดาเนินงาน ดังนั้น ศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอบ้านแพ้วจึงนาแผนยุทธศาสตร์ของสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยมาเป็นกรอบในการจัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษา ระยะ 3 ปี โดยร่วมกันวิเคราะห์
ข้อมูลบริบทของสถานศึกษาใช้เทคนิค SWOT Analysis กาหนดปรัชญาสถานศึกษา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความสาเร็จ กลยุทธ์ และกาหนดโครงการที่สอดคล้องและสนองตอบต่อพันธกิจทุกพันธกิจ
กาหนดแผนงาน ผลผลิต เป้าหมาย ในระยะ 3
ปี เพื่อใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานให้บรรลุ
เป้าหมายในทิศทางเดียวกัน มีการทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สอดคล้อง
สภาพบริบทของอาเภอบ้านแพ้ว และสนองตอบต่อความต้องการของผู้เรียน/ผู้รับบริการ มีการวางระบบการ
ดาเนินงานภายในสถานศึกษา โดยจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานของสถานศึกษาเพื่อบริหารความเสี่ยง และเป็น
แนวทางในการนาไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
4.4 การจัดทาคู่มือระบบประกันคุณภาพ ระบบประกันคุณภาพประกอบด้วยระบบหลัก 2
ระบบได้แก่ ระบบจัดการเรียนรู้ และระบบบริการและดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ระบบสนับสนุน 6 ระบบ ได้แก่
ระบบโครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ ระบบเครือข่ายและความสัมพันธ์กับชุมชน ระบบบุคลากร ระบบนิเทศ
ติ ด ตามและประเมิ น ผล ระบบสารสนเทศ และระบบบริห ารเชิ ง กลยุ ท ธ์ โดยสถานศึ ก ษามี ก ารแต่ ง ตั้ ง
คณะทางานจัดทาคู่มือระบบประกันคุณภาพ เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ จัดทาผังระบบ
กาหนดขั้นตอนวิธีการ
ดาเนินงาน และกาหนดตัวชี้วัดผลสาเร็จ เพื่อนาไปสู่เกณฑ์การประเมินต่อไป
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4.5 การดาเนินงานตามคู่มือระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษา สถานศึกษาเน้นการทางาน
เป็นทีม ตามกระบวนการวงจรคุณภาพ PDCA การดาเนินงานใด ๆ ก็ตามเริ่มจากการวางแผน(Plan) มี
การมอบหมายบุคลากรเป็นเจ้าภาพโครงการ/กิจกรรม ระบุขั้นตอนการดาเนินงาน และดาเนินการตามแผน
(Do) มีการติดตามตรวจสอบประเมินผล (Check) โดยทีมนิเทศภายในสถานศึกษา ทาหน้าที่นิเทศติดตาม
ผลการดาเนินงานแต่ละพื้นที่ มีการตรวจสอบความพึงพอใจของผู้เรียน/ผู้รับบริการ บางกิจกรรมมีการใช้แบบ
ติดตามผู้เรียน และการสังเกต นาข้อมูลที่ได้มานาเสนอที่ประชุม เพื่อหาแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงการ
ดาเนินงาน (Action) ให้บรรลุผลสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
4.6 สร้างระบบการประเมินภายในเป็นวัฒนธรรมของสถานศึกษา ผู้บริหารและทีมงานสร้าง
ความเคยชินกับการทางานที่เป็นระบบมีมาตรฐาน เพื่อให้เป็นวัฒนธรรมในการดาเนินงานของสถานศึกษา
4.7 การขอรับการประเมินภายนอกจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการประเมิน โดยส่งรายงาน
การประเมินตนเองเพื่อขอรับการประเมินภายนอก

บทที่ 3
วิธีการประเมินตนเองของสถานศึกษา
สถานศึกษามีขนั้ ตอนในการประเมินตนเอง ดังนี้
ขัน้ ที่ 1 การกาหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน
การประเมินตนเองของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอบ้านแพ้ว ครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อ
1) เพื่อประเมินผลสาเร็จในการทางานของ กศน. อาเภอบ้านแพ้ว ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
2) เพื่อนาผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการดาเนินงานและจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3) เพื่อรายงานผลการประเมินให้คณะครู/บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา นักศึกษาและผู้ที่
เกี่ยวข้องทราบ
4) เพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก

ขัน้ ที่ 2 ขอบเขตการประเมิน
การประเมินตนเองครั้งนี้ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอบ้านแพ้ว ทาการ
ประเมินกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษา ประกอบด้วย
1) กิจกรรมการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สายสามัญ , ปวช.)
2) กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
3) กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
4) กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
5) กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย
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6) กิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ
7) การจัดการศึกษาสาหรับผู้สูงอายุ
8) การจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.1 ขอบเขตด้ า นเนื้ อ หา ศู น ย์ ก ารศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย อ าเภอบ้ า นแพ้ ว
ดาเนินการประเมินกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สายสามัญ ,
ปวช.) กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ กิจ กรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมการศึกษาเพื่อ
พัฒนาสังคมและชุมชน กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ การจัดการศึกษาสาหรับ
ผู้สูงอายุ และการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยประเมินตามมาตรฐาน
6
มาตรฐาน 27 ตัวบ่งชี้
2.2 ขอบเขตด้ า นระยะเวลา การประเมิ น ตนเองครั้ ง นี้ ด าเนิ น การในปี ง บประมาณ 2554
ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนกันยายน 2554
2.3 ขอบเขตการประเมินตนเองครั้งนี้ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอบ้าน
แพ้ว รวบรวมข้อมูลสาหรับการประเมิน ด้านกลุ่มเป้าหมาย มี 3 กลุ่ม คือ
2.3.1 กลุ่มผู้ เรี ย น/ผู้ รับ บริการ ได้ แก่ นั กศึกษาการศึกษานอกโรงเรี ย นหลักสู ต ร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 วิธีเรียนแบบพบกลุ่ม นักศึกษาการศึกษานอกระบบ ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ผู้เรียน/ผู้รับบริการด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ การศึกษา
เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน กิจกรรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม
สาหรับผู้สูงอายุ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การศึกษาตามอัธยาศัย โดยเก็บข้อมูลของกลุ่มผู้เรียน/ผู้รับบริการ
โดยวิธีการสุ่มตัวอย่าง
2.3.2 กลุ่ ม ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน ได้ แ ก่ ข้ า ราชการ พนั ก งานราชการ ลู ก จ้ า งประจ า
บรรณารักษ์อัตราจ้าง โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด
2.3.3 กลุ่มผู้บริหาร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา

ขัน้ ที่ 3

การสร้างเครือ่ งมือ

สถานศึ ก ษาได้ น าเครื่ อ งมื อ ที่ ส านั ก งานส่ ง เสริ ม การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย
จัดสร้างให้โดยนามาปรับใช้ให้เข้ากับสภาพ และบริบทของสถานศึกษา และได้ดาเนินการ ดังนี้
1. เข้ า ร่ ว มการประชุ ม ปฏิ บั ติ ก ารใช้ เ ครื่ อ งมื อ ตามกรอบการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
นอกโรงเรียน จัดโดยกลุ่มศูนย์สมุทรคีรี จังหวัดเพชรบุรี
2. นาเครื่องมือตามกรอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกโรงเรียน มาประชุมชี้แจงให้
บุคลากรสถานศึกษา เข้าใจและนาไปปฏิบัติได้

ขัน้ ที่ 4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
สถานศึกษา ดาเนิ นการเก็บข้อมูลโดยการให้ผู้ที่รับผิดชอบงานแต่ละประเภทนาเครื่องมือไปเก็บข้อมูล
จากผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง กลุ่ม เป้า หมาย เช่น เก็บ ข้ อมู ลจากผู้ เ รี ย น/ผู้ รับ บริก าร จะมอบหมายให้ ค รูผู้ ส อนเป็ น
ผู้ดาเนินการเก็บข้อมูล และคณะกรรมการดาเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในป็นผู้รวบรวมข้อมูล

ขัน้ ที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายมาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ ตั้งแต่มาตรฐาน 1 – 6
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2. เกณฑ์การประเมิน เกณฑ์การประเมินคุณภาพมี 5 ระดับ ได้แก่ ดีมาก ดี พอใช้ ควร
ปรับปรุง และต้องปรับปรุง
เกณฑ์การประเมิน มี 2 แบบ คือ
1) เกณฑ์การประเมินเป็นค่าคะแนน แบ่งระดับ ดังนี้
คะแนน 1
หมายความว่า ต้องปรับปรุง
คะแนน 2
หมายความว่า ควรปรับปรุง
คะแนน 3
หมายความว่า พอใช้
คะแนน 4
หมายความว่า ดี
คะแนน 5
หมายความว่า ดีมาก
2) เกณฑ์การประเมินเป็นค่าร้อยละ แบ่งระดับ ดังนี้
ต่ากว่าร้อยละ 50
ร้อยละ 50 - 64
ร้อยละ 65 - 79
ร้อยละ 80 - 89
ร้อยละ 90 ขึ้นไป
ต้องปรับปรุง
0- 1.50

ขัน้ ที่

ควรปรับปรุง
1.51 -2.50

พอใช้
2.51 – 3.50

ได้
ได้
ได้

1 คะแนน
ได้
2 คะแนน
3 คะแนน
ได้
4 คะแนน
5 คะแนน

ดี
3.51 – 4.50

ดีมาก
4.51 -5

6 การสรุปและเขียนรายงาน

การสรุปผลการประเมินตนเองของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ
บ้านแพ้ว ได้จากการนาผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายมาตรฐานว่ามีผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับใด แต่ ละ
มาตรฐานมีจุดเด่นจุดด้อย ข้อควรปรับปรุง พัฒนาต่อไปอย่างไรและผลการวิเคราะห์ข้อมูล สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างไรบ้างหรือไม่ สอดคล้องกับปฏิบัติการประจาปีอย่างไร
เพื่อหาแนว
ทางการพัฒนาปรับปรุงจัดทาโครงการกิจกรรม แผนงานให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวบ่งชี้สาหรับจัดทา
แผนการปฏิบัติการปีงบประมาณ 2555 ต่อไป

บทที่ 4
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ผลการประเมินตนเอง
ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อาเภอบ้านแพ้ว
เกณฑ์การพิจ ารณาและเกณฑ์การประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับ อาเภอ มี 6 มาตรฐาน
27 ตั ว บ่ง ชี้ ซึ่ ง ผลการประเมิน ตนเองของศูน ย์ ก ารศึ กษานอกระบบและการศึ กษาตามอั ธยาศัย อาเภอ
บ้านแพ้ว มีดังนี้

4.1 มาตรฐานที่ 1 : ปรัชญา วิสยั ทัศน์ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ระดับคุณภาพ
ตัวบ่งชี้

คะแนน

1.1 ปรัชญาวิสัยทัศน์เป้าหมาย วัตถุประสงค์
กลยุทธ์การดาเนินงาน สอดคล้องกัน
1.2 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผน
ปฏิบัติการประจาปี ครอบคลุมทุกพันธกิจ
1.3 การกากับ ติดตาม การดาเนินงาน
เป็นไปตามแผนและนาผลไปใช้ในการพัฒนา

5



5



เฉลีย่ ผลการประเมิน

ต้อง
ปรับปรุง

ควร
ปรับปรุง

4

พอใช้

ดี

ดีมาก



4.66



สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 1 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์และแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ได้ค่าเฉลี่ย 4.66 และระดับคุณภาพ
ต้องปรับปรุง

ควรปรับปรุง

พอใช้

ดีมาก

 ดี

ข้อมูลความตระหนัก
ปีงบประมาณ 2554 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอบ้านแพ้วได้ให้
ความส าคั ญ กั บ การมี ส่ ว นร่ ว มของบุ ค ลากรทุ ก ระดั บ ในการร่ ว มวางแผน ร่ ว มปฏิ บั ติ และร่ ว มพั ฒ นา
บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการกาหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ การจัดทาแผนพัฒนา
คุณภาพการศึ กษา และแผนปฏิบัติการประจาปี แผนงานต้องมีความสอดคล้องกับนโยบายของสานักงาน
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ส่ ง เสริมการศึ กษานอกระบบและการศึ กษาตามอัธยาศัย ภายใต้บ ริบ ทและศักยภาพของสถานศึ กษา ให้
ความสาคัญกับการนาข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการวางแผน เพื่อให้การดาเนินงานสามารถตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อมูลความพยายาม
ศู น ย์ ก ารศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย อ าเภอบ้ า นแพ้ ว ได้ น าข้ อ มู ล จากรายงาน
การประเมินตนเองในปีงบประมาณ 2553 มาใช้เป็นข้อมูลในพัฒนาการดาเนินงานปีงบประมาณ 2554
บุคลากรมีส่วนร่วมในกาหนดกรอบทิศทางการดาเนินงาน มีการประชุมบุคลากรเพื่อร่วมกาหนดวิสัยทัศน์ พันธ
กิ จ เป้ า หมาย กลยุ ท ธ์ แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพสถานศึ ก ษา และแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ทั้ ง นี้
โครงการ/กิ จ กรรมที่ บ รรจุ อ ยู่ ใ นแผนงานมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ นโยบายและตอบสนองความต้ อ งการของ
กลุ่มเป้าหมาย วางโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา เพื่อรองรับการขับเคลื่อนการดาเนินงานอย่าง
เป็นระบบ มีการประชุมบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วม ติดตาม และร่วมพัฒนา
(วงจรเดรมมิ่ง PDCA) เน้นการทางานเป็นทีม (Team work) มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้บุคลากร
อย่างชัดเจน เพื่อนาแผนงาน/โครงการสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยบุคลากรแต่ละคนเป็นเจ้าภาพโครงการ
ทาหน้าที่บริหารโครงการ และเป็นเจ้าภาพพื้นที่เพื่อดูแลการดาเนินงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบ แบ่งพื้นที่รับผิดชอบ
แบบราย กศน.ตาบล ในระดับหน่วยงานมีการสร้างเครือข่ายแนวร่วมการดาเนินงาน
เพื่อบูรณาการ
ในการดาเนินงานร่วมกันกับหน่วยงานที่มีเป้าหมายเดียวกันแต่ภารกิจแตกต่างกัน ส่งผลให้เกิดแรงผลักดันให้
การดาเนินงานบรรลุผลยิ่งขึ้น มีการจัดทาข้อตกลงความร่วมมือการดาเนินงาน(MOU)ร่วมกับหน่วยงานภาคี
เครือข่าย เพื่อระดมความร่วมการดาเนินงานและใช้ทรัพยากรในการบริหารงานร่วมกัน จัดให้มีการประชุม
บุคลากรภายในสถานศึกษาทั้งในระดับตาบล และระดับอาเภอเพื่อติดตามผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง

4.2 มาตรฐานที่ 2 : การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ระดับคุณภาพ
ตัวบ่งชี้

คะแนน

2.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2.2 การพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน
2.3 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ

4



4



ต้อง
ปรับปรุง

ควร
ปรับปรุง

5
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พอใช้

ดี

ดีมาก


หน้ า 25

2.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ตาม
หลักการจัดการศึกษานอกระบบ
2.5 คุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.6 คุณภาพของพนักงานราชการ ครูอัตรา
จ้างและครูสอนเสริม
2.7 คุณภาพของผู้เรียน/ผู้สาเร็จการศึกษา
นอกระบบ
เฉลีย่ ผลการประเมิน

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 2
4.57 และระดับคุณภาพ

ดี

ต้องปรับปรุง
ดีมาก

5



5



5




4



4.57

การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ค่าเฉลี่ย

ควรปรับปรุง

พอใช้



ข้อมูลความตระหนัก
ในปีงบประมาณ 2554
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอบ้านแพ้วให้
ความส าคั ญกับ การด าเนิ นงานจั ด การศึกษาขั้ นพื้นฐานนอกระบบเป็นอย่ างยิ่ ง เนื่องจากในข้อมูลสถิ ติผู้ จบ
หลักสูตรตามเกณฑ์ที่กาหนดภายใน 4 ภาคเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนยังอยู่ในระดับต่า ซึ่งมี
ข้อเสนอแนะหลายประการที่ต้องดาเนินการพัฒนาให้เกิดคุณภาพยิ่งขึ้น การดาเนินงานในปีงบประมาณ 2554
จึงกาหนดหลักการดาเนินงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบให้เน้นที่คุณภาพไม่เน้นเชิงปริมาณ ซึ่งสอดรับ
กับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบันที่มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา สถานศึกษาจึง
กาหนดแนวทางในการพัฒนางานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ ได้แก่ การพัฒนาครูและบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง พัฒนาสื่อการเรียนการสอน และการพัฒนาผู้เรียน
ข้อมูลความพยายาม
จากสภาพปัญหาการดาเนินงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบปีงบประมาณที่ผ่านมา ทาให้ มีการ
วางแนวทางการดาเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น โดยมีการปฐมนิเทศให้ความรู้เรื่อง
โครงสร้าง วิธีการจัดการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล การเทียบโอนผลการเรียน การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เกณฑ์การจบหลักสูตร โดยครูเป็นผู้แนะแนวให้ความชัดเจนกับผู้เรียน และเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้เรียนที่มี
รายงานการประเมินตนเอง (SAR ) กศน.อาเภอบ้ านแพ้ ว ปี งบประมาณ 2554
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ความหลากหลาย มีความรู้และประสบการณ์ที่แตกต่างกัน การจัดการเรียนการสอนจึงต้องเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สถานศึกษาจึงได้ดาเนินการพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
พื้นฐาน ดังนี้
1. การพัฒนาครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
สถานศึ ก ษาได้ ส่ ง เสริ ม ให้ ค รู แ ละบุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ การด าเนิ น งานจั ด การศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐานนอกระบบเข้ารับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์ ตามที่สถานศึกษากาหนดให้เกิด
ประสิทธิภาพ ได้แก่
2.1 กิจกรรมเรียนปรับพื้นฐาน
2.2 กิจกรรมพัฒนาวิชาการ
2.3 กิจกรรมพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.4 กิจกรรมที่แสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
2.5 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
2.6 กิจกรรมการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง
2.7 กิจกรรมกีฬา
2.8 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพื่อเพิ่มและส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้เรียนโดยการจัด
กิจกรรมของสถานศึกษากาหนดให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน

4.3 มาตรฐานที่ 3 : การจัดการศึกษานอกระบบ ประเภทการศึกษาต่อเนือ่ ง
ระดับคุณภาพ
ตัวบ่งชี้
3.1 การพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น
3.2 สื่อและแหล่งการเรียนรู้สอดคล้องกับ
หลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน
3.3 ครูและผู้สอน มีความสามารถใน
การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร
3.4 คุณภาพครูและผู้สอน
3.5 คุณภาพของผู้เรียน / ผู้รับบริการ
เป็นไปตามที่หลักสูตรกาหนด
เฉลีย่ ผลการประเมิน

คะแนน

ต้อง
ปรับปรุง

ควร
ปรับปรุง

4

พอใช้

ดี

ดีมาก



5



5



5



4
4.60




สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 3 การจัดการศึกษานอกระบบ ประเภทการศึกษาต่อเนื่อง ได้ค่าเฉลี่ย
4.60 และระดับคุณภาพ
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ดี

ต้องปรับปรุง
ดีมาก

ควรปรับปรุง

พอใช้



ข้อมูลความตระหนัก
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอบ้านแพ้ว ได้จัดทาโครงการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาอาชีพ โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต และโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
และการจัด การศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย ง บรรจุอยู่ ในแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2554
มอบหมายให้บุคลากรเป็นเจ้าภาพโครงการแต่ละโครงการ มีการประชุมวางแผนการดาเนินงานโดยนา ข้อมูล
ความต้องการจากชุมชน และจากการสารวจความต้องการของผู้เรียนมาใช้ในการวางแผนจัดกระบวนการเรียนรู้
กศน.จากสภาพการดาเนินงานปีงบประมาณ 2554 เป็นช่วงที่เกิดปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นภายในประเทศ
เกิด ปัญหาการว่า งงาน ส่ ง ผลให้แ รงงานในสถานประกอบการบางส่ วนคืนถิ่ น การด าเนินโครงการจั ด
การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต และโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
สังคมและชุมชน จึงวางแผนดาเนินการเพื่อรองรับปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้น การจัดการศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ
ของสถานศึกษามุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีภูมิคุ้มกันตนเองจากปัญหาเศรษฐกิจ และสามารถพึ่งพาตนเองตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ข้อมูลความพยายาม
การดาเนินงานของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอบ้านแพ้วมีการสารวจความ
ต้องการของผู้เรียน และจัดทาแผนการดาเนินโครงการ 4 โครงการ ดังนี้
1. โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
ดาเนินการในลักษณะหลักสูตรอาชีพระยะสั้นใช้เวลาเรียนเพียง 3 -100 ชั่วโมง
มีหลักสูตรการเรียนรู้ที่หลากหลาย ยึดหยุ่นตามสภาพของชุมชน สามารถตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายที่มีค วามต้องการ
แตกต่างกัน บางหลักสูตรเป็นการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมอาชีพ พัฒนาอาชีพในท้องถิ่น ส่งเสริมการลด
รายจ่ายในครอบครัว และลดต้นทุนการผลิตภาคการเกษตร สถานศึกษาได้แสวงหาวิทยากรที่มีประสบการณ์มี
ความชานาญมาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมให้ภูมิปัญญาได้ถ่ายทอดอาชีพในท้องถิ่น มีการนิเทศ
ติดตามผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
2. โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
โดยนาสภาพปัญหาในชุมชนมาวิ เคราะห์ร่ วมกับ การนาข้อมูลจากการสารวความ
ต้องการมากาหนดทิศทางในการจัดทาโครงการ และกาหนดกรอบเนื้อหาการเรียนรู้ทักษะชีวิต จึงดาเนินการใน
ลักษณะโครงการย่อย ได้แก่ โครงการอบรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ โครงการอบรมเกี่ยวกับประชาธิปไตย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่โดยตรงในเรื่องนั้น ๆ เป็นผู้
ถ่ายทอดความรู้
3. โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
การดาเนินงานในปีงบประมาณ 2554 สถานศึกษาได้นาสภาพปัญหาสังคม และ
นโยบายการดาเนินงานสานักงาน กศน.มาเป็นแนวทาง เพื่อจัดหลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
ตอบสนองความต้องการของชุมชน เช่น โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นาชุมชน พั ฒนาบุคลิกภาพ อสม. ให้ความรู้
เกี่ยวกับกฏหมายกับเยาวชน และการให้ความรู้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อนาไปปรับใช้กับการดาเนินชีวิต
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4. โครงการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การดาเนินงานในปีงบประมาณ 2554 สถานศึกษาดาเนินการจัดกิจกรรมตามหลักปรัช ญา
พอเพีย ง โดยมุ่ง เน้ นเพื่อ ส่งเสริม การดาเนินชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย ในรูปแบบการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้ น
เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้และสามารถพึ่งตนเองได้

4.4 มาตรฐานที่ 4 : การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับคุณภาพ
ตัวบ่งชี้

คะแนน

ต้อง
ปรับปรุง

ควรปรับปรุง

พอใช้

ดี

4.1 สื่อและแหล่งการเรียนรู้มีหลากหลาย
เพียงพอและตอบสนองกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย
4.2 กระบวนการจัดการมีคุณภาพเอื้อต่อการ
เรียนรู้
4.3 คุณภาพของบุคลากรในการจัด
การศึกษา
4.4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

4



4



เฉลีย่ ผลการประเมิน

4.50

5

ดีมาก





5


สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 4 การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ได้ค่าเฉลี่ย 4.50
และระดับคุณภาพ
ต้องปรับปรุง
ควรปรับปรุง
พอใช้

ดี
ดีมาก
ข้อมูลความตระหนัก
ในด้านการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอบ้านแพ้ว
ได้จัดทาโครงการห้องสมุดประชาชนมีชีวิต เป็นโครงการต่อเนื่องจากการดาเนินงานในปีงบประมาณ 2553
การดาเนินโครงการในปีงบประมาณ 2554 ได้กาหนดแผนการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มีรูปแบบการ
ให้บริการทั้งเชิงรุกและเชิงรับตามกลยุทธ์การดาเนินงานลุยถึงที่ ให้ห้องสมุดเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่เป็นกลไกร่วม
ขับเคลื่อนให้ประชาชนเห็นความสาคัญของการอ่านพร้อมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามที่รัฐบาลได้ประกาศให้
การอ่านเป็นวาระแห่งชาติ มีการเผยแพร่กลวิธีรักการอ่าน และจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหลากหลายรูปแบบ
และนานโยบายห้องสมุด 3 ดี ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ หนังสือดี บรรณารักษ์ดี บรรยากาศดี
ไปสู่การดาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม
ข้อมูลความพยายาม
รายงานการประเมินตนเอง (SAR ) กศน.อาเภอบ้ านแพ้ ว ปี งบประมาณ 2554
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การดาเนินงานจัดการศึกษาตามอัธยาศัยตามโครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนมีชีวิต ได้ดาเนินการ
พัฒนาด้านอาคารสถานที่ทั้งภายนอกและภายในห้องสมุด จัดบรรยากาศการเรียนรู้ จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี พัฒนามุมบริการต่าง ๆ ให้สามารถดึงดูดความสนใจจากผู้ใช้บริการ จัดทา
ข้อมูลป้ายนิเทศภายในห้องสมุด จัดหาหนัง สือและสื่อการเรียนรู้ ใหม่ให้บริการกับกลุ่มเป้าหมาย โดยให้
ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นและความต้องการ ให้บริการแบบ Service mind นาสื่อการ
เรียนรู้หมุนเวียนไปยังชุมชนและแหล่งเรียนรู้ นาโปรแกรม PLS มาใช้ในการบริหารจัดการห้องสมุดและ
พัฒนาการให้บริการที่สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น

4.5 มาตรฐานที่ 5 : การบริหารจัดการ
ระดับคุณภาพ
ตัวบ่งชี้

คะแนน

5.1 ผู้บริหารมีสมรรถนะในการบริหารองค์กร
5.2 คุณภาพของการบริหารจัดการ
5.3 คุณภาพของการพัฒนาบุคลากร
5.4 คุณภาพการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนางาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
5.5 ระบบประกันคุณภาพภายใน
5.6 การจัดระบบข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ

5
5
5
4

เฉลีย่ ผลการประเมิน

ต้อง
ปรับปรุง

ควร
ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีมาก







5
4
4.66




สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 5 การบริหารจัดการ ได้ค่าเฉลี่ย 4.66
และระดับคุณภาพ
ดี
ดีมาก

ต้องปรับปรุง

ควรปรับปรุง

พอใช้

ข้อมูลความตระหนัก
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอบ้านแพ้วนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการ
บริหารสถานศึกษา ยึดหลักความถูกต้อง การมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า หลักนิติ
ธรรมและหลักคุณธรรม ให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากรทุกระดับโดยบรรจุโครงการพัฒนาบุคลากรไว้ใน
แผนปฏิ บัติ การปี 2554 ผู้ บ ริห ารต้ องเป็น แบบอย่ า งที่ ดี ใ นการปฏิ บัติ ง าน มุ่ง เน้น ผลสั มฤทธิ์ ใ นการ
ด าเนิ น งาน น าข้ อ มู ล สารสนเทศมาใช้ ใ นการวางแผนและการบริ ห ารสถานศึ ก ษา มี ก ารจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ นาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มาใช้ในการจัดเก็บและประมวลผล สามารถรายงานผล
ข้ อ มูล ได้ อ ย่ า งรวดเร็ วและถู ก ต้ อ ง บุ ค ลากรทุ ก คนได้ รับ การพั ฒ นาให้ ส ามารถน าคอมพิ ว เตอร์ม าใช้ใ นการ
ปฏิ บั ติ ง าน จั ด ระบบการบริ ห ารงานภายในสถานศึ กษาให้ ค ล่อ งตัว สะดวก รวดเร็ ว ตามกลยุ ท ธ์ก าร
ดาเนินงานเปี่ยมคุณภาพ และนาระบบการประกันคุณภาพมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาสถานศึกษาให้ก้าวสู่
มาตรฐาน
รายงานการประเมินตนเอง (SAR ) กศน.อาเภอบ้ านแพ้ ว ปี งบประมาณ 2554
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ข้อมูลความพยายาม
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอบ้านแพ้วส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ และผ่านการพัฒนาไม่น้ อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อปี
มีการนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้ในการพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยผู้บริหารทาหน้าที่
ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านบุ ค ลากรทุ ก ระดั บ และปฏิ บั ติ ต นเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี ใ นการปฏิ บั ติ ง าน
ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ เพื่ อสร้างพลังความสามัคคีร่วมแรง ร่วมใจในสถานศึกษา เปิดโอกาสให้
บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงาน ส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมในสถานศึกษา มุ่งเน้นการให้บริการที่ดีแก่กลุ่มเป้าหมาย มีการนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ใน
การดาเนินงาน บุคลากรทุกคนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ นาโปรแกรม IT มาใช้ในงานทะเบียนนักศึกษา
จัดเก็บประมวลผลข้อมูล และรายงานข้อมูลด้วยโปรแกรมสารสนเทศ นาโปรแกรมบริหารงานห้องสมุด PLS
มาใช้ในการดาเนินงาน มีการจัดทา Website ของสถานศึกษา เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร บริหารงานโดย
ใช้ข้อมูลสารสนเทศในการตัดสินใจและการวางแผน มีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
เพื่อนาผลที่ได้จากการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง

4.6 มาตรฐานที่ 6 : การทางานร่วมกับภาคีเครือข่าย
ตัวบ่งชี้

ระดับคุณภาพ
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คะแนน
6.1 การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย
6.2 การสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย
เฉลีย่ ผลการประเมิน

ต้อง
ปรับปรุง

ควร
พอใช้
ปรับปรุง

ดี



5

4



4.50



สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 6 การทางานร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้ค่าเฉลี่ย 4.50
และระดับคุณภาพ
ต้องปรับปรุง
ควรปรับปรุง
พอใช้
ดีมาก

ดีมาก

ดี

ความตระหนัก
การดาเนินงานของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึ กษาตามอัธยาศัยอาเภอบ้านแพ้วได้กาหนดแนวทาง
ในการด าเนิ น งานปี ง บประมาณ 2554 ซึ่ ง สถานศึ ก ษาได้ ก าหนดแนวทางในการด าเนิ น งาน
ให้ความสาคัญในการสร้างและทางานร่วมกับภาคีเครือข่าย อีกทั้งยังสนับสนุนให้เครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ความพยายาม
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอบ้านแพ้วได้ดาเนินการ ดังนี้
1. สร้างให้หน่วยงานภาคีเครือข่ายเห็นความสาคัญของการทางานของ กศน. และพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรในการทางานร่วมงานกับภาคีเครือข่าย
2. ผู้บริหารให้ความสาคัญในการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภาคีเครือข่ายรับทราบผลการดาเนินงาน
ของ กศน. เพื่อรับรู้บทบาทหน้าที่ ภารกิจของ กศน. ส่งผลให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ร่วมกัน

บทที่ 5
สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ศู น ย์ การศึ กษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อาเภอบ้านแพ้ ว ได้ ด าเนินการพั ฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามอัธยาศัยปีงบประมาณ 2554 ตามนโยบายและแผนงานที่กาหนด ผลการดาเนินงานตาม
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กิจ กรรมต่ า ง ๆ จึ ง ได้ จั ด ท ารายงายผลการด าเนินงานและประเมิ นผลการด าเนิน งาน การพั ฒนาคุณภาพ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใน 6 มาตรฐานดังนี้
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวม
ค่า
เฉลีย่

มาตรฐาน

มาตรฐานที่ 1 ปรัชญา วิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์
และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 การจัดการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 3 การจัดการศึกษานอก
ระบบประเภทการศึกษาต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ 4 การจัดการศึกษาตาม
อัธยาศัย
มาตรฐานที่ 5 การบริหารจัดการ
มาตรฐานที่ 6 การทางานร่วมกับภาคี
เครือข่าย
ค่าเฉลีย่ ผลการประเมิน

ต้อง
ปรับปรุง

ระดับคุณภาพ
ควร
พอใช้
ปรับปรุง

ดี

ดีมาก



4.66
4.57



4.60




4.50



4.66


4.50



4.58

สรุปผลการประเมินภาพรวม
ระดับคุณภาพ
ดี


 ต้องปรับปรุง
ดีมาก



ควรปรับปรุง



พอใช้



สรุปผลการประเมิน
มาตรฐานทีบ่ รรลุเป้าหมายตามแผน อยู่ในระดับดีมาก หรือดี (ค่าเฉลี่ย ≥ 3.51)
ได้แก่
 มาตรฐานที่ 1
แผนพัฒนา คุณภาพการศึกษา
 มาตรฐานที่ 2
 มาตรฐานที่ 3
 มาตรฐานที่ 4
 มาตรฐานที่ 5

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์และ
การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การจัดการศึกษานอกระบบประเภทการศึกษาต่อเนื่อง
การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
การบริหารจัดการ
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 มาตรฐานที่ 6 การทางานร่วมกับภาคีเครือข่าย
มาตรฐานที่ไม่บรรลุเป้าหมายตามแผน

ไม่มี

จุดเด่นของสถานศึกษา
1) สถานศึกษา มีห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อาเภอบ้านแพ้ว ที่มีความพร้อมทั้ง
ด้านอาคารสถานที่ พื้นที่ให้บริการ สื่อ/หนังสือ และบุคลากรผู้ให้บริการ
2) สถานศึกษา มีบุคลากรสามารถปฏิบัติงานตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) สถานศึกษา โดย กศน.ตาบล มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงร่วมกับภาคีเครือข่าย รวมทั้งจัดกิจกรรมตลาดนัดอาชีพ ที่ทาให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความ
สนใจ และความถนัด ทาให้สถานศึกษา มีหลักสูตรที่หลากหลายในช่วงเวลาเดียวกัน
4) สถานศึ กษามีสื่อ และแหล่ง เรี ยนรู้ที่หลากหลาย
สนองความต้องการในด้านการ
พัฒนาอาชีพ พัฒนาทักษะชีวิต พัฒนาสังคมและชุมชน ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี ” อาเภอ
บ้านแพ้ว ศูนย์ 3 วัยสานสายใยรักแห่งครอบครัวอาแพง
จุดทีค่ วรพัฒนา
1) ครู กศน.ตาบล และบุคลากร ยังขาดการดาเนินงาน ที่เชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา
และเครือข่ายเพื่อนามาใช้ประโยชน์ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมาย
2) รูปแบบในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ของห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อาเภอ
บ้านแพ้ว และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในชุมชนของ กศน.ตาบล ยังไม่สามารถดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายอ่าน
หนังสือได้เท่าที่ควร
3) ครู และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่บางส่วน ยังขาดการประสานแผนเพื่อเปิด
โอกาสให้ภาคีเครือข่ายเข้าร่วมในการวางแผน จัดกิจกรรมและการนิเทศติดตามผลการดาเนินงาน
ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
จากผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเห็นสมควรจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตามลาดับความสาคัญ ดังนี้
1 ครูและบุคลากร ควรได้รับการพัฒนาด้านวิชาการ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานทั้งด้านความรู้
ความสามารถ ตามสาขาที่จัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาระบบการตรวจสอบ ควบคุม นิเทศติดตามผล และ
นาผลไปปรับปรุงพัฒนา ให้สามารถดาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
2. สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นร่วมกับภูมิปัญญา และนาไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพ มีงานทาและเกิดรายได้
3. สถานศึ ก ษาควรพั ฒ นารู ป แบบกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การอ่ า น เพื่ อ พั ฒ นาพฤติ ก รรมรั ก การอ่ า น
ทั้งกลุ่มเป้าหมายและบุคลากร โดยจัดกิจกรรมทั้งภายในห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อาเภอบ้านแพ้วและ
ชุมชน อย่างต่อเนื่อง
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