
 



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

รายงานการประเมินตนเอง 

(Self - Assessment  Report) 

 ประจ าปี ๒๕๕๙

 

ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอพิบูลย์รักษ ์ 

ส านักงาน กศน. จังหวัดอุดรธาน ี

 

ส านักงาน กศน. 

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

กระทรวงศึกษาธิการ  



รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี ๒๕๕๙ ข 

 

ค าน า 

     ตามที่กฎกระทรวง กําหนดระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพภายใน สําหรับสถานศึกษาที่จัด
การศึกษานอกระบบ พ.ศ. ๒๕๕๕ กําหนดให้สถานศึกษาต้องดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ประกันคุณภาพ
ภายใน โดยกําหนดให้ต้องมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตราการศึกษาของสถานศึกษา รวมถึงต้องจัดทํารายงาน
การประเมินตนเองประจําปี และเสนอรายงานการประเมินคุณภาพภายในต่อคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้น
สังกัด ภาคีเครือข่าย และเผยแพร่ต่อสาธารณชน รวมถึงเพ่ือนําผลการประเมินตนเองของสถานศึกษามาเป็นส่วนหนึ่ง
ของการวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาและภาคีเครือข่าย  

               ในการนี้ เพ่ือเป็นการดําเนินงานให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงฯ ดังกล่าว ศูนย์ การศึกษานอกระบบ          
และการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพิบูลย์รักษ์ จึงได้ดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
เพ่ือตรวจประเมินศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพิบูลย์รักษ์  โดยการวิเคราะห์แผนการ
ปฏิบติัราชการประจําปีรว่มกับรายงานผลการดําเนินงานประจําปีของสถานศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง
ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  เกี่ยวกับโครงการ กิจกรรมต่างๆ ที่สถานศึกษาได้
ดําเนินการ และสรุปผลการดําเนินงานเพือ่พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้รบับริการ ทัง้นี้คณะกรรมการประเมินได้ใช้มุมมอง
โดยปรับการประเมินให้เหมาะสมกับสภาพ ความเป็นจริงของศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ
พิบูลย์รักษ์  โดยคํานึงถงึปรัชญา วิสัยทศัน ์อัตลักษณ์ และลักษณ์เฉพาะของสถานศึกษาให้มากที่สุด ศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพิบูลย์รักษ์  ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากคณะผู้บริหาร บุคลากร            
และคณะกรรมการสถานศึกษา รวมถึงบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูล เพ่ือยืนยันสภาพการดําเนินงานจริงของ
สถานศกึษาทําให้การตรวจประเมินเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย ซึ่งคณะกรรมการประเมนิขอขอบคุณไว้ ณ ทีน่ี้  

  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพิบูลย์รักษ์จะได้นําผลการประเมินนี้ไปใช้ในการ
รักษาจุดเด่น และจุดที่ควรปรับปรุง ตามบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษา  และนําไปสู่การพัฒนาผลงานในทุกพันธกิจ  
ตามความมุ่งหมาย  ปรัชญา  วิสัยทัศน ์ และเปาูประสงคข์องสถานศึกษาตอ่ไป 
 

 
                                                                                       นางณัฐชยา     เอื้อมอุ่น 

       ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอพิบูลย์รักษ์  
วัน ๓๐ เดอืน กันยายน ๒๕๕๙  
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รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี ๒๕๕๙ ค 

 

 

สารบัญ 

หน้า  

ค าน า             ก 
สารบญั            ข 
บทสรุปส าหรบัผูบ้ริหาร           ๑  

สรุปผลการประเมินตนเองตามรายมาตรฐานของสถานศึกษา      ๑ 
สรุปผลการประเมินตนเองตามรายด้านกฎกระทรวงฯ ทั้ง ๔ ด้าน     ๑  
จดุเด่น             ๑ 
จุดทีค่วรพัฒนา           ๒ 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา        ๓ 
ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต        ๔ 

บทที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา                  ๖  
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา        ๖ 
ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา                   ๖ 
ทําเนียบผู้บริหาร                                                                                               ๑๒ 
งบประมาณ          ๑๔ 
จํานวนผู้เรียน ผู้รับบริการ และจํานวนผู้สอน      ๑๔ 
จํานวนบุคลากร          ๑๕ 
แหล่งเรียนรู้และภาคีเครือข่าย            ๑๕ 
เกียรติยศ ชื่อเสียง ผลงาน/และโครงการ/กิจกรรม ดีเด่นของสถานศึกษา     ๑๙ 
ผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกโดยภาพรวมของสถานศึกษา                             ๒๐ 

บทที ่๒ ทิศทางและผลการด าเนินงานของสถานศึกษา               ๒๗  
ทิศทางการดําเนินงานของสถานศึกษา                                                                     ๒๗ 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ เปูาประสงค์ และตัวชี้วัดความสําเร็จ             ๒๗ 
กลยุทธ์                                                                                                          ๒๙ 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอก        ๓๑ 
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา         ๓๖ 
แผนปฏิบัติการประจําปี            ๔๑                                           
 
 
 
 
 
 ข 



รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี ๒๕๕๙ ง 

 

สารบัญ (ต่อ) 

เปูาหมายความสําเร็จตามรายมาตรฐาน                                                                   ๔๘ 
ผลการดําเนินงานของสถานศึกษา                                                                          ๔๙ 
สรุปผลการปรับปรุงและพัฒนาในรอบปทีีผ่่านมา                                                        ๕๐ 

บทที ่๓ ผลการประเมินตนเอง                                                                            ๕๔ 
มาตรฐานที ่๑ คุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ         ๕๔ 
          ข้อมูลความตระหนัก                   ๕๕ 

     ข้อมูลความพยายาม                                                                                  ๕๕ 
     หลักฐานประกอบการดําเนินงาน                                                                   ๕๖ 
     สรุปผลการประเมินตนเองในมาตรฐานที ่๑                                                       ๕๖ 

มาตรฐานที ่๒ คุณภาพการจัดการศึกษา/การให้บริการ       ๕๗ 
          ข้อมูลความตระหนัก           ๕๗ 

ข้อมูลความพยายาม                   ๕๘ 
หลักฐานประกอบการดําเนินงาน      1     ๕๙  
สรุปผลการประเมินตนเองในมาตรฐานที ่๒                  ๕๙ 

มาตรฐานที ่๓ การบริหารการศึกษา                  ๖๐ 
ข้อมูลความตระหนัก            ๖๐ 
ข้อมูลความพยายาม            ๖๑ 
หลักฐานประกอบการดําเนินงาน          ๖๒ 
สรุปผลการประเมินตนเองในมาตรฐานที ่๓                 ๖๒ 

มาตรฐานที ่๔ การประกันคุณภาพการศึกษา                    ๖๒ 
ข้อมูลความตระหนัก                       ๖๓ 
ข้อมูลความพยายาม                     ๖๓ 
หลักฐานประกอบการดําเนินงาน         ๖๓  
สรุปผลการประเมินตนเองในมาตรฐานที ่๔                                                         ๖๓ 

มาตรฐานที ่๕ อัตลักษณ์ของสถานศึกษา         ๖๔ 
ข้อมูลความตระหนัก             ๖๔ 
ข้อมูลความพยายาม            ๖๕ 
หลักฐานประกอบการดําเนินงาน            ๖๕ 
สรุปผลการประเมินตนเองในมาตรฐานที ่๕           ๖๕ 

 
 
 
 
 
 
 
  

ค 



รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี ๒๕๕๙ จ 

 

สารบัญ (ต่อ) 

หน้า  
มาตรฐานที ่๖ มาตรการส่งเสริม          ๖๖ 
 ข้อมูลความตระหนัก           ๖๖ 

ข้อมูลความพยายาม            ๖๖ 
หลักฐานประกอบการดําเนินงาน                   ๖๗ 
สรุปผลการประเมินตนเองในมาตรฐานที ่๖        ๖๗ 

บทที่ ๔ การสรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา        ๖๘ 
สรุปผลการประเมินตนเอง ในภาพรวมของสถานศึกษา       ๖๘ 
การสรุปผลการประเมินตนเอง เพ่ือพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ             ๗๒ 
หลักเกณฑฯ์ แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต   
ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต                 ๗๖ 
ข้อเสนอแนะต่อสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ                                                  ๗๖ 

 

 

******************
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บทสรุปส าหรับผูบ้ริหาร 

ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพิบูลย์รักษ์   ต้ั งอยู่ เ ลขที่  ๒๒๕หมู่  ๑๑   ตํ าบล       
บ้านแดง  อําเภอพิบูลย์รักษ์  จังหวัดอุดรธานี สังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
กระทรวงศึกษาธิการ จัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนักศึกษา จํานวน ๑,๓๑๕ คน และจัดการเรียน
การสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีนักศึกษา จํานวน ๓๑๘ คน มีบุคลากร จํานวน ๒๗ คน จัดให้มีการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา เมื่อวันที่ ๑๖ – ๑๗  เดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  โดยผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ตามรายมาตรฐาน และตวับ่งชี้ของสํานักงาน กศน. สามารถสรุปผลการประเมิน ไดดั้งนี้  
 สรุปผลการประเมินตนเองตามรายมาตรฐานของสถานศึกษา โดยภาพรวมในแต่ละมาตรฐานและ ตัวบ่งชี ้

ของสถานศึกษา มีดังนี้  
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ 

พิบูลย์รักษ์  ตามมาตรฐานของสถานศึกษา พบว่า ผลการประเมินในภาพรวมสถานศึกษามีค่าคะแนนผลการประเมิน
เทา่กบั ๙๕.๔๓  อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก เมื่อพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐานที่ ๑  คุณภาพผู้เรียน/
ผู้รับบริการ พบว่า มีค่าคะแนนผลการประเมินเท่ากับ...๓๒.๕๒ มาตรฐานที่ ๒ คุณภาพการจัดการศึกษา/การให้บริการ 
พบว่า มีค่าคะแนนผลการประเมินเท่ากับ..๒๔.๑..มาตรฐานที่ ๓ การบริหารการศึกษา   พบว่า มีค่าคะแนนผลการ
ประเมินเท่ากับ  ๑๐  มาตรฐานที่ ๔ การประกันคุณภาพการศึกษา พบว่า มีค่าคะแนน  ผลการประเมินเท่ากับ..๙.๘๑...   
มาตรฐานที ่๕ อัตลักษณ์ของสถานศึกษา พบว่า มีค่าคะแนนผลการประเมินเท่ากับ...๙...  และ มาตรฐานที่ ๖ มาตรการ
ส่งเสริม พบว่า มีค่าคะแนนผลการประเมินเท่ากับ  ๑๐       

 สรุปผลการประเมินตนเองตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ.๒๕๕๓ ทั้ง ๔ ด้าน 
    ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ.๒๕๕๓ ทั้ง ๔ ด้าน ของศูนย์การศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพิบูลย์รักษ์  พบว่า มาตรฐานด้านที่ ๑ มีค่าคะแนน ๔๖.๕๒ อยู่ในระดับคุณภาพ      
...ดีมาก...มาตรฐานด้านที ่๒ มีค่าคะแนน ๑๘ อยู่ในระดับคุณภาพ...ดีมาก...มาตรฐานด้านที ่๓ มีค่าคะแนน ๒๑.๑๐  อยู่
ในระดบัคุณภาพ  ดีมาก  และมาตรฐานด้านที ่๔ มีค่าคะแนน..๙.๘๑...อยู่ในระดับคุณภาพ..ดีมาก.. 
    จุดเด่น  

ด้านผลการจัดการศึกษา  
๑.สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม และรักษาวัฒนธรรมประเพณี  ร่วมกับหน่วยงานภาคี

เครือข่ายในทุกตําบล รวมถึงการบรูณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
๒.สถานศึกษามีการขยายผลการจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทําตามโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
 

ด้านผลการบริหารจัดการ 
ระบบการบริหารจัดการดีมีการพัฒนาของบุคลากรทุกระดับ บริหารโดยการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายร่วมกัน  

หน่วยงานต้นสังกัด คณะกรรมการสถานศึกษาบุคลากรทุกระดับ ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มีการจัดทํา
โครงการ มีคณะทํางาน ประสานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องดําเนินโครงการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการนิเทศ
ติดตามผล มีการบริหารจัดการที่ดี มีการวิเคราะห์วิจัยศึกษาความ พึงพอใจ ผู้เรียน ผู้รับบริการ มีกระบวนการเรียนรู้และ 
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การจัดการความรู้ไปพัฒนาตนเองชุมชน ผู้เรียนมีส่วนร่วม กรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมทุกกิจกรรม 

ด้านผลการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ครูผู้สอนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน อย่างหลากหลาย ได้แก่ การสอนแบบสาธิต การทดลอง  การสืบค้น 

การอภิปราย การเรียนรู้โดยการทําโครงงานการเรียนรู้โดยการพบกลุ่มการค้นคว้าจากห้องสมุด การเรียนรู้แบบออนไลน์ 
ผ่านเว็บไซต์ การเรียนรู้จากวิทยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการจัดบรรยากาศให้น่าดูน่าอยู่ น่าเรียน ครูผู้สอนมีความ
เป็นกันเองกับผู้เรียน ครูผู้สอนได้ศึกษาค้นคว้า วิจัย เพ่ือพัฒนาสื่อและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ 

   ด้านผลการประกันคุณภาพภายใน 
    ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพิบูลย์รักษ์  ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก
สถานศึกษา ปีงบประมาณ  ๒๕๕๗  ได้คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน  ๘๕.๒๓  ระดับคุณภาพ  ดี  และผ่านการประเมิน
คุณภาพภายใน  โดยต้นสังกัด  ปีงบประมาณ  ๒๕๕๗  ได้คะแนนเฉลี่ย  ๙๓.๕๕  ระดับคุณภาพ    ดีมาก 

จุดที่ควรพัฒนา  
 ๑.  ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานที่แตกต่างกันทําให้ผู้เรียนขาดความมั่นใจในการศึกษาเรียนรู้ 
  ๒. ผู้เรียนไม่เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเองในการเข้ารับการบริการด้านการเรียนการสอน 
          ๓. ผู้เรียน/ผู้รับบริการกําหนดเปูาหมายในการศึกษาเพ่ือต้องการวุฒิทางการศึกษาไม่ใช่การพัฒนาตนเอง 

๔. ผู้เรียน/ผู้รับบริการ  ควรได้รับการพัฒนาให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้และสื่อ  
ต่าง ๆ อย่างหลากหลาย  สามารถเลือกวิธีการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม และกล้าแสดงออก 

๕.ผู้เรียน / ผู้รับบริการ ควรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะบรรลุวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรและกิจกรรมให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของสังคม 

๖.นําระบบการวิจัยมาใช้ในการพัฒนางานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   
           ๗.ครูควรนําการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรท้องถิ่น เพ่ือการพัฒนาหลักสูตรให้
ตรงกับต้องการของชุมชน 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา  

๑. สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการให้มีผลสัมฤทธิ์ในระดับดีขึ้นไปในสาระวิชาหลัก    
มีทักษะ การคิด  วิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ  ส่งเสริมสนับสนุนชุมชนคนรักการอ่านในตําบล  จัดระบบติดตามผู้เรียนหลัง
จบการศึกษา  ติดตามผู้รับบริการสามารถนําความรู้มาใช้พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เน้นการจัดกิจกรรมเชิงรุก
ทั้งการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   

๒. นําระบบการวิจัยมาใช้ในการพัฒนางานการศึกษา   
๓. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพความพร้อม รวมถึงการให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความรู้ด้าน 

ICT โดยครูทําหน้าที่อํานวยความสะดวก และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเต็มที่  
๔.พัฒนาคุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการให้มีผลสัมฤทธิ์ในระดับดีขึ้นไปในสาระวิชาหลัก  มีทักษะ การคิด  

วิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ  จัดระบบติดตามผู้เรียนหลังจบการศึกษา  ติดตามผู้รับบริการสามารถนําความรู้มาใช้พัฒนา
ตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน หรือสามารถเพ่ิมรายได้ให้ตนเองและครอบครัว 
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๕. จัดอบรมพัฒนาครูในด้านทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรของ
สถานศึกษาเข้ารับการอบรมพัฒนาในสาขาที่เก่ียวข้อง  ออกแบบการจัดกิจกรรม  ใบงาน ตามสาระของแต่ละวิชาด้วย
วิธีการต่างๆท่ีสะท้อนกระบวนการคิดท่ีผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาได้สําเร็จตามเปูาหมาย 

ข้อเสนอแนะต่อสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ 
จากผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สามารถสรุปเป็นข้อมูลในการกําหนดนโยบายสําหรับการพัฒนา

สถานศึกษา ดังนี้ 
            ๑. สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการให้มีผลสัมฤทธิ์ในระดับดีขึ้นไปในสาระวิชาหลัก  
มีทักษะ การคิด  วิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ  ส่งเสริมสนับสนุนชุมชนคนรักการอ่านในตําบล  จัดระบบติดตามผู้เรียนหลัง
จบการศึกษา  ติดตามผู้รับบริการสามารถนําความรู้มาใช้พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เน้นการจัดกิจกรรมเชิงรุก
ทั้งการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   

๒. นําระบบการวิจัยมาใช้ในการพัฒนางานการศึกษา   
๓.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพความพร้อม รวมถึงการให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความรู้ด้าน 

ICT โดยครูทําหน้าที่อํานวยความสะดวก และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเต็มที่  
๔.พัฒนาคุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการให้มีผลสัมฤทธิ์ในระดับดีขึ้นไปในสาระวิชาหลัก  มีทักษะ การคิด  

วิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ  จัดระบบติดตามผู้เรียนหลังจบการศึกษา  ติดตามผู้รับบริการสามารถนําความรู้มาใช้พัฒนา
ตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน หรือสามารถเพ่ิมรายได้ให้ตนเองและครอบครัว 

๕. จัดอบรมพัฒนาครูในด้านทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรของ
สถานศึกษาเข้ารับการอบรมพัฒนาในสาขาที่เกี่ยวข้อง  ออกแบบการจัดกิจกรรม  ใบงาน ตามสาระของแต่ละวิชาด้วย
วิธีการต่างๆท่ีสะท้อนกระบวนการคิดท่ีผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาได้สําเร็จตามเปูาหมาย 
  

ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต  
 ๑. นําระบบการวิจัยมาใช้ในการพัฒนางานการศึกษา   
 ๒. สนับสนุนให้มีการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการดําเนินงาน และการจัดการเรียนการสอนอย่างทั่วถึง 
          ๓. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการให้มีผลสัมฤทธิ์ในระดับดีขึ้นไปในสาระวิชาหลัก  มีทักษะ การคิด  
วิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ  จัดระบบติดตามผู้เรียนหลังจบการศึกษา  ติดตามผู้รับบริการสามารถนําความรู้มาใช้พัฒนา
ตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน หรือสามารถเพ่ิมรายได้ให้ตนเองและครอบครัว 
 ๔. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความรู้ด้าน ICT 
          ๕. ควรนําการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรท้องถิ่น เพ่ือการพัฒนาหลักสูตรให้ตรง
กับต้องการของชุมชน 
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บทที่ ๑ 

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 

ชื่อสถานศึกษา : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพิบูลย์รักษ์                                               
  (Piboonrak District Non-formal and Informal Education Center )   

ที่อยู่:  เลขที่  ๒๒๕  บ้านแดง   หมู่ที่  ๑๑   ถนน –   ตําบล/แขวง บ้านแดง          
                    อําเภอ/เขต พิบูลย์รักษ์   จังหวัดอุดรธานี   รหัสไปรษณีย์ ๔๑๑๓๐ 

                          โทรศัพท์ : ๐๔๒-๒๕๘๒๔๑ ,   โทรสาร : ๐๔๒-๒๕๘๒๔๑ 
                          Website : www.nfe-pbr.org   
                           E-mail: udn.apr_nfedc@nfe.go.th 

สังกัด สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานี                 
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ    
กระทรวงศึกษาธิการ 
 

 ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา  
ประวัติสถานศึกษา  

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพิบูลย์รักษ์  เดิมเป็นศูนย์ประสานงานการ       
ศึกษานอกโรงเรียนกิ่งอําเภอพิบูลย์รักษ์  ระหว่างปี  พ.ศ.  ๒๕๓๓ - ๒๕๓๖  ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ
จัดตั้ ง เป็น ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ/กิ่ง อําเภอ เมื่อวันที่   ๒๑ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๓๗                    
โดยฯพณฯ  นายปราโมท  สุขุม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  และเมื่อวันที่  ๔  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑         
ได้เปลี่ยนชื่อสถานศึกษาจาก  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอพิบูลย์รักษ์เป็น ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพิบูลย์รักษ์  ตามพระราชบัญญัติศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
พุทธศักราช  ๒๕๕๑   

อาณาเขตที่ตั้งสถานศึกษา 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพิบูลย์รักษ์ มี เขตพ้ืนที่รับผิดชอบ                           

ในอําเภอพิบูลย์รักษ์   ๓  ตําบล  ๓๗  หมู่บ้าน 
ทิศเหนือ   ติดต่ออําเภอเพ็ญ  อําเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี 
ทิศใต้    ติดต่ออําเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี 
ทิศตะวันออก   ติดต่ออําเภอทุ่งฝน  อําเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี 
ทิศตะวันตก    ติดต่ออําเภอเมืองอุดรธานี  อําเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี  
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  สภาพของชุมชน 

 
 
 

อําเภอพิบูลย์รักษ์  เดิมเป็นเขตการปกครองของอําเภอหนองหาน  ตั้งอยู่ที่บริเวณหมู่บ้านแดง  ต้ังมาได้
ประมาณ  ๙๐  ปี  โดยมีหลวงปูุพิบูลย์เป็นผู้นําในการสร้างหมู่บ้าน มีการพัฒนามาเป็นลําดับ  จนเป็นชุมชนใหญ่ ได้
เปลี่ยนแปลงการปกครองขึ้นเป็นกิ่งอําเภอพิบูลย์รักษ์ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.  ๒๕๓๕  ต่อมาได้ยกฐานะขึ้นเป็น
อําเภอพิบูลย์รักษ์  เมื่อวันที่  ๑๗  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๔๐   

ลักษณะที่ตั้ง  ที่ว่าการอําเภอพิบูลย์รักษ์  ตั้งอยู่ที่บ้านแดง  หมู่ที่  ๑๑  ตําบลบ้านแดง พ้ืนที่ อําเภอ     
พิบูลย์รักษ์  มีเนื้อที่ทั้งหมด  ประมาณ  ๒๑๖.๕๖  ตารางกิโลเมตร  อยู่ทางทิศตะวันออก ของจังหวัดอุดรธานี            
มีระยะทางห่างจากจังหวัดอุดรธานี ๖๒  กิโลเมตรห่างจากกรุงเทพมหานคร  ๗๖๕  กิโลเมตร                                               

ลักษณะภูมิประเทศ  สภาพพ้ืนที่ของอําเภอพิบูลย์รักษ์  มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม มีแหล่งน้ําที่สําคัญ  ได้แก่   
ล าห้วยหลวง  เป็นลําห้วยหลักของอําเภอพิบูลย์รักษ์  ไหลผ่านจากอําเภอเมืองอุดรธานี  ลงมาผ่านพ้ืนที่  

๓   ตําบลของอําเภอพิบูลย์รักษ์และยังเป็นแนวแบ่งเขตระหว่างอําเภอพิบูลย์รักษ์กับอําเภอเพ็ญ 
ล าห้วยดาน  ไหลมาจากอําเภอหนองหานผ่านพ้ืนที่ทั้ง  ๓  ตําบลของอําเภอพิบูลย์รักษ์  และไหลมา

บรรจบลําห้วยหลวงที่บ้านหนองผักแว่น  หมู่ที่   ๒  ตําบลบ้านแดง  อําเภอพิบูลย์รักษ์  จังหวัดอุดรธานี 
มีพ้ืนที่เพาะปลูกการเกษตร  ประมาณ  ๗๒,๘๔๕  ไร่  ผลผลิตที่สําคัญ ข้าว อ้อย  มันสําปะหลัง  แยกได้ดังนี้ 

๑.  ข้าว   พ้ืนที่     ๖๕,๖๓๓         ไร่ 
๒.  อ้อย   พ้ืนที่              ๔,๒๒๗   ไร่ 
๓.  มันสําปะหลัง            พ้ืนที่     ๒,๙๘๕ ไร่ 
๔.  อ่ืนๆ  พ้ืนที่     ๒,๑๓๙   ไร่ 
                               รวม   ๗๒,๘๔๕   ไร่ 
 

ประวัติอ าเภอพิบูลย์รักษ์ 



 
 

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี ๒๕๕๙ ๖ 

 

ด้านการปกครอง /ด้านการเมือง 

        ๑)  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   อําเภอพิบูลย์รักษ์  ได้แบ่งเขตการเลือกตั้งตามประกาศเมื่อวันที่  ๒๔     
มีนาคม  ๒๕๕๔  เป็นเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จํานวน ๒ เขต ในจํานวน ๙ เขต ของจังหวัดอุดรธานี 
คือ เขตที่  ๔ รวมกับเขตอําเภอบ้านดุง อําเภอทุ่งฝน เว้น ตําบลดอนกลอย ซึ่งตําบลดอนกลอย  อยู่ เขต ๕   มีผู้มา
ใช้สิทธิเลือกตั้ง คิดเป็น  ๘๒.๓๕  %  มีจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จํานวน  ๒  คน   
        ๒) สมาชิกสภาจังหวัดในเขตพ้ืนที่อําเภอพิบูลย์รักษ์  มีจํานวน  ๒  คน      

     อ าเภอพิบูลย์รักษ์  แบ่งเขตพ้ืนที่การปกครองออกเป็น  ๓  ตําบล    ๓๗   หมู่บ้าน  ดังนี้ 

จ านวนครัวเรือน  ทั้งหมด     ๗,๑๖๑ ครัวเรือน 

จ านวนประชากร 

ประชากรอ าเภอพิบูลย์รักษ์รวม ทั้งหมด ๒๔,๗๗๑   คน 

ชาย ทั้งหมด ๑๒,๓๘๖   คน                                                                                        

หญิง ทั้งหมด ๑๒,๓๘๕    คน 
 

ข้อมูลประชากรจ าแนกตามรายต าบล 

ที ่ ต าบล จ านวนหมู่บ้าน ครัวเรือน 
ประชากร 

หมายเหตุ 
ชาย หญิง 

๑. บ้านแดง ๑๕ ๒,๗๗๒ ๔,๖๙๗ ๔,๗๐๐  

๒. นาทราย ๑๑ ๒,๒๗๖ ๔,๐๘๔ ๔,๐๑๔  

๓. ดอนกลอย ๑๑ ๒,๑๑๓ ๓,๖๐๕ ๓,๖๗๑  

รวม ๓๗ ๗,๑๖๑ ๑๒,๓๘๖ ๑๒,๓๘๕      

  
 
 

 

 

ต.บ้านแดง ต.นาทราย ต.ดอนกลอย ทั้งหมด 

ชาย ๔,๖๙๗ ๔,๐๘๔ ๓,๖๐๕ ๑๒,๓๘๖ 

หญิง ๔,๗๐๐ ๔,๐๑๔ ๓,๖๗๑ ๑๒,๓๘๕ 

๐ 

๕,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

๑๕,๐๐๐ 

ชาย 

หญิง 



 
 

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี ๒๕๕๙ ๗ 

 

ด้านการศึกษา 
สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่อําเภอพิบูลย์รักษ์  ประกอบด้วย   

- โรงเรียนที่เปิดทําการสอนระดับอนุบาล -  ประถมศึกษาปีที่  ๖          ๑๔     แห่ง 
- โรงเรียนที่เปิดทําการสอนระดับ  มัธยมศึกษาปีที่ ๑ -  มัธยมศึกษาปีที่  ๓     ๒     แห่ง 
- โรงเรียนมัธยมศึกษาขยายโอกาส          ๒     แห่ง 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (พ.ช.)           ๑๒     แห่ง 
- ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพิบูลย์รักษ์(กศน.)   ๑  แห่ง 

ด้านการเกษตรและการประกอบอาชีพ 
การเกษตรมีพ้ืนที่เพาะปลูกการเกษตร  ประมาณ  ๗๒,๘๔๕  ไร่ ผลผลิตที่สําคัญ  ข้าว อ้อย มัน

สําปะหลัง  แยกได้ดังนี้ 
๑.  ข้าว   พ้ืนที ่  ๖๕,๖๓๓         ไร่ 
๒.  อ้อย   พ้ืนที ่    ๔,๒๒๗   ไร่ 
๓.  มันสําปะหลัง  พ้ืนที ่    ๒,๙๘๕ ไร่ 
๔.  อ่ืนๆ  พ้ืนที ่    ๒,๑๓๙   ไร่ 

รวม  ๗๒,๘๔๕   ไร่ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.  การปศุสัตว์  เกษตรกรสวนใหญ่  ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ ได้แก่  โค กระบือ  สุกร ฟาร์มสุกร 
๒.  การประมง  เกษตรกรประกอบอาชีพ  เลี้ยงปลาในบ่อดิน, เลี้ยงปลากระชังในบ่อดิน         

จับปลาตามธรรมชาติในลําห้วยหลวง ลําห้วยดาน 
๓.  การประกอบอาชีพเสริม  ประชาชนส่วนใหญ่หลังจากเสร็จการทํานา  ทําไร่  และรวมตัวกัน

ประกอบอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว  ได้แก่  การทอผ้าด้วยกี่กระตุก  การทอผ้าด้วยผ้าฝูาย      
ผ้ามัดหมี่   การทําอาหารและขนม  การจักสาน  การทําสมุนไพร  

๔.  ผ้ามัดหม่ีย้อมคราม  เป็นสินค้า  OTOP  ระดับห้าดาวของชาวอําเภอพิบูลย์รักษ์  ตั้งอยู่ที่ 
บ้านดงยาง  หมู่ที่ ๔,๑๕  ตําบลบ้านแดง  อําเภอพิบูลย์รักษ์  จังหวัดอุดรธานี  และบ้านโนนดู่  หมู่ที่  ๘ 
ตําบลบ้านแดง  อําเภอพิบูลย์รักษ์  จังหวัดอุดรธานี  ผ้ามัดหม่ีย้อมคราม  เกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้าน
ดั้งเดิมท่ีสืบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษ  โดยสกัดเอาสีธรรมชาติจากต้นคราม (เป็นพืชล้มลุกชนิดหนึ่งพบทั่วไป
ในภาคอีสาน) มาย้อมผ้า และพัฒนาปรับปรุงลวดลายต่างๆ ให้สวยงาม  เป็นที่ชื่นชอบของ  ผู้ที่พบเห็น  
เหมาะสมกับการสวมใส่ในสภาพอากาศของเมืองไทยเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับ
ชาวบ้านจากการทํานาเป็นอย่างดี 

  ๒๑๓๙ 



 
 

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี ๒๕๕๙ ๘ 

 

ด้านการท่องเที่ยว  

อําเภอพิบูลย์รักษ์มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญ  ซึ่งสามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เพ่ิมรายได้
ให้ราษฎร  คือ 

-  วัดพระแท่น  เป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาของชาวพิบูลย์รักษ์  ตั้งอยู่ที่บ้านแดง หมู่ที่  ๗  ตําบล
บ้านแดง  อําเภอพิบูลย์รักษ์ เป็นแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งประกอบไปด้วย  โบสถ์  สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๕๓  
เป็นอาคารทําด้วยปูนขาว กับยางบง(เปลือกไม้) ศาลาการเปรียญ  ธรรมมาสน์โบราณ  แท่นพระโบราณ  
หอพระไตร เจดีย์หลวงปูุพิบูลย์  เจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปูุโชติ  สร้างเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๔๔ 

-  ล าห้วยหลวง  ถือว่าเป็นสายโลหิตหล่อเลี้ยงชีวิตชาวอําเภอพิบูลย์รักษ์  มีต้นกําเนิดจากอ่างเก็บ
น้ํา ห้วยหลวง  อําเภอหนองแสง  จังหวัดอุดรธานี  ไหลผ่านอําเภอเมืองอุดรธานี สู่ตําบลดอนกลอย  ตําบล
บ้านแดง   ตําบลนาทราย ของอําเภอพิบูลย์รักษ์  อําเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี และไหลลงสู่แม่น้ําโขงที่
อําเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย  ลําห้วยหลวงเป็นสายน้ําหลักที่ใช้ในการทําเกษตรกรรม  การประมง 
และเลี้ยงสัตว์ของชาวอําเภอพิบูลย์รักษ์ 

-  ผ้ามัดหม่ีย้อมคราม  เป็นสินค้า  OTOP  ระดับห้าดาวของชาวอําเภอพิบูลย์รักษ์  ตั้งอยู่ที่บ้าน
ดงยาง  หมู่ที่ ๔,๑๕  ตําบลบ้านแดง  อําเภอพิบูลย์รักษ์  จังหวัดอุดรธานี และบ้านโนนดู่  หมู่ที่  ๘ ตําบล
บ้านแดง  อําเภอพิบูลย์รักษ์  จังหวัดอุดรธานี  ผ้ามัดหม่ีย้อมคราม เกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้านดั้งเดิมที่
สืบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษ  โดยสกัดเอาสีธรรมชาติจากต้นคราม (เป็นพืชล้มลุกชนิดหนึ่งพบทั่วไปในภาค
อีสาน) มาย้อมผ้า และพัฒนาปรับปรุงลวดลายต่างๆ ให้สวยงาม  เป็นที่ชื่นชอบของ  ผู้ที่พบเห็น เหมาะสม
กับการสวมใส่ในสภาพอากาศของเมืองไทยเป็นอย่างยิ่ง  ซึ่งสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับชาวบ้านจากการ
ทํานาเป็นอย่างด ี

ด้านการพาณิชยกรรมและการบริการ 

-  มีสถานบริการน้ํามันเชื้อเพลง  ขนาดกลาง  ๒ แห่ง 
-  มีธนาคารของรัฐ  ๑  แห่ง  คือ  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

          - มีสถานบริการด้านบันเทิง  จํานวน  ๑  แห่ง  

ด้านการสาธารณสุข 

มีสถานพยาบาลที่อยู่ในเขตพ้ืนที่อําเภอพิบูลย์รักษ์  คือ 
- โรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์ 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล  บ้านนายม  ตําบลดอนกลอย 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล  บ้านถ่อนนาเพลิน  ตําบลนาทราย 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลนาทราย 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านแดง 

 
ด้านสาธารณูปโภค 

-  การประปาหมู่บ้าน  จํานวน  ๓๗  แห่ง 
-  บ่อน้ําบาดาล  จํานวน  ๕๔  บ่อ 



 
 

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี ๒๕๕๙ ๙ 

 

-  บ่อน้ําตื้น   จํานวน  ๕๖  บ่อ 
-  ถังเก็บน้ํา   จํานวน  ๓๗  แห่ง 

ด้านโทรคมนาคมติดต่อสื่อสาร 

-  ที่ทําการไปรษณีย์โทรเลขเอกชน  จํานวน  ๒  แห่ง 
-   สถานีวิทยุชุมชน  จํานวน  ๑  แห่ง 

ด้านการศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 

ประชาชนอําเภอพิบูลย์รักษ์ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ๙๙.๕ %  และนับถือศาสนาอ่ืน  ๐.๕ %  
มีสถาบันหรือองค์กรทางศาสนา วัด  ที่พักสงฆ์ และศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี  ที่สําคัญ  ดังนี้   

๑.  ประเพณีบุญบั้งไฟ  และบุญผะเวส 
๒.  ประเพณีงานโคมลมลอยผ้ามัดหมี่ย้อมคราม 
๓.  ประเพณีวันสงกรานต์  และวันผู้สูงอายุ 
๔.  ประเพณีลอยกระทง  และวันออกพรรษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี ๒๕๕๙ ๑๐ 

 

ท าเนียบผู้บริหาร 

ผู้บริหารศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอพิบูลย์รักษ์ 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
 

ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง 
 

๑ 
 

๒ 
 

๓ 
 

๔ 
 

๕ 
 

๖ 
 
 

๗ 
 
 

๘ 
 
 

๙ 

นายสุดใจ  ทับสมบัติ 
 
นายวิษณุ  กล้าวิจารณ์ 
 
นายสมพงษ์  รอดวินิจ 
 
นายสมพงษ์  รอดวินิจ 
 
นายกนก  ไวสู้ศึก 
 
ว่าที่ พ.ต.สุรพล ประเสริฐธรรม 
 
 
นางณัฐชยา  เอ้ือมอุ่น 
 
 
นางณัฐชยา  เอ้ือมอุ่น 
 
 
นางณัฐชยา  เอ้ือมอุ่น 
 

ผู้ประสานงานการศึกษานอกโรงเรียน  
กิ่งอําเภอพิบูลย์รักษ์ 
หัวหน้าศูนย์ ๑ ศูนย์บริการการศึกษานอก
โรงเรียนกิ่งอําเภอพิบูลย์รักษ์ 
หัวหน้าศูนย์ ๑,๒ ศูนย์บริการการศึกษา
นอกโรงเรียนอําเภอพิบูลย์รักษ์ 
ผู้อํานวยการศูนย์บริการการศึกษา   
นอกโรงเรียนอําเภอพิบูลย์รักษ์ 
ผู้อํานวยการศูนย์บริการการศึกษา       
นอกโรงเรียนอําเภอพิบูลย์รักษ์ 
รักษาการในตําแหน่ง   ผู้อํานวยการ
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน     
อําเภอพิบูลย์รักษ์ 
ครูรักษาการในตําแหน่ง   ผู้อํานวยการ
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน    
อําเภอพิบูลย์รักษ์ 
ครูรักษาการในตําแหน่ง   ผู้อํานวยการศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอพิบูลย์รักษ์ 
ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพิบูลย์รักษ์ 

๒๕๓๓ – ๒๕๓๖ 
 

๒๕๓๖ – ๒๕๔๐ 
 

๒๕๔๐ – ๒๕๔๔ 
 

๒๕๔๔ – ๒๕๔๘ 
 

ต.ค.๒๕๔๘ – ต. ค. ๒๕๔๙ 
 
ต. ค. ๒๕๔๙ –พ.ย. ๒๕๕๐ 

 
 
พ. ย. ๒๕๕๐ – มี.ค. ๒๕๕๑ 

 
 

มี.ค. ๒๕๕๑ – พ.ค. ๒๕๕๒ 
 

 
พ.ค. ๒๕๕๒ – ปัจจุบัน 
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 ๒.๓ โครงสร้างศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอพิบูลย์รักษ์ 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
~ ๑๑ ~ 
 
    

ผู้อ านวยการ 

นางณัฐชยา  เอ้ือมอุ่น 

งานการศึกษาตามอัธยาศัย  
 (นางมณีอร  ชินวรรณ) 

- งานแหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  

(บุคลากรทุกคน) 
- งานห้องสมุดประชาชน  

(นางมณีอร  ชินวรรณ   /
น.สภัทรวรรณ  ชัยพิเนตร) 

        ฯลฯ 

งานการศึกษาตามอัธยาศัย 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

    งานการศึกษาต่อเนื่อง 
 

๑.การส่งเสริมผู้รู้หนังสือ 
( นายคุณาวุฒิ  ดอนกลอย) 
๒.งานการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ   
(น.ส.กรรณกิา  บุตรชาติ/น.ส.ยุวดี  คนฉลาด) 
๓. งานการศึกษาเพื่อพัฒนาทกัษะชวีิต 
 (น.ส.กรรณกิา  บุตรชาต/ิน.ส.ยุวด ี คนฉลาด)     
 ๔. งานการศกึษาเพือ่พัฒนาสังคมและชุมชน   
(น.ส.กรรณิกา บุตรชาติ/น.ส.ยุวดีคนฉลาด) 
๕. งานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
 (น.ส.กรรณิกา  บุตรชาต/ิน.ส.ยุวดี  คนฉลาด) 
     ฯลฯ 
 

- งานธุรการและสารบรรณ (นางพนิดา สมบูรณ์/    
น.ส.ธีราภรณ์  พรหมแสงใส) 
- งานการเงินและงานบัญช ี  

(นายอภิชาติ  พิมพ์นนท์) 
- งานพัสดุ  (น.ส.ยุภาพร โพธิอ์ินทร์) 
- งานบุคลากร (นางพนิดา สมบูรณ์) 
- งานอาคารสถานที ่(นายสุรพงษ ์ โสสะสุนทร) 
- งานแผนงาน  โครงการ  งบประมาณ                

(น.ส.กรรณิกา บุตรชาติ/น.ส.ยุวดี  คนฉลาด) 
- งานประชาสัมพันธ ์ (บุคลากรทุกคน) 
- งานข้อมูลสารสนเทศและการรายงาน           

(นายอภิชาติ  พิมพ์นนท์/นายประวิทย์  อินทวงค์/ 
นายกฤษฎา  คงช่วย) 
- งานนิเทศภายใน  ติดตามและประเมินผล            

(นายคุณาวุฒิ  ดอนกลอย/น.ส.กรรณิกา  
 บุตรชาติ) 
- งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา                 

(นางสาวยวุดี  คนฉลาด) 
- งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา            

(บุคลากรทุกคน)        ฯลฯ 

กลุ่มอ านวยการ 

นางสาวกรรณิกา  บุตรชาต ิ

หลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) นายสกล  บุญพา 
๑.นายเฉลิมพล  ทาปลัด  (สาขาก่อสร้าง) 
๒.นายสกล  บุญพา (สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ) 
๓.นางสาวธรีาภรณ์  พรหมแสงใส  (สาขาธรุกิจการค้าปลีก) 
๔. นายสมศักดิ ์ ตาสี  (สาขาช่างยนต)์ 
๕.นางสาวชฎาพร  เหล่ากุล    ( สาขาเกษตรกรรม) 
๖. นายกฤษฎา  คงช่วย  (สาขาคอมพิวเตอร์) 
๗.นายสุรพงษ์  โสสะสุนทร ( สาขาคอมพิวเตอร)์ 
 

 

กลุ่มงานจัดการศึกษานอกระบบ 

นายณรงค์ฤทธิ ์ หลาบนอก 

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน( ครู กศน.ตําบล)  

- - งานพัฒนาหลักสูตร สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา                    
(นายณรงค์ฤทธิ์  หลาบนอก/น.ส.ชาลิสา  ทองวิทิตย์) 

- - งานทะเบียนและวัดผล  (นายคุณาวุฒ ิ ดอนกลอย) 
- - งานศูนย์บริการให้คําปรึกษาแนะแนว   (น.ส.ชาลิสา  ทองวิทิตย์/

นายวิสันต ์ วงษาสืบ/นายแสงอรุณ  เทพบุพงษ์) 
-   งานกิจกรรมนักศึกษา  (ครู กศน.ตําบล/ครู ศรช.)                                              
-  งานเทียบระดับการศึกษา (น.ส.ชาลิสา ทองวิทิตย์)                                  
-  งานวิจัย/สถิติ (นายณรงค์ฤทธิ์  หลาบนอก/นายกฤษฎา  คงช่วย)  
- นายทะเบยีน (นายคุณาวุฒิ  ดอนกลอย) ฯลฯ 
 

กลุ่มส่งเสริมการปฏิบตัิการ 

นายคุณาวุฒิ  ดอนกลอย 
กลุ่มกลุ่มภาคีเครือข่ายและกจิการพิเศษ 

นายสมศักดิ์  บุญไชย 

- ประสานภาคีเครือข่าย  
-กิจการพิเศษ 
- ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย
ตําบล  (ศส.ปชต.) 
-ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม ่
-ศูนย์ดิจิทัลชุมชน 
-อาสาสมัคร กศน. 
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
สถานศึกษา 

- การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน    
( ครู ผู้สอนคนพกิาร) 
- กิจกรรมนักศกึษา ( ครู ผู้สอนคนพกิาร) 

- - งานพัฒนาหลักสตูร สือ่นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา  

- - งานทะเบียนและวัดผล   
- - งานศูนย์บรกิารให้คําปรกึษาแนะแนว    
- -  งานวิจัย/สถิติ  
- นายทะเบยีน (นายคุณาวุฒิ  ดอนกลอย) 

ฯลฯ 
 

การศึกษานอกระบบกลุ่มเป้าหมายพิเศษ  
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนส าหรับผูพิ้การ 

นายนพรัตน ์ พันธ์แสน 



 
 

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี ๒๕๕๙ ๑๒ 

 

งบประมาณ            

 เงนิงบประมาณ    จํานวน ๖,๖๘๐,๑๖๗.๐๐ บาท 
                         (หกล้านหกแสนแปดหมื่นหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน) 

 เงินนอกงบประมาณ     จํานวน  -  บาท 
 

จ านวนผู้เรียน ผู้รับบริการ และจ านวนผู้สอน  ปี ๒๕๕๙ 

หลักสูตร/ประเภท 
จ านวนผู้เรียน 

รวม จ านวนผู้สอน 
ชาย หญิง 

การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- ระดับประถมศึกษา ๔๓ ๔๗ ๙๐ ๒ 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๒๖๗ ๒๑๗ ๔๘๔ ๑๐ 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๓๑๓ ๓๕๓ ๖๖๖ ๑๑ 

โครงการพัฒนาการศึกษานอกระบบกลุ่มเปูาหมายพิเศษ  
  -กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนสําหรับผู้พิการ 

๔๑ ๓๔ ๗๕ ๓ 

รวมจ านวน ๖๖๔ ๖๕๑ ๑,๓๑๕ ๒๖ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ๑๗๔ ๑๔๔ ๓๑๘ ๗ 

รวมจ านวน ๑๗๔ ๑๔๔ ๓๑๘ ๗ 

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ๒,๔๐๗ ๑,๖๔๗ ๔,๐๕๔ - 
รวมจ านวน ๒,๔๐๗ ๑,๖๔๗ ๔,๐๕๔ - 

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้หนังสือ ๘ ๒๗ ๓๕ ๑ 
รวมจ านวน ๘ ๒๗ ๓๕ ๑ 

การศึกษาต่อเนื่อง 
โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ (หลักสูตรระยะสั้น) ๕ ๖๐ ๖๕ ๓ 
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เพ่ือการมีงานทํา ๖๑ ๑๐๙ ๑๗๐ ๖ 
การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต ๓๒ ๒๘ ๖๐ ๖ 
โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน ๒๙๖ ๑๑๙ ๔๑๕ ๒ 
โครงการการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

๘๕๖ ๕๙๔ ๑,๔๕๐ ๒ 

รวมจ านวน ๑,๒๕๐ ๙๑๐ ๒,๑๖๐ ๒๖ 
การศึกษาตามอัธยาศัย 

โครงการบรรณสัญจร(Book Vovage ll) - - ๑,๕๐๐ เล่ม 
โครงการชุมชนรักการอ่าน ๑,๒๖๕ ๒,๔๐๐ ๓,๖๖๕ - 
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ๓,๓๒๑ ๓,๒๙๗ ๖,๖๑๘ - 
       รวมจ านวน ๔,๕๘๖ ๕,๖๙๗ ๑๐,๒๘๓ - 

 



 
 

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี ๒๕๕๙ ๑๓ 

 

จ านวนบุคลากร  

ประเภท/ต าแหน่ง 
จ านวน 

ต่ ากว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวมจ านวน 

ข้าราชการครู - - ๑ - ๑ 
บุคลากรทางการศึกษา - - - - - 
ลูกจ้างประจํา - - - - - 
พนักงานราชการ - ๘ - - ๘ 
ครูศูนย์การเรียนชุมชน - ๒ - - ๒ 
อัตราจ้าง   ๓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ๑๓ - - ๑๖ 

รวมจ านวน ๓ ๒๓ ๑ - ๒๗ 
 

 แหล่งเรียนรู้และภาคีเครือข่าย 

ชื่อ กศน. ต าบล ที่ตั้ง ผู้รับผิดชอบ 

กศน.ตําบลบ้านแดง หมู่ ๑๑ บ้านแดง  ต.บ้านแดง อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี ๔๑๑๓๐ นางสาวกรรณิกา  บุตรชาติ 
นางสาวยุวดี  คนฉลาด 

กศน.ตําบลนาทราย หมู่ ๙ บ้านนาทราย ต.นาทราย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี ๔๑๑๓๐ นางสาวชาลิสา  ทองวิทิตย์ 
นายณรงค์ฤทธิ์  หลาบนอก 

กศน.ตําบล 
ดอนกลอย 

หมู่ ๗  บ้านดอนกลอยศรีวิไล  ต.ดอนกลอย อ.พิบูลย์รักษ์   
จ.อุดรธานี ๔๑๑๓๐ 

นายสมศักดิ์  บุญไชย 
นางสาวจิตราวดี   นิลาล้น 
 

ศูนย์การเรียน
ชุมชน 

ที่ตั้ง ผู้รับผิดชอบ 

บ้านดงยาง – 
พรพิบูลย์ 

หมู่ ๑๕ บ้านพรพิบูลย์ ต.บ้านแดง อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี๔๑๑๓๐ นายวิสันต์ วงษาสืบ 

บ้านถ่อนนาเพลิน หมู่ ๓ บ้านดอนม่วง  ต.นาทราย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี ๔๑๑๓๐ 
นางสาวภัทรวรรณ   
ชัยพิเนตร 

บ้านหว้าน หมู่ ๑๑ บ้านหว้าน ต.ดอนกลอย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี ๔๑๑๓๐ นายแสงอรุณ เทพบุพงษ์ 

 
 
  



 
 

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี ๒๕๕๙ ๑๔ 

 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ชื่อภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 

ความสามารถและประสบการณ์ ที่อยู่ 

ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเด่น 

ปราชญ์ชาวบ้านในด้านการทําโคมลม นายสมาน  สาลีหอม  หมู่ที่ ๑๐ ต.บ้านแดง อ.พิบูลย์รักษ์  จ.อุดรธานี 

การทําพานบายศรี             นางมยุรี  พลเขมร  หมู่ที่ ๑๓ ต.บ้านแดง อ.พิบูลย์รักษ์  จ.อุดรธานี 

การทอผ้ามัดหมี่ย้อมคราม             นางบุญนอง  อ่างคํา    หมู่ที่ ๔ ต.บ้านแดง อ.พิบูลย์รักษ์  จ.อุดรธานี 

ดนตรีพื้นบ้าน นายสมหวัง  พรหมแสงใส  หมู่ที่ ๗   ตําบลดอนกลอย  
อําเภอพิบูลย์รักษ์  จังหวัดอุดรธานี 

หมอสูตร/พิธีพราหมณ์  นายสิมมา  หลาบนอก หมู่ทื่ ๑๐ ต.บ้านแดง อ.พิบูลย์รักษ์   
จ.อุดรธานี 
นายสมพร  บุญราศรี  ที่อยู่ ๖๗ หมู่ ๒ ต.นาทราย   อ.พิบูลย์รักษ์ 
 จ.อุดรธานี 

แพทย์แผน
ไทย/
สมุนไพร / 
หมอ
พ้ืนบ้าน 
 

ด้านยาสมุนไพร นายสมชัย  ลักษณะจันทร์  ที่อยู่  ๖๗  หมู่ ๒ ต.นาทราย              
อ.พิบูลย์รักษ์  จ.อุดรธานี 

นวดแผนโบราณ นายทองปาน  ศรีชัยมูล  ที่อยู่  ๔๓  หมู่ ๓  ต.นาทราย  อ.พิบูลย์รักษ์  
จ.อุดรธานี 

ด้านหมอพ้ืนบ้าน นายสอ  บุญพา  ที่อยู่  ๒๘  หมู่ ๓  ต.นาทราย   อ.พิบูลย์รักษ์   
จ.อุดรธานี 

ด้านยาสมุนไพร นายศรีจันทร์  บุดดา  ที่อยู่ ๗๐  หมู่ ๖ ต.นาทราย   อ.พิบูลย์รักษ์     
จ.อุดรธานี   

ด้านยาสมุนไพรแผนโบราณ นายบึ่ง  ประหา  ที่อยู่  ๗๖  หมู่ ๗ ต.นาทราย   อ.พิบูลย์รักษ์   
จ.อุดรธานี 

ด้านยาสมุนไพร นายสุกรี  นันทะสอน  ที่อยู่  ๑๖๔  หมู่ ๕  ต.นาทราย  อ.พิบูลย์รักษ์   
จ.อุดรธานี 

ด้าน หมอตําแหย นายเส็ง  พยุวงศ์  ที่อยู่ ๑๑๒ หมู่ ๗ ต.นาทราย  อ.พิบูลย์รักษ์   
จ.อุดรธานี 

ด้านอาหาร
และ

โภชนาการ
พื้นบ้าน 

ปลาแดดเดียว นางคํามุข  บุญภา หมู่ทื่ ๖ ต.บ้านแดง อ.พิบูลย์รักษ์  จ.อุดรธานี 

ก้อยดิบ, ก้อยสุก, ลาบดิบ-สุก, ลาบ
น้ําตก, ต้มเนื้อเปื่อย – เครื่องใน, ต้ม
แห้ง จิ้มแจ่ว 

นายอิศเรศ  บัวสูง ๑๔๘ หมูท่ี่ ๑๐ ต.บ้านแดง อ.พิบูลย์รักษ์  
 จ.อุดรธานี 

ส้มตํา, ตํามั่ว, ตําปุา, ตําผลไม้, ตําถั่ว,  
ตํากล้วย, ตํามะม่วง,  ตํากระท้อน  

ส้มตํายายหม่อง นางวรรณา  กิณเสน     
๒๕๔ หมู่ที่ ๑ ต.บ้านแดง อ.พิบูลย์รักษ์  จ.อุดรธานี 



 
 

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี ๒๕๕๙ ๑๕ 

 

ชื่อภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 

ความสามารถและประสบการณ์ ที่อยู่ 

ขนมตาล ขนมมันสําปะหลัง ข้าวเหนียว
แก้ว เผือกกวน 

ยายแสงเดือนขนมไทย 
๑๑๕ หมู่ที่ ๗   ต.บ้านแดง อ.พิบูลย์รักษ์  จ.อุดรธานี 

 ส้มวัว (แหนมเนื้อ) นายอิศเรศ  บัวสูง,นายบุญถม  สินทร หมู่ที่ ๑๐   ต.บ้านแดง   
อ.พิบูลย์รักษ์  จ.อุดรธานี 

 เนื้อแดดเดียว นายอิศเรศ  บัวสูง หมู่ที่ ๑๐ ต.บ้านแดง อ.พิบูลย์รักษ์  จ.อุดรธานี 
 กล้วยฉาบ นางทองวัน คงสุวรรณศรี หมู่ที่ ๑ ต.บ้านแดง อ.พิบูลย์รักษ์   

จ.อุดรธานี 
 ข้าวสัมป ิ นางสมจิตร คําศรีระภาพ  หมู่ที่ ๑๐ ต.บ้านแดง อ.พิบูลย์รักษ์  

 จ.อุดรธานี 
 ปลาแดดเดียว นางคํามุข  บุญภา  หมู่ที่ ๖ ต.บ้านแดง อ.พิบูลย์รักษ์  จ.อุดรธานี 
 แจ่วบอง นางแสงดาว บัวผัน หมู่ที่ ๖ ต.บ้านแดง อ.พิบูลย์รักษ์  จ.อุดรธานี 
 
แหล่งเรียนรู้อื่น ๆ 

ชื่อ แหล่งเรียนรู้อ่ืน ประเภทแหล่งเรียนรู้ ที่ตั้ง 

พิพิธภัณฑ์หลวงปูุพิบูลย์  
วัดพระแท่น 

ด้านโบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม 
ประติมากรรม  

หมู่ที่   ๗  ตําบลบ้านแดง  อําเภอพิบูลย์รักษ์  
จังหวัดอุดรธานี  ๔๑๑๓๐ 

วัดพระแท่น ด้านโบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม 
ประติมากรรม ประเพณีวัฒนธรรม 

หมู่ที่   ๗  ตําบลบ้านแดง  อําเภอพิบูลย์รักษ์  
จังหวัดอุดรธานี  ๔๑๑๓๑ 

ผ้ามัดหมี่ย้อมคราม  ด้านวัฒนธรรม  ประเพณี   
ภูมิปัญญาท้องถิ่น   ศิลปกรรม 

หมู่ที่   ๔ , ๑๕  บ้านดงยาง  ตําบลบ้านแดง   
อําเภอพิบูลย์รักษ์  จังหวัดอุดรธานี  ๔๑๑๓๐ 

ลําห้วยหลวง  ด้านแหล่งน้ําและสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ  

ไหลผ่าน  ๓   ตําบล คือ ตําบลบ้านแดง 
 ตําบลนาทราย ตําบลดอนกลอยของอําเภอ
พิบูลย์รักษ์  

การเพาะเห็ด ด้านอาชีพ  การตลาด ตัวอย่าง
ครัวเรือนที่ดําเนินชีวิต  แบบเศรษฐกิจ
พอเพียง 

หมู่ที่  ๑ ตําบลดอนกลอย อําเภอพิบูลย์รักษ์  
จังหวัดอุดรธานี ๔๑๑๓๐ 

หัตถกรรมจักสานกระติบข้าว ด้านการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

หมู่ที่  ๕  ตําบลดอนกลอย  อําเภอพิบูลย์รักษ์  
จังหวัดอุดรธานี  ๔๑๑๓๐ 
หมู่ที ่๓ ตําบลนาทราย อําเภอพิบูลย์รักษ์  
จังหวัดอุดรธานี  ๔๑๑๓๐ 

  



 
 

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี ๒๕๕๙ ๑๖ 

 

ภาคีเครือข่าย 
ชื่อภาคีเครือข่าย ที่ตั้ง / สถานที่ติดต่อ กิจกรรม กศน.ที่จัด/ร่วมจัด 

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแดง หมู่ ๑๑ ตําบลบ้านแดง สนับสนุนส่งเสริมสถานที่ ด้านกีฬา กศน. 
การฝึกอบรม วิทยากร 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านแดง หมู่ ๑๑ ตําบลบ้านแดง จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา หมู่ ๑๑ ตําบลบ้านแดง สนามสอบวัดผลประเมินผลปลายภาค

เรียนและบุคลากรสอนเสริม 
องค์การบริหารส่วนตําบลนาทราย หมู่ ๙ ตําบลนาทราย สนับสนุนส่งเสริมสถานที่ การฝึกอบรม 

วิทยากร 
โรงเรียนบ้านนาทรายน้ํารอด หมู่ ๑ ตําบลนาทราย บุคลากรสอนเสริม 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลนาทราย หมู่ ๑ ตําบลนาทราย จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
โรงเรียนนาทรายวิทยาคม หมู่ ๑ ตําบลนาทราย สนับสนุนส่งเสริมการสอนเสริม 
องค์การบริหารส่วนตําบลดอนกลอย หมู่ ๗ ตําบลดอนกลอย สนับสนุนส่งเสริมสถานที่ การฝึกอบรม 

วิทยากร 
โรงเรียนบ้านนายม หมู่ ๔ ตําบลดอนกลอย วิทยากรสอนเสริม 
โรงเรียนหว้านใหญ่ประชาคม หมู่ ๓และ๑๑ ตําบลดอนกลอย วิทยากรสอนแสริม 
โรงเรียนบ้านดงยางน้อย หมู่ ๕ ตําบลดอนกลอย วิทยากรสอนเสริม 
โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน หมู่ ๗,๙ ตําบลนาทราย วิทยากรสอนเสริม 
สํานักงานเกษตรอําเภอพิบูลย์รักษ์ หมู่ ๑๑ ตําบลบ้านแดง ข้อมูลด้านการเกษตร , วิทยากร, 

ข้อมูลด้านการเกษตรและข้อมูลชุมชน 

สํานักงานวัฒนธรรมอําเภอพิบูลย์รักษ์ หมู่ ๑๑ ตําบลบ้านแดง ข้อมูลด้านศาสนาและวัฒนธรรม 
สถานีตํารวจภูธรอําเภอพิบูลย์รักษ์ หมู่ ๑๑ ตําบลบ้านแดง วิทยากร 
สัสดีอําเภอพิบูลย์รักษ์ หมู่ ๑๑ ตําบลบ้านแดง ด้านบุคลากร/วิทยากร 
ที่ว่าการอําเภอพิบูลย์รักษ์ หมู่ ๑๑ ตําบลบ้านแดง ด้านบุคลากร/วิทยากร/ข้อมูล 

โรงพยาบาลอําเภอพิบูลย์รักษ์ หมู่ ๑๑ ตําบลบ้านแดง จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ/การจัดมุม/
ส่งเสริมการอ่าน 

บ้านดอนเขือง หมู่ ๖ ตําบลบ้านแดง หมู่บ้านหวาง/มุมส่งเสริมการอ่าน/หมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง 

บ้านดอนม่วง หมู่ ๓ ตําบลนาทราย หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
บ้านหว้าน หมู่ ๓, ๑๑ ตําบลดอนกลอย หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
  



 
 

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี ๒๕๕๙ ๑๗ 

 

เกียรติยศ ชื่อเสียง ผลงาน / โครงการ/กิจกรรม ดีเด่นของสถานศึกษา 

ที ่ เรื่อง ประเภท 
หน่วยงาน/

องค์กรที่มอบให้ 
ระยะเวลา รางวัล 

1 รางวัล เหรียญทอง  
การประกวดผลิตภัณฑ์
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  
 

 ผลิตภัณฑ์จากผ้า
มัดหมี่ย้อมคราม 

สํานักงาน กศน.
จังหวัดอุดรธานี 

22 - 23 
สิงหาคม 
2559 

 
2 รางวัลชมเชย 

การประกวด 
ครอบครัวพ่ึงตน
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

หัตถกรรม
ครัวเรือน 

สํานักงาน กศน.
จังหวัดอุดรธานี 

22 - 23 
สิงหาคม 
2559 

 
3 รางวัลรองชนะเลิศ 

อันดับ 2 
การประกวด 
ครอบครัวพ่ึงตน
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

บัญชีครัวเรือน สํานักงาน กศน.
จังหวัดอุดรธานี 

22 - 23 
สิงหาคม 
2559 

 
4 รางวัล ชมเชย 

การประกวดโครงงาน
สิ่งประดิษฐ์นักศึกษา 

สิ่งประดิษฐ์ 
“เตาพอเพียง” 

สํานักงาน กศน.
จังหวัดอุดรธานี 

22 - 23 
สิงหาคม 
2559 

 
  



 
 

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี ๒๕๕๙ ๑๘ 

 

      ผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกท่ีผ่านมา 
 ๑. ผลการประเมินคุณภาพภายใน 
       ๑) ผลการประเมินคุณภาพภายในภาพรวมของสถานศึกษา  
   (๑) ผลการประเมินตนเอง 

มาตรฐาน ค่าน้ าหนัก 
ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ ๓๕ ๓๒.๔๖     ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๒ คุณภาพการจัดการศึกษา/การให้บริการ ๒๕ ๒๔.๑ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๓ การบริหารการศึกษา ๑๐ ๑๐ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๔ การประกันคุณภาพการศึกษา ๑๐ ๙.๘๑ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๕ อัตลักษณ์ของสถานศึกษา ๑๐ ๙                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๖ มาตรการส่งเสริม ๑๐ ๑๐ ดีมาก 

รวมคะแนนโดยภาพรวมของสถานศึกษา ๑๐๐ ๙๕.๓๗ ดีมาก 

 
(๒) การประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด 

 

มาตรฐาน ค่าน้ าหนัก 
ผลการประเมินฯโดยต้นสังกัด 

คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ ๓๕ ๓๒.๐๘ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๒ คุณภาพการจัดการศึกษา/การให้บริการ ๒๕ ๒๒.๗๐ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๓ การบริหารการศึกษา ๑๐ ๙.๒ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๔ การประกันคุณภาพการศึกษา ๑๐ ๙.๕๗ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๕ อัตลักษณ์ของสถานศึกษา ๑๐ ๑๐ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๖ มาตรการส่งเสริม ๑๐ ๑๐ ดีมาก 

รวมคะแนนโดยภาพรวมของสถานศึกษา ๑๐๐ ๙๓.๕๕ ดีมาก 
  



 
 

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี ๒๕๕๙ ๑๙ 

 

                ๒)  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายมาตรฐาน 

มาตรฐาน 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

ผลการประเมินตนเอง 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ ๓๕ ๓๒.๔๖ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๓ ๒.๘๗ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ๓ ๒.๙๕ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ ผู้เรียนมีความใฝุรู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๓ ๒.๙๒ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ ผู้เรียน คิดเป็น/ทําเป็น ๓ ๒.๘๗ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๑๐ 
๗.๙๕ ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง ๕ ๕ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๗ ผู้เรียนมีงานทําหรือมีรายได้เสริม มีทักษะในการทํางาน
สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

๕ 
๕ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๘ ความพึงพอใจต่อการให้บริการการศึกษาตามอัธยาศัย ๓ ๒.๙๐ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๒ คุณภาพการจัดการศึกษา/การให้บริการ ๒๕ ๒๔.๑ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ คุณภาพของหลักสูตร ๔ ๓.๒ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ คุณภาพของครู/ผู้สอน ๔ ๔ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูและผู้สอนที่เน้น
ผู้เรียน/ผู้รับบริการเป็นสําคัญ 

๔ 
๔ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ คุณภาพผู้สอน/วิทยากรสอนการศึกษาต่อเนื่อง ๓ ๓ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕ คุณภาพสื่อที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน/ผู้รับบริการ ๓ ๒.๙ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๖ คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ๔ ๔ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๗ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ๓ ๓ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๓ การบริหารการศึกษา ๑๐ ๑๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑  คุณภาพของการบริหารสถานศึกษา ๒ ๒ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ ๒ ๒ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓  ผลการบริหารความเสี่ยง ๒ ๒ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓. ๔  ผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา ๒ ๒ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓. ๕ ผลการปฏิบัติตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา ๒ ๒ ดีมาก 

  



 
 

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี ๒๕๕๙ ๒๐ 

 

มาตรฐาน  
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

ผลการประเมินตนเอง 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๔ การประกันคุณภาพการศึกษา ๑๐ ๙.๘๑ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ๕ ๕ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒  การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด ๕ ๔.๘๑ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๕ อัตลักษณ์ของสถานศึกษา ๑๐ ๙ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕. ๑  ผลการพัฒนาให้บรรลุเปูาหมายตามปรัชญา พันธกิจ 
และวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถานศึกษา 

๕ ๔ ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕. ๒  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อน
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕ ๕ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๖ มาตรการส่งเสริม ๑๐ ๑๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖. ๑ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐานรักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความยั่งยืน เพ่ือให้สอดคล้อง 
กับนโยบายทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

๕ ๕ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖. ๒ ผลที่เกิดจากการส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชน 

๕ ๕ ดีมาก 

รวม ๑๐๐ ๙๕.๓๗ ดีมาก 

             
๒) ผลการประเมินคุณภาพภายในภาพรวมของสถานศึกษา 

มาตรฐาน 
ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

ผลการประเมินฯโดยต้นสังกัด 

คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ ๓๕ ๓๒.๐๘ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๒ คุณภาพการจัดการศึกษา/การให้บริการ ๒๕ ๒๒.๗๐ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๓ การบริหารการศึกษา ๑๐ ๙.๒ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๔ การประกันคุณภาพการศึกษา ๑๐ ๙.๕๗ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๕ อัตลักษณ์ของสถานศึกษา ๑๐ ๑๐ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๖ มาตรการส่งเสริม ๑๐ ๑๐ ดีมาก 

รวมคะแนนโดยภาพรวมของสถานศึกษา ๑๐๐ ๙๓.๕๕ ดีมาก 
  



 
 

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี ๒๕๕๙ ๒๑ 

 

๒.๑) ผลการประเมินคุณภาพภายในตามรายมาตรฐาน 

มาตรฐาน 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

ผลการประเมินคุณภาพ
สถานศึกษาโดยต้นสังกัด 

คะแนนที่ได้      ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ ๓๕ ๓๒.๐๘ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๓ ๒.๘๕ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์                 ๓ ๒.๙ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ ผู้เรียนมีความใฝุรู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง                            ๓ ๒.๙๑ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ ผู้เรียน คิดเป็นทําเป็น                                           ๓ ๒.๘๕ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                                                      

๑๐ ๗.๙๕ ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง                     ๕ ๕ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑. ๗ ผู้เรียนมีงานท าหรือมีรายได้เสริม มีทักษะในการทํางาน 
สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

๕ ๔.๘๒ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๘ ความพึงพอใจต่อการให้บริการการศึกษาตามอัธยาศัย ๓ ๒.๘ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๒ คุณภาพการจัดการศึกษา/การให้บริการ ๒๕ ๒๒.๗๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ คุณภาพของหลักสูตร ๔ ๓.๒ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ คุณภาพของครู                                                  ๔ ๓.๕ ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู และผู้สอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ            

๔ ๔ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ คุณภาพผู้สอน/วิทยากร การศึกษาต่อเนื่อง                            ๓ ๒.๙ ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕ คุณภาพสื่อท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและผู้รับบริการ                     ๓ ๒.๙ ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๖ คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย                                                ๔ ๓.๕ ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๗ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้                                      ๓ ๒.๗ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๓ การบริหารการศึกษา                                          ๑๐ ๙.๒ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ คุณภาพของการบริหารสถานศึกษา                                 ๒ ๒ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ                               ๒ ๑.๘ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ ผลการบริหารความเสี่ยง                                         ๒ ๑.๗ ดี 



 
 

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี ๒๕๕๙ ๒๒ 

 

มาตรฐาน 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

ผลการประเมินคุณภาพ
สถานศึกษาโดยต้นสังกัด 

คะแนนที่ได้      ระดับคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔ ผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา                           ๒ ๒ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๕ ผลการปฏิบัติตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา                     ๒ ๑.๗ ดี 

มาตรฐานที่ ๔ การประกันคุณภาพการศึกษา                                    ๑๐ ๙.๕๗ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา                               ๕ ๕ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒ การประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด                          ๕ ๔.๕๗ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๕ อัตลักษณ์ของสถานศึกษา                                      ๑๐   ๑๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ ผลการพัฒนาให้บรรลุเปูาหมายตามปรัชญา พันธกิจ และ   
วัตถุประสงค์การจัดตั้งสถานศึกษา  

๕ 
๕ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนเอกลักษณ์ 
  ของสถานศึกษา 

๕ ๕ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๖ มาตรการส่งเสริม                                             ๑๐ ๑๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน  
รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความยั่งยืน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายทาง
ศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  

๕ ๕ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒ ผลที่เกิดจากการส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและ 
การศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชน  

๕ ๕ ดีมาก 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี ๒๕๕๙ ๒๓ 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
ข้อเสนอแนะจากการประเมินตนเอง ข้อเสนอแนะจากการประเมินสถานศึกษาโดยต้นสังกัด 

๑. สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ
ให้มีผลสัมฤทธิ์ในระดับดีขึ้นไปในสาระวิชาหลัก  มีทักษะ การ
คิด  วิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ  ส่งเสริมสนับสนุนชุมชนคนรัก
การอ่านในตําบล  จัดระบบติดตามผู้เรียนหลังจบการศึกษา  
ติดตามผู้รับบริการสามารถนําความรู้มาใช้พัฒนาตนเองให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เน้นการจัดกิจกรรมเชิงรุกทั้งการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   
๒. นําระบบการวิจัยมาใช้ในการพัฒนางานการศึกษา   
๓. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน/ผู้รับบริการได้
พัฒนาตนเอง แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆตาม
ศักยภาพความพร้อม ส่งเสริมชุมชนคนรักการอ่านในตําบล  
เน้นการจัดกิจกรรมเชิงรุกทั้งการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย   
๔. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพความพร้อม 
รวมถึงการให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความรู้ด้าน ICT โดยครูทํา
หน้าที่อํานวยความสะดวก และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่าง
เต็มที่  
๕.พัฒนาคุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการให้มีผลสัมฤทธิ์ในระดับดี
ขึ้นไปในสาระวิชาหลัก  มีทักษะ การคิด  วิเคราะห์ อย่างเป็น
ระบบ  จัดระบบติดตามผู้เรียนหลังจบการศึกษา  ติดตาม
ผู้รับบริการสามารถนําความรู้มาใช้พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน หรือสามารถเพ่ิมรายได้ให้ตนเองและครอบครัว 
๖. จัดอบรมพัฒนาครูในด้านทักษะการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน  ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรของสถานศึกษา
เข้ารับการอบรมพัฒนาในสาขาที่เก่ียวข้อง  ออกแบบการจัด
กิจกรรม  ใบงาน ตามสาระของแต่ละวิชาด้วยวิธีการต่างๆท่ี
สะท้อนกระบวนการคิดที่ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาได้สําเร็จ
ตามเปูาหมาย 
๗.พัฒนาระบบการนิเทศติดตามผล  โดยตระหนักและเอาใจใส่
ในการจัดทําเครื่องมือการนิเทศให้ครอบคลุมกิจกรรม  จัดทํา
ปฏิทินการปฏิบัติงานการนิเทศติดตาม  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบการนิเทศ   

 

 

มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา 
ด้านผู้เรียน/ ผู้รับบริการ 
๑.  ผู้เรียนมีความรู้พ้ืนฐานที่แตกต่างกันทําให้ผู้เรียนขาด
ความมั่นใจในการศึกษาเรียนรู้ 
 ๒. ผู้เรียนไม่เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเองในการ
เข้ารับการบริการด้านการเรียนการสอน 
 ๓. ผู้เรียน/ผู้รับบริการกําหนดเปูาหมายในการศึกษา    
เพ่ือต้องการวุฒิทางการศึกษาไม่ใช่การพัฒนาตนเอง 
๔. ผู้เรียน/ผู้รับบริการ  ควรได้รับการพัฒนาให้มีทักษะใน
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้และสื่อ  
ต่าง ๆ อย่างหลากหลาย  สามารถเลือกวิธีการสื่อสารได้
อย่างเหมาะสม และกล้าแสดงออก 
๕.ผู้เรียน / ผู้รับบริการ ควรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ 
ความสามารถและทักษะบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
และกิจกรรมให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น สามารถ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของสังคม 
มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา             
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอพิบูลย์รักษ์ มีบุคลากรที่เป็นข้าราชการประจําน้อย  
ทําให้การบริหารจัดการและการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
เป็นไปอย่างยากลําบาก  จึงต้องพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ให้รอบด้านอย่างต่อเนื่อง 
มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ๑. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอพิบูลย์รักษ์  ต้องพัฒนาหลักสูตร 
ให้ได้มาตรฐาน สามารถนําไปบูรณาการในหลักสูตร
แกนกลางได้ 
 ๒. พัฒนาบุคลากรภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในจัด
การศึกษา กศน.  เพ่ือให้เกิดคุณภาพในการจัดการศึกษา  
 ๓.  สถานศึกษาต้องดําเนินการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ
อย่างต่อเนื่อง 
 ๔. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ อย่างหลากหลาย 



 
 

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี ๒๕๕๙ ๒๔ 

 

 
มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอพิบูลย์รักษ์ มีบุคลากรที่เป็นข้าราชการ
ประจําน้อย  ทําให้การบริหารจัดการและการขับเคลื่อน
การดําเนินงานเป็นไปอย่างยากลําบาก  จึงต้องพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให้รอบด้านอย่างต่อเนื่อง 
 

  



 
 

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี ๒๕๕๙ ๒๕ 

 

บทที่ ๒ 

ทิศทางและผลการด าเนินงานของสถานศึกษา 

สถานศึกษา ได้กําหนดทิศทางการดําเนินงานไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการ
ประจําปี โดยได้ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี และมีผลการดําเนินการดังนี้ 

ทิศทางการด าเนินงานของสถานศึกษา 

ปรัชญา   
“ คิดเป็น ทําเป็น  แก้ปัญหาได้ ” 

วิสัยทัศน์  
“ผู้เรียน/ผู้รับบริการ ได้รับการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาตามอัธยาศัย 
และศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนที่มีคุณภาพและหลากหลาย ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

พันธกิจ 
๑. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพเพ่ือยกระดับการศึกษา 

สมรรถนะในการเรียนรู้และการแก้ปัญหา พัฒนาอาชีพ  คุณภาพชีวิตและสังคม  และเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน  

๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน 
 ๓. พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา และส่งเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ให้

เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
๔. ส่งเสริม พัฒนา ปรับปรุง แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญา รวมทั้ง กศน.ตําบลให้มีบริการที่หลากหลาย ผู้เรียน

สามารถศึกษาค้นคว้าได้ทั่วถึง  
๕. จัดและส่งเสริมศูนย์อาชีพชุมชน ให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชน และฝึกอาชีพที่หลากหลาย ให้ผู้เรียน

เลือกเรียนรู้และนําไปประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุข 
๖.จัดทําฐานข้อมูล เพ่ือนํามาจัดปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษา 
๗. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้สามารถดําเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือ

ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๘. ดําเนินการประกันคุณภาพภายในและภายนอกให้สอดคล้องกับระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนด 

อัตลักษณ์ 
          “คิดเป็น   อยู่อย่างพอเพียง” 
 
เอกลักษณ์                

“สถานศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

  



 
 

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี ๒๕๕๙ ๒๖ 

 

เป้าประสงค์และตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

๑.  จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ที่มีคุณภาพ ให้โอกาสทางการศึกษาแก่
ประชาชนอย่างท่ัวถึง  ครอบคลุมและเป็นธรรม  

๑. ร้อยละของประชากรวัยแรงงานจบการศึกษาระดับ
ประถมศึ กษา  ระดับมั ธยมศึ กษาตอนต้น และระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
๒. ร้อยละของผู้ เรียนและผู้รับบริการที่มีผลสัมฤทธิ์ตาม
จุดมุ่งหมายการเรียนรู้ของหลักสูตรหรือกิจกรรมการเรียนรู้ไป
พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนให้ดีขึ้น 

๒. ประชากรวัยแรงงานผู้เข้ารับการศึกษาอาชีพเพ่ือ
การมีงานทํา  นําความรู้ไปพัฒนาสมรรถนะ สามารถ
สร้างสรรค์และพัฒนาอาชีพได้อย่างยั่งยืน  

๑. ร้อยละของผู้ เรียนและผู้รับบริการที่มีผลสัมฤทธิ์ตาม
จุดมุ่งหมายการเรียนรู้ของแต่ละหลักสูตรหรือกิจกรรม  
๒. ร้อยละของประชาชนมีกระบวนการจัดการความรู้ไปปรับ
ใช้ในการประกอบอาชีพของตนได้ตามความต้องการ 

๓.  ประชากรวัยแรงงานผู้ เข้ารับการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาทักษะชีวิต พัฒนาสังคมและชุมชน และการ
จัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง  
นําความรู้ ไปใช้ในการพัฒนาตนเองและชุมชน 
เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็ง  สามารถพ่ึงพาตนเองได้  
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีการพัฒนา
ที่ยั่งยืนและเกิดสังคมแห่งการเรียนรู้     

๑.ร้อยละของผู้เรียนและผู้รับบริการ ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
แต่ละกิจกรรมเกิดการเรียนรู้และมีทักษะ 
๒.ร้อยละของประชาชนมีกระบวนการเรียนรู้และการจัดการ
ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองและชุมชน ให้เกิดความ
เข้มแข็ง เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ พ่ึงพาตนเองได ้
 

๔.  ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพ่ือนําไปสู่ความเป็น
พ ล เ มื อ ง ดี ใ น ร ะ บ อ บ ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย  อั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๑.ร้อยละของผู้เรียนและผู้รับบริการ ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
แต่ละกิจกรรมเกิดการเรียนรู้และมีทักษะตามคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์
๒.ผู้เรียนและผู้รับบริการนําความรู้และทักษะจากการเข้าร่วม
กิจกรรมไปบูรณาการในการเรียนการสอนของตน และ
นําไปใช้ในการดําเนินชีวิตของตนได้อย่างมีความสุข 

๕. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมดําเนินการ จัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่ า ง
กว้างขวาง 

 ร้อยละของภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละกิจกรรม 
เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในบทบาทและภารกิจการดําเนินงาน
ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอพิบูลย์รักษ์ 
 

๖.  แหล่งเรียนรู้มีอยู่อย่างท่ัวถึงและได้รับการพัฒนา
เพ่ือเพ่ิมโอกาสและช่องทางการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ที่มีคุณภาพและสนองตอบความต้องการ
ของประชาชน 

๑.ร้อยละของผู้เรียนและผู้รับบริการ ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
แต่ละกิจกรรมเกิดการเรียนรู้มีทักษะในการอ่าน และศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 
๒.ผู้เรียนและผู้รับบริการมีความรู้ที่หลากหลายมีนิสัยรักการ
อ่าน สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตได้
อย่างมีความสุขและรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 



 
 

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี ๒๕๕๙ ๒๗ 

 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

๗.ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอพิบูลย์รักษ์  นําเทคโนโลยี เ พ่ือ
การศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาใช้ในการบริหารองค์กรและจัดบริการการเรียนรู้
แก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ร้อยละของผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจต่อการใช้เทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
สถานศึกษา 
 

๘.  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอพิบูลย์รักษ์  มีการพัฒนาบุคลากร
และระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ  ด้านการ
ประกันคุณภาพสถานศึกษาให้สอดคล้องกับระบบ 
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนด  

บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพ  ด้านการประกันคุณภาพ
สถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาท ภารกิจของ
สถานศึกษาสามารถสรุปรายงานการประเมินตนเอง (Self 
Assessment Report : SAR) 
 

 

กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ ๑ ลุยถึงท่ี 

๑. ทํางานร่วมกับชุมชนในลักษณะร่วมอยู่ ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมแก้ไขปัญหาและร่วมพัฒนา 
๒. ร่วมสํารวจข้อมูลในด้านอาชีพ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและประชากรวัยแรงงาน จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็น

ระบบทั้งเป็นเอกสาร และบันทกึลงเครื่องคอมพิวเตอร์ 

กลยุทธ์ที่ ๒ ตอบโจทย์ในใจของผู้เรียน 

๑.  จัดทําหลักสูตรท้องถิ่น ร่วมกับผู้รู้ ภูมิปัญญาและเครือข่ายในชุมชน ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและความต้องการ
ของชุมชน 

๒.  ต้องปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน ตลอดจนการวัดผลประเมินผลให้หลากหลายรูปแบบหลายทางเลือกเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 

๓.  ต้องนําสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยประยุกต์ใช้ในชุมชน  
๔.  จัดเทียบโอนการศึกษาให้กับประชาชนวัยแรงงานและกลุ่มเปูาหมาย 

 

กลยุทธ์ที่ ๓ ขยายและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

๑. ต้องจัด กศน.ตําบลและศูนย์การเรียนชุมชนให้เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ เป็นที่ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ทุก
รูปแบบของชุมชน        

๒.จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ในชุมชนหลากหลายรูปแบบ เช่น ภูมิปัญญา โรงเรียน วัด กลุ่มอาชีพ แหล่งท่องเที่ยว ปุาไม้ 
ธรรมชาติ ฯลฯ        

๓. จัดให้มีการทัศนศึกษาดูงาน เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพ่ิมเติมความรู้ให้กับชุมชนตลอดเวลา        
๔.จัดทําทําเนียบแหล่งเรียนรู้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และขยายแหล่งเรียนรู้โดยการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนเห็น

ความสําคัญของการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  



 
 

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี ๒๕๕๙ ๒๘ 

 

    กลยุทธ์ที่ ๔ ผนึกก าลังภาคีเครือข่าย 

๑. ต้องสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายพันธมิตรทุกองค์กร เช่น องค์การบริหารส่วนตําบล , ผู้นําชุมชน ผู้นํา
องค์กร ครู ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๒. ประสาน/ส่งเสริม เครือข่ายร่วมจัดกิจกรรมและจัดทําทําเนียบของเครือข่าย 
๓. จัดทําบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่าง กศน.กับเครือข่าย เช่น องค์การบริหาร

ส่วนตําบล, โรงเรียน , สถานประกอบ, วิทยาลัยการอาชีพ 
 
 กลยุทธ์ที่ ๕ บริการเปี่ยมคุณภาพ 

๑. จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 
๒. จัดทําแผนและรายงานผลการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา สามารถตรวจสอบได้ 
๓. จัดทําแผนการนิเทศติดตามผลการปฏิบัติงานทุกกิจกรรม 
๔. ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม กศน.ร่วมกับเครือข่าย 
๕. ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
๖. สถานศึกษาได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗ 
๗.   ๑) ผลการประเมินคุณภาพภายนอกภาพรวมของสถานศึกษา 

กลุ่มประเภทตัวบ่งช้ี ตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม คะแนน 

ผลรวมคะแนนตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน ๑ – ๘ ๘๐ ๖๗.๒๓ 
ผลรวมคะแนนตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ ๙ – ๑๐ ๑๐ ๘.๐๐ 
ผลรวมคะแนนตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม ๑๑ - ๑๒ ๑๐ ๑๐.๐๐ 

ภาพรวม  ๑๐๐ ๘๕.๒๓ 
 

๒) ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของสถานศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมิน 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

ค่าคะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 

๑.ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๑๐.๐๐ ๙.๔๖ ดีมาก 
๒.ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๒๗ ดีมาก 
๓.ผู้เรียนมีความใฝุรู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๘.๔๖ ดี 
๔.ผู้เรียนคิดเป็น ทําเป็น ๑๐.๐๐ ๙.๐๗ ดีมาก 
๕. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๑๓.๒๒ ดี 
๖.ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 
๗.ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 



 
 

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี ๒๕๕๙ ๒๙ 

 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมิน 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

ค่าคะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 

๘.พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด ๕.๐๐ ๔.๗๕ ดีมาก 
ผลรวมคะแนนการประเมินของตัวบ่งชี้พื้นฐาน ๘๐.๐๐ ๖๗.๒๓ ดี 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 

๙.ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์
ของการจัดตั้งสถานศึกษา  

๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 

๑๐.ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 

ผลรวมคะแนนการประเมินของตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 

๑๑.ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
๑๒.ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ผลรวมคะแนนการประเมินของตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 
ผลรวมคะแนนการประเมินของทุกตัวบ่งช้ี ๑๐๐.๐๐ ๘๕.๒๓ ดี 

 

สถานศึกษาได้คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ๘๕.๒๓ มีคุณภาพระดับ ดี 
  รับรองมาตรฐานการศึกษา หรือ   ไม่รับรองมาตรฐานการศึกษา 
 

ข้อเสนอแนะต่อสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ 
ศูนย์การศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพิบูลย์รักษ์ ตั้ งอยู่หมู่ที่  ๑๑ ตําบลบ้านแดง            

อําเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี สังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานี   สํานักปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ   มีบุคลากรสายบริหาร ๑ คน ได้รับการประเมินรอบสาม เมื่อวันที่ ๒๑ – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ มีการจัด
การศึกษา ๓ ประเภท คือ 

๑. การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีบุคลากรครู จํานวน ๖ คน ผู้เรียน จํานวน ๒,๖๔๖ คน 
๒. การศึกษาต่อเนื่อง มีบุคลากรครู จํานวน ๘ คน ผู้เรียน จํานวน ๕,๓๙๗ คน 
๓. การศึกษาตามอัธยาศัย มีบุคลากรครู จํานวน – คน ผู้เรียน จํานวน ๒,๒๙๖ คน 

รวมทั้งสถานศึกษา มีบุคลากรครู จํานวน ๑๔ คน ผู้เรียน ๑๐,๓๓๙ คน  
  



 
 

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี ๒๕๕๙ ๓๐ 

 

กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐาน 
ข้อเสนอแนะตัวบ่งชี้ ที่ ๑ 
         ๑. สถานศึกษาควรมีการประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โดยมีการสร้างเครื่องมือในการ
ประเมินผลที่มีความสอดคล้องกับเกณฑ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่หลักสูตรกําหนดและมีการสรุปผล   การดําเนิน
กิจกรรมทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพให้ชัดเจนเพ่ือนําผลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามสภาพ
จริงและเหมาะสม 
         ๒. สถานศึกษาควรมีการนําผลการปฏิบัติกิจกรรม มาสรุปให้เป็นข้อมูลสารสนเทศ ที่เป็นรูปธรรมในเชิงปริมาณ
และคุณภาพเพ่ือเป็นข้อมูลสําหรับการใช้งานและสรุปผลในภาพรวมเม้ือสิ้นปีการศึกษา เพ่ือนําผลมา   ใช้ในการประเมิน
ผู้เรียนที่ชัดเจน 
ข้อเสนอแนะตัวบ่งชี้ ที่ ๒ 

สถานศึกษามีการพัฒนาผู้เรียนที่เหมาะสมอยู่แล้วและเพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ในการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน ครูควรมีการบันทึกประเมินผลการพัฒนาผู้เรียนโดยมีเกณฑ์คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามที่หลักสูตรกําหนด มาเป็นเกณฑ์ในการบันทึกประเมินผลตามกิจกรรมต่างๆ ที่จัดให้เป็นระบบต่อเนื่อง และ
นําผลที่ได้มาสรุปในภาพรวมของอําเภอให้เป็นรูปธรรมทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
ข้อเสนอแนะตัวบ่งชี้ ที่ ๓ 

๑.สถานศึกษาควรมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมการอ่านที่ห้องสมุดประชาชนจัดให้ครอบคลุม        
ทุกกิจกรรมและทุกตําบล เพ่ือเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้เรียนสนใจในการอ่านและการค้นคว้าด้วยตนเองเพ่ิมมาก
ขึ้น และควรได้รับการส่งเสริมให้มีกิจกรรมบันทึกการอ่าน การค้นคว้าด้วยตนเอง ให้ต่อเนื่องจากการพบกลุ่ม การศึกษา
แหล่งเรียนรู้และจากภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีความหลากหลาย มีการบันทึกที่ต่อเนื่อง 
 ๒. สถานศึกษาควรมีการจัดระบบการหมุนเวียนหนังสือไปยัง กศน.ตําบลให้ต่อเนื่องเพ่ือให้มีหนังสือสําหรับการ
ค้นคว้าและอ่านเพ่ิมเติมไว้บริการผู้เรียนให้หลากหลายและต่อเนื่อง เช่น การจัดระบบการหมุนเวียนจากตําบลต่างๆ
สลับกัน ๑ ครั้งต่อเดือน เป็นต้น 
 ๓. สถานศึกษาควรจัดนิทรรศการในห้องสมุดประชาชน ส่งเสริมการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในตําบล รวมทั้งแนะนําหรือแสดงเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาอาชีพและความเป็นอยู่ของผู้เรียนให้ดีขึ้น 

ข้อเสนอแนะตัวบ่งชี้ ที่ ๔ 
          ครูควรมีการใช้สื่อการสอนให้หลากหลาย จัดทําใบงานให้สามารถพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน และควรให้
เหมาะสมกับความรู้ของผู้เรียนในแต่ละกลุ่ม การบันทึกข้อมูล รายงาน โครงงาน ควรให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์สังเคราะห์สิ่งที่
ได้รับจากการเรียนรู้และนํามาใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง 

ข้อเสนอแนะตัวบ่งชี้ ที่ ๕ 
       ๑. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาในด้านกระบวนการคิด ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ และฝึกทําแบบทดสอบระดับชาติ 
ให้มากขึ้น โดยครูผู้สอนค้นหา  แบบทดสอบที่มีความยากง่าย ระดับเดียวกัน แบบทดสอบระดับชาติ (N-NET) มาให้
ผู้เรียนได้รับการทดสอบ 
       ๒. ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาการด้านความรู้ และทักษะที่จําเป็นตามหลักสูตรโดยสถานศึกษาควร
ทําการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ศึกษาค้นคว้า วิจัย เพ่ือพัฒนาสื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้และวิเคราะห์ ผล
การประเมิน นํามาใช้ในการสอนซ่อมเสริมให้ผู้เรียน มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนให้สูงขึ้นโดยการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง 



 
 

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี ๒๕๕๙ ๓๑ 

 

            แผนปฏิบัติการประจําปี งบประมาณ ๒๕๕๓ , ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕ รายงานการประเมินตนเอง    ปีการศึกษา 
๒๕๕๓ , ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕ ที่เน้นผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของผู้เรียนการศึกษานอกระบบ  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โดยจัดทําโครงการ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการส่งเสริมการเรียนรู้หนังสือ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โครงการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการศูนย์ศึกษาอาชีพชุมชนเพ่ือการมีงานทํา โครงการจัดการศึกษาตาม
อัธยาศัย โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตร ๒๕๕๑ โครงการส่งเสริมผู้ไม่รู้หนังสือหรือลืมหนังสือ พัฒนาค่ายวิชาการ ค่ายสอนภาษาสู่อาเซียน 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถในการคิดคํานวณใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องชัดเจน และการใช้ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสาร การปฏิบัติงานการสนทนากับคนต่างชาติได้เตรียมความพร้อม เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ด้วย ICT มีเว็บไซต์ให้บริการส่งเสริมให้ผู้เรียน    รู้จักนําความรู้ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการ
แก้ปัญหาต่างๆ ของตนเองภาวะสังคมในชีวิตประจําวันได้ ผู้ เรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้อินเตอร์เน็ต              
มี wifi ค้นคว้าแสวงหาข่าวสารข้อมูล ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อเท็จจริงในสังคมออนไลน์ มีบ้านหนังสืออัจฉริยะ บ้าน
ถ่อนนาเพลิน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีที่อ่านหนังสือ บริการให้ยืมหนังสือ สร้างนิสัยรักการอ่านไม่ลืมหนังสือ รู้จักศึกษา 
ค้นคว้า หาความรู้ด้วยตนเอง    รู้จักประดิษฐ์ รู้จักคิดค้น มีผลงานที่แสดง ความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้ ความสามารถ
นําไปใช้ในการทํางาน และไปศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น มีคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  โครงการศึกษา
ต่อเนื่องเป็นการจัดการศึกษาพัฒนาอาชีพ ๔๐ ชั่วโมงขึ้นไป ได้แก่ หลักสูตรการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ การทอผ้า
มัดหมี่ย้อมครามตําบลบ้านแดง การทํากระถางมหัศจรรย์การทําปลาแดดเดียวตําบลบ้านแดง การทอเสื่อกก การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากปลาธรรมชาติตําบลนาทราย การสานกระติบข้าว การเพาะเห็ดนางฟูาภูฐาน และเห็ดนางรม              
การเลี้ยงไข่ไก่แบบปล่อยพ้ืน การปลูกพืชไร้ดินการเพาะเห็ดขอนขาว กาทําตะกร้าจากทางมะพร้าวของตําบล          
ดอนกลอย มีปราชญ์ชาวบ้านในการทําโคมลอย การทําพานบายศรี การทอผ้ามัดหมี่ย้อมคราม ดนตรีพ้ืนบ้าน           
หมอสูตร เป็นต้น ส่งผลให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ได้ศึกษาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและการศึกษาจากแหล่ง
เรียนรู้ในท้องถิ่น สร้างงานสร้างอาชีพ เพ่ิมงาน เพิ่มอาชีพ มีประสบการณ์ เลือกการประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืนมีอาชีพ
ตามความต้องการ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีงานทําเพ่ิมรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรื อน มีคุณภาพชีวิต             
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
ข้อเสนอแนะตัวบ่งชี้ ที่ ๖ 
       ๑. สถานศึกษาควรดําเนินการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการส่งเสริมให้ครูเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรต่างๆ จากการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ของครู จากการนิเทศติดตามผลการจัดการเรียนรู้ จากการ
วิเคราะห์คุณภาพของแบบวัดและประเมินผลของครูทุกคน แล้วนํามาใช้ในการวางแผนและพัฒนาครู แต่ละคน อย่างเป็น
ระบบเป็นรูปธรรมชัดเจนและต่อเนื่องต่อไป 
       ๒.สถานศึกษาควรจัดฝึกอบรมครูผู้สอนในลักษณะของการอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยเชิงทดลองจริง ในระยะเวลา     
๑ ภาคเรียน ที่ให้ความรู้ภาควิชาการแล้วนําไปปฏิบัติจริง ที่สถานศึกษาในกรอบภาระงานของตนเองในลักษณะของ
งานวิจัยเชิงทดลองในเรื่องที่ตนเองอยากดําเนินการแล้วจึงกลับมาสรุปผลการฝึกอบรมเมื่อสิ้น ภาคเรียนนั้นๆ ในเรื่อง
ต่อไปนี้ 

- การวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล แล้วนําข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่ท้าทาย
ความสามารถของผู้เรียน 

- การวิ เคราะห์ผลการประเมินและนําไปใช้ในการสอนซ่อมเสริ มและพัฒนาผู้ เรียนรวมทั้งปรับปรุง                
การจัดการเรียนการสอน 

- การศึกษาค้นคว้า วิจัย เพ่ือพัฒนาสื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 



 
 

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี ๒๕๕๙ ๓๒ 

 

ข้อเสนอแนะตัวบ่งชี้ ที่ ๗ 
       ๑. ควรพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เพ่ือรองรับการบริหารจัดการเรียนการสอน อาชีพของศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ
ตําบล 
       ๒. ควรแต่งตั้งที่ปรึกษาและอนุกรรมการตามระเบียบเพ่ือรองรับภารกิจ กศน. ในอนาคต เช่น การฝึกและพัฒนา
อาชีพในชุมชน 
ข้อเสนอแนะตัวบ่งชี้ ที่ ๘ 
       ๑. สถานศึกษา กศน.อําเภอพิบูลย์รักษ์ ควรให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานนิเทศ ติดตามผลร่วมนิเทศติดตามตรวจสอบ
การดําเนินงานตามแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการโดยเก็บข้อมูลพัฒนาผู้เรียน พัฒนาครู บุคลากร ผู้เกี่ยวข้องในการ
จัดการเรียนการสอน 
       ๒. ควรพัฒนาศูนย์การเรียนชุมชน ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเป็นแหล่งเรียนรู้ของชาวบ้าน ให้การเรียนรู้และการ
ประกอบอาชีพเกื้อกูลกันให้เกิดผลดียิ่งขึ้น 
กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ 
ข้อเสนอแนะตัวบ่งชี้ ที่ ๙ 
         สถานศึกษาควรชี้แจงประชาสัมพันธ์ ทําความเข้าใจกับผู้เรียน กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบวัตถุประสงค์ ในการทําโครงการสนับสนุน อัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้เด่นชัด โดยมีการ
วางแผนและจัดกิจกรรมอย่างเป็นระบบ เพ่ือปลูกฝังบ่มเพาะ คุณลักษณะนิสัย ที่แสดงออกทางพฤติกรรมของผู้เรียน 
และสะท้อนออกมาในตัวผู้เรียนให้โดดเด่น จนเป็นที่ปรากฏชัดเจนผู้พบเห็น 
ข้อเสนอแนะตัวบ่งชี้ ที่๑๐ 
         สถานศึกษาควรร่วมมือกับครู บุคลากร ผู้เรียน กรรมการ สถานศึกษา องค์กรภายนอกส่งเสริมสนับสนุน 
โครงการและกิจกรรมที่เป็นจุดเน้น จุดเด่น ที่เป็นเอกลักษณ์ ของสถานศึกษาให้ประสบสําเร็จ จนเป็นที่ยอมรับจาก
องค์กรภายนอกทั่วไปและมีผู้เรียนได้รับรางวัลในความสําเร็จนั้น สถานศึกษาควรขยายผลจํานวนผู้เรียนที่เข้าร่วม 
กิจกรรมพัฒนาต่อยอด ดําเนินงานตามกิจกรรมให้ประสบผลสําเร็จเป็นที่ยอมรับขององค์กรภายนอกเพ่ิมขึ้นต่อไปอย่าง
ต่อเนื่อง 
ข้อเสนอแนะตัวบ่งชี้ ที่ ๑๑ 

๑. เป็นโครงการทที่ดีเป็นประโยชน์ต่อหมู่บ้าน ชุมชน สามารถเข้าถึงประชาชนและเพ่ิมรายได้ในครัวเรือน 
๒. ชุมชนร่วมมือบริหารจัดการกิจกรรมทางการเกษตรประกอบอาชีพอ่ืนในชุมชน ได้เรียนรู้ร่วมกัน 
๓. เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน พัฒนาไปสู่หมู่บ้านเศรษฐกิจชุมชนยั่งยืนต่อไป 
๔. ควรใช้เป็นรากฐานการพัฒนาไปสู่โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเพ่ือการมีงานทํา จากการติดตามกิจกรรมใน

พ้ืนที่ข้อมูลเชิงประจักษ์ มีกระบวนการเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เริ่มต้นจากการแก้ปัญหา ความยากจน 
ยกระดับไปสู่ความพอเพียง พัฒนาสู่เศรษฐกิจยั่งยืน ทําให้เกิดชุมชนเศรษฐกิจเข้มแข็งยั่งยืน 
ข้อเสนอแนะตัวบ่งชี้ ที่ ๑๒ 

๑. สถานศึกษาระดับอําเภอ/ตําบล ควรเร่งปฏิรูปการเรียนรู้ หรือการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ 
เพ่ือการเรียนรู้โดยชุมชน เครือข่ายมีส่วนร่วม 

๒.การบริหารจัดการเพ่ือการเรียนรู้ ควรเป็นระบบครบวงจร คุณภาพ (PDCA)   
 

 



 
 

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี ๒๕๕๙ ๓๓ 

 

แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
๒๕๕๙ (คน) 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

เกณฑ์
ความส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

๑.  จัดการศึกษา
นอกระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัย ที่มี
คุณภาพ ให้โอกาส
ทางการศึกษาแก่
ประชาชนอย่าง
ทั่วถึง  ครอบคลุม
และเป็นธรรม 

กลยุทธ์ที่ ๑    
ลุยถึงที ่
กลยุทธ์ที่ ๒ 
ตอบโจทย์ในใจ
ของผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ ๓ 
ขยายและ
พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ที่
หลากหลาย 
กลยุทธ์ที่ ๔ 
ผนึกกําลังภาคี
เครือข่าย 
กลยุทธ์ที่ ๕ 
บริการเปี่ยม
คุณภาพ 
 

๑.โครงการจัดการศึกษานอกระบบระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสตูร ๒๕๕๑ 
 

๑,๓๑๕ คน 
 

๑. ร้อยละของ
ประชากรวัย
แรงงานจบ
การศึกษาระดับ
ประถมศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 
และระดับ
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย 
๒. ร้อยละของ
ผู้เรียนและ
ผู้รับบริการที่มี
ผลสัมฤทธิ์ตาม
จุดมุ่งหมายการ
เรียนรู้ของหลักสูตร
หรือกิจกรรมการ
เรียนรู้ไปพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ตนให้ดีขึ้น 

ร้อยละ ๘๐ 

๓.โครงการส่งเสริมผู้ไม่รู้หนังสือหรือลืม
หนังสือ 
 

๓๕ คน 
 

ร้อยละ ๘๐ 

๔.โครงการจัดการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) พุทธศักราช 
๒๕๕๕ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 

๓๐๐ คน 
 

ร้อยละ ๘๐ 

๕.โครงการพัฒนาการศึกษานอกระบบ
กลุ่มเปูาหมายพิเศษ 
- กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนสําหรับ
ผู้พิการ 

๗๐ คน ร้อยละ ๘๐ 

๖.กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
-ปรับพื้นฐานผู้เรียน 
-สอนเสริม ๕ สาขา 
-ติวเข้มเต็มความรู้ 
-ศึกษาดูงานฝึกประสบการณ์ตรง ปวช. 
- เรียนรู้เทคโนโลยสีารสนเทศ(ICT) 
- แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 
- Open House 
- เรียนรู้โครงงานโดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์
- อบรมเยาวชนอย่างสร้างสรรค์ 
(เพศศึกษา) 
- ส่งเสริมประชาธปิไตย 
- ฝึกอบรมอาสายุวกาชาดนอกโรงเรียน 
- มหกรรมแข่งขันกีฬา กศน.ตําบลเกมส ์
- อบรมภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน 

๔,๐๓๓ คน 
๒๗๐คน 
๒๕๐ คน 
๙๐ คน 

๑๐๐ คน 
๒๕๐ คน 
๖๔๓ คน 
๑๔๐ คน 
๒๖๐ คน 

 
๒๕๐ คน 

 
๒๑๐ คน 
๖๐ คน 

๕๕๐ คน 
๙๖๐ คน 

ร้อยละ ๘๐ 



 
 

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี ๒๕๕๙ ๓๔ 

 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
๒๕๕๙ (คน) 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

เกณฑ์
ความส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

๒. ประชากรวัย
แรงงานผู้เข้ารบั
การศึกษาอาชีพ
เพื่อการมีงานทํา  
นําความรูไ้ปพฒันา
สมรรถนะ สามารถ
สร้างสรรค์และ
พัฒนาอาชีพได้
อย่างยั่งยืน 

กลยุทธ์ที่ ๑ 
ลุยถึงที ่
กลยุทธ์ที่ ๒ 
ตอบโจทย์ในใจ
ของผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ ๓ 
ขยายและ
พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ที่
หลากหลาย 
กลยุทธ์ที่ ๔ 
ผนึกกําลังภาคี
เครือข่าย 
กลยุทธ์ที่ ๕ 
บริการเปี่ยม
คุณภาพ 

๑.โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเพื่อการมี
งานท า 
- หลักสูตรช่างไฟฟูาพื้นฐานและช่าง
ก่อสร้าง 
- หลักสูตรการทอผ้ามัดหมี่ย้อมคราม 
 
๒.โครงการ กศน.ฝึกอาชีพใหป้ระชาชน 
“หนึ่งคน...หนึ่งอาชีพ” 
-หลักสูตรแปรรูปผ้ามัดหมี่ย้อมคราม 
-หลักสูตรสานตะกร้าจากไม้ไผ ่
-หลักสูตรการทํากาแฟโบราณ 
 
๓. โครงการส่งเสริมอาชีพส าหรับคน
พิการ 
- หลักสูตรการสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก 
 
 
๔. โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
อาชีพ (หลักสูตรระยะสั้น) 
ไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง 
- หลักสูตรการทําสาคูไส้หม ู
-หลักสูตรการทําก๋วยเตี๋ยวลุยสวน 
- หลักสูตรการทําขนมไทย 
 
 

 

 
 

๖๑ คน 

๒๐ คน 

 

 

๒๐ คน 
๒๐ คน 
๒๐ คน 

 
 
 

๒๐ คน 

 

 

 
๘ คน 
๘ คน 

๔๐ คน 

๑. ร้อยละของ
ผู้เรียนและ
ผู้รับบริการที่มี
ผลสัมฤทธิ์ตาม
จุดมุ่งหมายการ
เรียนรู้ของแต่ละ
หลักสูตรหรือ
กิจกรรม 
๒. ร้อยละของ
ประชาชนมี
กระบวนการ
จัดการความรู้ไป
ปรับใช้ในการ
ประกอบอาชีพของ
ตนได้ตามความ
ต้องการ 

 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี ๒๕๕๙ ๓๕ 

 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
๒๕๕๙ (คน) 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

เกณฑ์
ความส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

๓.  ประชากรวัย
แรงงานผู้เข้ารบั
การศึกษาเพื่อ
พัฒนาทักษะชีวิต 
พัฒนาสังคมและ
ชุมชน และการจัด
กระบวนการเรียนรู้
เพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียง  
นําความรูไ้ปใช้ใน
การพัฒนาตนเอง
และชุมชน เพื่อให้
เกิดความเข้มแข็ง  
สามารถพึ่งพา
ตนเองได้  ตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
มีการพัฒนาที่ยั่งยนื
และเกิดสังคมแห่ง
การเรียนรู้     
๕. ภาคีเครือข่ายมี
ส่วนร่วมดําเนินการ 
จัดการศึกษานอก
ระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัยอย่าง
กว้างขวาง 
๗.ศูนย์การศึกษา
นอกระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอ
พิบูลย์รักษ์  นาํ
เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารมาใช้ในการ

กลยุทธ์ที่ ๑ลุย
ถึงที่ 
กลยุทธ์ที่ ๒ 
ตอบโจทย์ใน
ใจของผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ ๓ 
ขยายและ
พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ที่
หลากหลาย 
กลยุทธ์ที่ ๔ 
ผนึกกําลังภาคี
เครอืข่าย 
กลยุทธ์ที่ ๕ 
บริการเปี่ยม
คุณภาพ 
 

๑.โครงการจัดการศึกษาเพื่อพฒันาทักษะ
ชีวิต 
   - กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาสขุภาพกาย
และจิต 
  - กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 -  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ
ค่านิยมที่พงึประสงค ์
 ( หมู่บ้านศลี ๕ ) 
 
 
 

๖๐ คน 

๒๐ คน 

 
๒๐ คน 

 
๒๐ คน 

 
 

๑.ร้อยละของ
ผู้เรียนและ
ผู้รับบริการ ที่เข้า
ร่วมกิจกรรมแต่ละ
กิจกรรมเกิดการ
เรียนรู้และมีทักษะ 
๒.ร้อยละของ
ประชาชนมี
กระบวนการเรียนรู้
และการจัดการ
ความรู้ไปใช้ในการ
พัฒนาตนเองและ
ชุมชน ให้เกิดความ
เข้มแข็ง เกิดสังคม
แห่งการเรียนรู้ 
พึ่งพาตนเองได ้

ร้อยละ ๘๐ 

๒. โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
สังคมและชุมชน 
๒.๑ โครงการเรียนรู้เทคโนโลยทีี่เหมาะสม 
    - กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการใช้สื่อ
เทคโนโลย ี
    - กิจกรรมอบรมการประหยัดน้ําและ
พลังงานไฟฟูา 
 
 
๒.๒ โครงการหมู่บ้านตามรอยพระยุคล
บาท 
- การจัดการขยะ 
- เกษตรกรรมครัวเรือน 
- ปลูกปาุสร้างรายได ้
-  หัตถกรรมครัวเรือน 
-  การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
-  บัญชีครัวเรือนสู่การจัดการเงนิ 
-  ใฝุรู้ใฝุเรียน(อ่านทุกวันบันทึกทุกวัน) 
-  ประชารัฐ 
-  วัฒนธรรมชุมชน 

 

 
 

๒๖ คน 
 

๖๐ คน 
 
 
 

๑๒๐  
ครัวเรือนๆ ละ 

๑ คน 
จํานวน 

๑๒๐ คน 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของผู้เข้ารับ
การอบรม มีความรู้
ด้านการใช้
เทคโนโลยทีี่
เหมาะสมและ
สามารถนาํความรู ้
ด้านเทคโนโลย ี
ไปปรบัใช้ใน
ชีวิตประจาํวนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ ๘๐ 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ ๘๐ 

 

 

 

 

 

๑.ร้อยละของ
ผู้เรียนและ
ผู้รับบริการ ที่
เข้าร่วมกิจกรรม
แต่ละกิจกรรม
เกิดการเรียนรู้
และมีทักษะ 

 



 
 

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี ๒๕๕๙ ๓๖ 

 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
๒๕๕๙ (คน) 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

เกณฑ์
ความส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

บริหารองค์กรและ
จัดบริการการ
เรียนรู้แก่ประชาชน
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๓. โครงการสร้างความพร้อมชุมชนผ่าน
เครือข่าย ศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน. 
- หลักสูตรการใช้ Smart Phone เพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
-  หลักสูตรการใช้ Smart Phone อย่าง
คุ้มค่า 
-หลักสูตรการใช้ Smart Phone เพื่อ
พัฒนาอาชีพ 
 
๒.๔ โครงการฝึกอบรมการจัดทําแผนธุรกิจ
ดิจิทัล กศน.อําเภอพิบูลย์รักษ์ 
 
๒.๕ โครงการส่งเสรมิประชาธิปไตย 
  - จัดตั้งศูนย์สง่เสริมประชาธปิไตย 
  - สนับสนนุ ส่งเสริม ประสานงาน 
การดําเนินงานของคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย 
 
 
 
 
 
๓. โครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 ๓.๑ โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ 
    - กิจกรรมเรียนรู้ตามรอยเบื้องพระยุคล
บาท 
    - กระบวนการคิดเปน็ 
    - สุขภาพพึ่งตน(หมอเขียว) 
    - ครอบครัวพึ่งตน(บา้นหวาง) 
๓.๒ โครงการเปิดศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏี
ใหม่ 
 
๓.๓  การศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (บัญชีครัวเรือน) 

๑๕๓ คน 
 

๕๑ คน 
 

๕๑ คน 
 

๕๑ คน 
 
 
 

๒๗ คน 
 
 

๓ แห่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๒๐  
ครัวเรือนๆ ละ 
๑ คนจํานวน 

๑๒๐ คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๐๐ คน 
 
 

๑,๑๐๐ คน 

ร้อยละของ
ผู้รับบริการที่มี
ความพึงพอใจต่อ
การใช้เทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารของ
สถานศึกษา 
 
 
 
๑.ร้อยละของ
ผู้เรียนและ
ผู้รับบริการ ที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 
แต่ละกิจกรรมเกิด
การเรียนรู้และมี
ทักษะตาม
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์
ร้อยละ ๘๐ 
ของครัวเรือนเกิด
การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละ ๘๐ 

 

 

 

 

ร้อยละ ๘๐ 

 

ร้อยละ ๘๐ 

 

 

 

 
 
 

ร้อยละ ๘๐ 

 

 



 
 

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี ๒๕๕๙ ๓๗ 

 

 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
๒๕๕๙(คน) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เกณฑ์

ความส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

๕.  แหล่งเรียนรู้มี
อยู่อย่างทั่วถึงและ
ได้รับการพัฒนาเพื่อ
เพิ่มโอกาสและ
ช่องทางการศึกษา
และการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ที่มี
คุณภาพและ
สนองตอบความ
ต้องการของ
ประชาชน 

กลยุทธ์ที่ ๑ลุย
ถึงที่ 
กลยุทธ์ที่ ๒ 
ตอบโจทย์ในใจ
ของผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ ๓ 
ขยายและ
พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ที่
หลากหลาย 
กลยุทธ์ที่ ๔ 
ผนึกกําลังภาคี
เครือข่าย 
กลยุทธ์ที่ ๕ 
บริการเปี่ยม 

๑.โครงการจัดการศึกษาตาม
อัธยาศัย 
 
-กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สร้างการ
เรียนรู้ สู่ทักษะการดําเนนิชวีิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
-กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ 
-กิจกรรมอ่านทุกคืน บันทึกทุกวนั 
-กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  
-ส่งเสริมการอ่านบา้นหนังสือชมุชน 
-บรรณสัญจร(Book Vovage ll) 
-ส่งเสริมการอ่านบา้นหลงัเรียน 

๙,๕๑๐ คน 
๑,๕๐๐ เล่ม 
๑,๐๐๐ คน 

 
 

๕๐๐ คน 
๖๐ คน 

๔๕๐ คน/เล่ม 
๓,๖๐๐ คน 
๙๐๐ คน 

๑,๕๐๐ เล่ม 
๓,๐๐๐ คน 

๑.ร้อยละของผู้เรียน
และผู้รับบริการ ที่
เข้าร่วมกิจกรรม 
แต่ละกิจกรรมเกิด
การเรียนรู้มีทักษะ
ในการอ่าน และ
ศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้ด้วยตนเอง 
๒.ผู้เรียนและ
ผู้รับบริการมีความรู้
ที่หลากหลาย มนีิสัย
รักการอ่าน สามารถ
นําความรูไ้ป
ประยุกต์ใช้ในการ
ดําเนินชีวิตได้อย่างมี
ความสุขและรู้จักใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์

ร้อยละ ๘๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี ๒๕๕๙ ๓๘ 

 

๖.  ศูนย์การศึกษา
นอกระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอ
พิบูลย์รักษ์  มีการ
พัฒนาบุคลากรและ
ระบบการบริหาร
จัดการที่มีคุณภาพ
ด้านการประกัน
คุณภาพสถานศึกษา
ให้สอดคล้องกับ
ระบบหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กําหนด 

กลยุทธ์ที่ ๑ลุย
ถึงที่ 
กลยุทธ์ที่ ๒ 
ตอบโจทย์ในใจ
ของผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ ๓ 
ขยายและ
พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ที่
หลากหลาย 
กลยุทธ์ที่ ๔ 
ผนึกกําลังภาคี
เครือข่าย 
กลยุทธ์ที่ ๕ 
บริการเปี่ยม
คุณภาพ 
 

๑.โครงการพัฒนาศักยภาพการ
เรียนรู้ของบุคลากร 
-อบรมการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
-อบรมการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
-ศึกษาดูงาน/อบรม/สัมมนา 
-อบรมการทําแผนการเรียนรู้
รายบุคคล 
หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
-อบรมหลักสูตรสุขภาพพึ่งตน 
-อบรมการคัดเลือกข้อสอบรายวิชา
เลือก 
-อบรมเชิงปฏิบัติการดา้นงานแผน 
การเงินและพัสด ุ
-อบรมด้านประกันคุณภาพ
สถานศึกษา 
 
 
๒.โครงการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
 

๒๗ คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทุกงาน/
กิจกรรมที่ 
กศน.จัดใน
พื้นที่ อําเภอ
พิบูลย์รักษ ์

ร้อยละของบุคลากร
ที่ได้รับการพฒันา
และนาํระบบการ
บริหารจัดการที่มี
คุณภาพ  ด้านการ
ประกันคุณภาพ
สถานศึกษาให้
สอดคล้องกับระบบ 
หลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละของ
ผู้รับบริการที่มีความ
พึงพอใจต่อการใช้
บริการของ
สถานศึกษา 

ร้อยละ ๑๐๐ 
 
 
 
 

 

 

 

 

ร้อยละ ๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย พื้นที ่ ระยะเวลา งบประมาณ 



 
 

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี ๒๕๕๙ ๓๙ 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย พื้นที ่ ระยะเวลา งบประมาณ 
๑.โครงการจัด
การศึกษาหลักสูตร
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
 - การ
ประชาสัมพนัธ์รับ
สมัครนักศึกษา 
-  ปฐมนิเทศ
นักศึกษา 
- กิจกรรมไหว้ครู 
-  การจัดหาสื่อการ
เรียนและการสอน 
-  การวัดและ
ประเมินผลการ
เรียน 
- กิจกรรมปัจฉิม
นิเทศ/มอบ
วุฒิบัตร/แนะแนว
การศึกษา 

๑. เพื่อยกระดับการศึกษาให้กับ
ชุมชน 
๒. เพื่อให้ประชากรวัยแรงงาน
และผู้ไมจ่บการศึกษาขัน้พื้นฐานมี
ความรู้เมื่อจบการศึกษาสามารถ
นําไปศึกษาต่อได ้
๓. เพื่อให้ประชากรได้ความรู้ที่
หลากหลาย สามารถนาํไป
ประกอบอาชีพได ้
 

ประชาชนใน
พื้นที่อําเภอ
พิบูลย์รักษ์ 
จํานวน ๓๗ 
หมู่บ้าน 

๑,๓๑๕
คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตําบลบ้านแดง 
ตําบลนาทราย 
ตําบลดอนกลอย 

ระยะเวลา
ดําเนินการ  

ตุลาคม 
๒๕๕๘ ถึง 
กันยายน  
๒๕๕๙ 

๙๕๑,๙๓๐บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.โครงการส่งเสริม
การเรียนรู้หนังสือ  
 

๑.เพื่อให้นักศึกษา กศน.ประเภท
ผู้ไม่รู้หนังสือหรือลืมหนังสือ  
สามารถทบทวน  ฝึกฝนจน  อ่าน
ออกเขียนได ้
๒.เพื่อให้นักศึกษา กศน.ประเภท
ผู้ไม่รู้หนังสือหรือลืมหนังสือ 
สามารถนาํความรู้ทีไ่ด้ไปใช้ใน
ชีวิตประจาํวนัของตนเองได้ 

ประชาชนผู้ไม่
รู้หนังสือหรือ
ลืมหนังสือ 

๓๕ คน ตําบลบ้านแดง 
ตําบลนาทราย 

ตําบลดอนกลอย 

ระยะเวลา
ดําเนินการ  

ตุลาคม 
๒๕๕๘  ถึง 
กันยายน  
๒๕๕๙ 

๕,๓๖๐- บาท 

๓.โครงการจัด

การศึกษาหลักสูตร

ประกาศนียบัตร

วิชาชีพ(ปวช.) 

พุทธศักราช 

๒๕๕๕ (ปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๔๖) 

 

๑.เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะอาชีพตาม
มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
๒.เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
การประกอบอาชีพ มีความ
ภาคภูมิใจในวิชาชีพของตน 
๓.เพื่อให้ผู้เรียนมีความสนใจ ใฝุ
รู้และมีวิธีการในการแสวงหา
ความรู้ คิดเป็น แก้ปัญหาเปน็ 
 ๔.เพื่อให้มีความรู้ทั้งด้านพืน้ฐาน
และด้านวิชาชีพ สามารถนํา
ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใน

ประชาชนใน
พื้นที่อําเภอ
พิบูลย์รักษ ์
จํานวน ๓๗ 
หมู่บ้าน 
 
 
 
 
 

๓๐๐ คน ตําบลบ้านแดง 
ตําบลนาทราย 

ตําบลดอนกลอย 

ระยะเวลา
ดําเนินการ  
ภาคเรียนที่ 

๒ ปี
การศึกษา 
๒๕๕๘ – 

ภาคเรียนที่ 
๑ ปี

การศึกษา 
๒๕๕๙ 

ได้รับเงิน
งบประมาณ
สํานักงาน
ส่งเสริมจาก
การศึกษานอก
ระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัด
อุดรธาน ี
ที่จัดสรรให้ตาม
รายหัวนักศึกษา                
 



 
 

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี ๒๕๕๙ ๔๐ 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย พื้นที ่ ระยะเวลา งบประมาณ 

การพัฒนาอาชีพและการดาํเนิน
ชีวิตให้เป็นสุขแบบพอเพียง 
เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อ
ด้านอาชีพในระดบัที่สงูขึ้น 

๔.โครงการพัฒนา
การศึกษานอก
ระบบลุ่มเป้าหมาย
พิเศษ 
- กิจกรรมการ
จัดการเรียนการ
สอนสําหรับผู้พิการ 

๑. เพื่อส่งเสริมการรู้หนังสือแก่ผู้
พิการ 
๒.เพื่อให้ประชากรวัยแรงงานและ
ผู้ที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สามารถนาํไปศึกษาต่อได้ 
๓. เพื่อให้ประชากรได้ความรู้ที่
หลากหลาย สามารถนาํไป
ประกอบอาชีพได ้

นักศึกษาและ
ประชาชนใน
พื้นที่อําเภอ
พิบูลย์รักษ ์
จํานวน  ๓๗ 

หมู่บ้าน 

๗๐ คน 
 

 
 

ตําบลบ้านแดง 
ตําบลดอนกลอย 
ตําบลนาทราย 

ระยะเวลา
ดําเนินการ  

ตุลาคม 
๒๕๕๘  ถึง 
กันยายน  
๒๕๕๙ 

ได้รับเงิน
งบประมาณ
สํานักงาน
ส่งเสริมจาก
การศึกษานอก
ระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัด
อุดรธาน ี
ที่จัดสรรให้ตาม
รายหัวนักศึกษา                

 
๕.กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
 

เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา
และกระจายโอกาสทางการศึกษา
ในสังคมไทย โดยคาํนึงถึงการ
สร้างความเสมอภาค  ความเปน็
ธรรมให้เกิดขึ้นแก่ประชากรทุก
กลุ่ม 

นักศึกษาและ
ประชาชนใน
พื้นที่อําเภอ
พิบูลย์รักษ ์
จํานวน  ๓๗ 

หมู่บ้าน 

๔,๐๓๓ 
คน 
 
 
 

ตําบลบ้านแดง 
ตําบลดอนกลอย 
ตําบลนาทราย 

ระยะเวลา
ดําเนินการ  

ตุลาคม 
๒๕๕๘  ถึง 
กันยายน  
๒๕๕๙ 

๓๘๖,๑๔๘บาท 
 

๖.โครงการศูนย์ฝึก
อาชีพชุมชนเพื่อ
การมีงานท า 
- หลักสูตช่างไฟฟาู
พื้นฐานและช่าง
ก่อสร้าง 
-หลักสูตรการทอผ้า
มัดหมี่ย้อมคราม 
๖.๑ โครงการ 
กศน.ฝึกอาชีพให้
ประชาชน “หนึ่ง
คน...หนึ่งอาชีพ” 
- การแปรรูปผ้า
มัดหมี่ย้อมคราม 
 
- การสานตะกร้า
จากไม้ไผ ่

๑.เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพของ
ชุมชน 
๒.เพื่อเป็นการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ด้านอาชีพให้หลากหลายในชุมชน 
๓.เพื่อให้เกิดอาชีพใหม่ในชุมชน 
และชุมชนมีฐานอาชีพที่กว้างและ
หลากหลาย สามารถพัฒนาไปสู่
ร ะ ดั บ วิ ส า ห กิ จ ชุ ม ช น ที่ มี
ความสามารถเชิงการแข่งขัน มี
ความเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ 
แ ล ะ ส ร้ า ง ค ว า ม มั่ น ค ง ท า ง
เศรษฐกิจ และความเข้มแข็งของ
ชุมชน          (OTOP Mini 
MBA) 

นักเรียน 
นักศึกษา 
ประชาชน

ทั่วไป 

๒๑๙ คน 
 
 

๖๑ คน 
 
 
 

๒๐ คน 
 
 
 
 
 

 ๒๐ คน 
 

๒๐ คน 
 

ตําบลบ้านแดง 
ตําบลดอนกลอย 
ตําบลนาทราย 

ระยะเวลา
ดําเนินการ  

ตุลาคม 
๒๕๕๘  ถึง 
กันยายน  
๒๕๕๙ 

๑๒๒,๖๕๐บาท 



 
 

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี ๒๕๕๙ ๔๑ 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย พื้นที ่ ระยะเวลา งบประมาณ 

- การทํากาแฟ
โบราณ 
๖.๒ โครงการ
ส่งเสริมอาชีพ
สําหรับคนพิการ 
- การสานตะกร้า
จากเส้นพลาสติก  
 
๖.๓ โครงจัด
การศึกษาเพื่อ
พัฒนาอาชีพ
(หลักสูตรระยะสัน้) 
-หลักสูตรการทํา
สาคูไส้หมู 
-หลักสูตรการทํา
ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน 
-หลักสูตรการทํา
ขนมไทย 
 

๒๐ คน 
 
 
 
 

๒๐ คน 
 

 
 
 
 
  ๘ คน 

 
๘ คน 

 
 

๔๐ คน 
 

๗.โครงการจัด
การศึกษาเพื่อ
พัฒนาทักษะชีวิต 
- กิจกรรมอบรม
เพื่อพัฒนาสุขภาพ
กายและจิต 
-กิจกรรมส่งเสริม
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
และค่านยิมที่พึ่ง
ประสงค ์
 (หมู่บ้านศลี ๕ ) 

๑.เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตในการจดั
กระบวนการ  เรียนรู้ในชุมชน 
๒.เพื่อส่งเสริมความรู้
ความสามารถให้เกิดกับบุคคล  
ชุมชน 
๓.เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง 
 

 

นักศึกษาและ
ประชาชนใน
พื้นที่อําเภอ
พิบูลย์รักษ ์
จํานวน  ๓๗ 

หมู่บ้าน 

๖๐คน 

 

๒๐ คน 

๒๐ คน 

 

๒๐ คน 

ตําบลบ้านแดง 
ตําบลดอนกลอย 
ตําบลนาทราย 

ระยะเวลา
ดําเนินการ  

ตุลาคม    
 ๒๕๕๘  

ถึง 
กันยายน  
๒๕๕๙ 

๕,๑๗๕ บาท 

๘.โครงการจัด ๑. พื่อให้ผู้เรียน/ผู้รับบริการ 
ได้รับความรู้ที่หลากหลายและ

นักศึกษาและ
ประชาชน

๓๘๖ คน 
 

ตําบลบ้านแดง 
ตําบลดอนกลอย 

ระยะเวลา
ดําเนินการ  

๘๗,๑๔๐บาท 



 
 

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี ๒๕๕๙ ๔๒ 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย พื้นที ่ ระยะเวลา งบประมาณ 
การศึกษาเพื่อ
พัฒนาสังคมและ
ชุมชน 
๘.๑ โครงการ
เรียนรู้เทคโนโลยีที่
เหมาะสม 
- กิจกรรมอบรมให้
ความรู้ด้านการใช้
สื่อเทคโนโลย ี
- กิจกรรมอบรม
การประหยัดน้ํา
และพลังงานไฟฟาู 

๘.๒ โครงการตาม
รอยพระยุคลบาท 
- การจัดการขยะ 
- เกษตรกรรม
ครัวเรือน 
- ปลูกปาุสร้าง
รายได ้
 - หัตถกรรม
ครัวเรือน 
- การใช้เทคโนโลยี
ที่เหมาะสม 
- บัญชีครัวเรือนสู่
การจัดการเงิน 
- ใฝุรู้ใฝุเรียน (อ่าน
ทุกคืนบันทึกทุกวัน) 
 - ประชารัฐ 
 - วัฒนธรรมชุมชน 

๘.๓ โครงการสร้าง
ความพร้อม
เครือข่าย ศูนย์
ดิจิทัลชุมชน กศน. 
- หลักสูตรการใช้ 
Smart Phone 
เพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
-หลักสูตรการใช้ 

นํามาใช้ในการดาํเนินชีวิต 
สามารถนาํความรู้ทีไ่ด้ไป
ประยุกต์ใช้ในการดาํเนินชีวิตของ
ตน ได้อย่างมีความสุข 
 

ทั่วไป 
 

 
 
 
 
 

๒๖ คน 
 

 
  ๖๐ คน 
 
   
 ๑๒๐ 
ครัวเรือนๆ
ละ 
จํานวน
๑๒๐ คน 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๑ คน 
 
 
 

๕๑ คน 
 

ตําบลนาทราย ตุลาคม 
๒๕๕๘ ถึง 
กันยายน  
๒๕๕๙ 



 
 

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี ๒๕๕๙ ๔๓ 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย พื้นที ่ ระยะเวลา งบประมาณ 

Smart Phone 
อย่างคุ้มค่า 
-หลักสูตรการใช้ 
Smart Phone 
เพื่อพัฒนาอาชีพ 
๙.๔ โครงการ
ฝึกอบรมจัดทําแผน
ธุรกิจดิจิทัล กศน.
อําเภอพิบูลย์รักษ์
๘.๕ โครงการ
ส่งเสริม
ประชาธิปไตย- 
จัดตั้งศูนย์สง่เสริม
ประชาธิปไตย- 
สนับสนนุ ส่งเสริม
ประสานงานการ
ดําเนินงานของ
คณะกรรมการ 
ศส.ปชต. 

 
 

  ๕๑ คน 
 
 

  ๒๗ คน 
 
 
 
  ๓ แห่ง 

 
 
 

๙.โครงการจัดการ
เรียนรู้ตาหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๙.๑ โครงการ
เรียนรู้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงและเกษตร
ทฤษฎีใหม่ 
- กิจกรรมการ
เรียนรู้ตามรอย
เบื้องพระยุคลบาท 
- กระบวนการคิด
เป็น 
- สุขภาพพึ่งตน 
(หมอเขียว) 
- ครอบครัวพึ่งตน
(บ้านหวาง) 

๙.๒ โครงการเปิด

๑. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการ
อบรมมีทักษะชีวิต สามารถ
ดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อยา่งมี
ความสุข โดยนําเอากิจกรรม และ
อุดมการณ์ของลูกเสือมาปรับใชใ้น
ชีวิตประจาํวนั 
๒.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีการ
พัฒนาทางกาย สตปิัญญา จิตใจ 
และศีลธรรม เพื่อเป็นพลเมืองดี
และบาํเพ็ญตนเพื่อประโยชน์ของ
ส่วนรวม 
๓. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความ
สามัคคี  มีน้าํใจเป็นนักกีฬา 
สุขภาพพลานามัยที่ดี   และสรา้ง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
นักศึกษาบุคลากรทางการศึกษา 
 

นักศึกษาและ
ประชาชน

ทั่วไป 
 

๑,๔๒๐ 
คน 
 
 

๑๒๐ คน 

 

 

 

 

 

 

 

ตําบลบ้านแดง 
ตําบลดอนกลอย 
ตําบลนาทราย 

ระยะเวลา
ดําเนินการ  

ตุลาคม 
๒๕๕๘  ถึง 
กันยายน  
๒๕๕๙ 

๑๕,๖๐๐บาท 



 
 

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี ๒๕๕๙ ๔๔ 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย พื้นที ่ ระยะเวลา งบประมาณ 

ศูนย์เรียนรู้หลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
และเกษตรทฤษฎี
ใหม่ 

๙.๓ การศึกษาเพื่อ
เรียนรู้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  

(บัญชีครัวเรือน) 

๓๐๐ คน 

 

๑,๑๐๐ 
คน 

 

๑๐.โครงการจัด
การศึกษาตาม
อัธยาศัย 
 
- กิจกรรมส่งเสริม 
สร้างการเรียนรู้ สู่
ทักษะการดําเนนิ
ชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 - กิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาต ิ
 -กิจกรรม
เสริมสร้างสุขภาพ
ผู้สูงอาย ุ
- กิจกรรมอ่านทุก
คืน บันทึกทุกวัน 
 - กิจกรรมส่งเสริม
การอ่าน 
-กิจกรรมส่งเสริม
การอ่านบา้น
หนังสือชุมชน 
- บรรณสัญจร 
(Book Vovage ll) 
- กิจกรรมส่งเสริม
การอ่านบา้นหลัง
เรียน 
 

๑. เพือ่ส่งเสริมให้นักเรียน 
นักศึกษา ประชาชนในอาํเภอ
พิบูลย์รักษ์ มีนสิัยรักการอ่าน 
๒.เพื่อให้บริการส่งเสริมการอ่าน
แก่ประชาชนให้ทั่วถึง 
๓.เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่
ให้เป็นมาตรฐานและสามารถ
เผยแพร่ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ได้
อย่างมีคุณภาพ 
๔.เพื่อให้มีสื่อต่างๆไว้บริการอยา่ง
ทั่วถึง 

 
 

นักศึกษาและ
ประชาชน

ทั่วไป 
 

๙,๕๑๐ 
คน 

๑,๕๐๐ 
เล่ม 

 
๑,๐๐๐ 

คน 
 
 
 
 

๕๐๐ คน 
 

 ๖๐ คน 
 
 
๔๕๐ คน/
เล่ม 
๓,๖๐๐คน  

 
๙๐๐คน 

 
 
๑,๕๐๐
เล่ม
๓,๐๐๐คน 

 

- ตําบลบ้านแดง 
- ตําบลดอน
กลอย 

- ตําบลนาทราย 
- กศน.อําเภอ
พิบูลย์รักษ ์

 

 
- ห้องสมุด
ประชาชน
อําเภอพิบูลย์
รักษ์ 

ระยะเวลา
ดําเนินการ  

ตุลาคม 
๒๕๕๘ ถึง 
กันยายน  
๒๕๕๙ 

๔๙,๐๐๐บาท 



 
 

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี ๒๕๕๙ ๔๕ 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย พื้นที ่ ระยะเวลา งบประมาณ 
๑๑.โครงการ
พัฒนาศักยภาพ
การเรียนรู้ของ
บุคลากร 
 
-อบรมพัฒนา
หลักสูตร
สถานศึกษา 
-อบรมพัฒนา
หลักสูตรท้องถิ่น 
-ศึกษาดูงาน/
อบรม/สัมมนา 
-อบรมการจัดทํา
แผนการเรียนรู้
รายบุคคล 
-อบรมสุขภาพพึ่ง
ตน 
-อบรมเชิง
ปฏิบัติการคัดเลือก
ข้อสอบรายวิชา
เลือก 
-อบรมเชิง
ปฏิบัติการดา้นงาน
แผนการเงินและ
พัสด ุ
-อบรมด้านประกัน
คุณภาพการศึกษา 

๑.  เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีองค์
ความรู้ในลักษณะบูรณาการ 
๒. บุคลากรมีวิสัยทัศน์และบูรณา
การการจัดการเรียนรู้งาน
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอยา่ง
ประสิทธิภาพ 

 

-บุคลากร 
กศน.อําเภอ
พิบูลย์รักษ ์
 

๒๗ คน 
 

ตําบลบ้านแดง 
ตําบลดอนกลอย 
ตําบลนาทราย 

ระยะเวลา
ดําเนินการ  

ตุลาคม 
๒๕๕๘  ถึง 
กันยายน  
๒๕๕๙ 

๖๑,๗๓๖บาท 

๑๒.โครงการนิเทศ
เพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัด
การศึกษานอก
ระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัย 
 
 
 

-เพื่อให้พัฒนางานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั
ให้มีประสิทธิภาพ 

ทุกงาน/
กิจกรรมที่ 
กศน.จัดใน
พื้นที่ อําเภอ
พิบูลย์รักษ ์
 

๕ แห่ง 

 

- ตําบลบ้านแดง 
- ตําบลดอน
กลอย 

- ตําบลนาทราย 
- กศน.อําเภอ
พิบูลย์รักษ ์

-ห้องสมุด
ประชาชนอําเภอ
พิบูลย์รักษ ์

ระยะเวลา
ดําเนินการ  

ตุลาคม 
๒๕๕๘  ถึง 
กันยายน  
๒๕๕๙ 
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รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี ๒๕๕๙ ๔๖ 

 

 
เป้าหมายความส าเร็จรายมาตรฐาน 

มาตรฐาน คะแนนเต็ม 

ผลการประเมินตนเอง 
ของสถานศึกษา 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑คุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ ๓๕ ๓๒.๕๒ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๒คุณภาพการจัดการศึกษา/การให้บริการ ๒๕ ๒๔.๑ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๓การบริหารการศึกษา ๑๐ ๑๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๔การประกันคุณภาพการศึกษา ๑๐ ๙.๘๑ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๕อัตลักษณ์ของสถานศึกษา ๑๐ ๑๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๖มาตรการส่งเสริม ๑๐ ๑๐ ดีมาก 

ภาพรวมสถานศึกษา ๑๐๐ ๙๕.๔๓ ดีมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี ๒๕๕๙ ๔๗ 

 

ผลการด าเนินงานของสถานศึกษา 
ผลการดําเนินงานของสถานศึกษาในรอบ ๒ ปีที่ผ่านมาและปีที่ประเมินตนเอง ดังนี้ 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณป ี
๒๕๕๗ 

งบประมาณป ี
๒๕๕๘ 

งบประมาณป ี
๒๕๕๙ 

เปูาหมาย ผลผลติ เปูาหมาย ผลผลติ เปูาหมาย ผลผลติ 

๑. โครงการส่งเสริมผู้ไม่รู้หนังสอื ๓๐ ๓๑ ๓๐ ๓๑ ๓๐ ๓๕ 
๒. การจัดการศึกษานอกระบบระดับ 
   การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
๓. การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) 

๔,๒๘๑ ๕,๒๗๐ ๔,๗๐๙ ๔,๗๔๗ ๑,๓๐๐ ๑,๓๑๕ 

๓๐๐ ๓๐๓ ๓๐๐ ๓๐๓ ๓๐๐ ๓๑๘ 

๔.โครงการพัฒนาการศึกษานอกระบบ
กลุ่มเปูาหมายพิเศษ 
- กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนสําหรับผู้
พิการ 

๑๕๐ ๑๔๗ ๑๕๐ ๑๔๘ ๗๐ ๗๕ 

๕. โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเพื่อการมี 
    งานทาํ 

๑๕๐ ๑๕๗ ๔๗๕ ๔๗๕ ๑๖๑ ๑๗๐ 

๖.โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ 
(หลักสูตรระยะสัน้) ไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง 

- - - - ๕๖ ๖๕ 

๗. โครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ
ชีวิต 

๑,๑๔๐ ๑,๑๔๗ ๑,๑๗๕ ๑,๒๐๐ ๖๐ ๑๒๐ 
๑๑๔๗ 

๘. โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม 
     และชุมชน 

๕๗๐ ๕๘๐ ๕๖๐ ๕๘๔ ๓๘๖ ๔๑๕ 

๙. โครงการการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๑,๐๐๐ ๑,๐๒๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๗๐ ๑,๔๒๐ ๑,๔๕๐ 

๑๐.กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ๑,๘๑๓ ๑,๘๑๓ ๒,๕๕๐ ๒,๗๖๓ ๔,๐๓๓ ๔,๐๕๔ 
๑๑.โครงการจัดการศึกษาตามอธัยาศัย ๔,๕๕๐ ๕,๐๗๒ ๖,๓๐๐ ๖,๖๗๓ ๙,๕๑๐ ๑๐,๒๘๓ 
๑๒. โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของ
บุคลากร 

๒๘ ๒๘ ๓๖ ๓๖ ๒๗ ๒๗ 

รวมจ านวน ๑๔,๐๑๒ ๑๕,๕๖๘ ๑๗,๒๘๕ ๑๘,๐๓๐ ๑๗,๓๕๓ ๑๘,๓๒๗ 

 

  



 
 

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี ๒๕๕๙ ๔๘ 

 

 

สรุปผลการปรับปรุงและพัฒนาในรอบปีที่ผ่านมา 
จากการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วย การประเมินตนเอง การประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยสังกัด  และผลการประเมินคุณภาพภายนอก   
สถานศึกษาได้นําข้อเสนอแนะมากําหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษา ดังนี้ 
 

ข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน โครงการ/กิจกรรม 
ที่ปรับปรุงและ

พัฒนา 
ผลการด าเนินงาน 

ตนเอง ต้นสังกัด สมศ. 

๑. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายและ
จุดเน้น 
๒.  ส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้พัฒนาตนเองตาม
ศักยภาพความพร้อม โดยครูทําหน้าที่อํานวย
ความสะดวก และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่าง
เต็มที่ 
๓.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความรู้
ด้าน ICT 
๔.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ อย่างหลากหลาย 
๕ .  พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ บุ ค ล า ก ร ด้ า น จั ด
กระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 
๖.พัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการ
ของทุกกลุ่มเปูาหมาย 
๗. พัฒนากลยุทธ์ เปูาหมายเพื่อการยกระดับ
คุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา  
๘. สถานศึกษาควรจัดคู่มือการปฏิบัติงานของ
บุคลากรทุกๆ งานรวมทั้ งควรจัดทําคู่มือ
สําหรับผู้เรียนผู้รับบริการ สามารถใช้เป็น
แนวทางในการเรียนรู้  ตามหลักสูตรต่างๆ 

มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา 
ด้านผู้เรียน/ ผู้รับบริการ 
๑.  ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานที่แตกต่างกันทําให้
ผู้เรียนขาดความมั่นใจในการศึกษาเรียนรู้ 
 ๒. ผู้เรียนไม่เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของ
ตนเองในการเข้ารับการบริการด้านการเรียน
การสอน 
 ๓. ผู้เรียน/ผู้รับบริการกําหนดเปูาหมายใน
การศึกษาเพื่อต้องการวุฒิทางการศึกษาไม่ใช่
การพัฒนาตนเอง 
๔. ผู้เรียน/ผู้รับบริการ  ควรได้รับการพัฒนา
ให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
จากแหล่ ง เ รี ย นรู้ แ ละสื่ อ ต่ า ง  ๆ  อย่ า ง
หลากหลาย  สามารถเลือกวิธีการสื่อสารได้
อย่างเหมาะสม และกล้าแสดงออก 
๕.ผู้เรียน / ผู้รับบริการ ควรได้รับการพัฒนา
ให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรและกิจกรรมให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น สามารถพัฒนา
คุณภาพชีวิตตนเองให้มีคุณลักษณะที่พึ ง

๑. สถานศึกษาควรมีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกจิ
พอเพียงและศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เพื่อการมี
งานทําในศูนย์การเรียนชุมชนตําบลทุกตําบล 
มีการประสานเครือข่ายในพื้นที่โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งสถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐานที่อยู่
ใกล้เคียงเพื่อขอความร่วมมือในการสนับสนุน
วิทยากรสอนเสริมในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ความรู้พื้นฐาน และความรู้ด้านอาชีพ เน้น
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการจัดการเรียน
การสอนให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะชีวิต
และทักษะด้านอาชีพ 
๒.ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมทักษะการคิด
วิเคราะห์ ฝึกกระบวนการคิดเป็นเรียนรู้
ความรู้พื้นฐานและอาชีพเพื่อเตรียมความ
พร้อมสู่การทดสอบระดับชาติ ให้สม่ําเสมอ
ต่อเนื่อง 
     ๓. โครงการเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษาเน้นการจัดกระบวนการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เน้นให้
ผู้เรียน ประชาชนมีชีวิตที่พออยู่พอกินและ
พัฒนาไปสู่ เศรษฐกิจชุมชนที่ เข้มแข็งจาก

๑ .กิ จกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
๒. โครงการศูนย์ฝึก
อาชีพชุมชนเพื่อการ
มีงานทํา 
๓.โครงการการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิต 
๔ . โ ค ร ง ก า ร จั ด
การศึกษาเพื่อพัฒนา
สังคมและชุมชน 
๕.โครงการการจัด
กระบวนการเรียนรู้
ต า ม ห ลั ก ป รั ช ญ า
เศรษฐกิจพอเพียง 
๖.โครงการพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้
ของบุคลากร 
๗.โครงการนิเทศเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึ กษานอก

๑ . ผู้ เ รี ย น แ ล ะ
ผู้ รั บ บ ริ ก า ร ไ ด้ รั บ
การศึกษาที่มีคุณภาพ
ได้ มาตรฐานและมี
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ที่ พึ ง
ประสงค์เพื่อนําไปสู่
ความเป็นพลเมืองดีใน
ระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
 
 
 
 
บุคลากรได้ รั บการ
พัฒนาสมรรถนะใน
ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น
การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตาม
อัธยาศัย 



 
 

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี ๒๕๕๙ ๔๙ 

 

ข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน โครงการ/กิจกรรม 
ที่ปรับปรุงและ

พัฒนา 
ผลการด าเนินงาน 

ตนเอง ต้นสังกัด สมศ. 

ตามที่สถานศึกษากําหนด โดยเฉพาะคู่มือการ
เทียบโอน ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจให้ผู้เรียนสนใจ
เทียบโอนประสบการณ์และเข้ามาศึกษา
เพิ่มพูนความรู้มากยิ่งขึ้น 
๙. สถานศึกษาต้องจัดกิจกรรม การตรวจ
สุขภาพให้กับผู้เรียน จัดกิจกรรมรณรงค์ความ
ปลอดภัยจากสารเสพติด อุบัติเหตุ โรคระบาด
ต่าง ๆ  
๑๐. ครูมีการออกแบบกิจกรรม ใบงาน ตาม
สาระในแต่ละวิชาให้ผู้เรียนได้ฝึกปฎิบัติด้วย
วิธีการต่างๆ โครงงานหรือโครงการที่สะท้อน
กระบวนการคิดที่ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาได้
สําเร็จตามเปูาหมาย 
๑๑. ครูควรได้รับการพัฒนาความรู้ในสาระ
วิชาหลัก การทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย สนองต่อ
ความต้องการของผู้เรียน ควรวิเคราะห์ผู้เรียน
เป็นรายบุคคล 
๑๒. รายงานติดตามผู้จบหลักสูตรการศึกษา
นอกระบบ ระดับการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ สามารถนําผลการเรียนไป
ใช้ประโยชน์ได้ 
๑๓.ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอําเภอพิบูลย์รักษ์ส่งเสริมการ
พัฒนาอาชีพให้เข้าถึงกลุ่มเปูาหมายทุกกลุ่ม
และครบวงจรมากยิ่งขึ้น โดยมีการสํารวจ
ความต้องการของกลุ่มเปูาหมายทุกกลุ่ม มีการ

ประสงค์ของสังคม 
มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา   
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอพิบูลย์รักษ์ มีบุคลากรที่เป็น
ข้าราชการประจําน้อย  ทําให้การบริหาร
จัดการและการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
เป็นไปอย่างยากลําบาก  จึ งต้องพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให้รอบด้านอย่างต่อเนื่อง 
มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้น 
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๑. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอําเภอพิบูลย์รักษ์  ต้องพัฒนา
หลักสูตรให้ได้มาตรฐาน สามารถนําไปบูรณา
การในหลักสูตรแกนกลางได้  
   ๒. พัฒนาบุคลากรภาคีเครือข่ายที่มีส่วน
ร่วมในจัดการศึกษา กศน.  เพื่อให้เกิดคุณภาพ
ในการจัดการศึกษา  
 
   ๓.  สถานศึกษาต้องดําเนินการพัฒนา
บุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 
   ๔. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ อย่างหลากหลาย 
มาตรฐานที่ว่า ด้วยการประกันคุณภาพ
ภายใน 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

โครงการฝึกอาชีพเพื่อการมีงานทําและมี
รายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 
 

ระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี ๒๕๕๙ ๕๐ 

 

ข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน โครงการ/กิจกรรม 
ที่ปรับปรุงและ

พัฒนา 
ผลการด าเนินงาน 

ตนเอง ต้นสังกัด สมศ. 

จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพที่หลากหลาย โดย
คํานึงถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการตลาด
อย่างเป็นระบบครบวงจรเกื้อหนุนกันระหว่าง
กลุ่มอาชีพต่างๆได้ ให้ผู้รับบริการสามารถนํา
ความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาใช้พัฒนา
คุณภาพชีวิตของตนเองให้เป็นรูปธรรมมากข้ึน 
 ๑๔. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอําเภอพิบูลย์รักษ์ร่วมกับภาคี
เครือข่ายทุกภาคส่วนส่งเสริมสนับสนุนการจัด
กิจกรรมใน กศน.ตําบลและศูนย์การเรียน
ชุมชน ในการจัดหาสื่ออุปกรณ์การเรียนรู้ 
ปรับปรุ งอาคารสถานที่ ให้ เหมาะสม จัด
ประชุมคณะกรรมการเพื่อรายงานผลการ
ดําเนินงาน รายงานสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ให้
ทุกฝุายได้ร่วมการพัฒนาเกิดความรู้สึกความมี
ส่วนร่วมเสริมแรงอีกทางหนึ่ง 
๑๕. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอําเภอพิบูลย์รักษ์ ส่งเสริมให้มี 
การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง บุคลากรทุก
คนได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้ใฝุเรียนรู้  มีการ
นําความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้ใน
การพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดย
ผู้บริหารทําหน้าที่ส่ง เสริม สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานบุคลากรทุกระดับ และปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงาน ส่งเสริม
ความสามัคคีในหมู่คณะ เพื่อสร้างพลังความ
สามัคคีร่วมแรง ร่วมใจ สถานศึกษา เปิด

อัธยาศัยอําเภอพิบูลย์รักษ์ มีบุคลากรที่เป็น
ข้าราชการประจําน้อย  ทําให้การบริหาร
จัดการและการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
เป็นไปอย่างยากลําบาก  จึ งต้องพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให้รอบด้านอย่างต่อเนื่อง 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี ๒๕๕๙ ๕๑ 

 

ข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน โครงการ/กิจกรรม 
ที่ปรับปรุงและ

พัฒนา 
ผลการด าเนินงาน 

ตนเอง ต้นสังกัด สมศ. 

โอกาสให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นที่ เป็นประโยชน์ต่อการ
ดําเนินงาน ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใน
สถานศึกษา มุ่ ง เน้นการให้บริการที่ดีแก่
ก ลุ่ ม เ ปู า ห ม า ย  มี ก า ร นํ า เ ท ค โ น โ ล ยี
คอมพิวเตอร์มาใช้ในการดําเนินงาน  บุคลากร
ทุกคนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ นําโปรแกรม 
IT มาใช้ในงานทะเบียนนักศึกษา บริหารงาน
โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศในการตัดสินใจและ
การวางแผน มีการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อนําผลที่ได้จาก
การประเมินไปพัฒนาและปรับปรุ งการ
ดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
๑๖. นําระบบการวิจัยมาใช้ในการพัฒนางาน
การศึกษา   
๑๗. เน้นการดําเนินงานเชิงคุณภาพเพื่อพัฒนา
งานเข้าสู่มาตรฐานการศึกษาท่ีกําหนด 
๑๘. ส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายเข้ามามีบทบาท
ในการดําเนินงานจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอย่างเต็มรูปแบบ 
๑๙. สนับสนุนให้มีการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ดําเนินงาน และการจัดการเรียนการสอนอย่าง
ทั่วถึง 
  

 
 
 



 
 

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี ๒๕๕๙ ๕๒ 

 

   



 
 

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี ๒๕๕๙ ๕๒ 

 

บทท่ี ๓ 

ผลการประเมินตนเอง 

        สถานศึกษาประเมินตนเองตามมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จํานวน  
๖   มาตรฐาน ๒๖ ตัวบ่งชี้  ได้ผลการประเมินดังนี้ 

   มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ                                                                     

มาตรฐาน 
น้ าหนัก 

(คะแนน) 

ผลการประเมินตนเองของ 

สถานศึกษา 

คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๓ ๒.๘๘ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง 
ประสงค์ 

๓ ๒.๙๖ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๓ เรียนมีความใฝุรู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๓ ๒.๙๒ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๔ ผู้เรียน คิดเป็น/ทําเป็น ๓ ๒.๘๘ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนการศึกษา 
นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๑๐ ๗.๙๕ ดี 

ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๖ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนการศึกษา 
ต่อเนื่อง 

๕ ๕ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๗ ผู้เรียนมีงานทําหรือมีรายได้เสริม มีทักษะในการ 
ทํางาน สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

๕ ๕ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๘ ความพึงพอใจต่อการให้บริการการศึกษาตาม 
อัธยาศัย 

๓ ๒.๙๓ ดีมาก 

ผลรวมของคะแนน ๓๕ ๓๒.๕๒ ดีมาก 

 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี ๒๕๕๙ ๕๓ 

 

                บทที่ ๓ 
ผลการประเมินตนเอง 

        สถานศึกษาประเมินตนเองตามมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย       
จํานวน  ๖   มาตรฐาน ๒๖ ตัวบ่งชี้  ได้ผลการประเมินดังนี้ 

   มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ                                                                     

มาตรฐาน 
น้ าหนัก 

(คะแนน) 

ผลการประเมินตนเองของ 
สถานศึกษา 

คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๓ ๒.๘๘ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง 
ประสงค์ 

๓ ๒.๙๖ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๓ เรียนมีความใฝุรู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๓ ๒.๙๒ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๔ ผู้เรียน คิดเป็น/ทําเป็น ๓ ๒.๘๘ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนการศึกษา 
นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๑๐ ๗.๙๕ ดี 

ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๖ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนการศึกษา 
ต่อเนื่อง 

๕ ๕ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๗ ผู้เรียนมีงานทําหรือมีรายได้เสริม มีทักษะในการ 
ทํางาน สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

๕ ๕ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๘ ความพึงพอใจต่อการให้บริการการศึกษาตาม 
อัธยาศัย 

๓ ๒.๙๓ ดีมาก 

ผลรวมของคะแนน ๓๕ ๓๒.๕๒ ดีมาก 

 ผลการประเมินตนเองภายในสถานศึกษามาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน /ผู้รับบริการ ได้คะแนน ๓๒.๕๒  อยู่ใน

ระดับคุณภาพ ดีมาก  ผลการประเมินตนเองดังกล่าว เกิดจากความตระหนักและความพยายามในการดําเนินโครงการ/

กิจกรรมของสถานศึกษา ดังต่อไปนี้      

 

                    

 

 



 
 

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี ๒๕๕๙ ๕๔ 

 

ข้อมูลความตระหนัก 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพิบูลย์รักษ์ ให้ความสําคัญกับคุณภาพของผู้เรียน/

ผู้รับบริการในเรื่องการเป็นคนดี มีความสุข และเป็นคนเก่ง โดยเน้นการมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี  ประกอบอาชีพ
สุจริต เป็นคนดีของสถานศึกษา  ครอบครัว  สังคม  ประเทศชาติ  ใฝุหาความรู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  มีเหตุผลในการ
ตัดสินใจสามารถนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ เพ่ิมทักษะในการทํางาน  สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้   
ข้อมูลความพยายาม 

 การดําเนินงานของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพิบูลย์รักษ์ มีการสํารวจความ
ต้องการของผู้เรียน  มีการวัดผลประเมินผลทุกกิจกรรม และจัดทําแผนการดําเนินงานให้ครอบคลุมและมีการกําหนด
โครงการนอกจากการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในแผนปฏิบัติงาน ๔ โครงการ ดังนี้ 

๑.  โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเพื่อการมีงานท า  
ดําเนินงานเพื่อส่งเสริมอาชีพของชุมชน  มีหลักสูตรการเรียนรู้ที่หลากหลาย  สามารถตอบโจทย์กลุ่มเปูาหมายที่

มีความต้องการแตกต่างกัน  บางหลักสูตรมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน  (OTOP) ให้ได้มาตรฐาน บาง
หลักสูตรเป็นการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมอาชีพ พัฒนาอาชีพในท้องถิ่น ส่งเสริมการลดรายจ่ายในครอบครัว  และลด
ต้นทุนการผลิตภาคการเกษตร สถานศึกษาได้แสวงหาวิทยากรที่มีประสบการณ์มีความชํานาญมาเป็นวิทยากรถ่ายทอด
ความรู้ และส่งเสริมให้ภูมิปัญญาได้ถ่ายทอดอาชีพในท้องถิ่น มีการนิเทศติดตามผลการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

๒.  โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  
โดยนําสภาพปัญหาในชุมชนมาวิเคราะห์ร่วมกับการนําข้อมูลจากการสํารวจความต้องการมากําหนดทิศทางใน

การจัดทําโครงการ  และกําหนดกรอบเนื้อหาการเรียนรู้ทักษะชีวิต  เนื่องจากงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรให้ดําเนินการมี
ค่อนข้างจํากัด  ดังนั้น  เพ่ือให้การดําเนินการสามารถตอบโจทย์ความต้องการในกรอบสาระเนื้อหาทักษะชีวิตได้
หลากหลาย  จึงดําเนินการในลักษณะโครงการย่อย  ได้แก่   กิจกรรมอบรมเพ่ือพัฒนาสุขภาพกายและจิต   กิจกรรม
ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ( 
หมู่บ้านศลี ๕ )กิจกรรมเดนิรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่มี
บทบาทหน้าที่โดยตรงในเรื่องนั้นๆ  เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้  มุ่งเน้นให้นํากลุ่มเปูาหมายไปเรียนรู้โดยบูรณาการเข้ากับวิถี
การดําเนินชีวิต   
 ๓.  โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 

การดําเนินงานในปีงบประมาณ  ๒๕๕๙ สถานศึกษาได้นําสภาพปัญหาสังคม และนโยบายการดําเนินงานด้าน
ส่งเสริมคุณธรรมนําความรู้มาวิเคราะห์ เพ่ือจัดหลักสูตรการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชนตอบสนองทั้งความต้องการ
ของชุมชน การดําเนินงานในปีนี้ได้จัดทํา โครงการเรียนรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการใช้สื่อเทคโนโลยี  กิจกรรมอบรมการประหยัดน้ําและพลังงานไฟฟูา โครงการหมู่บ้าน
ตามรอยพระยุคลบาท  โครงการสร้างความพร้อมชุมชนผ่านเครือข่าย ศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน.  โครงการฝึกอบรมการ
จัดทําแผนธุรกิจดิจิทัล กศน.อําเภอพิบูลย์รักษ์   โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย โดยส่งเสริมให้เกิดการรวมพลังในชุมชน 
เพ่ือร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมแก้ปัญหาและรับผิดชอบ สนับสนุนให้ชุมชนนําศักยภาพของคนในชุมชนโดยพ่ึงทรัพยากรที่มีอยู่
เป็นหลักภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างมีความสุข 
  

 



 
 

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี ๒๕๕๙ ๕๕ 

 

๔.  โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สถานศึกษาได้ดําเนินโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   ในปีงบประมาณ 
๒๕๕๙ โดยจัดเวทีประชาคมเพ่ือศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานและบริบทของชุมชน ศึกษาดูงานเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน ประชุมบุคลากรและประชาชนในพ้ืนที่เพ่ือระดมความคิดในการกําหนดแนวทางการพัฒนาชุมชน พัฒนา
ชุมชนด้านต่างๆ เช่น ได้ส่งเสริมอาชีพในชุมชน  โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่   
กิจกรรมเรียนรู้ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท    กระบวนการคิดเป็น 
สุขภาพพ่ึงตน(หมอเขียว) ครอบครัวพ่ึงตน(บ้านหวาง)  โครงการเปิดศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
เกษตรทฤษฏีใหม ่ การศึกษาเพ่ือเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (บัญชีครัวเรือน) 

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิต และพัฒนาสังคมและชุมชนโดยทําความสะอาดและจัดทํารั้วคุ้ม
ภายในหมู่บ้าน 

หลักฐานการประกอบการด าเนินงาน 

๑. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ 
๒. แผนปฏิบัติการประจําปี ๒๕๕๙ / โครงการ/กิจกรรม 
๓. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน/วิทยากร/ผู้รับผิดชอบ 
๔. บันทึกรายงานการประชุม 
๕. สมุดบันทึกการตรวจสุขภาพของผู้เรียน 
๖. รายงานผลการปฏิบัติงาน/การประเมินโครงการจัดกิจกรรมที่เก่ียวข้อง 
๗. แบบประเมินคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
๘. โปรแกรมงานทะเบียนนักศึกษา 
๙. หลักสูตร/กิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีอาชีพหรือการสร้างรายได้เสริม 
๑๐. ทะเบียนผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง 
๑๑. สรุปผลการจบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง 
๑๒. รายงานการประเมินความพึงพอใจ 
๑๓. สรุปภาพถ่ายกิจกรรมต่างๆที่ดําเนินการ 
๑๔. เอกสารอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

สรุปผลการประเมินตนเองในมาตรฐานที่ ๑ 
 จากการประเมินตนเองของสถานศึกษาในมาตรฐานที่ ๑ พบว่าสถานศึกษา บรรลุ ตามเปูาหมายความสําเร็จของ
มาตรฐานที่ ๑ ที่กําหนดไว้ โดยมีจุดเด่น จุดควรพัฒนาและข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  ดังนี้ 

จุดเด่น 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพิบูลย์รักษ์ มีหลักสูตรท้องถิ่นที่สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาความต้องการของผู้เรียน  ครูมีความรู้  ความเข้าใจและมีทักษะในการจัดทําและพัฒนาหลักสูตร  ครู ผู้สอนมีการ
จัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญใช้แหล่งเรียนรู้เป็นห้องเรียน  ผลิตและใช้สื่อที่หลากหลาย  ส่งผลให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ได้ศึกษาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น สร้างงาน



 
 

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี ๒๕๕๙ ๕๖ 

 

สร้างอาชีพ เพ่ิมงาน เพ่ิมอาชีพ มีประสบการณ์เลือกการประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืนมีอาชีพตามความต้องการ และใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีงานทําเพ่ิมรายได้ลดรายจ่ายในครัวเรือน มีคุณภาพชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

 จุดควรพัฒนา 
ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาในด้านกระบวนการคิด ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ และฝึกทําแบบทดสอบระดับชาติ 

ให้มากขึ้น โดยครูผู้สอนค้นหาแบบทดสอบที่มีความยากง่าย ระดับเดียวกันมาให้ผู้เรียนได้รับการทดสอบ 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาด้านความรู้ และทักษะที่จําเป็นตามหลักสูตร โดยสถานศึกษาควรทํา

การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพ่ือพัฒนาสื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้และวิเคราะห์ ผล
การประเมิน นํามาใช้ในการสอนซ่อมเสริมให้ผู้เรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นโดยการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

มาตรฐานที่ ๒ คุณภาพการจัดการศึกษา/การให้บริการ 

มาตรฐาน 
น้ าหนัก
(คะแนน) 

ผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา 

คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ คุณภาพของหลักสูตร ๔ ๓.๒ ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ คุณภาพของครู/ผู้สอน ๔ ๔ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูและผู้สอนที่ 
เน้นผู้เรียน/ผู้รับบริการเป็นสําคัญ 

๔ ๔ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ คุณภาพผู้สอน/วิทยากรสอนการศึกษาต่อเนื่อง ๓ ๓ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕ คุณภาพสื่อที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน/ผู้รับบริการ ๓ ๒.๙ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๖ คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ๔ ๔ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๗ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ๓ ๓ ดีมาก 
ผลรวมของคะแนน ๒๕ ๒๔.๑ ดีมาก 

ผลการประเมินตนเองภายในสถานศึกษามาตรฐานที่ ๒ คุณภาพการจัดการศึกษา/การให้บริการได้คะแนน  
๒๔.๑ อยู่ในระดับคุณภาพ     ดีมาก        ผลการประเมินตนเองดังกล่าว เกิดจากความตระหนักและความพยายามใน

การดําเนินโครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษา ดังต่อไปนี้  

 

 

 



 
 

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี ๒๕๕๙ ๕๗ 

 

ข้อมูลความตระหนัก 
ในปีงบประมาณ  ๒๕๕๙  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพิบูลย์รักษ์ เน้น

ความสําคัญกับคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  โดยกําหนดหลักการดําเนินงานจัด
การศึกษาด้านคุณภาพมากกว่าปริมาณ  ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการใน
ปัจจุบัน  ที่มุ่งเน้นคุณภาพด้านการศึกษา  สถานศึกษาจึงกําหนดแนวทางในการพัฒนางานการจัดการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย  ใน  ๕  ประเด็นดังนี้  การพัฒนาหลักสูตร        การพัฒนาคุณภาพของครู/ผู้สอน  ทั้ง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการศึกษาต่อเนื่อง  พัฒนาการคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูและผู้สอนที่เน้นผู้เรียน/
ผู้รับบริการเป็นสําคัญ  พัฒนาการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  และพัฒนาการวัดผลประเมินผลและการพัฒนาผู้เรียน 

 
ข้อมูลความพยายาม 
 

จากสภาพปัญหาการดําเนินงานจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ปีงบประมาณที่ผ่านมา   
ทําให้ต้องกําหนดแนวทางการดําเนินงานให้ชัดเจนยิ่งขึ้น  มีการประชุมบุคลากรเพ่ือระดมความคิดและวางแนวทางการ
ดําเนินงานร่วมกัน  ให้ความสําคัญกับคุณภาพการศึกษามากกว่าปริมาณ  ครู/ผู้สอนต้องพัฒนาตนเอง  มีการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  การจัดกระบวนการเรียนการสอนของครูและผู้สอนต้องเน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยเน้นการจัดกิจกรรมเชิงรุก  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในชุมชนโดยเน้นการจัด
กิจกรรมใน กศน.ตําบลทุกแห่ง    ซึ่งสถานศึกษาได้ดําเนินการพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอย่างต่อเนื่อง  ดังนี้ 

๑.  การพัฒนาครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
  ๑.๑ สถานศึกษาได้ส่งครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยเข้ารับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 ๑.๒ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในสถานศึกษา โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ (KM) ให้ครูพบ
กลุ่มเพ่ือเสริมทักษะในการจัดการเรียนการสอน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเติมเต็มความรู้และให้ครูมีมาตรฐานการสอน
เดียวกันและมีการเตรียมการสอนเพื่อช่วยเหลือในเนื้อหาการสอนบางสาระที่ครูไม่มีความชํานาญ 

๒.  การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้  ส่งเสริมให้ครูนํากระบวนการวิจัยชั้นเรียนมาใช้ในการแก้ปัญหาการ
จัดการเรียนรู้ ปรับแผนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับกลุ่มเปูาหมาย  ดูแลช่วยเหลือให้คําปรึกษาแก่ผู้เรียนอย่างใกล้ชิด  จัด
กิจกรรมเข้าค่ายและส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง  โดยการกิจกรรม   ทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้และเข้า
ค่ายทักษะทางวิชาการ 

๓.  พัฒนาสื่อการเรียนการสอน จัดหาสื่อการเรียนการสอนบริการแก่ผู้เรียนอย่างทั่วถึง เช่น จัดหาหนังสือ 

จัดทําเอกสารใบความรู้เพ่ิมเติม พัฒนาการเอกสารคู่มือครู คู่มือนักศึกษา สมุดบันทึกการเรียนรู้ของผู้เรียนและสื่อการ
เรียนการสอนอ่ืนๆ   เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผู้เรียนในการค้นคว้าหาความรู้ มีการหมุนเวียนสื่อการเรียนการสอนจาก
ห้องสมุดประชาชนไปยังศูนย์การเรียนชุมชน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ได้ทุกท่ี ทุกเวลา 

๔.  พัฒนาการวัดผลประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย   ครูและผู้เรียนทําข้อตกลงร่วมกันในการวัดผล

ประเมินผลตั้งแต่ต้นภาคเรียน โดยมีการวัดผลประเมินจากการใช้แบบทดสอบย่อย จากใบงาน          จากโครงงาน จาก
กิจกรรมการเรียนรู้ต่อเนื่องและการเข้ารับการทดสอบปลายภาค มีการประเมินผลการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดภาค
เรียน 



 
 

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี ๒๕๕๙ ๕๘ 

 

๕.  การพัฒนาผู้เรียน  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม ที่สถานศึกษากําหนดและ
สอดรับกับนโยบายสถานศึกษา ๓  D ของกระทรวงศึกษาธิการ  ได้แก่จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  กิจกรรม
ส่งเสริมประชาธิปไตย  และยาเสพติด  ฯลฯ  นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้     ด้าน  ICT ด้านภาษา และ
กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  เพื่อส่งเสริมประสบการณ์ความรู้แก่ผู้เรียน 

หลักฐานประกอบการด าเนินงาน 

๑. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
๒. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินครูและผู้สอน 
๓. บันทึกรายงานการประชุม 
๔. รายงานการสํารวจความต้องการและผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
๕. หลักสูตรสถานศึกษา/หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้/คู่มือการใช้หลักสูตร 
๖. แผนการจัดการเรียนรู้/รายงานการวิจัยชั้นเรียน/บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
๗. แฟูมสะสมผลงานของครู/ผู้บริหารสถานศึกษา 
๘. รายงานการติดตามและการประเมินหลักสูตร 
๙. ปูาย/แผนภูมิการจัดทําโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา / แผนปฏิบัติงานประจําปี/โครงการ/กิจกรรม 
๑๐. รายงานการติดตามผู้จบหลักสูตร 
๑๑. บันทึกรายงานผลการพัฒนาหลักสูตร 
๑๒. รายงานผลการปฏิบัติงานของครู 
๑๓. รายงานการนิเทศการจัดการศึกษา 
๑๔. แผนพัฒนาบุคลากร 
๑๕. รายงานการประเมินครูและผู้สอน 
๑๖. โล่/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/สมุดบันทึกความดี 
๑๗. ใบสมัครหรือแฟูมประวัติของผู้สอนการศึกษาต่อเนื่อง 
๑๘. หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง/หลักสูตรระยะสั้น 
๑๙. แผนการจัดการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่อง/ใบความรู้/ใบงาน/เครื่องมือวัดและประเมินผล 
๒๐. คําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานติดตามผล รายงานผลการติดตามผู้จบหลักสูตร 
๒๑. ทําเนียบสื่อ/แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒๒. รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
๒๓. มีฐานข้อมูล ระบบสืบค้น website ระบบยืมคืน 
๒๔. หลักฐานการปฐมนิเทศ/แผ่นพับ/บอร์ดนิทรรศการ 
๒๕. รายงานสรุปผลการดําเนินงาน กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
๒๖. สรุปภาพถ่ายกิจกรรมต่างๆที่ดําเนินการ 
๒๗. เอกสารอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 



 
 

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี ๒๕๕๙ ๕๙ 

 

สรุปผลการประเมินตนเองในมาตรฐานที่ ๒ 

 จากการประเมินตนเองของสถานศึกษาในมาตรฐานที่ ๒ พบว่าสถานศึกษา บรรลุตามเปูาหมายความสําเร็จของ
มาตรฐานที ่๒ ที่กําหนดไว้  โดยมีจุดเด่น จุดควรพัฒนาและข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาดังนี้  
จุดเด่น 

ครูผู้สอนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน อย่างหลากหลาย ได้แก่ การสอนแบบสาธิต การทดลอง การสืบค้น 
การอภิปราย การเรียนรู้โดยการทําโครงงานการเรียนรู้โดยการพบกลุ่มการค้นคว้าจากห้องสมุด การเรียนรู้แบบออนไลน์ 
ผ่านเว็บไซต์ การเรียนรู้จากวิทยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการจัดบรรยากาศให้น่าดูน่าอยู่ น่าเรียน ครูผู้สอนมีความ
เป็นกันเองกับผู้เรียน ครูผู้สอนได้ศึกษาค้นคว้า วิจัย เพ่ือพัฒนาสื่อและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ 
จุดควรพัฒนา          

           ควรนําการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรท้องถิ่น เพ่ือการพัฒนาหลักสูตรให้ตรงกับ
ต้องการของชุมชน 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

          สถานศึกษาต้องสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการให้กับบุคลากรที่ทําหน้าที่ในการจัดการ เรียนการสอนทั้ง
การศึกษานอกระบบข้ันพื้นฐานและการศึกษาต่อเนื่อง 
 
มาตรฐานที่ ๓ การบริหารการศึกษา 

 มาตรฐาน 
น้ าหนัก 

(คะแนน) 

ผลการประเมินตนเองของ

สถานศึกษา 

คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑  คุณภาพของการบริหารสถานศึกษา ๒ ๒ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ ๒ ๒ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓  ผลการบริหารความเสี่ยง ๒ ๒ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓. ๔  ผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา ๒ ๒ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓. ๕ ผลการปฏิบัติตามบทบาทของคณะกรรมการ 
                  สถานศึกษา 

๒ ๒ ดีมาก 

ผลรวมของคะแนน ๑๐ ๑๐ ดีมาก 

ผลการประเมินตนเองภายในสถานศึกษามาตรฐานที่ ๓ การบริหารการศึกษา ได้คะแนน ๑๐ อยู่ในระดับ
คุณภาพ ดีมาก ผลการประเมินตนเองดังกล่าว เกิดจากความตระหนักและความพยายามในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
ของสถานศึกษาดังต่อไปนี้ 



 
 

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี ๒๕๕๙ ๖๐ 

 

ข้อมูลความตระหนัก 

    ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพิบูลย์รักษ์ นําหลักธรรมาภิบาลมา    ใช้ในการ
บริหารสถานศึกษา ยึดหลักความถูกต้อง การมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า     หลักนิติธรรมและหลัก
คุณธรรม ให้ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรทุกระดับโดยบรรจุโครงการพัฒนาบุคลากรไว้ในแผนปฏิบัติการปี ๒๕๕๙  
ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงาน มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงาน  สามารถรายงานผลข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็วและถูกต้อง บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาให้สามารถ  นําคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงาน จัดระบบการ
บริหารงานภายในสถานศึกษาให้คล่องตัว สะดวก รวดเร็ว ตามกลยุทธ์การดําเนินงานเปี่ยมคุณภาพ และนําระบบการ
ประกันคุณภาพมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาสถานศึกษาให้ก้าวสู่มาตรฐาน  

 
ข้อมูลความพยายาม 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพิบูลย์รักษ์  ได้นําข้อมูลผลการดําเนินงานใน
ปีงบประมาณ  ๒๕๕๘  มาใช้เป็นข้อมูลในพัฒนาการดําเนินงานปีงบประมาณ  ๒๕๕๙ บุคลากรมีส่วนร่วมในกําหนด
กรอบทิศทางการดําเนินงาน  มีการประชุมบุคลากรเพ่ือร่วมกําหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  อัตลักษณ์ เปูาหมาย  กลยุทธ์  
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจําปี  ทั้งนี้   โครงการ/กิจกรรมที่บรรจุอยู่ในแผนงานมีความ
สอดคล้องกับนโยบายและตอบสนองความต้องการของกลุ่มเปูาหมาย  วางโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา   
เพ่ือรองรับการขับเคลื่อนการดําเนินงานอย่างเป็นระบบ  มีการประชุมบุคลากรอย่างต่อเนื่อง   เพ่ือวางแผนปฏิบัติงาน  
ติดตามผลการดําเนินงาน  วางแผนพัฒนา (วงจรเดมมิ่ง PDCA)  เน้นการทํางานเป็นทีม  (Team work)  มอบหมาย
หน้าที่ความรับผิดชอบให้บุคลากรอย่างชัดเจน  เพื่อนําแผนงาน/โครงการสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยบุคลากรแต่
ละคนเป็นเจ้าภาพโครงการทําหน้าที่บริหารโครงการ  และเป็นเจ้าภาพพ้ืนที่เพ่ือดูแลการดําเนินงานในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ  
แบ่งพ้ืนที่รับผิดชอบแบบเจาะลึกรายหมู่บ้านโดยการสํารวจข้อมูลรายครัวเรือนในแต่ละพ้ืนที่  เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานใน
การดําเนินงาน  ในระดับหน่วยงานมีการสร้างเครือข่ายแนวร่วมการดําเนินงาน  เพ่ือบูรณาการในการดําเนินงานร่วมกัน
กับหน่วยงานที่มีเปูาหมายเดียวกันแต่ภารกิจแตกต่างกัน  ส่งผลให้เกิดแรงผลักดันให้การดําเนินงานบรรลุผลยิ่งขึ้น  มีการ
จัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดําเนินงาน  (MOU)  ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย  เพ่ือระดมความร่วมมือใน
การดําเนินงานและใช้ทรัพยากรในการบริหารงานร่วมกัน  จัดให้มีการประชุมบุคลากรภายในสถานศึกษาเพ่ือติดตามผล
การดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
หลักฐานประกอบการด าเนินงาน 

๑. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ 
๒.  แผนปฏิบัติการประจําปี ๒๕๕๙ 
๓. คําสั่งแต่งตั้งนิเทศภายใน/ แผนการนิเทศ/ รายงานการนิเทศ/คู่มือการดําเนินงาน 
๔. รายงานการประเมินโครงการ 
๕. เอกสารการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างโครงการกิจกรรมและมาตรฐาน กศน. 
๖. ระบบข้อมูลสารสนเทศ 
๗. คําสั่งมอบหมายงาน /บันทึกการรับทราบ 
๘. บันทึกรายงานการประชุม 
๙. ระบบฐานข้อมูล 
๑๐. รายงานผลการใช้ฐานข้อมูล 



 
 

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี ๒๕๕๙ ๖๑ 

 

๑๑. รายงานการติดตามและประเมินผลการใช้ระบบฐานข้อมูล 
๑๒. เอกสาร/รายงานการประชุมการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
๑๓. สรุปผลการดําเนินงานการประเมินตนเอง 
๑๔. แผนบริหารความเสี่ยง/ผลการวิเคราะห์/ผลกระทบ 
๑๕. หลักสูตรสถานศึกษา/หลักสูตรสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
๑๖. หนังสือเชิญจากเครือข่าย องค์กรต่างๆ ภาพถ่าย 
๑๗. ข้อมูลสํารวจความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากร 
๑๘. ผลการวัดความสําเร็จของกิจกรรมในแต่ละโครงการ 
๑๙. แผนพัฒนาบุคลากร 
๒๐. หนังสือเชิญเข้ารับการอบรม วุฒิบัตรฯ 
๒๑. รายงานการประชุมการวางแผน 
๒๒. แผนปฏิบัติการใช้เงิน ทะเบียนคุมต่างๆ 
๒๓. ผลการสํารวจความพึงพอใจต่างๆเก่ียวกับผลการดําเนินงานของสถานศึกษาจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
๒๔. เอกสารอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

สรุปผลการประเมินตนเองในมาตรฐานที่ ๓ 

     จากการประเมินตนเองของสถานศึกษาในมาตรฐานที่ ๓ พบว่าสถานศึกษา บรรลุตามเปูาหมายความสําเร็จ
ของมาตรฐานที่ ๓ ที่กําหนดไว้  โดยมีจุดเด่น จุดควรพัฒนาและข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาดังนี้  

จุดเด่น 

    ระบบการบริหารจัดการดี มีการพัฒนาของบุคลากรทุกระดับ บริหารโดยการมีส่วนร่วม ภาคีเครือข่าย มีการ
บริหารเป็นระบบครบวงจร ทั้งการวางแผนการปฏิบัติการ ประกาศผลสอบ  หน่วยงานต้นสังกัด ให้การสนับสนุน 
คณะกรรมการสถานศึกษาบุคลากรทุกระดับ และการปรับปรุงผลงานให้มีประสิทธิภาพ ประชาชนให้ความร่วมมือเป็น
อย่างดี 

จุดควรพัฒนา 
นําระบบการวิจัยมาใช้ในการพัฒนางานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
         การดําเนินงานเชิงคุณภาพ เพ่ือพัฒนางานเข้าสู่มาตรฐานการศึกษานอกระบบ โดยนําระบบการวิจัยมาใช้ในการ
พัฒนางาน ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการดําเนินงาน และการจัดการเรียนการสอนอย่างทั่วถึง  
ปรับปรุงการดําเนินงานตามมาตรฐานตัวบ่งชี้ที่ยังไม่บรรลุเปูาหมาย 
 

 

 

 



 
 

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี ๒๕๕๙ ๖๒ 

 

มาตรฐานที่ ๔  การประกันคณุภาพการศึกษา 

มาตรฐาน 
น้ าหนัก 

(คะแนน) 

ผลการประเมินตนเองของ

สถานศึกษา 

คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ๕ ๕ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒  การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด ๕ ๔.๘๑ ดีมาก 

ผลรวมของคะแนน ๑๐ ๙.๘๑ ดีมาก 

         ผลการประเมินตนเองภายในสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๔ การประกันคุณภาพการศึกษา ได้คะแนน ๙.๘๑ 
อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก ผลการประเมินตนเองดังกล่าว เกิดจากความตระหนักและความพยายาม      ในการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษาดังต่อไปนี้ 

ข้อมูลความตระหนัก 

     ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพิบูลย์รักษ์ ให้ความสําคัญกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา  มีการดําเนินการการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการและแนวปฏิบัติ
ที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยมี
การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐาน  จัดร ะบบ
สารสนเทศ  ดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ติดตาม  ตรวจสอบคุณภาพ  ประเมินคุณภาพ  รายงานผล
การประเมินตนเองต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเผยแพร่ต่อสาธารณชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 
ข้อมูลความพยายาม 

 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพิบูลย์รักษ์  ให้ความสําคัญกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา มีการดําเนินการจัดทําแผนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ประชุมชี้แจง  วิเคราะห์มาตรฐาน
การศึกษาศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จัดทําแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา  
แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  นิเทศติดตาม  รายงานผลการดําเนินงาน  นํา
ข้อมูลการนิเทศมาพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง   

หลักฐานประกอบการด าเนินงาน 

๑. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ 
๒.  แผนปฏิบัติการประจําปี ๒๕๕๙ 
๓. รายงานการประเมินตนเอง 
๔. รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
๕. คําสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานประจําปี/คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายใน/คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

จัดทําแผนปฏิบัติงาน  เป็นต้น 
๖. เอกสารอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

 



 
 

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี ๒๕๕๙ ๖๓ 

 

 
สรุปผลการประเมินตนเองในมาตรฐานที่ ๔ 

  จากการประเมินตนเองของสถานศึกษาในมาตรฐานที่ ๔ พบว่าสถานศึกษา บรรลุตามเปูาหมายความสําเร็จ
ของมาตรฐานที่ ๔ ที่กําหนดไว้  โดยมีจุดเด่น จุดควรพัฒนาและข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาดังนี้  

จุดเด่น 

 การพัฒนาคุณภาพของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ประสบความร่วมมือประสานเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ดีมาก 
การประกันคุณภาพภายนอก ส่งผลดีต่อคุณภาพการศึกษา การจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการโครงการมีส่วน
ร่วม การปฏิรูปการเรียนยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ เช่นโครงการ กศน.พอเพียง ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา 

จุดควรพัฒนา 
            ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพิบูลย์รักษ์ ควรให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานนิเทศ 
ติดตามผลร่วมนิเทศติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานตามแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการโดยเก็บข้อมูลพัฒนาผู้เรียน 
พัฒนาครู บุคลากร ผู้เกี่ยวข้อง ในการจัดการเรียนการสอน 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

           ๑. นําสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาที่ครอบคลุมทุกภารกิจด้านการบริหารงาน วิชาการ งาน
บริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปรวมทั้งงานสนับสนุนอ่ืนๆ โดยเกิดจากความร่วมมือของ
บุคลากรทุกฝุายที่เก่ียวข้อง 
  ๒. นําผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก   มา
วิเคราะห์ และนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนา 

มาตรฐานที่ ๕ อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

 

มาตรฐาน    
น้ าหนัก 

(คะแนน) 

ผลการประเมินตนเองของ

สถานศึกษา 

คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕. ๑  ผลการพัฒนาให้บรรลุเปูาหมายตามปรัชญา พันธกิจ     

                  และวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถานศึกษา 
๕ ๔ ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕. ๒  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อน 

                   เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
๕ ๕ ดีมาก 

ผลรวมของคะแนน ๑๐ ๙ ดีมาก 



 
 

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี ๒๕๕๙ ๖๔ 

 

 ผลการประเมินตนเองภายในสถานศึกษามาตรฐานที่ ๕ อัตลักษณ์ของสถานศึกษา ได้คะแนน ๙ อยู่ในระดับ
คุณภาพ ดีมาก ผลการประเมินตนเองดังกล่าว  เกิดจากความตระหนักและความพยายามในการดําเนินโครงการ/
กิจกรรมของสถานศึกษาดังต่อไปนี้ 

ข้อมูลความตระหนัก 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพิบูลย์รักษ์  นําหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหาร
สถานศึกษา  ยึดหลักความถูกต้อง  การมีส่วนร่วม  หลักความรับผิดชอบ  หลักความคุ้มค่า  หลักนิติธรรมและหลัก
คุณธรรม  ให้ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรทุกระดับโดยบรรจุโครงการพัฒนาบุคลากรไว้ในแผนปฏิบัติการปี  
๒๕๕๘ ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงาน มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงาน สามารถรายงานผลข้อมูลได้
อย่างรวดเร็วและถูกต้อง บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาให้สามารถนําคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงาน จัดระบบการ
บริหารงานภายในสถานศึกษาให้คล่องตัว สะดวก รวดเร็ว ตามกลยุทธ์การดําเนินงานเปี่ยมคุณภาพ และนําระบบการ
ประกันคณุภาพมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาสถานศึกษาให้ก้าวสู่มาตรฐาน  

 
ข้อมูลความพยายาม 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพิบูลย์รักษ์ ส่งเสริมให้มี การพัฒนาบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง  บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้ใฝุเรียนรู้  มีการนําความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้ในการพัฒนา
งานให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  โดยผู้บริหารทําหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงานบุคลากรทุกระดับและปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงาน  ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ เพ่ือสร้างพลังความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจ 
สถานศึกษา  เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงาน  
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา มุ่งเน้นการให้บริการที่ดีแก่กลุ่มเปูาหมาย  มีการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
มาใช้ในการดําเนินงาน บุคลากรทุกคนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ นําโปรแกรม IT มาใช้ในงานทะเบียนนักศึกษา 
บริหารงานโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศในการตัดสินใจและการวางแผน มีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาเพ่ือนําผลที่ได้จากการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
หลักฐานประกอบการด าเนินงาน 

๑. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ 
๒.  แผนปฏิบัติการประจําปี ๒๕๕๙ 
๓. สรุปผลการนิเทศติดตามผลการดําเนินงาน 
๔. รายงานผลการปฏิบัติงานและรายงานสรุปผลการประเมิน โครงการ 
๕. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
๖. แบบสอบถาม สังเกต แบบประเมินความพึงพอใจ 
๗. โล่รางวัล เกียรติบัตร  
๘. เอกสารอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 



 
 

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี ๒๕๕๙ ๖๕ 

 

สรุปผลการประเมินตนเองในมาตรฐานที่ ๕ 

 จากการประเมินตนเองของสถานศึกษาในมาตรฐานที่ ๕ พบว่าสถานศึกษาบรรลุตามเปูาหมายความสําเร็จของ
มาตรฐานที่ ๕ ที่กําหนดไว้  โดยมีจุดเด่น จุดควรพัฒนาและข้อเสนอแนะในการพัฒนาดังนี้  

จุดเด่น 

  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพิบูลย์รักษ์ ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากหน่วยงาน
ต้นสังกัด หน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน องค์การบริหารส่วนตําบล และหัวหน้าส่วนราชการอ่ืนๆ ในอําเภอพิบูลย์รักษ์ 
ในการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม กศน.อําเภอพิบูลย์รักษ์ เป็นอย่างดี 

จุดควรพัฒนา 

 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพิบูลย์รักษ์ ยังขาดประชาสัมพันธ์ให้ผู้เรียน ชุมชน 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ชี้แนะเข้าใจ อัตลักษณ์ที่สถานศึกษา กรรมการสถานศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้กําหนดอัต
ลักษณ์ของสถานศึกษา ตรงกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

            ๑. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพิบูลย์รักษ์ ควรชี้แจงประชาสัมพันธ์ ทําความ
เข้าใจกับผู้เรียน กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบวัตถุประสงค์ ในการ
ทําโครงการสนับสนุน อัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้เด่นชัด โดยมีการวางแผนและจัดกิจกรรมอย่างเป็นระบบ เพ่ือปลูกฝัง
บ่มเพาะ คุณลักษณะนิสัย ที่แสดงออกทางพฤติกรรมของผู้เรียน และสะท้อนออกมาในตัวผู้เรียนให้โดดเด่น จนเป็นที่
ปรากฏชัดเจนผู้พบเห็น 
             ๒. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพิบูลย์รักษ์ ควรร่วมมือกับครู บุคลากร ผู้เรียน 
กรรมการ สถานศึกษา องค์กรภายนอก ส่งเสริมสนับสนุน โครงการและกิจกรรมที่เป็นจุดเน้น จุดเด่น ที่เป็นเอกลักษณ์ 
ของสถานศึกษาให้ประสบสําเร็จจนเป็นที่ยอมรับจากองค์กรภายนอกทั่วไปและมีผู้เรียนได้รับรางวัลในความสําเร็จนั้น 
สถานศึกษาควรขยายผลจํานวนผู้เรียนที่เข้าร่วม กิจกรรมพัฒนาต่อยอด ดําเนินงานตามกิจกรรมให้ประสบผลสําเร็จเป็น
ที่ยอมรับขององค์กรภายนอก เพ่ิมข้ึนต่อไปอย่างต่อเนื่อง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี ๒๕๕๙ ๖๖ 

 

มาตรฐานที่ ๖  มาตรการส่งเสริม 

มาตรฐาน 
น้ าหนัก

คะแนน 

ผลการประเมินตนเองของ

สถานศึกษา 

คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖. ๑ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐานและพัฒนาสู่ความยั่งยืน เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

๕ ๕ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖. ๒ ผลที่เกิดจากการส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชน 

๕ ๕ ดีมาก 

ผลรวมของคะแนน ๑๐ ๑๐ ดีมาก 

ผลการประเมินตนเองภายในสถานศึกษามาตรฐานที่ ๖ มาตรการส่งเสริม ได้คะแนน ๑๐ อยู่ในระดับคุณภาพ    
ดีมาก  ผลการประเมินดังกล่าว เกิดจากความตะหนักและความพยายามในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษา 
ดังต่อไปนี้ 

ข้อมูลความตระหนัก  

    ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพิบูลย์รักษ์ ให้ความสําคัญให้ความสําคัญกับภาคี
เครือข่ายในการประสานความร่วมมือและบูรณาการการจัดกิจกรรมในการส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย  มีการน้อมนํานโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยมาวิเคราะห์และจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปีร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา  บุคลากรและ
หน่วยงานภาคีเครือข่าย  เพ่ือให้การส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเหมาะสมกับบริบท
ของพ้ืนที่และความต้องการของชุมชน  

ข้อมูลความพยายาม 

การดําเนินงานในปีงบประมาณ  ๒๕๕๙ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพิบูลย์รักษ์ 
ได้จัดทําข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่ายและมีการติดตามผลการดําเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือนําผลที่ได้จากการนิเทศติดตามมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงและวางแผนการดําเนินงานในปีต่อไป 

 

 

 

 

 

 



 
 

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี ๒๕๕๙ ๖๗ 

 

 หลักฐานประกอบการด าเนินงาน 

๑. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ 
๒.  แผนปฏิบัติการประจําปี ๒๕๕๙ 
๓. สรุปผลการนิเทศติดตามผลการดําเนินงาน 
๔. รายงานผลการปฏิบัติงาน 
๕. รายงานการประชุม บันทึกการประชุมของงานที่เก่ียวข้อง 
๖. คําสั่ง/หนังสือราชการ 
๗. เอกสารอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

สรุปผลการประเมินตนเองในมาตรฐานที่ ๖ 

 จากการประเมินตนเองของสถานศึกษาในมาตรฐานที่ ๖  พบว่าสถานศึกษา บรรลุ ตามเปูาหมายความสําเร็จ
ของมาตรฐานที่ ๖ ที่กําหนดไว้ โดยมีจุดเด่น จุดควรพัฒนาและข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  ดังนี้ 

จุดเด่น 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพิบูลย์รักษ์ มีการจัดทําโครงการ มีคณะทํางาน 
ประสานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องดําเนินโครงการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการนิเทศติดตามผล มีการบริหาร
จัดการที่ดี มีการวิเคราะห์วิจัยศึกษาความพึงพอใจ ผู้เรียน ผู้รับบริการ มีกระบวนการเรียนรู้และการจัดการความรู้ไป
พัฒนาตนเองชุมชน ผู้เรียนมีส่วนร่วม คณะกรรมการหมู่บ้าน อบต. กรรมการสถานศึกษาให้การสนับสนุนกลุ่ม            
ทอผ้ามัดหมี่  กศน.มีส่วนร่วมกิจกรรมทุกแห่ง  

จุดควรพัฒนา 

ครูและบุคลากรมีทักษะในการประสานเครือข่ายระดับชุมชนค่อนข้างน้อย  ทําให้เครือข่ายไม่มีความเข้าใจใน
การจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนเท่าที่ควร 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

สร้างความตระหนักให้ครูและบุคลากรให้มีการประชาสัมพันธ์และประสานความร่วมมือเครือข่ายในชุมชนให้
ทราบถึงบทบาทภารกิจของงานการศึกษานอกโรงเรียน  ให้ความสําคัญกับการ มีส่วนร่วมของบุคคลในชุมชนเน้นการจัด
กิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี ๒๕๕๙ ๖๘ 

 

 

                                      บทที่ ๔ 

                    การสรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

   การสรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
การสรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สามารถสรุปผลได้เป็น ๒ ส่วน คือ 
๑) สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของสถานศึกษา 

  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ 
 สถานศึกษากําหนดเปูาหมายความสําเร็จโดยภาพรวมของสถานศึกษา ไว้ที่ระดับคุณภาพ.ดีมาก..  
ซึ่งสถานศึกษาได้ประเมินตนเองในมาตรฐานที่ ๑ – ๖ ไว้ดังนี้ 
 

มาตรฐาน  
น้ าหนัก

(คะแนน) 

ผลการประเมินตนเองของ

สถานศึกษา 

คะแนนที่

ได้ 

ระดับ

คุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ ๓๕ ๓๒.๕๒ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๓ ๒.๘๘ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ๓ ๒.๙๖ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ ผู้เรียนมีความใฝุรู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๓ ๒.๙๒ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ ผู้เรียน คิดเป็น/ทําเป็น ๓ ๒.๘๘ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนการศึกษานอกระบบ 
                 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๑๐ ๗.๙๕ ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง ๕ ๕ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๗ ผู้เรียนมีงานทําหรือมีรายได้เสริม มีทักษะในการทํางาน สามารถ 
                  ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

๕ ๕ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๘ ความพึงพอใจต่อการให้บริการการศึกษาตามอัธยาศัย ๓ ๒.๙๓ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๒ คุณภาพการจัดการศึกษา/การให้บริการ ๒๕ ๒๔.๑ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ คุณภาพของหลักสูตร ๔ ๓.๒ ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ คุณภาพของครู/ผู้สอน ๔ ๔ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูและผู้สอนที่เน้น 

                  ผู้เรียน/ผู้รับบริการเป็นสําคัญ 
๔ ๔ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ คุณภาพผู้สอน/วิทยากรสอนการศึกษาต่อเนื่อง ๓ ๓ ดีมาก 



 
 

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี ๒๕๕๙ ๖๙ 

 

มาตรฐาน  
น้ าหนัก

(คะแนน) 

ผลการประเมินตนเองของ

สถานศึกษา 

คะแนนที่

ได้ 

ระดับ

คุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕ คุณภาพสื่อที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน/ผู้รับบริการ ๓ ๒.๙ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๖ คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ๔ ๔ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๗ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ๓ ๓ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๓ การบริหารการศึกษา ๑๐ ๑๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑  คุณภาพของการบริหารสถานศึกษา ๒ ๒ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ ๒ ๒ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓  ผลการบริหารความเสี่ยง ๒ ๒ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓. ๔  ผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา ๒ ๒ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓. ๕ ผลการปฏิบัติตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา ๒ ๒ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๔ การประกันคุณภาพการศึกษา ๑๐ ๙.๘๑ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ๕ ๕ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒  การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด ๕ ๔.๘๑ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๕ อัตลักษณ์ของสถานศึกษา ๑๐ ๙ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕. ๑  ผลการพัฒนาให้บรรลุเปูาหมายตามปรัชญา พันธกิจ และ 

                   วัตถุประสงค์การจัดตั้งสถานศึกษา 
๕ ๔ ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕. ๒  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนเอกลักษณ์ 

                   ของสถานศึกษา 
๕ ๕ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๖ มาตรการส่งเสริม ๑๐ ๑๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖. ๑ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน 

                   รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความยั่งยืน เพ่ือให้สอดคล้อง 
                  กับนโยบายทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

๕ ๕ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖. ๒ ผลที่เกิดจากการส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและ 

                  การศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชน 

๕ ๕ ดีมาก 

รวม ๑๐๐ ๙๕.๔๓ ดีมาก 



 
 

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี ๒๕๕๙ ๗๐ 

 

จากผลการประเมินตนเองภายในภาพรวมของสถานศึกษา ผลการประเมินดังกล่าวเกิดจากความตระหนัก ความ
พยายามของสถานศึกษา ในการดําเนินกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 

ข้อมูลความตระหนัก 

ในปีงบประมาณ  ๒๕๕๙  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพิบูลย์รักษ์ เน้น
ความสําคัญกับคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  โดยกําหนดหลักการดําเนินงานจัด
การศึกษาด้านคุณภาพมากกว่าปริมาณ  ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการใน
ปัจจุบัน  ที่มุ่งเน้นคุณภาพด้านการศึกษา  สถานศึกษาจึงกําหนดแนวทางในการพัฒนางานการจัดการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย  ใน  ๕  ประเด็นดังนี้  การพัฒนาหลักสูตร        การพัฒนาคุณภาพของครู/ผู้สอน  ทั้ง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการศึกษาต่อเนื่อง  พัฒนาการคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูและผู้สอนที่เน้นผู้เรียน/
ผู้รับบริการเป็นสําคัญ  พัฒนาการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  และพัฒนาการวัดผลประเมินผลและการพัฒนาผู้เรียน นํา
หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารสถานศึกษา ให้ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรทุกระดับโดยบรรจุโครงการพัฒนา
บุคลากร  ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงาน มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงาน  สามารถรายงานผลข้อมูลได้
อย่างรวดเร็วและถูกต้อง บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาให้สามารถนําคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงาน จัดระบบการ
บริหารงานภายในสถานศึกษาให้คล่องตัว สะดวก รวดเร็ว ตามกลยุทธ์การดําเนินงานเปี่ยมคุณภาพ และมีการดําเนินการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง  โดยมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐาน  จัดระบบสารสนเทศ  ดําเนินการตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  ติดตาม  ตรวจสอบคุณภาพ  ประเมินคุณภาพ  รายงานผลการประเมินตนเองต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและเผยแพร่ต่อสาธารณชนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

ข้อมูลความพยายาม 

การดําเนินงานของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพิบูลย์รักษ์  ได้นําข้อมูลผลการ
ดําเนินงานในปีงบประมาณ  ๒๕๕๘  มาใช้เป็นข้อมูลในพัฒนาการดําเนินงานปีงบประมาณ  ๒๕๕๙ บุคลากรมีส่วนร่วม
ในกําหนดกรอบทิศทางการดําเนินงาน  มีการประชุมบุคลากรเพ่ือร่วมกําหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  อัตลักษณ์ เปูาหมาย  
กลยุทธ์  แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจําปี  ทั้งนี้  โครงการ/กิจกรรมที่บรรจุอยู่ในแผนงานมี
ความสอดคล้องกับนโยบายและตอบสนองความต้องการของกลุ่มเปูาหมาย   วางโครงสร้างการบริหารงานของ
สถานศึกษา  เพ่ือรองรับการขับเคลื่อนการดําเนินงานอย่างเป็นระบบ  มีการประชุมบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือวางแผน
ปฏิบัติงาน  ติดตามผลการดําเนินงาน  วางแผนพัฒนา (วงจรเดมมิ่ง PDCA)  เน้นการทํางานเป็นทีม  (Team work)  
มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้บุคลากรอย่างชัดเจน  เพ่ือนําแผนงาน/โครงการสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดย
บุคลากรแต่ละคนเป็นเจ้าภาพโครงการทําหน้าที่บริหารโครงการ  และเป็นเจ้าภาพพ้ืนที่เพ่ือดูแลการดําเนินงานในพ้ืนที่ที่
รับผิดชอบ  แบ่งพ้ืนที่รับผิดชอบแบบเจาะลึกรายหมู่บ้านโดยการสํารวจข้อมูลรายครัวเรือนในแต่ละพ้ืนที่  เพ่ือเป็นข้อมูล
พ้ืนฐานในการดําเนินงาน  ในระดับหน่วยงานมีการสร้างเครือข่ายแนวร่วมการดําเนินงาน  เพ่ือบูรณาการในการ
ดําเนินงานร่วมกันกับหน่วยงานที่มีเปูาหมายเดียวกันแต่ภารกิจแตกต่างกัน  ส่งผลให้เกิดแรงผลักดันให้การดําเนินงาน
บรรลุผลยิ่งขึ้น  มีการจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดําเนินงาน  (MOU)  ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย  เพ่ือ
ระดมความร่วมมือในการดําเนินงานและใช้ทรัพยากรในการบริหารงานร่วมกัน  จัดให้มีการประชุมบุคลากรภายใน
สถานศึกษาเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง 



 
 

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี ๒๕๕๙ ๗๑ 

 

ทั้งนี้จากผลการประเมินตนเองโดยภาพรวมของสถานศึกษา พบว่า สถานศึกษาสามารถดําเนินงานได้ บรรลุ/
ตามเปูาหมาย โดยภาพรวมที่กําหนดไว้ โดยมีจุดเด่น จุดควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ เพ่ือการพัฒนาดังนี้ 

 จุดเด่น 

ระบบการบริหารจัดการดี มีการพัฒนาของบุคลากรทุกระดับ บริหารโดยการมีส่วนร่วม ภาคีเครือข่าย มีการ
บริหารเป็นระบบครบวงจร ทั้งการวางแผนการปฏิบัติการ ประกาศผลสอบ  หน่วยงานต้นสังกัด ให้การสนับสนุน 
คณะกรรมการสถานศึกษาบุคลากรทุกระดับ และการปรับปรุงผลงานให้มีประสิทธิภาพ ประชาชนให้ความร่วมมือเป็น
อย่างดี มีการจัดทําโครงการ มีคณะทํางาน ประสานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องดําเนินโครงการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มีการนิเทศติดตามผล มีการบริหารจัดการที่ดี มีการวิเคราะห์วิจัยศึกษาความ พึงพอใจ ผู้เรียน ผู้รับบริการ มี
กระบวนการเรียนรู้และการจัดการความรู้ไปพัฒนาตนเองชุมชน ผู้เรียนมีส่วนร่วม คณะกรรมการหมู่บ้าน อบต. 
กรรมการสถานศึกษาให้การสนับสนุนกลุ่มทอผ้ามัดหมี่  กศน.มีส่วนร่วมกิจกรรมทุกแห่ง  

จุดควรพัฒนา 

 ๑.  ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานที่แตกต่างกันทําให้ผู้เรียนขาดความมั่นใจในการศึกษาเรียนรู้ 
  ๒. ผู้เรียนไม่เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเองในการเข้ารับการบริการด้านการเรียนการสอน 
  ๓. ผู้เรียน/ผู้รับบริการกําหนดเปูาหมายในการศึกษาเพ่ือต้องการวุฒิทางการศึกษาไม่ใช่การพัฒนาตนเอง 

๔. ผู้เรียน/ผู้รับบริการ  ควรได้รับการพัฒนาให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้และสื่อ  
ต่าง ๆ อย่างหลากหลาย  สามารถเลือกวิธีการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม และกล้าแสดงออก 

๕.ผู้เรียน / ผู้รับบริการ ควรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะบรรลุวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรและกิจกรรมให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของสังคม 
 ๖. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพิบูลย์รักษ์ มีบุคลากรที่เป็นข้าราชการประจํา
น้อย  ทําให้การบริหารจัดการและการขับเคลื่อนการดําเนินงานเป็นไปอย่างยากลําบาก  จึงต้องพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ให้รอบด้านอย่างต่อเนื่อง 

 ๗. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพิบูลย์รักษ์  ต้องพัฒนาหลักสูตร 
ให้ได้มาตรฐาน สามารถนําไปบูรณาการในหลักสูตรแกนกลางได้ 

 ๘. พัฒนาบุคลากรภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในจัดการศึกษา กศน. เพ่ือให้เกิดคุณภาพในการจัดการศึกษา  
  ๙.  สถานศึกษาต้องดําเนินการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 

     ๑๐. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ อย่างหลากหลาย 
 

 

 

 



 
 

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี ๒๕๕๙ ๗๒ 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 จากผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา เห็นสมควรจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามลําดับความสําคัญ ดังนี้ 

๑. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพความพร้อม รวมถึงการให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความรู้ด้าน 
ICT โดยครูทําหน้าที่อํานวยความสะดวก และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเต็มที่  

๒.พัฒนาคุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการให้มีผลสัมฤทธิ์ในระดับดีขึ้นไปในสาระวิชาหลัก  มีทักษะ การคิด  
วิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ  จัดระบบติดตามผู้เรียนหลังจบการศึกษา  ติดตามผู้รับบริการสามารถนําความรู้มาใช้พัฒนา
ตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน หรือสามารถเพ่ิมรายได้ให้ตนเองและครอบครัว 

๓. จัดอบรมพัฒนาครูในด้านทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรของ
สถานศึกษาเข้ารับการอบรมพัฒนาในสาขาที่เก่ียวข้อง  ออกแบบการจัดกิจกรรม  ใบงาน ตามสาระของแต่ละวิชาด้วย
วิธีการต่างๆท่ีสะท้อนกระบวนการคิดท่ีผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาได้สําเร็จตามเปูาหมาย 
          ๔.ครูควรนําการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรท้องถิ่น เพ่ือการพัฒนาหลักสูตรให้
ตรงกับต้องการของชุมชน 

 
       การสรุปผลการประเมินตนเอง เพื่อพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ รวม ๕ ด้าน 

 เมื่อสถานศึกษาได้ประเมินตนเองตามรายมาตรฐานแล้ว สถานศึกษาต้องตอบให้ได้ว่า ผลการดําเนินงานมี
ผลสัมฤทธิ์โดยภาพรวมตามจุดมุ่งหมาย ของกฎกระทรวงเป็นอย่างไร ซึ่งประกอบด้วย ๔ ด้าน ดังนี้ 
        ด้านที่ ๑ ผลการจัดการศึกษา  ประกอบด้วย มาตรฐานที่ ๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ – ๑.๘,  

มาตรฐานที่ ๕ ตัวบ่งชี้ ๕.๑ – ๕.๒ และมาตรฐานที่ ๖ ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒ 

มาตรฐาน  
น้ าหนัก
(คะแนน) 

ระดับคุณภาพ 
คะแนนที่

ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ด้านที่ ๑ ผลการจัดการศึกษา    

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๓ ๒.๘๘ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ๓ ๒.๙๖ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ ผู้เรียนมีความใฝุรู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๓ ๒.๙๒ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ ผู้เรียน คิดเป็น/ทําเป็น ๓ ๒.๘๘ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๑๐ ๗.๙๕ ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง ๕ ๕ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๗ ผู้เรียนมีงานทําหรือมีรายได้เสริม มีทักษะในการทํางาน สามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

๕ ๕ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๘ ความพึงพอใจต่อการให้บริการการศึกษาตามอัธยาศัย ๓ ๒.๙๓ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ ผลการพัฒนาให้บรรลุเปูาหมายตามปรัชญา พันธกิจ และ ๕ ๔ ดี 



 
 

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี ๒๕๕๙ ๗๓ 

 

มาตรฐาน  
น้ าหนัก
(คะแนน) 

ระดับคุณภาพ 
คะแนนที่

ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ด้านที่ ๑ ผลการจัดการศึกษา    

วัตถุประสงค์การจัดตั้งสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

๕ ๕ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒ ผลที่เกิดจากการส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยในชุมชน 

๕ ๕ ดีมาก 

รวมคะแนน 
๕๐ ๔๖.๕๒ 

 
ดีมาก 

สรุปผลการวิเคราะห์ตนเองของสถานศึกษา 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพิบูลย์รักษ์ สามารถสรุปผลการประเมินตนเอง ด้าน

ผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับ ดีมาก ซ่ึงบรรลุ เปูาหมายความสําเร็จที่ตั้งไว้ดังนี้                              

  จุดเด่น 
๑.สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม และรักษาวัฒนธรรมประเพณี  ร่วมกับหน่วยงานภาคี

เครือข่ายในทุกตําบล รวมถึงการบรูณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
๒.สถานศึกษามีการขยายผลการจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทําตามโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 

 จุดทีค่วรพัฒนา 

 ๑.  ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานที่แตกต่างกันทําให้ผู้เรียนขาดความมั่นใจในการศึกษาเรียนรู้ 
  ๒. ผู้เรียนไม่เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเองในการเข้ารับการบริการด้านการเรียนการสอน 
          ๓. ผู้เรียน/ผู้รับบริการกําหนดเปูาหมายในการศึกษาเพ่ือต้องการวุฒิทางการศึกษาไม่ใช่การพัฒนาตนเอง 

๔. ผู้เรียน/ผู้รับบริการ  ควรได้รับการพัฒนาให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้และสื่อ  
ต่าง ๆ อย่างหลากหลาย  สามารถเลือกวิธีการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม และกล้าแสดงออก 

๕.ผู้เรียน / ผู้รับบริการ ควรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะบรรลุวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรและกิจกรรมให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของสังคม 
            

 

 

 



 
 

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี ๒๕๕๙ ๗๔ 

 

ด้านที่ ๒ การบริหารจัดการ ประกอบด้วย มาตรฐานที่ ๒ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๗ , มาตรฐานที่ ๓   ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ – ๓.๕ และ
มาตรฐานที่ ๖ ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ 

มาตรฐาน  
น้ าหนัก
(คะแนน) 

ระดับคุณภาพ 
คะแนนที่

ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ด้านที่ ๒ การบริหารจัดการ    

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๗ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ๓ ๓ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ คุณภาพของการบริหารสถานศึกษา ๒ ๒ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ ๒ ๒ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ ผลการบริหารความเสี่ยง ๒ ๒ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔ ผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา ๒ ๒ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๕ ผลการปฏิบัติตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา ๒ ๒ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐานและพัฒนาสู่ความยั่งยืน เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

๕ ๕ ดีมาก 

รวมคะแนน ๑๘ ๑๘ ดีมาก 

สรุปผลการวิเคราะห์ตนเองของสถานศึกษา 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพิบูลย์รักษ์ สามารถสรุปผลการประเมินตนเอง ด้าน

ผลการบริหารจัดการ อยู่ในระดับ ดีมาก ซ่ึงบรรลุเปูาหมายความสําเร็จที่ตั้งไว้ดังนี้                                 

จุดเด่น 

ระบบการบริหารจัดการดี มีการพัฒนาของบุคลากรทุกระดับ บริหารโดยการมีส่วนร่วม ภาคีเครือข่าย มีการ
บริหารเป็นระบบครบวงจร ทั้งการวางแผนการปฏิบัติการ ประกาศผลสอบ  หน่วยงานต้นสังกัด ให้การสนับสนุน 
คณะกรรมการสถานศึกษาบุคลากรทุกระดับ และการปรับปรุงผลงานให้มีประสิทธิภาพ ประชาชนให้ความร่วมมือเป็น
อย่างดี มีการจัดทําโครงการ มีคณะทํางาน ประสานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องดําเนินโครงการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มีการนิเทศติดตามผล มีการบริหารจัดการที่ดี มีการวิเคราะห์วิจัยศึกษาความ พึงพอใจ ผู้เรียน ผู้รับบริการ        
มีกระบวนการเรียนรู้และการจัดการความรู้ไปพัฒนาตนเองชุมชน ผู้เรียนมีส่วนร่วม คณะกรรมการหมู่บ้าน อบต. 
กรรมการสถานศึกษาให้การสนับสนุนกลุ่มทอผ้ามัดหมี่  กศน.มีส่วนร่วมกิจกรรมทุกแห่ง  

 

 

 

 



 
 

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี ๒๕๕๙ ๗๕ 

 

จุดควรพัฒนา 
นําระบบการวิจัยมาใช้ในการพัฒนางานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   

      ด้านที่ ๓ ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ประกอบด้วย มาตรฐานที่ ๒                     
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ – ๒.๖  

มาตรฐาน  
น้ าหนัก
(คะแนน) 

ระดับคุณภาพ 
คะแนนที่

ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ด้านที่ ๓ ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ คุณภาพของหลักสูตร ๔ ๓.๒ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ คุณภาพของครู/ผู้สอน ๔ ๔ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูและผู้สอนที่เน้นผู้เรียน/
ผู้รับบริการเป็นสําคัญ 

๔ ๔ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ คุณภาพผู้สอน/วิทยากรสอนการศึกษาต่อเนื่อง ๓ ๓ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕ คุณภาพสื่อที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน/ผู้รับบริการ ๓ ๒.๙ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๖ คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ๔ ๔ ดีมาก 

รวมคะแนน ๒๒ ๒๑.๑๐ ดีมาก 

สรุปผลการวิเคราะห์ตนเองของสถานศึกษา 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพิบูลย์รักษ์ สามารถสรุปผลการประเมินตนเอง ด้าน

ผลการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับ ดีมาก ซึ่งบรรลุเปูาหมายความสําเร็จที่ตั้งไว้ดังนี้                              
จุดเด่น 

ครูผู้สอนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน อย่างหลากหลาย ได้แก่ การสอนแบบสาธิต การทดลอง     การสืบค้น 
การอภิปราย การเรียนรู้โดยการทําโครงงานการเรียนรู้โดยการพบกลุ่มการค้นคว้าจากห้องสมุด        การเรียนรู้แบบ
ออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ การเรียนรู้จากวิทยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการจัดบรรยากาศให้น่าดูน่าอยู่ น่าเรียน ครูผู้สอน
มีความเป็นกันเองกับผู้เรียน ครูผู้สอนได้ศึกษาค้นคว้า วิจัย เพ่ือพัฒนาสื่อและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ 

จุดควรพัฒนา 
         ครูควรนําการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรท้องถิ่น เพ่ือการพัฒนาหลักสูตรให้ตรง
กับต้องการของชุมชน 
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ด้านที่ ๔ ด้านการประกันคุณภาพภายใน ประกอบด้วยมาตรฐานที่ ๔ ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ – ๔.๒  

มาตรฐาน 
น้ าหนัก
(คะแนน) 

ระดับคุณภาพ 
คะแนนที่

ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ด้านที่ ๔ ด้านการประกันคุณภาพภายใน    

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ๕ ๕ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒ การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด ๕ ๔.๘๑ ดีมาก 

รวมคะแนน ๑๐ ๙.๘๑ ดีมาก 

สรุปผลการวิเคราะห์ตนเองของสถานศึกษา 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพิบูลย์รักษ์ สามารถสรุปผลการประเมินตนเอง ด้าน

ผลการประกันคุณภาพภายใน อยู่ในระดับ ดีมาก ซ่ึงบรรลุเปูาหมายความสําเร็จที่ตั้งไว้ดังนี้        
 จุดเด่น 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพิบูลย์รักษ์  ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก
สถานศึกษา ปีงบประมาณ  ๒๕๕๗  ได้คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน  ๘๕.๒๓  ระดับคุณภาพ  ดี  ผ่านการประเมิน
คุณภาพภายใน  โดยต้นสังกัด  ปีงบประมาณ  ๒๕๕๙  ได้คะแนนเฉลี่ย  ๙๓.๕๕  ระดับคุณภาพ    ดีมาก 

จุดควรพัฒนา 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพิบูลย์รักษ์ ควรให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานนิเทศ 

ติดตามผลร่วมนิเทศติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานตามแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการโดย เก็บข้อมูลพัฒนาผู้เรียน 
พัฒนาครู บุคลากร ผู้เกี่ยวข้อง ในการจัดการเรียนการสอน 

แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
  ๑. นําสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาที่ครอบคลุมทุกภารกิจด้านการบริหารงาน วิชาการ งาน
บริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปรวมทั้งงานสนับสนุนอ่ืนๆ โดยเกิดจากความร่วมมือของ
บุคลากรทุกฝุายที่เก่ียวข้อง 
  ๒. นําผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก   มา
วิเคราะห์ และนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนา 
ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 

๑.   นําระบบการวิจัยมาใช้ในการพัฒนางานการศึกษา   
๒. ส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายเข้ามามีบทบาทในการดําเนินงานจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยและระดมความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย  เพ่ือให้เกิดคุณภาพในการจัดการศึกษา 
๓. สนับสนุนให้มีการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการดําเนินงาน และการจัดการเรียนการสอนอย่างทั่วถึง 

          ๔. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการให้มีผลสัมฤทธิ์ในระดับดีขึ้นไปในสาระวิชาหลัก  มีทักษะ การคิด  
วิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ  จัดระบบติดตามผู้เรียนหลังจบการศึกษา  ติดตามผู้รับบริการสามารถนําความรู้มาใช้พัฒนา
ตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน หรือสามารถเพ่ิมรายได้ให้ตนเองและครอบครัว 
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            ๕.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความรู้ด้าน ICT 
          ๖. ควรนําการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรท้องถิ่น เพ่ือการพัฒนาหลักสูตรให้ตรง
กับต้องการของชุมชน 

   ข้อเสนอแนะต่อสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ 

จากผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สามารถสรุปเป็นข้อมูลในการกําหนดนโยบายสําหรับการพัฒนา
สถานศึกษา ดังนี้ 
            ๑. สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการให้มีผลสัมฤทธิ์ในระดับดีขึ้นไปในสาระวิชาหลัก  
มีทักษะ การคิด  วิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ  ส่งเสริมสนับสนุนชุมชนคนรักการอ่านในตําบล  จัดระบบติดตามผู้เรียนหลัง
จบการศึกษา  ติดตามผู้รับบริการสามารถนําความรู้มาใช้พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เน้นการจัดกิจกรรมเชิงรุก
ทั้งการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   

๒. นําระบบการวิจัยมาใช้ในการพัฒนางานการศึกษา   
๓. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน/ผู้รับบริการได้พัฒนาตนเอง แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ

ตามศักยภาพความพร้อม ส่งเสริมชุมชนคนรักการอ่านในตําบล  เน้นการจัดกิจกรรมเชิงรุกทั้งการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย   

๔. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพความพร้อม รวมถึงการให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความรู้ด้าน 
ICT โดยครูทําหน้าที่อํานวยความสะดวก และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเต็มที่  

๕.พัฒนาคุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการให้มีผลสัมฤทธิ์ในระดับดีขึ้นไปในสาระวิชาหลัก  มีทักษะ การคิด  
วิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ  จัดระบบติดตามผู้เรียนหลังจบการศึกษา  ติดตามผู้รับบริการสามารถนําความรู้มาใช้พัฒนา
ตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน หรือสามารถเพ่ิมรายได้ให้ตนเองและครอบครัว 

๖. จัดอบรมพัฒนาครูในด้านทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรของ
สถานศึกษาเข้ารับการอบรมพัฒนาในสาขาที่เกี่ยวข้อง  ออกแบบการจัดกิจกรรม  ใบงาน ตามสาระของแต่ละวิชาด้วย
วิธีการต่างๆท่ีสะท้อนกระบวนการคิดท่ีผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาได้สําเร็จตามเปูาหมาย 

๗.พัฒนาระบบการนิเทศติดตามผล  โดยตระหนักและเอาใจใส่ในการจัดทําเครื่ องมือการนิเทศให้ครอบคลุม
กิจกรรม  จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานการนิเทศติดตาม  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการนิเทศ  
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คณะผู้จัดท า  

ที่ปรึกษา 

นางนลินี  ศรีสารคาม  จันทรต์ร ี ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวดัอุดรธาน ี

นางนงนารถ  ขันธะประโยชน์      รองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จงัหวัดอุดรธาน ี
นางณัฐชยา  เอื้อมอุ่น  ผู้อํานวยการสถานศึกษา  ศูนย์ฯ กศน. อําเภอพิบูลยร์ักษ ์

นายวิชัย  ปูองขวาพล       ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

คณะท างาน          

นายสกล  บุญพา   คณะกรรมการสถานศึกษา 

นายจิตรพล  พลสมัคร  คณะกรรมการสถานศึกษา 

นายพุฒิเศรษฐ์   บัวทองสิงห์  คณะกรรมการสถานศึกษา 

นางพรพรรณ ศรีซุย   คณะกรรมการสถานศึกษา 

จ่าสิบเอกสุนาจ  เอื้อมอุ่น  คณะกรรมการสถานศึกษา 

นายทองหล่อ  ศรีชัยมูล  คณะกรรมการสถานศึกษา 
นายคุณาวุฒิ  ดอนกลอย  ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรยีน 

นายสมศักดิ์  บุญไชย  ครู กศน.ตําบล 

นางสาวจิตราวดี  นิลาล้น  ครู กศน.ตําบล 

นางสาวยุวดี  คนฉลาด  ครู กศน.ตําบล 

นายแสงอรณุ  เทพบุพงษ ์  ครู กศน.ตําบล 

นางสาวภัทรวรรณ  ชัยพิเนตร  ครู ศูนย์การเรียนชุมชน 

นางสาวธีราภรณ์  พรหมแสงใส ครู ประกาศนยีบัตรวิชาชีพ 

นายสกล    บุญพา   ครู ประกาศนยีบัตรวิชาชีพ 

นายสมศักดิ์   ตาสี    ครู ประกาศนยีบัตรวิชาชีพ 

นางสาวชฎาพร  เหล่ากุล  ครู ประกาศนยีบัตรวิชาชีพ 

นายกฤษฎา  คงช่วย  ครู ประกาศนยีบัตรวิชาชีพ 

นายเฉลมิพล   ทาปลัด  ครู ประกาศนยีบัตรวิชาชีพ 

นายสุรพงษ์  โสสะสุนทร  ครู ประกาศนยีบัตรวิชาชีพ 

นายนพรัตน์  พันธ์แสน  ครูผูส้อนคนพิการ 

นายพิชิตพล แสนแสง  ครูผูส้อนคนพิการ 

นางสาวดุษฎี สารภ ี  ครูผูส้อนคนพิการ 

นายประวิท  อินทะวงศ์  เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล 

นางสาวยุภาพร โพธิ์อินทร ์  เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ

นางพนิดา  สมบูรณ ์  เจ้าหน้าท่ีธุรการ 

นายอภิชาติ  พิมพ์นนท์  เจ้าหน้าท่ีการเงินและบญัช ี

นางมณีอร  ชินวรรณ  บรรณารักษ์อัตราจ้าง 


