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บทที่   ๑ 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
๑.ชื่อสถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอจังหาร 
๒.สถานที่ตั้ง 
  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอจังหาร  ตั้งอยู่ที่ บ้านตลาดค้อ  หมู่ที่ ๕   
ต าบลจังหาร  อ าเภอจังหาร  จังหวัดร้อยเอ็ด  มีพ้ืนที่จ านวน  ๑๒ ไร่  ระยะทางห่างจากตัวจังหวัดร้อยเอ็ด 
ประมาณ  ๙  กิโลเมตร โทรศัพท์  ๐-๔๓๕๐-๗๑๓๐   โทรสาร  ๐-๔๓๕๐-๗๑๓๐    
Website : http://๒๐๒.๑๔๓.๑๓๙.๑๐๐/๔๖๑๙ 
๓.สังกัด ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด 
๔.ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา  
 ๔.๑ ประวัติสถานศึกษา 
          วันท่ี  ๒๗  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๓๖  กรมการศึกษานอกโรงเรียนได้ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษา
นอกโรงเรียนอ าเภอ/กิ่งอ าเภอ  เป็นสถานศึกษาโดยการก ากับดูแลของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด  และ
เมื่อ  พ.ศ. ๒๕๓๗  ได้ประกาศจัดตั้งเป็นศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอจังหาร   โดยมีนายปริญญา  
กฤตลักษณ์  เป็นผู้รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าศูนย์  ซึ่งมีหน้าที่บริหารจัดการงานการศึกษานอกโรงเรียนในเขต
อ าเภอจังหาร  และท้ังนี้ยังมีห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ าเภอจังหาร เป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชน
อ าเภอจังหาร  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างจากท่านเจ้าคุณพระวิสุทธิญาณเถร(พระอาจารย์
สมชาย  ฐิตวิริโย)  วัดเขาสุกิม  ต าบลเขาบายศรี  อ าเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี  จ านวน  ๒  ล้านบาท  ซึ่งตั้งอยู่
ในที่ดินสาธารณประโยชน์  จ านวน  ๑๒ ไร่  ติดกับที่ดินของวัดฐิตวิริยาวนาราม และที่ดินของโรงเรียนจังหารฐิตวิริ
ยาประชาสรรค์ 
       เม่ือวันท่ี  ๔  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑  ส านักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  พ.ศ. ๒๕๕๑  จึงมีผลท าให้ศูนย์บริการการศึกษานอก
โรงเรียนอ าเภอเปลี่ยนเป็น  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ  (กศน.อ าเภอ)  มีฐานะ
เป็นสถานศึกษาสังกัดราชการส่วนกลาง  มีหน้าที่ส่งเสริม  สนับสนุน  ประสานงานภาคีเครือข่าย  พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้  และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน  ปัจจุบันบทบาทหน้าที่ที่ส าคัญของ  ศูนย์การศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอจังหาร  คือจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับ
กลุ่มเป้าหมาย  ที่อยู่นอกระบบโรงเรียน  สนับสนุนส่งเสริมให้หน่วยงาน  องค์กรทั้งภาครัฐ  และเอกชน   
จัดการศึกษานอกโรงเรียน  และนิเทศติดตามผลการด าเนินงานในพ้ืนที่ 
      ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอจังหาร  มีผู้บริหารตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน  
จ านวน  ๓  ราย  โดยมีนางวรรณภา  ศรีก าพ้ี  ด ารงต าแหน่ง  ผู้อ านวยการศูนย์ ฯ คนปัจจุบัน 
  ๔.๒  อาณาเขต 
          ทีต่ั้ง  ตั้งอยู่บ้านจงัหาร  หมูที่ ่ ๓  ต าบลจังหาร  อยู่ห่างจากตัวจังหวัดร้อยเอ็ดไปทางทิศเหนือ  ระยะทาง
ประมาณ  ๙  กิโลเมตร  และห่างจากกรุงเทพมหานครระยะทางประมาณ  ๕๑๘  กิโลเมตร  อ าเภอจังหารมีพ้ืนที่
รวมทั้งสิ้น  ๑๖๕.๑  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  ๑๐๓,๑๘๗.๕  ไร่ 
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 อาณาเขต 
  ทิศเหนือ   ติดต่ออ าเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
               ทิศใต้    ติดต่ออ าเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
               ทิศตะวันออก   ติดต่ออ าเภอเชียงขวัญ  จังหวัดร้อยเอ็ด 
               ทิศตะวันตก    ติดต่ออ าเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม 
 ๔.๓  สภาพชุมชน 
 
 สภาพภูมิประเทศ 
 เป็นที่ราบสูง  สูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ  ๑๔๐  เมตร  ทางทิศเหนือมีลักษณะพ้ืนที่  ที่ลาดลงสู่แม่น้ า
ชี  พ้ืนที่ส่วนอื่นบางแห่งเป็นที่ดอน  บางแห่งเป็นป่าละเมาะ  แต่พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ  คิดเป็นร้อยละ  ๘๖.๘  
(ประมาณ  ๑๔๓.๖๘  ตารางกิโลเมตร)  ของพ้ืนที่ทั้งหมด  ส่วนพื้นน้ าคิดเป็นร้อยละ  ๑๓.๒  ของพ้ืนที่ทั้งหมด  
(ประมาณ  ๒๑.๓๒  ตารางกิโลเมตร) 
  
   สภาพภูมิอากาศ 
 อ าเภอจังหาร  อยู่ภายใต้อิทธิพลของมรสุมที่พัดประจ าฤดูกาล  จึงมีสภาพภูมิอากาศเป็นหลายลักษณะ   
คือ  มีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่าน  ท าให้อากาศหนาวเย็นและแห้งแล้งระหว่างเดือนพฤศจิกายน – 
กุมภาพันธ์  และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่าน  ท าให้อากาศชื้นและมีฝนตกทั่วไประหว่างเดือนพฤษภาคม – 
ตุลาคม  ส่วนระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน  มีอากาศร้อน    
  เศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ 
 รายได้เฉลี่ยของประชากรในเขตพ้ืนที่อ าเภอจังหารต่อปีประมาณ  ๓๐,๕๕๐  บาทประชากรส่วนใหญ่
ประมาณร้อยละ  ๙๕   ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม   ซึ่งสรุปสภาพทางเศรษฐกิจโดยรวมของอ าเภอจังหารได้  
ดังนี้ 
            การท านา   ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ  มีการปลูกท้ังข้าวเหนียวและข้าวจ้าว โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่อยู่
ติดกับล าน้ าชี  เช่น  ต าบลม่วงลาด  ต าบลดินด า  และต าบลผักแว่น  สามารถปลูกข้านาปรังได้เป็นอย่างดีรวม
พ้ืนที่ปลูกข้าวทั้งอ าเภอ  ประมาณ  ๙๒,๕๖๔.๗๕  ไร่   
            การท าไร ่  มีพื้นท่ีท าไร่ประมาณ  ๓๓๖  ไร่  ส่วนมากปลูกถ่ัวลิสง  ยาสูบพันธุ์เตอร์จีส  และพันธุ์
พ้ืนเมือง     
            การท าสวน  มีการปลูกพริก  มะเขือ  และพืชสวนอื่น ๆ ในพื้นที่ประมาณ  ๓,๐๓๗  ไร่   
            การปศุสัตว ์ มีการเลี้ยงสัตว์หลายชนิด  เช่น  โค  กระบือ  สุกร  เป็ด  และไก่  เป็นต้น 
           โรงงานอุตสาหกรรม มีโรงงานอุตสาหกรรมจ านวน ๒ แห่ง คือ  บริษัทลิเบอร์ตี้กรุ๊ป  จ ากัด  และบริษัท  
KTS  จ ากัด 
 การเงินและธนาคาร การเงิน การธนาคาร มีสถาบันการเงินจ านวน ๑ แห่ง ได้แก่  ธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์ 
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ประชากร 
 อ าเภอจังหาร  มีประชากร   ๔๖,๕๗๖  คน จ าแนกเป็นชาย   ๒๓,๑๖๙  คน หญิง ๒๓,๔๐๗  คน  
จ านวน   ๑๓,๑๐๖  ครัวเรือน แยกออกเป็นต าบลต่าง ๆ ดังนี้ 
ตารางที่  ๑  ข้อมูลจ านวนประชากรและครัวเรือน อ าเภอจังหาร 

ต าบล ชาย หญิง รวม จ านวนครัวเรือน 
ต าบลจังหาร ๓,๔๙๑ ๓,๕๐๖ ๖,๙๙๗ ๒,๑๕๕ 
ต าบลดงสิงห์ ๔,๖๓๒ ๔,๖๖๖ ๙,๒๙๘ ๒,๔๕๙ 
ต าบลดินด า ๓,๕๔๕ ๓,๕๓๘ ๗,๐๘๓ ๑,๘๘๘ 
ต าบลม่วงลาด ๒,๗๒๑ ๒,๗๙๑ ๕,๕๑๒ ๑,๓๗๓ 
ต าบลปาฝา ๒,๖๑๘ ๒,๗๒๗ ๕,๓๔๕ ๑,๗๒๖ 
ต าบลผักแว่น ๒,๔๙๗ ๒,๔๗๑ ๔,๙๖๘ ๑,๓๑๓ 
ต าบลยางใหญ่ ๒,๐๙๕ ๒,๐๗๗ ๔,๑๗๒ ๑,๓๒๐ 
ต าบลแสนชาติ ๑,๕๗๐ ๑,๖๓๑ ๓,๒๐๑ ๘๗๒ 

รวม ๒๓,๑๖๙ ๒๓,๔๐๗ ๔๖,๕๗๖ ๑๓,๑๐๖ 
 
การปกครองส่วนท้องถิ่น   
 -  เทศบาลต าบล ๔  แห่ง ได้แก่ 
  ๑.  เทศบาลต าบลจังหาร 
  ๒.  เทศบาลต าบลผักแว่น 
  ๓.  เทศบาลต าบลดงสิงห์ 
  ๔.  เทศบาลต าบลดินด า 
 -  องค์การบริหารส่วนต าบล ๔ แห่ง   ได้แก่ 
  ๑. องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงลาด 
  ๒. องค์การบริหารส่วนต าบลแสนชาติ 
  ๓. องค์การบริหารส่วนต าบลปาฝา 
  ๔. องค์การบริหารส่วนต าบลยางใหญ่ 
   
การศึกษา 
 การศึกษาในระบบโรงเรียน 
  ระดับประถมศึกษา  จ านวน  ๓๐  แห่ง  ครู  ๓๕๕  คน  นักเรียน  ๕,๗๓๖  คน 
  ระดับมัธยมศึกษา  จ านวน  ๒  แห่ง  ครู  ๖๔  คน  นักเรียน  ๙๑๐  คน 
 การศึกษานอกระบบโรงเรียน   
        -  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอจังหารจ านวน ๑ แห่ง ครู ๒๑  คน    
นักศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖  จ านวน  ๑,๒๐๕ คน  ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗  จ านวน  ๑,๑๖๗ คน 
       -  กศน.ต าบล  จ านวน   ๘  แห่ง 
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ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
 วัฒนธรรมและประเพณีของอ าเภอจังหาร มีลักษณะเช่นเดียวกับวัฒนธรรมท้องถิ่น และลักษณะ
วัฒนธรรมพื้นบ้านของอ าเภอสุวรรณภูมิ เกิดจากวิถีชีวิต ในชนบทได้ปฏิบัติติดต่อกันมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน 
บางอย่างก็ได้รับมาจากที่อ่ืน แต่ใช้ร่วมกันมาเป็นประเพณีจนถึงปัจจุบัน วัฒนธรรมพื้นบ้านบางอย่างของอ าเภอจัง
หาร มีลักษณะเฉพาะเป็นของตัวเอง ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นท่ีอ าเภอจังหาร ร้อยละ ๙๘ นับถือศาสนาพุทธ และ
ประชากรร้อยละ ๒  นับถือศาสนา  อ่ืนๆ. 
 
๔.๔  ท าเนียบผู้บริหาร 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
ระยะเวลา                      

ที่ด ารงต าแหน่ง 

๑ นายปริญญา  กฤตลักษณ์   
หัวหน้าศูนย์บริการการศึกษานอก
โรงเรียนอ าเภอจังหาร 

พ.ศ. ๒๕๓๗ – ๒๕๔๔ 

๒ นางสมร  วรชิน   
ผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษานอก
โรงเรียนอ าเภอจังหาร 

พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๕๐ 

๓ นางวรรณภา  ศรีก าพ้ี   
ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย 
อ าเภอจังหาร 

พ.ศ. ๒๕๕๐ – ปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๕ 

 

โครงสร้างสถานศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางวรรณภา ศรีก าพ้ี 

ผู้บริหาร 
คณะกรรมการสถานศึกษา 

กลุ่มภาคีเครือข่าย 

และกิจการพิเศษ 

กลุ่มการจัดการศึกษา
นอกระบบและการจัด
การศึกษาตามอัธยาศัย 

- งานการเงิน/บัญช ี
- บุคลากร 
- งานราชการใสสะอาด 
- งานสวัสดิการ 
- ประชาสัมพันธ์ 
- งานแผนงานและ
โครงการ 
- งานควบคุมภายใน 
- งานนิเทศภายใน 
ติดตามและประเมินผล 
- งานประกันคุณภาพ
ภายใน 
- งานพัสดุ 
- งานประกันคุณภาพ 
- งานธุรการ/สารบรรณ 
- งานเลขานุการ
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
- งานอาคารสถานท่ี 
- งานข้อมูลสารสนเทศ  

 
กลุ่มอ านวยการ 

- งานการศึกษาพ้ืนฐาน 
- งานส่งเสริมการรู้
หนังสือ 
- งาน ปวช.กศน./
ทางไกล 
- งานการศึกษาต่อเนื่อง 
- งานการศึกษาต่อเนื่อง 
- งานการศึกษาตาม
อัธยาศัย 
- งานพัฒนาหลักสูตร สื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลย ี
- งานศูนย์บริการให้
ค าปรึกษาแนะแนว 
- งานกิจการนักศึกษา 
- งานทะเบียนและวัดผ 
- งาน กศน.ต าบล 

- งานกิจการพิเศษ 

- งานส่งเสริม สนับสนุน 
ภาคีเครือข่าย 

- งานกิจกรรมลูกเสือและ
ยุวกาชาด 



๖ 

 

๖.งบประมาณท่ีได้รับ 
 ๖.๑   เงินงบประมาณ  ๔,๘๒๖,๗๒๗ บาท 
 ๖ .๒   เงินนอกงบประมาณ  ๙๓,๘๘๙.๗๐   บาท  
๗. การใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
 

ที ่
แผนงานโครงการ/ 
นโยบายจุดเน้น 

ประเภทของงบประมาณ 

รวม งบ
บุคลากร งบด าเนินงาน 

งบ
ลงทุน 

งบ
รายจ่าย

อ่ืน 
๑ เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว _ ๑,๙๔๘,๙๔๘ _ _ ๑,๙๔๘,๙๔๘ 
๒ การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง _ ๖๒,๑๐๐ _ _ ๖๒,๑๐๐ 
๓ การศึกษาอาชีพหลักสูตรระยะสั้น

เพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 
_ ๙๒,๔๒๔ _ _ ๙๒,๔๒๔ 

๔ โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน _ ๓๕๘,๐๐๐ _ _ ๓๕๘,๐๐๐ 
๕ ส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือ

อัจฉริยะ 
_ ๕๕๙,๙๐๐ _ _ ๕๕๙,๙๐๐ 

๖ การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต _ ๒๘,๐๐๐ _ _ ๒๘,๐๐๐ 
๗ เทียบระดับการศึกษา จบ ม.๖ ใน 

๘  เดือน 
_ ๑๓๓,๓๐๐ _ _ ๑๓๓,๓๐๐ 

๘ การเทียบระดับการศึกษา ปี 
๒๕๕๗ 

_ ๕๐,๐๐๐ _ _ ๕๐,๐๐๐ 

๙ ผลผลิตที่  ๕  การเรียนรู้ตาม
อัธยาศัย 

_ ๑๑๖,๑๐๐ _ _ ๑๑๖,๑๐๐ 

๑๐ การจัดซื้อหนังสือเรียน _ ๙๓๗,๒๐๕ _ _ ๙๓๗,๒๐๕ 
๑๑ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน _ ๔๙๕,๕๕๐ _ _ ๔๙๕,๕๕๐ 
๑๒ การประชุมคณะกรรมการ

สถานศึกษา 
_ ๑๐,๒๐๐ _ _ ๑๐,๒๐๐ 

๑๔ การจัดการเรียนการสอนคนพิการ _ ๑,๑๘๐ _ _ ๑,๑๘๐ 
๑๕ การบริหาร/สาธารณูปโภค _ ๑๕,๐๐๐ _ _ ๑๕,๐๐๐ 
 รวม _ ๔,๘๒๖,๗๒๗ _ _ ๔,๘๒๖,๗๒๗ 
 
 
 
 
 
 



๗ 

 

ข้อมูลจ านวนผู้เรียนและจ านวนผู้สอน 

หลักสูตรและประเภทวิชา 
จ านวนผู้เรียน 

รวม 
จ านวน
ผู้สอน รวม สัดส่วน 

ชาย หญิง ชาย หญิง 
 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ๒/๒๕๕๖  และ  
๑/๒๕๕๗ 
- ประถมศึกษา 
- มัธยมศึกษาตอนต้น 
- มัธยมศึกษาตอนปลาย  
-  ระดับ  ปวช.     

 
 
 

๖๐ 
๔๓๘ 
๖๖๑ 

- 
 

 
 
 

๘๕ 
๔๖๔ 
๖๖๔ 

- 

 
 
 

๑๔๕ 
๙๐๒ 

๑,๓๒๕
- 

 
 
 
- 
๔ 
๔ 
- 

 
 
 

๒ 
๑๓ 
๑๓ 
- 
 

 
 
 

๒ 
๑๗ 
๑๗ 
- 

 
 
 
๗๓   : ๑ 
๕๓   : ๑ 
๗๘   : ๑ 

- 

รวม ๑,๑๕๙ ๑,๒๑๓ ๒,๓๗๒ ๘ ๒๘ ๓๖ ๖๖ : ๑ 
 
การศึกษาต่อเนื่อง       
- โครงการ/กิจกรรมการจัดการศึกษา
พัฒนาอาชีพ  ตามโครงการศูนย์ฝึก
อาชีพชุมชน  เพ่ือการมีงานท า     
- โครงการ/กิจกรรมการจัดการศึกษา
พัฒนาทักษะชีวิต   
- โครงการจัดการศึกษาพัฒนาสังคม
ชุมชน 
- โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 
 ๖๕ 
 
 ๗๘ 
 
 ๑๓๘ 
      
 ๓๓๔ 

 
 
 
 
๗๙๘ 
 
๓๕๖ 
 
๗๘๙ 
 
๕๑๓ 

 
 
 
 

๘๖๓ 
 

๔๓๔ 
 

๙๒๗ 
 

๘๔๗ 

 
 
 
 
๒ 

 
๔ 

 
๔ 

 
๕ 

 
 
 
 
๓๐ 

 
๘ 

 
๑๕ 

 
๑๕ 

 
 
 
 

๓๒ 
 

๑๒ 
 

๑๙ 
 

๒๐ 

 
 
 
 
๒๗ : ๑ 
 
๓๖ : ๑ 
 
๔๙ : ๑ 
 
๔๒ : ๑ 

                                   รวม ๖๑๕ ๒,๔๕๖ ๓,๐๗๑ ๑๕ ๖๘ ๘๓ ๓๖  : ๑ 
 
 

การศึกษาตามอัธยาศัย      
- โครงการ “๒ เมษา ประชารักการ
อ่าน” 
- โครงการศูนย์อาเซียนศึกษา กศน.
อ าเภอจังหาร ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี 
อ าเภอจังหาร 
- โครงการพัฒนาระบบการใช้บริการ
ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี อ าเภอจังหาร 
- โครงการวันแม่แห่งชาติปี ๒๕๕๗ 
“ร้อยใจรักภักดีแม่” 

 
 

๗๗๙ 
 
 

๓,๒๑๖ 
 

๑๒๘ 
 

๘๗ 

 
 
๗๘๖ 

 
 

๓,๗๖
๔ 
 

๑๗๒ 
 

 
 
๑,๕๖๕ 
 
 
๖,๙๘๐ 

 
๓๐๐ 

 
๑๘๕ 

 
 

๔ 
 
 

๔ 
 

๑ 
 

๔ 

 
 

๑๖ 
 
 

๑๖ 
 

๒ 
 

๑๖ 

 
 

๒๐ 
 
 

๒๐ 
 

๓ 
 

๒๐ 

 
 
๗๘  : ๑ 
 
 
๓๔๙  :  ๑ 
 
๑๐๐  :  ๑ 
 
๙      :  ๑ 



๘ 

 

- โครงการสัปดาห์ห้องสมุด 
- โครงการ “วันเด็กแห่งชาติ”ประจ าปี 
๒๕๕๗ 
- โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ เคลื่อน
ความรู้สู่ชุมชน 
- โครงการแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ วัดป่า
เทวาพิทักษ์ ต าบลจังหาร 
- โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ 
(ปีงบประมาณ ๒๕๕๗) 
- โครงการเครือข่าย “ห้องสมุดพัก
เที่ยง”จ านวน ๗ แห่ง 

๑๔๘ 
 

๑๖๒ 
 

๒,๙๔๕ 
 

๓๘๙ 
 

๒,๖๓๗ 
 

๒๔๓ 

๙๘ 
๑๖๙ 

 
๑๘๓ 

 
๔,๐๕

๕ 
 

๖๑๑ 
 

๒,๘๖
๓ 
 

๔๕๗ 

๓๑๗ 
 

๓๔๕ 
 

๗,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
 

๕,๕๐๐ 
 

๗๐๐ 

๔ 
 

๔ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๔ 
 

๑ 

๑๖ 
 

๑๖ 
 

๒ 
 

๒ 
 

๑๖ 
 

๒ 

๒๐ 
 

๒๐ 
 

๓ 
 

๓ 
 

๒๐ 
 

๓ 

๑๖    :  ๑ 
 
๑๗    :  ๑ 
 
๒,๓๓๓: ๑ 
 
๓๓๓   : ๑ 
 
๒๗๕   : ๑ 
 
๒๓๓   : ๑ 

รวม ๑๐,๗๓๔ ๑๓,๑
๕๘ 

๒๓,๘๙๒ ๒๕ ๙๐ ๑๑๕ ๒๐๘   : 
๑ 

ข้อมูลครูและบุคลากร (ปีล่าสุด) 
 

ประเภท/ต าแหน่ง 
จ านวน 

ต่ ากว่า ป.
ตร ี

ป.ตรี ป.โท ป.
เอก 

รวม 

๑. ข้าราชการคร ู - ๑ ๑ - ๒ 
๒. บุคลากรทางการศึกษา - ๑ - - ๑ 
๓. ลูกจ้างประจ า ๑ - - - ๑ 
๔. พนักงานราชการ 
-  ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน 
-  ครู กศน.ต าบล 

 
- 
- 

 
๒ 

๑๒ 

 
- 
๑ 

 
- 
- 

 
๒ 

๑๓ 
๕.  ครูสอนคนพิการ - ๑ - - ๑ 
๖. บรรณารักษ์จ้างเหมา - ๑ - - ๑ 
๗  ภูมิปัญญา/วิทยากรฝึกทักษะอาชีพ ๓๒ - - - ๓๒ 
๘  ครูที่ปรึกษา นักศึกษายกระดับการศึกษา จบ ม. 
๖ ใน ๘  เดือน 

 ๑ - - ๑ 

๙  วิทยากรสอนเสริม - ๔ ๒ ๑ ๗ 
รวมทั้งสิ้น ๓๓ ๒๓ ๔ ๑ ๖๑ 

๘. สิ่งอ านวยความสะดวก 
    ๘.๑  อาคารส านักงาน ห้องสมุด อาคารห้องประชุม 



๙ 

 

    ๘.๒ ครุภัณฑ์ เทคโนโลยี   
๙. แหล่งเรียนรู้และภาคีเครือข่าย 
 ๙.๑   แหล่งเรียนรู้ 
              ๙ .๑.๑  กศน.ต าบล   มีจ านวน  ๘   แห่ง  ดังนี้ 
 

ที ่ ชื่อ กศน.ต าบล ที่ตั้ง ผู้รับผิดชอบ 
๑ กศน.ต าบลดินด า บ้านหนองบัวรอง  หมู่ที่  ๑๐  ต าบลดินด า ๑.นางวันเพ็ญ  ตรีโอษฐ์ 

๒.น.ส.กรรณิกา   สว่างพฤกษ์ 
๒ กศน.ต าบลแสนชาติ บ้านเขวาชี  หมู่ที่  ๓  ต าบลแสนชาติ ๑.นางเพ็ญ    เกตโล   

๒.น.ส.มุจรินทร์  มะเสนา 
๓ กศน.ต าบลผักแว่น บ้านหาด  หมู่ที่  ๕  ต าบลผักแว่น ๑.นางอัชณา   มณีจักร 

๒.นายวิสันต์  พรสวัสดิ์ 
๔ กศน.ต าบลปาฝา บ้านปาฝา  หมู่ที่  ๑๐  ต าบลปาฝา ๑.นางวันเพ็ญ  โนแก้ว 

๒.น.ส.อัญชลี  บุตรค าโชต ิ
๕ กศน.ต าบลยางใหญ่ บ้านยางใหญ่  หมู่ที่  ๔  ต าบลยางใหญ่ ๑.นายประชิต    วิสุงเร 

 
๖ กศน.ต าบลดงสิงห์ บ้านแพง  หมู่ที่  ๑๑  ต าบลดงสิงห์ ๑.นายอลงกรณ์  ภาวะลี 

๒.น.ส.ปชิตตา  เฉลิมแสน 
๗ กศน.ต าบลจังหาร บ้านจังหาร  หมู่ที่ ๓    ต าบลจังหาร ๑.นางรัชชนันท์  คันธภูม ิ

 
๘ กศน.ต าบลม่วงลาด บ้านท่าลาด  หมู่ที่   ๔   ต าบลม่วงลาด ๑.นายอนิรุทธิ์  อาษาขันธ์ 

 
 
 ๙ .๑.๒  ศูนย์การเรียนในสถานประกอบการ 
ที ่ ชื่อ ศูนย์การเรียนใน

สถานประกอบการ 
ที่ตั้ง ผู้รับผิดชอบ 

๑. บริษัทลิเบอร์ตี้กรุ๊ปจ ากัด บริษัทลิเบอร์ตี้กรุ๊ปจ ากัด  หมู่ที่  ๕ ต าบลจังหาร นางอัมพร  มันทะรา 
 
 
 
 
  
 
 
  
 



๑๐ 

 

๙.๑.๓  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ที ่ ชื่อ - สกุล ความสามารถและประสบการณ์ ที่อยู่ 
๑ นางสวรรค์  สุวรรณศรี การท าข้าวกล้อง ๑๓๒  หมู่  ๒  ต.ปาฝา  อ.จังหาร  

จ.ร้อยเอ็ด    
๒ นายสม  สุวรรณศรี การจักสานไม้ไผ่ ๑๓๒  หมู่  ๒  ต.ปาฝา  อ.จังหาร  

จ.ร้อยเอ็ด    
๓ นายค าไพร  เขวาล าธาร การนวดแผนไทย ๗๑  หมู่ ๓  ต าบลปาฝา  อ.จังหาร  

จ.ร้อยเอ็ด 
๔ นางวีระ  รักความซื่อ การทอผ้าไหม ๑๒๒  หมู่ ๕  ต าบลปาฝา  อ.จังหาร  

จ.ร้อยเอ็ด 
๕ นายสนอง  สิงห์สนั่น การจักสานไม้ไผ่ ๓๒  หมู่ ๕  ต าบลปาฝา  อ.จังหาร  

จ.ร้อยเอ็ด 
๖ นายสมัย  แสนเสนยา ด้านศาสนาและวัฒนธรรม  

หมอสูตรขวัญ 
บ้านแซงแหลม  ม. ๖  ต าบลแสนชาติ  
อ.จังหาร จ. ร้อยเอ็ด 

๗ นายประเสริฐ  แสนสง่า     
      

หมอดินอาสา ด้านเกษตรอินทรีย์ ๙๓ ม. ๓  บ้านเขวาชาต ิ ต. แสนชาติ 
อ.จังหาร  จ.ร้อยเอ็ด 

๘ นางบุญถัน  ฤทธาพรม  การทอผ้าไหม บ้านเขวาชี  ม.๒  ต าบลแสนชาติ 
อ.จังหาร  จ.ร้อยเอ็ด 

๙ นางเกษร  แน่นอุดร  การทอผ้าไหม บ้านบึงโดน  ม.๙  ต าบลแสนชาติ 
อ.จังหาร  จ.ร้อยเอ็ด 

๑๐ นายสมัย  ศรีงามเมือง ด้านวัฒนธรรมประเพณีอีสาน บ้านเขวาชี  หมู่ ๒  ต าบลแสนชาติ   
อ.จังหาร จ. ร้อยเอ็ด 

๑๑ นายสุน  กุลกิจ การจักสานไม้ไผ่ บ้านโนนสวรรค์  หมู่ ๘ ต าบลแสนชาติ   
อ.จังหาร จ. ร้อยเอ็ด 

๑๒ นางดวงจันทร์  ภูผาหลวง สานตะกร้าจากพลาสติก บ้านแซงแหลม หมู่ ๗  ต าบลแสนชาติ  
อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 

๑๓ นายโน้ต  สมภักดี     การท าปุ๋ยหมักชีวภาพ ๑๐๐  หมู่ ๑๐   ต าบลดินด า  อ.จังหาร   
จ.ร้อยเอ็ด 

๑๔ นางบัวลอง  ดิลกสุนทร การทอผ้าไหมมัดหมี่ 26  หมู่ ๑๑  ต าบลดินด า  อ.จังหาร 
จ. ร้อยเอ็ด 

๑๕ นายแตง  ละแวงวัล หมอน้ ามัน ๓๗  หมู่ ๑๑  ต าบลดินด า  อ.จังหาร 
จ. ร้อยเอ็ด 

๑๖ นายสมพร  ปัจจัยเก แต่งกลอนล า/หมอล า 69  หมู่  ๑๑  ต าบลดินด า  อ.จังหาร 
จ. ร้อยเอ็ด 

๑๗ นายสุพจน์  ภาวินันท์ หมอธรรม/หมอด/ูหมอสูตรขวัญ 29  หมู่ ๑๑  ต าบลดินด า  อ.จังหาร  
จ.ร้อยเอ็ด 



๑๑ 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล ความสามารถและประสบการณ์ ที่อยู่ 
๑๘ นายสุธรรม  วินทะไชย เพาะเลี้ยงปลานิล 45  หมู่   ๙  ต าบลดินด า  อ.จังหาร 

จ.ร้อยเอ็ด 
๑๙ นางฉวีวรรณ  ปัจจัยเก การท าข้าวเกรียบว่าว 69  หมู่  ๑๑  ต าบลดินด า  อ.จังหาร 

จ. ร้อยเอ็ด 
๒๐ นางศรีนวล  เวียงสมุทร การทอผ้าอังกอ 91  หมู่  ๘  ต าบลดินด า  อ.จังหาร   

จ.ร้อยเอ็ด 
๒๑ นายศรีลา  สุวรรณศรี หมอสูตรขวัญ ๙๔  หมู่ที่  ๔  ต. ยางใหญ่  อ.จังหาร  

จ.ร้อยเอ็ด  
๒๒ นายมนรักษ์  อ่อมแก้ว การผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด บ้านยางใหญ่  ม.๔  ต าบลยางใหญ่   

อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 
๒๓ นางเซียม  แน่นอุดร ด้านโภชนาการ  การท าข้าวหลาม บ้านท่างาม  ม.๖  ต าบลยางใหญ่   

อ.จังหาร 
๒๔ นางสาคร  แฝงนายาง การทอผ้าพื้นเมือง 77  หมู่  ๖  ต าบลยางใหญ่  อ.จังหาร   

จ. ร้อยเอ็ด 
๒๕ นายวีระ  เวียงอินทร์ การจักสานไม้ไผ่ 94  หมู่ ๔  ต าบลยางใหญ่  อ.จังหาร  

จ.ร้อยเอ็ด 
๒๖ นายทองพูน  พลพุทธา หมอดินอาสา บ้านดอนสวรรค์  หมู่ ๑๑  ต าบลผักแว่น 

อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 
๒๗ นางอ่อนจันทร์  วิรัชชัย การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกก ๓๔  หมู่.  ๕  ต าบลผักแว่น  อ.จังหาร 

จ.ร้อยเอ็ด 
๒๘ นางปภัสรา  ค าพมัย การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกก บ้านไข่นุ่น  หมู่  ๓  ต าบลผักแว่น   

อ.จังหาร  จ.ร้อยเอ็ด 
๒๙ นางนวลจันทร์  ดาแก้ว การทอธงผะเหวด บ้านอนามัย  หมู่ ๒  ต าบลผักแว่น 

อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 
๓๐ นายทองคูณ   สงวนรัตน์ การผลิตเตาประสิทธิภาพสูง บ้านดงเครือวัลย์  หมู่ ๗  ต าบลผักแว่น 

อ.จังหาร  จ. ร้อยเอ็ด 
๓๑ นางทองม้วน  วิลาจันทร์ การทอผ้า ๗๖/๑   หมู่.  ๔  ต าบลดงสิงห์   

 อ.จังหาร  จ.ร้อยเอ็ด 
๓๒ นางมะลิ  มาตร์ชรา ศิลปะหมอล า ๓๘/๑  หมู่.๒   ต าบลดงสิงห์   อ.จังหาร 

จ.ร้อยเอ็ด 
๓๓ นางบัวไข  อ่อนนางาม การท าปุ๋ยหมักชีวภาพ ๗๐  หมู่  ๑๔  ต าบลดงสิงห์  อ.จังหาร 

จ. ร้อยเอ็ด 
๓๔ นายบุญทัน  ปัญญะพิลา หมอยาพื้นบ้าน ๘๒  หมู่.๑๑   ต าบลดงสิงห์   อ.จังหาร 

จ. ร้อยเอ็ด 
๓๕ นางประนม  พงษ์ค าผาย การสานตะกร้าพลาสติก ๑๑๐  หมู่  ๑๘   ต าบลดงสิงห์  อ.จัง



๑๒ 

 

หาร จ. ร้อยเอ็ด 
๓๖ นางพร  แก้ววงษ์ การทอผ้าพื้นเมือง ๓๕  หมู่ ๔  ต าบลจังหาร  อ.จังหาร 

จ. ร้อยเอ็ด 
๓๗ นางคะนอง  จันทร์โทภาส การสานกระติบข้าวจากกก/ไหล ๑/๑  หมู่.๘  ต าบลจังหาร  อ.จังหาร 

จ.ร้อยเอ็ด 
๓๘ นางปราณี   พลประถม การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกก ๑๑๙  หมู่  ๖  ต าบลม่วงลาด  อ.จังหาร  

จ. ร้อยเอ็ด 
๓๙ นางนิตยาภา  ดิษเจริญ การถักกระเป๋า ๙  หมู่ ๗  ต าบลม่วงลาด  อ.จังหาร   

จ.ร้อยเอ็ด 
๔๐ นายเสถียร  จัตุวัน การเลี้ยงปลานิล บ้านม่วงลาด  หมู่ ๗  ต าบลม่วงลาด 

อ.จังหาร  จ. ร้อยเอ็ด 
๔๑ นายบังอร  สิทธิโภชน์ การจักสานไม้ไผ่ ๘/๒  หมู่ ๑๐  ต าบลม่วงลาด 

อ.จังหาร  จ. ร้อยเอ็ด 
๔๒ นายค าสิงห์  อาจวิเชียร การจักสาน ๑๒/๑  หมู่ ๑๐  ต าบลม่วงลาด 

อ.จังหาร  จ. ร้อยเอ็ด 
๙.๑.๔  แหล่งเรียนรู้อ่ืน 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ ที่ตั้ง ประเภทแหล่งเรียนรู้/องค์ความรู้ 
๑ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราช

กุมารี”อ าเภอจังหาร  
บ้านตลาดค้อ ม.๕  ต าบลจังหาร 
อ.จังหาร  จ.ร้อยเอ็ด 

ด้านการศึกษาและการเรียนรู้ 
ตามอัธยาศัย 

๒ วัดเหล่างิ้วโนนโพนยูง(ทุ่งนิมิต
สถิตธรรม) 

บ้านเหล่างิ้ว  ต าบล จังหาร 
  อ.จังหาร  จ. ร้อยเอ็ด 

พุทธประวัติ  ฝึกปฏิบัติธรรม 

๓ ส านักสงฆ์วัดป่าเทวาพิทักษ์ บ้านตลาดค้อ  ต าบล จังหาร 
  อ.จังหาร  จ. ร้อยเอ็ด 

ความเชื่อ  ไสยศาสตร์วัฒนธรรม
ประเพณี  ปฏิบัติธรรม  อนุรักษ์
ธรรมชาติ 

๔ บึงไทรทอง บ้านเหล่างิ้ว  ต าบลจังหาร   
อ.จังหาร  จ. ร้อยเอ็ด 

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

๕ กลุ่มสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก ๙๙ หมู่ ๒  บ้านเหล่างิ้ว  ต าบล
จังหาร อ.จังหาร จ. ร้อยเอ็ด 

การผลิตตะกร้าจากเส้นพลาสติก 

๖ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดป่าตถตาราม บ้านผักแว่น  ต าบลผักแว่น  
อ. จังหาร  จ. ร้อยเอ็ด 

อบรมพัฒนาทักษะชีวิต  ปฏิบัติธรรม  
การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๗ กลุ่มอาชีพการท าไข่เค็ม บ้านไข่นุ่น  หมู่ ๓  ต าบลผักแว่น 
อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 

การท าไข่เค็ม 

๘ กลุ่มอาชีพการท าปลอกหมอนขิต บ้านโนนศึกษา  หมู่ ๑๐  ต าบล
ผักแว่น  อ.จังหาร  จ.ร้อยเอ็ด 

การท าปลอกหมอนขิต 

๙ กลุ่มอาชีพการท าพรมเช็ดเท้า บ้านดงเค็ง  หมู่ ๙   ต าบล
ผักแว่น  อ.จังหาร  จ. ร้อยเอ็ด 

การท าพรมเช็ดเท้า 



๑๓ 

 

๑๐ ศูนย์ อโรคยาศาลา บ้านเหล่ากล้วย  หมู่ ๕  ต าบล 
ปาฝา  อ. จังหาร จ. ร้อยเอ็ด 

ด้านแพทย์แผนไทย นวดแผนไทย
เพ่ือสุขภาพ 

๑๑ กลุ่มอาชีพเพาะเห็ดนางฟ้า บ้านม่วงน้ า  หมู่ ๒  ต าบลปาฝา  
อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 

การเพาะเห็ดนางฟ้า 

๑๒ กลุ่มอาชีพเพาะเห็ดขอนขาว บ้านเหล่ากล้วย  หมู่ ๑๑  ต าบล
ปาฝา  อ. จังหาร  จ.ร้อยเอ็ด 

การเพาะเห็ดขอนขาว 

๑๓ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านเขวาชี  หมู่ ๒  ต าบล 
แสนชาติ  อ.จังหาร  จ.ร้อยเอ็ด 

แหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 

๑๔ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านเขวาชี  หมู่ ๓  ต าบล 
แสนชาติ  อ.จังหาร  จ.ร้อยเอ็ด 

แหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 

๑๕ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านบึงโดน  หมู่ ๙  ต าบล 
แสนชาติ  อ.จังหาร  จ.ร้อยเอ็ด 

แหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 

๑๖ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านค้อน้อย  หมู่ ๑๑  ต าบล 
ดินด า  อ.จังหาร  จ.ร้อยเอ็ด 

แหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 

๑๗ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านสะแบง  หมู่ ๑๓  ต าบล 
ดินด า  อ.จังหาร  จ.ร้อยเอ็ด 

แหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 

๑๘ กลุ่มอาชีพการท าข้าวเกรียบว่าว บ้านค้อน้อย  หมู่ ๑๑  ต าบล 
ดินด า  อ.จังหาร  จ.ร้อยเอ็ด 

การท าข้าวเกรียบว่าว 

๑๙ สวนเศรษฐกิจพอเพียง  ๑๐๐  หมู่ ๑๐   ต าบลดินด า  
 อ.จังหาร  จ.ร้อยเอ็ด 

แหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 

๒๐ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านโคกล่าม  ม.๗,๑๘  ต าบล 
ดงสิงห์  อ.จังหาร  จ. ร้อยเอ็ด 

แหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 

๒๑ วัดวารีสวาท บ้านเทพประทาน  หมู่ ๑๔ 
ต าบลดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 

สวนพฤกษศาสตร์ 

๒๒ กลุ่มทอผ้าบ้านหนองเข็ง บ้านหนองเข็ง  หมู่ ๔  ต าบล 
ดงสิงห์  อ. จังหาร  จ.ร้อยเอ็ด 

การทอผ้าพื้นเมือง 

๒๓ กลุ่มถ่ัวป่านทอง บ้านป่าน  หมู่  ๑๗  ต าบล 
ดงสิงห์  อ. จังหาร  จ.ร้อยเอ็ด 

การแปรรูปอาหารจากถ่ัวลิสง 

๒๔ กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า บ้านเปลือยตาล  หมู่  ๑๖  ต าบล
ดงสิงห์  อ. จังหาร  จ.ร้อยเอ็ด 

การท าไม้กวาดจากดอกหญ้า 

๒๕ วัดบ้านแจ้งข่า   ม. ๓ บ้านแจ้งข่า  ต าบลม่วงลาด 
อ.จังหาร  จ.ร้อยเอ็ด 

ศึกษาโบราณวัตถุ ด้านศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๒๖ กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกก บ้านม่วงลาด  หมู่  ๖  ต าบล 
ม่วงลาด  อ.จังหาร  จ.ร้อยเอ็ด 

การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกก 

๒๗ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านม่วงลาด  หมู่ ๖  ต าบล 
ม่วงลาด  อ.จังหาร  จ.ร้อยเอ็ด 

แหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 



๑๔ 

 

๙.๒  ภาคีเครือข่าย 
ที ่ ชื่อภาคีเครือข่าย ที่ตั้ง/ที่อยู่ 
๑ เทศบาลต าบลจังหาร บ้านตลาดค้อ  หมู่ ๕  ต าบลจังหาร  อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 
๒ เทศบาลต าบลผักแว่น บ้านผักแว่น   หมู่  ๘   ต าบลผักแว่น  อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 
๓ เทศบาลต าบลดินด า บ้านพยอม  หมู่  ๓  ต าบลดินด า  อ. จังหาร  จ. ร้อยเอ็ด 
๔ เทศบาลต าบลดงสิงห์ บ้านหัวดง  หมู่ ๑๓  ต าบลดงสิงห์  อ. จังหาร  จ.ร้อยเอ็ด 
๕ องค์การบริหารส่วนต าบลปาฝา บ้านเหล่ากล้วย  หมู่ ๕  ต าบลปาฝา  อ.จังหาร  จ.ร้อยเอ็ด 
๖ องค์การบริการส่วนต าบลยางใหญ่ บ้านโพน  หมู่ ๒  ต าบลยางใหญ่  อ.จังหาร  จ.ร้อยเอ็ด 
๗ องค์การบริหารส่วนต าบลแสนชาติ บ้านบึงโดน หมู่ ๕  ต าบลแสนชาติ  อ.จังหาร  จ. ร้อยเอ็ด 
๘ องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงลาด บ้านม่วงลาด  หมู่  ๖  ต าบลม่วงลาด อ.จังหาร  จ.ร้อยเอ็ด 
๙ ปกครองอ าเภอจังหาร ที่ว่าการอ าเภอจังหาร 

๑๐ พัฒนาชุมชนอ าเภอจังหาร ที่ว่าการอ าเภอจังหาร 
๑๑ สาธารณสุขอ าเภอจังหาร ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอจังหาร 
๑๒ เกษตรอ าเภอจังหาร ที่ท าการเกษตรอ าเภอจังหาร 
๑๓ ปศุสัตว์อ าเภอจังหาร ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอจังหาร 
๑๔ โรงพยาบาลจังหาร โรงพยาบาลจังหาร  อ าเภอจังหาร 
๑๕ ธกส.สาขาอ าเภอจังหาร บ้านเหล่ากล้วย  ต าบลปาฝา  อ าเภอจังหาร 
๑๖ ที่ดินอ าเภอจังหาร ที่ว่าการอ าเภอจังหาร 

๑๗ สถานีวิทยุอ าเภอจังหาร บ้านตลาดค้อ  ม.๕  ต าบลจังหาร 
๑๘ วัดบ้านโนนสูง บ้านโนนสูง  ม. ๓  ต.  ยางใหญ ่
๑๙ ส านักสงฆ์วัดป่าเทวาพิทักษ์ บ้านตลาดค้อ  ต.จังหาร  อ.จังหาร   
๒๐ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดป่าตถตาราม บ้านผักแว่น  ต. ผักแว่น  อ. จังหาร   
๒๑ สมาคมผู้บริหารอ าเภอจังหาร โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย  ต าบลปาฝา 
๒๒ สภาพัฒนาการเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด 
๒๓ คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดร้อยเอ็ด ส านักงาน  กกต.ร้อยเอ็ด 
๒๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
๒๕ โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ บ้านตลาดค้อ  ม.๕  อ าเภอจังหาร 
๒๖ โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร บ้านท่าลาด  ต าบลม่วงลาด  อ าเภอจังหาร 
๒๗ บริษัทลิเบอร์ตี้  กรุ๊ป บ้านตลาดค้อ  หมู่  ๕  ต. จังหาร  อ.จังหาร   
๒๘ บริษัท  PKP  อินดัสตรี้  จ ากัด บ้านโนนสูง  หมู่  ๓   ต. ยางใหญ่  อ.จังหาร   
๒๙ ส านักงานลูกเสือจังหวัดร้อยเอ็ด ส านักงานเขตพ้ืนที่ร้อยเอ็ดเขต ๑ 
๓๐ ส านักงานยุวกาชาด  สภากาชาดไทย ๑๘๗๑  อาคารเฉลิมบูรณะนนท์ เขตปทุมวัน    กทม. 
๓๑ ค่ายลูกเสือ ดักแด้  โดโด้ อ าเภอธวัชบุรี  จังหวัดร้อยเอ็ด 
๓๒ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรร้อยเอ็ด เขต ๑ ส านักงาน  สส.  วราวงษ์  พันธ์ศิลา 
๓๓ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรร้อยเอ็ด เขต ๒ ส านักงาน  สส.  ฉลาด  ขามช่วง 
๓๔ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรร้อยเอ็ด เขต ๘ ส านักงาน  สส.  เศกสิทธิ์  ไวนิยมพงษ์ 



๑๕ 

 

๑๐. เกียรติยศ  ชื่อเสียง และผลงาน/โครงการดีเด่นของสถานศึกษา 
 ๑.นางวรรณภา  ศรีก าพ้ี ได้รับรางวัลครูดีศรีจังหาร ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ประจ าปี ๒๕๕๗ 
 ๒.นางอัมพร มันทะรา ได้รับรางวัลครูดีศรีจังหาร ประเภทครูสายผู้สอน ประจ าปี ๒๕๕๗  
 ๓.นางวันเพ็ญ ตร๊โอษฐ์ ได้รับรางวัลครูดีศรีจังหาร ประเภทครูสายผู้สอน ประจ าปี ๒๕๕๗  
 ๔.นางภารดี ค าแลง ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๓ ระดับประเทศ ประเภทข้าราชการครู สังกัด กศน.
อ าเภอ/เขต ขนาดกลาง ด้านการศึกษาข้ันพื้นฐานดีเด่น 
 ๕.นางภารดี ค าแลง ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๓ ระดับประเทศ ประเภทข้าราชการครู สังกัด กศน.
อ าเภอ/เขต ขนาดกลาง ด้านพัฒนาอาชีพดีเด่น 
 ๖.นายประชิต วิสุงเร ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ในการประกวดการจัดท าหลักสูตรอาชีพเพ่ือการมีงาน
ท าจากส านักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด 
 ๗.กศน.อ าเภอจังหาร ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๓ ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ส าหรับ
นักศึกษา กศน.ประจ าปี ๒๕๕๗ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี 
 ๘.กศน.อ าเภอจังหาร ได้รับรางวัลชนะเลิศ เซปักตะกร้อ จากมหกรรมกีฬา กศน.ร้อยเอ็ด เกมส์  
 ๙.กศน.อ าเภอจังหาร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ วอลเล่ย์บอลครูหญิง จากกีฬาครู กศน.สัมพันธ์ 
สังสรรค์ปีใหม่ 
 ๑๐.กศน.อ าเภอจังหาร ได้รับรางวัลชมเชยขบวนพาเหรด จากมหกรรมกีฬา กศน.ร้อยเอ็ด เกมส์   
 ๑๑.กศน.อ าเภอจังหาร ได้รับรางวัลชมเชยกองเชียร์ จากมหกรรมกีฬา กศน.ร้อยเอ็ด เกมส์  
 ๑๒.นายนันทวัฒน์ ไชยมี นักศึกษา กศน.อ าเภอจังหาร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จากการแข่งขัน 
“สุดยอด กศน.” ปีที่ ๒ 
 ๑๓.นางสาวจารุนี นุชประสาท นักศึกษา กศน.อ าเภอจังหาร เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติประจ าปี 
๒๕๕๗ จากคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 

 

๑๑. ผลการประเมินคุณภาพภายใน 
๑๑.๑  ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
 ๑)  ผลการประเมินคุณภาพภายในภาพรวมของสถานศึกษา  

มาตรฐาน 
 

รายละเอียดมาตรฐาน 
 

ผลการประเมิน ฯ โดยต้นสังกัด 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 

ผลการประเมินตนเอง 
ปีงบประมาณ๒๕๕๗ 

ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  ๑ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพ
ผู้เรียน/ผู้รับบริการ 

๓๒.๗๐ ดีมาก ๓๒.๙๕ ดีมาก 

มาตรฐานที่  ๒ 
มาตรฐานที่ ๒ คุณภาพ
การจัดการศึกษา/การ
ให้บริการ 

๒๑.๖๐ ดี ๒๑.๖๐ ดี 

มาตรฐานที่  ๓ 
มาตรฐานที่ ๓ การบริหาร
การศึกษา 

๙.๖๐ ดีมาก ๙.๖๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่  ๔ 
มาตรฐานที่ ๔ การประกัน
คุณภาพการศึกษา 

๘.๗๗ ดี ๘.๘๖ ดี 

มาตรฐานที่  ๕ 
มาตรฐานที่ ๕ อัตลักษณ์
ของสถานศึกษา 

๙.๐๐ ดีมาก ๙.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่  ๖ มาตรฐานที่ ๖ มาตรการ
ส่งเสริม 

๑๐.๐๐ ดีมาก ๑๐.๐๐ ดีมาก 

ภาพรวมของสถานศึกษา ๙๑.๖๗ ดีมาก ๙๒.๐๑ ดีมาก 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 

 

 
๒) ผลการประเมินคุณภาพภายในรายมาตรฐาน 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ 

ตัวบ่งช้ี 
 

รายละเอียดตัวบ่งชี้ 
 

ผลการประเมินตนเอง 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

ผลการประเมิน ฯ โดยต้นสังกัด 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 

ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่ 
๑.๑ 

ผู้เรียนมีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ด ี

๒.๕๖ ดี ๒.๕๔ ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 
๑.๒ 

ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค ์

๒.๙๑ ดีมาก ๒.๙๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 
๑.๓ 

ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 

๒.๗๑ ดีมาก ๒.๖๘ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 
๑.๔ 

ผู้เรียน คิดเป็นท าเป็น 
๒.๔๙ ดี ๒.๔๘ ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 
๑.๕ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
การศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๙.๙๙ ดีมาก ๙.๙๙ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 
๑.๖ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
การศึกษาต่อเนื่อง 

๔.๘๙ ดีมาก ๔.๘๗ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 
๑.๗ 

ผู้เรียนมีงานท าหรือมีรายได้เสริม 
มีทักษะในการท างาน สามารถ
ท างาน  

๔.๕๕ ดีมาก ๔.๕๑ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 
๑.๘ 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

๒.๘๕ ดีมาก ๒.๗๓ ดีมาก 

ภาพรวมมาตรฐานที่   ๑ ๓๒.๙๕ ดีมาก ๓๒.๗๐ ดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 

 

มาตรฐานที่ ๒  คุณภาพการจัดการศึกษา/การให้บริการ   

ตัวบ่งช้ี 
 

รายละเอียดตัวบ่งชี้ 
 

ผลการประเมินตนเอง 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

ผลการประเมิน ฯ โดยต้นสังกัด 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 

ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 

๒.๑ 
คุณภาพของหลักสูตร 

๓.๒๐ ดี ๓.๒๐ ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 
๒.๒ 

คุณภาพของครู 
๔.๐๐ ดีมาก ๔.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 
๒.๓ 

คุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนของครู และผู้สอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๓.๒๐ ดี ๓.๒๐ ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 
๒.๔ 

คุณภาพผู้สอน/วิทยากร 
การศึกษาต่อเนื่อง 

๒.๔๐ ดี ๒.๔๐ ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 
๒.๕ 

คุณภาพสื่อที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียน/ผู้รับบริการ 

๒.๔๐ ดี ๒.๔๐ ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 
๒.๖ 

คุณภาพการจัดการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

๔.๐๐ ดีมาก ๔.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 
๒.๗ 

การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
๒.๔๐ ดี ๒.๔๐ ดี 

ภาพรวมมาตรฐานที่   ๒ ๒๑.๖๐ ดี ๒๑.๖๐ ดี 
มาตรฐานที่  ๓ การจัดการศึกษานอกระบบประเภทการศึกษาต่อเนื่อง        

ตัวบ่งช้ี 
 

รายละเอียดตัวบ่งชี้ 
 

ผลการประเมินตนเอง 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

ผลการประเมิน ฯ โดยต้นสังกัด 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 

ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 

๓.๑ 
คุณภาพของการบริหาร
สถานศึกษา  

๒.๐๐ ดีมาก ๒.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 
๓.๒ 

ระบบฐานข้อมูลเพื่อการ
บริหารจัดการ  

๒.๐๐ ดีมาก ๒.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 
๓.๓ 

ผลการบริหารความเสี่ยง  
๑.๖๐ ดี ๑.๖๐ ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 
๓.๔ 

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา  

๒.๐๐ ดีมาก ๒.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 
๓.๕ 

ผลการปฏิบัติตามบทบาท
ของคณะกรรมการ
สถานศึกษา  

๒.๐๐ ดีมาก ๒.๐๐ ดีมาก 

ภาพรวมมาตรฐานที่   ๓ ๙.๖๐ ดีมาก ๙.๖๐ ดีมาก 



๑๙ 

 

 
มาตรฐานที่  ๔  การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 

ตัวบ่งช้ี 
 

รายละเอียดตัวบ่งชี้ 
 

ผลการประเมินตนเอง 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

ผลการประเมิน ฯ โดยต้นสังกัด 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 

ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 

๔.๑ 
การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  

๔.๐๐ ดี ๔.๐๐ ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 
๔.๒ 

การประเมินคุณภาพ
สถานศึกษาโดยต้นสังกัด  

๔.๘๖ ดีมาก ๔.๗๗ ดีมาก 

ภาพรวมมาตรฐานที่   ๔ ๘.๘๖ ดี ๘.๗๗ ดี 
 
 
 
มาตรฐานที่ ๕  การบริหารจัดการ 

ตัวบ่งช้ี 
 

รายละเอียดตัวบ่งชี้ 
 

ผลการประเมินตนเอง 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

ผลการประเมิน ฯ โดยต้นสังกัด 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 

ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 

๕.๑ 
ผลการพัฒนาให้บรรลุ
เป้าหมายตามปรัชญา พันธกิจ 
และ วัตถุประสงค์การจัดตั้ง
สถานศึกษา  

๕ ดีมาก ๕ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 
๕.๒ 

ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและ
จุดเด่นที่สะท้อนเอกลักษณ์
ของ สถานศึกษา  

๔ ดี ๔ ดี 

ภาพรวมมาตรฐานที่   ๕ ๙ ดีมาก ๙ ดีมาก 
 
มาตรฐานที่  ๖  การท างานร่วมกับภาคีเครือข่าย 

ตัวบ่งช้ี 
 

รายละเอียดตัวบ่งชี้ 
 

ผลการประเมินตนเอง 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

ผลการประเมิน ฯ โดยต้นสังกัด 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 

ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 

๖.๑ 
ผลการส่งเสริมพัฒนา
สถานศึกษาเพ่ือยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐานและ
พัฒนาสู่ความยั่งยืน เพ่ือให้
สอดคล้องกับนโยบายทาง 
ศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  

๕ ดีมาก ๕ ดีมาก 



๒๐ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 
๖.๒ 

ผลที่เกิดจากการส่งเสริมการ
จัดการศึกษานอกระบบและ  
การศึกษาตามอัธยาศัยใน
ชุมชน  

๕ ดีมาก ๕ ดีมาก 

ภาพรวมมาตรฐานที่   ๖ ๑๐ ดีมาก ๑๐ ดีมาก 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

จากการประเมินตนเอง จากการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด 
๑.  การพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษา 

    การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอจังหาร ควร
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ผู้รับบริการให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในหมวดวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย 
เพ่ิมข้ึน และควรมีการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาว่าได้น าความรู้ไป
ใช้ในการศึกษาต่อ เลื่อนต าแหน่งงาน ไปสมัครงาน หรือน าไปใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือไม่ และให้ได้ข้อมูลที่ใช้เป็นสารสนเทศ
ได้ เพื่อใช้ในการบริหารองค์กรควรจัดท าเอกสารการประเมิน
ดังต่อไปนี้ให้สมบูรณ์ เช่น การประเมินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
(กพช.) การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การประเมินการ
อ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน ของนักศึกษา หรือ การประเมิน
โครงการ กิจกรรมที่พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม การประเมิน
โครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข การประเมินโครงการหรือ
กิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งเสพติด การประเมินโครงการหรือกิจกรรมที่ฝึก
ทักษะในการคิดเป็น การประเมินเกี่ยวกับการแสวงหาความรู้มี
ทักษะในการท างานและท างานร่วมกับผู้อ่ืน ให้สมบูรณ์ครบถ้วน 
โดยให้ศึกษาจากคู่มือการด าเนินงานหลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (เป็นตัวอย่าง) 
และให้สถานศึกษาด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ข้างต้นให้ครบถ้วน 

๒.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาขั้น
พ้ืนฐานโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ า 
๓.  ไม่มีอัตราบุคลากรสนับสนุนการด าเนินงาน  
การเงิน  พัสดุ  ธุรการและผู้ดูแลระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 
๔.  ครูยังขาดการท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนให้มีคุณภาพ 
๕.  จัด  ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในชุมชนให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต 
๖.  การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสานสนเทศให้เป็น
ปัจจุบันและทันสมัยและครบถ้วน 
๗.  การพัฒนาบุคลากรให้เป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ใฝ่เรียนรู้อยู่เสมอ 
๘.  การพัฒนาหลักสูตร  สื่อการเรียนการสอน  
รวมทั้งเทคโนโลยีให้ทันสมัยและเพียงพอแก่ความ
ต้องการของผู้เรียนผู้รับบริการ 
๙.  การพัฒนาห้องสมุดประชาชนอ าเภอให้เป็น
ห้องสมุดมีชีวิตอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 

 



๒๑ 

 

บทที่ ๒ 
ทิศทางและผลการด าเนินงานของสถานศึกษา 

  สถานศึกษาได้ก าหนดทิศทางการด าเนินงานไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติ
การประจ าปี โดยได้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี และมีผลการด าเนินงานดังนี้ 
ทิศทางการด าเนินงานของสถานศึกษา 
 ปรัชญา   
                         “ คิดเป็น  ท าเป็น  แก้ปัญหาเป็น”       
 
   วิสัยทัศน์ 
                “กศน.อ าเภอจังหาร  จัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายในการยกระดับการศึกษาส าหรับประชากรวัย
แรงงานและผู้พลาดโอกาสทางการศึกษา  อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตให้มีคุณภาพภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” 
 
 อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
            “ มีความรู้ คู่คุณธรรม ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 
 เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
           “ กศน.พอเพียง มีสุดยอดแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต” 
 
           พันธกิจ 
               ๑.   จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
               ๒.  ส่งเสริมสนับสนุนและประสานภาคีเครือข่าย ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย 
               ๓.  ก ากับดูแล  ตรวจสอบ  นิเทศภายใน  ติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
              ๔.  ด าเนินการประกันคุณภาพภายในให้สอดคล้องกับระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
คุณภาพการศึกษา 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  



๒๒ 

 

เป้าประสงค์และตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

๑.มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ยึดหลักธรรมาภิบาลและมีภาพลักษณ์ที่ดี 

๑.  จ านวนโครงการบรรลุตามเป้าหมายและงบประมาณ 
๒.  ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ 

๒.  บุคลากร  กศน.มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานและจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 

๓.  จ านวนครูมีวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอน 
๔.  ครูร้อยละ  ๗๕  ของครูทั้งหมดมีการท าวิจัยชั้นเรียนได้
หลากหลายเหมาะสม 
๕.  ครูร้อยละ ๙๐  มีความสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ได้
หลากหลายและเหมาะสม 

๓.  ผู้เรียน/ผู้รับบริการได้รับการศึกษาท่ีมี
คุณภาพได้มาตรฐาน/คุณภาพการศึกษา  
ได้แก่มีความเรียนรู้  มีทักษะการท างานและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตมีคุณธรรมน าความรู้  
และมีทักษะการด าเนินชีวิตบนพื้นฐาน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๖.  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการแต่ละโครงการ 
๗.  จ านวนผู้เรียน/ผู้รับบริการ 
๘.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน
จากผลสัมฤทธิ์ร้อยละ  ๗๐  เพ่ิมข้ึนปีละ ร้อยละ ๑๐ 
๙.  ผู้ส าเร็จการศึกษา  ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามเกณฑ์  ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ  ๗๐ 
๑๐.  ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมน าความรู้ความสามารถไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ 

๔.  ภาคีเครือข่ายมีศักยภาพในการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยและภาคีเครือข่ายมีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานและการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

๑๑.  ร้อยละของการติดตามผู้เรียน/ผู้รับบริการรายบุคคล 
๑๒.  ร้อยละของการนิเทศเป็นไปตามแผน 
 

๕.  ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึง 

๑๓.  จ านวน  กศน.ต าบล  ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ 
๑๔.  ร้อยละของผู้รับบริการใน  กศน.ต าบลมีความพึงพอใจใน
ระดับดี 
๑๕.  จ านวนช่วงอายุวัยแรงงานของผู้เรียนแต่ละระดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 

 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
๖.  มีภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้
กระจายอยู่อย่างพอเพียงเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการการเรียนรู้ของประชาชน 

๑๖.  จ านวนแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ที่มีความพร้อม
ในการให้บริการ 
 

๗.  ส่งเสริมให้ชุมชนจัดการความรู้เพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

๑๗. ร้อยละของผู้เข้าถึงข้อมูลมีความพึงพอใจเพ่ิมข้ึน 
๑๘.  ร้อยละอาสาสมัครตามเกณฑ์ 
๑๙.  อาสาสมัครมีจ านวนเพิ่มขึ้น 
 

๘.  มีเทคโนโลยี  สารสนเทศและการสื่อสาร
ที่มีศักยภาพเพ่ือให้การบริหาร  การบริการ  
และการเรียนรู้เกิดประสิทธิผล 

๒๐.  ร้อยละผู้เรียน/ผู้รับบริการที่เข้าถึงและใช้บริการเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 
๒๑. ร้อยละผู้เรียน/ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการใช้
เทคโนโลยี 
๒๒.  จ านวนระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีให้บริการกับหน่วยงาน 

 
กลยุทธ์ 
 
กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพ 
  ๑.๑  พัฒนาระบบบริหารจัดการ  เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน 
  ๑.๒  ส่งเสริมการจัดการด้านการวางแผน  บริหารจัดการงบประมาณอย่างคุ้มค่าและประหยัด
อย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายรัฐบาล 
  ๑.๓  ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
  ๑.๔  ส่งเสริมและสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน 
กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาบุคลากรและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  ๒.๑  ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรและประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์การศึกษานอก 
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  ๒.๒  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีความหลากหลายและมีประสิทธิภาพ 
  ๒.๓  ส่งเสริมการจัดท าแผนการเรียนรู้และวิจัยด้านการศึกษา 
  ๒.๔  ส่งเสริมการใช้สื่อจากแหล่งเรียนรู้  และภูมิปัญญา 
กลยุทธ์ที่ ๓  ประสานความร่วมมือภาคีเครือข่าย 
  ๓.๑  ส่งเสริมประสานงานภาคีเครือข่ายร่วมกันพัฒนาชุมชนและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  ๓.๒  ส่งเสริมภาคีเครือข่ายร่วมจัดการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  ๓.๓  ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต  โดยร่วมกับภาคี
เครือข่ายตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ ๔  ขยายโอกาสทางการศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
                ๔.๑  ขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  สู่ชุมชนครอบคลุมทุกพ้ืนที่   
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 



๒๔ 

 

กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนาระบบ  ICT  เพ่ือการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
   ๕.๑  พัฒนาด้านเทคโนโลยีและระบบงานด้านการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพและทันสมัย 
                ๕.๒  พัฒนาส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือการบิหารจัดการและการให้บริการ 
               ๕.๓  เพ่ิมความรู้และทักษะด้านการบริหารจัดการสมัยใหม่ให้แก่บุคลากร  
 
แผนพัฒนาคุณภาพ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย
ปีงบประมาณ 

๒๕๕๗ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เกณฑ์ 
ความส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

๑.มีระบบการ
บริหารจัดการที่
มีประสิทธิภาพ
ยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล
และมี
ภาพลักษณ์ที่ดี 
 

พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
ที่มีคุณภาพ 

โครงการนิเทศ
ติดตามกิจกรรม  
กศน.แบบมี
ส่วนร่วม 

กศน.ต าบล
จ านวน  ๘  
แห่ง 
ครู  กศน.
จ านวน  ๑๗  
คน 

กิจกรรม  กศน.  ร้อย
ละ  ๘๐  ได้รับการ
พัฒนาและครู
ผู้ปฏิบัติงานในระดับ
พ้ืนที่  มีขวัญก าลังใจใน
การปฏิบัติงานส่งผลให้
งานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

๘๐ 

๒.  บุคลากร  
กศน.มีศักยภาพ
ในการ
ปฏิบัติงานและ
จัดการศึกษาท่ีมี
คุณภาพ 
 

พัฒนา
บุคลากรและ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

โครงการพัฒนา
ครู  กศน.ใน
การท าวิจัยใน
ชั้นเรียน 

ครู  กศน.ต าบล  
จ านวน  ๑๓  
คน 
ครูอาสาสมัครฯ  
จ านวน  ๓  คน 
ครู  จ านวน  ๑
คน 

ร้อยละ  ๑๐๐  ของ
เจ้าหน้าที่  บุคลากรใน
สถานศึกษามีความรู้
และคุณธรรมในการจัด
กระบวนการเรียนรู้
ให้กับกลุ่มเป้าหมาย
ที่มารับบริการ 

๑๐๐ 

๓.  ผู้เรียน/
ผู้รับบริการ
ได้รับการศึกษา
ที่มีคุณภาพได้
มาตรฐาน/
คุณภาพ
การศึกษา  
ได้แก่มีความ
เรียนรู้  มีทักษะ
การท างานและ
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตมี
คุณธรรมน า

๑  ส่งเสริมการ
จัดกิจกรรม
การเรียนการ
สอนให้มีความ
หลากหลาย
และมีประสิทธิ
ภา 
๒ ส่งเสริมการ
จัดท าแผนการ
เรียนรู้และวิจัย
ด้านการศึกษา  
๓  ส่งเสริมการ
ใช้สื่อจาก

๑  โครงการ
ส่งเสริมการรู้
หนังสือ 
๒  โครงการจัด
การศึกษาตาม
นโยบายเรียน
ฟรี  ๑๕  ปี
อย่างมีคุณภาพ 

-   ผู้ไม่รู้หนังสือ  
จ านวน  ๙๗  
คน 
-    นักศึกษา  
กศน.อ าเภอจัง
หารจ านวน  
๓,๐๓๑  คน 

-    ร้อยละ  ๘๐ของ
ประชาชนผู้รับบริการ
ได้รับการส่งเสริมการรู้
หนังสือ  มีความรู้และ
ทักษะในการอ่านออก
เขียนได้และคิดเลขได้ 
-  ร้อยละ  ๘๐  ของ
ผู้เรียนได้รับสื่อ/อุปกรณ์
การเรียนและได้รับการ
จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ได้
อย่างมีคุณภาพ 

๘๐ 



๒๕ 

 

ความรู้  และมี
ทักษะการ
ด าเนินชีวิตบน
พ้ืนฐานปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

แหล่งเรียนรู้  
และภูมิปัญญา 

๔.  ภาคี
เครือข่ายมี
ศักยภาพในการ
จัดการศึกษา
นอกระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัยและ
ภาคีเครือข่ายมี
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานและ
การจัด
การศึกษาที่มี
คุณภาพ 
 

ประสานความ
ร่วมมือภาคี
เครือข่าย 
 

๑  โครงการ
ประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
๒  โครงการ
พัฒนาการ
เรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
ภาคีเครือข่าย
ร่วมจัด 

- ร้อยละ  ๘๐ของ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาเข้าใจงาน  
กศน.และปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่ได้
อย่างมีคุณภาพ 
-  ร้อยละ  ๘๐  ของ
จ านวนผู้รับบริการเกิด
การเรียนรู้  มีทักษะใน
การแก้ปัญหาพัฒนา
ตนเอง  ชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ชุมชนมี
ศูนย์สาธิตและทดลอง
ด้านการศึกษาอาชีพ  
สร้างเครือข่าย  และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถี
ชีวิตได้ 

๘๐ 

๕.  ประชาชน
ได้รับโอกาสทาง
การศึกษาอย่าง
ทั่วถึง 
 

ขยายโอกาส
ทางการศึกษา
การศึกษานอก
ระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัย 

๑.การจัด
การศึกษาเพ่ือ
พัฒนาอาชีพ
เพ่ือการมีงาน
ท า 
๒.การจัด
การศึกษาเพ่ือ
พัฒนาทักษะ
ชีวิต 
๓.การจัด
การศึกษาเพ่ือ
พัฒนาสังคม
ชุมชน 

- ประชาชน 
ผู้เรียน
ผู้รับบริการงาน
ทุกกิจกรรม
จ านวน  
๕,๐๓๗  คน 
   

-  ร้อยละ  ๘๐  ของ
ประชาชนผู้รับบริการ
น าความรู้  ทักษะและ
ประสบการณ์ท่ีได้  
สร้างรายได้ให้กับตนเอง
และมีอาชีพที่ยั่งยืน 
-  ร้อยละ  ๘๐  ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทักษะ
ชีวิตมีคุณธรรม  
จริยธรรมในการ
ด ารงชีวิตอยู่บนพื้นฐาน
ความไม่ประมาทด าเนิน
ชีวิตอย่างมีความ

๘๐ 



๒๖ 

 

๔.การจัด
กระบวนการ
เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง 
๕.  การจัดการ
ศึกษาส าหรับ
ผู้สูงอายุ 

ปลอดภัยทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
-  ร้อยละ  ๘๐  ของ
กลุ่มเป้าหมายที่ข้าร่วม
กิจกรรมสามารถน า
ความรู้ที่ได้ไปพัฒนา
ชุมชน  สังคมตนเองให้
มีความเข้มแข็งและ
ยั่งยืน 

๖.  มีภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและ
แหล่งเรียนรู้
กระจายอยู่
อย่างพอเพียง
เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการ
การเรียนรู้ของ
ประชาชน 
 

ส่งเสริมแหล่ง
เรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
ให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ตลอด
ชีวิต  โดย
ร่วมกับภาคี
เครือข่ายตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

โครงการพัฒนา  
กศน.ต าบล   

กศน.ต าบล  
จ านวน  ๘  
แห่ง 

๑.  จ านวนแหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ที่มีความพร้อมในการ
ให้บริการ 
๒.  จ านวน  กศน.ต าบล  
ได้รับการพัฒนาตาม
เกณฑ์ 
๓.  ร้อยละของ
ผู้รับบริการใน  กศน.
ต าบลมีความพึงพอใจใน
ระดับดี 

๘๐ 

๗.  ส่งเสริมให้
ชุมชนจัดการ
ความรู้เพื่อ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

ขยายโอกาส
ทางการศึกษา
และการเรียนรู้
ตลอดชีวิต  สู่
ชุมชน
ครอบคลุมทุก
พ้ืนที่  ทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
 

โครงการพัฒนา
อาสาสมัคร  
กศน. 

จ านวน  ๑๑๐  
หมู่บ้าน   
หมู่บ้านละ  ๒  
คน 
จ านวน  ๒๒๐  
คน 

ร้อยละ  ๖๐  ของ
อาสาสมัคร  กศน.และ
อาสาสมัครอื่นๆใน
หมู่บ้าน  ได้ร่วมจัด  
แสดงความคิดเห็นหรือ
เสนอแนะข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนา 

๖๐ 

๘.  มีเทคโนโลยี  
สารสนเทศและ
การสื่อสารที่มี
ศักยภาพเพ่ือให้
การบริหาร  
การบริการ  
และการเรียนรู้
เกิดประสิทธิผล 

พัฒนาระบบ  
ICT  เพ่ือการ
การศึกษานอก
ระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัย 

- โครงการ
อบรม  ICT  
ส าหรับ
นักศึกษา  
กศน. 
-  โครงการ
อบรมเชิง
ปฏิบัติการใน

นักศึกษา  กศน.  
จ านวน  ๒๐๐  
คน 
-  ครู  กศน.
จ านวน  ๑๘  
คน 

๑.  ร้อยละผู้เรียน/
ผู้รับบริการที่เข้าถึงและ
ใช้บริการเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 
๒. ร้อยละผู้เรียน/
ผู้รับบริการมีความพึง
พอใจในการใช้
เทคโนโลยี 

๘๐ 



๒๗ 

 

การพัฒนา  
เวปไซส์  กศน.
ต าบล 

๓.  จ านวนระบบข้อมูล
สารสนเทศที่ให้บริการ
กับหน่วยงาน 

 
 
แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๗ 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ กลุ่ม 
เป้าหมาย 

เป้า 
หมาย 

พื้นที่ ระยะเวลา งบประมาณ 

๑.โครงการนิเทศ
ติดตามกิจกรรม  
กศน.แบบมีส่วน
ร่วม 

-เพ่ือส่งเสริมให้
สถานศึกษาบริหาร
หลักสูตร  จัด
กระบวนการเรียนรู้  
การวัดผล/
ประเมินผล/การ
นิเทศภายในอย่างมี
คุณภาพ 
-ส่งเสริมให้
สถานศึกษามีระบบ
ประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
ตามมาตรฐาน 
กศน. 
-เพ่ือให้ค าปรึกษา
เสนอแนะและเป็น
ที่พ่ึงในการพัฒนา
วิชาการของ
สถานศึกษา 

-กศน.ต าบล 
-ครู กศน.
ต าบล     

๘  แห่ง 
๑๓ คน 
 
 

กศน.ต าบลจัง
หาร 
กศน.ต าบลดง
สิงห์ 
กศน.ต าบล
ผักแว่น 
กศน.ต าบลม่วง
ลาด 
กศน.ต าบลแสน
ชาติ 
กศน.ต าบลดิน
ด า 
กศน.ต าบลยาง
ใหญ่ 
กศน.ต าบลปา
ฝา 

ไตรมาสที่  
๒ 

ไตรมาสที่  
๔ 

๒๐,๐๐๐.- 

๒.โครงการ
ส่งเสริมการอ่าน 

- เพ่ือส่งเสริมและ
ขยายโอกาสการ
อ่านการรู้หนังสือ
ให้กับประชาชน
กลุ่มเป้าหมายผู้ไม่รู้
หนังสือ ประชากร
วัยแรงงานให้
สามารถอ่านออก
เขียนได้คิดเลขเป็น 

-ผู้ไม่รู้
หนังสือ 
-ประชากร
วัยแรงงาน 

๓๖๐ 
คน 

กศน.อ าเภอจัง
หาร 

ไตรมาส  ๓ ๗๐,๐๐๐.- 



๒๘ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ กลุ่ม 
เป้าหมาย 

เป้า 
หมาย 

พื้นที่ ระยะเวลา งบประมาณ 

๓.การศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

-เพ่ือส่งเสริมและ
ขายโอกาสทาง
การศึกษาส าหรับผู้
พลาดโอกาสทาง
การศึกษาในการ
ยกระดับการศึกษา
ให้สูงขึ้น 

ประชาชนใน
เขตพ้ืนที่
อ าเภอจัง
หาร 

๑,๒๐๕ 
คน 

พ้ืนที่  ๘  
ต าบล 

ไตรมาส  ๓ ๙๗๐,๗๑๐.- 

๔.การศึกษาเพ่ือ
พัฒนาอาชีพ 

-เพ่ือจัดและ
ส่งเสริมอาชีพให้มี
งานท า 
-เพ่ือพัฒนา
สมรรถนะของ
ประชาชนและ
ชุมชนให้สามารถ
สร้างสรรค์และ
แข่งขันอาชีพได้
อย่างยั่งยืน 

-ประชากร
วัยแรงงาน
อายุ ๔๐-๕๙ 
ปี 
-กลุ่มอาชีพ 
 

๖๘๐ 
คน 

๘  ต าบลในเขต
พ้ืนที่อ าเภอจัง
หาร 

ไตรมาสที่  
๒ 

ไตรมาสที่  
๔ 

๓๒๘,๐๐๐.- 

๕.การจัด
การศึกษาเพ่ือ
พัฒนาทักษะชีวิต 

-เพ่ือส่งเสริมให้
ประชน
กลุ่มเป้าหมายได้รับ
ความรู้ที่ตนเอง
สนใจและต้องการ
เรียน 
-เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนมีโอกาส
พัฒนาความรู้และ
ฝึกทักษะพ้ืนฐานใน
การด ารงชีวิตได้
อย่างเหมาะสม 

-นักศึกษา  
เยาวชนและ
ประชากรวัย
แรงงาน 
๑๕-๕๙ ป ี
และกลุ่ม
ผู้สูงอายุ 

๓๖๐  
คน 

-กศน.อ าเภอจัง
หาร 
-  ๘  ต าบลใน
พ้ืนที่อ าเภอจัง
หาร 

ไตรมาสที่  
๒ 

ไตรมาสที่  
๔ 

๒๘,๐๐๐.- 

๖.การพัฒนา
อาสาสมัคร กศน. 

-พัฒนาอาสาสมัคร 
กศน.โดย
กระบวนการมีส่วน
ร่วมที่มีคุณภาพ
อย่างยั่งยืน 

-อาสาสมัคร 
กศน.และ
อาสาสมัคร
อ่ืนๆ 

๒๒๐  
คน 

-กศน.อ าเภอจัง
หาร 
-๘  ต าบลใน
พ้ืนที่อ าเภอจัง
หาร 

ไตรมาสที่  
๒ 

ไตรมาสที่  
๔ 

๓๐,๐๐๐.- 



๒๙ 

 

-ส่งเสริมให้ผู้มีจิต
อาสาเข้ามาเป็นทีม
ร่วมกับครู กศน. 
-เพ่ือพัฒนาการมี
ส่วนร่วมของ
อาสาสมัคร 

๗.การจัด
การศึกษาเพ่ือ
พัฒนาสังคมและ
ชุมชน 

-เพ่ือเสริมสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ 
เพ่ือแก้ไขปัญหา
และพัฒนาชุมชน 
-เพ่ือให้ชุมชน
สามารถจัดการ
ความรู้ภายใน
ชุมชนได้อย่างยั่งยืน 

ประชากรวัย
แรงงาน 

๓๖๐  
คน 

-กศน.อ าเภอจัง
หาร 
-๘  ต าบลใน
พ้ืนที่อ าเภอจัง
หาร 

ไตรมาสที่  
๑ - ไตรมาส

ที่  ๔ 

๙๒,๔๒๔.- 

๘.การจัด
กระบวนการ
เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง 

-เพ่ือจัด
กระบวนการเรียนรู้
ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 
-เพ่ือพัฒนา กศน.
ต าบลให้เป็น
ศูนย์กลางการ
เรียนรู้ในชุมชน 
ศูนย์สาธิต และ
ทดลองด้าน
การศึกษาอาชีพ 
สร้างเครือข่าย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
วิถีพอเพียง 

ประชากรวัย
แรงงาน 
๑๕-๕๙ ป ี

๘๐๐ 
คน 

-  ๘  ต าบลใน
พ้ืนที่อ าเภอจัง
หาร 

ไตรมาสที่  
๑ -  ไตร
มาสที่  ๔ 

๖๒,๑๐๐.- 

๙.การพัฒนา
คุณภาพการจัด
การศึกษานอก
ระบบ 

-ฝึกอบรมบุคลากร
ด้วยรูปแบบที่
หลากหลาย เช่น 
ศึกษาดูงาน/อบรม
กลุ่มใหญ/่กลุ่มย่อย 
-ส่งเสริมการพัฒนา
ความรู้ของบุคลากร
ให้มีสมรรถนะ 

ครู กศน./
เจ้าหน้าที/่
ภาคี
เครือข่าย 

๕๐  
คน 

-  ๘  ต าบลใน
พ้ืนที่อ าเภอจัง
หาร 

ไตรมาสที่  
๑ - ไตรมาส

ที่  ๔ 

๓๐,๐๐๐.- 

๑๐.การศึกษา -ส่งเสริมสนับสนุน ผู้สูงอายุทั้ง ๒๔๐  -  ๘  ต าบลใน ไตรมาสที่  ๒๘,๐๐๐.- 



๓๐ 

 

ส าหรับผู้สูงอายุ การจัดการศึกษา
นอกระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัยให้กับ
ผู้สูงอายุที่อยู่นอก
ระบบโรงเรียน 
-จัดกิจกรรมให้
สอดคล้องกับสภาพ
กลุ่มเป้าหมาย  

๘ ต าบล คน พ้ืนที่อ าเภอจัง
หาร 

๑ -  ไตร
มาสที่  ๔ 

๑๑.การจัดกระ
การเรียนรู้ใน
โครงการ
พระราชด าริและ
โครงการพิเศษ 

๑ เพ่ือพัฒนา  
กศน.ต าบลให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 
๒  เพ่ือให้เป็น
ศูนย์กลางการ
เรียนรู้ในชุมชน  
เป็นศูนย์สาธิต  
และทดลองด้าน
การอาชีพ  ส่งเสริม
การจัดการความรู้สู่
ชุมชน 

นักศึกษา
ประชาชน
ทั่วไป 

 ๘  
แห่ง 

กศน.ต าบลจัง
หาร 
กศน.ต าบลดง
สิงห์ 
กศน.ต าบล
ผักแว่น 
กศน.ต าบลม่วง
ลาด 
กศน.ต าบลแสน
ชาติ 
กศน.ต าบลดิน
ด า 
กศน.ต าบลยาง
ใหญ่ 
กศน.ต าบลปา
ฝา 

ไตรมาสที่  
๑ 

_  ไตรมาสที่  
๔ 

๕,๐๐๐.- 

๑๒.การศึกษา
ส าหรับคนพิการ 
 

-ส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการศึกษา
นอกระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัยให้กับผู้
พิการที่อยู่นอก
ระบบโรงเรียน 
-จัดการศึกษาให้
เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย 

นักศึกษาผู้
พิการ 

๑๐ คน กศน.อ าเภอจัง
หารและ  กศน.
ต าบลทั้ง  ๘  
แห่ง 

ไตรมาสที่  
๑ - ไตรมาส

ที่  ๔ 

๒๐,๐๐๐.- 

๑๓.โครงการ
ประชุม

-เพ่ือให้ครู  กศน.
ต าบลและครู  

คณะกรรมก
าร

๓๒ คน กศน.อ าเภอจัง
หาร 

ไตรมาสที่  
๑ - ไตรมาส

๑๐,๒๐๐.- 



๓๑ 

 

คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

กศน.ทุกต าแหน่ง  
มีความรู้ในการท า 
เวปไซส์ของตนเอง
เพ่ือเป็นฐานข้อมูล
ต่างๆในการสืบค้น
ความรู้ที่ต้องการ
และเป็นการเสนอ
งานที่ตนเองได้
ปฏิบัติ 
-เพ่ือเป็นกระดาน
แลกเปลี่ยนความรู้
และความคิดเห็น 

สถานศึกษา
และ
บุคลากร 
กศน.อ าเภอ
จังหาร 

ที่  ๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหม
าย 

เป้าหม
าย 

พื้นที่ ระยะเวลา งบประมาณ 

๑๔.โครงการบ้าน
หนังสืออัจฉริยะ 

๑.เพ่ือพัฒนา
ความสามารถใน
การอ่านของ
ประชาชน ให้อ่าน
คล่อง และการอ่าน
เชิงคิด วิเคราะห์
พ้ืนฐานโดยใช้
เทคนิควิธีการ และ
สื่อที่มีคุณภาพ 
๒.เพ่ือพัฒนา
ประชาชนในชุมชน
ให้มีนิสัยรักการอ่าน 
ใฝ่เรียนรู้โดย
ปลูกฝังและสร้าง
เจตคติให้เป็น
ประโยชน์และ
ความส าคัญ 

จ านวน
หมู่บ้านใน
เขตพ้ืนที่
อ าเภอจัง
หาร 

๕๕ 
หมู่บ้า
น 

หมู่บ้านในเขต
พ้ืนที่อ าเภอจัง
หาร 

ไตรมาสที่  ๑ 
-  ไตรมาสที่  

๔ 

๕๕๙,๙๐๐ 

๑๕.โครงการ
ประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

๑.เพ่ือพัฒนา
คุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาให้
เกิดประโยชน์สูงสุด
กับผู้เรียน 
ผู้รับบริการ 
๒.เพ่ือพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้
ความเข้าใจ และ
สามารถด าเนินการ
ประกันคุณภาพ
ภายในของ
สถานศึกษาได้อย่าง
ต่อเนื่อง 
๓.เพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการรับการ
ประเมินภายนอก

กศน.อ าเภอ
จังหารและ
บุคลากร 
กศน.อ าเภอ
จังหาร 

จ านวน 
๑ แห่ง 
จ านวน 
๒๑ คน 

กศน.อ าเภอจัง
หาร 

ไตรมาสที่  ๑ 
-  ไตรมาสที่  

๔ 

๑๑,๙๕๙ 



๓๓ 

 

จากส านักงาน
รับรองมาตรฐาน
และประเมิน
คุณภาพการศึกษา 

๑๖.โครงการ
ประเมินเทียบ
ระดับการศึกษา 

๑.เพ่ือเปิดโอกาสให้
ผู้มีความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์ และ
คุณธรรม จริยธรรม
ได้รับการรับรอง
คุณวุฒิทางการ
ศึกษา 
๒.เพ่ือสร้าง
แรงจูงใจให้กับ
บุคคลทั่วไปมีความ
กระตือรือร้นที่จะ
แสวงหาความรู้เพิ่ม
ทักษะและสั่งสม
ประสบการณ์
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
๓.เพ่ือสนองความ
ต้องการ การ
ยอมรับความรู้และ
ประสบการณ์ของผู้
เข้ารับการประเมิน
เทียบระดับ
การศึกษา ซึ่งจะท า
ให้ความมั่นใจใน
ตนเองมั่นใจทาง
สถานภาพทาง
สังคม 

ประชาชน
ทั่วไปผู้มี
ความรู้และ
ประสบการ
ณ์ในเขต
พ้ืนที่อ าเภอ
จังหารและ
อ าเภอเชียง
ขวัญ 

๕ คน อ าเภอจังหาร ไตรมาสที่  ๑ 
-  ไตรมาสที่  

๔ 

๑๐,๐๐๐ 

๑๗.โครงการ
ยกระดับการศึกษา
ประชาชนจบ
การศึกษาในระดับ
สูงสุดของ
การศึกษาขั้น

๑.เพ่ือเปิดโอกาสให้
ผู้มีอายุไม่น้อยกว่า 
๒๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
น าความรู้
ความสามารถ 
ประสบการณ์ และ

ประชาชน
ทั่วไป 

๓๗ คน อ าเภอจังหาร ไตรมาสที่  ๑ 
-  ไตรมาสที่  

๔ 

๓๐,๐๐๐ 



๓๔ 

 

พ้ืนฐาน คุณธรรม จริยธรรม 
ได้รับการรับรอง
คุณวุฒิทางการ
ศึกษา 
๒.เพ่ือสร้าง
แรงจูงใจให้กับ
บุคคลทั่วไปมีความ
กระตือรือร้นที่จะ
แสวงหาความรู้ 
เพ่ิมทักษะและสั่ง
สมประสบการณ์
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
๓.เพ่ือสนองความ
ต้องการ การ
ยอมรับความรู้ และ
ประสบการณ์ของผู้
เข้ารับการประเมิน
เทียบระดับ
การศึกษาซึ่งจะท า
ให้ความมั่นใจใน
ตนเองมั่นใจ
สถานภาพทาง
สังคม 

๑๘.โครงการศูนย์
ฝึกอาชีพชุมชน 

๑.เพ่ือให้ประชาชน
ได้เรียนรู้อาชีพตาม
หลักสูตร OTOP 
เพือ่เลือกเป็น
แนวทางในการ
ประกอบอาชีพ
สร้างรายได้ให้กับ
ตนเองและ
ครอบครัว 
๒.เพ่ือพัฒนาระบบ
บริหารจัดการธุรกิจ
อย่างเป็นระบบและ
พัฒนาฐานข้อมูลให้
สามารถน าไปใช้ใน

พ้ืนที่อ าเภอ
จังหาร ๘ 
ต าบล 

๖๘๐ 
คน 

พ้ืนที่อ าเภอจัง
หาร ๘ ต าบล 

ไตรมาสที่  ๑ 
-  ไตรมาสที่  

๔ 

๓๒๘,๐๐๐ 



๓๕ 

 

การด าเนินการฝึก
อาชีพตามหลักสูตร 
๓.เพ่ือพัฒนา
กระบวนการจัดการ
รู้และฝึกอบรม ที่
เน้นการปฏิบัติและ
การศึกษาดูงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
น าไปใช้ประกอบ
อาชีพได้จริง 

๑๙.โครงการ
ห้องสมุด “เฉลิม
ราชกุมารี” อ าเภอ
จังหาร 

๑.เพ่ือปรับปรุง
ห้องสมุด “เฉลิม
ราชกุมารี” อ าเภอ
จังหาร ให้อยู่ใน
สภาพคงทน โดด
เด่น สวยงามสม
พระเกียรติ พร้อม
รับบริการยิ่งข้ึน 
๒.เพ่ือเก็บรวบรวม
และแสดงพระราช
นิพนธ์ของสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารีและ
พระราชนิพนธ์ของ
พระบรมวงศานุวงศ์
ในราชวงค์จักรี 

ห้องสมุด 
“เฉลิมราช
กุมารี” 
อ าเภอจัง
หาร 

๑ แห่ง ห้องสมุด 
“เฉลิมราช
กุมารี” อ าเภอ
จังหาร 

ไตรมาสที่  ๑ 
-  ไตรมาสที่  

๔ 

๒๓๖,๐๐๐ 

๒๐.โครงการ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการ
วิจัย 

๑.เพ่ือให้บุคลากร 
กศน.อ าเภอจังหาร
มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการ
ขั้นตอนการวิจัยเชิง
คุณภาพ 
๒.เพ่ือให้บุคลากร 
กศน.อ าเภอจังหาร
รู้จักการวิเคราะห์

บุคลากร 
กศน.อ าเภอ
จังหาร 

๑๙ คน กศน.อ าเภอจัง
หาร 

ไตรมาสที่  ๑ 
-  ไตรมาสที่  

๔ 

๒๐,๐๐๐ 



๓๖ 

 

ข้อมูลและการเขียน
รายงานการวิจัยเชิง
คุณภาพได้ 

 
 
 
เป้าหมายความส าเร็จรายมาตรฐาน 

มาตรฐาน รายละเอียดมาตรฐาน คะแนนเต็ม เป้าหมายความส าเร็จ 
ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ ๓๕ ๓๒.๙๕ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๒ คุณภาพการจัดการศึกษา/การ

ให้บริการ 
๒๕ 

๒๑.๖๐ ดี 

มาตรฐานที่ ๓ การบริหารการศึกษา ๑๐ ๙.๖๐ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๔ การประกันคุณภาพการศึกษา ๑๐ ๘.๘๖ ดี 
มาตรฐานที่ ๕ อัตลักษณ์ของสถานศึกษา ๑๐ ๙.๐๐ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๖ มาตรการส่งเสริม ๑๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 

ภาพรวมสถานศึกษา ๑๐๐ ๙๒.๐๑ ดีมาก 

๒.๒  ผลการด าเนินงานของสถานศึกษา 
ผลการด าเนินงานของสถานศึกษาในรอบ ๒  ปีท่ีผ่านมาและปีที่ประเมินตนเองดังนี้ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณปี ๒๕๕๕ งบประมาณปี๒๕๕๖ งบประมาณปี ๒๕๕๗ 
เป้าหมาย ผลผลิต เป้าหมาย ผลผลิต เป้าหมาย ผลผลิต 

๑. การศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๒,๙๑๙ ๒,๙๑๙ ๓,๐๓๑ ๓,๐๓๑ 
๒,๓๒๗ ๒,๓๒๗ 

๒. การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ ๑,๒๘๐ ๑,๙๒๐ ๔๘๐ ๘๔๐ ๖๘๐ ๘๖๓ 
๓. การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะ
ชีวิต 

๔๖๐ ๕๓๖ ๑๖๐ ๓๘๕ 
๓๖๐ 

 
๔๓๔ 

๔. การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคม
และชุมชน 

๔๘๐ ๕๙๓ ๔๘๐ ๙๐๑ 
๓๖๐ ๙๒๗ 

๕. การจัดการศึกษาตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๘๐๐ ๘๗๔ ๘๐๐ ๘๐๐ 
๘๐๐ ๘๔๗ 

๖. ส่งเสริมการรู้หนังสือ ๑๐๕ ๑๒๕ ๗๐ ๙๗ ๓๖๐ ๔๒๐ 

๗. อาสาสมัคร กศน. ๒๒๐ ๒๒๐ ๒๒๐ ๒๒๐ ๒๒๐ ๒๒๐ 

๘. กิจกรรมผู้สูงอายุ ๕๐ ๑๐๐ ๕๐ ๑๐๐ ๒๔๐ ๓๒๐ 

๙. กิจกรรมห้องสมุดการเรียนรู้ตาม ๕,๐๐๐ ๘,๓๔๔ ๕,๐๐๐ ๘,๙๔๖ ๕,๐๐๐ ๘,๙๘๑ 



๓๗ 

 

อัธยาศัย 

๑๐. กิจกรรมอื่นๆ(ระบ)ุ  
-การยกระดับการศึกษาประชาชนจบ
การศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

 
- 

 
- 

 
๗๗ 

 
๗๗ 

 
 

๓๗ 

 
 

๓๗ 

 
รวมทั้งสิ้น ๑๑,๓๑๔ ๑๕,๖๓๑ ๑๐,๓๖๘ ๑๕,๓๙๗ ๑๐,๔๒๙ ๑๕,๔๒๑ 

 
สรุปผลการปรับปรุงและพัฒนาในรอบปีที่ผ่านมา 
 จากผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วย การประเมินตนเอง การประเมินคุณภาพ
สถานศึกษาโดยต้นสังกัดและผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ได้น าข้อเสนอแนะมาก าหนดแนว
ทางการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษา ดังนี้ 
 

ข้อเสนอแนะผลการประเมิน 
ตนเอง ต้นสังกัด สมศ. 

๑.  การพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษา 
๒.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับต่ า 
๓.  ไม่มีอัตราบุคลากรสนับสนุนการ
ด าเนินงาน  การเงิน  พัสดุ  ธุรการ
และผู้ดูแลระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 
๔.  ครูยังขาดการท าวิจัยในชั้นเรียน
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพ 
๕.  จัด  ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่
ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 
๖.  การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศให้เป็นปัจจุบันและ
ทันสมัยและครบถ้วน 
๗.  การพัฒนาบุคลากรให้เป็นบุคคล

  การจัดการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กศน.อ าเภอจัง
หาร  
๑  ควรพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
ผู้รับบริการให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในหมวดวิชาพ้ืนฐาน 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ 
ภาษาไทย เพิ่มขึ้น  
๒  ควรมีการติดตามผู้ส าเร็จ
การศึกษาว่าได้น าความรู้ไปใช้ใน
การศึกษาต่อ เลื่อนต าแหน่งงาน ไป
สมัครงาน หรือน าไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตหรือไม่ และให้ได้ข้อมูลที่
ใช้เป็นสารสนเทศได้ เพื่อใช้ในการ
บริหารองค์กร 
๓  ควรจัดท าเอกสารการประเมิน
ดังต่อไปนี้ให้สมบูรณ์ เช่น การ
ประเมินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
(กพช.) การประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ การประเมินการอ่าน คิด 
วิเคราะห์และเขียน ของนักศึกษา 

๑.  ควรน าผลการประเมินการใช้
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานมา
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย  
เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง 
๒.  ควรพัฒนาผลการทดสอบ
รายวิชาภาษาไทยในระดับ
ประถมศึกษาให้สูงขึ้น  โดยศึกษา
ปัญหาแล้วน ามาแก้ไขระบบอย่าง
ต่อเนื่องและมีความยั่งยืนในการ
พัฒนา 
๓.  ควรติดตามและประเมินผล
หลักสูตรการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ
แล้วน าผลการประเมินไปปรับปรุง
หลักสูตรให้เหมาะสม  ทันสมัย
อย่างต่อเนื่อง 
๔.  ควรประเมินผลการด าเนินงาน
และการให้การบริการห้องสมุดและ
ร่องรอยของการปรับปรุง  พัฒนา 
๕.  ควรน าข้อมูลและผลการ
ประเมินการด าเนินงานตามแผนไป
ใช้ในการตัดสินใจและปรับปรุงงาน



๓๘ 

 

แห่งการเรียนรู้ใฝ่เรียนรู้อยู่เสมอ 
๘.  การพัฒนาหลักสูตร  สื่อการ
เรียนการสอน  รวมทั้งเทคโนโลยีให้
ทันสมัยและเพียงพอแก่ความ
ต้องการของผู้เรียนผู้รับบริการ 
๙.  การพัฒนาห้องสมุดประชาชน
อ าเภอให้เป็นห้องสมุดมีชีวิตอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

หรือ การประเมินโครงการ กิจกรรมที่
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม การ
ประเมินโครงการหรือกิจกรรม
เกี่ยวกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข การประเมินโครงการ
หรือกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งเสพติด การ
ประเมินโครงการหรือกิจกรรมที่ฝึก
ทักษะในการคิดเป็น การประเมิน
เกี่ยวกับการแสวงหาความรู้มีทักษะ
ในการท างานและท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
ให้สมบูรณ์ครบถ้วน โดยให้ศึกษาจาก
คู่มือการด าเนินงานหลักสูตร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (เป็น
ตัวอย่าง)  

ตามแผนอย่างเป็นระบบ 
๖.  ควรน าผลการประเมินการ
ด าเนินงานตามแผนไปปรับปรุงกล
ยุทธ์และจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
๗.  ควรพิจารณาเสริมสร้างขวัญ
ก าลังใจบุคลากรโดยมอบหมาย
หน้าที่ให้ปฏิบัติตามความเหมาะสม  
จัดปัจจัยอ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติตามสมควร  จัดสวัสดิการ
ภายในส่วนราชการ  รวมทั้งมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙ 

 

บทที่ ๓ 
ผลการประเมินตนเอง 

  สถานศึกษาประเมินตนเองตามมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย  จ านวน  ๖   มาตรฐาน ๒๖ ตัวบ่งชี้  ได้ผลการประเมินดังนี้ 
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
          สถานศึกษาก าหนดเป้าหมายความส าเรจ็ของมาตรฐานที ่๑ ไว้ที่ค่า  ระดับคุณภาพระดับ ดี 
 ซึ่งสถานศึกษาได้ประเมินตนเองในมาตรฐานที่ ๑ ดังนี้ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน น้ าหนัก 
(คะแนน) 

ระดับคุณภาพ 
คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ    
ตัวบ่งชี้ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๓ ๒.๖๐ ดี 
ตัวบ่งชี้ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 

๓ 
๒.๙๒ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ ๓ เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๓ ๒.๗๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ ๔ ผู้เรียน คิดเป็น/ท าเป็น ๓ ๒.๔๘ ดี 
ตัวบ่งชี้ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๑๐ 
๙.๙๘ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ ๖ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนการศึกษา
ต่อเนื่อง 

๕ 
๔.๘๓ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ ๗ ผู้เรียนมีงานท าหรือมีรายได้เสริม มีทักษะใน
การท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติที่ดี
ต่ออาชีพสุจริต 

๕ 
๔.๕๓ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ ๘  ความพึงพอใจต่อการให้บริการการศึกษา
ตามอัธยาศัย 

๓ 
๒.๘๖ ดีมาก 

ผลรวมคะแนนคุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ ๓๕ ๓๒.๙๐ ดีมาก 
  
             ผลการประเมินตนเองดังกล่าว เกิดจากความตระหนกัและความพยายามในการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมของสถานศึกษา ดังต่อไปนี้ 
ข้อมูลความตระหนัก 
 กศน.อ าเภอจังหาร  มุ่งเน้นให้ผู้เรียน/ผู้รับบริการมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี  โดยมีการสร้างความ
ตระหนักและความส าคัญให้กับผู้เรียนและผู้รับบริการในการดูแลสุขภาพของตนเอง  เช่นการให้ความรู้เกี่ยวกับ
สุขภาพอนามัย  และแนะน าให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปี  การให้ความรู้ความส าคัญในสิทธิประโยชน์ของการมี
บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า  บัตรประกันสังคมรวมถึงสิทธิประโยชน์ด้านสวัสดิการการรักษาพยาบาลตามท่ีรัฐจัด
ให้  นอกจากนี้ สถานศึกษายังได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมในด้านการออกก าลังกาย  เช่น  โครงการแข่งขันกีฬา  กศน.
สัมพันธ์  ในทุกๆปี  และมีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถเพ่ือเสริมสร้างความมั่นใจใน



๔๐ 

 

ตนเอง  เกิดความภูมิใจและเห็นคุณค่าในตนเอง  และมีสุขภาพจิตที่ดี  มีความสดใสร่าเริง  เช่นโครงการแข่งขัน
ความสามารพิเศษ  สู่สุดยอด กศน.   
          สถานศึกษาไดก้ าหนด  คุณธรรม  จรยิธรรมและค่านยิมทีพึ่งประสงค์ท่ีผูเ้รยีนจะตอ้งผา่นการประเมินตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด  ในหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  ปฏิบัติตนตาม
กฎระเบียบของสถานศึกษา  สังคม ประเทศชาติ  โดยปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายทั้งด้านการเรียน  ครอบครัว  
สังคมและประเทศชาติ  มีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  ด้วยการสร้างจิตส านึกในการแสวงหาข่าวสาร  ข้อมูล  
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อเท็จจริงความคิดเห็น  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดเป็น  ท าเป็น ซึ่งจะ
น าสู่การแก้ปัญหาได้ส าเร็จตามเป้าหมาย  การเข้าถึงแหล่งบริการอย่างหลากหลาย  จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  ซึ่งจากผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ กศน.อ าเภอจังหาร ในปีงบประมาณ  
๒๕๕๕   มีค่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน    ใน ๕ กลุ่มสาระ 
ค่าเฉลี่ย  ISD  ของประเทศ  อยู่ในระดับ ๕.๑๔  ซึ่งมีค่าอยู่ใน  ระดับ ต้องปรับปรุง  ซึ่งจากผลการที่ได้ท าให้ กศน. 
อ าเภอจังหาร  มีการพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
และจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ในด้านวิชาการ  การเข้าค่ายเรียนรู้ในหมวดวิชาต่างๆ  การติวเข้ม  การ
สอนเสริม  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้การท าโครงงาน  เป็นต้น ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ส่งผลโดยตรงกับผู้เรียน
และผู้รับบริการในเรื่องการมีทักษะในการเรียนรู้  ท าให้ผู้ส าเร็จการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน  ซึ่งในปีงบประมาณ  ๒๕๕๙  ผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน    ใน ๕ กลุ่มสาระ ค่าเฉลี่ย  ISD  ของประเทศ   สูงขึ้น   อยู่ในระดับ ๙.๙๘  มีค่าอยู่ในระดับ  ดีมาก  
นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  โดย
ใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อน าไปใช้ในการจัดกิจกรรม/โครงการมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์  ท าให้ผู้เรียน/ผู้รับบริการ  เกิดความ
ตระหนักในด้านคุณธรรม  จริยธรรม  มีความเป็นอยู่ในชีวิตประจ าวันอย่างมีความสุข  โดยน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์กับการด าเนินชีวิตอย่างลงตัวและสอดคล้องกับปรัชญาของสถานศึกษาท่ีว่า  “คิด
เป็น  ท าเป็น  แก้ปัญหาเป็น”   
          กศน.อ าเภอจังหาร มีการจัดกระบวนการจัดการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ  ตามหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง  
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน  โดยไม่แบ่งระดับชั้น  มีลักษณะเป็นหลักสูตรสั้นๆ  ที่มีเนื้อหาจบในตัว โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจและทักษะเพ่ือการประกอบอาชีพ หรือพัฒนาทักษะต่างๆ   เพ่ือการ
พัฒนาอาชีพ  โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  เพ่ือการมีงานท า  มีการฝึกทักษะ
อาชีพ  การพัฒนากลุ่มอาชีพท่ีมีอยู่ในชุมชน  ท าให้ผู้เรียนมีงานท า  มีรายได้เสริม  มีทักษะในการท างาน  สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริตที่ตนเองเลือก  หรือเพ่ือการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ  โดย
มีการด าเนินโครงการพัฒนาทักษะชีวิต  ทั้งด้านคุณธรรม  จริยธรรม  การป้องกันยาเสพติด  ความปลอดภัยใน
ทรัพย์สิน  หรือเพ่ือการพัฒนาสังคมและชุมชน  โดยมีการด าเนินการในเรื่องของการอบรมพัฒนาการเรียนรู้
ระบอบประชาธิปไตย อันพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และ กศน.อ าเภอจังหารได้จัดกระบวนการเรียนรู้ตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนในการพัฒนาชุมชนของตนเองให้เป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  พร้อมกันนี้ กศน.จังหารได้มีการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้  และการให้บริการการศึกษาตามอัธยาศัย ที่สร้างความพึงพอใจต่อกระบวนการและการจัดกิจกรรม
ให้บริการ  เช่น การพัฒนา ห้องสมุดประชาชน  “เฉลิมราชกุมารี” อ าเภอจังหาร  การพัฒนา กศน.ต าบล  การจัด
แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมการอ่าน เช่นการจัดบ้านหนังสืออัจฉริยะ  การจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน  ในวันส าคัญต่างๆ  การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ในกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่   



๔๑ 

 

ข้อมูลความพยายาม 
  กศน.อ าเภอจังหาร  จัดกิจกรรมตามหลักสูตรสถานศึกษา  และมีการน าข้อเสนอแนะเพ่ือการ
พัฒนา  จากการประเมินคุณภาพสถานศึกษาจากต้นสังกัด  และการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)สมศ  มาวางแผนการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
หลักสูตร และแก้ไขปัญหา  ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน/ผู้รับบริการ  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะ  ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง  ในด้านต่างๆ  ทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  สติ  ปัญญา  สามารถน าเอาความรู้ต่างๆที่ได้
จากการเรียนรู้และการศึกษาค้นคว้าน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  ได้อย่างเหมาะสมและสามารถคิดวิเคราะห์
ได้อย่างมีเหตุผล   
หลักฐานการประกอบการด าเนินงาน 
               ๑.  แผนปฏิบัติงานประจ าปี/โครงการ/แผนปฏิบัติงาน  กศน.ต าบล 
               ๒.  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและมอบหมายภารกิจให้ผู้รับผิดชอบ 
               ๓.  บันทึกรายงานการประชุมของสถานศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๔.  สมุดบันทึกการตรวจสุขภาพของผู้เรียน/บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า/บัตรประกันตน 
  ๕.  เอกสารหลักฐานกิจกรรม  กพช.ของผู้เรียน 
              ๖.  แบบสรุปโครงการ/กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
              ๗.  บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
  ๘.  แบบประเมินคุณธรรม  จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ๙.  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูและการมอบหมายงานที่เกี่ยวข้อง 
  ๑๐.  ผลงานของผู้เรียน/โครงงาน/แบบฝึกหัด/แฟ้มสะสมงาน 
  ๑๑.  สมุดบันทึกการเรียนรู้ของผู้เรียน 
              ๑๒.  บัตรสมาชิกห้องสมุดประชาชน 
  ๑๓.  โปรแกรมงานทะเบียนนักศึกษา 
  ๑๔.  ผลการสอบปลายภาคเรียน 
              ๑๕.  ผลการเปรียบเทียบค่าร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  ๑๖.  หลักสูตร/โปรแกรมการเรียนของครู/วิทยากร/ผู้สอน 
  ๑๗.  ทะเบียนผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง 
  ๑๘.  รายงานผลการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรม 
               ๑๙.  บันทึกผลการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผน 
  ๒๐.  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการด าเนินงาน/วิทยากร/ผู้สอน 
  ๒๑.  สรุปผลการวัดผลประเมินผลการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร/โครงการ 
  ๒๒.  สรุปผลการจบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง 
  ๒๓.  ภาพถ่ายกิจกรรมการจัดการเรียนรู้/ความส าเร็จของผู้เรียน 
             ๒๔.  แบบสอบถามและเครื่องมือติดตามผลผู้เรียน 
            ๒๕.  แผนการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย/โครงการที่เกี่ยวข้อง 
            ๒๖.  รายงานผลการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย/โครงการที่เกี่ยวข้อง 
            ๒๗.  รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนผู้รับบริการที่มีต่อการจัดการศึกษาตาม



๔๒ 

 

อัธยาศัย 
            ๒๘.  ภาพถ่ายกิจกรรม 
สรุปผลการประเมินตนเองในมาตรฐานที่ ๑ 
 จากการประเมินตนเองของสถานศึกษาในมาตรฐานที่ ๑ พบว่าสถานศึกษา บรรลุ ตามเป้าหมาย
ความส าเร็จของมาตรฐานที่ ๑ ที่ก าหนดไว้ โดยมีจุดเด่น จุดควรพัฒนาและข้อเสนอแนะในการพัฒนา  ดังนี้  
 จุดเด่น 
  ๑. มุ่งเน้นให้ผู้เรียน/ผู้รับบริการมีมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี  มีสมุดบันทึกสุขภาพประจ าตัว
ผู้เรียน  โดย  กศน.อ าเภอจังหารได้ร่วมกับเครือข่ายคือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลทุกต าบลในการ
ดูแลสุขภาพของผู้รับบริการ  โดยมีอาสาสมัครสารธารณสุขประจ าหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านได้ด าเนินการช่วยเหลืออีก
แรงหนึ่ง 
             ๒. กศน.อ าเภอจังหารได้จัดกิจกรรม ที่มีกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  และจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในทุกด้าน ทั้งด้านวิชาการ  ด้านคุณธรรมจริยธรรม  ด้านการอยู่ร่วมในสังคม  
ด้านการใช้สื่อต่างๆในการศึกษาค้นคว้า  ท าให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาท่ีได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของการศึกษา
ชาติ อีกทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียน/ผู้รับบริการมีความรู้และทักษะชีวิตในการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  
หลีกเลี่ยงปัญหาในด้านต่างๆ  โดยใช้กระบวนการคิด  ซึ่งมีข้อมูลที่เก่ียวกับตนเอง  สังคมและวิชาการ  และตาม
หลักจริยธรรมที่ดีงาม  ที่ไม่ท าให้ผู้อื่นเดือดร้อน 
 จุดควรพัฒนา 
  ๑. กศน.อ าเภอจังหาร  ควรพัฒนา ในการคิดเป็น  ท าเป็น  ของผู้เรียนผู้รับบริการ  เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถคิดแก้ปัญหาได้ส าเร็จตามเป้าหมาย  โดยใช้กระบวนการคิด  ซึ่งผู้เรียนจะต้องรู้จักการน าข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง  สังคม  และวิชาการท่ีไม่เดือดร้อนมาเป็นกระบวนการใช้ปัญญาในการพิจารณาตัดสินใจในวิถีทางที่
เหมาะสม  ซึ่งจะต้องใช้เหตุผลในการเปรียบเทียบ ที่เกิดจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูที่ต้องการให้
ผู้เรียนมีคุณลักษณะของผู้ที่คิดเป็น 
 ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
               ๑. คุณภาพของผู้เรียน ผู้ส าเร็จการศึกษานอกระบบยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด ผู้เรียนยังไม่
จบหลักสูตรตามโครงสร้าง  การติดตามผู้เรียนที่จบหลักสูตร ยังไม่เป็นระบบ ข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือต้องมีการส ารวจ
อย่างจริงจัง และ จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ   ครูต้องมีการจัดท าแผนการเรียนรู้เป็นรายบุคคล / การประเมิน
ความพึงพอใจ / แฟ้มนักศึกษารายบุคคล และน าผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ต่อไป   ครูควรมีการ
ติดตามนักศึกษาท่ีขาดการติดต่อครูและการเรียนรู้  การสอบที่ต่อเนื่อง  และให้มีการนิเทศ   ติดตามผลการจัดการ
เรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
             
 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 

 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ ๒ คุณภาพการจัดการศึกษา /การให้บริการ 
สถานศึกษาก าหนดเป้าหมายความส าเร็จของบมาตรฐานที่  ๒  ไว้ที่ค่า  ระดับคุณภาพ  ดี 
ซึ่งสถานศึกษาได้ประเมินตนเองในมาตรฐานที่ ๒ ดังนี้ 

มาตรฐาน น้ าหนัก 
(คะแนน) 

ระดับคุณภาพ 
คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  ๒ คุณภาพการจัดการศึกษา/การ
ให้บริการ 

   

ตัวบ่งชี้ที่ ๑ คุณภาพของหลักสูตร ๔ ๓.๒๐ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ คุณภาพของครู/ผู้สอน ๔ ๓.๒๐ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู
และผู้สอนที่เน้นผู้เรียน/ผู้รับบริการเป็นส าคัญ 

๔ ๓.๒๐ ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔ คุณภาพผู้สอน/วิทยากรสอนการศึกษา
ต่อเนื่อง 

๓ ๒.๔๐ ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕ คุณภาพสื่อที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน/ผู้รับบริการ 

๓ ๒.๔๐ ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖ คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ๔ ๔.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ๓ ๒.๔๐ ดี 

ผลรวมคะแนนคุณภาพการจัดการศึกษา/ 
การให้บริการ 

๒๕ ๒๐.๘๐ ดี 

 
 ผลการประเมินตนเองดังกล่าว เกิดจากความตระหนักและความพยายามในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
ของสถานศึกษา ดังต่อไปนี้ 
ข้อมูลความตระหนัก 
 กศน.อ าเภอจังหาร  มุ่งเน้นให้ผู้เรียน/ผู้รับบริการมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี  ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม
ที่ดี  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดเป็น  ท าเป็น  แก้ปัญหาเป็น  การเข้าถึงแหล่งบริการอย่างหลากหลาย  
จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  และมีการพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยให้ครูเข้ารับการฝึกอบรมจากต้นสังกัด   ซึ่งกระบวนการเหล่านี้
ส่งผลโดยตรงกับผู้เรียนและผู้รับบริการในเรื่องการมีทักษะในการเรียนรู้  ท าให้ผู้ส าเร็จการศึกษาของสถานศึกษามี
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  และมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย  โดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อน าไปใช้ในการจัดกิจกรรม/โครงการมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์  ท าให้
ผู้เรียน/ผู้รับบริการ  เกิดความตระหนักในด้านคุณธรรม  จริยธรรม  มีความเป็นอยู่ในชีวิตประจ าวันอย่างมี
ความสุข  โดยน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์กับการด าเนินชีวิตอย่างลงตัวและสอดคล้องกับปรัชญา
ของสถานศึกษาท่ีว่า  “คิดเป็น  ท าเป็น  แก้ปัญหาเป็น”   
  
  



๔๔ 

 

ข้อมูลความพยายาม 
 กศน.อ าเภอจังหาร  จัดกิจกรรมตามหลักสูตรสถานศึกษา  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะ  
สามารถน าเอาความรู้ต่างๆที่ได้จากการเรียนรู้และการศึกษาค้นคว้าน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  ได้อย่าง
เหมาะสมและสามารถคิดวิเคราะห์ได้อย่างมีเหตุผล  เช่นการใช้บริการอินเตอร์เน็ตเพ่ือการสืบค้นข้อมูล  กิจกรรม
การเข้าค่ายพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  กิจกรรมการพบกลุ่ม  กิจกรรมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย  กิจกรรมประชาสัมพันธ์
ข่าวสารข้อมูล  ตลอดจนการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ผู้รู้ในชุมชน  และได้น าผลการประเมิน
การใช้หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มาปรับปรุงพัฒนาให้ทันสมัย  พร้อมทั้งศึกษาแนวทางและจัดการแก้ปัญหา
การอ่านออกเขียนได้ในหมวดวิชาภาษาไทยระดับประถมศึกษา  ให้มีคุณภาพมากขึ้น  จึงท าให้ผู้เรียน/ผู้รับบริการ
จึงมีทักษะ  เกิดกระบวนการเรียนรู้  พร้อมทั้งจัดท าแผนชุมชน  ท าหลักสูตรท้องถิ่นท่ีสอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชน  โดยใช้ชุมชนเป็นฐานและมีการจัดท าและพัฒนาหลักสูตรโดยมีส่วนร่วมของบุคลากร  กรรมการ
สถานศึกษา  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ชุมชน  ให้เป็นหลักสูตรที่ใช้ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น  พร้อมทั้งบูรณาการให้
เป็นแหล่งเรียนรู้  เพ่ือการพัฒนาผู้เรียนและเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและสถานศึกษามีการจัดท าระบบข้อมูลนักศึกษาในโปรแกรม IT  ครูได้พัฒนาการสอนโดยใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย  พร้อมทั้งสถานศึกษาสถานศึกษามีการศึกษาวิจัยและน าผลการวิจัยน ามาจัดการเรียนรู้  
พร้อมทั้งมีการติดตามประเมินผลและน าผลมาพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ    
หลักฐานการประกอบการด าเนินงาน 
               ๑.  แผนปฏิบัติงานประจ าปี/โครงการ/แผนปฏิบัติงาน  กศน.ต าบล 
               ๒.  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและมอบหมายภารกิจให้ผู้รับผิดชอบ 
               ๓.  บันทึกรายงานการประชุมของสถานศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๔.  หลักสูตรสถานศึกษา/หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้/คู่มือการใช้หลักสูตร 
  ๕.  แผนการจัดการเรียนรู้/รายงานการวิจัยชั้นเรียน 
  ๖.  ป้าย/แผนภูมิการจัดท าโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  แผนปฏิบัติงานประจ าปี 
  ๗.  รายงานการติดตามผู้จบหลักสูตร 
  ๘.  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินครูและผู้สอน 
  ๙.  สมุดบันทึกการเรียนรู้ของผู้เรียน/บันทึกหลังสอนของครู 
  ๑๐.  รายงานผลการปฏิบัติงานของครู 
  ๑๑.  รายงานผลการนิเทศการจัดการศึกษา 
  ๑๒.  แผนพัฒนาบุคลากรสถานศึกษา 
  ๑๓.  เกียรติบัตร  วุฒิบัตร  สมุดบันทึกความดี 
  ๑๔.  รายงานผลการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรม 
  ๑๕.  แผนการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย/โครงการที่เกี่ยวข้อง 
  ๑๖.  รายงานผลการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย/โครงการที่เกี่ยวข้อง 
  ๑๗.  รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนผู้รับบริการ 
  ๑๘.  ภาพถ่ายกิจกรรม 
 
 
 



๔๕ 

 

สรุปผลการประเมินตนเองในมาตรฐานที่ ๒ 
 จากการประเมินตนเองของสถานศึกษาในมาตรฐานที่   ๒   พบว่าสถานศึกษา บรรลุ ตามเป้าหมาย
ความส าเร็จของมาตรฐานที่ ๒   ที่ก าหนดไว้ โดยมีจุดเด่น จุดควรพัฒนาและข้อเสนอแนะในการพัฒนา  ดังนี้ 
 จุดเด่น 
  ๑. มุ่งเน้นให้ผู้เรียน/ผู้รับบริการมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดเป็น  ท าเป็น  แก้ปัญหา
เป็น  และเข้าถึงแหล่งบริการอย่างหลากหลาย ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ส่งผลโดยตรงกับผู้เรียนและผู้รับบริการใน
เรื่องการมีทักษะในการเรียนรู้ 
             ๒. ชุมชนและภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร โดยดูจากเอกสารการประชุม
กรรมการบริหารหลักสูตร มีค าสั่งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรที่ชัดเจน 
             ๓. ครูและบุคลากรการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในเป้าหมายของการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน
นอกระบบ ดูได้จากการเข้าอบรมพัฒนา โครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาครู กศน. 
             ๔. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้  ตามหลักการจัด 
กศน. โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
             ๕.  การจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน/ผู้รับบริการและใช้ชุมชนเป็นฐานการ
เรียนรู้ 
             ๖.  มีการพัฒนาหลักสูตรโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมมีการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการ
ของผู้เรียนและใช้ชุมชนเป็นฐาน  
             ๗.  การจัดการเรียนรู้โดยการส่งเสริมกระบวนการคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น จัดการเรียนรู้
โดยส่งเสริมกระบวนการท างานร่วมกัน   
             ๘.  ครู  กศน.มีการท าวิจัยในชั้นเรียนและน าผลการวิจัยมาจัดการเรียนรู้ พร้อมทั้งมีการติดตาม
ประเมินผลและน าผลมาพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและมีการบริหารจัดการศึกษานอก
โรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 จุดควรพัฒนา 
  ๑. กศน.อ าเภอจังหาร  ควรพัฒนาในด้านผู้เรียนผู้รับบริการที่ส าคัญคือ ผู้เรียน/ผู้รับบริการ มี
ความรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ ตามเป้าหมายของหลักสูตร ซึ่งต้องปรับปรุงจัด
การศึกษาให้สมบูรณ์ครบถ้วนถูกต้องชัดเจนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา 
             ๒.กศน.อ าเภอจังหาร  ควรพัฒนาในการจัดท าหลักสูตรที่เป็นไปตามระบบและมีการประเมิน
หลักสูตร เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและเปิดโอกาสให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร 
             ๓.สถานศึกษาต้องเร่งพัฒนาครู บุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการผลิตและพัฒนาสื่อที่ใช้ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและสอดคล้องกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียน/ผู้รับบริการมี
ความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
 ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
               ๑. คุณภาพของผู้เรียน ผู้ส าเร็จการศึกษานอกระบบยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด ผู้เรียนยังไม่
จบหลักสูตรตามโครงสร้าง  การติดตามผู้เรียนที่จบหลักสูตร ยังไม่เป็นระบบ ข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือต้องมีการส ารวจ
อย่างจริงจัง และ จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ   ครูต้องมีการจัดท าแผนการเรียนรู้เป็นรายบุคคล / การประเมิน
ความพึงพอใจ / แฟ้มนักศึกษารายบุคคล และน าผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ต่อไป   ครูควรมีการ



๔๖ 

 

ติดตามนักศึกษาท่ีขาดการติดต่อครูและการเรียนรู้  การสอบที่ต่อเนื่อง  และให้มีการนิเทศ   ติดตามผลการจัดการ
เรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
             ๒.  การจัดท าหลักสูตรควรมี เครือข่าย / ภูมิปัญญาท้องถิ่น / ผู้รู้ มาร่วมเป็นคณะท างาน ควร
ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ตลอดจนการประเมินการใช้หลักสูตร   และมีหลักฐานที่แสดงถึง
การน าผลการประเมินไปพัฒนา ปรับปรุง สื่อ หลักสูตร และควรจัดท าคลังหลักสูตรท้องถิ่น 
            ๓.  จะต้องน าผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการมาวิเคราะห์ เพ่ือพัฒนางานและ
กระบวนการ  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกบความต้องการของผู้รับบริการ  การจัดท าฐานข้อมูลภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  และการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพ่ือบริการความรู้แก่ผู้มารับบริการ  เช่นการจัดกระบวนการเรียนรู้
ตามอัธยาศัย  ห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชน  หนังสือดีสู่ชุมชนพร้อมทั้งมีการติดตามประเมินผลและน าผลมาพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๔๗ 

 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ ๓ การบริหารการศึกษา 
 สถานศึกษาก าหนดเป้าหมายความส าเร็จของมาตรฐานที่  ๓ ไว้ที่ค่า  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
ซึ่งสถานศึกษาได้ประเมินตนเองในมาตรฐานที่ ๓ ดังนี้ 
 

มาตรฐาน น้ าหนัก 
(คะแนน) 

ระดับคุณภาพ 
คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  ๓   การบริหารการศึกษา    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑  คุณภาพของการบริหารสถานศึกษา ๒ ๒.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ ๒ ๒.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓  ผลการบริหารความเสี่ยง ๒ ๑.๖๐ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔  ผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

๒ ๒.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลการปฏิบัติตามบทบาทของ
คณะกรรมการสถานศึกษา 

๒ ๑.๖๐ ดีมาก 

ผลรวมคะแนนการบริหารการศึกษา ๑๐ ๙.๒๐ ดีมาก 
 
 ผลการประเมินตนเองดังกล่าว เกิดจากความตระหนักและความพยายามในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
ของสถานศึกษา ดังต่อไปนี้ 
ข้อมูลความตระหนัก 
 กศน.อ าเภอจังหาร  มีผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย  โดยการน านโยบายของรัฐบาลและนโยบายของส านักงาน  กศน.  มาเป็นเป้าหมายในการบริหารจัดการ  
เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี  มีความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม
กับมาตรฐาน  กศน.  โดยมีระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน    และมีการนิเทศติดตาม
ผลและน าผลการนิเทศติดตามประเมินผลไปใช้ในการตัดสินใจและปรับปรุงพัฒนา  พร้อมกันนี้  สถานศึกษามีการ
จัดท าระบบฐานข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่  ถูกต้อง  ครอบคลุมทันสมัยพร้อมใช้ต่อการวางแผนจัดการศึกษาท่ี
ครอบคลุมภารกิจด้านบริหารวิชาการ  การบริหารงบประมาณ  การบริหารบุคคลและการบริหารทั่วไป  รวมทั้ง
งานสนับสนุนอื่นๆโดยเกิดจากความร่วมมือของบุคลากรของ  กศน.อ าเภอจังหาร   
 กศน. อ าเภอจังหาร  มีผู้บริหาร  ที่มีคุณธรรม  จริยธรรมและเป็นแบบอย่างท่ีดี  มีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่    มีภาวะผู้น า  มีความรู้ความสามารถในการบริหารงาน  สร้างความสามัคคีในหน่วยงาน  มีความซื่อสัตย์  
โปร่งใส  ยุติธรรม  ปฏิบัติงานตามกฎ  ระเบียบ  มีการพัฒนาและใช้ระบบข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ  มี
แผนพัฒนาบุคลากรครอบคลุมทุกงานของสถานศึกษา  มีการก ากับดูแล  ติดตาม  และประเมินการด าเนินงาน  
ปฏิบัติงานตามแผน  มีระบบกลไกการประกันคุณภาพภายใน  มีการด าเนินงานตามระบบและน าผลการติดตาม
ประเมินคุณภาพภายในมาปรับปรุงการด าเนินงานตามพันธกิจให้เกิดผลดี   มีการบริหารจัดการโดยหลัก  “TEAM  
WINS” และบุคลากร  ได้รับการพัฒนา เพิ่มศักยภาพ ในบทบาท หน้าที่ เป็นอย่างดี 
 



๔๘ 

 

ข้อมูลความพยายาม 
 ผู้บริหาร  กศน.อ าเภอจังหาร  จะมีการประชุมบุคลากรเมื่อเริ่มการปฏิบัติงานในแต่ละปีงบประมาณ และ
มีการประชุมบุคลากรทุกวันที่ ๕ ของเดือน ทุกเดือน โดยผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมในระดับจังหวัด  แล้วน ามา
ชี้แจงและร่วมวางแผนการด าเนินงานกับ  คณะกรรมการสถานศึกษา  ครูและบุคลากรผู้ด าเนินงานให้เข้าใจ  และ
น าสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผลกับประชาชนผู้เรียน/ผู้รับบริการ  และมีการบริหารงานตาม
บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารทั้งในด้านการบริหารจัดการองค์กรที่ดี  เช่นการมอบหมายงานที่ตรงกับความสามารถ
ของแต่ละบุคคล  ด้านการพัฒนาบุคลากร  มีการเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษาได้ศึกษาต่อในระดับท่ี
สูงขึ้นและเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานเครือข่ายจัดขึ้น  ด้านงบประมาณ  
มีการชี้แจงและมอบหมายให้ครูผู้รับผิดชอบแต่ละงานได้ด าเนินการตามงบประมาณที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุดและ
มีความคุ้มค่าและโปร่งใสที่สุด  โดยจัดท าข้อมูลในระบบ  E-budget  ด้านวิชาการมีการผู้บริหาร  ครูและบุคลากร
ในสังกัดมีการศึกษาค้นคว้า  เรียนรู้และน าความรู้ที่ได้น ากลับมาพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานของ
ตนเองให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
หลักฐานการประกอบการด าเนินงาน 
  ๑. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี  ปรัชญา  วิสัยทัศน์ 
  ๒. ค าสั่งแต่งตั้งนิเทศภายใน  แผนนิเทศ  รายงานการนิเทศ  คู่มือการด าเนินงาน  รายงานการ
ประเมินโครงการ 
  ๓. ระบบข้อมูลสารสนเทศ 
  ๔. บันทึกการประชุม  ค าสั่งมอบหมายงาน  บันทึกการรับทราบ  รายงานการใช้ฐานข้อมูล 
  ๕. รายงานการบริหารจัดการองค์กรที่ดี 
  ๖. รายงานการประเมินตนเอง 
  ๗. ข้อมูลส ารวจความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากร 
  ๘. หนังสือเชิญเข้ารับการอบรม  วุฒิบัตรฯ 
  ๙. หลักสูตรสถานศึกษา/หลักสูตรสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
  ๑๐. หนังสือเชิญจากเครือข่าย  องค์กรต่างๆ 
  ๑๑. ภาพถ่ายกิจกรรม 
  ๑๒. สถานศึกษา,กศน.ต าบล 
  ๑๓. รายงานผลการปฏิบัติงานของ  กศน.และสรุปผลการปฏิบัติงานของครู 
สรุปผลการประเมินตนเองในมาตรฐานที่ ๓ 
 จากการประเมินตนเองของสถานศึกษาในมาตรฐานที่ ๓ พบว่าสถานศึกษา บรรลุ ตามเป้าหมาย
ความส าเร็จของมาตรฐานที่ ๓ ที่ก าหนดไว้ โดยมีจุดเด่น จุดควรพัฒนาและข้อเสนอแนะในการพัฒนา  ดังนี้  
 จุดเด่น 
  ๑.ผู้บริหาร  กศน.อ าเภอจังหารเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการในการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  ๒.เป็นผู้มีวิสัยทัศกว้างไกลสามารถท างานร่วมงานกับเครือข่ายอย่างมีคุณภาพ 
  ๓.ครูและบุคลากร  กศน.อ าเภอจังหารมีความรักสามัคคี  ตั้งใจท างานในหน้าที่ท างานเป็นทีม  
 
 



๔๙ 

 

 จุดควรพัฒนา 
            ในการบริหารความเสี่ยงของ  กศน.อ าเภอจังหารยังไม่มีระบบควบคุมภายในของสถานศึกษาท่ี
เป็นระบบ  จะต้องมรการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและด าเนินการตามแผนและตามตัวชี้วัดความส าเร็จที่เป็น
มาตรฐาน  และมีการติดตามประเมินผล  แล้วน าผลที่ได้ไปใช้ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงตามแผนและรายงาน
ต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 
 ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
  บุคลากรในสถานศึกษาควรมีความรู้ในการวิเคราะห์การบริหารความเสี่ยง  โดยจัดล าดับ
ความส าคัญเร่งด่วน เช่น  เรื่องงบประมาณ  การเงิน  บุคลากร  กิจกรรมการศึกษา  วิชาการ  ด้านธุรการ เพื่อ
น ามาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงสู่การควบคุมเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่า 
 
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา  
มาตรฐานที่ ๔  การประกันคุณภาพการศึกษา 
 สถานศึกษาก าหนดเป้าหมายความส าเร็จของมาตรฐานที่ ๔ ไว้ที่ระดับคุณภาพ  ดี   ซึ่งสถานศึกษาได้
ประเมินตนเองในมาตรฐานที่ ๔ ดังนี้ 
 

มาตรฐาน น้ าหนัก 
(คะแนน) 

ระดับคุณภาพ 
คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  ๔  การประกันคุณภาพการศึกษา    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ๕ ๔ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒  การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด ๕ ๔.๕๐ ดีมาก 

ผลรวมคะแนนคุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ ๑๐ ๘.๕๐ ดี 
 
 ผลการประเมินตนเองดังกล่าว เกิดจากความตระหนักและความพยายามในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
ของสถานศึกษา ดังต่อไปนี้ 
ข้อมูลความตระหนัก  
 กศน.อ าเภอจังหารได้ด าเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาทุกรอบปีงบประมาณ  เพ่ือน าผล
การประเมินตนเองมาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนหรือกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียนผู้รับบริการ  โดยได้น าหลักเกณฑ์  วิธีการและแนวปฏิบัติที่เก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
โดยน าผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาจากต้นสังกัด และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจาก
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) สมศ. น ามาพัฒนากระบวนการเรียน
การสอน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชน  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา  จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน  จัดระบบสารสนเทศ  ด าเนินการตาม
แผนการศึกษา  ติดตาม  ตรวจสอบคุณภาพ  พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองต่อหน่วยงานต้นสังกัด  เพ่ือ
เข้าสู่กระบวนการรวบรวมข้อมูล  การตรวจสอบและยืนยันคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  โดยคณะ
บุคคลที่ผ่านการอบรมผู้ประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด  และได้รับการแต่งตั้งจากส านักงาน  กศน.  
 
 



๕๐ 

 

ข้อมูลความพยายาม 
 จากการที่  กศน.อ าเภอจังหารได้รับผลการรายงานผลการประเมินคุณภาพภาย ในสถานศึกษาโดยต้น
สังกัด กศน.อ าเภอจังหารได้น าผลการประเมิน  ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา  และน าผลการการ
ประเมินด าเนินงานตามแผนไปปรับปรุงกลยุทธ์  และจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
นอกจากนี้ยังรายงานการประเมินตนเองตนเองให้กับส านักงาน  กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด  เพ่ือน าผลการประเมินมา
พัฒนากระบวนการด าเนินการตามแผนพัฒนาในปีต่อๆไปอย่างต่อเนื่อง 
 
หลักฐานการประกอบการด าเนินงาน 
   ๑. รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(พ.ศ.  
๒๕๕๔-๒๕๕๘) 
  ๒. รายงานการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด  ปีงบประมาณ  ๒๕๕๖ 
  ๓. รายงานการประเมินตนเอง  ปีงบประมาณ  ๒๕๕๖,๒๕๕๗,๒๕๕๘ 
  ๔. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
  ๕. หลักสูตรสถานศึกษา 
  ๖. ค าสั่งมอบหมายงานให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผน/งาน/โครงการ/กิจกรรมที่ก าหนดไว้ 
  ๗. ค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 
  ๘. เอกสารหลักฐานการที่เก่ียวข้องในการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 
  ๙. เอกสาร  รูปแบบการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
  ๑๐. ปรัชญาวิสัยทัศน์  พันธกิจ  วัตถุประสงค์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
สรุปผลการประเมินตนเองในมาตรฐานที่ ๔  
 จากการประเมินตนเองของสถานศึกษาในมาตรฐานที่ ๔ พบว่าสถานศึกษา บรรลุ ตามเป้าหมาย
ความส าเร็จของมาตรฐานที่ ๔ ที่ก าหนดไว้ โดยมีจุดเด่น จุดควรพัฒนาและข้อเสนอแนะในการพัฒนา  ดังนี้  
จุดเด่น 
 ๑.ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการประกันคุณภาพการศึกษาและมีการวางระบบประกัน
คุณภาพภายใน  โดยจัดโครงสร้างการบริหารเป็น  ๒  กลุ่มงาน  ให้งานประกันคุณภาพอยู่ในกลุ่มอ านวยการ  
ก าหนดขอบข่ายภารกิจของงาน  มีผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน  ก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  แผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีงบประมาณ  มีการด าเนินงานตามแผน การติดตามตรวจสอบและการประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่องทุกปี 
  ๒.สถานศึกษาได้น าผลการประเมินคุณภาพภายในของทุกปีที่ผ่านมาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนในปี
ปัจจุบัน 
จุดควรพัฒนา 
 สถานศึกษาควรน าข้อมูลและผลการประเมินการด าเนินงานตามแผนไปใช้ในการตัดสินใจและปรับปรุง
งานอย่างเป็นระบบ 
 
 



๕๑ 

 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
 ควรมีการน าผลการประเมินด าเนินงานตามแผนไปปรับปรุงกลยุทธ์และจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 
มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ ๕ อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 สถานศึกษาก าหนดเป้าหมายความส าเร็จของบมาตรฐานที่ ๕ ไว้ที่  ระดับคุณภาพ    ดีมาก    ซึ่ง
สถานศึกษาได้ประเมินตนเองในมาตรฐานที่ ๕  ดังนี้ 
 

มาตรฐาน น้ าหนัก 
(คะแนน) 

ระดับคุณภาพ 
คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๕  อัตลักษณ์ของสถานศึกษา    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑  ผลการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายตาม
ปรัชญา พันธกิจ และวัตถุประสงค์การจัดตั้ง
สถานศึกษา 

๕ ๕ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่
สะท้อนเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕ ๔.๒๐ ดี 

ผลรวมคะแนน  อัตลักษณ์ของสถานศึกษา ๑๐ ๙.๒๐ ดีมาก 
 
 ผลการประเมินตนเองดังกล่าว เกิดจากความตระหนักและความพยายามในการด าเนินโครงการ/  
กิจกรรมของสถานศึกษา ดังต่อไปนี้ 
ข้อมูลความตระหนัก 
 สถานศึกษาโดยผู้บริหารและบุคลากรทุกคนให้ความส าคัญและมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาและได้ก าหนด
ปรัชญา  วิสัยทัศน์  เป้าหมาย  วัตถุประสงค์  กลยุทธ์การด าเนินงานที่สอดคล้องกัน  โดยคณะกรรมการ
สถานศึกษาและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม  ตลอดจนการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการก ากับดูแลอย่าง
ใกล้ชิด  และร่วมสะท้อนผลเพื่อการพัฒนาต่อไป 
ข้อมูลความพยายาม 
 ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนได้พยายามศึกษาเรียนรู้การจัดกระบวนการปฏิบัติ  มีการวิเคราะห์อย่างมี
ส่วนร่วม  PDCA  มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  แผนปฏิบัติการ  การบริหารงานเชิงกลยุทธ์ของสถานศึกษา  มี
ระบบการบริหารและการตรวจสอบการท างานอย่างเป็นระบบ   
หลักฐานการประกอบการด าเนินงาน 
   ๑. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  ๒. แผนปฏิบัติการประจ าปี  โครงการ  กิจกรรม 
  ๓. บันทึกการประชุม 
  ๔. สรุปผลการนิเทศติดตามผลการด าเนินงาน 
  ๕. รายงานการประชุม  รายงานผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการประเมินโครงการ  ค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 



๕๒ 

 

  ๖. แบบสอบถาม  แบบประเมินความพึงพอใจ  แบบนิเทศติดตาม  แบบสรุปผลการนิเทศ  
  ๗. โล่รางวัล  เกียรติบัตร  โล่ประกาศเกียรติคุณ 
  ๘. เป้าหมาย  วิสัยทัศน์  ปรัชญา  จุดเน้น  เป้าหมาย  กลยุทธ์ของสถานศึกษา 
สรุปผลการประเมินตนเองในมาตรฐานที่ ๕ 
 จากการประเมินตนเองของสถานศึกษาในมาตรฐานที่ ๕ พบว่าสถานศึกษา บรรลุ ตามเป้าหมาย
ความส าเร็จของมาตรฐานที่ ๕ ที่ก าหนดไว้ โดยมีจุดเด่น จุดควรพัฒนาและข้อเสนอแนะในการพัฒนา  ดังนี้  
จุดเด่น 
 กศน.อ าเภอจังหาร ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
มีการวางแผนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบครบวงจร  PDCA   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  มีแผนกลยุทธ์ใน
การด าเนินงานและแผนปฏิบัติการประจ าปี  โดยใช้มาตรฐานของส านักงาน  กศน. เป็นเป้าหมายในการด าเนินงาน
พัฒนาสถานศึกษาตามมาตรฐานที่  ๕  และมีความพยายามในการปฏิบัติการก าหนดปรัชญา  วัตถุประสงค์  และ
กลยุทธ์  แผนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ประจ าปี  ๒๕๕๙   แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๙  สอดคล้องกับ
ภารกิจของสถานศึกษา  มีการก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จครบถ้วนสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย  โดยมีการด าเนินการที่เป็นระบบ  มีการมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานตาม
ปฏิทินปฏิบัติงานสามารถด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
จุดควรพัฒนา 
 กศน.อ าเภอจังหารยังขาดการสรุปผลการติดตาม และรายงานผลให้ชัดเจนเป็นปัจจุบัน  และการบันทึก
ผลการนิเทศยังขาดการเสนอแนะท่ีเป็นรูปธรรม เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
 ควรจัดท าแผนการนิเทศ  การก ากับติดตามการด าเนินงานให้ชัดเจนและควรมีการบันทึกผลการนิเทศ
อย่างเป็นปัจจุบัน  และเสนอผู้มีอ านาจสั่งการ  เพื่อน าผลการนิเทศหรือน าจุดอ่อนไปพัฒนาต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓ 

 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานที่ ๖  มาตรการส่งเสริม 
 สถานศึกษาก าหนดเป้าหมายความส าเร็จของบมาตรฐานที่ ๖ ไว้ที่  ระดับคุณภาพ  ดีมาก  ซึ่งสถานศึกษา
ได้ประเมินตนเองในมาตรฐานที่ ๖  ดังนี้ 
 

มาตรฐาน น้ าหนัก 
(คะแนน) 

ระดับคุณภาพ 
คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๖  มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือ
ยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความ
ยั่งยืน เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

๕ ๕ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒ ผลที่เกิดจากการส่งเสริมการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใน
ชุมชน 

๕ ๕ ดีมาก 

ผลรวมคะแนน  มาตรการส่งเสริม ๑๐ ๑๐ ดีมาก 
 
 ผลการประเมินตนเองดังกล่าว เกิดจากความตระหนักและความพยายามในการด าเนินโครงการ/  
กิจกรรมของสถานศึกษา ดังต่อไปนี้ 
ข้อมูลความตระหนัก  
 กศน.อ าเภอจังหารได้จัดกิจกรรมตามนโยบาย  จุดเน้นทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  เพ่ือ
พัฒนาส่งเสริมการศึกษาในสถานศึกษาให้มีระดับที่สูงขึ้นซึ่งแนวทางพัฒนาดังกล่าวได้มาจากการประชุมวางแผน
ร่วมกันระหว่าง ผู้บริหาร  ครู  คณะกรรมการสถานศึกษา  และผู้เกี่ยวข้องต่อการด าเนินงาน  โดยน าข้อมูลความ
ต้องการของผู้เรียนผู้รับบริการมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการด าเนินงานและจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบาย
และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย หรือสถานศึกษาก าหนดเองเพ่ือให้สอดคล้องกับปัญหา  หรือความ
ต้องการของชุมชน  เช่นการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท าในชุมชน  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  การ
พัฒนาประชาธิปไตยในชุมชน  การเตรียมความพร้อมในการรับเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนเป็นต้น  โดยมีการ
ก าหนดมาตรการที่น ามาปรับปรุงและพัฒนาเพื่อมุ่งไปสู่สถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ และมีการน าข้อเสนอแนะจากการ
ประเมินคุณภาพภายนอกและการประเมินอ่ืนๆที่เก่ียวข้องมาก าหนดมาตรการ  นโยบาย  โครงการ  กิจกรรมเพ่ือ
ขับเคลื่อนสถานศึกษาให้เข้าสู่มาตรฐานให้อยู่ในระดับกลุ่มที่ต้องพัฒนาสู่ความยั่งยืน 
ข้อมูลความพยายาม 
  ๑.สถานศึกษามีแผนการด าเนินงานประจ าปีที่ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการ
ประเมินคุณภาพภายนอกและหรือภายใน  ตามมาตรการที่น ามาปรับปรุงและพัฒนา  
               ๒.มีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ  ครบวงจร  PDCA 
               ๓.มีการรายงานผลการด าเนินงาน  ติดตามประเมินผล  และสรุปรายงาน 
 
 



๕๔ 

 

หลักฐานประกอบการด าเนินงาน 
   ๑. แผนปฏิบัติประจ าปีงบประมาณทุกปี 
  ๒. เอกสารแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
  ๓. สรุปผลการประเมินโครงการที่ด าเนินการ 
  ๔. รายงานผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  และบุคลากรครูที่ปฏิบัติงาน 
  ๕. ข้อตกลงร่วมกันกับเครือข่ายที่ร่วมจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
  ๖. หนังสือค าสั่ง  หนังสือเชิดชูเกียรติ  หนังสือขอบคุณ  หนังสือราชการ 
สรุปผลการประเมินตนเองในมาตรฐานที่ ๖ 
 จากการประเมินตนเองของสถานศึกษาในมาตรฐานที่ ๖  พบว่าสถานศึกษา บรรลุ ตามเป้าหมาย
ความส าเร็จของมาตรฐานที่ ๖ ที่ก าหนดไว้ โดยมีจุดเด่น จุดควรพัฒนาและข้อเสนอแนะในการพัฒนา  ดังนี้  
จุดเด่น 
 กศน.อ าเภอจังหาร เปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน กศน.  ตั้งแต่เข้าร่วม
การวางแผนในการจัดกิจรรม ร่วมมือ / สนับสนุน การจัดกิจกรรมต่าง ๆ  /วัสดุ / อุปกรณ์ / สถานที่ /งบประมาณ 
ตลอดจนร่วมในการติดตามผล / ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในการด าเนินงาน เป็นอย่างดี  
จุดควรพัฒนา 
 กศน.อ าเภอจังหาร ยังขาดการกระตุ้นและเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน องค์กรส่วน
ท้องถิ่นและบุคลากร เข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงานของสถานศึกษา เช่น การนิเทศงาน โครงการ 
กิจกรรม และควรน าผลการนิเทศติดตาม ประเมินผลการจัดกิจกรรมน ามาพัฒนาและวางแผนการจัดกิจกรรมครั้ง
ต่อไป 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
 สถานศึกษา  ควรมีการประชุมภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เครือข่ายรู้จักงาน กศน. มากขึ้น เพราะ 
งาน กศน. มีสิ่งใหม่ ๆ เข้ามา เครือข่ายจะได้เข้าใจงาน กศน. เพ่ิมข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๕ 

 

บทที่ ๔ 
สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
 การสรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
  การสรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สามารถสรุปผลได้เป็น ๒ ส่วน คือ 

๑) สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของสถานศึกษา 
มาตรฐาน น้ าหนัก 

(คะแนน) 
ระดับคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ ๓๕ ๓๒.๙๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ ๑.๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๓ ๒.๖๐ ดี 
ตัวบ่งชี้ ๑.๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ 

๓ 
๒.๙๒ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ ๑.๓ เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๓ ๒.๗๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ ๑.๔ ผู้เรียน คิดเป็น/ท าเป็น ๓ ๒.๔๘ ดี 
ตัวบ่งชี้ ๑.๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๑๐ 
๙.๙๘ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ ๑.๖ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
การศึกษาต่อเนื่อง 

๕ 
๔.๘๓ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ ๑.๗ ผู้เรียนมีงานท าหรือมีรายได้เสริม มีทักษะใน
การท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติที่ดี
ต่ออาชีพสุจริต 

๕ 
๔.๕๓ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ ๑.๘  ความพึงพอใจต่อการให้บริการการศึกษา
ตามอัธยาศัย 

๓ 
๒.๘๖ ดีมาก 

มาตรฐานที่  ๒ คุณภาพการจัดการศึกษา/ 
การให้บริการ 

๒๕ ๒๐.๘๐ ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ คุณภาพของหลักสูตร ๔ ๓.๒๐ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ คุณภาพของครู/ผู้สอน ๔ ๓.๒๐ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู
และผู้สอนที่เน้นผู้เรียน/ผู้รับบริการเป็นส าคัญ 

๔ ๓.๒๐ ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ คุณภาพผู้สอน/วิทยากรสอนการศึกษา
ต่อเนื่อง 

๓ ๒.๔๐ ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕ คุณภาพสื่อที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน/ผู้รับบริการ 

๓ ๒.๔๐ ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๖ คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ๔ ๔.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๗ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ๓ ๒.๔๐ ดี 
มาตรฐานที่  ๓   การบริหารการศึกษา ๓๐ ๙.๒๐ ดีมาก 



๕๖ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑  คุณภาพของการบริหารสถานศึกษา ๒ ๒.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ ๒ ๒.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓  ผลการบริหารความเสี่ยง ๒ ๑.๖๐ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔  ผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

๒ ๒.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๕ ผลการปฏิบัติตามบทบาทของ
คณะกรรมการสถานศึกษา 

๒ ๑.๖๐ ดี 

มาตรฐานที่  ๔  การประกันคุณภาพการศึกษา ๑๐ ๘.๕๐ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ๕ ๔ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒  การประเมินคุณภาพภายในโดยต้น
สังกัด 

๕ ๔.๕๐ ดี 

มาตรฐานที่ ๕  อัตลักษณ์ของสถานศึกษา ๑๐ ๙.๒๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑  ผลการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายตาม
ปรัชญา พันธกิจ และวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถานศึกษา 

๕ ๕ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่
สะท้อนเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕ ๔..๒๐ ดี 

มาตรฐานที่ ๖  มาตรการส่งเสริม ๑๐ ๑๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือ
ยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความ
ยั่งยืน เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

๕ ๕ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่  ๖.๒ ผลที่เกิดจากการส่งเสริมการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใน
ชุมชน 

๕ ๕ ดีมาก 

 
ข้อมูลความตระหนัก 
 กศน.อ าเภอจังหาร  มุ่งเน้นให้ผู้เรียน/ผู้รับบริการมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี  โดยมีการสร้างความ
ตระหนักและความส าคัญให้กับผู้เรียนและผู้รับบริการในการดูแลสุขภาพของตนเอง  เช่นการให้ความรู้เกี่ยวกับ
สุขภาพอนามัย  และแนะน าให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปี  การให้ความรู้ความส าคัญในสิทธิประโยชน์ของการมี
บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า  บัตรประกันสังคมรวมถึงสิทธิประโยชน์ด้านสวัสดิการการรักษาพยาบาลตามท่ีรัฐจัด
ให้  นอกจากนี้ สถานศึกษายังได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมในด้านการออกก าลังกาย  เช่น  โครงการแข่งขันกีฬา  กศน.
สัมพันธ์  ในทุกๆปี  และมีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถเพ่ือเสริมสร้างความมั่นใจใน
ตนเอง  เกิดความภูมิใจและเห็นคุณค่าในตนเอง  และมีสุขภาพจิตที่ดี  มีความสดใสร่าเริง  เช่นโครงการแข่งขัน
ความสามารพิเศษ  สู่สุดยอด กศน.   
          สถานศึกษาไดก้ าหนด  คุณธรรม  จรยิธรรมและค่านยิมทีพึ่งประสงค์ท่ีผูเ้รยีนจะตอ้งผา่นการประเมินตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด  ในหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  ปฏิบัติตนตาม



๕๗ 

 

กฎระเบียบของสถานศึกษา  สังคม ประเทศชาติ  โดยปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายทั้งด้านการเรียน  ครอบครัว  
สังคมและประเทศชาติ  มีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  ด้วยการสร้างจิตส านึกในการแสวงหาข่าวสาร  ข้อมูล  
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อเท็จจริงความคิดเห็น  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดเป็น  ท าเป็น ซึ่งจะ
น าสู่การแก้ปัญหาได้ส าเร็จตามเป้าหมาย  การเข้าถึงแหล่งบริการอย่างหลากหลาย  จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  ซึ่งจากผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ กศน.อ าเภอจังหาร ในปีงบประมาณ  
๒๕๕๕   มีค่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน    ใน ๕ กลุ่มสาระ 
ค่าเฉลี่ย  ISD  ของประเทศ  อยู่ในระดับ ๕.๑๔  ซึ่งมีค่าอยู่ใน  ระดับ ต้องปรับปรุง  ซึ่งจากผลการที่ได้ท าให้ กศน. 
อ าเภอจังหาร  มีการพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
และจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ในด้านวิชาการ  การเข้าค่ายเรียนรู้ในหมวดวิชาต่างๆ  การติวเข้ม  การ
สอนเสริม  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้การท าโครงงาน  เป็นต้น ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ส่งผลโดยตรงกับผู้เรียน
และผู้รับบริการในเรื่องการมีทักษะในการเรียนรู้  ท าให้ผู้ส าเร็จการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน  ซึ่งในปีงบประมาณ  ๒๕๕๙  ผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน    ใน ๕ กลุ่มสาระ ค่าเฉลี่ย  ISD  ของประเทศ   สูงขึ้น   อยู่ในระดับ ๙.๙๘  มีค่าอยู่ในระดับ  ดีมาก  
นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  โดย
ใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อน าไปใช้ในการจัดกิจกรรม/โครงการมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์  ท าให้ผู้เรียน/ผู้รับบริการ  เกิดความ
ตระหนักในด้านคุณธรรม  จริยธรรม  มีความเป็นอยู่ในชีวิตประจ าวันอย่างมีความสุข  โดยน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์กับการด าเนินชีวิตอย่างลงตัวและสอดคล้องกับปรัชญาของสถานศึกษาท่ีว่า  “คิด
เป็น  ท าเป็น  แก้ปัญหาเป็น”   
          กศน.อ าเภอจังหาร มีการจัดกระบวนการจัดการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ  ตามหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง  
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน  โดยไม่แบ่งระดับชั้น  มีลักษณะเป็นหลักสูตรสั้นๆ  ที่มีเนื้อหาจบในตัว โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจและทักษะเพ่ือการประกอบอาชีพ หรือพัฒนาทักษะต่างๆ   เพ่ือการ
พัฒนาอาชีพ  โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  เพ่ือการมีงานท า  มีการฝึกทักษะ
อาชีพ  การพัฒนากลุ่มอาชีพท่ีมีอยู่ในชุมชน  ท าให้ผู้เรียนมีงานท า  มีรายได้เสริม  มีทักษะในการท างาน  สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริตที่ตนเองเลือก  หรือเพ่ือการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ  โดย
มีการด าเนินโครงการพัฒนาทักษะชีวิต  ทั้งด้านคุณธรรม  จริยธรรม  การป้องกันยาเสพติด  ความปลอดภัยใน
ทรัพย์สิน  หรือเพ่ือการพัฒนาสังคมและชุมชน  โดยมีการด าเนินการในเรื่องของการอบรมพัฒนาการเรียนรู้
ระบอบประชาธิปไตย อันพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และ กศน.อ าเภอจังหารได้จัดกระบวนการเรียนรู้ตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนในการพัฒนาชุมชนของตนเองให้เป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  พร้อมกันนี้ 
 กศน.จังหารได้มีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  และการให้บริการการศึกษาตามอัธยาศัย ที่สร้างความพึงพอใจต่อ
กระบวนการและการจัดกิจกรรมให้บริการ  เช่น การพัฒนา ห้องสมุดประชาชน  “เฉลิมราชกุมารี” อ าเภอ 
จังหาร  การพัฒนา กศน.ต าบล  การจัดแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมการอ่าน เช่นการ
จัดบ้านหนังสืออัจฉริยะ  การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  ในวันส าคัญต่างๆ  การการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
และการเรียนรู้ในกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ 
ข้อมูลความพยายาม 
 กศน.อ าเภอจังหาร  จัดกิจกรรมตามหลักสูตรสถานศึกษา  และมีการน าข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  จาก
การประเมินคุณภาพสถานศึกษาจากต้นสังกัด  และการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐาน



๕๘ 

 

และประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)สมศ  มาวางแผนการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักสูตร และ
แก้ไขปัญหา  ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน/ผู้รับบริการ  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะ  ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของตนเอง  ในด้านต่างๆ  ทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  สติ  ปัญญา  สามารถน าเอาความรู้ต่างๆที่ได้จากการเรียนรู้และ
การศึกษาค้นคว้าน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  ได้อย่างเหมาะสมและสามารถคิดวิเคราะห์ได้อย่างมีเหตุผล   
 ทั้งนี้จากการประเมินตนเองโดยภาพรวมของสถานศึกษา พบว่า สถานศึกษาสามารถด าเนินงานบรรลุ 
ตามเป้าหมายโดยภาพรวมที่ก าหนดไว้ โดยมีจุดเด่น จุดควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ดังนี้  
 จุดเด่น 
  ๑.มุ่งเน้นให้ผู้เรียน/ผู้รับบริการมีสุขภาพจิตที่ดี มีสมุดบันทึกสุขภาพประจ าตัวผู้เรียนโดย กศน.
อ าเภอจังหารได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลทุกต าบลในการดูแลสุขภาพ
ผู้รับบริการ โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านได้ด าเนินการช่วยเหลืออีกแรงหนึ่ง  
  ๒.กศน.อ าเภอจังหารได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน/ผู้รับบริการมีความรู้และทักษะชีวิตในการ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข หลีกเลี่ยงปัญหาในด้านต่างๆ โดยใช้กระบวนการคิด ซึ่งมีข้อมูลที่เก่ียวกับ
ตนเอง สังคมและวิชาการ ตามหลักจริยธรรมที่ดีงามท่ีไม่ท าให้ผู้อื่นเดือดร้อน 
  ๓.มุ่งเน้นให้ผู้เรียน/ผู้รับบริการมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น
และเข้าถึงแหล่งบริการอย่างหลากหลาย ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ส่งผลโดยตรงต่อผู้เรียนและผู้รับบริการในเรื่องการ
มีทักษะการเรียนรู้ 
  ๔.ชุมชนและภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร โดยดูจากเอกสารการประชุม
กรรมการบริหารหลักสูตร มีค าสั่งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรที่ชัดเจน 
  ๕.ครูและบุคลากรการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในเป้าหมายของการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน
นอกระบบ ดูได้จากการเข้ารับการอบรมพัฒนา โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู กศน. มีความสามารถใน
การจัดกระบวนการเรียนรู้ ตามหลักการจัดการเรียนรู้ของ กศน. โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม 
และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน/ผู้รับบริการและใช้ชุมชนเป็นฐาน
การเรียนรู้ มีการพัฒนาหลักสูตร โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน
และใช้ชุมชนเป็นฐาน 
  ๖.การจัดการเรียนรู้โดยส่งเสริมกระบวนการคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น จัดการเรียนรู้โดย
ส่งเสริมกระบวนการท างานร่วมกัน ครู กศน.มีการท าวิจัยในชั้นเรียนและน าผลการวิจัยมาจัดการเรียนรู้พร้อมทั้งมี
การติดตามประเมินผลและน าผลมาพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและมีการบริหารจัดการศึกษา
นอกโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๗. ผู้บริหาร  กศน.อ าเภอจังหารเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการในการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นผู้มีวิสัยทัศกว้างไกลสามารถท างานร่วมงานกับเครือข่ายอย่าง
มีคุณภาพครูและบุคลากร  กศน.อ าเภอจังหารมีความรักสามัคคี  ตั้งใจท างานในหน้าที่ท างานเป็นทีม  
  ๘. ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการประกันคุณภาพการศึกษาและมีการวางระบบ
ประกันคุณภาพภายใน  โดยจัดโครงสร้างการบริหารเป็น  ๒  กลุ่มงาน  ให้งานประกันคุณภาพอยู่ในกลุ่ม
อ านวยการ  ก าหนดขอบข่ายภารกิจของงาน  มีผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน  ก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จ
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ  มีการด าเนินงานตามแผน การติดตามตรวจสอบและการประเมินคุณภาพ
อย่างต่อเนื่องทุกปี 
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  ๙. สถานศึกษาได้น าผลการประเมินคุณภาพภายในของทุกปีที่ผ่านมาเป็นข้อมูลในการปรับปรุง
แผนในปีปัจจุบัน 
  ๑๐.กศน.อ าเภอจังหาร ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยมีการวางแผนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบครบวงจร  PDCA   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  มี
แผนกลยุทธ์ในการด าเนินงานและแผนปฏิบัติการประจ าปี  โดยใช้มาตรฐานของส านักงาน  กศน. เป็นเป้าหมายใน
การด าเนินงานพัฒนาสถานศึกษาตามมาตรฐานที่  ๕  และมีความพยายามในการปฏิบัติการก าหนดปรัชญา  
วัตถุประสงค์  และกลยุทธ์  แผนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ประจ าปี  ๒๕๕๙   
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  
๒๕๕๙  สอดคล้องกับภารกิจของสถานศึกษา  มีการก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จครบถ้วนสอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  โดยมีการด าเนินการที่เป็นระบบ  มีการมอบหมายงานให้
ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานตามปฏิทินปฏิบัติงานสามารถด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
  ๑๑.กศน.อ าเภอจังหาร เปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน กศน. 
ตั้งแต่เข้าร่วมการวางแผนในการจัดกิจรรม ร่วมมือ / สนับสนุน การจัดกิจกรรมต่าง ๆ  /วัสดุ / อุปกรณ์ / สถานที่ 
/งบประมาณ ตลอดจนร่วมในการติดตามผล / ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในการด าเนินงาน เป็น
อย่างดี 
 จุดควรพัฒนา  
  ๑.กศน.อ าเภอจังหาร ควรพัฒนาในด้านผู้เรียน/ผู้รับบริการที่ส าคัญคือ ผู้เรียนและผู้รับบริการมี
ความรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ ตามเป้าหมายของหลักสูตร ซึ่งต้องปรับปรุงจัด
การศึกษาให้สมบูรณ์ครบถ้วนถูกต้องชัดเจนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา  
  ๒.กศน.อ าเภอจังหาร  ควรพัฒนาในการจัดท าหลักสูตรที่เป็นไปตามระบบและมีการประเมิน
หลักสูตร เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและเปิดโอกาสให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร 
             ๓.สถานศึกษาต้องเร่งพัฒนาครู บุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการผลิตและพัฒนาสื่อที่ใช้ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและสอดคล้องกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียน/ผู้รับบริการมี
ความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
  ๔. ในการบริหารความเสี่ยงของ  กศน.อ าเภอจังหารยังไม่มีระบบควบคุมภายในของสถานศึกษาท่ี
เป็นระบบ  จะต้องมรการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและด าเนินการตามแผนและตามตัวชี้วัดความส าเร็จที่เป็น
มาตรฐาน  และมีการติดตามประเมินผล  แล้วน าผลที่ได้ไปใช้ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงตามแผนและรายงาน
ต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 
  ๕. สถานศึกษาควรน าข้อมูลและผลการประเมินการด าเนินงานตามแผนไปใช้ในการตัดสินใจและ
ปรับปรุงงานอย่างเป็นระบบ 
  ๖. กศน.อ าเภอจังหารยังขาดการสรุปผลการติดตาม และรายงานผลให้ชัดเจนเป็นปัจจุบัน  และ
การบันทึกผลการนิเทศยังขาดการเสนอแนะท่ีเป็นรูปธรรม เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ 
  ๗.กศน.อ าเภอจังหาร ยังขาดการกระตุ้นและเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน 
องค์กรส่วนท้องถิ่นและบุคลากร เข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงานของสถานศึกษา เช่น การนิเทศ
งาน โครงการ กิจกรรม และควรน าผลการนิเทศติดตาม ประเมินผลการจัดกิจกรรมน ามาพัฒนาและวางแผนการ
จัดกิจกรรมครั้งต่อไป 



๖๐ 

 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  จากผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเห็นสมควรจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อปรับปรุงพัฒนา
คุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยล าดับความส าคัญดังนี้  
  ๑.กศน.อ าเภอจังหารต้องจัดกิจกรรมตรวจสอบสุขภาพให้กับผู้เรียนโดยประสานความร่วมมือกับ
เครือข่าย คือ สารธารณสุขอ าเภอจังหารหรือโรงพยาบาลจังหาร 
  ๒.การจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาและค่ายพัฒนาทักษะชีวิตในการ
ป้องกันและแก้ไขยาเสพติด 
  ๓.พัฒนาบุคลากรในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยเน้นการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาต่างๆ 
  ๔.พัฒนาครูในการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่นท่ีสอดคล้องกับท้องถิ่นและตามความต้องการของ
ผู้เรียน/ผู้รับบริการ 
  ๕.พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในสาระวิชาการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ จัดกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่หลากหลาย สนองต่อความต้องการของผู้เรียน 
  ๖.การจัดเก็บข้อมูลเพื่อเป็นฐานในการจัดกิจกรรม  
  ๗.อบรมครูให้มึความรู้ในการจัดท าระบบประกันคุณภาพ  
   
 ๒)การสรุปผลการประเมินตนเอง เพื่อพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ รวม ๔ ด้าน 
 ด้านที่ ๑ ผลการจัดการศึกษา ประกอบด้วยมาตรฐานที่ ๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ – ๑.๘ ,มาตรฐานที่ ๕ ตัวบ่งชี้
ที่ ๕.๑ – ๕.๒ และมาตรฐานที่ ๖ ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒ 

มาตรฐาน น้ าหนัก 
(คะแนน) 

ระดับคุณภาพ 
คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 

ด้านที่  ๑   ผลการจัดการศึกษา      
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๓ ๒.๖๐ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 

๓ ๒.๙๒ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๓ ๒.๗๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ ผู้เรียน คิดเป็น/ท าเป็น ๓ ๒.๔๘ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๑๐ ๙.๙๘ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนการศึกษา
ต่อเนื่อง 

๕ ๔.๘๓ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๗ ผู้เรียนมีงานท าหรือมีรายได้เสริม มีทักษะในการ
ท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
สุจริต 

๕ ๔.๕๓ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๘  ความพึงพอใจต่อการให้บริการการศึกษาตาม ๓ ๒.๘๖ ดีมาก 



๖๑ 

 

อัธยาศัย 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑  ผลการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา 
พันธกิจ และวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถานศึกษา 

๕ ๕ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อน
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕ ๔.#Q ดี 

ตัวบ่งชี้ที่  ๖.๒ ผลที่เกิดจากการส่งเสริมการจัดการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชน 

๕ ๕ ดีมาก 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ว่าด้วยผลการการจัดการศึกษา ๕๐ ๔๗.๑๐ ดีมาก 
 สรุปผลการวิเคราะห์ตนเองของสถานศึกษา 
  สถานศึกษาสามารถสรุปผลการประเมินตนเอง ด้านผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับ ดีมาก ซึ่ง
บรรลุ ตามเป้าหมายความส าเร็จที่ตั้งไว้ ดังนี้ 
 จุดเด่น  
  ๑. มุ่งเน้นให้ผู้เรียน/ผู้รับบริการมีมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี  มีสมุดบันทึกสุขภาพประจ าตัว
ผู้เรียน  โดย  กศน.อ าเภอจังหารได้ร่วมกับเครือข่ายคือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลทุกต าบลในการ
ดูแลสุขภาพของผู้รับบริการ  โดยมีอาสาสมัครสารธารณสุขประจ าหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านได้ด าเนินการช่วยเหลืออีก
แรงหนึ่ง 
           ๒. กศน.อ าเภอจังหารได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน/ผู้รับบริการมีความรู้และทักษะชีวิตใน
การด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  หลีกเหลี่ยงปัญหาในด้านต่างๆ  โดยใช้กระบวนการคิด  ซึ่งมีข้อมูลที่
เกี่ยวกับตนเอง  สังคมและวิชาการ  และตามหลักจริยธรรมที่ดีงาม  ที่ไม่ท าให้ผู้อื่นเดือดร้อน  
         ๓. มุ่งเน้นให้ผู้เรียน/ผู้รับบริการมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดเป็น  ท าเป็น  แก้ปัญหา
เป็น  และเข้าถึงแหล่งบริการอย่างหลากหลาย ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ส่งผลโดยตรงกับผู้เรียนและผู้รับบริการใน
เรื่องการมีทักษะในการเรียนรู้ 

 จุดควรพัฒนา  
  กศน.อ าเภอจังหาร ควรพัฒนาในด้านผู้เรียนผู้รับบริการที่ส าคัญคือ ผู้เรียน/ผู้รับบริการ มีความรู้
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ ตามเป้าหมายของหลักสูตร ซึ่งต้องปรับปรุงจัดการศึกษา
ให้สมบูรณ์ครบถ้วนถูกต้องชัดเจนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา 
  
ด้านที่  ๒  การบริหารจัดการ  ประกอบด้วยมาตรฐานที่  ๒  ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๗,  มาตรฐานที่  ๓  ตัวบ่งชี้ที่  ๓.๑-
๓.๕  และมาตรฐานที่  ๖  ตัวบ่งชี้ที่  ๖.๑ 

มาตรฐาน น้ าหนัก 
(คะแนน) 

ระดับคุณภาพ 
คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 

ด้านที่  ๒  การบริหารจัดการ      
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๗ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ๓ ๒.๔๐ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ คุณภาพของการบริหารสถานศึกษา ๒ ๒.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ ๒ ๒.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ ผลการบริหารความเสี่ยง ๒ ๑.๖๐ ดี 



๖๒ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔ ผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา ๒ ๒.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๕ ผลการปฏิบัติตามบทบาทของคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

๒ ๑.๖๐ ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ ผลการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา 
พันธกิจ และวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถานศึกษา 

๕ ๕ ดีมาก 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการ ๑๘ ๑๖.๖๐ ดีมาก 
 สรุปผลการวิเคราะห์ตนเองของสถานศึกษา  
  สถานศึกษาสามารถสรุปผลการประเมินตนเอง ด้านผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับ ดีมาก ซึ่ง
บรรลุ ตามเป้าหมายความส าเร็จที่ตั้งไว้ ดังนี้ 

 จุดเด่น  

  ผู้บริหาร  กศน.อ าเภอจังหารเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการในการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย    เป็นผู้มีวิสัยทัศกว้างไกลสามารถท างานร่วมงานกับเครือข่าย
อย่างมีคุณภาพ  มีหลักธรรมของการบริหารงานด้านต่างอย่างโปร่งใส  ยุติธรรม  ครูและบุคลากร  กศน.อ าเภอจัง
หารมีความรักสามัคคี  ตั้งใจท างานในหน้าที่ท างานเป็นทีม 

 จุดควรพัฒนา  

  ในการบริหารความเสี่ยงของ  กศน.อ าเภอจังหารยังไม่มีระบบควบคุมภายในของสถานศึกษาท่ี
เป็นระบบ  จะต้องมรการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและด าเนินการตามแผนและตามตัวชี้วัดความส าเร็จที่เป็น
มาตรฐาน  และมีการติดตามประเมินผล  แล้วน าผลที่ได้ไปใช้ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงตามแผนและรายงาน
ต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 
ด้านที่  ๓  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ประกอบด้วยมาตรฐานที่ ๒ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑-๒.๖ 

มาตรฐาน น้ าหนัก 
(คะแนน) 

ระดับคุณภาพ 
คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 

ด้านที่  ๓  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

   

ตัวบ่งชี้ที ๒.๑ คุณภาพของหลักสูตร ๔ ๓.๒๐ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ คุณภาพของครู/ผู้สอน ๔ ๓.๒๐ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูและ
ผู้สอนที่เน้นผู้เรียน/ผู้รับบริการเป็นส าคัญ 

๔ ๓.๒๐ ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ คุณภาพผู้สอน/วิทยากรสอนการศึกษาต่อเนื่อง ๓ ๒.๔๐ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕ คุณภาพสื่อที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน/
ผู้รับบริการ 

๓ ๒.๔๐ ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๖ คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ๔ ๔.๐๐ ดีมาก 
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอน 

ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๒๒ ๑๘.๔๐ ดี 



๖๓ 

 

 สรุปผลการวิเคราะห์ตนเองของสถานศึกษา  
  สถานศึกษาสามารถสรุปผลการประเมินตนเอง ด้านผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับ ดี ซึ่งบรรลุ 
ตามเป้าหมายความส าเร็จที่ตั้งไว้ ดังนี้ 

 จุดเด่น  

  ๑.  ชุมชนและภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร โดยดูจากเอกสารการประชุม
กรรมการบริหารหลักสูตร มีค าสั่งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรที่ชัดเจน 
           ๒. ครูและบุคลากรการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในเป้าหมายของการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน
นอกระบบ ดูได้จากการเข้าอบรมพัฒนา โครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาครู กศน.   มีความสามารถในการจัด
กระบวนการเรียนรู้  ตามหลักการจัด กศน. โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม และเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ การจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน/ผู้รับบริการและใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้   มีการ
พัฒนาหลักสูตรโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมมีการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและใช้ชุมชนเป็น
ฐาน  
            ๓. การจัดการเรียนรู้โดยการส่งเสริมกระบวนการคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น จัดการเรียนรู้
โดยส่งเสริมกระบวนการท างานร่วมกัน ครู  กศน.มีการท าวิจัยในชั้นเรียนและน าผลการวิจัยมาจัดการเรียนรู้ 
พร้อมทั้งมีการติดตามประเมินผลและน าผลมาพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและมีการบริหารจัด
การศึกษานอกโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๔. กศน.อ าเภอจังหาร ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยมีการวางแผนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบครบวงจร  PDCA   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  มี
แผนกลยุทธ์ในการด าเนินงานและแผนปฏิบัติการประจ าปี   

 จุดควรพัฒนา  

  กศน.อ าเภอจังหาร  ควรพัฒนาในการจัดท าหลักสูตรที่เป็นไปตามระบบและมีการประเมิน
หลักสูตร เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและเปิดโอกาสให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร 
 
ด้านที่  ๔  ด้านการประกันคุณภาพภายใน  ประกอบด้วยมาตรฐานที่  ๔  ตังบ่งชี้ที่  ๔.๑-๔.๒ 

มาตรฐาน น้ าหนัก 
(คะแนน) 

ระดับคุณภาพ 
คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 

ด้านที่  ๔  ด้านการประกันคุณภาพภายใน      
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ๕ ๔ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒  การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด ๕ ๔.๕๐ ดีมาก 
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน ๑๐ ๘.๕๐ ดี 

 สรุปผลการวิเคราะห์ตนเองของสถานศึกษา  
  สถานศึกษาสามารถสรุปผลการประเมินตนเอง ด้านผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับ ดี ซึ่งบรรลุ 
ตามเป้าหมายความส าเร็จที่ตั้งไว้ ดังนี้ 



๖๔ 

 

 จุดเด่น  

  ๑.สถานศึกษามีการประเมินตนเอง  
  ๒.สถานศึกษามีมาตรฐานการศึกษาและด าเนินตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง  
  ๓.สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในโดยต้นสังกัดทุกปี 
  ๔. สถานศึกษาได้น าผลการประเมินคุณภาพภายในของทุกปีที่ผ่านมาเป็นข้อมูลในการปรับปรุง
แผนในปีปัจจุบัน 

 จุดควรพัฒนา  

  สถานศึกษาควรน าข้อมูลและผลการประเมินการด าเนินงานตามแผนไปใช้ในการตัดสินใจและ
ปรับปรุงงานอย่างเป็นระบบ 
 
 
 
แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
  ๑.กศน.อ าเภอจังหารต้องจัดกิจกรรมตรวจสอบสุขภาพให้กับผู้เรียนโดยประสานความร่วมมือกับ
เครือข่าย คือ สารธารณสุขอ าเภอจังหารหรือโรงพยาบาลจังหาร 
  ๒.การจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาและค่ายพัฒนาทักษะชีวิตในการ
ป้องกันและแก้ไขยาเสพติด 
  ๓.พัฒนาบุคลากรในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยเน้นการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาต่างๆ 
  ๔.พัฒนาครูในการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่นท่ีสอดคล้องกับท้องถิ่นและตามความต้องการของ
ผู้เรียน/ผู้รับบริการ 
  ๕.พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในสาระวิชาการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ จัดกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่หลากหลาย สนองต่อความต้องการของผู้เรียน 
  ๖.การจัดเก็บข้อมูลเพื่อเป็นฐานในการจัดกิจกรรม  
  ๗.อบรมครูให้มีความรู้ในการจัดท าระบบประกันคุณภาพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๕ 

 

ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
การวิเคราะห์สถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด 

ปัจจัยภายในของสถานศึกษา  
จุดเด่น(Strengths) จุดควรพัฒนา(Weakens) 

มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา 
๑. มุ่งเน้นให้ผู้เรียน/ผู้รับบริการมีมีสุขภาพกาย
สุขภาพจิตที่ดี  มีสมุดบันทึกสุขภาพประจ าตัวผู้เรียน  
โดย  กศน.อ าเภอจังหารได้ร่วมกับเครือข่ายคือ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลทุกต าบลใน
การดูแลสุขภาพของผู้รับบริการ  โดยมีอาสาสมัครสาร
ธารณสุขประจ าหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านได้ด าเนินการ
ช่วยเหลืออีกแรงหนึ่ง 
๒. กศน.อ าเภอจังหารได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน/
ผู้รับบริการมีความรู้และทักษะชีวิตในการด ารงชีวิตอยู่
ในสังคมอย่างมีความสุข  หลีกเหลี่ยงปัญหาในด้าน
ต่างๆ  โดยใช้กระบวนการคิด  ซึ่งมีข้อมูลที่เก่ียวกับ
ตนเอง  สังคมและวิชาการ  และตามหลักจริยธรรมที่ดี
งาม  ที่ไม่ท าให้ผู้อื่นเดือดร้อน 
๓. มุ่งเน้นให้ผู้เรียน/ผู้รับบริการมีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์  คิดเป็น  ท าเป็น  แก้ปัญหาเป็น  และ
เข้าถึงแหล่งบริการอย่างหลากหลาย ซึ่งกระบวนการ
เหล่านี้ส่งผลโดยตรงกับผู้เรียนและผู้รับบริการในเรื่อง
การมีทักษะในการเรียนรู้ 
 
มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา 
-ผู้บริหาร  กศน.อ าเภอจังหารเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถในการบริหารจัดการในการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   เป็นผู้มีวิสัยทัศ
กว้างไกลสามารถท างานร่วมงานกับเครือข่ายอย่างมี
คุณภาพ  มีหลักธรรมของการบริหารงานด้านต่างอย่าง
โปร่งใส  ยุติธรรม  ครูและบุคลากร  กศน.อ าเภอจังหาร
มีความรักสามัคคี  ตั้งใจท างานในหน้าที่ท างานเป็นทีม 
มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๑. ชุมชนและภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วมในการพัฒนา
หลักสูตร โดยดูจากเอกสารการประชุมกรรมการบริหาร
หลักสูตร มีค าสั่งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรที่ชัดเจน 

มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา 
-ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อ าเภอจังหาร  ควรพัฒนาในด้านผู้เรียนผู้รับบริการที่
ส าคัญคือ ผู้เรียน/ผู้รับบริการ มีความรู้และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ ตามเป้าหมาย
ของหลักสูตร ซึ่งต้องปรับปรุงจัดการศึกษาให้สมบูรณ์
ครบถ้วนถูกต้องชัดเจนให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา 
-ในการบริหารความเสี่ยงของ  กศน.อ าเภอจังหารยังไม่มี
ระบบควบคุมภายในของสถานศึกษาท่ีเป็นระบบ  จะต้อง
มรการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและด าเนินการตาม
แผนและตามตัวชี้วัดความส าเร็จที่เป็นมาตรฐาน  และมี
การติดตามประเมินผล  แล้วน าผลที่ได้ไปใช้ปรับปรุงแผน
บริหารความเสี่ยงตามแผนและรายงานต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
๑. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อ าเภอจังหาร  ควรพัฒนาในการจัดท าหลักสูตรที่เป็นไป
ตามระบบและมีการประเมินหลักสูตร เพื่อเป็นแนวทางใน



๖๖ 

 

๒. ครูและบุคลากรการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจใน
เป้าหมายของการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานนอกระบบ ดู
ได้จากการเข้าอบรมพัฒนา โครงการประชุมปฏิบัติการ
พัฒนาครู กศน.   มีความสามารถในการจัด
กระบวนการเรียนรู้  ตามหลักการจัด กศน. โดยจัด
กระบวนการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม และเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียน/ผู้รับบริการและใช้ชุมชนเป็นฐาน
การเรียนรู้   มีการพัฒนาหลักสูตรโดยให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมมีการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียนและใช้ชุมชนเป็นฐาน  
๓. การจัดการเรียนรู้โดยการส่งเสริมกระบวนการคิด
เป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น จัดการเรียนรู้โดยส่งเสริม
กระบวนการท างานร่วมกัน ครู  กศน.มีการท าวิจัยใน
ชั้นเรียนและน าผลการวิจัยมาจัดการเรียนรู้ พร้อมทั้งมี
การติดตามประเมินผลและน าผลมาพัฒนากระบวนการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและมีการบริหารจัด
การศึกษานอกโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
๔.ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อ าเภอจังหารได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมีการ
วางแผนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบครบวงจร  
PDCA   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  มีแผนกลยุทธ์
ในการด าเนินงานและแผนปฏิบัติการประจ าปี 
  มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน 
๑.สถานศึกษามีการประเมินตนเอง 
๒.สถานศึกษามีมาตรฐานการศึกษาและด าเนินตาม
มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 
๓.สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายใน
โดยต้นสังกัดทุกปี 
๔.สถานศึกษาได้น าผลการประเมินคุณภาพภายในของ
ทุกปีที่ผ่านมาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนในปี
ปัจจุบัน 

การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชนและเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
หลักสูตร ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร 
๒. สถานศึกษาต้องเร่งพัฒนาครู บุคลากรให้มีความรู้
ความเข้าใจในการผลิตและพัฒนาสื่อที่ใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและสอดคล้องกับการจัด
กระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียน/ผู้รับบริการมีความรู้
และทักษะที่จ าเป็นในการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน 
-สถานศึกษาควรน าข้อมูลและผลการประเมินการ
ด าเนินงานตามแผนไปใช้ในการตัดสินใจและปรับปรุงงาน
อย่างเป็นระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๗ 

 

ปัจจัยภายนอกสถานศึกษา  
โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats)) 

๑.สภาพทางเศรษฐกิจชุมชนค่อนข้างดีเพราะอ าเภอจัง
หารมีโรงงานอุตสาหกรรมในเขตพ้ืนที่บริการ 
๒.รัฐบาลมีนโยบายเร่งรัดและยกระดับการศึกษาให้กับ
ประชาชนและคุณภาพการเรียนการสอน 
๓.กศน.อ าเภอจังหารได้รับการสนับสนุนจากเครือข่าย
เป็นสถานที่พบกลุ่มนักศึกษาและสนามสอบ 
๔.ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ได้ด าเนินการส่งเสริมและจัด
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เพื่อการมีอาชีพและมีงานท า 
๕.มีวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นท่ีเข้มแข็ง เช่น  
จังหารเป็นเมืองพระ ประเพณีบุญคูณลาน เป็นต้น 
 

๑.ประชาชนกลุ่มเป้าหมายบางส่วนในโรงงาน
อุตสาหกรรมเป็นคนนอกพ้ืนที่มารับจ้างท างานจึงไม่ให้
ความส าคัญในการศึกษาเท่าที่ควร 
๒.ประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ยังขาดทักษะพ้ืนฐาน
ที่จ าเป็นในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และทักษะพ้ืนฐานด้าน
ภาษาอังกฤษ 
๓.ผู้เรียนบางส่วนที่ท างานในโรงงานอุตสาหกรรมไม่มีเวลา
ว่างมาร่วมกิจกรรม 
๔.มีวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นบ่อยเกินไปท าให้มี
ผลกระทบในการเข้าร่วมกิจกรรมและการพบกลุ่มของ
นักศึกษา 
 

 
ข้อเสนอแนะต่อสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ  

สถานศึกษาเห็นสมควรจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยตามล าดับความส าคัญ  ดังนี้ 

๑. กศน.อ าเภอจังหาร ต้องจัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพให้กับผู้เรียนโดยการประสานความร่วมมือกับ
เครือข่าย  คือสาธารณสุขอ าเภอจังหาร  หรือโรงพยาบาลจังหาร 

๒. การจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาและค่ายพัฒนาทักษะชีวิตในการป้องกันและ
แก้ไขยาเสพติด 
 ๓. พัฒนาบุคลากรในการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยเน้นการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง  การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๘ 

 

 
 
 
 
 


