


รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา กศน.อ า เภอบานหมี่  ปี งบประมาณ 256 4 | ก 

 

ค าน า 
 

   ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 แหงพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ได
ก าหนดใหสถานศึกษาแตละแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับ  แตละประเภท
การศึกษาท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด พรอมท้ังจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว จัดใหมีการ
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และจัดสงรายงานผลการประเมินตนเอง
ใหแกหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี ประกอบกับกฎกระทรวง
ศึกษาธิการ ก าหนดระบบ หลักเกณฑแ และวิธีการประกันคุณภาพภายใน ส าหรับสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษา
นอกระบบ พ.ศ. 2555 ท่ีอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 20 วรรคสาม และมาตรา 25 วรรคหนึ่ง แหง
พระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ซึ่งก าหนดใหสถานศึกษา
ตองด าเนินการ ดังนี้ 1) จัดใหมีมาตรฐานการศึกษานอกระบบท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด 2) 
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี 3) ด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี 4) จัดใหมีการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 5) จัดใหมีการประเมิน
คุณภาพภายในมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 6) จัดท ารายงานการประเมินตนเองประจ าปี 7) เสนอ
รายงานการประเมินคุณภาพภายในตอคณะกรรมการสถานศึกษา หน วยงานตนสังกัด และภาคีเครือขาย 
และเผยแพรตอสาธารณชน 8) น าผลการประเมินคุณภาพภายในมาเป็นสวนหนึ่งของการวางแผนเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  โดยการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาและภาคีเครือขาย 9) จัดระบบบริหารและ
สารสนเทศ 10) ยึดหลักการมีสวนรวมของสถานศึกษา บุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ภาคีเครือขาย และ
ผูรับบริการ  
  ในการนี้  เพื่อเป็นการด าเนินงานใหสอดคลองกับกฎกระทรวง ดังกลาวขางตน ศูนยแ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ จึงไดด าเนินการแตงต้ังคณะกรรมการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา เพื่อประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดย 
วิเคราะหแจากแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีรวมกับผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษา และจัดใหมีการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันระหวางคณะกรรมการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ผูบริหารสถานศึกษา ครู เจาหนาท่ี และผูท่ีเกี่ยวของ เพื่อประเมินคุณภาพภายใน และจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา พรอมท้ังรวมกันเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีถัดไป ท้ังนี้
คณะกรรมการประเมินตนเองของสถานศึกษา ไดด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาท่ีสอดคลองตามสภาพ
จริงของสถานศึกษา เพื่อมุงสูการพัฒนาคุณภาพอยางยั่งยืน 
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สารบญั 

                              
หนา 

 
ค าน า                     ก 
สารบัญ                     ข 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร                   ง  
  บทที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา       1 

 สภาพทั่วไปของสถานศึกษา       1 

 ทิศทางการด าเนินงานของสถานศึกษา                                                         1         

 จ านวนผูเรียน ผูรับบริการ และจ านวนผูจัดการเรียนรู    2 

 จ านวนบุคลากร         3 

 งบประมาณ          4 

 กศน.ต าบล/ศูนยแการเรียนชุมชน       4 

 แหลงเรียนรู         7 

 ภาคีเครือขาย         12 

 ภูมิปใญญา         14 

 แผนปฏิบัติการประจ าปี         18 

 รางวัล เกียรติบัตร การเชิดชูเกียรติท่ีสถานศึกษาไดรับ    25 

 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปีท่ีผานมา    36 

 คาเปูาหมายของสถานศึกษา       40 
 บทที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา       43 

 ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน                
(เฉพาะมาตรฐานท่ี 1 - 2)        44 

 ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตอเนื่อง (เฉพาะมาตรฐานท่ี 1 - 2)  85 

 ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย (เฉพาะมาตรฐานท่ี 1 - 2)        111 

 ผลการประเมินคุณภาพคุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา (มาตรฐานท่ี 3)      128 
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สารบญั (ต่อ) 

 

                                                                                                                           หนา 
 
  บทที่ 3 สรุปผลการประเมินตนเอง และแนวทางการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา          165 

 มาตรฐานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน               166 

 มาตรฐานการศึกษาตอเนื่อง                  167 

 มาตรฐานการศึกษาตามอัธยาศัย                 168 
 

ภาคผนวก                        171 

 ประกาศใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายใน 
ของสถานศึกษา 

 คาเปูาหมายเพื่อใชในการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน 
การศึกษาของสถานศึกษา 

 ค าส่ังแตงต้ังคณะกรรมการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 รองรอย และหลักฐานท่ีส าคัญจากการด าเนินงานตามสภาพจริงของสถานศึกษาท่ีสนับสนุน
การด าเนินงานของสถานศึกษา 
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บทสรุปส าหรบัผู้บริหาร 
 

ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่  ต้ังอยูเลขท่ี  192 ถนน
เทศบาล อ าเภอบานหมี ่จังหวัดลพบุรี สังกัดส านักงาน กศน. จังหวัดลพบุรี ส านักงานสงเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ มีการจัด
การศึกษา 3 ประเภท ประกอบดวย 

  การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    การศึกษาตอเนื่อง 
    การศึกษาตามอัธยาศัย 
คณะกรรมการประเมินตนเองของสถานศึกษา ไดด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ต้ังแตวันท่ี 27 ถึงวันท่ี 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งจากการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา สามารถสรุป ไดดังนี้ 

สถานศึกษามีผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยูในระดับ ดีเลิศ มีคะแนนรวมเทากับ 85.37
คะแนน และเมื่อพิจารณาผลการประเมินตนเองตามประเภทการจัดการศึกษาของสถานศึกษา พบวา 

1. มาตรฐานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สถานศึกษามีผลการประเมิน
ตนเอง อยูในระดับ ดีเลิศ มีคะแนนรวมเทากับ 83.62 คะแนน  

2. มาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง  สถานศึกษามีผลการประเมินตนเอง อยูในระดับ ดีเลิศ มีคะแนน
รวมเทากับ 85.52 คะแนน  

3. มาตรฐานการศึกษาตามอัธยาศัย สถานศึกษามีผลการประเมินตนเอง อยูในระดับ ดีเลิศ มีคะแนน
รวมเทากับ 86.99 คะแนน   

ท้ังนี้ จากการสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
โดยภาพรวมของสถานศึกษา จึงไดมีการก าหนดแนวทางเพื่อรักษาคุณภาพหรือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ท่ีสถานศึกษาคาดวาจะน าไปด าเนินการในปีงบประมาณถัดไป ดังนี้ 

1) สถานศึกษาควรพัฒนาดานการจัดการเรียนรูของผูเรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับท่ีสูงขึ้น โดยน าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนมาวิเคราะหแ และหาแนวทางในการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น จัดใหมี การพัฒนา
คุณภาพส่ือและกระบวนการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมีความหลากหลายรูปแบบ เชน การเรียนปรับ
พื้นฐาน การสอนเสริม คายวิชาการ ใบงาน การเรียนรูดวยโครงงาน การเรียนรูดวยรูปแบบออนไลนแ เป็นตน 
เพื่อใหผูเรียนมีทักษะตามสาระการเรียนรู  รวมท้ังการน าความรู  ความสามารถ ไปใชในการ ด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน การศึกษาตอระดับท่ีสูงขึ้น การท างาน และการประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสม  

2) สถานศึกษาควรมีการด าเนินงานใหเป็นไปตามรูปแบบกระบวนการ  PDCA  ตามท่ีไดมีการวาง
แผนการด าเนินงานทุกโครงการ/กิจกรรม รวมกันและควรมีการน าผลขอมูลจากการประเมินผลการ
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ปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรมมาเป็นขอมูลในการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานอยางเป็นระบบและ
ตอเนื่องอยางมีคุณภาพ 

 3) สถานศึกษาควรมีการจัดกิจกรรมหรือรวมจัดการศึกษาของภาคีเครือขาย ประกอบดวย 
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาตอเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย ในการจัด
กิจกรรมตางๆ โดยมีเปูาหมายรวมกัน เพื่อท ากิจกรรมใหบรรลุเปูาหมาย และการเรียนรูรวมกัน อยางมี
ประสิทธิภาพและมีความตอเนื่อง 

4) สถานศึกษาควรมีการจัดท าระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษาใหเป็นปใจจุบันมากขึ้น  
และน าขอมูลมาวิเคราะหแวางแผนพัฒนาโครงการ/กิจกรรมอยางเป็นระบบ และเป็นไปตามเปูาหมายของ
สถานศึกษา 
 คณะกรรมการการประเมินตนเองของสถานศึกษา หวังเป็นอยางยิ่งวา สถานศึกษาจะน าผลการ
ประเมินจากรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ไปใชเป็นขอมูลในการก าหนดแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตอไป 
 
 
   
  
 
 
 
 

     ท้ังนี้ คณะกรรมการสถานศึกษาไดรับทราบผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเป็นท่ีเรียบรอย
แลว และหวังเป็นอยางยิ่งวา สถานศึกษาจะน าผลการประเมินจากรายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ไปใชเป็นขอมูลในการก าหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไป 
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บทที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 

 สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 

ชื่อสถานศึกษา : ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่  
ที่อยู่ : เลขท่ี 192 ถนนเทศบาล อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณียแ 15110 
เบอร์โทรศัพท์ : 036-471520 เบอรแโทรสาร : 036-471520 
E-mail ติดตอ : BANMI@Lopburi.nfe.go.th  Website : http://lopburi.nfe.go.th/banmi/  
พิกัดที่ต้ัง (15.043875,100.536970) 
สังกัด : ส านักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี  ส านักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 
 

 ทิศทางการด าเนินงานของสถานศึกษา 

 วิสัยทัศน์ 
 ประชาชนอ าเภอบานหมี่ไดรับโอกาสและการเรียนรูศึกษาตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ  สามารถ

ด ารงชีวิตท่ีเหมาะสมกับชวงวัย  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และมีทักษะท่ีจ าเป็นในโลก
ศตวรรษท่ี  21 
 

 พันธกิจ 
1. จัดและสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยท่ีมีคุณภาพ สอดคลอง กับ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อยกระดับการศึกษา
และพัฒนาสมรรถนะ ทักษะการเรียนรูของประชาชนกลุมเปูาหมายใหเหมาะสมในแตละชวงวัย ใหพรอมรับ                
การเปล่ียนแปลงและการปรับตัวในการด ารงชีวิตไดอยางเหมาะสม กาวสูการเป็นสังคมแหงการเรียนรูตลอด
ชีวิตอยางยั่งยืน 

2. พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู ส่ือและนวัตกรรมเทคโนโลยีทาง
การศึกษา  การวัดและประเมินผลในทุกรูปแบบใหมีคุณภาพ และมาตรฐานสอดคลองกับรูปแบบการจัดการ
เรียนรู และบริบทในปใจจุบัน 

  3. สงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา และน าเทคโนโลยีมาพัฒนาเพื่อเพิ่มชองทาง 
และโอกาสการเรียนรู รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดและใหบริการการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยใหกับประชาชนกลุมเปูาหมายอยางท่ัวถึง 

  4. สงเสริมสนับสนุน แสวงหา และประสานความรวมมือเชิงรุกกับภาคีเครือขายใหเขามามี
สวนรวม ในการสนับสนุนและจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรูตลอดชีวิต
ในรูปแบบตางๆ ใหกับประชาชน 
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  5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีเอกภาพ เพื่อการบริหารราชการท่ีดีบน
หลักของธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคล่องตัวมากยิ่งขึ้น 

 6. ยกระดับการบริหารและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู ทักษะ สมรรถนะ 
คุณธรรม และจริยธรรมท่ีดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ
มากยิ่งขึ้น 

 

 อัตลักษณ ์
  สุขภาพดี มีวินัย ใฝุเรียนรู 
 

 จ านวนผู้เรียน ผู้รับบริการ และจ านวนผู้จัดการเรียนรู้ (ปีงบประมาณที่จัดท ารายงานการประเมิน  
     ตนเอง) 
 

หลักสูตร/ประเภท 
จ านวนผู้เรียน (คน) 

รวมจ านวน 
(คน) 

จ านวนผู้จัดการ
เรียนรู้ 
 (คน) 

ชาย หญิง 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน     
- ระดับประถมศึกษา 60 58 118  

23 - ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 411 221 632 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 593 415 1,008 

รวมจ านวน (คน) 1,064 694 1,758 23 
การศึกษาต่อเนื่อง     
1. โครงการศูนยแฝึกอาชีพชุมชน     
    - 1 อ าเภอ 1 อาชีพ   - 17 17 1 
    - พัฒนาอาชีพระยะส้ัน (กลุมสนใจ) 117 737 854 22 

- ช้ันเรียนวิชาชีพ (31 ช่ัวโมงขึ้นไป) 76 316 392 22 
2. โครงการจัดการเรียนรูตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
(กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง) 

56 135 
 

191 22 
 
 
 

3. โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและ
ชุมชน  (กิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน) 

374 
 

631 
 

1,005 
 

22 

4. โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 

(กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต) 
425 

 
836 

 
1,261 22 

รวมจ านวน (คน) 1,048 2,672 3,720 23 
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หลักสูตร/ประเภท 
จ านวนผู้เรียน (คน) 

รวมจ านวน 
(คน) 

จ านวนผู้จัดการ
เรียนรู้ 
 (คน) 

ชาย หญิง 

การศึกษาตามอัธยาศัย     
1. โครงการหองสมุดประชาชนอ าเภอบานหมี่  
งามตา  ประชาช่ืนใจ 

6 5 11 2 

2. กิจกรรมหองสมุดเคล่ือนท่ีส าหรับชาวตลาด 134 139 273 2 
3. กิจกรรมหมุนเวียนหนังสือบานหนงัสือชุมชน 14 23 37 3 
4. กิจกรรม 2 เมษา วันรักการอาน 16 37 53 5 
5. ผูใชบริการหองสมุดประชาชน 430 396 826  

รวมจ านวน (คน) 600 600 1,200 5 
 

หมายเหตุ สถานศึกษาสามารถปรับเปล่ียนแบบโครงสรางตารางขางตนใหเหมาะสมไดตามความตองการ                    
และเป็นไปตามขอมูลจริงของสถานศึกษา โดยขอมูลตองสะทอนถึงจ านวนผูเรียน ผูรับบริการ และจ านวนผูจัดการ
เรียนรู 
 

จ านวนบุคลากร (ปีงบประมาณที่จัดท ารายงานการประเมินตนเอง) 
 

ประเภท/ต าแหน่ง 
จ านวน (คน) 

ต่ ากว่า 
ป.ตร ี

ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 
รวม

จ านวน 
ผูบริหารสถานศึกษา - 1 - - 1 
ขาราชการครู - - 1 - 1 
บุคลากรทางการศึกษา - - - - - 
ลูกจางประจ า - - - - - 
อื่นๆ (ระบุ)..................................... - - - - - 
พนักงานราชการ       
  - ครูอาสาสมัคร  - 1 - - 1 
  - ครู กศน.ต าบล  - 19 2 - 21 
  - ครูศูนยแการเรียนชุมชน  -  - - - - 
  - อื่นๆ (ระบุ)…..นักวิชาการศึกษา...........  - 1 - - 1 
อัตราจาง - - - - - 
  - บรรณารักษแ - 1 - - 1 
  - ครูศูนยแการเรียนชุมชน  - - - - - 

รวมจ านวน (คน) - 23 3 - 26 
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 งบประมาณ (ปีงบประมาณที่จัดท ารายงานการประเมินตนเอง) 

- เงินงบประมาณ   4,001,108.99      บาท 
- เงินนอกงบประมาณ   167,362.17         บาท 
 

 รวมจ านวนเงิน  4,168,471.16     บาท 

 

 กศน.ต าบล/แขวง/ศูนย์การเรียนชุมชน 
 
 

กศน.ต าบล/แขวง ที่ต้ัง 
ผู้ประสานงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

ประกาศจัดต้ัง 

กศน.ต าบลหินปใก อาคารศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก   
หินปใกใหญ (หลังเกา) หมูท่ี 7  
บานหินปใกใหญ  ต าบลหินปใก 
อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี   

1.นางสาวกรองกาญจนแ 
จักกิตติ 
2.นางสาวพิมลภา        
ซิวประโคน 

28 เมษายน 2553 

กศน.ต าบลบางขาม วัดธรรมิการาม หมูท่ี 3    
บานบางสงคแ ต าบลบางขาม 
อ าเภอบานหมี ่จังหวัดลพบุรี 

นางสาวขนิษฐา  
ศรีสมบูรณแ 

28 เมษายน 2553 

กศน.ต าบลบางพึ่ง อาคารเอนกประสงคแ SML   
หมูท่ี 6 บานแหลมฟูาผา  
ต าบลบางพึ่ง อ าเภอบานหมี่ 
จังหวัดลพบุรี   

นางสาวพิมลภา        
ซิวประโคน 

28 เมษายน 2553 

กศน.ต าบลหนองทรายขาว อาคาร อบต.หนองทรายขาว 
(หลังเกา) หมูท่ี 4 บานสระเตย 
ต าบลหนองทรายขาว  
อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี   

นางสาวณัฏฐาศิริ   
ทองลุม 

1 กุมภาพันธแ 2553 

กศน.ต าบลหนองเตา วัดโคกสุข หมูท่ี 2   
บานหนองเตา ต าบลหนองเตา 
อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี 
(ยายสถานท่ีใหม)   

นางสาวสิบสองเมษา 
สามงามเขียว 

28 เมษายน 2553 

กศน.ต าบลบานกลวย อาคาร อบต.บานกลวย 
(หลังเกา) หมูท่ี 3  
ต าบลบานกลวย 
อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี   
 

นางสาวอุทัยวรรณ   
สมัครการ 

1 กุมภาพันธแ 2553 
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กศน.ต าบล/แขวง ที่ต้ัง 
ผู้ประสานงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

ประกาศจัดต้ัง 

กศน.ต าบลเชียงงา อาคารวัดโบสถแ หมูท่ี 2  
ต าบลเชียงงา อ าเภอบานหมี่  
จังหวัดลพบุรี   

นางสาวดวงนภา 
มุมบานเซา 

28 เมษายน 2553 

กศน.ต าบลหนองเมือง อาคารน็อคดาวนแโรงเรียนวัด
หวยกรวด หมูท่ี 1  
บานหวยกรวด ต าบล 
หนองเมือง อ าเภอบานหมี่ 
จังหวัดลพบุรี  

นางธัชกร สมัครการ 28 เมษายน 2553 

กศน.ต าบลหนองกระเบียน อาคารน็อคดาวนแโรงเรียน     
วัดทายลาด (หลังเกา) หมูท่ี 5  
บานทายลาด ต าบล 
หนองกระเบียน   
อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี   

นางอารียแ แดนขุนทด 28 เมษายน 2553 

กศน.ต าบลชอนมวง อาคาร โรงเรียนดงกลาง   
หมูท่ี 2 ต าบลชอนมวง  
อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี   

นางสาวณัติธิดา วีระศัย 28 เมษายน 2553 

กศน.ต าบลบานชี อาคารวัดเกริ่นกฐิน หมูท่ี 11 
บานเกริ่นกฐิน  ต าบลบานชี 
อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี   

1.นายสุรสิทธิ์ ค านึงผล 
2.นางสาวนิภาพร  
เช้ือพราหมณแ 

28 เมษายน 2553 

กศน.ต าบลดงพลับ อาคารสภาต าบลดงพลับ  
(หลังเกา) หมูท่ี 1 ต าบล 
ดงพลับ อ าเภอบานหมี่  
จังหวัดลพบุรี   

นางสาวสุพัตรา   
สุวรรณธารารัตนแ 

28 เมษายน 2553 

กศน.ต าบลบางกะพี ้ อาคารโรงเรียนบานวังวัดใต 
(หลังเกา) หมูท่ี 7 บานวังวัดใต  
ต าบลบางกะพี้ อ าเภอบานหมี่ 
จังหวัดลพบุรี   

1.นางสาววิรัญดา  
พัฒนาวรากูล 
2.นางพนิดา พวงระยา 
 

28 เมษายน 2553 

กศน.ต าบลสนามแจง อาคาร กศน.ต าบลสนามแจง 
หมูท่ี 9 บานเขาวงกฎ  ต าบล
สนามแจง อ าเภอบานหมี่ 
จังหวัดลพบุรี   

นางสาวครองทรัพยแ  
รอดชาวนา 

28 เมษายน 2553 
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กศน.ต าบล/แขวง ที่ต้ัง 
ผู้ประสานงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

ประกาศจัดต้ัง 

กศน.ต าบลพุคา ใตอาคารศาลาการเปรียญวัด
หนองน้ าทิพยแ หมูท่ี 4  
บานหนองน้ าทิพยแ  ต าบลพุคา 
อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี  

1.นางสาวนรินธารา   
แลบัว 
2.นางสาวสิริลักษณแ 
มั่นคง 

28 เมษายน 2553 

กศน.ต าบลไผใหญ อาคาร อบต.ต าบลไผใหญ 
(หลังเกา) หมูท่ี 3 บานโปุง  
ต าบลไผใหญ อ าเภอบานหมี่ 
จังหวัดลพบุรี 

นางสาวภรัณยา ทองโต 28 เมษายน 2553 

กศน.ต าบลดอนดึง อาคาร อบต.ต าบลดอนดึง 
หลังเกา หมูท่ี 2 บานดอนดึง  
ต าบลดอนดึง อ าเภอบานหมี่ 
จังหวัดลพบุรี  
 

นางสาวชนมแณกานตแ 
โภคา 

28 เมษายน 2553 

กศน.ต าบลมหาสอน อาคารวัดมหาสอน หมูท่ี 5 
ต าบลมหาสอน อ าเภอบานหมี่ 
จังหวัดลพบุรี   
 

นางสาวอรวรรณ  
สุขสอาด 
 

28 เมษายน 2553 

กศน.ต าบลสายหวยแกว อาคารศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก 
(หลังเกา) ต าบลสายหวยแกว 
หมูท่ี 5 บานสายหวยแกว 
ต าบลสายหวยแกว 
อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี 
  

นางสาวอ าพาพร      
ดวงจันทรแ 

28 เมษายน 2553 

กศน.ต าบลบานทราย อาคารอนามัยต าบลบานทราย  
(หลังเกา) หมูท่ี 2 บานทราย  
ต าบลบานทราย  
อ าเภอบานหมี่  
จังหวัดลพบุรี   

นางจรินทิพยแ  
ปใญญารุงศักดิ ์

28 เมษายน 2553 

กศน.ต าบลโพนทอง ศูนยแวัฒนธรรมต าบลโพนทอง 
หมูท่ี 3 บานหมี่ทุง  
ต าบลโพนทอง  
อ าเภอบานหมี่  
จังหวัดลพบุรี   

นายธัมพิสิฐ  ศรีโสภา 
 
 

28 เมษายน 2553 
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กศน.ต าบล/แขวง ที่ต้ัง 
ผู้ประสานงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

ประกาศจัดต้ัง 

กศน.ต าบลบานหมี่ ศาลากาวหนาวัชรมงคล
สามัคคีของวัดปฐมพานิช 
ต าบลบานหมี่ อ าเภอบานหมี่ 
จังหวัดลพบุรี 

นางสาวจันทิพยแมาพร 
กินจ าปา 

- 

รวมจ านวน 22 แห่ง 
ครู กศน.ต าบล จ านวน 21 ราย 
ครูอาสาสมัครฯ จ านวน 1 ราย 

 

 แหล่งเรียนรู้ 
 

แหล่งเรียนรู้ ด้าน ท่ีอยู่/เบอร์โทรศัพท์ ผู้รับผิดชอบ 
ศูนยแวัฒนธรรม 
ต าบลโพนทอง 

ประเพณี วัฒนธรรม  
วิถีชีวิตของคนพวน 

ศูนยแวัฒนธรรมต าบล 
โพนทอง เลขท่ี 6/1 หมูท่ี 3 
ต าบลโพนทอง  อ าเภอ 
บานหมี่  จังหวัดลพบุรี 

กศน.ต าบลโพนทอง 

แหลงเรียนรูทุงรวงทอง เศรษฐกจิพอเพียงเกษตร
ทฤษฎีใหม การท าไรนา
สวนผสม และการท าปุย
หมักจุลินทรียแ 

เลขที่ 114 หมู 6 ต าบล     
โพนทอง อ าเภอบานหมี ่
จังหวัดลพบุร ี

กศน.ต าบลโพนทอง 

สวนลุงตเอย - ศูนยแขาวชุมชนบาน
สระเตย 

- ศูนยแจัดการดิน ปุย
ชุมชน ต าบลหนอง
ทรายขาว 

- กลุมวิสาหกิจชุมชน
บานสระเตย 

- ศูนยแการเรียนรูการ
เพิ่มประสิทธิภาพ การ
ผลิตสินคาเกษตร 

กลุมนาแปลงใหญ ต าบล
หนองทรายขาว 
 

หมูท่ี 4 ต าบล 
หนองทรายขาว อ าเภอ 
บานหมี่ จังหวัดลพบุรี 

กศน.ต าบล 
หนองทรายขาว 
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แหล่งเรียนรู้ ด้าน ท่ีอยู่/เบอร์โทรศัพท์ ผู้รับผิดชอบ 
วัดหนองทรายขาว 
 
 

การปฏิบัติธรรม 
สถาปใตยกรรม 

หมูท่ี 5 วัดหนองทรายขาว 
ต าบลหนองทรายขาว 
อ าเภอบานหมี่   
จังหวัดลพบุรี 

กศน.ต าบล 
หนองทรายขาว 

บานสวนธณกร ศูนยแเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียงดีเดนของ
อ าเภอบานหมี่  

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป็นศูนยแ
เรียนรูการศึกษาดูงาน 

เลขท่ี 88 หมูท่ี 3 ต าบล
หนองทรายขาว อ าเภอ 
บานหมี่  จังหวัดลพบุรี 

กศน.ต าบล 
หนองทรายขาว 
 

วัดคุงทาเลา 
 

ประเพณี วัฒนธรรม 
จิตรกรรมฝาผนัง 

หมูท่ี 6 ต าบลบางพึ่ง 
อ าเภอบานหมี่   
จังหวัดลพบุรี 

กศน.ต าบลบางพึ่ง 

แหลงเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียง       

การคัดเลือกแมพันธุแแพะ  
การเพาะเลี้ยงแพะใหได
มาตรฐาน วิธีการปูองกัน
และรักษาโรค 

เลขที่ 99 หมู 6 ต าบล 
บางพึ่ง อ าเภอบานหมี่  
จังหวัดลพบุร ี
 

กศน.ต าบลบางพึ่ง 

แหลงเรียนรูบานพวน 
 
 

การทอผามัดหมี่ บานเลขท่ี 82 หมูท่ี 10 
ต าบลหินปใก อ าเภอ 
บานหมี ่จังหวัดลพบุรี 

กศน.ต าบลหินปใก 

แหลงเรียนรูพิพิธภัณฑแ 
บานพวน 

โบราณวัตถุ และ
โบราณสถาน 

วัดหินปใกใหญ หมูท่ี 6 
ต าบลหินปใก อ าเภอ 
บานหมี ่จังหวัดลพบุรี 

กศน.ต าบลหินปใก 

ฟารแมจระเขบานหมี ่
 

การท าเกษตรทฤษฎีใหม 
การท าไรนาสวนผสม และ
การเพาะเลี้ยงจระเข  

เลขที่ 45 หมู 4 ต าบล 
หินปใก อ าเภอบานหมี่  
จังหวัดลพบุร ี

กศน.ต าบลหินปใก 

แหลงเรียนรูต าบลไผใหญ การเพาะเห็ด หมูที่ 4 วัดน้ าจัน้ ต าบล 
ไผใหญ อ าเภอบานหมี ่ 
จังหวัดลพบุร ี

กศน.ต าบลไผใหญ 

วัดหนองนางาม ศาสนา และหองสมุด
สงเสริมการเรียนรู 

หมูท่ี 5 ต าบลไผใหญ 
อ าเภอบานหมี่   
จังหวัดลพบุรี 

กศน.ต าบลไผใหญ 

บานจ้ิงหรีด การเพาะและขยายพันธุแ
จ้ิงหรีด 

หมูที่ 4  วัดน้ าจั้น ต าบล 
ไผใหญ อ าเภอบานหมี ่ 
จังหวัดลพบุร ี

กศน.ต าบลไผใหญ 
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แหล่งเรียนรู้ ด้าน ท่ีอยู่/เบอร์โทรศัพท์ ผู้รับผิดชอบ 
วัดทองคุง 
 

สถาปใตยกรรม หมูท่ี 2 ต าบลบานชี 
อ าเภอบานหมี่   
จังหวัดลพบุรี 

กศน.ต าบลบานชี 

วัดเกริ่นกฐิน 
 
 

สถาปใตยกรรม 
จิตรกรรมฝาผนัง 

หมูท่ี 11 ต าบลบานชี 
อ าเภอบานหมี่  
จังหวัดลพบุรี 

กศน.ต าบลบานชี 

สวนผูพันรัตนแ การเพาะปลูกมะนาว และ
พรรณไมแปลก  
พรรณกลวยนานาชนิด 

เลขท่ี 219 หมู 4  
บานบางอิฐ ต าบลบานชี  
อ าเภอบานหมี่   
จังหวัดลพบุรี 

กศน.ต าบลบานชี 
 

วัดธรรมิการาม  
(วัดคางคาว) 
 

พุทธประวัติศาสนา สมัย
พระบาทสมเด็จพระจอม
เกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 4 

หมูท่ี 4 ต าบลบางขาม 
อ าเภอบานหมี่  
จังหวัดลพบุรี 

กศน.ต าบลบางขาม 

ศูนยแการเรียนรูการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคา
เกษตรอ าเภอบานหมี่ 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ดานการปลูก
พืชผัก ท าสวน และเป็น
ศูนยแเรียนรูศึกษาดูงาน 

หมู ๓ บานบางสงคแ ต าบล
บางขาม อ าเภอบานหมี่ 
จังหวัดลพบุรี 

กศน.ต าบลบางขาม 

วัดพุนอย 
 
 

การศึกษาศูนยแปฏิบัติธรรม 
โบราณคดี และ
โบราณวัตถุ  

เลขท่ี 3 หมูท่ี 1 
ต าบลชอนมวง อ าเภอ 
บานหมี ่จังหวัดลพบุรี 

กศน.ต าบลชอนมวง 

แหลงเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียง       

การปลูกผักอินทรียแ  
(ผักใบ) การท าปุยหมัก 
แบบน้ า และแบบแหง 

เลขที่ 97 หมู 6  
ต าบลชอนมวง  
อ าเภอบานหมี่   
จังหวัดลพบุร ี

กศน.ต าบลชอนมวง 

วัดหนองคู 
 

โรงเรียนสอน
พระพุทธศาสนา 
(วันอาทิตยแ) 

หมูท่ี 1 ต าบล 
หนองกระเบียน  
อ าเภอบานหมี่  
จังหวัดลพบุรี 

กศน.ต าบล 
หนองกระเบียน 

วัดหนองกระเบียน การเกษตร เศรษฐกิจ
พอเพียง 

หมูท่ี 9 ต าบล 
หนองกระเบียน  
อ าเภอบานหมี่  
จังหวัดลพบุรี 

กศน.ต าบล 
หนองกระเบียน 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
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แหล่งเรียนรู้ ด้าน ท่ีอยู่/เบอร์โทรศัพท์ ผู้รับผิดชอบ 
สวนผูใหญไสว  ระลึกมูล การท าเกษตรทฤษฎีใหม 

การเลี้ยงเป็ดไข การเลี้ยง
ปลา และวิธีการปลูก
มะขามเทศ 

หมู 1 ต าบลหนองกระเบียน 
อ าเภอบานหมี่ จงัหวัดลพบุร ี

กศน.ต าบล 
หนองกระเบียน 

ศูนยแวัฒนธรรมเฉลิมราช 
พิพิธภัณฑแไทยพวน 
บานทราย 

ภูมิปใญญาทองถิ่น 
วัฒนธรรมไทยพวน 

วัดบานทราย หมูท่ี 2 
ต าบลบานทราย อ าเภอ 
บานหมี ่จังหวัดลพบุรี 

กศน.ต าบลบานทราย 

ศูนยแวัฒนธรรมเฉลิมราช 
ไทยพวนบานทราย 

ประวัติศาสตรแ วัฒนธรรม
ประเพณีทองถ่ิน 

วัดบานทราย หมู 2 ต าบล
บานทราย อ าเภอบานหมี ่
จังหวัดลพบุร ี

กศน.ต าบลบานทราย 

รานปลาสมประกอบจิตรแ การท าปลาสมฟใก หมูท่ี 5 ต าบลบานกลวย 
อ าเภอบานหมี่   
จังหวัดลพบุรี 

กศน.ต าบลบานกลวย 

วัดกัทลีพนาราม 
(วัดบานกลวย) 

สถาปใตยกรรม เลขท่ี 65 หมูท่ี 4 ต าบล 
บานกลวย อ าเภอบานหมี่  
จังหวัดลพบุรี 

กศน.ต าบลบานกลวย 

“สวนปูาอุษา” ศูนยแเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียง ๑๐๖ 

เศรษฐกิจพอเพียงเกษตร
ทฤษฎีใหม การบริหาร
จัดการการตลาด และเป็น
ศูนยแเรียนรูศึกษาดูงาน 

หมู ๑ ต าบลบานกลวย 
อ าเภอบานหมี่   
จังหวัดลพบุรี 

กศน.ต าบลบานกลวย 

วัดพานิชธรรมิการาม สถาปใตยกรรม  หมูท่ี 1 ตลาดหนองเตา 
ต าบลหนองเตา อ าเภอ 
บานหมี ่จังหวัดลพบุรี 

กศน.ต าบลหนองเตา 

วัดเชียงงา โบราณสถาน  หมูท่ี 9  ต าบลชียงงา 
อ าเภอบานหมี่   
จังหวัดลพบุรี 

กศน.ต าบลชียงงา 

แหลงเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียงกลุมแมบาน 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ปลูกทุกอยางท่ี
กิน  กินทุกอยางท่ีปลูก 

เลขท่ี 17 หมูท่ี 6 ต าบล
เชียงงา อ าเภอบานหมี่   
จังหวัดลพบุรี 

กศน.ต าบลเชียงงา 
 

วัดเขาสนามแจง โบราณสถาน  หมูท่ี 9  ต าบลสนามแจง 
อ าเภอบานหมี่   
จังหวัดลพบุรี 

กศน.ต าบลสนามแจง 
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แหล่งเรียนรู้ ด้าน ท่ีอยู่/เบอร์โทรศัพท์ ผู้รับผิดชอบ 
ศูนยแเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกผักปลอดสารพิษ 

การใชจุลินทรียแกับจัด
แมลงแทนสารเคมี 

หมูท่ี 7 ต าบลสนามแจง 
อ าเภอบานหมี่   
จังหวัดลพบุรี 

กศน.ต าบลสนามแจง 

รอยพระพุทธบาท ศาสนา ความเช่ือ และเป็น
แหลงเรียนรูทางธรรมชาติ 

วัดดอนดึง หมูท่ี 2 บาน 
ดอนดึง ต าบลดอนดึง  
อ าเภอบานหมี่   
จังหวัดลพบุรี 

กศน.ต าบลดอนดึง 

แหลงเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียง  
 

เกษตรทฤษฎีใหมเกี่ยวกับ
ไรนาสวนผสม 
 

บานเลขที่ 160 หมูที่ 7 
บานหนองไผลอม ต าบล 
ดอนดึง อ าเภอบานหมี่  
จังหวัดลพบุร ี

กศน.ต าบลดอนดึง 

แหลงเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียง 

การปลูกผักปลอดสารพิษ      
การปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวแ 
การปลูกมันส าปะหลัง และ
การเพาะเลี้ยงแพะ 

ที่ท าการผูใหญบาน หมู 5  
ต าบลดอนดึง  
อ าเภอบานหมี่   
จังหวัดลพบุร ี

กศน.ต าบลดอนดึง 

แหลงทองเท่ียวอ าเภอ 
บานหมี ่

สถาปใตยกรรมผสมผสาน
ศิลปะขอม ไทย และ 
เมียนมา 

หมูท่ี 1 ต าบลมหาสอน 
อ าเภอบานหมี่   
จังหวัดลพบุรี 

กศน.ต าบลมหาสอน 

แหลงเรียนรูบานสวนขวัญ 
 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง กสิกรรม
ธรรมชาติ พึ่งพาตนเอง
ตามศาสตรแพระราชา 
นอมน าเศรษฐกิจพอเพียง 

เลขท่ี 58 หมูท่ี 6  
ต าบลมหาสอน  
อ าเภอบานหมี่   
จังหวัดลพบุรี 
 

กศน.ต าบลมหาสอน 

วัดบางกะพี้นอย การปฏิบัติธรรม หมูท่ี 4 ต าบลบางกะพี้ 
อ าเภอบานหมี่   
จังหวัดลพบุรี 

กศน.ต าบลบางกะพี ้

วัดปฐมพาณิช ประติมากรรม 
โบราณสถาน การปฏิบัติ
ธรรม 

ต าบลบานหมี่  
อ าเภอบานหมี่  
จังหวัดลพบุรี 

กศน.ต าบลบานหมี่ 

ศูนยแเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกผักปลอดสารพิษ 
ผักสวนครัวแบบพอเพียง 
เล้ียงเป็ดไข เล้ียงไกพันธุแไข 

หมูท่ี 6 ต าบลหนองเมือง 
อ าเภอบานหมี่  
จังหวัดลพบุรี 

กศน.ต าบล 
หนองเมือง 
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แหล่งเรียนรู้ ด้าน ท่ีอยู่/เบอร์โทรศัพท์ ผู้รับผิดชอบ 
โครงการน ารอง “รวมกันสู  
อยูอยางพรอม” มูลนิธิชัย
พัฒนา  

เกษตรทฤษฎีใหมบนวิถี
แหงความพอเพียง 
 

หมูท่ี 2 ต าบลพุคา  
อ าเภอบานหมี่  
จังหวัดลพบุรี 
 

กศน.ต าบลพุคา 
 

มงคลบานสวนพอเพียง แปลงเกษตรทฤษฎีใหม หมูท่ี 1 ต าบลดงพลับ 
อ าเภอบานหมี่  
จังหวัดลพบุรี 

กศน.ต าบลดงพลับ 
 

แหลงเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียงกลุมแมบาน 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

เลขท่ี 83 หมูท่ี 2 ต าบล       
ดงพลับ อ าเภอบานหมี่  
จังหวัดลพบุรี 

กศน.ต าบลดงพลับ 
 

แหลงเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียง       

การท าสวนกลวยหอม และ
การเพาะพนัธุแกบในบอดิน 

หมู 5 ต าบลสายหวยแกว 
อ าเภอบานหมี่  จังหวัดลพบุร ี

กศน.ต าบล 
สายหวยแกว 

รวมจ านวน 46 แห่ง 
 

 ภาคีเครือข่าย 
 

ภาคีเครือข่าย 
(กลุ่ม องค์กร และหน่วยงาน) 

ที่ต้ัง/ที่อยู่ 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบานหมี่ ถนนเทศบาล ต าบลบานหมี่ อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี 
ท่ีวาการอ าเภอบานหมี่ เลขท่ี 47 ถนนเทศบาล ต าบลบานหมี่ อ าเภอบานหมี่  

จังหวัดลพบุรี 
สถานีรถไฟอ าเภอบานหมี่ ต าบลบานหมี่ อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี 
โรงพยาบาลบานหมี่ เลขท่ี 139 โรงพยาบาลบานหมี่ อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี 
รานหนังสือแสงฟูา เลขท่ี 163-165 ถนนเทศบาล ต าบลบานหมี่ อ าเภอบานหมี่ 

จังหวัดลพบุรี 
ธนาคารกรุงไทย สาขาบานหมี่ เลขท่ี 110/1 ถนนเทศบาล ต าบลบานหมี่ อ าเภอบานหมี่  

จังหวัดลพบุรี 
โรงเรียนบานหมี่วิทยา 
 

เลขท่ี 278 หมูท่ี 5 ถนนศิลาสัมพันธแ ต าบลสนามแจง   
อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี 

ส านักงานพัฒนาชุมชน เลขท่ี 47 ถนนเทศบาล ต าบลบานหมี่ อ าเภอบานหมี่  
จังหวัดลพบุรี 

ส านักงานเกษตรอ าเภอบานหมี่ เลขท่ี 46 หมูท่ี 6 ต าบลโพนทอง อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบานหมี่ ถนนอนามัย ต าบลบานหมี่ อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี 
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ภาคีเครือข่าย 
(กลุ่ม องค์กร และหน่วยงาน) 

ที่ต้ัง/ที่อยู่ 

สถานีต ารวจภูธรบานหมี่ เลขท่ี 333 ถนนทางหลวงชนบท ต าบลบานหมี่ อ าเภอบานหมี่ 
จังหวัดลพบุรี 

ส านักงานเทศบาลเมืองบานหมี่ ถนนเทศบาล ต าบลบานหมี่ อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี 
ส านักงานปศุสัตวแอ าเภอบานหมี่ 3024 ต าบลโพนทอง อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี  
สัสดีอ าเภอบานหมี่ เลขท่ี 47 ถนนเทศบาล ต าบลบานหมี่ อ าเภอบานหมี่   

จังหวัดลพบุรี 
วัฒนธรรมอ าเภอบานหมี่ เลขท่ี 47 ถนนเทศบาล ต าบลบานหมี่ อ าเภอบานหมี่   

จังหวัดลพบุรี 
โรงเรียนบานชีวิทยา เลขท่ี 61 หมู 6 ต าบลบานชี อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี 
โรงเรียนปิยะบุตรแ เลขท่ี 133 หมู 6 ต าบลโพนทอง อ าเภอบานหมี่  

จังหวัดลพบุรี 
โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี เลขท่ี 35 หมู 1 ต าบลบางกะพี้ อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี 
ไฟฟูาสวนภูมิภาคอ าเภอบานหมี่ 80 หมู1 ต าบลโพนทอง อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี  
ส านักงานท่ีดินจังหวัดลพบุรี สาขาบานหมี่ เลขท่ี 188 หมู 6 ต าบลโพนทอง อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี 
องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงงา หมู 3 ต าบลเชียงงา อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขาม หมู 1 ต าบลบางขาม อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางกะพี้ดงพลับ หมู 2 ต าบลบางกะพี้ อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางพึ่ง หมู 9 ต าบลบางพึ่ง อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี 

องค์การบริหารส่วนต าบลบานชี หมู 1 ต าบลบานชี อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี 

องค์การบริหารส่วนต าบลบานกลวย เลขท่ี 3 หมู 3 ต าบลบานกลวย อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี 

องค์การบริหารส่วนต าบลไผใหญ หมู 4 ต าบลไผใหญ อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี 

องค์การบริหารส่วนต าบลมหาสอน เลขท่ี 72 หมู 2 ต าบลมหาสอน อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดึง หมู 2 ต าบลดอนดึง อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี 
องค์การบริหารส่วนต าบลสายหวยแกว หมู 1 ต าบลสายหวยแกว อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินปใก หมู 5 ต าบลหินปใก อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี 

องค์การบริหารส่วนต าบลบานทราย หมู 4 ต าบลบานทราย อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระเบียน หมู 2 ต าบลหนองกระเบียน อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองทรายขาว หมู 4 ต าบลหนองทรายขาว อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี 

องค์การบริหารส่วนต าบลสนามแจง หมู 9 ต าบลสนามแจง อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี   

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเมือง หมู 1 ต าบลหนองเมือง อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี 
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ภาคีเครือข่าย 
(กลุ่ม องค์กร และหน่วยงาน) 

ที่ต้ัง/ที่อยู่ 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง หมู 5 ต าบลโพนทอง อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี 

องค์การบริหารส่วนต าบลชอนม่วง หมู 4 ต าบลชอนม่วง อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเต่า หมู 5 ต าบลหนองเต่า อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี 
องค์การบริหารส่วนต าบลพุคา หมู 2 ต าบลพุคา อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี 

รวมจ านวน 39 แห่ง 
 

 ภูมิปัญญา 
 

บุคคล 
(ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญา ผู้น า) 

ความรู้ ความสามารถ ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ 

นายถนอม ไกรพนัธแ แพทยแแผนไทย บานเลขท่ี 62 หมู 2   
ต าบลบานกลวย อ าเภอบานหมี่  
จังหวัดลพบุรี 

นางสาวยุพิน ปใญญาสงคแ แพทยแแผนไทย บานเลขท่ี 33 หมู 2   
ต าบลบานกลวย อ าเภอบานหมี่  
จังหวัดลพบุรี 

นายถนอม ไกรพนัธแ การจักสานไมไผ  
 

บานเลขท่ี 62 หมู 2  
ต าบลบานกลวย อ าเภอบานหมี่ 
จังหวัดลพบุรี 

นางวนิดา รักพรหม การทอผาไหมมัดหมี่  
การมัดหมี่ และการมัดยอม 

บานเลขท่ี 82 หมู 10  
ต าบลหินปใก อ าเภอบานหมี่  
จังหวัดลพบุรี 

นายณัฐศิลป นาน้ าเช่ียว การท าสวนกลวยหอม และ
การเพาะพันธุแกบในบอดิน 

บานเลขท่ี 5/5 หมู 5  
ต าบลสายหวยแกว อ าเภอบานหมี่  
จังหวัดลพบุรี 

นางวิไลวรรณ สุวรรณรักษแ การจักสานหวาย 
 

บานเลขท่ี 56 หมู 5 ต าบล 
สายหวยแกว อ าเภอบานหมี่   
จังหวัดลพบุรี 

นางสาวชญาภา พงษแบุตร การตัดเย็บเส้ือผา บานเลขท่ี 29/1 หมู 4 ต าบล 
สายหวยแกว อ าเภอบานหมี่   
จังหวัดลพบุรี 
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บุคคล 
(ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญา ผู้น า) 

ความรู้ ความสามารถ ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ 

นายสมคิด แปลนนาศ การจักรสาน บานเลขท่ี 63 หมูท่ี 1 
ต าบลหนองทรายขาว    
อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี 

นางสาวนวลณกรรณจพร เครือขอน ดานเศรษฐกิจพอเพียง 
 

บานเลขท่ี 88 หมู 3  
ต าบลหนองทรายขาว  
อ าเภอบานหมี่   
จังหวัดลพบุรี 

นายผดุง ออนอุบล กระถางดอกกลวยไม,  
โคมไฟจากรากไม 

บานเลขท่ี 95 หมูท่ี 1 
ต าบลหนองเมือง อ าเภอบานหมี่  
จังหวัดลพบุรี 

นางทองแฝง โมทีฟ ขนมไทย บานเลขท่ี 130 หมู 6  
ต าบลหนองเมือง อ าเภอบานหมี่ 
จังหวัดลพบุรี 

นางไฉน มหาชัย ขนมไทย บานเลขท่ี 61 หมู 2 ต าบล 
หนองเมือง อ าเภอบานหมี่  
จังหวัดลพบุรี 

นางสาวอุทัย ศรีเฉลิม ขนมอบ บานเลขท่ี 79 หมู 1 ต าบล 
หนองเมือง อ าเภอบานหมี่  
จังหวัดลพบุรี 

นายศุภกฤต ไชยกุมพล ดานเศรษฐกิจพอเพียง และ 
เกษตรทฤษฎีใหม 

บานเลขท่ี 47 หมู 6 ต าบล 
หนองเมือง อ าเภอบานหมี่   
จังหวัดลพบุรี 

นายจ าเนียร ปใญญามัง การท าปุยน้ าหมักชีวภาพ ต าบลบานทราย อ าเภอบานหมี่  
จังหวัดลพบุรี 

นายวิชัย หมอนพังเทียม ท าพลอย บานเลขท่ี 92 หมูท่ี 6 
ต าบลบานทราย   
อ าเภอบานหมี่  จังหวัดลพบุรี 

นางค าไฝ จริงพูด แปรรูปกระเปาผา บานเลขท่ี 33/1 หมูท่ี 3 
ต าบลบานทราย อ าเภอบานหมี่ 
จังหวัดลพบุรี 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา กศน.อ า เภอบานหมี่  ปี งบประมาณ 256 4  | 16 
 

บุคคล 
(ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญา ผู้น า) 

ความรู้ ความสามารถ ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ 

นางวงเดือน ชินดง การทอผามัดหมี่  
การยอมผามัดหมี่ 

บานเลขท่ี 55 หมู 3 ต าบลบานทราย 
อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี 

นายสมคิด จูมทอง ดานวัฒนธรรม ภาษา
ประเพณีทองถิ่น และชาติ
พันธุแไทยพวน  

บานเลขท่ี 124 หมู 3 ต าบล 
บานทราย อ าเภอบานหมี่  
จังหวัดลพบุรี 

นางจ ารูญศรี หาญณรงคแ การท าปลาสมฟใก 
(ปลาสมแมนอย) 

หมูท่ี 6 ต าบลเชียงงา    
อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี 

นายทวิช ตรีเงิน ดานเศรษฐกิจพอเพียง 
 

บานเลขท่ี 26 หมู 6 ต าบลเชียงงา 
อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี 

นางสาวสมหวัง เติมสุข ท ากระยาสารท บานเลขท่ี 103 หมูท่ี 7 
ต าบลบานชี อ าเภอบานหมี่ 
จังหวัดลพบุรี 

นางวันดี ยิ้มไพบูลยแ การจักสานไมไผ  
และหวาย 
การจักสานตะกราหวาย 

บานเลขท่ี 27/1 หมูท่ี 6 
ต าบลบานชี อ าเภอบานหมี่ 
จังหวัดลพบุรี 

นายสุทิน โพลงเงิน ดานเศรษฐกิจพอเพียง 
 

บานเลขท่ี 105 หมู 2 ต าบลบานชี 
อ าเภอบานหมี่  จังหวัดลพบุรี 

นายหลอม รัตนดี  การจักสานไมไผ บานเลขท่ี 26 หมูท่ี 1 
ต าบลดอนดึง อ าเภอบานหมี่ 
จังหวัดลพบุรี 

นายการุณ ศุขะพันธแ ดานเศรษฐกิจพอเพียง 
 

บานเลขท่ี 160 หมู 7 ต าบลดอนดึง 
อ าเภอบานหมี่  จังหวัดลพบุรี 

นายบุญชู ปาระมี ดานเศรษฐกิจพอเพียง 
และเกษตรทฤษฎีใหม 

บานเลขท่ี 114 หมู 6 ต าบลโพนทอง 
อ าเภอบานหมี่  จังหวัดลพบุรี 

นายไพโรจนแ ลายน้ าเงิน จัดท าหนังสือประเพณี
พื้นบาน 

บานเลขท่ี 24 หมูท่ี 4 
ต าบลโพนทอง อ าเภอบานหมี่ 
จังหวัดลพบุรี 

นายบุญยุ มีแสง หมอกระดูก บานเลขท่ี 5/5 หมูท่ี 3 
ต าบลชอนมวง อ าเภอบานหมี่ 
จังหวัดลพบุรี 
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บุคคล 
(ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญา ผู้น า) 

ความรู้ ความสามารถ ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ 

นางส ารวย สีบุญชู ดานเกษตรทฤษฎีใหม บานเลขท่ี 97 หมู 6 ต าบลชอนมวง 
อ าเภอบานหมี่  จังหวัดลพบุรี 

นางพัชรินทรแ ค าแยม ศูนยแเรียนรูปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และ
เกษตรทฤษฎีใหมประจ า
ต าบลสนามแจง 

บานเลขท่ี 75 หมู 7 ต าบลสนามแจง 
อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี 

นางณิชาภัทร สายตา การท าพวงมาลัยจากริบบ้ิน 
การพับเหรียญโปรยทาน 

บานเลขท่ี 49 หมู 7 ต าบลหนองเตา 
อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี 

วาท่ี ร.ต.ณรงคแฤทธิ์ ทองดี ดานเกษตรทฤษฎีใหม บานเลขท่ี 62/1 หมู 2 ต าบลพุคา 
อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี 

นายไสว ระลึกมูล การท าเกษตรแบบ
ผสมผสาน 

บานเลขท่ี 107 หมู 1 ต าบล 
หนองกระเบียน อ าเภอบานหมี่   
จังหวัดลพบุรี 

นางวิภารัตนแ คงสวัสด์ิ การดูแลสุขภาพชุมชน บานเลขท่ี 19 หมู 3 ต าบลไผใหญ 
อ าเภอบานหมี่  จังหวัดลพบุรี 

นายอ าพันธแ นวมนุม การจักสานหวาย ไมไผ และ
เสนพลาสติก 

บานเลขท่ี 15/3 หมู 1 ต าบลบางพึ่ง 
อ าเภอบานหมี่  จังหวัดลพบุรี 

นายวิเชียร สุขเกษม ดานเศรษฐกิจพอเพียง 
 

บานเลขท่ี 67 หมู 3 ต าบลบางขาม 
อ าเภอบานหมี่  จังหวัดลพบุรี 

นายสามารถ รมพุฒตาล ดานประวัติศาสตรแชาติไทย บานเลขท่ี 3/3 หมู 2 ต าบลมหาสอน 
อ าเภอบานหมี่  จังหวัดลพบุรี 

นางสุภาเพลิน ภิญโญ ดานเศรษฐกิจพอเพียง 
 

บานเลขท่ี 38 หมู 6 ต าบลบางกะพี้ 
อ าเภอบานหมี่  จังหวัดลพบุรี 

นางอมรา ฤทธิรงคแ การสานตะกราดวยเชือก 
มัดฟาง 

บานเลขท่ี 28 หมู 5 ต าบลดงพลับ 
อ าเภอบานหมี่  จังหวัดลพบุรี 

นางสมคิด คารมภแสม ส่ิงประดิษฐแดอกไมจากดิน บานเลขท่ี 118/2 ต าบลบานหมี ่
อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี 

รวมจ านวน 40 คน 
 

หมายเหตุ ใหบันทึกขอมูลเฉพาะท่ีมีสวนสนับสนุน รวมจัด หรือจัดกิจกรรม กศน. ในปีงบประมาณท่ีจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง 
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 แผนปฏบิัติการประจ าปี (ปีงบประมาณที่จัดท ารายงานการประเมินตนเอง) 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
จ านวน

เป้าหมาย 
พื้นที ่ ระยะเวลา งบประมาณ 

สงเสริมการรูหนังสือ 
 

1.เพ่ือให้สถานศึกษามี
ฐานข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ/ผู้
ลืมหนังสือในพ้ืนที่อ าเภอ
บ้านหมี่ให้ถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน   
2.เพ่ือจัดท า/พัฒนา
หลักสูตร/สื่อการเรียน
การสอนส าหรับจัด
การศึกษาเพ่ือส่งเสริม
การรู้หนังสือ 
3.เพ่ือเพ่ิมอัตราการรู้
หนังสือ และคงสภาพการ
รู้หนังสือ ให้ประชาชน
สามารถอ่านออก เขียนได้ 
คิดเลข เป็นไปตาม
มาตรฐานและหลักสูตร
ที่ก าหนด   

ประชาชน 
ในพ้ืนที่ 
ที่ยังไม่รู้
หนังสือ 
หรือลืม
หนังสือ 
 

24 คน 
 
 

อ าเภอบานหมี่ 1 ต.ค. 63 – 
30 ก.ย. 64 

12,000 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจบการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

1.เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน 
การจัดการศึกษานอก
ระบบต้ังแต่ปฐมวัยจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน               
เป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดหาหนังสือเรียน 
2.เพ่ือจัดการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน 
3.เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ 
คุณภาพ และมาตรฐานการ
จัดการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นักศึกษา 
 

1,782 คน อ าเภอบานหมี่ 1 ต.ค. 63 – 
30 ก.ย. 64 

1,639,110 

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 
 
- พัฒนาวิชาการ : ร้อยละ 30 
- มีคุณธรรม จริยธรรม : 
ร้อยละ 50 
- มีอาชีพ มีรายได้ 

1.เพ่ือสรางโอกาสทาง
การศึกษาใหกับ
ประชาชนไดอยาง
หลากหลาย 
2.เพ่ือจัดการเรียนรูที่
หลากหลายเนนการฝึก
ปฏิบัติจริง มีเจตคติ 

นักศึกษา 1,782 คน อ าเภอบานหมี่ 1 ต.ค. 63 – 
30 ก.ย. 64 

497,580 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
จ านวน

เป้าหมาย 
พื้นที ่ ระยะเวลา งบประมาณ 

และคุณภาพชีวิตที่ดี : 
ร้อยละ 20 
 
 

ทักษะที่น าไป
ประยุกตแใชได               
อยางมีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือใหนักศึกษารูเทา
ทันสื่อดิจิทัล คิด 
วิเคราะหแ แยกแยะ สื่อ
ดิจิทัลเพ่ือการบริโภคได
อยางเหมาะสม สามารถ
น าความรูที่ไดรับไปสราง
รายไดใหกับตนเอง และ
ชุมชนไดอยางย่ังยืนและ
มีประสิทธิภาพ 

ค่ายวิชาการบูรณาการ
สาระความรู้พ้ืนฐาน
นักศึกษา กศน.อ าเภอ 
บ้านหมี่ 

1.เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมี
ความรู ความเขาใจ 
ความสามารถในการคิด
วิเคราะหแ ในสาระ
ความรูพ้ืนฐาน 
2.เพ่ือพัฒนาและ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผูเรียน
ใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนเป็นไปตามเกณฑแ 

นักศึกษา 
ทุกระดับ
การศึกษา 
 

ประถม  
10 คน  
ม.ตน  
25 คน  
ม.ปลาย  
45 คน 
รวม 80 คน 

อ าเภอบานหมี่ 1 ต.ค. 63 – 
30 ก.ย. 64 

19,500  
 

ส่งเสริมการเรียนรู้การ
ด าเนินชีวิตตามวิถี
ประชาธิปไตย 

1.เพ่ือให้นักศึกษามี
ความรู้  ความเข้าใจที่
ถูกต้องเก่ียวกับประวัติ
ความเป็นมาของการ
ปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และน าความรู้ที่
ได้รับไปถ่ายทอดกับ
ครอบครัวชุมชน  
2.เพ่ือให้นักศึกษา
ปลูกฝังความรักชาติ 
ศาสนา และสถาบัน
พระมหากษัตริย์ การ
รู้จักใชส้ิทธิให้เกิด

- บุคลากร  
กศน.อ าเภอ 
- องค์กร
นักศึกษา 
- นักศึกษา 
 
  

915 คน 
 

อ าเภอบานหมี่ 1 ต.ค. 63 – 
30 ก.ย. 64 

75,820 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
จ านวน

เป้าหมาย 
พื้นที ่ ระยะเวลา งบประมาณ 

ประโยชน์ในการด าเนิน
ชีวิตตามวิถี
ประชาธิปไตย  
3 .เ พ่ื อ ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า มี
ทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง 
และปฏิบัติตนเป็นคนดี
อยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

รวมใจรักสามคัคี 5 ส. 
กศน.อ าเภอบานหมี่ 
 

1.เพ่ือใหมีความรู ความ
เขาใจในการรักษา
สภาพแวดลอมที่ดีใน
สถานศึกษา โดยการ
ปฏิบัติตามหลัก 5 ส. 
2.เพ่ือให้สามารถน า
ความรู้การบริหาร
จัดการสภาพแวดล้อมไป
ขยายผล กศน.ต าบลได้
อย่างเหมาะสม 
3.เพ่ือเสริมสร้างความ
รักความสามัคคีและการ
ท างานเป็นทีม 

-บุคลากร 
กศน.อ าเภอ
บ้านหมี่  
-นักศึกษา 

44 คน อ าเภอบานหมี่ 1 ต.ค. 63 – 
30 ก.ย. 64 

19,620 

จัดการศึกษาพาชุมชน
เขมแข็ง (ชุมชนตนแบบ) 

1.เพ่ือยกระดับ
การศึกษาของประชาชน
ในชุมชนใหสูงข้ึน 
2.เพ่ือสรางอาชีพ สราง
รายได ใหกับประชาชน
ในชุมชน 
3.เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนสามารถพ่ีงพา
ตนเองได้อย่างย่ังยืน 
ด าเนินชีวิตตามศาสตร์
พระราชา             
และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ส่งผล
ให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง
และเป็นต้นแบบให้กับ
ชุมชนอื่นๆ ได้ 
 

- ประชาชน 
ในชุมชน/
หมู่บ้าน 
พ้ืนที่
เป้าหมาย 

ชุมชน/
หมู่บ้าน 
ในพ้ืนที่ 
อ าเภอ  
บ้านหมี่ 
ต าบลละ  
1 ชุมชน/
หมู่บ้าน 

อ าเภอบานหมี่ 1 ต.ค. 63 – 
30 ก.ย. 64 

- 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
จ านวน

เป้าหมาย 
พื้นที ่ ระยะเวลา งบประมาณ 

การศึกษาเพ่ือพัฒนา
ทักษะชีวิต 

1.เพ่ือใหผูเขารับการ
อบรมมีความรู ความ
เขาใจในทักษะที่จ าเป็น
ตอการด าเนินชีวิต 
2.เพ่ือใหผูเขารับการ
อบรมสามารถน าความรู
ไปใชในการด าเนินชีวิต
ไดอยางมีความสุข 

ประชาชน
ทั่วไป 

838 คน อ าเภอบานหมี่ 1 ต.ค. 63 – 
30 ก.ย. 64 

83,800 

การศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคม
และชุมชน 

1.เพ่ือใหผูเขารับการ
อบรม มีความรู ความ
เขาใจ และมีทักษะ
เก่ียวกับการพัฒนาสังคม
และชุมชน 
2 เพ่ือใหผูเขารับการ
อบรมมีสวนรวมในการ
พัฒนาชุมชนของตนเอง
ได 

ประชาชน
ทั่วไป 
 

588 คน อ าเภอบานหมี่ 1 ต.ค. 63 – 
30 ก.ย. 64 

205,800.00 

สงเสริมการเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.เพ่ือสงเสริมให
ประชาชนมีความรู 
ความเขาใจ หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง 
2.เพ่ือใหประชาชนน า
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช
ในการประกอบอาชีพ 
และด าเนินชีวิตแบบพอ
อยู พอกิน สามารถอยู
ในสังคมไดอยางมี
ความสุข มีอาชีพ  
มีรายได 
 

ประชาชน
ทั่วไป 

220 คน อ าเภอบานหมี่ 1 ต.ค. 63 – 
30 ก.ย. 64 

77,000 

ขับเคลื่อนการพัฒนา
การศึกษาท่ีย่ังยืน 
กิจกรรมสงเสริมศูนยแฝึก
อาชีพชุมชน  

1.เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ 
และได้รับการพัฒนา
ทักษะในการประกอบ
อาชีพ 

ประชาชน
ทั่วไป 

1,302  คน อ าเภอบานหมี่ 1 ต.ค. 63 – 
30 ก.ย. 64 

916,000 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
จ านวน

เป้าหมาย 
พื้นที ่ ระยะเวลา งบประมาณ 

กิจกรรม ดังน้ี 
1) กิจกรรมพัฒนาอาชีพ
ระยะสั้น (กลุ่มสนใจไม่
เกิน 30 ชั่วโมง) 
2) กิจกรรมชั้นเรียนวิชาชีพ  
(31 ชั่วโมงข้ึนไป)  
3) กิจกรรม 1 อ าเภอ 1 
อาชีพ 

2.เพ่ือให้ความรู้การใช้
เทคโนโลยีในการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า 
ขยายช่องทางการ
จ าหน่ายสินค้าไปยัง
ผู้บริโภคภายใต้แบรนด์ 
กศน.  

นอมน าพระบรมราโชบาย
ดานการศึกษาสูการปฏิบัติ 
 

1.เพ่ือใหกลุมเปูาหมาย
สามารถพ่ึงพาตนเองได 
สามารถลดรายจายใน
ครัวเรือน 
2.เพ่ือใหกลุมเปูาหมาย 
สามารถน าความรูที่
ไดรับมาประยุกตแใชใน
การด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได        
อยางมีความสุข 

ประชาชน
ทั่วไป 
 

กศน.ต าบล  
22 แหง 

อ าเภอบานหมี่ 1 ต.ค. 63 – 
30 ก.ย. 64 

- 

การจัดและสงเสริมการจัด
การศึกษาตลอดชีวิต เพ่ือ
คงพัฒนาการทางกาย จิต 
และสมองของผูสงูอายุ   

1.เพ่ือใหผูสูงอายุมี
ความรูความเขาใจใน
โรคซึมเศราและรูจักคิด
ในเชิงบวกเพ่ือให
หางไกลกับโรคซึมเศรา 
2.ผูสูงอายุที่เขารวม
กิจกรรมมสีุขภาวะทาง
กาย จิต และสมองที่
เหมาะสมกับชวงวัย 
และสามารถดูแลตนเอง
ใหหางไกลโรคซึมเศรา
ไดทั้งรางกายและจิตใจ 

ผู้สูงอายุใน
พ้ืนที่อ าเภอ
บ้านหมี่ 

783 คน อ าเภอบานหมี่ 1 ต.ค. 63 – 
30 ก.ย. 64 

54,810 

สงเสริมการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

1.เพ่ือใหเกิดกิจกรรม
สงเสริมการอานที่
หลากหลายรูปแบบ 
2.เพ่ือสงเสริมใหนักเรียน 
นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป เกิดทักษะและมี

- ห้องสมุด
ประชาชน 
- กศน.
ต าบล 
- เด็ก/
เยาวชน  
และ

- กศน.
อ าเภอ  
บานหมี่ 
- กศน.
ต าบล 22 
แหง  

อ าเภอบานหมี่ 1 ต.ค. 63 – 
30 ก.ย. 64 

10,000 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
จ านวน

เป้าหมาย 
พื้นที ่ ระยะเวลา งบประมาณ 

พัฒนาการดานการอาน              
ที่มีคุณภาพ สามารถอยู
รวมกันในชุมชนไดอยาง
มีความสุข 
3.เพ่ือพัฒนาบุคลากร
ดานการใชสื่อ และการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู
งานการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

ประชาชน 
ในพ้ืนที่  
อ าเภอ 
บ้านหมี่  
 

- หองสมุด
ประชาชน  
อ าเภอ 
บานหมี่ 
 

 

สงเสริมและสรางนิสัยรัก
การอานในชุมชน  
 

1.เพ่ือเสริมสรางทักษะ
การอาน การคิด การ
วิเคราะหแ 
2.เพ่ือสรางบรรยากาศ
แหลงเรียนรูที่เอื้อตอ
การอาน และใชเวลาวาง
ใหเกิดประโยชนแ  
3.เพ่ือเป็นการสื่อสาร 
ใหกับประชาชนใน
ชุมชนไดศึกษา และ
สงเสริมนิสัยรักการอาน
ในชุมชน 

เยาวชนและ
ประชาชน
ทั่วไป 
 

1,100 คน 
 

อ าเภอบานหมี่ 1 ต.ค. 63 – 
30 ก.ย. 64 

110,000 

ศูนยแแนะแนวและ
ประสานงานการศึกษา
พิเศษ 

เพ่ือใหนักศึกษา กศน. 
และประชาชน
กลุมเปูาหมาย ไดรูจัก
ตนเอง รูจักชุมชน 
สิ่งแวดลอม และมีขอมูล
ขาวสารเพียงพอที่จะ
วิเคราะหแและตัดสินใจ
ก าหนดทางเลือกใน
การศึกษา การประกอบ
อาชีพ และการด าเนิน
ชีวิตของตนเองไดอยาง
เหมาะสม 
 
 

นักศึกษา 100 คน 
 

อ าเภอบานหมี่ 1 ต.ค. 63 – 
30 ก.ย. 64 

- 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
จ านวน

เป้าหมาย 
พื้นที ่ ระยะเวลา งบประมาณ 

พัฒนาระบบบริหาร
จัดการบุคลากรเพ่ือ
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 

1.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
บุคลากรทุกระดับใหมี
สมรรถนะสูงข้ึนอยาง
ตอเน่ือง 
2.เพ่ือใหสามารถน าความรู
ที่ไดรับไปประยุกตแใชในการ
จัดการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

บุคลากร 
กศน.อ าเภอ
บ้านหมี่   

26 คน อ าเภอบานหมี่ 1 ต.ค. 63 – 
30 ก.ย. 64 

- 

พัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

1.เพ่ือใหผูเขารับการ
อบรมมีความรู ความ
เขาใจ เก่ียวกับการ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
2.เพ่ือใหผูเขารับการ
อบรมไดแลกเปลี่ยน
เรียนรูรวมกันในการ
พัฒนางานใหมี
ประสิทธิภาพ 

บุคลากร 
กศน.อ าเภอ
บ้านหมี่   

26 คน อ าเภอบานหมี่ 1 ต.ค. 63 – 
30 ก.ย. 64 

- 

เสริมสรางการมีสวน
รวมกับภาคีเครือขาย 

1.เพ่ือพัฒนาบุคลากร 
องคแกร หนวยงาน
สถานศึกษา กศน. ภาคี
เครือขายใหเพ่ิม
ศักยภาพในการจัด
การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตาม
อัธยาศัย 
2.เพ่ือพัฒนาระบบ
ขอมูลภาคีเครือขายทุก
ภาคสวนเขามามีสวน
รวมในการพัฒนา
การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

 

-องคแกร
ตางๆ 
-บุคลากร 
กศน.  
-ภาคี
เครือขาย
อ าเภอบาน
หมี่  
 

-ภาค ี
เครือข่าย 
-บุคลากร 
กศน.  

 

อ าเภอบานหมี่ 1 ต.ค. 63 – 
30 ก.ย. 64 

- 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
จ านวน

เป้าหมาย 
พื้นที ่ ระยะเวลา งบประมาณ 

นิเทศ ติดตามการ
ด าเนินงานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

1.เพ่ือพัฒนาระบบกลไก
ลการก ากับ ติดตาม 
และรายงานผล การจัด
กิจกรรมตามนโยบาย 
และจุดเนนการ
ด าเนินงานของ
ส านักงาน กศน. 
ประจ าปีงบประมาณ 
2564 
2.เพ่ือพัฒนาการจัด
กิจกรรมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย อยางมี
ประสิทธิภาพ น าไปสู
การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 

- กศน.
ต าบล 
-หองสมุด
ประชาชนฯ 
-บุคลากร 
กศน. 
บานหมี่ 

- กศน.
ต าบล ๒๒ 
แหง 
- หองสมุด
ประชาชนฯ 
๑ แหง 

อ าเภอบานหมี่ 1 ต.ค. 63 – 
30 ก.ย. 64 

- 
 

 

รางวัล  เกียรติบัตร การเชิดชูเกียรติที่สถานศึกษาได้รับ (ต้ังแต่ปีงบประมาณที่จัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง ย้อนหลังไปไม่เกิน 3 ปีงบประมาณ) 
 

รางวัล เกียรติบัตร 
การเชิดชูเกียรติที่สถานศึกษาได้รับ 

ด้าน/เร่ือง หน่วยงาน องค์กรที่มอบ 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ศูนยแการ
เรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ดานการศึกษา ปีการศึกษา 2563 
ประกาศ ณ วันท่ี 9 กันยายน 2564 

“สถานศึกษาพอเพียง” สูการเป็น 
“ศูนยแการเรียนรูตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงดาน
การศึกษา” 

ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 

วุฒิบัตร นางธัชกร สมัครการ ครู กศน.ต าบล
หนองเมือง กศน.อ าเภอบานหมี่ ไดผานการ
อบรมแบบ Online หลักสูตรการจัดกิจกรรม 
กศน. ปูองกันภาวะซึมเศราคงสมรรถนะทาง
กาย จิต และสมองของผูสูงอายุ รุนท่ี 3 
ใหไว ณ วันท่ี 16 สิงหาคม 2564 
 

การอบรมแบบ Online หลักสูตร
การจัดกิจกรรม กศน. ปูองกัน
ภาวะซึมเศราคงสมรรถนะทาง
กาย จิต และสมองของผูสูงอายุ 
รุนท่ี 3 

ส านักงาน กศน. 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา กศน.อ า เภอบานหมี่  ปี งบประมาณ 256 4  | 26 
 

รางวัล เกียรติบัตร 
การเชิดชูเกียรติที่สถานศึกษาได้รับ 

ด้าน/เร่ือง หน่วยงาน องค์กรที่มอบ 

วุฒิบัตร นางสาวภรัณยา ทองโต ครู กศน.
ต าบลไผใหญ กศน.อ าเภอบานหมี่ ไดผานการ
อบรมแบบ Online หลักสูตรการจัดกิจกรรม 
กศน. ปูองกันภาวะซึมเศราคงสมรรถนะทาง
กาย จิต และสมองของผูสูงอายุ รุนท่ี 3 
ใหไว ณ วันท่ี 16 สิงหาคม 2564 

การอบรมแบบ Online หลักสูตร
การจัดกิจกรรม กศน. ปูองกัน
ภาวะซึมเศราคงสมรรถนะทาง
กาย จิต และสมองของผูสูงอายุ 
รุนท่ี 3 

ส านักงาน กศน. 

วุฒิบัตร 1. นางสาวนิภาพร เช้ือพราหมณแ 
          2. นางสาวขนิษฐา  ศรีสมบูรณแ 
          3. นางสาวดวงนภา  มุมบานเซา 
          4. นางธัชกร สมัครการ 
          5. นางสาวอุทัยวรรณ  สมัครการ 
          6. นางอารียแ   แดนขุนทด 
          7. นางสาวณัติธิดา  วีระศัย 
          8. นางสาวครองทรัพยแ  รอดชาวนา 
          9. นางสาวอ าพาพร ดวงจันทรแ 
         10. นางสาวชนมแณกานตแ  โภคา 
         11. นางสาวภรัณยา   ทองโต 
         12. นางจรินทิพยแ  ปใญญารุงศักดิ์ 
         13. นางสาวสุพัตรา สุวรรณธารารัตนแ 
         14. นายสุรสิทธิ์  ค านึงผล 
         15. นายธัมพิสิฐ ศรีโสภา 
         16. นางสาวพิมลภา  ซิวประโคน 
         17. นางสาวสิบสองเมษา  สามงามเขียว 
         18. นางสาวณัฎฐาศิริ ทองลุม 
         19. นางสาวจันทิพยแมาพร กินจ าปา 
         20. นางสาวอรวรรณ สุขสะอาด 
         21. นางสาวสิริลักษณแ มั่นคง 
         22. นางพนิดา พวงระยา 
ไดผานการอบรมหลักสูตร “โครงการหลักสูตร
จิตอาสา” ของส านักงาน กศน. ประเภท
หลักสูตรปกติ ระดับพื้นฐาน จ านวน 12 ช่ัวโมง 

การอบรมหลักสูตร “โครงการ
หลักสูตรจิตอาสา” ของส านักงาน 
กศน. ประเภทหลักสูตรปกติ 
ระดับพื้นฐาน จ านวน 12 ช่ัวโมง 
ตามหลักเกณฑแและวิธีการพัฒนา
ขาราชการและบุคลากรทางการ
ศึกษา สายงานการสอน 
(ว 22/2560) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงาน กศน. 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา กศน.อ า เภอบานหมี่  ปี งบประมาณ 256 4  | 27 
 

รางวัล เกียรติบัตร 
การเชิดชูเกียรติที่สถานศึกษาได้รับ 

ด้าน/เร่ือง หน่วยงาน องค์กรที่มอบ 

ตามหลักเกณฑแและวิธีการพัฒนาขาราชการ
และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 
(ว 22/2560) 
วุฒิบัตร นางสาวครองทรัพยแ รอดชาวนา  
ครู กศน.ต าบลสนามแจง กศน.อ าเภอบานหมี่  
ไดผานการอบรมออนไลนแผานเครือขาย
อินเทอรแเน็ตหลักสูตรส าหรับครู การวิจัยปฎิบัติ
การในช้ันเรียน โครงการบริการวิชาการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมออนไลนแผาน
เครือขายอินเทอรแเน็ต 
ใหไว ณ วันท่ี 13 พฤษภาคม 2564 

การอบรมออนไลนแผานเครือขาย
อินเทอรแเน็ตหลักสูตรส าหรับครู 
การวิจัยปฎิบัติการในช้ันเรียน 
โครงการบริการวิชาการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ อบรม
ออนไลนแผานเครือขาย
อินเทอรแเน็ต 
 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกา
ประถมศึกษาเพชรบูรณแ เขต 3 

วุฒิบัตร นางสาวครองทรัพยแ รอดชาวนา  
ครู กศน.ต าบลสนามแจง กศน.อ าเภอบานหมี่  
ไดผานการอบรมออนไลนแผานเครือขาย
อินเทอรแเน็ตหลักสูตรส าหรับครู การวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรู โครงการบริการวิชาการ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมออนไลนแผาน
เครือขายอินเทอรแเน็ต 
ใหไว ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2564 

การอบรมออนไลนแผานเครือขาย
อินเทอรแเน็ตหลักสูตรส าหรับครู 
การวัดผลและประเมินผลการ
เรียนรู โครงการบริการวิชาการ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรม
ออนไลนแผานเครือขาย
อินเทอรแเน็ต 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกา
ประถมศึกษาเพชรบูรณแ เขต 3 

วุฒิบัตร นางสาวครองทรัพยแ รอดชาวนา  
ครู กศน.ต าบลสนามแจง กศน.อ าเภอบานหมี่  
ไดผานการอบรมโครงการศูนยแดิจิทัลชุมชน ครู 
ข และ ครู ค หลักสูตรการใชงานโปรแกรม
ส านักงานเพื่อสรางโอกาสการมีงานท า 
ใหไว ณ วันท่ี 18 มีนาคม 2564 

การอบรมโครงการศูนยแดิจิทัล
ชุมชน ครู ข และ ครู ค หลักสูตร
การใชงานโปรแกรมส านักงาน
เพื่อสรางโอกาสการมีงานท า 

ส านักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี 

เกียรติบัตร นางเยาวลักษณแ ปูอมภกรรณแสวัสด์ิ 
ผูอ านวยการ กศน.อ าเภอบานหมี่ เป็นผูบริหาร
สถานศึกษาท่ีด าเนินการสงเสริมและสนับสนุน
การด าเนินงานของ กศน.ต าบล ในสังกัด ให
ไดรับการคัดเลือกเป็น กศน.ต าบล ตนแบบ 5 ดี 
พรีเมี่ยม รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด ประจ าปี

ด าเนินการสงเสริมและสนับสนุน
การด าเนินงานของ กศน.ต าบล 
ในสังกัด ใหไดรับการคัดเลือกเป็น 
กศน.ต าบล ตนแบบ 5 ดี พรี
เมี่ยม รางวัลชนะเลิศ ระดับ
จังหวัด ประจ าปีงบประมาณ 

ส านักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี 
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งบประมาณ 2563  
ใหไว ณ วันท่ี 15 กันยายน  2563 

2563 

เกียรติบัตร นางสาวครองทรัพยแ รอดชาวนา  
ครู กศน.ต าบลสนามแจง กศน.อ าเภอบานหมี่ 
ไดรับรางวัลดีเดน จากการคัดเลือกเป็น กศน.
ต าบลตนแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ประจ าปี
งบประมาณ 2563 ระดับจังหวัด  
ใหไว ณ วันท่ี 15 กันยายน  2563  

กศน.ต าบลตนแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ระดับจังหวัด 

ส านักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี 

เกียรติบัตร กศน.ต าบลตนแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม 
ระดับอ าเภอ ประจ าปีพุทธศักราช 2563 แก 
กศน.ต าบลสนามแจง อ าเภอบานหมี่ จังหวัด
ลพบุรี 2563  
ใหไว ณ วันท่ี 8 กันยายน  2563 

กศน.ต าบลตนแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม 
ระดับอ าเภอ ประจ าปี
พุทธศักราช 2563 แก กศน.
ต าบลสนามแจง อ าเภอบานหมี่ 
จังหวัดลพบุรี 

ส านักงาน กศน. 

เกียรติบัตร นายสุรสิทธิ์ ค านึงผล ไดรับคัดเลือก
ใหไดรับรางวัลชมเชยในการจัดกิจกรรม
ชวยเหลือประชาชนภายใตสถานการณแเฝูาระวัง
และปูองกันการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โควิค 19 ประจ าเดือนพฤษภาคม 2563  
ใหไว ณ วันท่ี 5 สิงหาคม  2563 

การจัดกิจกรรมชวยเหลือ
ประชาชนภายใตสถานการณแเฝูา
ระวังและปูองกันการแพรระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโควิค 19 

ส านักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี 

เกียรติบัตร ศูนยแการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ ไดรับ
รางวัลชมเชย ระดับพื้นท่ี การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตรแ ส าหรับนักศึกษา กศน. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ดานการใชและการ
อนุรักษแพลังงานไฟฟูาเพื่อชีวิตและสังคม 2563 
ใหไว ณ วันท่ี 4 สิงหาคม  2563 
 

การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตรแ ส าหรับนักศึกษา 
กศน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ดานการใชและการอนุรักษแ
พลังงานไฟฟูาเพื่อชีวิตและสังคม 

ส านักงาน กศน. 
ศูนยแวิทยาศาสตรแเพื่อการศึกษา
พระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา (ผูจัด) 

เกียรติบัตร นางสาวณัติธิดา วีระศัย เป็นครู 
กศน. ท่ีมีผลงานในการสงเสริมสนับสนุนให
นักศึกษาท่ีอยูในความรับผิดชอบเขาสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 

การสงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษา
ท่ีอยูในความรับผิดชอบเขาสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนท่ี 2   
ปีการศึกษา 2562 ไดต้ังแต    

ส านักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี 
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ไดต้ังแตรอยละ 90 ข้ึนไป  
ใหไว ณ วันท่ี 20 พฤษภาคม  2563 
 

รอยละ 90 ข้ึนไป 

เกียรติบัตร นางสาวอ าพาพร ดวงจันทรแ เป็นครู 
กศน. ท่ีมีผลงานในการสงเสริมสนับสนุนให
นักศึกษาท่ีอยูในความรับผิดชอบเขาสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 
ไดต้ังแตรอยละ 90 ข้ึนไป  
ใหไว ณ วันท่ี 20 พฤษภาคม  2563 

การสงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษา
ท่ีอยูในความรับผิดชอบเขาสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนท่ี 2   
ปีการศึกษา 2562 ไดต้ังแต   
รอยละ 90 ข้ึนไป 

ส านักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี 

เกียรติบัตร นางสาวภรัณยา  ทองโต  ครู  
กศน.ต าบล ไดรับการคัดเลือกจากวิทยาลัยการ
จัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการเขารวม
โครงการพัฒนาครู  กศน.ตนแบบการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร (Boot Camp) 
และไดรับ Certificate of Completion จาก  
College of Management Mahidol  
University 
ใหไว ณ วันท่ี 6 มิถุนายน 2562   

การเขารวมโครงการพัฒนาครู  
กศน.ตนแบบการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
(Boot Camp) 

วิทยาลัยการจัดการ  
มหาวิทยาลัยมหิดล 

เกียรติบัตร ชุมชนบานคลองนางอั๊ว หมู 7 
ต าบลบานชี อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี 
ไดรับการประกาศเป็นชุมชนตนแบบตาม
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับอ าเภอ ของ
ส านักงาน กศน. 
ใหไว ณ วันท่ี 7 มีนาคม 2562 

เป็นชุมชนตนแบบตามโครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน ระดับอ าเภอ 
ของส านักงาน กศน. 
 

ส านักงาน กศน. 
 

เกียรติบัตร ชุมชนบานหนองนางาม  หมู 5  
ต าบลไผใหญ  อ าเภอบานหมี่  จังหวัดลพบุรี 
ไดรับการประกาศเป็นชุมชนตนแบบตาม
โครงการไทยนิยม  ยั่งยืน  ระดับต าบล  ของ
ส านักงาน  กศน.   
ใหไว ณ วันท่ี 7 มีนาคม 2562 

 

เป็นชุมชนตนแบบตามโครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน ระดับต าบล  
ของส านักงาน กศน. 
 

ส านักงาน กศน. 
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เกียรติบัตร ชุมชนบานทราย หมู 3 ต าบล 
บานทราย อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี  
ไดรับการประกาศเป็นชุมชนตนแบบตาม
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับต าบล ของ
ส านักงาน กศน. 
 ใหไว ณ วันท่ี 7 มีนาคม 2562 

เป็นชุมชนตนแบบตามโครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน ระดับต าบล ของ
ส านักงาน กศน. 
 

ส านักงาน กศน. 
 

เกียรติบัตร ชุมชนบานกลวย หมู 1 ต าบลบาน
กลวย อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี ไดรับการ
ประกาศเป็นชุมชนตนแบบตามโครงการไทย
นิยม ยั่งยืน ระดับต าบล ของส านักงาน  กศน.   
ใหไว ณ วันท่ี 7 มีนาคม 2562 

เป็นชุมชนตนแบบตามโครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน ระดับต าบล ของ
ส านักงาน กศน. 
 

ส านักงาน กศน. 
 

เกียรติบัตร ชุมชนบานหนองน้ าทิพยแ หมู 4 
ต าบลพุคา อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี ไดรับ
การประกาศเป็นชุมชนตนแบบตามโครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน ระดับต าบล ของส านักงาน  
กศน. 
ใหไว ณ วันท่ี 7 มีนาคม 2562 

เป็นชุมชนตนแบบตามโครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน ระดับต าบล  
ของส านักงาน กศน. 
 

ส านักงาน กศน. 
 

เกียรติบัตร ชุมชนบานส าโรงใหญ หมู 10 
ต าบลหินปใก  อ าเภอบานหมี่  จังหวัดลพบุรี 
ไดรับการประกาศเป็นชุมชนตนแบบตาม
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับต าบล ของ
ส านักงาน กศน. 
ใหไว ณ วันท่ี 7 มีนาคม 2562 

เป็นชุมชนตนแบบตามโครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน ระดับต าบล  
ของส านักงาน กศน. 
 

ส านักงาน กศน. 
 

เกียรติบัตร ชุมชนบานบางพึ่ง หมู 1 ต าบล 
บางพึ่ง อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี ไดรับการ
ประกาศเป็นชุมชนตนแบบตามโครงการไทย
นิยม ยั่งยืน ระดับต าบล ของส านักงาน  กศน.  
ใหไว ณ วันท่ี 7 มีนาคม 2562 

 

เป็นชุมชนตนแบบตามโครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน ระดับต าบล  
ของส านักงาน กศน. 
 
 

ส านักงาน กศน. 
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รางวัล เกียรติบัตร 
การเชิดชูเกียรติที่สถานศึกษาได้รับ 

ด้าน/เร่ือง หน่วยงาน องค์กรที่มอบ 

เกียรติบัตร ชุมชนบานคลอง หมู 7 ต าบลหนอง
ทรายขาว อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี ไดรับ
การประกาศเป็นชุมชนตนแบบตามโครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน ระดับต าบล ของส านักงาน  
กศน.   
ใหไว ณ วันท่ี 7 มีนาคม 2562 

เป็นชุมชนตนแบบตามโครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน ระดับต าบล  
ของส านักงาน กศน. 
 

ส านักงาน กศน. 
 

เกียรติบัตร ชุมชนบานบางกะพี้นอย หมู 4  
ต าบลบางกะพี้ อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี  
ไดรับการประกาศเป็นชุมชนตนแบบตาม
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับต าบล ของ
ส านักงาน  กศน.   
ใหไว ณ วันท่ี 7 มีนาคม 2562 

เป็นชุมชนตนแบบตามโครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน ระดับต าบล  
ของส านักงาน กศน. 
 
 
 

ส านักงาน กศน. 
 
 
 
 
 

เกียรติบัตร ชุมชนบานหนองไผลอม หมู 7 
ต าบลดอนดึง อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี 
ไดรับการประกาศเป็นชุมชนตนแบบตาม
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับต าบล ของ
ส านักงาน  กศน.   
ใหไว ณ วันท่ี 7 มีนาคม 2562 

เป็นชุมชนตนแบบตามโครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน ระดับต าบล  
ของส านักงาน กศน. 
 

ส านักงาน กศน. 
 
 
 
 

เกียรติบัตร ชุมชนบานดอนเจริญ หมู 6  ต าบล
ชอนมวง อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี ไดรับ
การประกาศเป็นชุมชนตนแบบตามโครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน ระดับต าบล ของส านักงาน  
กศน.   
ใหไว ณ วันท่ี 7 มีนาคม 2562  

เป็นชุมชนตนแบบตามโครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน ระดับต าบล  
ของส านักงาน กศน. 
 

ส านักงาน กศน. 
 
 
 
 

เกียรติบัตร ชุมชนบานหนองคู หมู 1 ต าบล
หนองกระเบียน อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี 
ไดรับการประกาศเป็นชุมชนตนแบบตาม
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับต าบล ของ
ส านักงาน  กศน.   
ใหไว ณ วันท่ี 7 มีนาคม 2562  
 

เป็นชุมชนตนแบบตามโครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน ระดับต าบล  
ของส านักงาน กศน. 
 

ส านักงาน กศน. 
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รางวัล เกียรติบัตร 
การเชิดชูเกียรติที่สถานศึกษาได้รับ 

ด้าน/เร่ือง หน่วยงาน องค์กรที่มอบ 

เกียรติบัตร ชุมชนบานสายหวยแกว  หมู  5  
ต าบลสายหวยแกว  อ าเภอบานหมี่  จังหวัด
ลพบุรี ไดรับการประกาศเป็นชุมชนตนแบบ
ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับต าบล  ของ
ส านักงาน  กศน. 
ใหไว ณ วันท่ี 7 มีนาคม 2562 

เป็นชุมชนตนแบบตามโครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน ระดับต าบล  
ของส านักงาน กศน. 
 

ส านักงาน กศน. 
 
 
 
 

เกียรติบัตร ชุมชนบานใหม หมู 5 ต าบล 
มหาสอน อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี ไดรับ
การประกาศเป็นชุมชนตนแบบตามโครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน ระดับต าบล  ของส านักงาน  
กศน. 
ใหไว ณ วันท่ี 7 มีนาคม 2562 

เป็นชุมชนตนแบบตามโครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน ระดับต าบล  
ของส านักงาน กศน. 
 

ส านักงาน กศน. 
 
 
 
 

เกียรติบัตร ชุมชนบานอนามัยพัฒนา หมู 1  
ต าบลบานหมี่ อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี 
ไดรับการประกาศเป็นชุมชนตนแบบตาม
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับต าบล  ของ
ส านักงาน  กศน. 
ใหไว ณ วันท่ี 7 มีนาคม 2562 

เป็นชุมชนตนแบบตามโครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน ระดับต าบล  
ของส านักงาน กศน. 
 

ส านักงาน กศน. 
 
 
 
 

เกียรติบัตร ชุมชนบานหนองเลา  ต าบลหนอง
เตา อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี ไดรับการ
ประกาศเป็นชุมชนตนแบบตามโครงการไทย
นิยม ยั่งยืน ระดับต าบล  ของส านักงาน  กศน. 
ใหไว ณ วันท่ี 7 มีนาคม 2562 

เป็นชุมชนตนแบบตามโครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน ระดับต าบล  
ของส านักงาน กศน. 
 

ส านักงาน กศน. 
 
 
 
 

เกียรติบัตร ชุมชนบานโพนทอง หมู 6 ต าบล
เชียงงา อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี ไดรับการ
ประกาศเป็นชุมชนตนแบบตามโครงการไทย
นิยม ยั่งยืน ระดับต าบล  ของส านักงาน  กศน. 
ใหไว ณ วันท่ี 7 มีนาคม 2562 

 

เป็นชุมชนตนแบบตามโครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน ระดับต าบล  
ของส านักงาน กศน. 
 

ส านักงาน กศน. 
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รางวัล เกียรติบัตร 
การเชิดชูเกียรติที่สถานศึกษาได้รับ 

ด้าน/เร่ือง หน่วยงาน องค์กรที่มอบ 

เกียรติบัตร ชุมชนบานหนองแก หมู 7 ต าบล
หนองเมือง อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี ไดรับ
การประกาศเป็นชุมชนตนแบบตามโครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน ระดับต าบล  ของส านักงาน  
กศน. 
ใหไว ณ วันท่ี 7 มีนาคม 2562 

เป็นชุมชนตนแบบตามโครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน ระดับต าบล  
ของส านักงาน กศน. 
 

ส านักงาน กศน. 
 
 
 
 

เกียรติบัตร ชุมชนบานทุงสาธารณแ  หมู  57  
ต าบลสนามแจง  อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี 
ไดรับการประกาศเป็นชุมชนตนแบบตาม
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับต าบล  ของ
ส านักงาน  กศน. 
ใหไว ณ วันท่ี 7 มีนาคม 2562 

เป็นชุมชนตนแบบตามโครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน ระดับต าบล  
ของส านักงาน กศน. 
 

ส านักงาน กศน. 
 
 
 
 

เกียรติบัตร ชุมชนบานคลองละคร หมู 5  
ต าบลบานชี อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี 
ไดรับการประกาศเป็นชุมชนตนแบบตาม
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับต าบล  ของ
ส านักงาน  กศน. 
ใหไว ณ วันท่ี 7 มีนาคม 2562 

เป็นชุมชนตนแบบตามโครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน ระดับต าบล  
ของส านักงาน กศน. 
 

ส านักงาน กศน. 
 
 
 
 

เกียรติบัตร ชุมชนบานหมี่ทุง หมู 2 ต าบล 
โพนทอง อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี ไดรับ
การประกาศเป็นชุมชนตนแบบตามโครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน ระดับต าบล  ของส านักงาน  
กศน. 
ใหไว ณ วันท่ี 7 มีนาคม 2562 
 

เป็นชุมชนตนแบบตามโครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน ระดับต าบล  
ของส านักงาน กศน. 
 

ส านักงาน กศน. 
 
 
 
 

เกียรติบัตร ชุมชนบานดงพลับ หมู 2 ต าบล 
ดงพลับ อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี ไดรับการ
ประกาศเป็นชุมชนตนแบบตามโครงการไทย
นิยม ยั่งยืน ระดับต าบล  ของส านักงาน  กศน. 
ใหไว ณ วันท่ี 7 มีนาคม 2562 
 

เป็นชุมชนตนแบบตามโครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน ระดับต าบล  
ของส านักงาน กศน. 
 

ส านักงาน กศน. 
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รางวัล เกียรติบัตร 
การเชิดชูเกียรติที่สถานศึกษาได้รับ 

ด้าน/เร่ือง หน่วยงาน องค์กรที่มอบ 

เกียรติบัตร ชุมชนบานบางสงคแ หมู 3 ต าบล
บางขาม อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี ไดรับ
การประกาศเป็นชุมชนตนแบบตามโครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน ระดับต าบล  ของส านักงาน  
กศน. 
ใหไว ณ วันท่ี 7 มีนาคม 2562 

เป็นชุมชนตนแบบตามโครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน ระดับต าบล  
ของส านักงาน กศน. 
 

ส านักงาน กศน. 
 
 
 
 

เกียรติบัตร ศูนยแการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ เขารวม
กิจกรรมเปิดบานวิชาการ 61 โรงเรียนบานชี
วิทยา อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี 
ใหไว ณ วันท่ี 8 กุมภาพันธแ 2562 

เขารวมกิจกรรมเปิดบานวิชาการ 
61 โรงเรียนบานชีวิทยา อ าเภอ
บานหมี่ จังหวัดลพบุรี 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5 

เกียรติบัตร นางสาวขนิษฐา  ศรีสมบูรณแ ไดรับ
การยกยองเป็น “ครูคุณธรรม สรางเด็กไทย
หัวใจซื่อตรง” เนื่องในวนัครู  ประจ าปี
พุทธศักราช 2562  
ใหไว ณ วันท่ี 16 มกราคม 2562 

ไดรับการยกยองเป็น “ครู
คุณธรรม สรางเด็กไทยหัวใจ
ซื่อตรง” เนื่องในวันครู ประจ าปี
พุทธศักราช 2562  
 

ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี 

เกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ นางสาวนิภาพร 
เช้ือพราหมณแ เป็นครูผูสอนดีเดน กลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตรแ ประจ าปี พ.ศ. 2560  
ใหไว ณ วันท่ี 8 กันยายน 2561 

เป็นครูผูสอนดีเดน กลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตรแ ประจ าปี 
พ.ศ. 2560 

กระทรวงศึกษาธิการ 

เกียรติบัตร นางสาวศันสนียแ ปิ่นปูอม นักศึกษา 
กศน.อ าเภอบานหมี่ ไดรับรางวัล ชมเชย การ
ประกวดภาพวาดสรางสรรคแจินตนาการ เรียนรู
ดาราศาสตรแ เนื่องในงานมหกรรมเฉลิม 
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัว ทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ หวากอ 
ครบรอบ 150 ปี  
ใหไว ณ วันท่ี 23 สิงหาคม 2561 

 

การประกวดภาพวาดสรางสรรคแ
จินตนาการ เรียนรูดาราศาสตรแ 
เนื่องในงานมหกรรมเฉลิม 
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกลาเจาอยูหัว 
ทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ หวา
กอ ครบรอบ 150 ปี  
 

อุทยานวิทยาศาสตรแพระจอม
เกลา ณ หวากอ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธแ 
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รางวัล เกียรติบัตร 
การเชิดชูเกียรติที่สถานศึกษาได้รับ 

ด้าน/เร่ือง หน่วยงาน องค์กรที่มอบ 

เกียรติบัตร บานหนังสือชุมชนบานบางชัด 
อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี (ระดับกลุม
ส านักงาน กศน.จังหวัด) เพื่อประกาศวาเป็น 
บานหนังสือชุมชนตนแบบ พุทธศักราช 2560  
ใหไว ณ วันท่ี 6 สิงหาคม 2561 

เป็นบานหนังสือชุมชนตนแบบ 
พุทธศักราช 2560 

ส านักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี 

 เกียรติบัตร บานหนังสือชุมชนบานบางชัด 
อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี (ระดับจังหวัด) 
เพื่อประกาศวาเป็นบานหนังสือชุมชนตนแบบ 
พุทธศักราช 2560  
ใหไว ณ วันท่ี 6 สิงหาคม 2561 

เป็นบานหนังสือชุมชนตนแบบ 
พุทธศักราช 2560 

ส านักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี 

ประกาศเกียรติคุณ ชุมชนบานกลวย หมูท่ี 5 
ต าบลบานกลวย อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี  
รางวัลชุมชนตนแบบการขับเคล่ือนการพัฒนา
ประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยนืของ
ส านักงาน กศน.ประจ าปีงบประมาณ 2561 

  ใหไว ณ วันท่ี 2 สิงหาคม 2561 

รางวัลชุมชนตนแบบการ
ขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศตาม
โครงการไทยนิยมยั่งยนืของ
ส านักงานกศน. ประจ าปี
งบประมาณ 2561 
 

ส านักงาน กศน. 
 

เกียรติบัตร ชุมชนบานกลวย ต าบลบานกลวย 
อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี ไดรับรางวัล
ชนะเลิศ (ระดับส านักงาน กศน.จังหวัด) ของ
กลุมเจาพระยาปุาสัก การประกวดชุมชน
ตนแบบการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศตาม
โครงการไทยนิยมยั่งยนืของส านักงาน กศน.
จังหวัด ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ใหไว ณ วันท่ี 2 สิงหาคม 2561 

ชุมชนตนแบบการขับเคล่ือนการ
พัฒนาประเทศตามโครงการไทย
นิยมยั่งยืนของส านักงาน กศน.
จังหวัด ประจ าปีงบประมาณ 
2561 
 

ส านักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี 

เกียรติบัตร ชุมชนบานกลวย ต าบลบานกลวย 
อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี ไดรับรางวัล
ชนะเลิศ (ระดับจังหวัด) การประกวดชุมชน
ตนแบบการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศตาม
โครงการไทยนิยมยั่งยนืของส านักงาน กศน.
ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ใหไว ณ วันท่ี 2 สิงหาคม 2561 

การประกวดชุมชนตนแบบการ
ขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ
ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนของ
ส านักงาน กศน.ประจ าปี
งบประมาณ 2561 
 

ส านักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี 
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รางวัล เกียรติบัตร 
การเชิดชูเกียรติที่สถานศึกษาได้รับ 

ด้าน/เร่ือง หน่วยงาน องค์กรที่มอบ 

เกียรติบัตร นางสาวนิภาพร เช้ือพราหมณแ เป็น
ครูผูสอนดีเดน ระดับจังหวัด ประจ าปี 2560  
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรแ  
ใหไว ณ วันท่ี 16 มกราคม 2561 
 

เป็นครูผูสอนดีเดน ระดับจังหวัด 
ประจ าปี 2560 กลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตรแ  
 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ที่ผ่านมา 
1. ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีงบประมาณ ที่ผ่านมา 

1.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
น้ าหนัก
(คะแนน) 

ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนที่ได้ ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที ่ 1 คุณภาพของผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

50 39.86 ดีเลิศ 

1.1 ผูเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดีสอดคลองกับ
หลักสูตรสถานศึกษา  

10 4.00 ก าลังพัฒนา 

1.2 ผูเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และ
คุณลักษณะท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  

10 10.00 ยอดเย่ียม 

1.3 ผูเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสามารถในการคิดวิเคราะหแ คิดอยางมี
วิจารณญาณ และแลกเปล่ียนความคิดเห็นรวมกับผูอื่น  

5 4.00 ดีเลิศ 

1.4 ผูเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานมีความสามารถในการสรางสรรคแงาน ช้ินงาน  
หรือนวัตกรรม  

5 5.00 ยอดเย่ียม 

1.5 ผูเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล  4 3.20 ดีเลิศ 
1.6 ผูเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานมีสุขภาวะทางกาย และสุนทรียภาพ  4 3.44 ดีเลิศ 
1.7 ผูเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานมีความสามารถในการอาน การเขียน  4 2.22 ปานกลาง 
1.8 ผูจบการศึกษาข้ันพื้นฐานน าความรู ทักษะพื้นฐานท่ีไดรับไปใช หรือ
ประยุกตแใช 

8 8.00 ยอดเย่ียม 

มาตรฐานที่  2 คุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานที่เนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

20 17.00 ดีเลิศ 

2.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบท และความตองการ
ของผูเรียน ชุมชน ทองถิ่น  

5 4.00 ดีเลิศ 
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มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
น้ าหนัก
(คะแนน) 

ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนที่ได้ ระดับ
คุณภาพ 

2.2 ส่ือท่ีเอื้อตอการเรียนรู  5 4.00 ดีเลิศ 
2.3 ครูมีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเป็นส าคัญ 5 5.00 ยอดเย่ียม 
2.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนอยางเป็นระบบ 5 5.00 ยอดเย่ียม 
มาตรฐานที่  3 คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา 30 24.40 ดีเลิศ 
3.1 การบริหารจัดการของสถานศึกษาท่ีเนนการมีสวนรวม 3 3.00 ยอดเย่ียม 
3.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 4 4.00 ยอดเย่ียม 
3.3 การพัฒนาครู และบุคลากรของสถานศึกษา 3 3.00 ยอดเย่ียม 
3.4 การใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ 3 2.40 ดีเลิศ 
3.5 การก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษา 3 2.40 ดีเลิศ 
3.6 การปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีเป็นไปตามบทบาทท่ี
ก าหนด 

3 2.40 ดีเลิศ 

3.7 การสงเสริม สนับสนุนภาคีเครือขายใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 3 2.40 ดีเลิศ 
3.8 การสงเสริม สนับสนุนการสรางสังคมแหงการเรียนรู 5 3.00 ปานกลาง 
3.9 การวิจัยเพื่อการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษา 3 1.80 ปานกลาง 

รวม 100 81.26 ดีเลิศ 
 

1.2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาต่อเนื่อง 
 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
น้ าหนัก
(คะแนน) 

ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนที่ได้ ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่  1 คุณภาพของผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง 50 45.96 ยอดเยี่ยม 
1.1 ผูเรียนการศึกษาตอเนื่องมีความรู ความสามารถ และหรือทักษะ และหรือ
คุณธรรมเป็นไปตามเกณฑแการจบหลักสูตร 

10 9.99 ยอดเย่ียม 

1.2 ผูจบหลักสูตรการศึกษาตอเนื่องสามารถน าความรูท่ีไดไปใช หรือ
ประยุกตแใช บนฐานคานิยมรวมของสังคม 

20 19.97 ยอดเย่ียม 

1.3 ผูจบหลักสูตรการศึกษาตอเนื่องท่ีน าความรูไปใชจนเห็นเป็นประจักษแหรือ
ตัวอยางท่ีดี   

20 16.00 ดีเลิศ 

มาตรฐานที่  2 คุณภาพการจัดการเรียนรู้การศึกษาต่อเนือ่ง 20 16.00 ดีเลิศ 
2.1 หลักสูตรการศึกษาตอเนื่องมีคุณภาพ 4 2.80 ดีเลิศ 
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มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
น้ าหนัก
(คะแนน) 

ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนที่ได้ ระดับ
คุณภาพ 

2.2 วิทยากรการศึกษาตอเนื่องมีความรู ความสามารถ หรือประสบการณแ 
ตรงตามหลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง  

4 2.80 ดี 

2.3 ส่ือท่ีเอื้อตอการเรียนรู 4 3.20 ดีเลิศ 
2.4 การวัดและประเมินผลผูเรียนการศึกษาตอเนื่อง 4 3.20 ดีเลิศ 
2.5 การจัดกระบวนการเรียนรูการศึกษาตอเนื่องท่ีมีคุณภาพ 4 4.00 ยอดเย่ียม 
มาตรฐานที่  3 คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา 30 24.40 ดีเลิศ 
3.1 การบริหารจัดการของสถานศึกษาท่ีเนนการมีสวนรวม   3 3.00 ยอดเย่ียม 
3.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   4 4.00 ยอดเย่ียม 
3.3 การพัฒนาครู และบุคลากรของสถานศึกษา  3 3.00 ยอดเย่ียม 
3.4 การใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ   3 2.40 ดีเลิศ 
3.5 การก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษา   3 2.40 ดีเลิศ 
3.6 การปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีเป็นไปตามบทบาทท่ี
ก าหนด   

3 2.40 ดีเลิศ 

3.7 การสงเสริม สนับสนุนภาคีเครือขายใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษา   3 2.40 ดีเลิศ 
3.8 การสงเสริม สนับสนุนการสรางสังคมแหงการเรียนรู   5 3.00 ปานกลาง 
3.9 การวิจัยเพื่อการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษา 3 1.80 ปานกลาง 

รวม 100 86.36 ดีเลิศ 
 

1.3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามอัธยาศัย 
 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
น้ าหนัก
(คะแนน) 

ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนที่ได้ ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่  1 คุณภาพของผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 50 48.50 ยอดเยี่ยม 
1.1 ผูรับบริการมีความรู หรือทักษะ หรือประสบการณแ สอดคลองกับ
วัตถุประสงคแของโครงการ หรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 

50 48.50 ยอดเย่ียม 

มาตรฐานที่  2 คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 20 13.45 ดี 
2.1 การก าหนดโครงการ หรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 5 5.00 ยอดเย่ียม 
2.2 ผูจัดกิจกรรมมีความรู ความสามารถในการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 5 2.08 ก าลังพัฒนา 
2.3 สื่อ หรือนวัตกรรม และสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 5 2.00 ก าลังพัฒนา 
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มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
น้ าหนัก
(คะแนน) 

ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนที่ได้ ระดับ
คุณภาพ 

2.4 ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 5 4.35 ดีเลิศ 
มาตรฐานที่  3 คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา 30 24.40 ดีเลิศ 
3.1 การบริหารจัดการของสถานศึกษาท่ีเนนการมีสวนรวม   3 3.00 ยอดเย่ียม 
3.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   4 4.00 ยอดเย่ียม 
3.3 การพัฒนาครู และบุคลากรของสถานศึกษา  3 3.00 ยอดเย่ียม 
3.4 การใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ   3 2.40 ดีเลิศ 
3.5 การก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษา   3 2.40 ดีเลิศ 
3.6 การปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีเป็นไปตามบทบาทท่ี
ก าหนด   

3 2.40 ดีเลิศ 

3.7 การสงเสริม สนับสนุนภาคีเครือขายใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษา   3 2.40 ดีเลิศ 
3.8 การสงเสริม สนับสนุนการสรางสังคมแหงการเรียนรู 5 3.00 ปานกลาง 
3.9 การวิจัยเพื่อการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษา 3 1.80 ปานกลาง 

รวม 100 86.33 ดีเลิศ 

 

หมายเหตุ ในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2563 ไม่ต้องจัดท า
ข้อมูลในหัวขอ “ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีงบประมาณท่ีผานมา” แต่ให้จัดท าข้อมูลในหัวขอ 
ดังกลาว ต้ังแตปีงบประมาณ 2564 เป็นตนไป  
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ค่าเป้าหมายของสถานศึกษา 

เพื่อเป็นการก าหนดเปูาหมายของการพัฒนาผูเรียนของสถานศึกษา ตามแนวทางการประเมิน
คุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จึงมีการก าหนดคาเปูาหมายเกี่ยวกับผลลัพธแท่ีจะให
เกิดแกผูเรียน โดยการมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรของสถานศึกษา เพื่อใชใน การ
เทียบเคียง ตรวจสอบ ประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษาเฉพาะในประเด็นการพิจารณาท่ี
สมควรจัดใหมีการก าหนดคาเปูาหมาย ส าหรับใชในการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ไวดังนี้  

 

มาตรฐานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประเด็นการพิจารณาที่ 1.1 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีสอดคล้อง

กับหลักสูตรสถานศึกษา 
ค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ คือ สถานศึกษามีการก าหนดคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

รายวิชาบังคับที่ไว้เป็นค่าเป้าหมาย โดยก าหนดจาก  
  คะแนนเฉล่ียผลการสอบปลายภาคเรียนของผูเรียน จ านวน 2 ภาคเรียน หรือ 
  คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษานอกระบบโรงเรียน  

(N-net) จ านวน 2 ภาคเรียน ดังนี้ 
 

ระดับ/รายวิชา 
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาบังคับ 

ที่สถานศึกษาก าหนดไว้เป็นค่าเป้าหมาย 
ประถมศึกษา  

- ทักษะการเรียนรู 17.41 
- ภาษาไทย 16.28 
- ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 12.67 
- คณิตศาสตรแ 14.61 
- วิทยาศาสตรแ 19.81 
- ชองทางการเขาสูอาชีพ 18.99 
- ทักษะการประกอบอาชีพ 17.98 
- พัฒนาอาชีพใหมีอยูมีกิน 12.60 
- เศรษฐกิจพอเพียง 26.50 
- สุขศึกษา พลศึกษา 21.74 
- ศิลปศึกษา 13.52 
- สังคมศึกษา 19.27 
- ศาสนา และหนาท่ีพลเมือง 19.43 
- การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 13.13 
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ระดับ/รายวิชา 
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาบังคับ 

ที่สถานศึกษาก าหนดไว้เป็นค่าเป้าหมาย 
มัธยมศึกษาตอนต้น  

- ทักษะการเรียนรู 14.45 
- ภาษาไทย 16.83 
- ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 11.53 
- คณิตศาสตรแ 11.96 
- วิทยาศาสตรแ 14.07 
- ชองทางการพัฒนาอาชีพ 16.59 
- ทักษะการพัฒนาอาชีพ 15.65 
- พัฒนาอาชีพใหมีความเขมแข็ง 18.70 
- เศรษฐกิจพอเพียง 23.47 
- สุขศึกษา พลศึกษา 18.95 
- ศิลปศึกษา 16.29 
- สังคมศึกษา 16.23 
- ศาสนา และหนาท่ีพลเมือง 16.88 
- การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 17.78 

มัธยมศึกษาตอนปลาย  
- ทักษะการเรียนรู 18.51 
- ภาษาไทย 15.87 
- ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม 11.28 
- คณิตศาสตรแ 13.56 
- วิทยาศาสตรแ 18.31 
- ชองทางการขยายอาชีพ 18.19 
- ทักษะการขยายอาชีพ 18.05 
- พัฒนาอาชีพใหมีความมั่นคง 16.29 
- เศรษฐกิจพอเพียง 19.02 
- สุขศึกษา พลศึกษา 21.82 
- ศิลปศึกษา 17.03 
- สังคมศึกษา 14.63 
- ศาสนา และหนาท่ีพลเมือง 19.65 
- การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 20.49 
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ประเด็นการพิจารณาที่ 1.2 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  

ค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ คือ สถานศึกษาคาดวาจะมีผูเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีไดรับการ
ยกยอง เชิดชูเกียรติ หรือเป็นแบบอยางท่ีดีในดานท่ีเกี่ยวของกับการมี คุณธรรม จริยธรรม คานิยม หรือ
คุณลักษณะท่ีดี  จ านวน ……....30............. คน  

     ประเด็นการพิจารณาที่ 1.3 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่น 

ค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ คือ  สถานศึกษาคาดวาจะมีผู เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะหแ ไตรตรองอยางรอบคอบ โดยใชขอมูลและเหตุผลประกอบการตัดสินใจ 
แกไขปใญหาไดอยางถูกตอง สมเหตุสมผล และสามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็นรวมกับผูอื่นได   จ านวน 
..............26……... คน     

     ประเด็นการพิจารณาที ่1.4 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสามารถในการสร้างสรรค์งาน 
ชิ้นงาน หรือนวัตกรรม 

ค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ คือ สถานศึกษาคาดวาจะมีผูเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีสามารถ
สรางโครงงาน ช้ินงาน ส่ิงประดิษฐแ งานสรางสรรคแ  หรือส่ิงใหมท่ีสามารถน าไปใชประโยชนแไดจริง  จ านวน 
..............26…….... คน 

      ประเด็นการพิจารณาที่ 1.8 ผูจ้บการศึกษาขั้นพื้นฐานน าความรู้ ทักษะพื้นฐานที่ได้รับไปใช้หรือ
ประยุกต์ใช ้

 ค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ คือ สถานศึกษาคาดวาจะมีจ านวนผูจบการศึกษาตามหลักสูตร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีสามารถน าความรู ทักษะพื้นฐานท่ีไดรับไปใช หรือ
ประยุกตแใชในการด าเนินชีวิต การประกอบอาชีพ หรือเพื่อการศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้น จ านวน ....30..... คน 

 

มาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง 
 

     ประเด็นการพิจารณาที่ 1.3 ผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่น าความรู้ไปใช้จนเห็นเป็น
ประจักษ์หรือตัวอย่างที่ดี 

ค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ คือ สถานศึกษาคาดวาจะมีจ านวนผูจบการศึกษา และหรือ
จ านวนกลุมผูจบการศึกษาตอเนื่อง ท่ีมีผลการด าเนินงานท่ีเห็นเป็นประจักษแในพื้นท่ี หรือเป็นตัวอยางท่ีดี 
จ านวน .......29........ คน 

 

หมายเหตุ สถานศึกษาก าหนดคาเปูาหมายของสถานศึกษา เฉพาะในมาตรฐาน หรือประเด็นการพิจารณาที่
ต้องใช้ค่าเป้าหมายในแต่ละประเภท ตามบทบาทหนาท่ีของสถานศึกษาในการประเมินคุณภาพการศึกษา ตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีก าหนดขึ้น 
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บทที่ 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

   

 ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่   สังกัดส านักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี ส านักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ มีการจัดการศึกษา 
….....3......... ประเภท ประกอบดวย 

  การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  การศึกษาตอเนื่อง 
  ก ารศึกษาตามอัธยาศัย 

ซึ่งไดมีการก าหนด และประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาไวแลว เมื่อวันท่ี  1 เดือน พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2563 จึงไดด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564 ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคลองเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประกาศ ณ วันท่ี 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ดังนี้ 
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ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (เฉพาะมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานท่ี 2 คุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเนนผูเรียนเป็นส าคัญ) 
 

มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 

มาตรฐานที่  1 คุณภาพของ
ผู้เรียนการศึกษานอกระบบ  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

50    

42.82 
 

ดีเลิศ 

1.1 ผูเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดี
สอดคลองกับหลักสูตร
สถานศึกษา  

10      ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ า เภอบานหมี่  มีกระบวนการจัด
การศึกษาให ผู เรี ยนการศึกษาขั้นพื้ นฐานมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดีสอดคลองกับหลักสูตร
สถานศึกษา โดยใชคะแนนเฉล่ียผลการสอบ
ปลายภาคเรียนของผูเรียนทุกระดับการศึกษาใน
รายวิชาบัง คับของสถานศึกษา ภาคเรียน ท่ี 
2/2563 และ 1/2564  เปรียบเทียบกับคา
คะแนนเปูาหมายท่ีสถานศึกษาก าหนดไว โดยมี
วิธีการด าเนินงานของสถานศึกษา ดังนี้  
     ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

     ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ า เภอบานหมี่  มีผลการ
ด าเนินงานท่ีเกิดขึ้น และรองรอย หลักฐาน
ท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินงานตามสภาพจริง 
ดังนี้ 
     สถานศึกษาไดด าเนินการน าผลคะแนน
เฉล่ียการทดสอบปลายภาคเรียนท่ี 2/2563
และภาคเรียนท่ี 1/2564 มาเปรียบเทียบกับ
คาเปูาหมายตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
พบวา คาเฉล่ียผลการสอบรายวิชาบังคับ
ภาคเรียนท่ี 2/2563 และ ภาคเรียน ท่ี 

6.00 ปานกลาง 
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มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
อัธยา ศัยอ า เภอบ านหมี่  ไ ด ด า เนินการ จัด
การศึกษา ใหกับผูเรียน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน สอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา
และ ให เป็น ไปตามค า เปู าหมาย ท่ีก าหนด 
สถานศึกษาด าเนินการไดสูงกวาคาเปูาหมายท่ี
ก าหนด โดยศูนยแการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่  มีการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับ การพัฒนาความรูพื้นฐานไป
ใชในการด ารงชีวิต การศึกษาตอ การท างานหรือ
การประกอบอาชีพ ใหกับผูเรียนในปีงบประมาณ 
2564  อยางหลากหลาย ดังนี้  โครงการปรับ
พื้นฐานผูเรียน กอนเขารับการจัดการเรียนการ
สอน โครงการจัดการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ กศน.ต าบล ท้ัง 22 
แหง และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเช้ือ
ไวรัส COVID – ๑๙ จึงไดด าเนินการจัดการเรียน

1/2564  สูงกวาคาเปูาหมาย  ระดับ
ประถมศึกษา จ านวน  10 รายวิชา คิดเป็น
รอยละ 71.42  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
สูงกวาคาเปูาหมาย 5 รายวิชา คิดเป็นรอย
ละ 35.71 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
สูงกวา  คาเปูาหมาย จ านวน 1 รายวิชา คิด
เป็นรอยละ 7.14 ซึ่ งสามารถสรุปไดวา
สถานศึกษามีผูเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดีสอดคลองกับ
หลักสูตรสถานศึกษา รอยละ 38.09 
1. รายงานผลคะแนนเฉล่ียผลการสอบ
ปลายภาค เรี ยนของ ผู เ รี ยน ทุก ระ ดับ
การศึกษาในรายวิชาบังคับของสถานศึกษา 
ท่ีเป็นไปตามแผนการลงทะเบียนเรียนท่ี
ก าหนดไว ในหลักสูตรสถานศึกษาของ
ปีงบประมาณ 2564 
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มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
การสอน การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้มีความเหมาะสมต่อ
การจัดการเรียนการสอนและป้องกันการแพร่
ระบาดเช้ือไวรัส COVID – ๑๙ โดยได้จัด
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู เรี ยน ในรูปแบบ
ออนไลน์ ผ่านเพจ Facebook, Google Meet 
ฯลฯ เชน  โครงการพัฒนาวิชาการ รายวิชา
วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รูปแบบ
ออนไลน์ , โครงการพัฒนาวิชาการ รายวิชา
ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รูปแบบ
ออนไลน์ , โครงการพัฒนาวิชาการ เติมเต็ม
ความรู้  มุ่ ง สู่ก ารพัฒนาผลสัมฤทธิ์  N-NET 
รูปแบบออนไลน์,   โครงการอบรมออนไลน์ 
นักศึกษา กศน.อ าเภอบ้านหมี่  เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนท่ี 1/2564 
รูปแบบออนไลน์ ระหวางภาคเรียน กิจกรรม
วัดผลสอบกลางภาคผานระบบออนไลนแ กิจกรรม
วั ดผลสัมฤทธิ์  ก ารทดสอบ ทางการ ศึกษา

2. ขอมูล หรือตารางสรุปขอมูลคะแนนเฉล่ีย
ผลการสอบภาควิชาบังคับของสถานศึกษา
เปรียบเทียบกับคาคะแนนเปูาหมาย ท่ี
ก าหนดไว 
- ผลการด าเนินงาน ศูนยแการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ 
บานหมี่ มีรอยละเฉล่ียของจ านวนวิชาบังคับ
ท่ีมี ผลคะแนน เฉ ล่ียปลายภาคเรี ยน ท่ี 
2/2563 และ 1/2564  สูงกวา คาคะแนน
เปูาหมายท่ีสถานศึกษาก าหนดไว ต้ังแตรอย
ละ 30.00 – 39.99 ไดคะแนน 3 คะแนน 
- การค านวณคะแนนท่ี ได เ ทียบกับค า
น้ าหนักและการเ ทียบกับเกณฑแระ ดับ
คุณภาพ (3/5)*10 = 6.00 คะแนน 
ระดับคุณภาพ ดี  
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มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ระดับชาติดานการศึกษานอกระบบโรงเรียน และ
การสอบวัดผลปลายภาคเรียน เพื่อน าผลสัมฤทธิ์
มาแปลผล และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ใหมีคุณภาพมากขึ้นตอไป 

1.2 ผูเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยม  
และคุณลักษณะท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด  

10       ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ ผูเรียนการศึกษาขั้น
พื้นฐานมี คุณธรรม จริยธรรม ค านิยมและ
คุณลักษณะท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด มี
กระบวนการ ดังนี้ 
     ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ ประเมินคุณธรรมของ
นักศึกษาท่ีลงทะเบียนในภาคเรียนท่ี 2/2563 
และภาคเรียนท่ี 1/2564 พบวา ผูเรียนของ กศน.
อ าเภอบานหมี่ จ านวน ท้ังส้ิน 1,758 คน เป็น
นักศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 118 คน 
มัธยมศึกษาตอนตน 632  คน และมัธยมศึกษา

     ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยา ศัยอ า เภอบานหมี่  มีผลการ
ด าเนินงานท่ีเกิดขึ้น และรองรอย หลักฐาน
ท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินงานตามสภาพจริง 
ดังนี้ 
1. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่  มีโครงการ 
กิ จก ร รม ท่ี เ กี่ ย ว ข อ ง กั บก า รส ง เ สริ ม 
สนับสนุนใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
ค า นิ ย ม  แ ล ะ คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ท่ี ดี ต า ม ท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
2. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา

10.00 
 

ยอดเย่ียม 
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มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ตอนปลาย 1,008 คน มีผลการประเมินคุณธรรม
และคุณลักษณะท่ีพึงประสงคแอยูในระดับดีมาก 
(จากคาเปูาหมาย 30 คน และผลการด าเนินงาน 
33 คน  เนื่ อ ง จากในปี งบประมาณ 256 4 
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมท่ีเนนสงเสริมความรู
ด าน คุณธรรม  จริ ยธ รรม  ให กั บนั ก ศึกษา
การศึกษาข้ันพื้นฐานและมีการประเมินคุณธรรม
ของนักศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ใน
ทุกภาคเรียนและทุกระดับการศึกษา โดยใชแบบ
ประเมินคุณธรรมของผูเรียนรายบุคคล ในการ
ประเมินทุกภาคเรียนเป็นรายบุคคล ท้ังวิธีการ
สังเกตและบันทึกพฤติกรรมผูเรียน  ท้ังนี้ครูทุก
คนไดมีการสอดแทรกบูรณาการในกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน ในเรื่อง ศาสนาและหนาท่ี
พลเมือง จิตอาสา และการพัฒนาตนเองเพื่ออยู
รวมกับผูอื่นอยางมีความสุข ในภาคเรียน ท่ี 

ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีสรุปรายงาน
ผลการด าเนินงานโครงการ กิจกรรมท่ี
สง เสริม สนับสนุนให ผู เรียนมี คุณธรรม 
จริยธรรมคานิยม และคุณลักษณะท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
3. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีแบบประเมิน
คุณธรรมตามพฤติกรรมบงช้ี 
4. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีขอมูล และ
รายงานผลการประเมินคุณธรรม จริยธรรม 
คานิยม และคุณลักษณะท่ีดีของผูเรียน 
จ านวน 2 คือ ภาคเรียน 2/2563 และภาค
เรียนท่ี 1/2564 
5. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่  มีบันทึกอื่นๆ 
ของครู เชน บันทึกหลังการจัดการเรียนรู
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มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
2/2563 และ 1/2564  สถานศึกษาได จัด
โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตมีหลักสูตรการอบรมท่ีมีเนื้อหา
ปลูกฝใงเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมใหกับผูเรียน  
มีการติดตามผลหลังจากท่ีผูเรียนผานการอบรม
โดยใชแบบติดตามประเมินผลท่ีใหผูเรียนบันทึก
กิจกรรมท่ีตนเองไดท าประโยชนแใหกับครอบครัว 
ชุมชน และสังคม โดยครูผูสอนท าแบบสอบถาม
การประเมินตนเองรายบุคคล ท าการเยี่ยมบาน
สอบถามจากผูปกครอง เพื่อนบาน และผูน าใน
ชุมชนเพื่อเป็นขอมูลประกอบการประเมินผล 
วิธีการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีการก าหนดโครงการ 
กิจกรรม เพื่อสงเสริม สนับสนุนให ผู เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรมคานิยม และคุณลักษณะท่ีดี
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

บันทึกการเยี่ยมบานผูเรียน บันทึกการแนะ
แนว/การชวยเหลือผูเรียน เป็นตน 
6. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีภาพถายการ
จัดโครงการ กิจกรรมท่ีเกี่ยวของ 
7. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีการสุมตรวจ
ขอมูลจากสภาพจริง โดยการสัมภาษณแหรือ
สังเกตพฤติกรรมของผูเรียนบางสวน 
8. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่  มีใบประกาศ 
เกียรติบัตร โลท่ีเกี่ยวของ 
- ผลการด าเนินงาน ผานเกณฑแการพิจารณา 
จ านวน 5 ขอ ไดคะแนน 5 คะแนน  
- การค านวณคะแนนท่ีไดเทียบกับคา
น้ าหนักและการเทียบกับเกณฑแระดับ
คุณภาพ  (5/5)*10 = 10.00 คะแนน  
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มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
2. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีการด าเนินงานโครงการ 
กิจกรรม เพื่อสงเสริม สนับสนุนให ผู เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรมคานิยม และคุณลักษณะท่ีดี
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
3. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีการประเมินผล สรุปผล 
และรายงานผลการด าเนินงานโครงการ กิจกรรม
เพื่อสง เสริม สนับสนุนให ผู เรียนมี คุณธรรม 
จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
4. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ า เภอบานหมี่  มี ผู เรียนท่ีผานการ
ประเมิน คุณธรรม จริยธรรม ค านิยม และ
คุณลักษณะท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ในภาค
เรียนท่ี 2/2563 และ 1/2564 ในระดับ ดีขึ้นไป 
โดยมีจ านวน 1,461 คน คิดเป็นรอยละ 81.47 

ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา กศน.อ า เภอบานหมี่  ปี งบประมาณ 256 4  | 51 
 

มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ของจ านวนผูเรียน 
5. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอบานหมี่  มีผูเรียนท่ีไดรับการยก
ยอง เชิดชูเกียรติ หรือเป็นแบบอยางท่ีดีในดานท่ี
เกี่ยวของกับการมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยม 
หรือคุณลักษณะท่ีดี จ านวน 33  คน มากกวาคา
เปูาหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด 

1.3 ผูเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
มีความสามารถในการคิด
วิเคราะหแ คิดอยางมีวิจารณญาณ 
และแลกเปล่ียนความคิดเห็น
รวมกับผูอื่น  

5      ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ กระบวนการ/วิธีการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาในการพัฒนาผูเรียน
การศึกษาข้ันพื้นฐาน มีความสามารถในการคิด
วิเคราะหแ คิดอยางมีวิจารณญาณ และแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นรวมกับผูอื่น ด าเนินการ ดังนี ้
1. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีแผนการจัดการเรียนรู
ในรายวิชาท่ีเกี่ยวของ  

     ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยา ศัยอ า เภอบานหมี่  มีผลการ
ด าเนินงานท่ีเกิดขึ้น และรองรอย หลักฐาน
ท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินงานตามสภาพจริง 
ดังนี้ 
     จากกระบวนการและวิธีการด าเนินงาน
สงผลใหสถานศึกษา มีจ านวนผูเรียนท่ีมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะหแ คิดอยางมี
วิจารณญาณ และแลกเปล่ียนความคิดเห็น

4.00 ดีเลิศ 
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มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
2. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีบันทึกหลังการจัดการ
เรียนรู 
3. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยา ศัยอ า เภอบานหมี่  มี รายงานผลการ
ด าเนินงานโครงงาน/โครงการ กิจกรรม 
4. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีรายงานผลการจัดการ
เรียนรูท่ีเกี่ยวของกับการสงเสริม สนับสนุนให
ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหแคิด
อยางมีวิจารณญาณ และการแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น 
5. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีผลงาน ช้ินงาน หรือ
รายงานของผูเรียน 
6. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ า เภอบานหมี่  มีภาพถายการ จัด

รวมกับผูอื่นไดจ านวน 28 คน มากกวาคา
เปูาหมายท่ีสถานศึกษาก าหนดไวคือ 26 คน 
ไดรับการยกยอง เชิดชูเกียรติ หรือเป็น
แบบอยางท่ีดีตามคาเปูาหมายท่ีสถานศึกษา
ก าหนด โดยสถานศึกษาด าเนินการพัฒนา
ทักษะดานการคิดวิ เคราะหแ คิดอยางมี
วิจารณญาณ แลกเปล่ียนความ คิดเห็น
รวมกับผูอื่น โดยผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น มีความใฝุรู และเรียนรูอยาง
ตอเนื่อง คิดเป็น ท าเป็น สามารถอธิบาย
วิธีการ/ขั้นตอน/องคแประกอบของการท า
โครงงานได และสามารถน าโครงงานกลับไป
ใชประโยชนแไดจริง มีการจัดท าบันทึกการ
เรียนรูในการรวมกิจกรรมการพบกลุมและ
การพัฒนาคุณภาพผูเรียน รอยละ 80 ของ
การสงงานของครูผูสอนอยางสม่ าเสมอและ
ตรงตามก าหนดเวลาท่ีครูก าหนด มีความรู 
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มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
โครงการ กิจกรรมท่ีเกี่ยวของ 
7. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีการสุมตรวจสอบขอมูล
จากสภาพจริง โดยการสัมภาษณแ หรือสังเกตจาก
พฤติกรรมของผูเรียน 
 
 
 

ความเขาใจตามแนวทางหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยการจัดท าบัญชี
ครัว เรือน มีการออม ปลูกผักสวนครั ว
รับประทานเอง และผูเรียนมีทักษะดานการ
คิดอยางมีวิจารณญาณ และทักษะในการ
แกปใญหา มีการแลกเปล่ียนเรียนรูกับบุคคล
อื่นอยูเสมอ โดยผูเรียนทุกคนเขารวมและมี
สวนรวมในโครงการ/กิจกรรม ต้ังแต 5 
โครงการ/กิจกรรม ขึ้นไปท าใหผู เรียนมี
โครง งาน/ผลงาน/ ช้ินงาน  ท่ี เป็น เ ชิ ง
ประจักษแในทุกกลุมสาระการเรียนรูและ
กิจกรรมพัฒนา คุณภาพผู เรี ยน  โดยมี
ครูผูสอนเป็นผูประเมิน โครงงาน/ผลงาน/
ช้ินงาน เป็นตน โดยใชเกณฑแการประเมิน
ระดับคุณภาพท่ี ศูนยแการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ 
ก าหนด มีผลงานระดับดีขึ้นไป จ านวน 30 
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มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
คน  สถานศึกษามีจ านวนผู เรียนท่ีมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะหแคิดอยางมี
วิจารณญาณ และแลกเปล่ียนความคิดเห็น
รวมกับผูอื่น สูงกวาคาเปูาหมาย แตไมเกิน
รอยละ 50 ของคาเปูาหมายท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 
- ส ถ า น ศึ ก ษ า มี จ า น ว น ผู เ รี ย น ท่ี มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะหแ คิดอยางมี
วิจารณญาณ และแลกเปล่ียนความคิดเห็น
รวมกับผูอื่น  จ านวน 30 คน สูงกวาคา
เปูาหมาย แตไม เกินรอยละ 50 ของคา
เปูาหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด ไดคะแนน 4 
คะแนน 
- การค านวณคะแนนท่ี ได เ ทียบกับค า
น้ าหนักและการเ ทียบกับเกณฑแระ ดับ
คุณภาพ  (4/5)*5 = 4.00 คะแนน ระดับ
คุณภาพ ดีเลิศ 
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มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 

1.4 ผูเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
มีความสามารถในการสรางสรรคแ
งาน ช้ินงาน หรือนวัตกรรม  

5      ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีผูเรียนการศึกษาขั้น
พื้นฐานมีความสามารถในการสรางสรรคแงาน 
ช้ินงาน หรือนวัตกรรม  มีกระบวนการวิธี
ด าเนินงาน ดังนี้ 
1. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีการจัดการเรียนรูหรือ
กิ จก รรม ท่ีส ง เ สริ ม  สนั บสนุ น ให ผู เ รี ยนมี
ความสามารถในการจัดท าโครงงาน ช้ินงาน 
ส่ิงประดิษฐแ งานสรางสรรคแ หรือส่ิงใหมๆ ในวิชา
โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู  และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน โครงการสงเสริม
การเรียนรูการจัดท าโครงงานรูปแบบออนไลนแ
นักศึกษา กศน.อ าเภอบานหมี่ เป็นตน 
2. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอบานหมี ่มีผูเรียน รอยละ 80 ของ
สถาน ศึกษา ท่ีร วม จัดท าโครงงาน  ช้ินงาน 

     ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยา ศัยอ า เภอบานหมี่  มี ผลการ
ด าเนินงานท่ีเกิดขึ้น และรองรอย หลักฐาน
ท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินงานตามสภาพจริง 
ดังนี้ 
1. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีรายงานผล
การจัดการเรียนรูที่เกี่ยวของกับการสงเสริม 
สนับสนุนใหผูเรียนมีความสามารถในการ
จัดท าโครงงาน ช้ินงาน ส่ิงประดิษฐแ งาน
สรางสรรคแ หรือส่ิงใหมๆ 
2. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่  มีแผนการ
จัดการเรียนรูในรายวิชาท่ีเกี่ยวของ 
3. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีบันทึกหลัง
การจัดการเรียนรู 

5.00 ยอดเย่ียม 
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มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ส่ิงประดิษฐแ งานสรางสรรคแหรือส่ิงใหมๆ ได 
3. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีผูเรียนท่ีสามารถสราง
โครงงาน ช้ินงาน ส่ิงประดิษฐแ งานสรางสรรคแ 
หรือส่ิงใหม ๆ ท่ีสามารถน าไปใชประโยชนแไดจริง 
เป็นจ านวน  32 คน  สูงกว าค า เปูาหมาย ท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
4. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีการเผยแพร ผลงาน
โครงงาน ช้ินงาน ส่ิงประดิษฐแ งานสรางสรรคแ 
หรือส่ิงใหมๆ ของผู เรียนผานชองทางระบบ
ออนไลนแและส่ือตางๆ 
5. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอบานหมี ่มีการจัดแขงขัน ประกวด
โครงงาน ช้ินงาน ส่ิงประดิษฐแ งานสรางสรรคแ 
หรือส่ิงใหมๆ ของผูเรียนใหแกผูเรียน หรือมีการ
จัดส ง โครงงาน ช้ิน งาน  ส่ิงประ ดิษฐแ  ง าน

4. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ า เภอบานหมี่  มี ผลงาน
โคร ง ง าน  ช้ิ น ง าน  ส่ิ ง ป ระ ดิษฐแ  ง า น
สรางสรรคแ หรือส่ิงใหมๆ ของผูเรียน เชน 
กระถางตนไมจากไมไผ กระถางตนไมจาก
โฟม การตกแตงเทียนพรรษา โครงงาน
วิทยาศาสตรแ เป็นตน 
5. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่  มี โครงการ 
กิจกรรมท่ี เกี่ ยวของกับการ จัดแขงขัน 
ประกวดโครงงาน ช้ินงาน ส่ิงประดิษฐแ งาน
สรางสรรคแหรือส่ิงใหมๆ ของผูเรียน 
6. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่  มีภาพถาย 
ช้ินงาน ส่ิงประดิษฐแ หรืองานสรางสรรคแของ
ผูเรียน 
7. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
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มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
สรางสรรคแ หรือส่ิงใหมๆ ของผูเรียนไปประกวด 
แขงขันรวมกับหนวยงาน หรือสถานศึกษาอื่น 

ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีหลักฐานการ
เผยแพรโครงงาน ช้ินงาน ส่ิงประดิษฐแ งาน
สรางสรรคแ หรือส่ิงใหมๆ ของผูเรียน 
8. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีหลักฐานการ
น าโครงงาน ช้ินงาน ส่ิงประดิษฐแ  งาน
สรางสรรคแ หรือส่ิงใหมๆ ไปใชไดจริง หรือ
หลักฐานเชิงประจักษแ 
- สถานศึกษามีจ านวนผูเรียนการศึกษาขั้น
พื้นฐานมีความสามารถในการสรางสรรคแงาน 
ช้ินงาน หรือนวัตกรรม จ านวน 32 คน สูง
กวาคาเปูาหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด และ
ผานเกณฑแการพิจารณา จ านวน 5 ขอ ได
คะแนน 5 คะแนน 
- การค านวณคะแนนท่ี ได เ ทียบกับค า
น้ าหนักและการเ ทียบกับเกณฑแระ ดับ
คุณภาพ  (5/5)*5 = 5.00 คะแนน ระดับ
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มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
คุณภาพ ยอดเย่ียม 

1.5 ผูเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
มีความสามารถในการใช
เทคโนโลยีดิจิทัล  

4      ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีผูเรียนการศึกษาขั้น
พื้นฐานมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล 
มีกระบวนการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีเทคโนโลยีดิจิทัลท่ี
สถานศึกษามีอยู และใชงานไดจริง คือ ดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ( ICT) โดยได้น ามาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านเพจ Facebook, 
Google Meet ฯลฯและระบบ การใช Google 
Classroom Line ผูเรียนมีการเรียนรู โดยท า
กิจกรรมใบงาน การทดสอบกลางภาคเรียน ฯลฯ 
ผานระบบออนไลนแ  
2. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

     ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยา ศัยอ า เภอบานหมี่  มีผลการ
ด าเนินงานท่ีเกิดขึ้น และรองรอย หลักฐาน
ท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินงานตามสภาพจริง 
ดังนี้ 
    จากกระบวนการและวิธีการด าเนินงาน
สงผลใหสถานศึกษา ด าเนินการพัฒนา
ทักษะดานความสามารถในการใชเทคโนโลยี
ดิจิทัล อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น 
และแกปใญหาของผูเรียนทุกระดับช้ัน โดยมี
การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการจัดการ
เรี ยนการสอนและจัดกิ จกรรมพัฒนา
คุณภาพผูเรียน และจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดเช้ือไวรัส COVID – ๑๙ จึงมีการ
จัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมพัฒนา

3.28 ดีเลิศ 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา กศน.อ า เภอบานหมี่  ปี งบประมาณ 256 4  | 59 
 

มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
อัธยาศัยอ าเภอบานหมี ่มีผลงาน หรือช้ินงานของ
ผูเรียน เชน ใบงานหรือช้ินงานเป็นตน 
3. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีรายงานผลการจัดการ
เรียนรูท่ีเกี่ยวของกับการสงเสริม สนับสนุนให
ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล 
4. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีการสุมตรวจขอมูลจาก
สภาพจริ ง  โ ดยการ สัมภาษณแหรื อ สั ง เ กต
พฤติกรรมของผูเรียนบางสวนเกี่ยวกับการใช
เทคโนโลยีดิจิทัล 
 
      
 

คุณภาพผูเรียน ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้มี
ความเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
และป้องกันการแพร่ ระบาดเ ช้ือไ วรั ส 
COVID – ๑๙ โดยได้จัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผูเรียน ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านเพจ 
Facebook, Google Meet ฯลฯ เชน 
โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย นักศึกษา 
กศน. ผ่านส่ือออนไลน์ "สุขภาพดี ชีวีมีสุข" 
รูปแบบออนไลน์, โครงการปันน้ าใจ พี่สู่น้อง 
รูปแบบออนไลน์, โครงการพัฒนาวิชาการ 
รายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น รูปแบบออนไลน์, โครงการพัฒนา
วิ ช า ก า ร  ร า ย วิ ช าภ าษ า ไ ทย  ร ะ ดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลาย รูปแบบออนไลน์, 
โครงการพัฒนาวิชาการ เติมเต็มความรู้ มุ่ง
สู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ N-NET รูปแบบ
ออนไลน์, โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การ
จัดท าโครงงานรูปแบบออนไลน์นักศึกษา 
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มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
กศน.อ าเภอบ้านหมี่, โครงการเสริมสร้าง
อาชีพ “การค้าออนไลน์”, โครงการพัฒนา
ผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และจิต
อาสา รูปแบบออนไลน์,  โครงการอบรม
ออนไลน์ นักศึกษา กศน.อ าเภอบ้านหมี่ 
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาค
เรียนท่ี 1/2564 รูปแบบออนไลน์ เพื่อให
ผูเรียนมีความรู ความสามารถในการใชส่ือ
ออน ไลนแ  ส ามารถ ส่ือสารผ าน ระบบ
เครือขายได โดยผู้เรียนสามารถเข้าถึงการ
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รูปแบบออนไลน์ 
ได้ทุกวัย สามารถเรียนรู้ เกิดกระบวนการ
คิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา กล้าแสดงออกด้วย
การกล้าถามค าถาม กล้าตอบค าถาม  และ
ท่ีส าคัญผู้เรียนท่ีสนใจ หรืออยากทบทวน
ความรู้ สามารถเข้าไปดูคลิปย้อนหลังได้ท่ี
หน้าเพจ Facebook กศน.อ าเภอบ้านหมี่ 
และหน้าเพจ Facebook กศน.ต าบลท่ี
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มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
จัดการสอนออนไลน์ นอกจากนั้นยังมีการ
ส นั บ ส นุ น ก า ร เ รี ย น ท า ง  Google 
Classroom, Line ซึ่งเป็นการส่ือสาร
โดยตรงกับผูเรียน และผูเรียนมีการเรียนรู 
โดยท ากิจกรรมใบงาน การทดสอบกลาง
ภาคเรียน เป็นตน ผานระบบออนไลนแ ซึ่งท า
ใหการด าเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทางดานเทคโนโลยี ดิจิทัล ผู เรียนทุกคน
สามารถใชเทคโนโลยีดิจิทัลผานทางอุปกรณแ
ตางๆ ไดอยางเขาใจและรวดเร็ว อีกท้ังจาก
การจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนท่ีผาน 
มี ผู เ รี ยนเห็นถึ งปใญหาทางด านการใช
เทคโนโลยี ท่ีจะมีอุปกรณแคอมพิว เตอรแ
จ านวนมากท่ีไมไดใชงานแลว เป็นขยะ
อิเล็กทรอนิกสแจ านวนมาก จึงน าปใญหา
เหลานั้นมาจัดท าเป็นโครงงาน ซึ่งเป็นการ
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มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
น าเอาอุปกรณแคอมพิวเตอรแมาท าโครงงาน 
ท าใหทราบวาผูเรียนเมื่อไดรับความรูจาก
การเรียนรู ไปแลว เกิดกระบวนการคิด 
วิเคราะหแ และอยากตองการแกไขปใญหา ซึ่ง
ค รู  กศน .ต า บ ล  เ ป็ น ผู ใ ห ค า ปรึ ก ษ า 
สนับสนุน ในการด าเนินงานท้ังการจัดการ
เรียนการสอน และการจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผูเรียน  
      ศู น ยแ ก า ร ศึ ก ษ า น อ ก ร ะ บ บ แ ล ะ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มี
โครงการท่ีมีผูเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมี
ความสามารถในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล 
เพื่อการเรียนรู การพัฒนาตนเอง ชุมชน 
การส่ือสาร การท างานและการด ารงชีวิต 
รอยละ 82 
-มีผู เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความรู
ความสามารถในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล 
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มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
เพื่อการเรียนรู การพัฒนาตนเอง ชุมชน 
การส่ือสาร การท างานและการด ารงชีวิต 
รอยละ 82  
- การค านวณคะแนนท่ี ได เ ทียบกับค า
น้ าหนักและการเ ทียบกับเกณฑแระ ดับ
คุณภาพ  (82*4) /100 = 3.28 คะแนน 
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

1.6 ผูเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
มีสุขภาวะทางกาย และ
สุนทรียภาพ  

4      ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีผูเรียนการศึกษาขั้น
พื้นฐานมีสุขภาวะทางกาย และสุนทรียภาพ 
มีกระบวนการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีหลักฐานการตรวจ
สุขภาพของผูเรียน 
2. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีรายงานผลการ

     ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยา ศัยอ า เภอบานหมี่  มีผลการ
ด าเนินงานท่ีเกิดขึ้น และรองรอย หลักฐาน
ท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินงานตามสภาพจริง 
ดังนี้ 
    จากผลการด าเนินงานดานการตรวจ
สุขภาพของสถานศึกษา ไดจัดท าแผนการ
ปฏิบัติงาน ท่ีมีโครงการ/กิจกรรม ตรวจ
สุขภาพ  โ ดย ไ ด รั บคว ามร ว มมื อ จาก 

3.50 ดีเลิศ 
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มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ด าเนินงานโครงการ กิจกรรมท่ีเกี่ยวของ 
3. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีภาพถายการเขารวม
โครงการ กิจกรรมท่ีเกี่ยวของ 
4. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีการสุมตรวจขอมูลจาก
สภาพจริง โดยการสัมภาษณแหรือ 
สั ง เกตพฤติก รรมของ ผู เ รี ยนบางส วน ท่ีมี
คุณลักษณะสอดคลองกับค าอธิบาย 
 
 
 
 

สาธารณสุขอ าเภอบานหมี่ และโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพต าบลท้ัง 22 แหงของอ าเภอ    
บานหมี่ รวมกับครู กศน .ต าบล ไดแนะน า
ถึงการใชแบบตรวจสุขภาพ และใหบริการ
ตรวจสุขภาพผูเรียน เมื่อตรวจเรียบรอยแลว
จึงน าผลขอมูลมาใหกับครู กศน.ต าบล อีก
ท้ังยังมีการจัดท ารายงานการตรวจสุขภาพ
ของผูเรียน เพื่อรวบรวมขอมูลและวิเคราะหแ
ขอมูล เพื่อด าเนินการดานสุขภาพตอไป  
     ดานดนตรี กีฬา ศิลปะ นันทนาการ จิต
อาสา หรือการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม ศูนยแการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ 
ไดด าเนินการจัดโครงการ ดังนี้ โครงการ
อนุรักษแ ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี
ทองถิ่น โครงการสงเสริมสุขภาพอนามัย 
นักศึกษา กศน.ผานส่ือออนไลนแ "สุขภาพดี 
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มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ชีวีมีสุข" โครงการปูองกันและลดความเส่ียง
ในการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส      
โคโรนา 2019 (COVID-19) โครงการพัฒนา
คุณภาพ ผู เ รี ยนและส ง เสริ ม คุณธรรม
จริยธรรมโครงการสงเสริมความถนัด ความ
สนใจ และความสามารถพิเศษ นักศึกษา 
กศน.อ าเภอบานหมี่ โครงการปลูกต้นไม้
และจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ ท้ังนี้โครงการ
ดังกล าวมี กิ จกรรมต า งๆ  และ ผู เ รี ยน
การศึกษาขั้นพื้นฐานมีการท ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อการพัฒนาตนเอง 
ชุมชน และสังคม ศูนยแการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ 
มี ผู เรียนไดรับการตรวจสุขภาพ หรือมี
หลักฐานการตรวจสุขภาพ รอยละ 75.13 
ผูเรียนท่ีมีการเขารวมโครงการ กิจกรรม 
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มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ดานดนตรี กีฬา ศิลปะ นันทนาการ จิต
อาสาหรือการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม รอยละ 100 
- ผูเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีสุขภาวะทาง
กาย และสุนทรียภาพ เฉล่ีย รอยละ 87.56 
- การค านวณคะแนนท่ี ได เ ทียบกับค า
น้ าหนักและการเ ทียบกับเกณฑแระ ดับ
คุณภาพ  (87.56*4) /100 = 3.50 คะแนน 
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

1.7 ผูเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
มีความสามารถในการอาน  
การเขียน  

4      ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ ผูเรียนการศึกษาขั้น
พื้นฐานมีความสามารถในการอาน การเขียน มี
กระบวนการด าเนินงาน ดังนี้ 
     ผูเรียนของศูนยแการศึกษานอกระบบและ
การ ศึกษาตามอั ธ ยา ศัยอ า เภอ บ านหมี่  มี
ความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสาร 

     ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีผลการ
ด าเนินงานท่ีเกิดขึ้น และรองรอย หลักฐาน
ท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินงานตามสภาพจริง 
ดังนี้ 
1. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีแผนการ

3.04 
 

ดีเลิศ 
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มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
การคิดค านวณตามเกณฑแการคิดวิเคราะหแและ
การคิดอยางมีวิจารณญาณสามารถอภิปราย
แลกเปล่ียน ความคิดเห็นและแกปใญหาใช
เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ ใ น ก า ร ส่ื อ ส า ร มี
ความกาวหนาทางการ เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา โดย สถานศึกษาไดจัดใหมีแผนการ
จัดการเรียนการสอนการศึกษาข้ันพื้นฐาน เป็นไป
ตามห ลัก สูตรก าร ศึกษานอกระบบระ ดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีการ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการสาระการ
เรียนรู  ท้ังในระดับต าบล และ จัดโครงการ
สงเสริมใหมีความสามารถในการอาน การเขียน 
มีการประเมินความสามารถการอานเขียน โดย
แบบประเมินการอาน เขียน แยกเป็นระดับ
การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน 
และมัธยมศึกษาตอนปลาย และไดน าผลการ
ประเมินมารวบรวม วิเคราะหแเพื่อพัฒนา ตอไป 

จัดการเรียนรูในรายวิชาท่ีเกี่ยวของ 
2. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีสมุดบันทึก
การเรียนรู ใบงาน ช้ินงาน และแฟูมสะสม
งานของผูเรียน 
3. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีผลการวัด
ระดับการรูหนังสือของผูเรียน 
4. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีการสุมตรวจ
ขอมูลจากสภาพจริง โดยการสัมภาษณแหรือ
สังเกตพฤติกรรมของผูเรียนเกี่ยวกับการ
อาน การเขียน และการส่ือสารภาษาไทย
ของผูเรียน 
5. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีบันทึกหลัง
การจัดการเรียนรู 
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มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ผลการประเมินการอานเขียน ของศูนยแการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ 
บานหมี่ มีผูเรียนท่ีผานการอาน เขียน ภาษาไทย 
เพื่อการส่ือสาร ดังนี้ 
ระดับประถมศึกษา อานออก เขียนได  
รอยละ 75.16 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน อานและเขียนไดคลอง 
รอยละ 74.93 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อานจับใจความและ
เขียนเชิงสรางสรรคแ รอยละ 78.55 
เฉล่ียท้ังสามระดับ 76.21 
รอยละของผูเรียนท่ีมีความสามารถ   
ในการอาน การเขียนภาษาไทย เพื่อการส่ือสารท่ี
เป็นไปตามเกณฑแในแตละระดับช้ัน 

- ผู เ รี ย น ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พื้ น ฐ า น มี
ความสามารถในการอาน การเขียน เฉล่ีย 
ท้ังสามระดับ รอยละ 76.21 ดังนี้ 
ระดับประถมศึกษา อานออก เขียนได  
รอยละ 75.16 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  อานและเขียนได
คลอง รอยละ 74.93 
ระดับมั ธยมศึกษาตอนปลาย อ าน จับ
ใจความและเขียนเชิงสรางสรรคแ รอยละ 
78.55 
รอยละของผูเรียนท่ีมีความสามารถ   
ในการอาน การเขียนภาษาไทย เพื่อการ
ส่ือสารที่เป็นไปตามเกณฑแในแตละระดับช้ัน 
- การค านวณคะแนนท่ี ได เ ทียบกับค า
น้ าหนักและการเ ทียบกับเกณฑแระ ดับ
คุณภาพ  (76.21*4) /100 = 3.04 คะแนน 
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
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มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 

1.8 ผูจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
น าความรู ทักษะพื้นฐานท่ีไดรับ 
ไปใช หรือประยุกตแใช 

8      ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีผูเรียนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน น าความรู ทักษะพื้นฐานท่ีไดรับไปใช 
หรือประยุกตแใช มีกระบวนการด าเนินงาน ดังนี้ 
     ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีกระบวนการตรวจสอบ
นักศึกษาท่ีจบหลักสูตรขั้นพื้นฐานจากรายงานผู
จบหลักสูตรของภาคเรียนท่ี 2/2563 และภาค
เรียนท่ี 1/2564 และมีแผนการติดตามผูจบ
การศึกษาทุกภาคเรียน โดยใชแบบติดตามใหครู 
กศน.ต าบล ติดตาม จากรายช่ือผูเรียนท่ีจบจริง 
และท ารายงานสงมาท่ี ศูนยแการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอ า เภอบานหมี่ 
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด พรอมท้ังไดท าแบบ
สรุปรายงานผูจบการศึกษา เสนอตอผูบริหาร
สถานศึกษาเพื่อวางแผนพัฒนาตอไป  
 

     ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยา ศัยอ า เภอบานหมี่  มีผลการ
ด าเนินงานท่ีเกิดขึ้น และรองรอย หลักฐาน
ท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินงานตามสภาพจริง 
ดังนี้ 
1. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีรายงานผูจบ
หลัก สูตรร วมจ านวน  2 ภาคเรี ยน ใน
ปีงบประมาณ 2564 คือ ภาคเรียนท่ี 
2/2563 และภาคเรียนท่ี 1/2564  
2. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่  มีรายงาน
สรุปผลการติดตามผูจบหลักสูตรท่ีน าความรู
ไปใชหรือประยุกตแใช 
3. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีแบบติดตามผู
จบหลักสูตร โดยจ านวนผูจบการศึกษาตาม

8.00 ยอดเย่ียม 
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มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
หลักสูตร ภาคเรียนท่ี 2/2563 จ านวน 111 
คน และภาคเรียนท่ี 1/2564 จ านวน 117 
คน รวมท้ังส้ิน 228 คน สามารถน าความรู 
ทักษะพื้นฐานท่ีไดรับไปใช หรือประยุกตแใช
ในการด าเนินชีวิต การประกอบอาชีพ หรือ
เพื่อการศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้น จ านวน 
221 คน สูงกวาคาเปูาหมายท่ีต้ังไว 30 คน 
มากกวารอยละ 50 
4. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีหนังสือขอ
ตรวจสอบวุฒิ 
- ผูเรียนสามารถน าความรู ทักษะพื้นฐานท่ี
ไดรับไปใช หรือประยุกตแใชในการ ด าเนิน
ชีวิต การประกอบอาชีพ หรือเพื่อการศึกษา
ตอในระดับท่ีสูงขึ้น จ านวน 221 คน สูงกวา
คา เปูาหมายท่ี ต้ัง ไว  30 คน สูงกว าค า
เปูาหมายมากกวารอยละ 50 ได 5 คะแนน 
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มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
- การค านวณคะแนนท่ี ได เ ทียบกับค า
น้ าหนักและการเ ทียบกับเกณฑแระ ดับ
คุณภาพ  (5/5)*8 = 8.00 คะแนน ระดับ
คุณภาพ ยอดเย่ียม 

มาตรฐานที่  2 คุณภาพการจัด
การศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่เน้น
ผู้เรียนเปน็ส าคัญ 

20    

17.00 
 

ดีเลิศ 

2.1 การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบท 
และความตองการของผูเรียน 
ชุมชน ทองถิ่น  

5        ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตาม อั ธ ย า ศัย อ า เภ อ บ า นห มี่  มี ห ลัก สูต ร
สถานศึกษาท่ีจัดท าขึ้น โดยผานความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสถานศึกษา และไดรับการ
อนุมัติจากผูบริหารสถานศึกษา มีองคแประกอบ
ส าคัญครบถวน ประกอบดวย หลักการ จุดหมาย
ของหลักสูตร กลุมเปูาหมาย โครงสรางหลักสูตร 
ระยะเวลาเรียน วิธีการจัดการเรียนรูกระบวนการ

     ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอั ธ ย า ศัยอ า เภอ บ านหมี่   มี ก า ร
ด า เนินการจัดกิจกรรม โดยมีรองรอย
หลักฐานการด าเนินงาน  ดังนี้ 
1. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่  มีค าส่ังแตงต้ัง
คณะกรรมการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงาน

4.00 ดีเลิศ 
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มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
จัดการ เรี ยนรู  ส่ื อ ก าร เรี ยนรู ก าร วั ดและ
ประเมินผล และการจบหลักสูตร สถานศึกษามี
เนื้อหาท่ีมีความสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษา
น อ ก ร ะ บ บ ร ะ ดั บ ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พื้ น ฐ า น 
พุทธศักราช 2551 สอดคลองกับสภาพปใญหา 
และความตองการของกลุมเปูาหมาย   
      ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอบานหมี ่ได้มีการประชุม/วางแผน
และเตรียมการจัดท าหลักสูตรเพื่อน ามาใช้ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามหลักสูตร
สถานศึกษา โดยสามารถน ามาประยุกต์ปรับใช้ใน
การด าเนินชีวิตประจ าวันได้ เพื่อให้ ครู กศน.
ต าบล น าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน  เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามรายวิชาท่ีผู้เรียน
มีความสนใจจากการวิเคราะห์เนื้อหารายบุคคล  
      ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
อ าเภอบ้านหมี่ สงบุคลากรเขารวมประชุมกับ
หนวยงานตน สังกัด คือ ส านักงานส ง เสริม

วิชาการสถานศึกษา 
2. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่  มีบันทึก หรือ
รายงานการประชุมท่ีเกี่ยวของกับการ
พัฒนาหลักสูตร 
3.ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่   มีหลักสูตร
สถานศึกษา 
4. มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีจัดท าขึ้น โดย
ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา และไดรับการอนุมั ติจาก
ผูบริหารสถานศึกษา 
5. หลักสูตรสถานศึกษามีองคแประกอบ
ส า คั ญ ค ร บ ถ ว น  ซึ่ ง อ ย า ง น อ ย ต อ ง
ประกอบดวย  หลักการ จุดหมายของ
หลักสูตร กลุมเปูาหมาย โครงสรางหลักสูตร 
ระยะเวลาเรียน วิธี การ จัดการเรียนรู
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มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดลพบุรี ในการจัดท าและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา (หลักสูตรรายวิชาเ ลือก) ร วม
วางแผนโดยเนนการบูรณาการเนื้อหาสาระการ
เรียนรูใหสอดคลองกับบริบทวิถีชีวิต และความ
แตกตางระหวางบุคคล ชุมชนสังคม สถานศึกษา
ด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมท่ีสง เสริม 
สนับสนุนใหครูผูสอนไดรับการพัฒนาในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พรอมท้ังใหครูผูสอนเห็น
ความส าคัญการมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจาก
ผูเรียน ผูสอน สภาพการใช้ สภาพปัญหา น า
ขอมูลมาวิเคราะหแ สรุปรายงานผลการประเมิน
หลักสูตร เพื่อน ามาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
มีรูปแบบท่ีหลากหลาย เชน การถอดบทเรียน
จากภูมิปใญญาทองถิ่นดานหลักปรัชญาของ

กระบวนการจัดการเรียนรู ส่ือการเรียนรู
การวัดและประเมินผล และการจบหลักสูตร 
6.หลักสูตรสถานศึกษามีเนื้อหาท่ีมีความ
สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 สอดคลองกับสภาพปใญหา และความ
ตองการของกลุมเปูาหมาย 
7. มีการน าหลักสูตรสถานศึกษาไปใชในการ
จัดการเรียนรูตามจุดหมายของหลักสูตร 
 
- ผานเกณฑแการพิจารณ 4 ขอ ได 4 
คะแนน ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
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มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
เศรษฐกิจพอเพียง การถอดบทเรียนจากครู และ
ผูเรียนดานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อน ามาบูรณาการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
เศรษฐกิจพอเพียง การจัดท าและพัฒนาแหลง
เรียนรูเตรียมพรอมเขารับการประเมินศูนยแการ
เรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ดานการศึกษา เป็นตน ใหมีความสอดคลองกับ
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และสภาพแวดลอม
บริบทตรงตามความตองการของผูเรียน บุคคล 
ชุมชน ทันตอการเป ล่ียนแปลงสถานการณแ
ปใจจุบัน เพื่อน ามาเป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ
มาตรฐานการเรียนรู และสงเสริมใหผูเรียนรูจัก
ตนเอง มีการด าเนินชีวิตอยูในชุมชน และสังคม
ไดอยางมีความสุข 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา กศน.อ า เภอบานหมี่  ปี งบประมาณ 256 4  | 75 
 

มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 

2.2 ส่ือท่ีเอื้อตอการเรียนรู  5      ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีส่ือท่ีเอื้อตอการเรียนรู 
โดยยึดผูเรียนเป็นส าคัญ เหมาะสมกับผูเรียนและ
กับสภาพแวดลอมตามบริบท เพื่อสงเสริมใหการ
เรียนรูเป็นไปอยางมีคุณคาและกระตุนใหผูเรียน
ไดรูจักการแสวงหาความรู เกิดการเรียนรูอยาง
ตอเนื่องและเกิดการเรียนรูตลอดเวลา โดย
สถานศึกษามีการจัดประชุม วางแผนการจัดหา
ส่ือท่ีน าไปสูการจัดการเรียนการสอนไดตาม
หลักสูตรสถานศึกษา ดังนี้ 1) ส่ือส่ิงพิมพแ ไดแก 
หนังสือเรียน หนังสือคนควา 2) ส่ือเทคโนโลยี 
ไดแก  วี ดี ทัศนแ  มี ส่ือคอมพิว เตอรแช วยสอน 
อินเตอรแ เน็ต ท่ีครอบคลุมทุกต าบล รูปแบบ
ออนไลนแ  google classroom, Youtube , ETV 
การจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน
เพจ Facebook, Google Meet ฯลฯ สามารถ

     ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ต าม อั ธ ย า ศั ย อ า เ ภ อ บ า น ห มี่  มี ก า ร
ด า เนินการจัดกิจกรรม โดยมีรองรอย
หลักฐานการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอั ธยา ศัยอ า เภอบานหมี่  มี บัน ทึก
ขอคว าม  ค า ส่ั ง  บั น ทึกการประ ชุม ท่ี
เกี่ยวของกับการจัดหาส่ือท่ีเอื้อตอการ
เรียนรู 
2. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่  มีรายการ 
ท าเนียบส่ือเรียนรู เทคโนโลยี แหลงเรียนรู
ภูมิปใญญาทองถิ่น ศูนยแการเรียนรูตามหลัก
ปรั ชญ าขอ ง เ ศ ร ษ ฐกิ จพ อ เพี ย ง ด า น
การศึกษา กศน.อ าเภอบานหมี่  
3. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีเครื่องมือ 

4.00 ดีเลิศ 
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มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
เข้าไปดูคลิปย้อนหลังได้ท่ีหน้าเพจ Facebook 
กศน.อ าเภอบ้านหมี่ และหน้าเพจ Facebook 
กศน.ต าบลท่ี จัดการ เรียนการสอนรูปแบบ
ออนไลน์ 3) ส่ือบุคคล ไดแก ภูมิปใญญาดาน
ความรูตางๆ 4) แหลงเรียนรูท่ีมนุษยแสรางขึ้น 5) 
ส่ือประเภทโครงงาน และ 6) ส่ือเครื่องมือ
วิทยาศาสตรแ และมีกระบวนการจัดหาหรือจัดท า
ส่ือใหสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา วิธีการ
เรียนรู โดยจัดใหมีการประชุม วางแผนรวมกัน
จัดหาและพิจารณาคัดเลือกส่ือและจัดท าส่ือเพื่อ
ใชประกอบการจัดการเรียนการสอน ออกแบบ
กิจกรรม ส่ือตางๆ ท่ีหลากหลาย และความ
แตกตางระหวางบุคคล เพื่อสงเสริมใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจในเนื้อหาสาระการเรียนรู ไดงาย 
ชัดเจน สงเสริมใหทบทวนการเรียนรู ไดดวย
ตนเอง สงผลใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ และ
บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู ในหลักสูตร

และแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอส่ือ
การเรียนรู 
4. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอั ธ ยา ศัยอ า เภอบ านหมี่  มี ข อมู ล 
รายงานผลการประเมินคุณภาพเกี่ยวกับการ
ใชส่ือ เทคโนโลยีดิจิทัล แหลงเรียนรู และ
ภูมิปใญญาทองถิ่น 
5. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่  มีหลักสูตร
สถานศึกษา 
6. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่  มีแผนการ
จัดการเรียนรู 
 
- ผานเกณฑแการพิจารณา 4 ขอ ได 4 
คะแนน ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
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มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
สถานศึกษามี อีกท้ังมีการประเมินการใชส่ือวามี
คุณภาพมากนอยเพียงใด โดยใชแบบประเมินการ
ใชส่ือ ท่ีศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ จัดท าขึ้น มีวิธีการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 
1.  มีการพัฒนา หรือจัดหาส่ือการเรียนรู ท่ี
หลากหลายสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา 
2. มีการจัดท าขอมูลสารสนเทศ หรือท าเนียบส่ือ
การเรียนรู 
3. มีการใชส่ือการเรียนรู ท่ีหลากหลายในการ
จัดการเรียนรู 
4. มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอ
ส่ือการเรียนรู 
5. การน าผลการประเมินความพึงพอใจไปใชใน
การพัฒนา หรือจัดหาส่ือการเรียนรูไมครบตาม
กระบวนการตามความตองการ 
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มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 

2.3 ครูมีความรู ความสามารถ 
ในการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เป็นส าคัญ 

5     ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อั ธ ย า ศั ย อ า เ ภ อ บ า น ห มี่  ค รู มี ค ว า ม รู 
ความสามารถในการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียน
เป็นส าคัญ สถานศึกษาแตงต้ังครูใหมีหนาท่ีจัด
กระบวนการเรียนรูการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท้ัง
ขาราชการครู ครูอาสาสมัครการศึกษานอก
โ ร ง เ รี ยน  ครู  กศน .ต าบล  สถาน ศึกษามี
กระบวนการในการสงเสริมและพัฒนาครูอยาง
เป็นขั้นตอน เห็นการปฏิบัติไดอยางชัดเจนจน
สงผลตอคุณภาพการจัดการศึกษาและการ
บริหารงานบรรลุตามวัตถุประสงคแ โดยสงครูเขา
รับการอบรมพัฒนาศักยภาพของตนเองเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาขั้นพื้ นฐานตามโครงการ/
กิจกรรมตางๆ จนเกิดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
การจัดกระบวนการเรียนรู และการใชหลักสูตร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ไดอยางมีคุณภาพ จากการ

     ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีการ
ด าเนินการจัดกิจกรรม โดยมีรองรอย
หลักฐานการด าเนินงาน  ดังนี ้
1. ครูทุกคนรวมกับผูเรียนมีการวิเคราะหแ 
ผูเรียนเป็นรายบุคคลสงผลใหรูความ 
ตองการของผูเรียนวามีความพรอมตอ 
กระบวนการจัดการเรียนรู  มีความตองการ 
เรียนเรื่องใด 
2. ครูทุกคนออกแบบการจัดการเรียนรูที่ 
เหมาะสมกับผูเรียน คือ มีการน าความ 
ตองการของผูรียนวางแผนการจัดการเรียนรู  
ท้ังการจัดกระบวนการเรียนรูตาม  
ธรรมชาติและความตองการของผูเรียน  
ผานกระบวนการวิเคราะหแหลักสูตรและ 
เนื้อหา ความยากงาย ของรายวิชากอนการ 
ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูทั้งใน 

4.00 ดีเลิศ 
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มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ด าเนินงานของครูท่ีสามารถบริหารจัดการ เพื่อ
จัดกระบวนการเรียนรู แก ผู เรี ยนอยาง เ ต็ม
ความสามารถเพื่อมุงใหผูเรียนมีความรู ทักษะ
หรือคุณลักษะเป็นไปตามวัตถุประสงคแของ
หลักสูตรสถานศึกษา ท่ีค านึงถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคล โดยมีการส ารวจความตองการใน
การเรียนรูและเปิดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวม
ในการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู มีการ
ใชส่ือและจัดสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการเรียนรู
รวมถึงมีการใหค าปรึกษาและแกปใญหาของ
ผูเรียนอยางท่ัวถึง เพื่อการพัฒนา หรือแกไข
ปใญหาของผูเรียน เพื่อใหการจัดกระบวนการ
เ รี ย น รู บ ร ร ลุ วั ต ถุ ป ร ะ ส ง คแ ข อ ง ห ลั ก สู ต ร
สถานศึกษา มีกระบวนการด าเนินการ ดังนี้ 
1. ครูทุกคนและผูเรียนรวมกันวิเคราะหแความ
ตองการการเรียนรูเป็นรายบุคคล หรือรายกลุม 
2.  ครู ทุกคนออกแบบการ จัดการเรียนรู ท่ี

รูปแบบการพบกลุมและรูปแบบผานส่ือ 
ระบบออนไลนแ 
3. ครูทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนรูตาม 
แผนการจัดการเรียนรู โดยมกีระบวนการวัด
และประเมินผลกอนเรียน หลังเรียน   
4. ครูทุกคนมีการบันทึกผลหลังการจัดการ
เรียนรู หลังการพบกลุมทุกครั้งเพื่อบันทึก
ผลการเรียนรู ปใญหาอุปสรรค และแนวทาง
แกปใญหา เพื่อเสนอตอผูบริหารสถานศึกษา 
5. ครูทุกคนมีการจัดระบบชวยเหลือผูเรียน 
มีการใหค าปรึกษาแนะน า ปรึกษา เพื่อให 
ผูเรียนประสบความส าเร็จในการเรียนรู  
โดยมีการสรางกลุมไลนแ กศน.ต าบล เพื่อให 
ค ำป รึก ษ าแ ล ะ ช วย เห ลื อ ผู เรีย น 
ประชาสัมพันธแกิจกรรมและบันทึกส่ือใบงาน 
ใบความรูเพื่อใหนักศึกษาไดติดตาม และสง
งานไดโดยผานส่ือระบบออนไลนแ ตามท่ี



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา กศน.อ า เภอบานหมี่  ปี งบประมาณ 256 4  | 80 
 

มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
เหมาะสมกับผูเรียน 
3. ครูทุกคนมีการจัดการเรียนรูตามแผนการ
จัดการเรียนรู 
4. ครูทุกคนมีบันทึกหลังการจัดการเรียนรู 
5. ครูทุกคนมีการสุมตรวจขอมูลจากสภาพจริง 
โดยการสัมภาษณแหรือสังเกตพฤติกรรมของ
ผูเรียน 
6. ครูทุกคนมีการจัดระบบชวยเหลือผูเรียน ให
ค าแนะน า ปรึกษา เพื่อใหประสบความส าเร็จใน
การเรียนรู 

ผูเรียนตองการท้ังทางกลุมไลนแ กศน.ต าบล 
กลุม facebook และเพจ กศน.ต าบล ฯลฯ 
6. ครูทุกคนมีการสุมตรวจขอมูลจากสภาพ
จริง โดยการสัมภาษณแหรือสังเกตพฤติกรรม
ของผูเรียน 
 
- ผานเกณฑแการพิจารณา 5 ขอ ได 4 
คะแนน ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

2.4 การวัดและประเมินผล 
การเรียนรูของผูเรียนอยางเป็น
ระบบ 

5     ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีการวัดและประเมินผล
การเรียนรูของผูเรียนอยางเป็นระบบ มีการ
ประชุม/วางแผนกระบวนการด าเนินงาน คือ  
1. ครูทุกคนมีการก าหนดแนวทางการวัดและ
ประ เมิ นผล ท่ีสอดคล อง กั บ จุดหมายหรื อ

     ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอั ธ ย า ศัยอ า เภอ บ านหมี่   มี ก า ร
ด า เนินการจัดกิจกรรม โ ดยมีรองรอย
หลักฐานการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ า เภอบานหมี่   มีบัน ทึก

5.00 ยอดเย่ียม 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา กศน.อ า เภอบานหมี่  ปี งบประมาณ 256 4  | 81 
 

มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
วัตถุประสงคแของหลักสูตรไวในแผนการจัดการ
เรียนรูอยางชัดเจน ไดแก การวัดผลความรูโดยมี
การก าหนดเกณฑแคะแนนอยางชัดเจน 
2. ครูทุกคนมีการจัดท าเครื่องมือหรือมีวิธีการวัด
และประเมินผลท่ีสอดคลองกับแผนการจัดการ
เรียนรู โดยมีการประเมินคุณธรรม จริยธรรม 
การประเมินกิจกรรม พัฒนาคุณภาพผูเรียน การ
ประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ  
3. ครูทุกคนมีการช้ีแจงรายละเอียดวิธีการวัดและ
ประเมินผลใหแกผูเรียน ผานการปฐมนิเทศและ
ครูทุกคนมีการช้ีแจง รายละเอียดของการวัดและ
ประเมินผล ให แก ผู เ รี ยนก อนการวั ดและ
ประเมินผลทุกครั้ง  
4. ครูมีการแจงผลการวัดและประเมินผลการ
เรียนรูแกผูเรียนไดรับทราบ   
5. ครูทุกคนมีการน าผลการวัดและประเมินผล
การเรียนรูไปใชในการพัฒนาการจัดกระบวนการ

ขอความ ค าส่ัง  บันทึกหรือรายงานการ
ประชุมท่ีเกี่ยวของ 
2. ครู ทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู ท่ี
สอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา 
3. ครูทุกคนมีเครื่องมือหรือวิธีการวัดและ
ประเมินผลท่ีสอดคลองกับแผนการจัดการ
เรียนรู 
4. ครูทุกคนมีรายงานผลการประเมินผลการ
เรียนรูของผูเรียน 
5.ครูทุกคนมีการบันทึกหลังการจัดการ
เรียนรู โดยการจัดการเรียนการสอน 
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน เป็นตน 
 
- ผานเกณฑแการพิจารณา 5 ขอ ได 5 
คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
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มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
เรียนรู โดยการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเป็น
ส าคัญ จัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลายรูปแบบ 
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน เป็นตน 

รวมคะแนน 50   42.82 ดีเลิศ 

รวมคะแนน 20   17.00 ดีเลิศ 
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หมายเหตุ 

1. ในชอง “กระบวนการ/วิธีการด าเนินงานของสถานศึกษา” ใหคณะกรรมการประเมินตนเองของ
สถานศึกษาเขียนอธิบายรายละเอียดกระบวนการ/วิธีการด าเนินงานของสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับประเด็น               
การพิจารณาในแตละรายประเด็นการพิจารณา 

 ท้ังนี้ หากสถานศึกษาใดไมมีขอมูล “กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน” ในมาตรฐานการศึกษา/
ประเด็นการพิจารณาใดก็ตาม ใหคณะกรรมการประเมินตนเองของสถานศึกษาใสเครื่องหมาย “-” หรือใสค า
วา “ไมมี” ลงในชอง“กระบวนการ/วิธีการด าเนินงานของสถานศึกษา” ท่ีตรงกับมาตรฐานการศึกษา/
ประเด็นการพิจารณา ดังกลาว 

2. ในชอง “ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นและร่องรอยหลักฐานที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานตาม
สภาพจริง”  ใหคณะกรรมการประเมินตนเองเขียนสรุปผลการด าเนินงานหรือรองรอย หลักฐาน หรือขอมูล
เชิงประจักษแท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินงานตามสภาพจริงท่ีสอดคลองกับประเด็นการพิจารณาในแตละราย
ประเด็นการพิจารณา 

 ท้ังนี้ หากสถานศึกษาใดไมมีขอมูล “ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นและร่องรอยหลักฐานที่เกิดขึ้น
จากการด าเนินงานตามสภาพจริง” ในมาตรฐานการศึกษา/ประเด็นการพิจารณาใดก็ตาม ใหคณะกรรมการ
ประเมินตนเองใสเครื่องหมาย “-” หรือใสค าวา “ไมมี” ลงในชอง “ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นและร่องรอย
หลักฐานที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานตามสภาพจริง” ท่ีตรงกับมาตรฐานการศึกษา/ประเด็นการพิจารณา 
ดังกลาวดวย 

3. ในชอง “ผลการประเมินคุณภาพ” ในชองยอย “คะแนนที่ได้” ใหคณะกรรมการประเมินตนเองใส
คะแนนผลการประเมินตนเองท่ีด าเนินการประเมินและสรุปได ในแตละรายมาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 

 ส าหรับในมาตรฐานการศึกษา/ประเด็นการพิจารณาใดก็ตาม ท่ีสถานศึกษาใดไมมีขอมูล 
“กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน” ใหใส “0” (ศูนยแ) ลงในชอง “ผลการประเมินคุณภาพ คะแนนที่ได้” ให
ตรงกับมาตรฐานการศึกษา/ประเด็นการพิจารณา ดังกลาว  

4. ในชอง “ระดับคุณภาพ” ใหคณะกรรมการประเมินตนเองใสระดับคุณภาพท่ีแปลผลไดจากการ
น าคะแนนท่ีได เทียบกับเกณฑแระดับคุณภาพในแตละรายประเด็นการพิจารณา และในภาพรวมของ
สถานศึกษา 

 ส าหรับในมาตรฐานการศึกษา/ประเด็นการพิจารณาใดก็ตาม ท่ีสถานศึกษาใดมีคะแนนเทากับ 
“0” (ศูนยแ) คะแนน ใหใสค าวา “ก าลังพัฒนา” ลงใน ชอง “ระดับคุณภาพ” 
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  จากการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ในมาตรฐานที่  1 คุณภาพของผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคะแนนรวม
เทากับ 42.82  คะแนน  อยูในระดับ ดีเลิศ และในมาตรฐานที่  2 คุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีคะแนนรวมเทากับ 17.00 คะแนน  อยูในระดับ ดีเลิศ 
 ซึ่งจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา สถานศึกษามี
จุดเดน และจุดท่ีควรพัฒนา ดังนี้ 
 

จุดเด่น 
  สถานศึกษา มีผลการประม ินตนเองอยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ดานคุณภาพของผูเรียน
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ ผูเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยม 
และคุณลักษณะที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ผูเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานมีความสามารถในการสรางสรรคแงาน 
ชิ้นงาน หรือนวัตกรรม และผูจบการศึกษาข้ันพื้นฐานน าความรู ทักษะพื้นฐานที่ไดรับไปใช หรือประยุกตแใช สวน
ผลการประม ินตนเองอยูในระดับคุณภาพ ดีเลิศ คือ ผูเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานมีความสามารถในการคิดวิเคราะหแ 
คิดอยางมีวิจารณญาณ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกับผูอื่น ผูเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานมีสุขภาวะทางกาย 
และสุนทรียภาพ ผูเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล และผูเรียนการศึกษาข้ัน
พื้นฐานมีความสามารถในการอาน การเขียน และมีผลการประม ินตนเองอยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ดาน
คุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานที่เนนผูเรียนเป็นส าคัญ  คือ การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนอยางเป็นระบบ สวนผลการประม ินตนเองอยูในระดับคุณภาพ ดีเลิศ คือ การ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคลองกับบริบท และความตองการของผูเรียน ชุมชน ทองถ่ิน สื่อที่เอื้อตอการ
เรียนรู และครูมีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเป็นส าคัญ  
 

จุดที่ควรพัฒนา 
  สถานศึกษา มีผลการประม ินตนเองอยูในระดับคุณภาพ ปานกลาง ดานคุณภาพของผูเรียน

การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ ผูเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดี
สอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา และสถานศึกษาไมมีผลการประเมินตนเองอยูในระดับคุณภาพ ดี และ
ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา 
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ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาต่อเนื่อง (เฉพาะมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียนการศึกษาตอเนื่อง และมาตรฐานท่ี 2 คุณภาพการจัดการเรียนรูการศึกษาตอเนื่อง) 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 

มาตรฐานที่  1 คุณภาพ 
ของผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง 

50   45.72 ยอดเยี่ยม 

1.1 ผูเรียนการศึกษาตอเนื่อง 
มีความรู ความสามารถ และ
หรือทักษะ และหรือคุณธรรม
เป็นไปตามเกณฑแการจบ
หลักสูตร 

10      ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีผูเรียนการศึกษา
ตอเนื่องมีความรู ความสามารถ และหรือทักษะ 
และหรือคุณธรรมเป็นไปตามเกณฑแการจบ
หลักสูตร กระบวนการ/วิธีการด าเนินงานของ
สถานศึกษา ดังนี้ 
1. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีหลักสูตรการศึกษา
ตอเนื่อง 
2. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีขอมูลจ านวนผูเรียน
การศึกษาตอเนื่องเป็นรายหลักสูตร 
3. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

     ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีการด าเนินการ
จัดกิจกรรม โดยมีรองรอยหลักฐานการ
ด าเนินงาน  ดังนี ้
    จากผลการด าเนินงาน ผูเรียนการศึกษา
ตอ เนื่ อง ศูนยแ การ ศึกษานอกระบบและ
การ ศึกษาตามอั ธยา ศัยอ า เภอบ านหมี่ 
ปีงบประมาณ 2564 จัดโครงการ/กิจกรรม 
ดังนี้   
- หลักสูตรกลุมสนใจ (ไม เกิน  30 ชม. ) 
เปูาหมาย จ านวน 706 คน ผูเขารวมกิจกรรม 
จ านวน 854 คน คิดเป็นรอยละ 100 
- หลักสูตรหนึ่งอ าเภอหนึ่งอาชีพ เปูาหมาย 

10.00 ยอดเย่ียม 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา กศน.อ า เภอบานหมี่  ปี งบประมาณ 256 4  | 86 
 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
อัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีรายงานผูจบหลักสูตร
การศึกษาตอเนื่องเป็นรายหลักสูตร 
4. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีผลการวัดและ
ประเมินผลตามท่ีหลักสูตรก าหนด 
5. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีแบบสังเกตพฤติกรรม
ของผูเรียน 
6. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ รายงานผลการ
ด าเนินงานการจัดการศึกษาตอเนื่อง 
 
 
 
 
 
      

จ านวน 50 คน ผูเขารวมกิจกรรม จ านวน 17 
คน คิดเป็นรอยละ 34 
- หลักสูตรช้ันเรียนวิชาชีพ (31 ชม.ขึ้นไป) 
เปูาหมาย จ านวน 392 คน ผูเขารวมกิจกรรม 
จ านวน 392 คน คิดเป็นรอยละ 100 
- การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต เปูาหมาย 
จ านวน 1,037 คน ผูเขารวมกิจกรรม จ านวน 
1,261 คน คิดเป็น รอยละ 100  
- การ ศึกษาเพื่ อพัฒนาสังคมและชุมชน 
เปูาหมาย จ านวน 954 คน ผูเขารวมกิจกรรม 
จ านวน 1,005 คน คิดเป็นรอยละ 100  
- การเรียนรู ห ลักปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง เปูาหมาย จ านวน 165 คน 
ผูเขารวมกิจกรรม จ านวน 191 คน คิดเป็น
รอยละ 100    
รวมท้ังส้ินจ านวน เปูาหมาย จ านวน 3,304 
คน ผูเขารวมกิจกรรม จ านวน 3,720 คน คิด
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
 เป็น รอยละ 100    

     ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ พิจารณาจาก ผู
จ บ ก า ร ศึ ก ษ า ต อ เ นื่ อ ง  ท่ี มี ค ว า ม รู 
ความสามารถ และทักษะ คุณธรรมตาม
เกณฑแการจบหลักสูตร โดยนับจากผูเรียน
การศึกษาตอเนื่องต่ังแต 6 ช่ัวโมงขึ้นไป และ
หลักสูตรท่ีเรียน มีอยูในหลักสูตรการศึกษา
ตอเนื่องของสถานศึกษา การจัดการเรียนการ
สอนสอนตองมีแผนการจัดการเรียนการสอน
ทีชัดเจน มีโครงการ/กิจกรรมท่ีสอดคลองกับ
วัตถุประสงคแ มีการนิเทศติดตาม โดยคณะ
นิเทศท่ีสถานศึกษาแตงต้ังขึ้น มีการวัดผล
ป ร ะ เ มิ น ผ ล โ ด ย ใ ช แ บ บ วั ด ค ว า ม รู 
ความสามารถ หรือทักษะแลวน าผลมาสรุป
วิเคราะหแเพื่อพัฒนาตอไป 
     ในปีงบประมาณ 2564 ศูนยแการศึกษา
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ      
บานหมี่ มีผูเรียนการศึกษาตอเนื่องมีความรู 
ความสามารถ และหรือทักษะ และหรือ
คุณธรรมเป็นไปตามเกณฑแการจบหลักสูตร 
3,720 คน คิดเป็นรอยละ 100  
- เกณฑแการพิจารณารอยละของผูจบหลักสูตร
การศึกษาตอเนื่องของศูนยแการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ   
บานหมี่ จากการด าเนินการจัดโครงการ/
กิจกรรมท าได รอยละ 100 
- การคิดค านวณคะแนนเมื่อเทียบกับคา
น้ าหนัก (100*10)/100 = 10.00  คะแนน 
ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 

1.2 ผูจบหลักสูตรการศึกษา
ตอเนื่องสามารถน าความรูท่ีได
ไปใช หรือประยุกตแใช บนฐาน

20      ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่  มี ผูจบหลักสูตร
การศึกษาตอเนื่องสามารถน าความรู ท่ีไดไปใช
หรือประยุกตแใช บนฐานคานิยมรวมของสังคม    

     ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอั ธย า ศัยอ า เภอบ านหมี่  มี ผลก าร
ด าเนินงาน ดังนี้ 
1. ผูจบหลักสูตรการศึกษาตอเนื่องดานการ

19.72 ยอดเย่ียม 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
คานิยมรวมของสังคม มีกระบวนการ ดังนี้ 

1. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอบานหมี่  มีการศึกษาสภาพ
บริบท หรือความตองการ หรือความจ าเป็นของ
กลุมเปูาหมายในชุมชน สังคม และนโยบายของ
หนวยงานตนสังกัด เพื่อน ามาใชเป็นขอมูลใน
การจัดหา หรือจัดท า หรือพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาตอ เนื่ องทุกหลักสูตรตามความ
ตองการของกลุมเปูาหมาย 
2. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีการจัดหา หรือจัดท า 
หรือพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตอเนื่องทุก
หลักสูตรท่ีมีองคแประกอบส าคัญครบถวน ซึ่ง
อยางนอยตองประกอบดวย ความเป็นมา 
จุดมุงหมายหรือวัตถุประสงคแกลุมเปูาหมาย 
ระยะเวลา โครงสรางหลักสูตร ส่ือการเรียนรู 
การวัดและประเมินผล และเกณฑแการจบ

พัฒนาอาชีพ ท่ีสามารถน าความรูไปใช หรือ
ประยุกตแใชในการประกอบอาชีพ หรือพัฒนา
อาชีพไดบนฐานคานิยมของสังคม ไดจ านวน 
1,230 คน จาก 1,263 คน  คิดเป็น  
รอยละ 97.38 
2. จบหลักสูตรการศึกษาตอเนื่องดานการ
พัฒนาทักษะชีวิต ท่ีสามารถน าความรูไปใช 
หรือประยุกตแใชในชีวิตประจ าวันได บนฐาน
คานิยมรวมของสังคม ไดจ านวน 1,261 คน 
จาก 1,261 คน คิดเป็น รอยละ 100 
3. รอยละของผูจบหลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง 
ดานการพัฒนาสังคมและชุมชน สามารถน า
ความรูไปใชใหเป็นประโยชนแตอการพัฒนา
สังคมและชุมชน โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไดจ านวน 990 คน จาก 
1,005 คน คิดเป็นรอยละ 98.50 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
หลักสูตร 
3. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอบานหมี่  ได เสนอหลักสูตร
ก า ร ศึ ก ษ า ต อ เ นื่ อ ง ทุ ก ห ลั ก สู ต ร  ใ ห
คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาใหความ
เห็นชอบ และอนุมัติโดยผูบริหารสถานศึกษา
กอนน าไปใชจัดกระบวนการเรียนรู 
4. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อั ธ ย า ศั ยอ า เภ อ บ า นห มี่  มี ก า รทบ ทว น 
ตรวจสอบ ประเมินการใชหลักสูตรการศึกษา
ตอเนื่องแตไมครบทุกหลักสูตรหลังการน าไปใช
จัดกระบวนการเรียนรู 
5. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ ยังขาดการน าผลการ
ทบทวน หรือตรวจสอบ หรือประเมินการใช
หลักสูตรการศึกษาตอเนื่องทุกหลักสูตร มาใช
ในการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร หรือก าหนด

หลักฐานรองรอย ดังนี้ 
1. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ า เภอบานหมี่  มีห ลักสูตร
การศึกษาตอเนื่อง       
2. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่  มีขอมูลจ านวน
ผูเรียนการศึกษาตอเนื่องเป็นรายหลักสูตร 
และภาพรวม 
3. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีขอมูล หรือ
รายงานผูส าเร็จการศึกษาตอเนื่องเป็นราย
หลักสูตร และภาพรวม       
4. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีขอมูล หรือ
รายงานผู เรียนท่ีจบการศึกษาตอเนื่อง ท่ี
สามารถน าความรูท่ีไดไปใช หรือประยุกตแใน
การด าเนินชีวิตประจ าวันได 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา กศน.อ า เภอบานหมี่  ปี งบประมาณ 256 4  | 91 
 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
แนวทางในการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร 
      
 

5. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่  มีขอมูลจาก
ระบบฐานขอมูลเพื่ อการบริหาร จัดการ 
(DMIS)             
- การคิดค านวณรอยละ 
(97.38+100+98.50)/3 = 98.62 
- น ารอยละ มาค านวณกับคาน้ าหนัก 
(98.62*20)/100 = 19.72 คะแนน 
ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 

1.3 ผูจบหลักสูตรการศึกษา
ตอเนื่องท่ีน าความรูไปใชจนเห็น
เป็นประจักษแหรือตัวอยางท่ีดี   

 

20      ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่  มี ผูจบหลักสูตร
การศึกษาตอเนื่องท่ีน าความรูไปใชจนเห็นเป็น
ประจักษแหรือตัวอยางท่ีดี โดยมีกระบวนการ ดังนี้ 
     ผูจบหลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง ต้ังแต 6 
ชม. ขึ้นไป ท่ีมีการน าความรูจากการเขารับ
การศึกษาตอเนื่องของสถานศึกษาไปใชส าหรับ
ครอบครัว หรือชุมชน จนกระ ท่ังมีผลการ

     ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีเอกสารรองรอย 
ดังนี้ 
1. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ า เภอบานหมี่  มีห ลักสูตร
การศึกษาตอเนื่อง 
2. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีขอมูลจ านวน

16.00 ดีเลิศ 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ด าเนินงานปรากฎใหเห็นเป็นประจักษแในพื้นท่ี 
หรือมีผลการด าเนินงานอยางตอเนื่องแสดงให
เห็นถึงแนวโนมความยั่งยืน ท้ังท่ีเป็นรายบุคคล
หรือเป็นรายกลุม ในปีงบประมาณ 2564 ศูนยแ
การ ศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอบานหมี่  มี ผู เรียนการศึกษา
ตอเนื่อง จ าแนกเป็นผูจบหลักสูตรการศึกษา
ตอเนื่องท่ีน าความรูไปใชจนเห็นเป็นประจักษแ
หรือตัวอยางท่ีดี  เชน น าความรูไปใชในการ
ประกอบอาชีพ สรางรายได น าไปใชในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน เป็นตน โดยใชแบบติดตามผูเรียน
หลังจบหลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง (กศ.ตน.22) 
และแบบสรุปการ ติดตาม ผู เ รี ยนหลังจบ
หลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง และวิเคราะหแขอมูล
จ าแนกออกมาเป็น ผูจบหลักสูตรการศึกษา
ตอเนื่องท่ีน าความรูไปใชจนเห็นเป็นประจักษแ
หรือตัวอยางท่ีดี   ไดจ านวน 31 คน มากกวาคา

ผูเรียนการศึกษาตอเนื่องเป็นรายหลักสูตร 
และภาพรวม 
3. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีขอมูล หรือ
รายงานผูจบการศึกษาตอเนื่อง เป็นราย
หลักสูตร และภาพรวม 
4. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีขอมูล หรือ
รายงานผูเรียนท่ีจบการศึกษาตอเนื่องท่ีน า
ความรูไปใช หรือประยุกตแใช จนกระท่ังมีผล
การด าเนินงานในพื้นท่ีเป็นเชิงประจักษแเป็น
รายบุคคล หรือเป็นกลุม เชน บัญชีจากการ
ขาย บัญชีรายรับ - รายจายของกลุม สราง
อาชีพ สรางรายไดใหกับครอบครัวหรือชุมชน
น าไปใชในการด าเนินชีวิตประจ าวัน เป็นตน 
มีผลการด าเนินงานดังนี้ 
ผูจบหลักสูตรการศึกษาตอเนื่องท่ีน าความรูไป
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
เปูาหมายท่ีต้ังไวอยูท่ี 29 คน ใชจนเห็นเป็นประจักษแหรือตัวอยางท่ีดี ได 

จ านวน 31 คน มากกวาคาเปูาหมายท่ีก าหนด
ไว 29 คน  
 
- เกณฑแการใหคะแนน 
สถานศึกษามีผูจบการศึกษาตอเนื่องท่ีมีผล
การด าเนินงานท่ีเห็นเป็นประจักษแในพื้นท่ี 
หรือเป็นตัวอยางท่ีดี สูงกวาคาเปูาหมายท่ีต้ัง
ไวแตไมเกินรอยละ 50 ของเปูาหมาย ได 4 
คะแนน 
 
- ค านวณคะแนนท่ีไดกับคาน้ าหนัก 
(4/5)*20 = 16.00 คะแนน  
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 

มาตรฐานที่  2 คุณภาพ 
การจัดการเรียนรู้การศึกษา
ต่อเนื่อง 

20   16.00 ดีเลิศ 

2.1 หลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง 
มีคุณภาพ 

4      ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอั ธยา ศัยอ า เภอบ านหมี่  มี ห ลักสูตร
การศึกษาตอเนื่องมีคุณภาพ มีกระบวนการ 
ดังนี้ 
     ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ เห็นความส าคัญ
ของการ จัดการ ศึกษาต อ เนื่ อ ง  ซึ่ ง มี ก า ร
ด าเนินงานท่ีเป็นกระบวนการในการจัดหา/
จัดท า/พัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง คือ จัดให
มีส่ือและแหลงเรียนรู ท่ีหลากหลาย โดยการ
จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสถานศึกษา และไดรับการ
อนุมัติจากผูบริหารสถานศึกษาแลว และส ารวจ

     ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีเอกสารรองรอย 
ดังนี้ 
1. ขอมูลสภาพบริบท หรือความตองการ หรือ
ความจ าเป็นของกลุมเปูาหมายในชุมชน 
สังคม และเป็นไปตามนโยบายของ ส านักงาน 
กศน.จังหวัดลพบุรี 
2. หลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง 
3. หนังสือความเห็นชอบ หรืออนุมัติ เชน 
บันทึกขอความหรือหนังสือท่ีเกี่ยวของกับการ
ใหความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษา 
หรือรายงานการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาท่ีเกี่ยวของ 

2.80 ดี 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
กลุมเปูาหมายตามความตองการของผูเรียนและ
ผูรับบริการของสถานศึกษา หลักสูตรวิชาการ
สานตะกร้าหวายเส้นใหญ่ ของต าบลไผใหญ 
และต าบลสายหวยแกว มีการตอยอดลวดลาย
ให้มีความหลากหลายมากขึ้น ผูรับบริการมีการ
ประชา สัมพันธแ สินค า /ผ ลิตภัณฑแผ าน ส่ือ
ออนไลนแ อีกท้ังยังจ าหนายเป็นอาชีพสราง
รายไดใหกับผูรับบริการไดอยางมั่นคง  เป็นอีก
หนึ่งหลักสูตรที่ท าใหผูเรียนประสบความส าเร็จ
มาก สามารถน าไปประกอบอาชีพเพื่อสราง
รายไดเสริมใหกับตนเองและครอบครัวไดเป็น
อยางดี สนับสนุนการจัดกิจกรรมสงเสริมดาน
อาชีพ มีการจัดหา จัดท า และพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาตอเนื่องซึ่งสอดคลองกับสภาพบริบท 
หรือความตองการ หรือความจ าเป็นของ
กลุมเปูาหมายในชุมชน สังคม โดยมีการส ารวจ

4. หนังสือการอนุมัติใชหลักสูตรการศึกษา
ตอเนื่องของสถานศึกษา 
มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่  มีการศึกษา
สภาพบริบท หรือความตองการ หรือความ
จ าเป็นของกลุมเปูาหมายในชุมชนสังคม และ
นโยบายของหนวยงานตนสังกัด เพื่อน ามาใช
เป็นขอมูลในการจัดหา หรือจัดท า หรือพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาตอเนื่องทุกหลักสูตร 
2. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีการจัดหา หรือ
จัดท า หรือพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง
ทุกหลักสูตรท่ีมีองคแประกอบส าคัญครบถวน 
ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวย ความเป็นมา 
จุดมุงหมายหรือวัตถุประสงคแกลุมเปูาหมาย 
ระยะเวลา โครงสรางหลักสูตร ส่ือการเรียนรู 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ความตองการของชุมชน แลวน ามาประมวลผล 
วิเคราะหแหลักสูตรเดิมเพื่อพัฒนา ปรับปรุง 
หรือสรางใหม ท้ังนี้ เป็นไปตามนโยบายของ
ส านักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี จากสถานการณ์
ก า ร แ พ ร่ ร ะ บ า ด เ ช้ื อ ไ ว รั ส  COVID–19
สถานศึกษาไดพัฒนาจัดท าหลักสูตรการแปรรูป
สมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพ จ านวน 3 ช่ัวโมง และ
หลักสูตรการท าเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ จ านวน 5 
ช่ัวโมง เพื่อใหมีการจัดการเรียนการสอนท่ี
เหมาะสมกับสถานการณแ โดยมีจุดมุงหมาย 
หรือวัตถุประสงคแของการจัดเพื่อพัฒนาอาชีพ 
พัฒนาทักษะชีวิตและพัฒนาสังคมและชุมชน 
อีกท้ังยังน าหลักสูตรท่ีมีการพัฒนารวมกันท้ัง 
11 อ าเภอ มาใชรวมกันเพื่อเป็นแนวทางการ
ด าเนินงานตามนโยบายของส านักงาน กศน.
จังหวัดลพบุรี และส านักงาน กศน. ตอไป  

การวัดและประเมินผล และเกณฑแการจบ
หลักสูตร 
3. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ ไดเสนอหลักสูตร
ก า ร ศึ ก ษ า ต อ เ นื่ อ ง ทุ ก ห ลั ก สู ต ร  ใ ห
คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาใหความ
เห็นชอบ และอนุมัติโดยผูบริหารสถานศึกษา
กอนน าไปใชจัดกระบวนการเรียนรู 
4. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีการทบทวน 
หรือตรวจสอบ หรือประเมินการใชหลักสูตร
การศึกษาตอเนื่องแตยังไมครบทุกหลักสูตร 
หลังการน าไปใชจัดกระบวนการเรียนรู 
 
5. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ ยังขาดการน าผล
การทบทวน หรือตรวจสอบ หรือประเมินการ
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ใชหลักสูตรการศึกษาตอเนื่องทุกหลักสูตร มา
ใช ในการปรับปรุง  พัฒนาหลักสูตร หรือ
ก าหนดแนวทางในการปรับปรุง  พัฒนา
หลักสูตร 
 
- เกณฑแการใหคะแนน  
สถานศึกษาไดด าเนินงานเป็นไปตามเกณฑแ 
จ านวน 3 ขอ และเป็นไปตามเกณฑแไมครบ   
1 ขอ ได 0.5 คะแนน รวม 3.5 คะแนน 
 
- การค านวณคะแนนเทียบกับคาน้ าหนัก 
(3.5/5)*4 = 2.80 คะแนน  
ระดับคุณภาพ ดี 

2.2 วิทยากรการศึกษาตอเนื่อง 
มีความรู ความสามารถ  
หรือประสบการณแตรงตาม

4      ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอั ธ ยา ศัยอ า เภอ บ านหมี่  มี วิ ทยากร
การศึกษาตอเนื่องมีความรู ความสามารถ หรือ
ประสบการณแตรงตามหลักสูตรการศึกษา

     ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีเอกสารรองรอย 
ดังนี ้
1.วิทยากรมีวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตร 

2.80 ดี 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
หลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง  ตอเนื่อง มีกระบวนการ ดังนี้ 

      ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอั ธ ยา ศัยอ า เภอบ านหมี่  มี วิ ทย ากร
การศึกษาตอเนื่องท่ีมีความรู  ความสามารถ 
หรือประสบการณแตรงตามหลักสูตร โดยมี
แผนการจัดการเรียนรู ท่ีสอดคลองตรงตาม
วัตถุประสงคแของหลักสูตรที่ไดรับการอนุมัติจาก
สถานศึกษา มีการจัดกระบวนการท่ีตรงตาม
แผน มีการเลือกใชส่ือการสอน ส่ือการเรียนรูได
เหมาะสมกับเนื้อหาและผูเรียน หรือตามบริบท
ชุมชน รวมถึงมีการวัดผลประเมินผลการเรียนรู
ท่ีสอดคลองและสามารถน าผลการประเมิน
ผู เ รี ย น ม า พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร  วิ ท ย า ก ร 
กระบวนการ ไดในครั้งตอไป ท้ังนี้ วิทยากร
การศึกษาตอเนื่องของศูนยแการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ 
ไดรับการคัดเลือกจากสถานศึกษา ดังนี้ 1) การ

วุฒิบัตร หรือมีประวัติการท างานเป็นท่ี
ยอมรับในชุมชน สังคมหรือหนวยงานอื่นๆ 
2. มีค าส่ังแตงต้ังวิทยากร 
3. มีหลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง 
4. มีแผนการจัดการเรียนรูหลักสูตรการศึกษา
ตอเนื่องและเอกสารที่เกี่ยวของ (แบบ กศ.
ตน.12,7(1),7(2),10 
5. ส่ือการเรียนรูที่วิทยากรใชในการจัดการ
เรียนรู 
6. มีเครื่องมือวัดและประเมินผลผูเรียน
การศึกษาตอเนื่อง 
7. รายงานการนิเทศ 
 
มีผลการด าเนินงานดังนี ้
1. วิทยากรการศึกษาตอเนื่องทุกคน มีความรู 
ความสามารถ หรือประสบการณแ เหมาะสม
สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ประกาศรับสมัครวิทยากรการศึกษาตอเนื่อง 2) 
ขอมูลความรูตามสาขาวิชาชีพท่ีสมัคร (เป็นผูท่ี
มีคุณวุฒิหรือเกียรติบัตรรับรอง หรือหลักฐาน
อื่น ๆ ท่ีแสดงวาเป็นผูมีความรูความสามารถ 
ทักษะ ในสาขาวิชาหรือหลักสูตรนั้นๆ หรือเป็น
ผู ท่ีมีความรูความช านาญ ประสบการณแใน
สาขาวิชา) 3) การสัมภาษณแ โดยดูจาก 
คุณสมบัติพื้นฐาน คือ ตรงตอเวลา สามารถ
บริหารเวลาได มีจรรยาบรรณในอาชีพ มีใจรัก
ในการสอน จิตใจดี ใจเย็น รักเพื่อนมนุษยแ
ดวยกัน ใหเกียรติซึ่งกันและกัน สามารถแกไข
สถานการณแเฉพาะหนาได สามารถประยุกตแ
ประสบการณแ ความรู ท่ีมีถายทอดออกมาได 
พึ่งพาดูแลตนเองได และพัฒนาตนเองอยูเสมอ 
ใหท าหน า ท่ี จั ดการ เรี ยนรู ต ามหลัก สูตร
การศึกษาตอเนื่อง โดยไดรับการแตงต้ังจาก 
ผูอ านวยการ ศูนยแการศึกษานอกระบบและ

2. วิทยากรการศึกษาตอเนื่องทุกคน มี
แผนการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับ
หลักสูตร 
3. วิทยากรการศึกษาตอเนื่องทุกคน จัด
กระบวนการเรียนรูที่สอดคลองกับแผนการ
จัดการเรียนรู 
4. วิทยากรการศึกษาตอเนื่องทุกคน เลือกใช
ส่ือการเรียนรูที่สอดคลองกับเนื้อหาและ
ผูเรียน 
5. วิทยากรการศึกษาตอเนื่องทุกคน มี
เครื่องมือวัดและประเมินผลผูเรียนการศึกษา
ตอเนื่อง 
6. วิทยากรการศึกษาตอเนื่องทุกคน มีขอมูล 
หรือรายงานการวัดและประเมินผลการจัด
การศึกษาตอเนื่อง 
 
-เกณฑแการใหคะแนน 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
การ ศึก ษาตามอั ธ ย า ศั ยอ า เ ภอ บ า นห มี่ 
สถานศึกษาจัดประชุมใหความรู วิทยากร
การศึกษาตอเนื่อง สามารถตรวจสอบ ติดตาม
วาบุคลากรมีความรูตามท่ีรับการการพัฒนาจาก
การด าเนินการเขารับการอบรมครั้งนี้ มีขั้นตอน
การประเมินความรูกอนการอบรม และหลัง
อบรม โดยใชแบบประเมิน  ซึ่งสามารถ
ตรวจสอบไดวาวิทยากรมีความรูตามท่ีไดรับ
การพัฒนา อีกท้ังสถานศึกษายังสามารถติดตาม
ไดจากการด าเนินงานของฝุายนิเทศ ท่ีไดรับ
มอบหมายนิเทศติดตาม การจัดการเรียนการ
สอน ในระหวางการจัดการเรียนการสอน 
 

สถานศึกษาสามารถด าเนินงานไดตามเกณฑแ 
จ านวน 3 ขอ ได 3 คะแนน 
และเป็นไปตามเกณฑแไมครบทุกคน 1 ขอ ได 
0.5 คะแนน รวม 3.5 คะแนน  
-การคิดค านวณคะแนนเทียบกับคาน้ าหนัก 
(3.5/5)*4  =  2.80 คะแนน  
ระดับคุณภาพ ดี 

2.3 ส่ือท่ีเอื้อตอการเรียนรู 4      ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีส่ือท่ีเอื้อตอการ
เรียนรู มีกระบวนการวิธีการด าเนินงาน ดังนี้ 
     ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา

     ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีเอกสารรองรอย 
ดังนี้ 
1. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา

3.20 ดีเลิศ 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีแผนปฏิบัติการท่ี
จะจัดหา จัดท า และพัฒนาส่ือ แหลงเรียนรู
หรือภูมิปใญญาทองถิ่น และในปีงบประมาณ 
2564 นี้ สถานศึกษา จัดหา จัดท า และพัฒนาส่ือ 
แหลงเรียนรู ภูมิปใญญาทองถิ่น โดยมีการแตงต้ัง
คณะท างานในการด าเนินงาน มีการจัดประชุม
บุคลากร วางแผนในการด าเนินงานจัดหา จัดท า 
และพัฒนาส่ือ แหลงเรียนรู  ภูมิปใญญาทองถิ่น  
ค านึงถึงความสอดคลองตามหลักสูตรการศึกษา
ตอเนื่องของสถานศึกษา โดยสถานศึกษามีการ
จัดท าขอมูลพื้นฐาน ท าเนียบส่ือ แหลงเรียนรู ภูมิ
ปใญญาทองถิ่น ไวท่ีสถานศึกษาเพื่อเป็นฐานขอมูล
ในการจัดกิจกรรม ส าหรับครู วิทยากรและผูเรียน 
โดยมีผูรับผิดชอบใหค าแนะน าใหขอมูลเกี่ยวกับ
การใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ แหลงเรียนรูและ
ภูมิ ปใญญาทองถิ่ นท่ีมี อยู ในพื้ นท่ี  พร อมท้ั ง
สถานศึกษามี การทบทวน ตรวจสอบ และ

ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีบันทึกขอความ 
ค า ส่ัง  บัน ทึกหรือรายงานการประชุม ท่ี
เกี่ยวของ 
2. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีรายการ หรือ
ท าเนียบส่ือ แหลงเรียนรู  หรือภูมิปใญญา
ทองถิ่น 
3. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีขอมูล หรือ
รายงานการทบทวน ตรวจสอบ หรือประเมิน
การใชส่ือ แหลงเรียนรู หรือภูมิปใญญาทองถิ่น 
4. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีรายงานการน า
ผลการทบทวน ตรวจสอบ หรือประเมินการ
ใชส่ือ ไปใชในการพัฒนาส่ือ 
5. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ า เภอบานหมี่  มีห ลัก สูตร
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ประเมินผลคุณภาพของส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
แหลงเรียนรูและ ภูมิปใญญาทองถิ่นใหอยูในสภาพ
พรอมใชงานและเป็นปใจจุบัน และสถานศึกษา
เตรียมวางแผนน าผลการประเมินคุณภาพส่ือมาใช
ในการพัฒนาส่ือตอไป 

การศึกษาตอเนื่อง และแผนการจัดการเรียนรู 
 
มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีการจัดหา หรือ
จัดท า หรือพัฒนาส่ือ แหลงเรียนรู หรือภูมิ
ปใญญาทองถิ่น ท่ีมีความสอดคลอง  ตาม
หลักสูตรการศึกษาตอเนื่องของสถานศึกษา  
2. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ ได จัดท าขอมูล
พื้นฐาน หรือท าเนียบส่ือ แหลงเรียนรู หรือ
ภูมิปใญญาทองถิ่น 
3. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีการแนะน าให
ข อ มู ล เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ใ ช ส่ื อ  เ ทค โ น โ ลยี
สารสนเทศ แหล ง เรียนรู  และภูมิปใญญา 
ทองถิ่นที่มีอยู ใหแกวิทยากร และผูเรียน  
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
4. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีการทบทวน 
ตรวจสอบ หรือประเมินคุณภาพของส่ือ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ แหลงเรียนรู และ ภูมิ
ปใญญาทองถิ่น ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน 
และเป็นปใจจุบัน 
 5. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ ยังขาดการน าผล
การทบทวน ตรวจสอบ หรือประเมินคุณภาพ
ไปใชในการพัฒนาส่ือ 
 
-  ผลการพิจารณา 
สถานศึกษาสามรถด าเนินงานไดเป็นไปตาม
เกณฑแการพิจารณา จ านวน 4 ขอ ได  4 
คะแนน 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
- การคิดค านวณคะแนนท่ีได เทียบกับคา
น้ าหนัก 
(4/5)*4 = 3.20 คะแนน  
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

2.4 การวัดและประเมินผล
ผูเรียนการศึกษาตอเนื่อง 

4      ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่  มีการวัดและ
ประเมินผลผู เรียนการศึกษาตอเนื่อง  มี
กระบวนการ ดังนี้ 
    ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ ไดด าเนินการประเมิน
ผูเรียน โดยการประเมินจากสอบถามความรู
ความเขาใจ สังเกตการปฏิบัติในระหวางการ
เรียนรูการจัดกิจกรรม จากกระบวนการมีสวน
รวม ประเมินโดยการใหสาธิต แสดงขั้นตอน
วิธีการปฏิบัติ ดูจากช้ินงานหรือผลงาน และมี
การติดตามผลของผูเรียนในการน าความรูไปใช
หลังจาก เสร็จ ส้ินการ จัดกิจกรรม  โดยใช

     ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ต าม อั ธ ย า ศั ย อ า เ ภ อ บ า น ห มี่  ผ ลก า ร
ด าเนินงาน ดังนี้ 
1. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีการใชเครื่องมือ
วัดและประเมินผลการเรียนรูไดตามหลักสูตร
ทุกหลักสูตร 
2. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีการจัดหา หรือ
จัดท า หรือพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล
ไดตรงตามจุดมุงหมายหรือวัตถุประสงคแของ
หลักสูตร 
 

3.20 ดีเลิศ 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
เครื่องมือจากแบบประเมินความพึงพอใจของ
ผูเรียนตอการเรียนรู แบบติดตามผูเรียนหลังจบ
หลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง ตามท่ี ก าหนดไวใน
คูมือการจัดการศึกษาตอเนื่อง (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2561)  ในทุกกิจกรรม และไดมีการบันทึก
ขอมูลในระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการ 
ส านักงาน กศน. (DMIS 63) และน าผลการวัด
และประเมินผลผูเรียนไปใชในการปรับปรุง 
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู ดังนี้ 
1. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีการก าหนดวิธีการ 
หรือเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรูได
เหมาะสมกับกิจกรรมและจุดมุงหมายหรือ
วัตถุประสงคแของหลักสูตรทุกหลักสูตร 
2. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีการจัดหา หรือจัดท า 
หรือพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลไดตรง

3. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่  ยังขาดการ
ต ร ว จส อ บ คุ ณ ภ า พ เ ค รื่ อ ง มื อ วั ด แ ล ะ
ประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน 
4. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่  มีการวัดและ
ประเมินผล โดยใชวิธีการหรือเครื่องมือวัด
และประเมินผลท่ีจัดหา หรือจัดท า หรือ
พัฒนาขึ้น 
5. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีการน าผลการ
วัดและประเมินผลผูเรียนไปใชในการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู 
มีหลักฐานรองรอย ดังนี้ 
1. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ า เภอบานหมี่  มีห ลักสูตร
การศึกษาตอเนื่อง และแผนการจัดการเรียนรู  



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา กศน.อ า เภอบานหมี่  ปี งบประมาณ 256 4  | 106 
 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ตามจุดมุงหมายหรือวัตถุประสงคแของหลักสูตร 
3. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ า เภอบานหมี่  มี การตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู
ของผูเรียน 
4. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อั ธ ย า ศั ย อ า เ ภ อ บ า น ห มี่  มี ก า ร วั ด แ ล ะ
ประเมินผล โดยใชวิธีการหรือเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลท่ีจัดหา หรือจัดท า หรือพัฒนาขึ้น 
5. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีการน าผลการวัดและ
ป ร ะ เ มิ น ผล ผู เ รี ย น ไ ป ใ ช ใ น ก า ร พั ฒ น า
กระบวนการจัดการเรียนรู 

2. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีเครื่องมือวัด
และประเมินผลการเรียนรู  
3. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ ยังขาดเอกสาร
ขอมูล รายงานการน าผลการตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินผลไปใช ใน
การปรับปรุง  พัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู 
-  ผลการพิจารณา 
สถานศึกษาสามรถด าเนินงานไดเป็นไปตาม
เกณฑแการพิจารณา จ านวน 4 ขอ ได  4 
คะแนน 
- การคิดค านวณคะแนนท่ีได เทียบกับคา
น้ าหนัก 
(4/5)*4 = 3.20 คะแนน  
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 

2.5 การจัดกระบวนการเรียนรู
การศึกษาตอเนื่องท่ีมีคุณภาพ 

4      ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ต าม อั ธ ย า ศั ย อ า เ ภ อ บ า น ห มี่  มี ก า ร จั ด
กระบวนการเรียนรู การศึกษาตอเนื่อง ท่ีมี
คุณภาพ มีวิธีด าเนินงาน ดังนี้ 
     ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่  มีการบริหาร
จัดการ และจัดสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการจัด
การศึกษาตอเนื่อง เพื่อจัดกระบวนการการ
เรียนรูการศึกษาตอเนื่องใหแกผูเรียนอยางเต็ม
ความสามารถ โดยมุงใหผูเรียนมีความรูทักษะ 
หรือคุณลักษณะท่ีเป็นไปตามจุดมุงหมายหรือ
วัตถุประสงคแของหลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง ท่ี
สงผลให ผู เรียนมีความพึ งพอใจตอการจัด
กระบวนการเรียนรูการศึกษาตอเนื่อง 
          ศู น ยแ ก า ร ศึ ก ษ า น อ ก ร ะ บ บ แ ล ะ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ า เภอบานหมี่  มี
แผนการจัดกิจกรรมการศึกษาตอเนื่องท่ีไดรับ

     ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ รองรอยหลักฐาน 
ดังนี้ 
1. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ า เภอบานหมี่  มีห ลักสูตร
การศึกษาตอเนื่องของสถานศึกษา 
2. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีเครื่องมือ หรือ
แบบสอบถามความพึงพอใจ 
3. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีขอมูล รายงาน
ความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอกระบวนการ
จัดการเรียนรูการศึกษาตอเนื่อง 
4. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีรายงานสรุปผล
การศึกษาความพึงพอใจท่ีเกี่ยวของ 
5. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา

4.00 ยอดเย่ียม 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
การอนุมัติจาก ผูบริหารสถานศึกษา แลวน ามา
สูการปฏิบัติ ตามแผนการจัดการเรียนรูท่ีจัดท า
ขึ้น หลังการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรม จะมีการ
ประเมินการจัดกระบวนการเรียนรูการศึกษา
ตอเนื่อง โดยใชแบบ ประเมินความพึงพอใจ 
(กศ.ตน.10) ในทุกกิจกรรมการเรียนรู แลวน า
ผลการประเมินมาสรุปรายงานผล และจัดท า
ขอเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาการจัดกิจกรรมใน
ครั้งตอไป 

ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีรายงานสรุปผล
การจัดการศึกษาตอเนื่องของสถานศึกษา 
 
ผลการด าเนินงานดังนี้ 
   ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอั ธ ยา ศัยอ า เภอ บ านหมี่  มี ผู เ รี ยน
การศึกษาตอเนื่องท้ังหมดจ านวน 3,720  คน 
ผูเรียนการศึกษาตอเนื่องท่ีมีความพึงพอใจตอ
กระบวนการจัดการเรียนรูการศึกษาตอเนื่อง
ในระดับดีขึ้นไป จ านวน 3,570 คน คิดเป็น 
รอยละ 95.96 
 
 
- ผลการพิจารณา 
ผูเรียนการศึกษาตอเนื่องท่ีมีความพึงพอใจตอ
กระบวนการจัดการเรียนรูการศึกษาตอเนื่อง
ในระดับดีขึ้นไป รอยละ 95.96 ได 5 คะแนน 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
- การคิดค านวณคะแนนท่ีได เทียบกับคา
น้ าหนัก 
(5/5)*4 = 4.00 คะแนน  
ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 

รวมคะแนน 50   45.72 ยอดเยี่ยม 

รวมคะแนน 20   16.00 ดีเลิศ 
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  จากการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาตอเนื่อง ในมาตรฐานที่  1 คุณภาพ
ของผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง มีคะแนนรวมเทากับ 45.72 คะแนน  อยูในระดับ ยอดเยี่ยม และในมาตรฐาน
ที่  2 คุณภาพการจัดการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่อง มีคะแนนรวมเทากับ 16.00 คะแนน  อยูในระดับ ดีเลิศ 
 ซึ่งจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตอเนื่อง  พบวา สถานศึกษามีจุดเดน และจุดท่ีควรพัฒนา 
ดังนี้ 
 

จุดเด่น 
  สถานศึกษา มีผลการประเมินตนเองอยูในระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม ดานคุณภาพของผูเรียน
การศึกษาตอเนื่อง คือ ผูเรียนการศึกษาตอเนื่องมีความรู ความสามารถ และหรือทักษะ และหรือคุณธรรม
เป็นไปตามเกณฑแการจบหลักสูตร ผูจบหลักสูตรการศึกษาตอเนื่องสามารถน าความรู ท่ีไดไปใช หรือ
ประยุกตแใชบนฐานคานิยมรวมของสังคม สวนผลการประเมินตนเองอยูในระดับคุณภาพ ดีเลิศ คือ ผูจบ
หลักสูตรการศึกษาตอเนื่องท่ีน าความรูไปใชจนเห็นเป็นประจักษแหรือตัวอยางท่ีดี และมีผลการประเมินตนเองอยู
ในระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม ดานคุณภาพการจัดการเรียนรูการศึกษาตอเนื่อง คือ การจัดกระบวนการเรียนรู
การศึกษาตอเนื่องท่ีมีคุณภาพ สวนผลการประเมินตนเองอยูในระดับคุณภาพ ดีเลิศ คือ การวัดและ
ประเมินผลผูเรียนการศึกษาตอเนื่อง   
 

จุดที่ควรพัฒนา 
สถานศึกษา มีผลการประเมินตนเองอยูในระดับคุณภาพ ดี ดานคุณภาพการจัดการเรียนรู

การศึกษาตอเนื่อง คือ หลักสูตรการศึกษาตอเนื่องมีคุณภาพ และวิทยากรการศึกษาตอเนื่องมีความรู 
ความสามารถ หรือประสบการณแ ตรงตามหลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง และสถานศึกษาไมมีผลการประเมิน
ตนเองอยูในระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา และ ปานกลาง  
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ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย (เฉพาะมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูรับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย และมาตรฐานท่ี 2 คุณภาพการจัดการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 

มาตรฐานที่  1 คุณภาพ 
ของผู้รับบริการการศึกษา 
ตามอัธยาศัย 

50 
  

 

48.25 
 

ยอดเยี่ยม 

1.1 ผูรับบริการมีความรู  
หรือทักษะ หรือประสบการณแ 
สอดคลองกับวัตถุประสงคแ
ของโครงการหรือกิจกรรม
การศึกษาตามอัธยาศัย 

 

50         ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีการออกแบบการ
จัดกิจกรรมท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคแ และ
กลุมเปูาหมายของโครงการ/กิจกรรมการศึกษา
ตามอัธยาศัย กิจกรรมสงเสริมการอาน เพื่อ
เสริมสร าง ศักยภาพประชาชน  มีการ จัด
กิจกรรมกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย จูงใจ
ให ผู ใชบริการได เรียนรูดานการอานอย าง
สรางสรรคแตลอดชีวิต เพื่อเสริมสรางปใญญาให
สังคมไดอยางแทจริง ท าใหผูรับบริการมีความรู 
หรือทักษะ ประสบการณแจากการเขารวม

     ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่  มีผูรับบริการมี
ค ว า มรู  ห รื อ ทั กษะ  ห รื อป ระ สบก าร ณแ 
สอดคลองกับวัตถุประสงคแของโครงการหรือ
กิจกรรม การศึกษาตามอัธยาศัย  ดังนี้  
 - โครงการห้องสมุดประชาชนอ าเภอ บ้านหมี่ 
งามตา ประชาช่ืนใจมีผูรับบริการท่ีเขารวม
โครงการ จ านวน 11 คน คิดเป็น รอยละ 100 
- กิจกรรมห้องสมุดเคล่ือนท่ีส าหรับชาวตลาด มี
ผูรับบริการท่ีเขารวมกิจกรรม จ านวน 273 คน 
คิดเป็นรอยละ 100 

48.25 ยอดเย่ียม 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยในรูปแบบตางๆ 
ท่ีศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อั ธ ย า ศัยอ า เภอบ านหมี่  จั ดขึ้ น  เพื่ อ ใ ห
สอดคลองกับวั ตถุประสงคแของโครงการ/
กิจกรรม ไดแก การใหบริการหนังสือ สงเสริม
การอาน บอรแดนิทรรศการวันส าคัญ การจัด
กิจกรรมในหองสมุดประชาชนอ าเภอบานหมี่ 
กศน.ต าบล และบานหนัง สือ ชุมชน  เชน 
โครงการวันเด็กแห่งชาติ โครงการ“อ่านแล้ว
ช่วยกัน  กระเป๋ารักษ์โลก” โครงการส่งเสริม
การอ่านสร้างการเรียนรู ้ สู่ ทักษะการใช้ชีวิต 
ในสถานการณ์ COVID-๑๙ โครงการห้องสมุด
เคล่ือนท่ีส าหรับชาวตลาด โครงการบ้านหนังสือ
ชุมชน ในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมทุกครั้ง
ครั้งได้มีการประชาสัมพันธแการจัดกิจกรรม ผาน
ผูน าชุมชน และเสียงตามสายในชุมชน เพื่อเป็น
การเชิญชวนประชาชนใหเขารวมโครงการ/

- กิจกรรมหมุนเวียนส่ือบ้านหนังสือชุมชน มี
ผูรับบริการที่เขารวมกิจกรรม จ านวน 37 คน 
คิดเป็น รอยละ 100 
- กิจกรรม 2 เมษา วันรักการอาน ผูรับบริการท่ี
เขารวมกิจกรรม จ านวน 53 คน คิดเป็นรอยละ 
100 
- กิจกรรมสงเสริมการอานบานหนังสือชุมชน  
มีกิจกรรมท้ังหมด 13  โครงการ มีผูรับบริการท่ี
เขารวมโครงการ จ านวน 875 คน คิดเป็นรอย
ละ 100 ดังนี้ 
1. โครงการสร้างการเรียนรู้และส่งเสริมการ
อ่าน เพื่ออนุรักษ์มรดกไทย 
2. โครงการสร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาอ่านเขียน 
กศน.ต าบลมหาสอน 
 
3. โครงการกศน.ต าบลหินปัก ร่วมใจพัฒนา
และส่งเสริมการอ่าน 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
กิจกรรมทุกครั้งกอนจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อ
เป็นการชักชวนประชาชนและแจงใหประชาชน
ไดทราบถึงจุดประสงคแการจัดโครงการ และผล
ท่ีประชาชนจะไดรับจากการเขารวมโครงการ
นั้ นๆ  ซึ่ ง ห ลัง จาก เสร็ จ ส้ิน โคร งการทาง
สถานศึกษาไดท าแบบสรุปผลรายงานอยาง
ตอเนื่องทุกครั้งท่ีด าเนินจัดโครงการ เป็นการ
ประเมินผลการจัดโครงการนั้นๆ เพื่อใชในการ
พัฒนา ปรับปรุง แกไข ในการจัดโครงการ/
กิจกรรมตรั้งตอไป รวมท้ังหองสมุดประชาชน
อ าเภอบานหมี่ ใหบริการในดานส่ือออนไลนแ มี
ความทันสมัยและเป็นชองทางในการเผยแพร 
ประชาสัมพันธแขาวสารขอมูลท่ีเป็นประโยชนแตอ
ผูรับบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
เขาถึงขอมูลยุคดิจิตอลเพื่อเช่ือมโยงเครือขาย
การอานและการเรียนรู เพื่อพัฒนาใหประชาชน
มีความสามารถในระดับอานคลอง มีความรู 

4. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ต้นไม้พูดได้ 
5. โครงการอ่านได้ทุกวัย ใส่ใจประชาชน 
พุคา 
6. โครงการสร้างเสริมนิสัยรักการอ่านกับ
กิจกรรมฐานความรู้ของบ้านหนังสือชุมชน 
7. โครงการบ้านหนังสือมีชีวิตเพื่อสร้างนิสัยรัก
การอ่านต าบลสายห้วยแก้ว 
8. โครงการเปิดโลก เปิดความคิด สร้างมิติการ
เรียนรู้ต าบลบางขาม 
9. โครงการอ่านมาก เพลิดเพลิน เจริญความรู้ 
10. โครงการส่งเสริมและสร้างนิสัยรักการอ่าน
ในชุมชน กศน.ต าบลไผ่ใหญ่ 
11. โครงการสร้างความใฝ่รู้มุ่งสู่สังคมรักการ
อ่าน 
12. โครงการส่งเสริมการอ่านและพัฒนาบ้าน
หนังสือชุมชน ต าบลหนองทรายขาว 
13. โครงการอ่านยิ้ม  อิ่มสมอง 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ความเขาใจ คิดวิเคราะหแ ดานพื้นฐาน และ
สามารถรับรู ขาวสาร ท่ีถูกตองและทันตอ
เหตุการณแ สามารถน าความรูท่ีไดไปพัฒนาการ
เจริญเติบโตของผูรับบริการอยางมีระบบและมี
คุณภาพ  ใหรูจักการอาน การคิด มีความคิด
ริเริ่มสรางสรรคแและการเรียนรูตลอดชีวิตอยาง
ยั่งยืน โดยมีผูบริหารและบุคลากรทุกคนรวมกัน
ขับเคล่ือนงาน  ตามหลักการด าเนินงานแบบ 
PDCA และหลักการบริหารแบบมีสวนรวม  
วิธีการด าเนินการ ดังนี้ 
    1. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีผูรับบริการท่ีเขา
รวมโครงการ หรือกิจกรรมการศึกษาตาม
อัธยาศัย เมื่อเทียบกับจ านวนเปูาหมายท่ี
ก าหนดไวในโครงการ หรือกิจกรรม รอยละ 
100 
2. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

จากการจัดโครงการ/กิจกรรม ด าเนินงาน ดังนี้ 
1. มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมทุกครั้ง 
พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้บริหาร
ทราบผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
2. ช้ินงานของผูเขากิจกรรม 
3. รายงานผลการจัดกิจกรรม 
4. ขอมูลจ านวยผูรับบริการ 
5. แบบส ารวจความพึงพอใจตอการเขารวม
โครงการ 
- รอยละของผูรับบริการท่ีเขารวมโครงการ 
หรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย เมื่อเทียบ
กับจ านวนเปูาหมายท่ีก าหนดไวในโครงการ 
หรือกิจกรรม     รอยละ 100 
- รอยละของผูเขารวมโครงการ หรือกิจกรรม
การศึกษาตามอัธยาศัย ท่ีมีความรู หรือทักษะ 
หรือประสบการณแ เป็นไปตามวัตถุประสงคแของ
โครงการ หรือกิจกรรม รอยละ 93.03 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา กศน.อ า เภอบานหมี่  ปี งบประมาณ 256 4  | 115 
 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
อัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีผูเขารวมโครงการ 
หรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย ท่ีมีความรู 
หรือทักษะ หรือประสบการณแเป็นไปตาม
วัตถุประสงคแของโครงการ หรือกิจกรรม  
รอยละ 93.03 
 

- การค านวณรอยละ 
(100+93.03)/2 = 96.51 
 
- ผลประเมินคะแนนจากเกณฑแการพิจารณา 
รอยละเฉล่ียของผูรับบริการท่ีมีลักษณะเป็นไป
ตามเกณฑแการพิจารณาท้ังสองขอ 
- น ารอยละเฉล่ีย มาค านวณกับคาน้ าหนัก  
(96.51/100)*50  =  48.25  คะแนน  
ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 

มาตรฐานที่  2 คุณภาพ 
การจัดการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

20   14.94 ดี 

2.1 การก าหนดโครงการ  
หรือกิจกรรมการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

5      ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่  มีการก าหนด
โครงการ หรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 
โดยด า เนินการส ารวจความตองการของ

      ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีการด าเนินการจัด
กิจกรรม ดังนี้ 
1. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

4.50 ยอดเย่ียม 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
กลุมเปูาหมาย กลุมผูรับบริการ เพื่อวางแผน
ร วมกันกับผู เกี่ ยวของ ในการ จัดกิจกรรม 
โครงการการศึกษาตามอัธยาศัย สงแบบส ารวจ
ความตองการของนักศึกษาและกลุมเปูาหมาย
ในพื้นท่ีท้ัง 22 ต าบลในเขตพื้นท่ีอ าเภอบานหมี่ 
เพื่ อ เป็ น ข อมู ล ในการ จัดกิ จก ร รม  ศูนยแ
การ ศึกษานอกระบบและการ ศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอบานหมี่  ไดด าเนินการตาม
นโยบายและจุดเนน ส านักงาน กศน. ประจ าปี
งบประมาณ 2564 ในก ารส ง เสริ ม และ
สนับสนุนอาสาสมัครสงเสริมการอาน การสราง
เครือขายสงเสริมการอาน จัดหนวยบริการ
เคล่ือนท่ีสูชุมชนเพื่อจัดกิจกรรมสงเสริมการ
อานและการเรียนรูท่ีหลากหลายใหบริการกับ
ประชาชนในพื้นท่ีอ าเภอบานหมี่อยางท่ัวถึง 
และไดด าเนินการจัดท ารางแผนการจัดกิจกรรม
และน าเขาท่ีประชุมบุคลากรของสถานศึกษา 

อัธยาศัยอ าเภอบานหมี่  มีการศึกษาสภาพ
บริบท หรือความตองการ หรือความจ าเป็นของ
กลุมเปูาหมายในชุมชน  สังคม หรือนโยบาย
ของหนวยงานตน สังกัด เพื่ อการก าหนด
โครงการ หรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 
2. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีการก าหนดโครงการ 
หรื อ กิ จก ร รมก าร ศึ กษาตาม อั ธ ย า ศัย ท่ี
ตอบสนองตอความตองการของกลุมเปูาหมาย 
3. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีการออกแบบการจัด
กิจกรรมท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคแ และ
กลุม เปูาหมายของโครงการหรือกิจกรรม
การศึกษาตามอัธยาศัยท่ีก าหนดไว แตยังไม
ครบทุกกลุมเปูาหมาย 
4. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีการจัดโครงการ หรือ
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
เมื่อผานการประชุมระดับสถานศึกษา น าเขาท่ี
ประ ชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่ อให
เห็นชอบการจัดกิจกรรม  ด าเนินการ จัด
กิจกรรมซึ่ ง ในการออกแบบกิจกรรมผู จัด
กิจกรรมจะค านึงถึงกิจกรรม ส่ือ นิทรรศการ
และวัสดุอื่นๆ ท่ีมุ งน า เสนอเนื้ อหาท่ี เป็น
ประ โยชนแ และสนองก ลุ ม เปู าหมายหรื อ
ผูรับบริการ ทุกเพศและทุกวัย ตามความสนใจ 
และความตองการมากท่ีสุด  มีการออกแบบ
การจัดกิจกรรมท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคแ 
และกลุมเปูาหมายของโครงการ โดยมีผูบริหาร
และบุคลากรทุกคนรวมกันขับเคล่ือนงาน  โดย
การใชหลักการ บริหารงาน แบบ PDCA และ
หลักการบริหารแบบมีสวนรวม ก าหนดให
เจาหนาท่ีบรรณารักษแรวมกับครู กศน.ต าบล 
รวบรวมความตองการจัดท ารางแผนการจัด
กิจกรรมเสนอในท่ีประชุม เพื่อรวมกันคิด

กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยท่ีก าหนดไว 
5. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอบานหมี่  มีการจัดท ารายงาน
สรุปผลการจัดโครงการ หรือกิจกรรมการศึกษา
ตามอัธยาศัย และเสนอตอผูบริหารสถานศึกษา
เพื่อรับทราบ 
โดยมีรองรอยหลักฐานการด าเนินงาน  ดังนี้ 
     - ค าส่ัง บันทึกการประชุม  
     - แผนการจัดกิจกรรม 
     - โครงการห้องสมุดประชาชนอ าเภอ บ้าน
หมี่ งามตา ประชาช่ืนใจ 
     - กิจกรรมห้องสมุดเคล่ือนท่ีส าหรับชาว
ตลาด 
      - กิจกรรมหมุนเวียนส่ือบ้านหนังสือชุมชน 
      - กิจกรรม 2 เมษา วันรักการอาน 
      - โครงการสงเสริมการอานบานหนังสือ
ชุมชน   
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
กิจกรรมใหเหมาะสมของชวงอายุ เพศ วัย 
อาชีพ การศึกษาของผูรับบริการ โดยไดก าหนด
กิ จกรรม  โครงการ ไว ใ นแผนปฏิบั ติกา ร 
ประจ าปี พ.ศ. 2564   
สถานศึกษามีการจัดโครงการ หรือกิจกรรม
การศึกษาตามอัธยาศัยท่ีก าหนดไว โดยมีการ
ก ากับและติดตามการด าเนินงานของบุคลากร
วา มีการประเมินผล ก ากับ ติดตาม การ
น าไปใชของ ผู จัดกิจกรรมการศึกษาตาม
อัธยาศัย  พบวาผูจัดกิจกรรมการศึกษาตาม
อัธยาศัย มีการจัดกิจกรรมตางๆ เชน กิจกรรม
หองสมุดเคล่ือนท่ีส าหรับชาวตลาด โครงการ
สงเสริมการอานบานหนังสือชุมชน  โครงการ
อาสาสมัครสงเสริมการอาน เป็นตน 
ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ า เภอบานหมี่   ให ผู จัดกิจกรรม
การศึกษาตามอัธยาศัยท้ังบรรณารักษแ และครู 

      - แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
     - สรุปผลการจัดกิจกกรม 
     - หนังสือเชิญ / หนังสือขอบคุณ 
     - ช้ินงาน / ผลงานของผูเขารวมกิจกรรม 
 
- ผลประเมินคะแนนจากเกณฑแการพิจารณา 
จ านวน 4 ขอ 4 คะแนน และเป็นไปตามเกณฑแ
ไมครบ 1 ขอ ได 0.5 คะแนน รวม 4.5 คะแนน 
- การค านวณ (4.5 /5)*5= 4.50 คะแนน 
ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
กศน.ต าบล ผู จัดกิจกรรมการ ศึกษาตาม
อัธยา ศัย  สรุ ปผลการด า เนิน งานการ จัด
การศึกษาตามอัธยาศัยทุกกิจกรรม เพื่อสรุป
องคแความรูในภาพรวมของการจัดกิจกรรม 

2.2 ผูจัดกิจกรรมมีความรู 
ความสามารถในการจัด
กิจกรรมการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

5      ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่  มีผูจัดกิจกรรม 
ก า ร ศึ ก ษ า ต า ม อั ธ ย า ศั ย ท่ี มี ค ว า ม รู 
ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรูตาม
อัธยาศัย และมีการปรับปรุง พัฒนา ตนเอง
อยางตอเนื่องเพื่อใหผูรับบริการไดรับความรู
และทักษะ ประสบการณแ ตามวัตถุประสงคแของ
การจัดโครงการ หรือกิจกรรมการศึกษาตาม
อัธยาศัย ดังนี้ 
- ผูจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ     
บานหมี่ สามารถจัดกิจกรรมการศึกษาตาม
อัธยาศัยไดตามแผนโครงการได รอยละ 100 
- ผูจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ    

ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอบานหมี่  มีการด าเนินการจัด
กิจกรรม ดังนี้ 
1. รอยละ 100 ของผูจัดกิจกรรมการศึกษาตาม
อัธยาศัยท่ีสามารถจัดกิจกรรมการศึกษาตาม
อัธยาศัยไดตามโครงการ กิจกรรมท่ีก าหนด 
2. รอยละ 60.86 ของผูจัดกิจกรรมการศึกษา
ตามอัธยาศัยไดรับการพัฒนาศักยภาพ หรือมี
การพัฒนาตนเองในเรื่องท่ีเกี่ยวของกับการจัด
การศึกษาตามอัธยาศัย 
3. รอยละ 60.86 ของผูจัดกิจกรรมการศึกษา
ตามอัธยาศัยท่ีมีการน าความรูท่ีไดรับจากการ
พัฒนาศักยภาพหรือมีการน าความรูท่ีไดรับจาก

3.69 ดี 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
บานหมี่ ไดรับการพัฒนาตามศักยภาพและมี
การพัฒนาตนเองในเรื่องท่ีเกี่ยวของกับการจัด
การศึกษาตามอัธยาศัยได รอยละ 59.09 
- ผูจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ    
บานหมี่  ท่ีมีการน าความรู ท่ี ไดรับจากการ
พัฒนาศักยภาพหรือมีการน าความรูท่ีไดรับจาก
การพัฒนาตนเองไปใช ในการ จัดกิจกรรม
การศึกษาตามอัธยาศัยได รอยละ 60.86 
 
 

การพัฒนาตนเองไปใชในการจัดการศึกษาตาม
อัธยาศัย 
โดยมีรองรอยหลักฐานการด าเนินงาน  ดังนี้ 
1. บันทึกขอความ ค าส่ัง บันทึกหรือรายงาน
การประชุมท่ีเกี่ยวของ 
2. โครงการ กิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนา
ศักยภาพผูจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย
ของสถานศึกษา 
3. หนังสือเชิญ แบบตอบรับการเขารวม
โครงการ กิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนา
ศักยภาพผูจัดกิจกรรม 
การศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษา ท้ังใน
และนอกสังกัดส านักงาน กศน. 
4. ใบประกาศ เกียรติบัตรท่ีไดรับจากการเขา
รวมโครงการ กิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนา
ศักยภาพผูจัด 
กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษา 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ท้ังในและนอกสังกัดส านักงาน กศน. 
5. รายงานผลการเขารับการพัฒนา สมุดบันทึก
ความรู หรือแฟูมสะสมงานของผูจัดกิจกรรม
การศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษา 
6. บันทึก หรือรองรอยการพัฒนาตนเองของผู
จัดโครงการ หรือผูจัดกิจกรรมการศึกษาตาม
อัธยาศัย 
     - ค าส่ังแตงต้ัง  
     - หนังสือเชิญ แบบตอบรับเขารวมกิจกรรม 
     - ใบประกาศ เกียรติบัตร 
     - รายงานผลการเขารวมกิจกรรม 
 
- ผลประเมินคะแนนจากเกณฑแการพิจารณา ได 
3 ขอ 5 คะแนน 
- การคิดค านวณรอยละ  
(100+60.86 +60.86)/3  =  73.90  
- น ารอยละ มาค านวณกับคาน้ าหนัก 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา กศน.อ า เภอบานหมี่  ปี งบประมาณ 256 4  | 122 
 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
(73.90 *5)/100 = 3.69 คะแนน 
เมือ่เทียบกับคุณภาพ ไดระดับ ดี  
 

2.3 ส่ือ หรือนวัตกรรม และ
สภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการ
จัดการศึกษาตามอัธยาศัย 

5        ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่  มีการจัดหาส่ือ 
หรือนวัตกรรม และจัดสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอ
การเรียนรู มีการส ารวจความตองการส่ือกอน
การจัดกิจกรรมโครงการการศึกษาตามอัธยาศัย 
ไดด าเนินการจัดท าขอมูลพื้นฐาน หรือท าเนียบ
ส่ือ แหลงเรียนรู และภูมิปใญญาทองถิ่นท่ีเป็น
ปใจจุบัน โดยมีการส ารวจแหลงเรียนรูและ     
ภูมิปใญญาทองถิ่น ท้ัง 22 ต าบล  
วิธีการด าเนินงาน ดังนี้ 
  1. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีการพัฒนา หรือ
จัดหา ส่ือ  หรื อน วั ตก รรม  และ/หรื อ จั ด
สภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการเรียนรู ท่ีมีความ

      ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีการด าเนินการจัด
กิจกรรม โดยมีรองรอยหลักฐานการด าเนินงาน  
ดังนี้ 
1. บันทึกขอความ ค าส่ัง บันทึกหรือรายงานการ
ประชุมท่ีเกี่ยวของ 
2. รายการ หรือท าเนียบส่ือ หรือนวัตกรรม 
แหลงเรียนรู หรือภูมิปใญญาทองถิ่น และศูนยแ
เรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ดานการศึกษา  
3. ขอมูล หรือรายงานการประเมินความพึง
พอใจเกี่ยวกับการใชส่ือ แหลงเรียนรู หรือภูมิ
ปใญญาทองถิ่น 
4. ร ายงานผลการ จัดโครงการ  กิ จกรรม

2.50 ปานกลาง 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
สอดคลองกับวัตถุประสงคแของการจัดโครงการ 
กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 
2. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอบานหมี่  มีการจัดท าขอมูล
พื้นฐาน หรือท าเนียบส่ือ แหลงเรียนรู  ภูมิ
ปใญญาทองถิ่น และเป็นศูนยแเรียนรูตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา 
3. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีการแนะน า ใหขอมูล
เกี่ยวกับการใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ แหลง
เรียนรู และภูมิปใญญาทองถิ่นแกกลุมเปูาหมาย
ผูรับบริการ 
4. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีการประเมินความพึง
พอใจเกี่ยวกับการใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
แหล ง เ รี ยนรู และภูมิ ปใญญาทองถิ่ น  โดย
ภาพรวมอยูในระดับดีขึ้นไป 

การศึกษาตามอัธยาศัย  
5. ส่ือท่ีใชในการจัดกิจกรรม เชน 
    - บิงโก 
    - ทายค าจากภาพ  
    - โรอัพ วันส าคัญตางๆ 
    - ปฺอบอัพ 
    - นิทรรศการวันส าคัญตางๆ 
    - แผนพับใหความรูเรื่อง Covid-19  
    - แผนพับสงเสริมการอานออนไลนแ 
    - ประชาสัมพันธแความรู เทศกาลและวัน
ส าคัญตางๆ 
     - นิทรรศการออนไลนแ เชน นิทรรศการ
ออนไลนแเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
       - กิจกรรมสงเสริมการอาน ดวย Google 
Forms วันส าคัญตางๆ 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
5. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ ยังไมมีการน าผลการ
ประเมินความพึงพอใจไปใชในการพัฒนาหรือ
จัดหาส่ือ แหลงเรียนรูหรือภูมิปใญญาทองถิ่น 

8. แบบประเมินความพึงพอใจ 
9. สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจ 
- ผลประเมินคะแนนจากเกณฑแการพิจารณา 
จ านวน 2 ขอ ได 2 คะแนน และเป็นไปตาม
เกณฑแไมครบ จ านวน 1 ขอ ได 0.5 คะแนน 
รวม 2.5 คะแนน 
- การค านวณ (2.5/5)*5 = 2.50 คะแนน 
ระดับคุณภาพ ปานกลาง 

2.4 ผูรับบริการมีความพึง
พอใจ 
ตอการจัดการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

5      ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผูรับบริการการศึกษาตาม
อัธยาศัย ท่ีมีตอกระบวนการจัดโครงการ
กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย มีผูรับบริการ
เขารวมโครงการ หรือกิจกรรมการศึกษาตาม
อัธยาศัย มีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษา
ตามอัธยาศัย ระดับดีขึ้นไป ไดรอยละ 85.00 
 

     ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีการด าเนินการจัด
กิจกรรม ดังนี้ 
1. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ า เภอบานหมี่  มีแผนปฏิบั ติการ
ประจ าปีของสถานศึกษา 
2. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีโครงการ/กิจกรรม
การศึกษาตามอัธยาศัย 

4.25 ดีเลิศ 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
3. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอบานหมี่  มี เครื่ องมือ  หรือ
แบบสอบถามความ        พึงพอใจ 
4. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีรายงานสรุปผลการ
ประเมินความพึ งพอใจในแตละโครงการ 
กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษา 
โดยมีรองรอยหลักฐานการด าเนินงาน  ดังนี้ 
     - แผนปฏิบัติการประจ าปี 
     - โครงการ/กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 
     - แบบสอบถามความพึงพอใจ 
     - สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 
      - ผลประเมินคะแนนจากการเกณฑแการ
พิจารณา รอยละของจ านวนโครงการ/กิจกรรม
การศึกษาตามอัธยาศัยท่ีมีคาเฉล่ียผลการ
ประเมินความพึงพอใจอยูในระดับดีขี้นไป 
- น ารอยละ มาค านวณกับคาน้ าหนัก  
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
(85/100)*5 = 4.25 คะแนน  
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

รวมคะแนน 50   48.25 ยอดเยี่ยม 

รวมคะแนน 20   14.94 ดี 
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  จากการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามอัธยาศัย ในมาตรฐานที่  1 คุณภาพของผู้รับบริการ
การศึกษาตามอัธยาศัย  มีคะแนนรวมเทากับ 48.25 คะแนน  อยูในระดับ ยอดเยี่ยม และในมาตรฐานที่  2 
คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย มีคะแนนรวมเทากับ 14.94 คะแนน  อยูในระดับ ดี  
 ซึ่งจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามอัธยาศัย พบวา สถานศึกษามีจุดเดน และจุดท่ีควรพัฒนา 
ดังนี้ 
 

จุดเด่น 
 สถานศึกษา มีผลการประเมินตนเองอยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ดานคุณภาพของ

ผูรับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย คือ ผูรับบริการมีความรู หรือทักษะ หรือประสบการณแ สอดคลองกับ
วัตถุประสงคแของโครงการ หรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย และมีผลการประเมินตนเองอยูในระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม ดานคุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย คือ การก าหนดโครงการ หรือกิจกรรม
การศึกษาตามอัธยาศัย สวนผลการประเมินตนเองอยูในระดับคุณภาพ ดีเลิศ คือ ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอ
การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  
 

จุดที่ควรพัฒนา 
สถานศึกษา มีผลการประเมินตนเองอยูในระดับคุณภาพ ดี ดานคุณภาพการจัดการศึกษาตาม

อัธยาศัย คือ ผูจัดกิจกรรมมีความรู ความสามารถในการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย และมีผลการประเมิน
ตนเองอยูในระดับคุณภาพ ปานกลาง ดานคุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย คือ ส่ือ หรือนวัตกรรม และ
สภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย และสถานศึกษาไมมีผลการประเมินตนเองอยูในระดับ
คุณภาพ ก าลังพัฒนา 
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ผลการประเ มินคุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา (มาตรฐานท่ี 3 ซึ่ ง เป็นมาตรฐานการศึกษา ท่ีสามารถใชผลการประเมินคุณภาพรวมกันได  
ท้ังการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาตอเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย) 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 

มาตรฐานที่  3 คุณภาพ 
การบริหารจัดการของ
สถานศึกษา 

30   23.80 ดีเลิศ 

3.1 การบริหารจัดการของ
สถานศึกษาท่ีเนนการมีสวนรวม   

3      ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอบานหมี่  มีวิธีการบริหารจัดการ
ของสถานศึกษาท่ีเนนการมีสวนรวม ท้ังในการ
จัดการเรียนการสอน ผูบริหาร ครู ผูปกครอง 
และชุมชน มีสวนรวมในการด าเนินงาน เพื่อให
บรรลุเปูาหมายขององคแกร ใหความส าคัญกับ
ทรัพยากรบุคคล โดยมี การมอบหมายงาน
บุคลากรตามความรู ความสามารถ ก าหนด
โครงสรางการบริหารสถานศึกษา หนาท่ีและ
ความรับผิดชอบของบุคลากร ต้ังแตประชุม/การ
วางแผนพัฒนาสถานศึกษา การจัดการเรียนการ

     ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่  มีการบริหาร
จัดการของสถานศึกษาท่ีเนนการมีสวนรวม 
โดยมีผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึ้น และรองรอย 
หลักฐานท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินงานตาม
สภาพจริง ดังนี้  
1. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอั ธยา ศัยอ า เภอบานหมี่   มี  บัน ทึก
ขอความ ค า ส่ัง  บันทึกหรือรายงานการ
ประชุมท่ีเกี่ยวของ 
2. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา

3.00 ยอดเย่ียม 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
สอน การพัฒนาปรับปรุงสถานศึกษาและการ
ติดตามประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา คือ 
ผูบริ หารสถาน ศึกษาร วมกับบุคลากรของ
สถานศึกษา รวมกันก าหนดเปูาหมายการจัด
การศึกษา วิสัยทัศนแ พันธกิจ และอัตลักษณแของ
สถานศึกษา ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
หรื อ แ ผนพัฒ นา คุณภาพ การ ศึกษา  และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา มีการ
ส ารวจ/วิเคราะหแและการใชขอมูลความตองการ
ของ ชุมชน ทอ งถิ่ น  หรื อ ผู รับบริ การ และ
เปูาหมายการด าเนินงาน ในการจัดท าแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาหรื อแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และแผนปฏิบั ติการประจ าปีของ
สถานศึกษา แผนพัฒนาการจัดการศึกษาหรือ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไดรับค าปรึกษา 
ขอเสนอแนะ และไดรับความเห็นชอบจาก

ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่  มี ขอมูลพื้นฐาน 
ความตองการของชุมชน ทองถิ่น หรือผูเรียน 
หรือผูรับบริการ ส าหรับใชเป็นขอมูลในการ
จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาหรือ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติ
การประจ าปีของสถานศึกษา 
3. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่  มีเปูาหมายการ
จัดการ ศึกษา วิ สัย ทัศนแ  พั น ธกิ จ  และ        
อัตลักษณแของสถานศึกษา 
4. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่  มี มาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
5. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่  มี แผนพัฒนา
การจัดการศึกษาหรือแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
คณะกรรมการสถานศึกษา  แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของสถานศึกษา ได รับค าปรึ กษา 
ขอเสนอแนะ และไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา โครงการ กิจกรรมท่ี
ปรากฏอยู ในแผนปฏิบั ติการประจ าปี ของ
สถานศึกษา มีความสอดคลองกับนโยบายและ
จุดเนนการด าเนินงานของหนวยงานตนสังกัด 
 

6.ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่  มี แผนปฏิบัติ
การประจ าปีของสถานศึกษา 
 
- ผลประเมินคะแนนจากการเกณฑแการ
พิจารณา ได 7 ขอ 5 คะแนน 
- การค านวณ (5/5)*3= 3.00 คะแนน 
ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 

3.2 ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา   

4      ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอบานหมี่  มีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยการจัด
ประชุม ช้ีแจงบุคลากร ผู เกี่ยวของ เพื่อวาง
แผนการด าเนินงาน ใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวม
ในการด าเนินงานทุกขั้นตอนของการด าเนินงาน
ตามแผนงาน/โครงการ หรือกิจกรรมท่ีก าหนดไว  
มีการรวบรวมขอมูลสารสนเทศจากผลการ
ด าเนินงานอยางเป็นระบบ และเป็นปใจจุบัน

   ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีผลการ
ด าเนินงานท่ีเกิดขึ้น และรองรอย หลักฐานท่ี
เกิดขึ้นจากการด าเนินงานตามสภาพจริง ดังนี้  
1. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีบันทึกขอความ 
ค า ส่ัง  บัน ทึกหรือรายงานการประชุม ท่ี
เกี่ยวของ 
2. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา

4.00 ยอดเย่ียม 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา และสงเสริม
ใหบุคลากรทุกคนมีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู 
แสดงความคิดเห็นรวมกันในงานระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และให
ความสนใจเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาอยางตอเนื่อง โดยการจัดให
ความรู  ความเขาใจ และศึกษาขอมูลขาวสาร
ตางๆ  เพื่อน ามาแลกเปล่ียนเรียนรู รวมกัน
ระหวางผูบริหาร/ครู/เจาหนาท่ี พรอมน าสูการ
ปฏิบั ติ ได จริ ง อย างมี คุณภาพเหมาะสมกับ
สถานการณแ  เพื่อเช่ือมโยงไปสูการประเมิน
คุณภาพภายในโดยตนสังกัดและการประเมิน
คุณภาพภายนอกตรงตามมาตรฐานของตัวบงช้ี 
สามารถตรวจสอบคุณภาพทางการศึกษาไดจาก
หลักฐานเกณฑแการพิจารณา สถานศึกษาสงเสริม
ใหบุคลากรทุกคนมีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู
รวมกันในงานระบบการประกันคุณภาพภายใน

ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
3. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีแผนพัฒนาการ
จัดก าร ศึกษาหรื อแผนพัฒนา คุณภาพ
การศึกษา 
4. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี
5. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีรายงานผลการ
ด าเนินงานในแตละโครงการ รายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 
6. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีรายงานการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา 
7. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ของสถานศึกษา และเสริมสรางใหบุคลากรทุกคน
มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี สถานศึกษาไดมีการ
จัดท าคูมือระบบการประกันคุณภาพสถานศึกษา 
เพื่อเตรียมความพรอมในการเขารับการประเมิน
ดานการประกันคุณภาพสถานศึกษา และน าไปสู
การปฏิบัติไดจริงอยางมีคุณภาพเหมาะสมกับ
สถานการณแ  
     ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ ไดจัดใหมีการประกัน
คุณภาพการศึกษา 2 ระบบดวยกัน คือ การ
ประกันคุณภาพภายใน ( Internal Quality 
Assurance) เป็นการประเมินผลและการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาจากภายใน ตามกระบวนการ PDCA 
(Plan-Do-Check-Act) เป็นการปฏิบั ติโดย
บุคลากรของสถานศึกษาหรือโดยหนวยงานตน
สังกัด ท่ีมีหนาท่ีก ากับดูแลสถานศึกษา และการ

ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีระบบบริหาร
และสารสนเทศของสถานศึกษา 
 
- ผลประเมินคะแนนจากการเกณฑแการ
พิจารณา ได 9 ขอ  5 คะแนน 
- การค านวณ (5/5)*4= 4 คะแนน 
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา กศน.อ า เภอบานหมี่  ปี งบประมาณ 256 4  | 133 
 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก (External 
Quality Assurance) เป็นการประเมินผลและ
การติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอก โดย
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) หรือบุคคล หรือหนวยงาน
ภายนอกท่ีส านักงานดังกลาวรับรอง เพื่อเป็นการ
ประกันคุณภาพและเป็นการพัฒนาใหมีคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
     ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีการด าเนินการ ดังนี้ 
1.  มี การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
2. มีการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาหรือ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติ
การประจ าป ี
3. มีการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
การศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
4. มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
5. มีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
6. มีการ จัดท ารายงานการประเมินตนเอง
ประจ าปี 
7. มีการเสนอรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายในตอคณะกรรมการสถานศึกษา หนวยงาน
ตนสังกัดและภาคีเครือขาย และเผยแพรตอ
สาธารณชน 
8. มีการน าผลการประเมินคุณภาพภายในมาเป็น
สวนหนึ่งของการวางแผน เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยการมีสวนรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาและภาคีเครือขาย 
9. มีการจัดระบบบริหารและสารสนเทศของ
สถานศึกษา 
10. สถานศึกษายึดหลักการมีส วนรวมของ
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
คณะกรรมการสถานศึกษา บุคลากรทุกคนใน
สถานศึกษา ภาคีเครือขาย และผูรับบริการ 

3.3 การพัฒนาครู และบุคลากร
ของสถานศึกษา  

3       ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีการพัฒนาครู และ
บุคลากรของสถานศึกษา สถานศึกษามีการจัดท า
ค าส่ังแตงต้ังบุคลากรใหมีหนาท่ีจัดกระบวนการ
เรียนรูการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท้ังขาราชการครู ครู
อาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน และ ครู 
กศน.ต าบล สถานศึกษามีกระบวนการในการ
สงเสริมและพัฒนาครูอยางเป็นขั้นตอนและ
ตอเนื่อง เห็นจากการปฏิบัติไดอยางชัดเจนจน
สงผลตอคุณภาพการจัดการศึกษาและการ
บริหารงานบรรลุตามวัตถุประสงคแ โดยการ
สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหเขารับการอบรม
พัฒนาศักยภาพของตนเองเกี่ย วกับการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการ/กิจกรรมตาง ๆ 
ของหนวยงานตนสังกัด และหนวยงานอื่นๆ ท่ีจัด

     ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีผลการ
ด าเนินงานท่ีเกิดขึ้น และรองรอย หลักฐานท่ี
เกิดขึ้นจากการด าเนินงานตามสภาพจริง ดังนี้ 
1. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีบันทึกขอความ 
ค า ส่ัง  บัน ทึกหรือรายงานการประชุม ท่ี
เกี่ยวของ 
2. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีโครงการ/ 
กิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาบุคลากร
ของสถานศึกษา เชน 
  - การประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาตอเนื่อง 
 - การประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการ

3.00 ยอดเย่ียม 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ขึ้น โดยการไดรับรางวัล เกียรติบัตร วุฒิบัตร จน
เกิ ดคว าม รู  ค ว าม เ ข า ใ จ เ กี่ ย ว กั บก าร จั ด
กระบวนการเรียนรู การใชหลักสูตรการศึกษา
น อ ก ร ะ บ บ ร ะ ดั บ ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พื้ น ฐ า น 
พุทธศักราช 2551 และการปฏิบัติงานดานอื่นๆ 
จากท่ีได เขารับการอบรมพัฒนา เพื่อใหการ
บริหารงานและปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ สงเสริม สนับสนุน
บุคลากรของสถานศึกษาใหไดรับการพัฒนา จาก
หนวยงานภายในหรือภายนอกสังกัดส านักงาน 
กศน. 
2. บุคลากรทุกคนของศูนยแการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ ไดรับ
การพัฒนา ใน เ รื่ อ ง ท่ี เ กี่ ย ว ข อ ง กั บการ จัด
กระบวนการเรียนรู  หรือการปฏิบัติงานตาม

ประจ าปี  
  - การประชุมปฏิบั ติการพัฒนาการใช
เทคโนโลยีดิจิทัล 
3. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับ
การพัฒนาบุคลากร 
4. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีการมอบใบ
ประกาศ เกียรติบัตร หลักฐานการเขารวม
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร 
4. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีสมุดบันทึก
ความรู 
5. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีแฟูมสะสมงาน
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
บทบาทหนาท่ี คิดเป็นรอยละ 100 
3. บุคลากรของศูนยแการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี ่ท่ีไดรับการ
พัฒนา แลวมีการน าความรู ท่ีไดรับไปใชหรือ
ประยุกตแใชในการจัดกระบวนการเรียนรู หรือการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ี คิดเป็นรอยละ 100 
4. บุคลากรของศูนยแการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีความรู 
ความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อการจัด
กระบวนการเรียนรูหรือการปฏิบั ติงานตาม
บทบาทหนาท่ีไดอยางเหมาะสม คิดเป็นรอยละ 
100 
5. บุคลากรทุกคน ไดรับค าปรึกษา และ
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดกระบวนการการ
เรียนรู การด าเนินงาน หรือการปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนาท่ีจากผูบังคับบัญชา 

ของครู และบุคลากรของสถานศึกษา 
6. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มี รองรอยการให
ค าปรึกษา ขอเสนอแนะแกบุคลากรภายใน
สถานศึกษาของผูบังคับบัญชา 
7.ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีหลักฐานท่ี
แสดงใหเห็นถึงการน าความรูท่ีไดรับจากการ
พัฒนาไปใช หรือประยุกตแใชในการปฏิบัติงาน 
เช น  การ จัดการ เรียนการสอนรูปแบบ
ออนไลนแ ช้ินงาน ผลงาน เป็นตน 
 
- ผลประเมินคะแนนจากการเกณฑแการ
พิจารณา ได 5 ขอ  5 คะแนน 
- การค านวณ (5/5)*3= 3 คะแนน 
ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 

3.4 การใชเทคโนโลยีดิจิทัล 
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ   

3      ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีการใชเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ  ท าใหเกิดความ
รวมเร็ว ถูกตอง และเป็นปใจจุบัน ครอบคลุม
ภารกิจดานตางๆ เชน การบริหารงานดาน
วิชาการ การบริหารงานดานงบประมาณ การ
บริหารงานดานบุคคล การบริหารงานดาน
บริหารงาน ท่ัว ไป และการบริหาร จัดการ
สถานศึกษา ท าใหการด าเนินงานของศูนยแ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อ า เภอบานหมี่  มีการบริหาร จัดการการ ใช
เทคโนโลยีดิจิทัลท่ีครอบคลุม โดยการบริหารงาน
แตละดานจะมีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชงาน 
ดังนี้ 
1. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัล
มาใชในการบริหารงานดานวิชาการ มีการใช

     ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีผลการ
ด าเนินงานท่ีเกิดขึ้น และรองรอย หลักฐานท่ี
เกิดขึ้นจากการด าเนินงานตามสภาพจริง ดังนี้ 
1. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีบันทึกขอความ 
ค า ส่ัง  บัน ทึกหรือรายงานการประชุม ท่ี
เกี่ยวของ 
2. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีขอมูล
สารสนเทศดานการบริหารวิชาการ การ
บริหารงบประมาณ การบริหารบุคคล และ
การบริหารทั่วไป 
3. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่น าเทคโนโลยีท่ี
น ามาใชในการจัดท าระบบขอมูลสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการ 

2.40 ดีเลิศ 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
โปรแกรมทะเบียนนักศึกษาสายสามัญ ตาม
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ITW51) มาใช
ส าหรับบันทึกขอมูลของนักศึกษา ท าใหเกิดความ
รวมเร็ว ปลอดภัย และเป็นปใจจุบัน มีการจัดการ
ปฏิบัติจริงจากแหลงการเรียนรูและเครือขายการ
เรียนรูตาง ๆ สงเสริมใหครูไดเขารับการอบรม 
และการพัฒนาวิธีการจัดกระบวนการเรียนรูอยาง
หลากหลายและตอเนื่อง เชน การจัดการเรียน
การสอนดวยระบบ Google Classroom และ
แบบหองเรียนออนไลนแ เพื่อแกปใญหาผูเรียนท่ีมี
ความสามารถท่ีแตกตางกันไปแตละบุคคล 
รวมถึงผูเรียนท่ีมีปใญหาในการมาพบกลุมการ
เรียนการสอนในแตละสัปดาหแ ชวยใหครูและ
นักศึกษาสามารถสรางและจัดระเบียบงานได
อยางรวดเร็ว และสามารถส่ือสารกับทุกคนใน
หองเรียนไดโดยตรง และจากสถานการณแการ

4. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีใชโปรแกรม
ส า เ ร็ จรู ปทางคอมพิว เตอรแ  เชน  ระบบ
ฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการ (DMIS) เป็น
ตน 
 
- ผลประเมินคะแนนจากการเกณฑแการ
พิจารณา ได 4 ขอ 4 คะแนน 
- การค านวณ (4/5)*3= 2.4 คะแนน 
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
แพร่ระบาดเช้ือไวรัส COVID – ๑๙ จึง
จ าเป็นต้องมีการจัดการเรียนการสอน และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในรูปแบบออนไลน์ 
ผ่านเพจ Facebook, Google Meet, Line ฯลฯ 
เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ เกิดกระบวนการ
คิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา กล้าแสดงความคิดเห็น
ด้วยการกล้าถามค าถาม กล้าตอบค าถาม  และท่ี
ส าคัญผู้เรียนท่ีสนใจ หรืออยากทบทวนความรู้ 
สามารถเข้าไปดูคลิปย้อนหลังได้ ท่ีหน้าเพจ 
Facebook กศน.อ าเภอบ้านหมี่ และหน้าเพจ 
Facebook กศน.ต าบลท่ีจัดการเรียนการสอน
รูปแบบออนไลน์ 
2.  มี การน า เทคโนโลยี ดิ จิ ทัลมาใช ในการ
บริหารงานดานงบประมาณ โดยจัดแผนงานดาน
งบประมาณของสถานศึกษา ดวยการจัดสรร
งบประมาณหมวดเงินตาง ๆ ท่ีไดรับจากตน
สังกัด คือ ส านักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี ใหกับ
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
หนวยงานภายในสถานศึกษา คือ กศน.ต าบลตาง 
ๆ จ านวน 22 ต าบล ในการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี แผนการใชเงินอุดหนุน แผนการจัด
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนแผนการใช   งบ
ด าเนินงาน เป็นตน เป็นไปโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษา จากนั้นจึงจัดสง
แผนการใชจ ายงบประมาณ  เพื่อขอใช
งบประมาณไปยังส านักงานสงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
ลพบุรี  เพื่ออนุมัติการใชงบประมาณของ
สถานศึกษาตามประเภทและรายการท่ีไดรับ
งบประมาณ หลังจากท่ีสถานศึกษาไดด าเนินงาน 
กิจกรรมโครงการ ตามแผนการใชงบประมาณ
แลว  ไดมีก าร จัดซื้ อ จัดจ างด วยระบบ
อิเล็กทรอนิกสแ (e-GP) มีการควบคุมงบประมาณ 
โดยใชโปรแกรมบริหารงบประมาณ  ดวยระบบ
สารสนเทศตามรูปแบบท่ีก าหนด คือระบบ       
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
E – budget และมีการรายงานผลการ
ด าเนินงานดวย ระบบ DMIS ไปยังตนสังกัด
ตอไป สามารถควบคุมการท างานตางๆ ให
เป็นไปอยางมีระบบ สามารถแกไข ปรับปรุง
ขอมูลต างๆ ให เป็นปใจ จุบัน  รวดเร็ ว  และ
ปลอดภัย และยังท าใหสถานศึกษาด าเนินงานได
อยางถูกตอง  
3.  มี การน า เทคโน โลยี ดิ จิ ทัลมาใช ในการ
บริหารงานดานบุคคล สถานศึกษาไดให
ความส าคัญกับทุกคนอยางเสมอภาค โดยการ
มอบหมายหนาท่ีตามความรู ความสามารถ และ
โครงสรางการบริหารสถานศึกษาท่ีชัดเจน มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานท่ียึดหลักธรรมาภิบาล 
ความโปรงใส ตรวจสอบได อันเป็นการสงเสริม
บุคลากรใหมีความรู ความสามารถและมีจิตส านึก
ในการปฏิบัติภารกิจท่ีรับผิดชอบใหเกิดผลส าเร็จ
ตามหลักการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ สามารถ
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ปฏิบัติงานไดอยางเต็มศักยภาพโดยยึดมั่นใน
ระเบี ยบวิ นัยจรรยาบรรณวิ ชาชีพอย าง  มี
มาตรฐาน ตลอดจนควบคุมดูแลและสงเสริม
ขาราชการครู ไดมีการสงบุคลากรเขารวมรับการ
อบรมกับหนวยงานตนสังกัด คือส านักงาน
สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดลพบุรี และหนวยงานภายนอกอืน่ 
ๆ ไดแก การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
เสริมสรางความรูดานการจัดการงบประมาณ 
การเงิน บัญช ีและพัสดุ โครงการพัฒนาบุคลากร 
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการขอมูลทะเบียนนักศึกษา กศน.ส าหรับครู 
กศน.และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงาน 
กศน.จังหวัดลพบุรี โดยการน าระบบฐานขอมูล
เพื่อการบริหารจัดการ (DMIS)  มาใชในการ
จัดเก็บขอมูลของครู กศน. และยั งมีการเก็บ
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ขอมูลของการจัดกิจกรรมในงบตางๆ เชน การจัด
กิจกรรมของงานการศึกษาตอเนื่อง หลักสูตร
อาชีพระยะส้ัน กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต การ
เรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรมพัฒนาสังคม และชุมชน งานการศึกษา
ตามอัธยาศัยฯลฯ ท าใหทราบขอมูลการจัด
กิจกรรมในแตละไตรมาส เสมือนเป็นการเก็บ 
รวบรวมขอมูลในการท างานของครู กศน.ต าบล
ไดเป็นอยางดี และรายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปี ท าใหเกิดความรวดเร็ว ปลอดภัย เป็น
ปใจจุบัน 
4.  มี การน า เทคโน โลยี ดิ จิ ทัลมาใช ในการ
บริหารงานดานบริหารงานท่ัวไป ยึดหลักการ
บริหารงานแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์ ของงานเป็น
หลัก เนนความโปรงใส ความรับผิดชอบ 
ตรวจสอบได ตลอดจนการมีสวนรวมของบุคคล 
ชุมชน องคแกรท่ีเกี่ยวของ มุงพัฒนาใหเป็นองคแกร
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
สมัยใหมโดยน านวัตกรรมเทคโนโลยีมาใชอยาง
เหมาะสม สามารถเช่ือมโยงเครือขายการ
ติดตอส่ือสารไดอยางรวดเร็ว สถานศึกษาไดให
ความส าคัญกับการด าเนินงานธุรการสงเสริมการ
ใชระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกสแ (E-office) ใน
การบริหารจัดการแลอีกท้ังการบริหารงานท่ัวไป
เป็นงานท่ีเกี่ยวของกับการจัดระบบบริหารองคแกร 
ตลอดจนใหบริการงานอื่นๆ  ใหสามารถ
ด าเนินงานไดบรรลุผลตามมาตรฐานคุณภาพ 
และเปูาหมายท่ีก าหนดไว  
5.มีการใชสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษา  การด าเนินงานของสถานศึกษามี
การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชงานควบคูกันไปกับ
ยุคสมัยท่ีเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา คือ การใช
เทคโนโลยี เชน คอมพิวเตอรแของกลุมงานตาง ๆ 
มาเช่ือมโยงกันเป็นเครือขายเพื่อใหเกิดการใช
ขอมูลรวมกัน ส่ิงท่ีส าคัญของระบบสารสนเทศ
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ระดับกลุมและระดับองคแกร คือ การเช่ือมโยง
คอมพิวเตอรแเป็นเครือขายท้ังภายในองคแกรและ
การเช่ือมโยงภายนอกองคแกร เพื่อใหมีการ
ส่ือสารและสงขอมูลถึงกันไดอยางรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ และน ามาใชจัดการเรียนการสอน
กับนักศึกษา เป็นเครื่องมือ อุปกรณแ ส่ือออนไลนแ
ตางๆ ชวยอ านวยความสะดวกในการด าเนินงาน
มากขึ้ น  และปใจ จุบันยั ง เป็น ส่ือกลาง ท่ี ใ ช
ติดตอส่ือสารท าใหเกิดการปฏิบัติงาน การท างาน
รวมกับผูอื่นไดอยางรวดเร็ว 

3.5 การก ากับ นิเทศ ติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา   

3      ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอบานหมี ่มีการก ากับ นิเทศ ติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษา โดยใช้
กระบวนการ PDCA ในการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. ขั้นการวางแผน (Plan) ด าเนินการวางแผน 
เป็นขั้น เตรี ยมการนิ เทศ โดย ศึกษาข้อมู ล
สารสนเทศ ประมวลสภาพปัญหาและความ

     ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่  มีผลการ
ด าเนินงานท่ีเกิดขึ้น และรองรอย หลักฐานท่ี
เกิดขึ้นจากการด าเนินงานตามสภาพจริง ดังนี้ 
1. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีบันทึกขอความ 
ค า ส่ัง  บัน ทึกหรือรายงานการประชุม ท่ี

2.40 ดีเลิศ 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ต้องการ ในการพัฒนาการ ศึกษา ก าหนด
จุดมุ่ งหมายการนิ เทศ จัดท าแผนการนิ เทศ 
ก าหนดเนื้อหาการนิเทศ ออกแบบการนิเทศ ส่ือ
นิเทศ จัดเตรียมเครื่องมือนิเทศ ก าหนดกรอบ
การประเมิน วิธีการติดตามและการรายงานผล
การนิเทศ และขออนุมัติโครงการ งบประมาณ  
แตงต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน ก าหนดวัน เวลา
และสถานท่ีด าเนินการ 
2. ขั้นปฏิบัติ (Do) ด าเนินการจัดท าแผน ประชุม
คณะกรรมการ แตงต้ังคณะกรรมการก ากับ 
นิเทศ ติดตามและประเมินผล ประสานงาน
บุคคลท่ีเกี่ยวของ ด าเนินการตามแผนการนิเทศฯ 
และประเมินผลการด าเนินงาน  
3. ขั้นตรวจสอบ (Check)  ด าเนินการตรวจสอบ
แผนการนิเทศ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานว่า
เป็นไปตามจุดมุ่งหมายหรือไม่ เมื่อส้ินสุดผลการ
นิเทศแต่ละครั้ง ควรรายงานผลให้ผู้บริหารสถาน
ศึกษาาทราบโดยท าเป็นบันทึกข้อความ หรือแบบ

เกี่ยวของ 
2. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีแผนการก ากับ 
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน
ของสถานศึกษา 
3. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีรายงานผลการ
ก ากับ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา 
4. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีหลักฐานท่ี
แสดงใหเห็นถึงการน าผลการก ากับ นิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษาไปใชในการพัฒนาการด าเนินงาน
ของสถานศึกษา 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
รายงานท่ีก าหนดไว้ในหัวข้อประเด็นต่าง ๆ เช่น  
ผู้นิ เทศ ผู้รั บการนิ เทศ วั น เ ดือนปี ท่ีนิ เทศ  
กิจกรรมท่ีนิ เทศ เนื้ อหาสาระ ท่ีนิ เทศ การ
ประเมินผลของผู้รับการนิเทศ ข้อควรพัฒนา 
และจัดท าเอกสารแบบรายงานการนิเทศประจ าปี
งบประมาณ 2564  
4. น าผลการปฏิบัติมาเตรียมปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน (Action) ผูบริหารสถานศึกษา กลุม
ง าน / ผู รั บ ผิดชอบ  ด า เนิ น ก าร สรุ ปผกา ร
ปฏิบัติงานอยางเป็นรูปธรรม และน าไปสูการ
พัฒนาในครั้งตอไป 
วิธีด าเนินงานของ กศน.อ าเภอบานหมี่ ดังนี้ 
1. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีการจัดท าแผนการ
ก ากับ นิ เทศ ติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาท่ีเนนการมีสวนรวม
ของบุคลากรในสถานศึกษา และมอบหมาย

- ผลประเมินคะแนนจากการเกณฑแการ
พิจารณา ได 4 ขอ 4 คะแนน 
- การค านวณ (4/5)*3= 2.4 คะแนน 
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ผูรับผิดชอบไวอยางชัดเจน 
2. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีการก ากับ นิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษา ตามแผนท่ีก าหนดไว 
3. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีการสรุปขอมูล หรือ
จัดท ารายงานผลการก ากับ นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษา 
4. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีการรายงานผลการ
ก ากับ นิเทศ ติดตาม แตยังขาดการรายงานผล
ประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษาตอ
คณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อใหขอเสนอแนะ 
5. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีการน าผลการก ากับ 
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ของสถานศึกษาไปใชในการพัฒนาการด าเนินงาน
ของสถานศึกษา 

3.6 การปฏิบัติหนาท่ีของ
คณะกรรมการสถานศึกษา 
ท่ีเป็นไปตามบทบาทท่ีก าหนด   

3      ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีการปฏิบัติหนาท่ีของ
คณะกรรมการสถานศึกษาท่ีเป็นไปตามบทบาทท่ี
ก าหนด การพัฒนากิจกรรมการมีสวนรวมในการ
จัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา ดังนี้ 
1. สถานศึกษาด าเนินการเสริมสรางความรู และ
ความเขาใจใหคณะกรรมการสถานศึกษา โดย
การจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อ
สรางความรู  ความเขาใจ พรอมท้ังมอบคูมือ 
ระเบียบและเอกสารตางๆ ท่ีเกี่ยวของ รับทราบ
บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาใน
การใหค าปรึกษาพิจารณาใหขอเสนอแนะใน
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ใหความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษา  
สงเสริม สนับสนุน ใหมีการระดมทุนทางสังคม

     ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่  มีผลการ
ด าเนินงานท่ีเกิดขึ้น และรองรอย หลักฐานท่ี
เกิดขึ้นจากการด าเนินงานตามสภาพจริง ดังนี้ 
1. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีค าส่ังแตงต้ัง
คณะกรรมการสถานศึกษา 
2. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีบันทึกหรือ
ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
สถานศึกษา 
3. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีแผนพัฒนาการ
จัดก าร ศึกษาหรื อแผนพัฒนา คุณภาพ
การศึกษา และแผนปฏิบัติงานประจ าปีท่ี

2.40 ดีเลิศ 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
และทรัพยากรจากชุมชน ใหมีสวนรวมในการจัด
การ ศึกษา และ ติดตาม เสนอแนะผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา ตลอดจนขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับภารกิจของสถานศึกษาในวาระ
การประชุม พรอมท้ังมอบคูมือ ระเบียบ เอกสาร
แนะน า และจัดท าเพจเฟสบุ฿ค  เพื่อชวยให
คณะกรรมการสถานศึกษาสะดวกในการเขาถึง
ขอมูลของสถานศึกษาไดอยางรวดเร็วและทัน
เหตุการณแปใจจุบัน  
2. ส ถ า น ศึ ก ษ า ก า ห น ด ใ ห มี ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีอยาง
นอยปีละ 2 ครั้งอยางตอเนื่อง เพื่อติดตามและ
สรุปผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ีผานมา 
และการหาแนวทางรวมกันในการปรับปรุงและ
พัฒนางานของสถานศึกษาใหมีคุณภาพมากขึ้น 
ตลอดจนรวมคิด รวมวางแผน รวมปฏิบัติในการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณตอไป  

ไดรับ 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
4. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีหลักสูตร
สถานศึกษา และหลักสูตรการศึกษาตอเนื่องท่ี
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
สถานศึกษา 
5. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการสถานศึกษา 
6. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีสมุดเยี่ยม
สถานศึกษา 
7. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีหลักฐานท่ี
แ ส ด ง ใ ห เ ห็ น ถึ ง ก า ร มี ส ว น ร ว ม ข อ ง
คณะกรรมการสถานศึกษากับสถานศึกษา 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
3. คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการ
ด าเนินงานจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ตามกระบวนการ PDCA 
โดยรวมกิจกรรมตางๆ ของ กศน.อ าเภอบานหมี่ 
และกศน.ต าบล ท้ัง 22 แหง  เชน กิจกรรม
ป ฐ ม นิ เ ท ศ นั ก ศึ ก ษ า  กิ จ ก ร ร ม รั บ ม อ บ
ประกาศนียบัตรผูส าเร็จการศึกษา รวมกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผูเรียน รวมเป็นวิทยากรใหความรู 
รวมสนับสนุนอุปกรณแการเรียน รวมพิธีเปิด - ปิด
กิจกรรมตางๆ เป็นตน และเป็นท่ีปรึกษาหรือให
ค าแนะน าการวางแผนในการด าเนินงานการจัด
กิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย และมีสวนรวมนิเทศติดตามผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา  
มีวิธีการด าเนินการ ดังนี้ 
1. คณะกรรมการสถานศึกษามีการใหค าปรึกษา 
และพิจารณาใหขอเสนอแนะ และให ความ

- ผลประเมินคะแนนจากการเกณฑแการ
พิจารณา ได 4 ขอ 4 คะแนน 
- การค านวณ (4/5)*3= 2.4 คะแนน 
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
เห็นชอบแผนพัฒนาการจัดการศึกษาหรือ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. คณะกรรมการสถานศึกษามีการใหค าปรึกษา 
และพิจารณาใหขอเสนอแนะ และใหความ
เห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
3. คณะกรรมการสถานศึกษามีการใหความ
เห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษา 
4. คณะกรรมการสถานศึกษามีการสงเสริมใหมี
การระดมทุนทางสังคม และทรัพยากรจากชุมชน 
องคแกรปกครองสวนทองถิ่น องคแกรอื่นท้ังภาครัฐ
และเอกชน ใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
5. คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการ
ติดตาม และเสนอแนะผลการด าเนินงานการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ของสถานศึกษา แตยังไมมีความตอเนื่องเท่ีควร 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 

3.7 การสงเสริม สนับสนุนภาคี
เครือขายใหมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา   

3      ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีการสงเสริม สนับสนุน
ภาคีเครือขายใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษา มี
กระบวนการแนวทางการพัฒนาการมีสวนรวม
ของภาคีเครือขายในการจัดการศึกษาของศูนยแ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อ าเภอบานหมี่  ดังนี้ 
1. ภาคีเครือขายของสถานศึกษาเป็นเครือขาย
ทางสังคมท่ีเกิดจากความสัมพันธแระหวางบุคคล 
องคแกร วัด โรงเรียน องคแกรชุมชน องคแกร
ปกครองสวนทองถิ่น องคแกรเอกชน สถาบัน
ศาสนา หนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของในทุกระดับ 
มีเปูาหมายในการท างานรวมกัน คือ การสงเสริม
การเรียนรูการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ประกอบดวยการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน การศึกษาตอเนื่อง และการศึกษาตาม
อัธยาศัยในการจัดกิจกรรมตางๆ ใหกับประชาชน

     ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่  มีผลการ
ด าเนินงานท่ีเกิดขึ้น และรองรอย หลักฐานท่ี
เกิดขึ้นจากการด าเนินงานตามสภาพจริง ดังนี้ 
1. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีบันทึกลงนาม
ความรวมมือ (MOU) 
2. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีบันทึกขอความ 
ค า ส่ัง  บัน ทึกหรือรายงานการประชุม ท่ี
เกี่ยวของ 
3. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีท าเนียบ หรือ
รายช่ือภาคีเครือขาย 
4. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีรายงานผลการ
ด าเนินโครงการ กิจกรรมท่ีแสดงใหเห็นถึงการ

2.40 ดีเลิศ 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ตองมีการสงเสริม สนับสนุน ประสานงานความ
รวมมือจากภาคีเครือขายในการท างานรวมกับ
สถานศึกษา มีการประสานขอความรวมมือจาก
ภาคีเครือขายในการท างานในการจัดหรือรวม
การจัดการศึกษา หรือรวมกันจัดการศึกษาอยาง
ตอเนื่องในทุกระดับของหนวยงานอยางตอเนื่อง 
สถานศึกษามีกระบวนการในการสงเสริมสนับ
สนับสนุนการจัด หรือรวมจัดการศึกษาของภาคี
เครือขายโดยสถานศึกษาจัดท าท าเนียบเครือขาย
ท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีจัดหรือรวมในการจัด มี
การประสานงานท้ังท่ีเป็นทางการและไมเป็น
ทางการ ไดแก  การประชุมพูดคุย ปรึกษา 
แนะน า การท าหนั ง สือราชการเพื่อ ใหภาคี
เครือขาย เขาใจหลักการและวัตถุประสงคแของ
การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยแตละประเภทใหภาคีเครือขายมีสวน
รวมคิด ร วมวางแผน รวมด าเนินการ รวม

มีสวนรมของภาคีเครือขาย 
5. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มหีนังสือขอบคุณ 
6. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีภาพถายท่ี
เกี่ยวของ 
 
- ผลประเมินคะแนนจากการเกณฑแการ
พิจารณา ได 4 ขอ 4 คะแนน 
- การค านวณ (4/5)*3= 2.4 คะแนน 
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ประเมินผล รวมติดตามผลของสถานศึกษา 
นอกจากนี้สถานศึกษายังใหความรวมมือกับภาคี
เครื อขาย ในการร วมจัดกิ จกรรมของภา คี
เครือขาย ท าใหเกิดความสัมพันธแ ท่ีดีระหวาง
หนวยงานและสถานศึกษา 
2. สถานศึกษาใหความส าคัญกับการสรางภาคี
เครือขาย และการมีสวนรวมการบริหารจัดการ
สถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพเพื่อใหเกิดการมี
สวนรวมในกระบวนการบริหารจัดการเนื่องจาก
กระบวนการสรางเครือขายและมีสวนรวมเป็น
ปใ จ จั ย ส า คั ญ ท่ี สนั บ ส นุ น แ ละ ส ง เ ส ริ ม ใ ห
สถานศึกษามีศักยภาพในการจัดการศึกษานอก
ระบบและการ ศึกษาตามอั ธยา ศัยอัน เป็น
เปูาหมายหลักของสถานศึกษา สถานศึกษาสราง
ระบบการด าเนินงานทางการศึกษารวมกับภาคีท่ี
เกี่ยวของโดยการปฏิบัติงานอยางเป็นระบบ
รวมกับภาคีเครือขาย มีสวนรวมในระดับใหขอมูล
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ขาวสาร โดยวิธีการใหขอมูลสามารถใชชองทาง
ตางๆ เชน หนังสือราชการ คูมือการด าเนินงาน 
การเผยแพรขอมูลขาวสารผานส่ือตางๆ เชน การ
จัดนิทรรศการนอกสถานศึกษา Facebook 
จดหมายขาว เว็บไซตแของสถานศึกษา ตลอดจน
การสนับสนุนบุคลากรเพื่อเป็นวิทยากรใหความรู 
สนับสนุนงบประมาณ และสถานท่ีในการจัด 
กิจกรรมการเรียนรู เพื่อใหเกิดประโยชนแสูงสุดแก
ผูเรียน หรือผูรับบริการ  
3. สถานศึกษามีการติดตามกระบวนการในการ
สงเสริมสนับสนุนการจัด หรือรวมจัดกิจกรรม
ของภาคีเครือขาย สถานศึกษาไดมีการติดตาม
วิเคราะหแขอมูล และสรุปผลการด าเนินงาน
สถานศึกษาโดยบุคลากรของสถานศึกษารวม
ประชุมสนทนาแลกเปล่ียนเรียนรูความคิดเห็น
เกี่ยวกับสภาพการด าเนินงานการจัด หรือรวมจัด
การศึกษาเพื่ อน าผลไปแก ไขปใญหาพัฒนา
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ปรับปรุงอยางตอเนื่อง เพื่อสรางความยั่งยืนใน
ความสัมพันธแ ของภาคีเครื อข าย ท่ี เข าร วม
ด าเนินการพรอมท้ังสรุปผลการจัดกิจกรรม
รายงานตอผูบริหารสถานศึกษาเพื่อน าไปเป็น
ฐานขอมูลในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูในโอกาสตอไป สถานศึกษาจัดใหมีการ
มอบประกาศนียบัตร หนัง สือขอบคุณภาคี
เครือขายท่ีจัด หรือรวมจัดการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยภายหลังเสร็จส้ิน
กิจกรรมเรียบรอยแลว เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจ
ใหแกภาคีเครือขาย 
วิธีการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. มีการช้ีแจง สรางความเขาใจเกี่ยวกับพันธกิจ 
และบทบาทหนาท่ีของสถานศึกษา ใหแกภาคี
เครือขายไดรับทราบ 
2. มีภาคีเครือขายท่ีเขามารวมสงเสริม สนับสนุน
สถานศึกษาในดานส่ือ หรือเทคโนโลยี เพื่ อ
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
การศึกษา 
3. มีภาคีเครือขายท่ีเขามารวมสงเสริม สนับสนุน
สถานศึกษาในดานการจัดการศึกษา หรือพัฒนา
วิชาการและบุคลากร 
4. มีภาคีเครือขายท่ีเขามารวมสงเสริม สนับสนุน
สถาน ศึกษาในด านขวัญก า ลัง ใจแก ผู ท่ี จัด
การศึกษา หรือผูเรียน หรือผูรับบริการ 
5. มีภาคีเครือขายท่ีเขามารวมกับสถานศึกษาใน
การสงเสริม สนับสนุนเพื่อสราง หรือพัฒนาแหลง
การเรียนรูที่หลากหลาย  

3.8 การสงเสริม สนับสนุน 
การสรางสังคมแหงการเรียนรู   

5      ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีการสงเสริม สนับสนุน
การสรางสังคมแหงการเรียนรู ทุกต าบล และมี
ตัวอยางท่ีเดนชัดท่ี ต าบลบานกลวย ต าบลบานชี 
ต าบลหนองกระเบียน ต าบลดงพลับ และต าบล
สนามแจง  มี การ จั ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ท่ี
หลากหลายอยางตอเนื่อง โดยอยูบนพื้นฐานของ

     ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่  มีผลการ
ด าเนินงานท่ีเกิดขึ้น และรองรอย หลักฐานท่ี
เกิดขึ้นจากการด าเนินงานตามสภาพจริง ดังนี้ 
1. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีแผนงาน 
โครงการ กิจกรรมหรือขั้นตอนการด าเนินงาน

3.00 ปานกลาง 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
การมีสวนรวมของประชาชนและทุกภาคสวนใน
สังคม บุคคล กลุมคน ชุมชน มีโอกาสเขาถึงความรู 
มีการเรียนรู มีการพัฒนาชุมชน สังคม ดวยองคแ
ความรูอยางตอเนื่อง ชุมชนมีการเปล่ียนแปลงท่ีดี
ขึ้น เกิดการพึ่งพาตนเองและจัดการตนเองได มี
กระบวนการท างาน ดังนี้  
1. มีการวางแผนงาน โครงการ กิจกรรม หรือ
ขั้นตอนการด าเนินงานในการสงเสริม สนับสนุน
การสรางสังคมแหงการเรียนรู 
2. มีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ 
กิจกรรม หรือขั้นตอนการด าเนินงานในการ
สงเสริม สนับสนุนการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
3. มีการถอดองคแความรู หรือการน าองคแความรูท่ี
มีอยูแลวในพื้น ท่ี ไปใชถายทอดความรูและ
แลกเปล่ียนเรียนรูแกกลุมเปูาหมาย 
4. มีแหลงเรียนรูท่ีสามารถเขาถึงไดงาย และใช
ประโยชนแตอการเรียนรูได 

ในการสงเสริม สนับสนุนการสรางสังคมแหง
การเรียนรูของสถานศึกษา 
2. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีท าเนียบแหง
เรียนรูท่ีเป็นผลมาจากการสงเสริม สนับสนุน
การสรางสังคมแหงการเรียนรูในชุมชนทองถิ่น 
3. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีขอมูลหรือ
รายงานผลการติดตาม ประเมินผลลการใช
แหงเรียนรู 
4.ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ ยังขาดรายงาน
ผลการติดตามและประเมินผลการใชแหลง
เรียนรูไปใชในการพัฒนาแหลงเรียนรู 
5. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีสมุดเยี่ยมแหลง
เรียนรู 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
5. มีการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน
โครงการ กิจกรรม หรือขั้นตอนการด าเนินงานใน
การสงเสริมสนับสนุนการสรางสังคมแหงการ
เรียนรู หรือติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน
ของแหลงเรียนรู 
6. มีการน าผลการติดตาม และประเมินผลไปใช
ในการพัฒนาโครงการ กิจกรรม หรือแหลงเรียนรู 
แตยังไมมีความตอเนื่องเทาท่ีควร 

6. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีเกียรติบัตร 
รางวัลท่ีเกี่ยวของ 
 
- ผลประเมินคะแนนจากเกณฑแการพิจารณา 
ได 4 ขอ 3 คะแนน 
- การค านวณ (3/5)*5= 3.00 คะแนน 
ระดับคุณภาพ ปานกลาง 

3.9 การวิจัยเพื่อการบริหาร 
จัดการศึกษาสถานศึกษา 

3      ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอบานหมี ่มีการท าการวิจัยเพื่อการ
บริหารจัดการศึกษาสถานศึกษา ของผูบริหาร
สถานศึกษา และบุคลากรของสถานศึกษา เป็น
การท างานวิ จัยอยางงายท่ีเกี่ยวของกับการ
บริหารจัดการของสถานศึกษาในดานวิชาการ 
งบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล หรือดาน
การบริหารงานท่ัวไป โดยการมีสวนรวมของ
บุคลากรในสถานศึกษา ท้ังนี้ไดน าปใญหา หรือ

     ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอั ธย า ศัยอ า เภอ บ านหมี่  มี ผลการ
ด าเนินงานท่ีเกิดขึ้น และรองรอย หลักฐานท่ี
เกิดขึ้นจากการด าเนินงานตามสภาพจริง ดังนี้ 
1. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีบันทึกขอความ 
ค า ส่ัง  บัน ทึกหรือรายงานการประชุม ท่ี
เกี่ยวของ 
 

1.20 ก าลังพัฒนา 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ความตองการของสถานศึกษามาจัดท า เพื่อหา
แนวทางพัฒนาตอไป 
มีวิธีการด าเนินการดังนี้ 
1. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีการก าหนดประเด็น
การวิจัยท่ีสอดคลองกับสถานการณแ ปใญหา หรือ
ความตองการของสถานศึกษา 
2. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีการก าหนดแผนหรือ
แนวทางการด าเนินงานวิจัยของสถานศึกษา 
3. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีการด าเนินงานวิจัย
อยางงาย 
4. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอบานหมี ่มีรายงานผลการวิจัย แต
ยังไมครบตามจ านวนกลุมเปูาหมาย 
 

2. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีแผนหรือแนว
ทางการด าเนินงานวิจัยของสถานศึกษา 
3. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีการด าเนินงาน
วิจัยอยางงาย 
4. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีรายงานการ
วิจัย แตยังไมครบตามจ านวนกลุมเปูาหมาย 
 
- ผลประเมินคะแนนจากเกณฑแการพิจารณา 
ได 3 ขอ 2 คะแนน  
- การค านวณ (2/5)*3= 1.20 คะแนน 
ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
5. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอบานหมี ่มีการเสนอผลงานวิจัยตอ
คณะกรรมการสถานศึกษา แตยังไมไดมีการ
เผยแพร 
6. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอบานหมี ่มีการน าผลการวิจัยไปใช
ในการปรับปรุง หรือพัฒนางานของสถานศึกษา 
แตยังด าเนินการไมครบตามข้ันตอน 
 

รวมคะแนน 30   23.80 ดีเลิศ 
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 จากการประเมินตนเองของสถานศึกษา ในมาตรฐานที่ 3 คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา               
อยูในระดับ ดีเลิศ มีคะแนนรวมเทากับ 23.80 คะแนน 
 ซึ่งจากผลการประเมินคุณภาพในมาตรฐานที่ 3 คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา พบวา 
สถานศึกษามีจุดเดน และจุดท่ีควรพัฒนา ดังนี้ 
 

จุดเด่น 
  สถานศึกษา มีผลการประเมินตนเองอยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ดานคุณภาพการบริหารจัดการ
ของสถานศึกษา คือ การบริหารจัดการของสถานศึกษาท่ีเนนการมีสวนรวม ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา และการพัฒนาครู และบุคลากรของสถานศึกษา สวนผลการประเมินตนเองอยูในระดับคุณภาพ ดีเลิศ คือ 
การใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ การก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษา การปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีเป็นไปตามบทบาทท่ีก าหนด และการสงเสริม สนับสนุน
ภาคีเครือขายใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
   

จุดที่ควรพัฒนา 
  สถานศึกษา มีผลการประเมินตนเองอยูในระดับคุณภาพ ปานกลาง ดานคุณภาพการบริหารจัดการ

ของสถานศึกษา คือ การสงเสริม สนับสนุนการสรางสังคมแหงการเรียนรู  สวนผลการประเมินตนเองอยูในระดับ
คุณภาพ ก าลังพัฒนา คือ การวิจัยเพื่อการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษา 
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บทที่ 3 
สรุปผลการประเมินตนเอง และแนวทางการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  

 
 จากผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของสถานศึกษา ตาม
มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดังนี้ 
 

มาตรฐานการศึกษา 
แต่ละประเภท 

คะแนนจากผลการประเมินคุณภาพ 
รวม 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ 

คุณภาพ 

ด้านที่ 1 
คุณภาพของ

ผู้เรียน 

ด้านที ่2 คุณภาพ
การจัดการศึกษา 

ด้านที ่3 คุณภาพ
การบริหารจัดการ
ของสถานศึกษา 

คะแนนเต็ม 50 คะแนน 20 คะแนน 30 คะแนน 100 คะแนน 
มาตรฐานการศึกษา 
นอกระบบ ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

42.82 17.00 23.80 83.62 ดีเลิศ 

มาตรฐานการศึกษา
ต่อเนื่อง 

45.72 16.00 23.80 85.52 ดีเลิศ 

มาตรฐานการศึกษา 
ตามอัธยาศัย 

48.25 14.94 23.80 86.99 ดีเลิศ 

คะแนนเฉลี่ย จากผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 85.37 ดีเลิศ 
หมายเหตุ  
ส าหรับคะแนนท่ีจะกรอกลงในชอง “คะแนนผลการประเมินคุณภาพ ดานท่ี 3 คุณภาพการบริหารจัดการของ
สถานศึกษา” ให้น าคะแนนจากผลการประเมินคุณภาพด้านการบริหารจัดการของสถานศึกษา ที่ประเมินไว้ในบทที่ 2 
ไปใส่ในช่อง “คะแนนผลการประเมินคุณภาพ ด้านที่ 3 คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา” ในมาตรฐาน
การศึกษาแต่ละประเภท (ใช้คะแนนเดียวกัน) เนื่องจากเป็นมาตรฐานท่ีใชประเด็นการพิจารณารวมกันในทุกประเภท
การศึกษา 

 

 ท้ังนี้ จากการสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เมื่อน าคะแนน
เฉลี่ยจากทุกมาตรฐานท่ีไดในภาพรวม ไปเทียบกับเกณฑแระดับคุณภาพ พบวา สถานศึกษามีผลการประเมินตนเองใน
ภาพรวม อยูในระดับ ดีเลิศ มีคะแนนรวมเทากับ 85.37 คะแนน และเมื่อพิจารณา ผลการประเมินตนเองตาม
มาตรฐานการศึกษาแตละประเภท สามารถสรุปผลการประเมินตนเอง ไดดังนี้ 
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สรุปผลการประเมินตนเอง ประเภทการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ระดับคุณภาพจากผลการประเมินคุณภาพ 

จากการประเมินตนเองของสถานศึกษา สามารถสรุปไดวา สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยูในระดับ ดีเลิศ 

 

ผลการด าเนินงาน ร่องรอย และหลักฐานที่สนับสนุนผลการประเมินคุณภาพ 
  ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ จากผลการจัดการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวาผูเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสอดคลองกับหลักสูตร
สถานศึกษา โดยใชขอมูลรายงานผลคะแนนเฉล่ียผลการสอบปลายภาคเรียนของผูเรียนทุกระดับการศึกษาในรายวิชา
บังคับของสถานศึกษา ท่ีเป็นไปตามแผนการลงทะเบียนเรียนท่ีก าหนดไวในหลักสูตรสถานศึกษาของปีงบประมาณ 
2564 คือ ภาคเรียนท่ี 2/2563 และ 1/2564  เปรียบเทียบกับคาคะแนน เปูาหมายท่ีสถานศึกษาก าหนดไว ผลการ
ด าเนินงาน ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีรอยละเฉล่ียของจ านวนวิชาบังคับท่ี
มีผลคะแนนเฉล่ียปลายภาคเรียนท่ี 2/2563 และ 1/2564 สูงกวา คาคะแนนเปูาหมายท่ีสถานศึกษาก าหนดไว 
สถานศึกษาไดด าเนินการจัดการศึกษา ใหกับผูเรียน เพื่อน าความรูพื้นฐานไปใชในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การศึกษา
ตอในระดับท่ีสูงขึ้น การท างานหรือการประกอบอาชีพได ซึ่งสูงกวาคาเปูาหมายท่ีก าหนด โดยมีการด าเนินงาน
เกี่ยวกับ การพัฒนาความรูพื้นฐานไปใชในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้น การท างานหรือการ
ประกอบอาชีพ ใหกับผูเรียนในปีงบประมาณ 2564 โดยมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบท่ีหลากหลาย ใหผูเรียนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะหแ คิดอยางมีวิจารณญาณ และแลกเปล่ียนความคิดเห็นรวมกับูอื่น เพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพมากขึ้นตอไป  มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการสงเสริม สนับสนุน
ใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะท่ีดี มีสรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมท่ี
สงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมคานิยม และคุณลักษณะท่ีดี มีแบบประเมินคุณธรรมตามพฤติกรรม
บงช้ีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพ 
    ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีจุดท่ีควรพัฒนาท่ีคุณภาพของ
ผูเรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดานผูเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
ระดับปานกลาง มีความสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา ผูเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานมีความสามารถในการใช
เทคโนโลยีดิจิทัลยังไมมากเทาทีค่วร และผูเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานมีความสามารถในการอาน การเขียน ยังไมคลองมาก
เทาที่ควร แนวทางการพัฒนาคุณภาพ โดยสถานศึกษาควรพัฒนาดานการจัดการเรียนรูของผูเรียนตามหลักสูตร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับท่ีสูงขึ้น 
โดยน าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาวิเคราะหแ และหาแนวทางในการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น จัดใหมีการ
พัฒนาคุณภาพส่ือและกระบวนการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมีความหลากหลายรูปแบบ เชน การเรียนปรับ
พื้นฐาน การสอนเสริม คายทักษะวิชาการ ใบงาน การเรียนรูดวยโครงงาน การเรียนรูดวยรูปแบบออนไลนแ เป็นตน 
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เพื่อใหผูเรียนมีทักษะตามสาระการเรียนรู รวมท้ังการน าความรู ความสามารถ ไปใชในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
การศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้น การท างาน และการประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสม  ตลอดจนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนท่ีสูงขึ้น และการติดตามการน าความรูไปใช หรือประยุกตแใชของผูจบการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
 

 ความต้องการการส่งเสริม สนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด 
ตองการให ส านักงาน กศน. จังหวัดลพบุรี จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของ

ครูผูสอนดานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนอยางตอเนื่องเป็นประจ าทุกปี อยางนอยปีละ 1 ครั้ง เพื่อยกระดับ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนใหสูงขึ้น  

 

สรุปผลการประเมินตนเอง ประเภทการศึกษาต่อเนื่อง 
 ระดับคุณภาพจากผลการประเมินคุณภาพ 

จากการประเมินตนเองของสถานศึกษา สามารถสรุปไดวา สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ตอเนื่อง อยูในระดับ ดีเลิศ 

 

ผลการด าเนินงาน ร่องรอย และหลักฐานที่สนับสนุนผลการประเมินคุณภาพ 
   ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีการศึกษาสภาพบริบท หรือ
ความตองการ หรือความจ าเป็นของกลุมเปูาหมายในชุมชน สังคม และนโยบายของหนวยงานตนสังกัด เพื่อน ามาใช
เป็นขอมูลในการจัดหา หรือจัดท า หรือพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตอเนื่องทุกหลักสูตรตามความตองการของ
กลุมเปูาหมาย มีการจัดหา หรือจัดท า หรือพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตอเนื่องทุกหลักสูตรท่ีมีองคแประกอบส าคัญ
ครบถวน ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวย ความเป็นมา จุดมุ งหมายหรือวัตถุประสงคแกลุมเปูาหมาย ระยะเวลา 
โครงสรางหลักสูตร ส่ือการเรียนรู  การวัดและประเมินผล และเกณฑแการจบหลักสูตร ไดเสนอหลักสูตรการศึกษา
ตอเนื่อง ใหคณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบ และอนุมัติโดยผูบริหารสถานศึกษากอนน าไปใชจัด
กระบวนการเรียนรู จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเช้ือไวรัส COVID–19 สถานศึกษาไดพัฒนาจัดท าหลักสูตรการ
แปรรูปสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพ จ านวน 3 ช่ัวโมง และหลักสูตรการท าเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ จ านวน 5 ช่ัวโมง เพื่อให
มีการจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับสถานการณแ โดยมีจุดมุงหมาย หรือวัตถุประสงคแของการจัดเพื่อพัฒนาอาชีพ 
พัฒนาทักษะชีวิต และพัฒนาสังคมและชุมชน อีกท้ังยังน าหลักสูตรท่ีมีการพัฒนารวมกันท้ัง 11 อ าเภอ มาใชรวมกัน
เพื่อเป็นแนวทางการด าเนินงานตามนโยบายของส านักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี และส านักงาน กศน. ตอไป และมี
ผูเรียนการศึกษาตอเนื่อง จ าแนกเป็นผูจบหลักสูตรการศึกษาตอเนื่องท่ีน าความรูไปใชจนเห็นเป็นประจักษแ โดยใชแบบ
ติดตามผูเรียนหลังจบหลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง  (กศ.ตน.22) และแบบสรุปการติดตามผูเรียนหลังจบหลักสูตร
การศึกษาตอเนื่อง และการวัดและประเมินผลผูเรียนการศึกษาตอเนื่องท่ีเป็นระบบตามแบบท่ี ก าหนดไวในคูมือการ
จัดการศึกษาตอเนื่อง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)  
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แนวทางการพัฒนาคุณภาพ 
ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีจุดท่ีควรพัฒนาท่ีคุณภาพการ

จัดการเรียนรูการศึกษาตอเนื่อง  ดานหลักสูตรการศึกษาตอเนื่องมีคุณภาพ วิทยากรการศึกษาตอเนื่องมีความรู 
ความสามารถ หรือประสบการณแตรงตามหลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง การติดตามการน าความรูไปใช หรือประยุกตแใช
ของผูจบการศึกษาตอเนื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพ สถานศึกษาควรมีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตอเนื่องท่ีมี
คุณภาพมากขึ้น สงเสริมสนับสนุนใหวิทยากรหรือผูจัดการเรียนรูการศึกษาตอเนื่อง ไดรับการพัฒนาศักยภาพดาน
ความรู ความสามารถ หรือประสบการณแตรงตามหลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง และการจัดท าหลักสูตรการศึกษา
ตอเนื่องใหสอดคลองกับกลุมเปูาหมายและความตองการของผูเรียน เห็นได้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเช้ือไวรัส 
COVID–19 สถานศึกษาไดพัฒนาจัดท าหลักสูตรการแปรรูปสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพ จ านวน 3 ช่ัวโมง และหลักสูตร
การท าเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ จ านวน 5 ช่ัวโมง เพื่อใหมีการจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับสถานการณแ โดยมี
จุดมุงหมาย หรือวัตถุประสงคแของการจัดเพื่อพัฒนาอาชีพ พัฒนาทักษะชีวิต และพัฒนาสังคมและชุมชน   
 

 ความต้องการการส่งเสริม สนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด 
ตองการให ส านักงาน กศน . จังหวัดลพบุรี จัดใหมีการอบรมพัฒนาศักยภาพวิทยากรดานความรู 

ความสามารถ หรือประสบการณแตรงตามหลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง และการจัดท าหลักสูตรการศึกษาตอเนื่องให
สอดคลองกับกลุมเปูาหมายและความตองการของผูเรียน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของ
ครูผูสอนดานการศึกษาตอเนื่องเป็นประจ าทุกปี และสงเสริมและพัฒนาบุคลากรดานการจัดการศึกษาตอเนื่องให
สามารถจัดการศึกษาตอเนื่องไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เชน ครู บุคลากร วิทยากรจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
อาชีพ การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน และการจัดการเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นตน เพื่อใหวิทยากร หรือผูจัดการเรียนรูการศึกษาตอเนื่องไดรับการพัฒนา
ศักยภาพอยางตอเนื่อง 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง ประเภทการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ระดับคุณภาพจากผลการประเมินคุณภาพ 

จากการประเมินตนเองของสถานศึกษา สามารถสรุปไดวา สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาตาม
อัธยาศัย อยูในระดับ ดีเลิศ 

 

ผลการด าเนินงาน ร่องรอย และหลักฐานที่สนับสนุนผลการประเมินคุณภาพ 
   ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีการออกแบบการจัดกิจกรรมท่ี
สอดคลองกับวัตถุประสงคแ และกลุมเปูาหมายของโครงการ/กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรมสงเสริมการอาน 
เพื่อเสริมสรางศักยภาพประชาชน  มีการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย จูงใจใหผูใชบริการไดเรียนรูดาน
การอานอยางสรางสรรคแตลอดชีวิต เพื่อเสริมสรางปใญญาใหสังคมไดอยางแทจริง  ท าใหผูรับบริการมีความรู หรือ
ทักษะ ประสบการณแจากการเขารวมโครงการ/กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยในรูปแบบตางๆ ท่ีสถานศึกษาจัดขึ้น 
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เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคแของโครงการ/กิจกรรม ไดแก การใหบริการหนังสือ สงเสริมการอาน บอรแด
นิทรรศการวันส าคัญ การจัดกิจกรรมในหองสมุดประชาชนอ าเภอบานหมี่ กศน.ต าบล และบานหนังสือชุมชน เชน 
โครงการหองสมุดประชาชนอ าเภอบานหมี่ งามตา ประชาช่ืนใจ กิจกรรมสงเสริมการอานบานหนังสือชุมชน มี
กิจกรรมท้ังหมด 13  โครงการ ดังนี้ โครงการสรางการเรียนรูและสงเสริมการอาน เพื่ออนุรักษแมรดกไทย โครงการ
สรางสรรคแปใญญา พัฒนาอานเขียน กศน.ต าบลมหาสอน โครงการกศน.ต าบลหินปใก รวมใจพัฒนาและสงเสริมการ
อาน โครงการสงเสริมนิสัยรักการอาน ตนไมพูดได โครงการอานไดทุกวัย ใสใจประชาชนพุคา โครงการสรางเสริมนิสัย
รักการอานกับกิจกรรมฐานความรูของบานหนังสือชุมชน โครงการบานหนังสือมีชีวิตเพื่อสรางนิสัยรักการอานต าบล
สายหวยแกว โครงการเปิดโลก เปิดความคิด สรางมิติการเรียนรูต าบลบางขาม  โครงการอานมาก เพลิดเพลิน เจริญ
ความรู โครงการสงเสริมและสรางนิสัยรักการอานในชุมชน กศน.ต าบลไผใหญ โครงการสรางความใฝุรูมุงสูสังคมรัก
การอาน โครงการสงเสริมการอานและพัฒนาบานหนังสือชุมชน ต าบลหนองทรายขาว โครงการอานยิ้ม  อิ่มสมอง
กิจกรรมหมุนเวียนส่ือบานหนังสือชุมชน กิจกรรมหองสมุดเคล่ือนท่ีส าหรับชาวตลาด มีการประชาสัมพันธแการจัด
กิจกรรม ผานระบบออนไลนแ ผูน าชุมชน และเสียงตามสายในชุมชน เพื่อเป็นการเชิญชวนประชาชนใหเขารวม
โครงการ/กิจกรรมทุกครั้งกอนจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อเป็นการชักชวนประชาชนและแจงใหประชาชนไดทราบถึง
จุดประสงคแการจัดโครงการ/กิจกรรม และผลท่ีประชาชนจะไดรับจากการเขารวมโครงการนั้นๆ ซึ่งหลังจากเสร็จส้ิน
โครงการทางสถานศึกษาไดท าแบบสรุปผลรายงานอยางตอเนื่องทุกครั้งท่ีด าเนินจัดโครงการ/กิจกรรม เป็นการ
ประเมินผลการจัดโครงการนั้นๆ เพื่อใชในการพัฒนา ปรับปรุง แกไข ในการจัดโครงการ/กิจกรรมตรั้งตอไป รวมท้ัง
หองสมุดประชาชนอ าเภอบานหมี่ ใหบริการในดานส่ือออนไลนแ มีความทันสมัยและเป็นชองทางในการเผยแพร 
ประชาสัมพันธแขาวสารขอมูลท่ีเป็นประโยชนแตอผูรับบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเขาถึงขอมูลยุคดิจิตอลเพื่อ
เช่ือมโยงเครือขายการอานและการเรียนรู เพื่อพัฒนาใหประชาชนมีความสามารถในระดับอานคลอง มีความรู ความ
เขาใจ คิดวิเคราะหแ ดานพื้นฐาน และสามารถรับรูขาวสารท่ีถูกตองและทันตอเหตุการณแ สามารถน าความรูท่ีไดไป
พัฒนาการเรียนรูของผูรับบริการอยางมีระบบและมีคุณภาพ  ใหรูจักการอาน การคิด มีความคิดริเริ่มสรางสรรคแและ
การเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน โดยมีผูบริหารและบุคลากรทุกคนรวมกันขับเคล่ือนการด าเนินงาน  ตามหลักการ
ด าเนินงานแบบ PDCA และหลักการบริหารแบบมีสวนรวม  
 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพ 
ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีจุดท่ีควรพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษาตามอัธยาศัย ดานผูจัดกิจกรรมมีความรู ความสามารถในการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย พัฒนาระดับ
ความสามารถในการอานของประชาชนอ าเภอบานหมี่ทุกกลุมเปูาหมายใหไดระดับอานคลอง  เขียนคลอง  และคิด
ค านวณเป็น ประชาสัมพันธแสงเสริมใหภาคีเครือขายทุกภาคสวนมีสวนรวม  ในการจัดกิจกรรมใหมากขึ้น พัฒนาระบบ
ฐานขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร แหลงการเรียนรูตางๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพการใหบริการดวยการจัดท า
และพัฒนาเว็บไซดแเพื่อการอานและบริการแหลงเรียนรูออนไลนแหองสมุดประชาชนอยางตอเนื่อง และเป็นปใจจุบัน  
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 ความต้องการการส่งเสริม สนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด 
ตองการให ส านักงาน กศน. จังหวัดลพบุรี จัดใหมีการอบรมพัฒนาศักยภาพดานผูจัดกิจกรรมใหมี

ความรู ความสามารถในการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยอยางตอเนื่อง และทันตอการเปล่ียนแปลงของเหตุการณแ
ปใจจุบัน และไดรับการสนับสนุนในเรื่อง  งบประมาณในการจัดกิจกรรม การจัดหาส่ือท่ีทันสมัยเหมาะสมกับทุกชวงวัย
ของผูรับบริการและสอดคลองกับความตองการของกลุมเปูาหมาย เพื่อสงเสริมการอานทุกกลุมปูาหมาย 
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ภาคผนวก 
 

 ประกาศใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายใน 
ของสถานศึกษา 

 คาเปูาหมายเพื่อใชในการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน 
การศึกษาของสถานศึกษา 

 ค าส่ังแตงตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 รองรอย และหลักฐานที่ส าคัญจากการด าเนินงานตามสภาพจริงของสถานศึกษาที่
สนับสนุนการด าเนินงานของสถานศึกษา 
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ร่องรอย และหลักฐานท่ีส าคัญจากการด าเนินงานตามสภาพจริงของสถานศึกษาท่ี
สนับสนุนการด าเนินงานของสถานศึกษา 

 

มาตรฐานการศกึษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียนการศกึษานอกระบบระดับการศกึษาข้ันพืน้ฐาน 
ผลการด าเนนิงาน 
         ประเด็นการพิจารณาที่ 1.1  ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี สอดคล้องกับหลักสูตร
สถานศึกษา 
 ตาราง  :  เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนน ปลายภาคเรียนท่ี 2/253 และ 1/2564 เปรียบเทียบกับเปูาหมาย 
ระดับประถมศึกษา 
 

รายวิชาบังคับ 
ปลายภาคเรียน 

ค่าเป้าหมาย
ที่ต้ังไว ้

ผลการเปรียบเทียบ
คะแนน 

(ต่ ากว่า/สูงกว่า) 
2/2563 1/2564 เฉลี่ย 

1. ทักษะการเรียนรู 16.86 19.20 18.03 17.41 สูงกว่า 

2. สาระความรูพ้ืนฐาน 
   - วิชาภาษาไทย 
   - วิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
   - วิชาคณิตศาสตรแ 
   - วิชาวิทยาศาสตรแ 

 
19.13 
10.67 
23.00 
22.67 

 
22.40 
21.64 

- 
19.09 

 
20.76 
16.15 
23.00 
20.88 

 
16.28 
12.67 
14.61 
19.81 

 
สูงกว่า 
สูงกว่า 
สูงกว่า 
สูงกว่า 

3. สาระการประกอบอาชีพ 
   - วิชาชองทางการเขาสูอาชีพ 
   - วิชาทักษะการประกอบอาชีพ 
   - วิชาการพัฒนาอาชีพใหมีอยูมีกิน 

 
22.85 
15.50 
21.62 

 
15.60 
17.13 
16.40 

 
19.22 
16.31 
19.01 

 
18.99 
17.98 
12.60 

 
สูงกว่า 
ต่ ากว่า 
สูงกว่า 

4. สาระทักษะการด าเนินชีวิต 
   - วิชาเศรษฐกิจพอเพียง 
   - วิชาสุขศึกษา พลศึกษา 
   - วิชาศิลปศึกษา 

 
28.00 
31.00 
14.16 

 
22.50 
27.00 
8.50 

 
25.25 
29.00 
11.33 

 
26.50 
21.74 
13.52 

 
ต่ ากว่า 
สูงกว่า 
ต่ ากว่า 

5. สาระการพัฒนาสังคม 
   - วิชาสังคมศึกษา 
   - วิชาศาสนาและหนาท่ีพลเมือง 
   - วิชาการพัฒนาตนเองชุมชน และสังคม 

 
19.00 
20.00 
18.73 

 
17.50 
22.00 
17.20 

 
18.25 
21.00 
17.96 

 
19.27 
19.43 
13.13 

 
ต่ ากว่า 
สูงกว่า 
สูงกว่า 

จ านวนรายวิชาบังคับที่มีคะแนนเฉลี่ยฯระดับสถานศึกษา เทากับหรือสูงกวา คะแนนผลสัมฤทธ์ิที่สถานศึกษาต้ังไว 10 
ค านวณคะแนนรอยละของจ านวนรายวิชาบังคับที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการสอบปลายภาคเรียน เทากับหรือสูงกวา 
คะแนนผลสัมฤทธ์ิที่สถานศึกษาต้ังไว 

71.42 

ค านวณรอยละเฉลี่ยในภาพรวม ประถมศึกษา 71.42 
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ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

รายวิชาบังคับ 

ปลายภาคเรียน 
ค่า

เป้าหมาย
ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
เปรียบเทียบ

คะแนน 
(ต่ ากว่า/สูงกว่า) 

2/2562 1/2563 เฉลี่ย 

1. ทักษะการเรียนรู 13.79 14.80 14.29 14.45 ต่ ากว่า 
2. สาระความรูพื้นฐาน 
   - วิชาภาษาไทย 
   - วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
   - วิชาคณิตศาสตรแ 
   - วิชาวิทยาศาสตรแ 

 
15.90 
10.80 
12.39 
13.38 

 
16.38 
10.64 
11.54 
14.25 

 
16.14 
10.72 
11.96 
13.81 

 
16.83 
11.53 
11.96 
14.07 

 
ต่ ากว่า 
ต่ ากว่า 
เท่ากับ 
ต่ ากว่า 

3. สาระการประกอบอาชีพ 
   - วิชาชองทางการพัฒนาอาชีพ 
   - วิชาทักษะการพัฒนาอาชีพ 
   - วิชาพัฒนาอาชีพใหมีความเขมแข็ง 

 
16.87 
14.05 
15.58 

 
16.58 
15.08 
16.63 

 
16.72 
14.56 
16.10 

 
16.59 
15.65 
18.70 

 

สูงกว่า 
ต่ ากว่า 
ต่ ากว่า 

4. สาระทักษะการด าเนินชีวิต 
   - วิชาเศรษฐกิจพอเพียง 
   - วิชาสุขศึกษา พลศึกษา 
   - วิชาศิลปศึกษา 

 
15.78 
23.60 
17.61 

 
15.29 
21.35 
16.86 

 
15.53 
22.47 
17.23 

 
23.47 
18.95 
16.29 

 

ต่ ากว่า 
สูงกว่า 
สูงกว่า 

5. สาระการพัฒนาสังคม 
   - วิชาสังคมศึกษา 
   - วิชาศาสนาและหนาท่ีพลเมือง 
   - วิชาการพัฒนาตนเองชุมชน และสังคม 

 
13.54 
15.56 
14.33 

 
15.67 
20.54 
16.30 

 
14.60 
18.05 
15.31 

 
16.23 
16.88 
17.78 

 

ต่ ากว่า 
สูงกว่า 
ต่ ากว่า 

จ านวนรายวิชาบังคับท่ีมีคะแนนเฉล่ียฯระดับสถานศึกษา เทากับหรือสูงกวา คะแนนผลสัมฤทธิ์ที่
สถานศึกษาต้ังไว 

5 

ค านวณคะแนนรอยละของจ านวนรายวิชาบังคับท่ีมีคะแนนเฉล่ียผลการสอบปลายภาคเรียน 
เทากับหรือสูงกวา คะแนนผลสัมฤทธิ์ที่สถานศึกษาต้ังไว 

35.71 

ค านวณรอยละเฉล่ียในภาพรวม มัธยมศึกษาตอนตน 35.71 
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

รายวิชาบงัคับ 
ปลายภาคเรียน ค่า

เป้าหมาย
ที่ตั้งไว ้

ผลการเปรียบเทียบ
คะแนน 

(ต่ ากว่า/สูงกว่า) 
2/2563 1/2564 เฉลี่ย 

1. ทักษะการเรียนรู 15.35 17.57 16.46 18.51 ต่ ากว่า 
2. สาระความรพูื้นฐาน 
   - วิชาภาษาไทย 
   - วิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม 
   - วิชาคณิตศาสตรแ 
   - วิชาวทิยาศาสตรแ 

 
12.82 
10.09 
11.89 
15.49 

 
13.61 
10.52 
12.03 
14.62 

 
13.21 
10.30 
11.96 
15.05 

 
15.87 
11.28 
13.56 
18.31 

 
ต่ ากว่า 
ต่ ากว่า 
ต่ ากว่า 
ต่ ากว่า 

3. สาระการประกอบอาชีพ 
   - วิชาชองทางการขยายอาชพี 
   - วิชาทักษะการขยายอาชพี 
   - วิชาการพัฒนาอาชพีใหมีความม่ันคง 

 
17.92 
17.31 
15.44 

 
17.9 
16.2 
15.28 

 
17.91 
16.75 
15.36 

 
18.19 
18.05 
16.29 

 
ต่ ากว่า 
ต่ ากว่า 
ต่ ากว่า 

4. สาระทักษะการด าเนินชีวิต 
   - วิชาเศรษฐกิจพอเพียง 
   - วิชาสุขศึกษา พลศึกษา 
   - วิชาศิลปศึกษา 

 
17.27 
20.25 
16.53 

 
18.37 
19.4 
18.22 

 
17.82 
19.82 
17.37 

 
19.02 
21.82 
17.03 

 
ต่ ากว่า 
ต่ ากว่า 
สูงกว่า 

5. สาระการพัฒนาสังคม 
   - วิชาสังคมศึกษา 
   - วิชาศาสนาและหนาที่พลเมือง 
   - วิชาการพัฒนาตนเองชุมชน และสังคม 

 
15.66 
13.67 
19.3 

 
13.48 
14.7 
17.92 

 
14.57 
14.18 
18.61 

 
14.63 
19.65 
20.49 

 
ต่ ากว่า 
ต่ ากว่า 
ต่ ากว่า 

จ านวนรายวิชาบังคับที่มีคะแนนเฉลี่ยฯระดับสถานศึกษา เทากับหรือสูงกวา คะแนนผลสัมฤทธิ์ที่
สถานศึกษาต้ังไว 

1 

ค านวณคะแนนรอยละของจ านวนรายวชิาบังคับที่มคีะแนนเฉลี่ยผลการสอบปลายภาคเรียน เทากับ
หรือสูงกวา คะแนนผลสัมฤทธิท์ี่สถานศึกษาต้ังไว 

7.14 

ค านวณรอยละเฉลี่ยในภาพรวม มัธยมศึกษาตอนปลาย 7.14 
 

การค านวณคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมทั้งสามระดับ  
(ประถมศึกษา+มัธยมศึกษาตอนต้น+มัธยมศึกษาตอนปลาย)/3     =…………………38.09................. 
จึงน าคะแนนที่ได้ไปแทนค่าตามสูตร ดังนี้ 
    [3/5]  x  10 คะแนน    =……………....……6.................... 
 

น าคะแนนที่ได้เทียบกับเป้าหมายเกณฑ์ระดับคุณภาพ ได้ระดับ.............ปานกลาง……….......... 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา กศน.อ า เภอบานหมี่  ปี งบประมาณ 256 4  | 194 
 

ประเด็นการพิจารณาที่ 1.2 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่ดีตามที่   
สถานศึกษาก าหนด 
เกณฑ์การพิจารณา  
 1. สถานศึกษามีการก าหนดโครงการ กิจกรรม เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยม 
และคุณลักษณะท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 

 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ร้อยละ 

พฤติกรรมตามตัวบ่งชี้ 
ในแต่ละคุณธรรม 

1. โครงการคายวิชาการเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา กศน.
โดยใชรูปแบบ  ฐานการเรียนรู (ครั้งท่ี 1) 

60  68 100 -ซื่อสัตยแ         -สามัคคี 
-มีน้ าใจ          -มีวินัย 
-สุภาพ 

2. โครงการคายวิชาการเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา กศน.
โดยใชรูปแบบ ฐานการเรียนรู (ครั้งท่ี 2) 

60 69 100 -ซื่อสัตยแ         -สามัคคี 
-มีน้ าใจ          -มีวินัย 
-สุภาพ 

3. โครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียนและ
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

60 60 100 -ซื่อสัตยแ         -มีน้ าใจ           
-สุภาพ           -สะอาด           

4. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม
อาชีพเพื่อการมีงานท า 

60 60 100 -ซื่อสัตยแ         -มีน้ าใจ           
-สุภาพ           -สะอาด           

5. โครงการ กศน.อาสา พัฒนาบาน วัด 
โรงเรียน 

100 100 100 -ซื่อสัตยแ         -มีน้ าใจ           
-สุภาพ           -สะอาด           

6. โครงการปูองกันและลดความเส่ียงในการ
แพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 

50 50 100 -ซื่อสัตยแ         -สามัคคี 
-มีน้ าใจ          -มีวินัย 
-สะอาด          -สุภาพ 

7. โครงการสงเสริมความถนัด ความสนใจ 
และความสามารถพิเศษ นักศึกษา กศน.
อ าเภอบานหมี่ 

50 50 100 -ซื่อสัตยแ         -สามัคคี 
-มีน้ าใจ          -มีวินัย 
-สะอาด          -สุภาพ 

8. โครงการสงเสริมการเรียนรู
ประวัติศาสตรแชาติไทยส าหรับนักศึกษา 
กศน.อ าเภอบานหมี่ 

70 71 100 -ซื่อสัตยแ         -รักชาติ         

9. โครงการเรียนรูศาสตรแพระราชา  สูการ
ปฏิบัติเพื่อการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

50 50 100 -ซื่อสัตยแ         -สามัคคี 
-มีน้ าใจ          -มีวินัย 
-สะอาด          -สุภาพ 
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โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ร้อยละ 

พฤติกรรมตามตัวบ่งชี้ 
ในแต่ละคุณธรรม 

10. โครงการคายวิชาการเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา กศน.
โดยใชรูปแบบ ฐานการเรียนรู (ครั้งท่ี 3) 

80 88 100 -ซื่อสัตยแ         -สามัคคี 
-มีน้ าใจ          -มีวินัย 
-สุภาพ 

11. โครงการพัฒนา กศน.ต าบลใหนาอยู สู
การพัฒนาทักษะอาชีพ 
 

150 153 100 -ซื่อสัตยแ         -สามัคคี 
-มีน้ าใจ          -มีวินัย 
-สะอาด          -สุภาพ 

12. โครงการคายวิชาการบูรณาการสาระ
ความรูพื้นฐานนักศึกษา กศน.อ าเภอบาน
หมี ่

80 88 100 -สามัคคี          -มีน้ าใจ          
-มีวินัย            -สะอาด          
-สุภาพ 

13. โครงการพัฒนาทักษะความรู สู 
“การคาออนไลนแ” 
 

150 153 100 -ซื่อสัตยแ         -สามัคคี 
-มีน้ าใจ          -มีวินัย 
-สะอาด          -สุภาพ 

14. โครงการอนุรักษแศิลปวัฒนธรรม และ
ประเพณีทองถิ่น 

75 88 100 -ซื่อสัตยแ         -สามัคคี 
-มีน้ าใจ          -มีวินัย 
-สะอาด          -สุภาพ 

15. โครงการสงเสริมสุขภาพอนามัย 
นักศึกษา กศน.ผานส่ือออนไลนแ "สุขภาพดี 
ชีวีมีสุข" 

132 136 100 -สามัคคี          -มีน้ าใจ          
-มีวินัย            -สะอาด          
-สุภาพ 

16. โครงการปในน้ าใจ พี่สูนอง 50 50 100 -ซื่อสัตยแ         -มีน้ าใจ           
-สุภาพ           -สะอาด           

17. โครงการพัฒนาวิชาการ รายวิชา
วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
รูปแบบออนไลน์ 

100 100 100 -ซื่อสัตยแ         -สามัคคี 
-มีน้ าใจ          -มีวินัย 
-สะอาด          -สุภาพ 

18. โครงการพัฒนาวิชาการ รายวิชา
ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
รูปแบบออนไลนแ 

150 150 100 -ซื่อสัตยแ         -สามัคคี 
-มีน้ าใจ          -มีวินัย 
-สุภาพ 

19. โครงการพัฒนาวิชาการ เติมเต็มความรู 
มุงสูการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ N-NET รูปแบบ
ออนไลนแ 

109 109 100 -ซื่อสัตยแ         -สามัคคี 
-มีน้ าใจ          -มีวินัย 
-สะอาด          -สุภาพ 
-กตัญโูกตเวที  -ประหยัด 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา กศน.อ า เภอบานหมี่  ปี งบประมาณ 256 4  | 196 
 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ร้อยละ 

พฤติกรรมตามตัวบ่งชี้ 
ในแต่ละคุณธรรม 

20. โครงการ สงเสริมการเรียนรูการจัดท า
โครงงานรูปแบบออนไลนแนักศึกษา กศน.
อ าเภอบานหมี่ 

132 133 100 -ซื่อสัตยแ         -สามัคคี 
-มีน้ าใจ          -มีวินัย 
-สะอาด          -สุภาพ 
-กตัญโูกตเวที  -ประหยัด 

21. โครงการเสริมสรางอาชีพ “การคา
ออนไลนแ” 

145 145 100 -ซื่อสัตยแ         -สามัคคี 
-มีน้ าใจ          -มีวินัย 
-สะอาด          -สุภาพ 
-กตัญโูกตเวที  -ประหยัด 

22. โครงการอบรมออนไลนแ นักศึกษา 
กศน.อ าเภอบานหมี่ เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนท่ี 
1/2564 รูปแบบออนไลนแ 

865 865 100 -ซื่อสัตยแ         -สามัคคี 
-มีน้ าใจ          -มีวินัย 
-สะอาด          -สุภาพ 
-กตัญโูกตเวที  -ประหยัด 

 

 2. สถานศึกษามีผูเรียนท่ีผานการประเมินคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด ในระดับ ดีขึ้นไป โดยมีจ านวนไมนอยกวารอยละ 80 ของจ านวนผูเรียน 

 

ระดับ 

ภาคเรียนที่ 2/63 ภาคเรียนที่ 1/64 

จ านวน
ผู้เรียน 

พอใช ้ ดี ดีมาก 
ร้อยละ
ระดับดี
ขึ้นไป 

จ านวน
ผู้เรียน 

พอใช ้ ดี ดีมาก 
ร้อยละ

ระดับดีขึ้น
ไป 

ประถม 64                                                           15 34 15 76.56 54                                                           12 23 19 77.77 
ม.ตน 323 64 177 82 80.18 309 36 189 84 88.34 

ม.ปลาย 506 82 309 115 83.79 502 88 261 153 82.47 
รวม 893 161 520 212 - 865 136 473 256 - 

เฉลี่ย 80.17 เฉลี่ย 82.86 
 

ระดับ จ านวนผู้เข้าประเมิน 
ผลการประเมินคุณธรรมระดับ ดีขึ้นไป 
จ านวน ร้อยละ 

ประถม 118 91 77.11 
ม.ต้น 632 532 84.17 

ม.ปลาย 1,008 838 83.13 
รวม 1,758 1,461 81.47 
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3. สถานศึกษามีผูเรียนท่ีไดรับการยกยอง เชิดชูเกียรติ หรือเป็นแบบอยางท่ีดีในดานท่ีเกี่ยวของกับการมีคุณธรรม 
จริยธรรม คานิยม หรือคุณลักษณะท่ีดี ตามคาเปูาหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 

ระดับ จ านวนผูเรียนท้ังหมด คาเปูาหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด (คน) 

ประถมศึกษา 118 

30 
มัธยมศึกษาตอนตน 632 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 1,008 

รวม 1,758 
 

ตาราง  :  ผูเรียนท่ีไดรับการยกยอง เชิดชูเกียรติ หรือเป็นแบบอยางท่ีดีในดานท่ีเกี่ยวของกับการมีคุณธรรม  
  จริยธรรม คานิยม หรือคุณลักษณะท่ีดี 

 

ท่ี ชื่อ - สกุล ระดับการศึกษา รายละเอียดแบบอย่างที่ดี 
1 นางสาววาสนา โพธิ์ศรี 

 
มัธยมศึกษาตอนตน 

 
คุณธรรมดานความมีน้ าใจ คือ เมื่อมาพบกลุมทุกครั้ง
จะชวยครูกวาดถู ปใดฝุุนช้ันหนังสือ ท าความสะอาด 
บริเวณ กศน.ต าบล อาสาชวยเหลือเกื้อกูลครอบครัว 
ครู และเพื่อนๆ อยูเสมอ ท างานบานรับสงนองๆ ไป
โรงเรียน มีจิตอาสาชวยเหลือชุมชนในการท าความ
สะอาดถนน ทางเทารอบชุมชน 

2 นายบุญเจียง  สิงห์สา มัธยมศึกษาตอนต้น 
 

เป็น ผู้ ท่ีอ่อนน้อมถ่อมตนตามสถานภาพ  และ
กาลเทศะ และต้ังใจเพียรพยายามท าหน้าท่ีการงาน
อย่างต่อเนื่อง ร่วมปฏิบัติหน้าท่ีจนบรรลุผลตามท่ี
ต้องการ โดยไม่กระทบงานอาชีพที่ท าอยู่ 

3 นายสมพร ทองอิ่ม มัธยมศึกษาตอนต้น 
 

เป็นนักศึกษาท่ีมีน้ าใจ มีความจริงใจไม่เห็นแก่ตัว มี
ความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่แบ่งปันต่อนักศึกษาคนอื่นๆ 
ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อตกลง
ของสถานศึกษาและสังคม เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 
ของสถานศึกษา และมีความตรงต่อเวลา มีความ
เสียสละ  เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นในชุมชน เป็นผู้มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน และสังคม  

4 นางส าราญ หาทรัพย์ มัธยมศึกษาตอนตน 
 

มีความซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดี
งาม เพื่อส่วนรวมให้ความช่วยเหลือเพื่อนนักศึกษา
และชุมชนในต าบล และเสียสละใฝ่หาความรู้ หมั่น
ศึกษาเล่าเรียนท้ังทางตรง และทางอ้อม 
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ท่ี ชื่อ - สกุล ระดับการศึกษา รายละเอียดแบบอย่างที่ดี 
5 นางสาวบุษบา ยิ้มอยู่ มัธยมศึกษาตอนตน 

 
มีสัมมาคารวะ มีน้ าใจ ชอบชวยเหลือครูและเพื่อนๆ 
เสมอ มีความขยัน หมั่นเพียร ไมวาจะเป็นเรื่องงานท่ี
เรียน และชวยเหลือพอและแมในการท างาน มีความ
กตัญโูเล้ียงดูบิดา มารดา 

6 นางสาวณิชาภัทร  
เอี่ยมส าอางค์ 

มัธยมศึกษาตอนตน 
 

มีความต้ังใจเพียรพยายาม ท าหนาท่ีการงานอยาง
จริงจังและตอเนื่องในเรื่องท่ีถูกท่ีควรสูงาน  มีความ
พยายาม ไมทอถอย ชวยเหลือครู มีความรับผิดชอบ
กับงานท่ีไดรับมอบหมาย เขารวมกิจกรรมอยาง
สม่ าเสมอ 

7 นายผดุงเดช  โพธิ์ตา มัธยมศึกษาตอนตน 
 

มีคุณธรรมในความกระต้ือรื้อร้นในการท างาน ด้าน
ค ว า ม มี วิ นั ย ต่ อ ต น เ อ ง ใ น ด้ า น ก า ร เ รี ย น 
ขยันหมั่นเพียร เช่ือฟังค าสอนของบิดา มารดาและ
ครูอาจารย์ ไม่แสดงกริยาวาจาก้าวร้าว มีสัมมาคารา
วะ เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ การท างานด้วยความ
ต้ังใจ เป็นผู้มีเหตุผล ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น 

8 นางสาวจิราภรณแ เทแกว มัธยมศึกษาตอนปลาย มีคุณธรรมดานมีวินัย เป็นนักศึกษาท่ีมีความใฝุเรียน
ใฝุรู มีวินัยในการเขาเรียน และรวมกิจกรรมตางๆ
ตามท่ีครูแจง ท าหนาท่ีท่ีตนเองรับผิดชอบไดอยางดี 

9 นายศิริชัย จันทรแวิโรจนแ มัธยมศึกษาตอนปลาย มีคุณธรรมดานมีน้ าใจ เป็นนักศึกษาท่ีมีน้ าใจ ชอบ
ชวยเหลือครู เพื่อนๆ และคนรอบขาง โดยท่ีไมรอ
ความรองขอ มีความเสียสละ และชอบแบงปในใหกับ
คนรอบขาง 

10 นางสาวชุติมา มั่งมี 
 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

มีคุณธรรมในด้านความมีวินัย เป็นผู้เรียนท่ีมีวินัยต่อ
ตนเองในด้านการเรียนและการท างาน มีความ
ขยันหมั่นเพียร มานะเพียรพยายามตลอดจนแก้ไข
ปัญหาด้วยสติสัมปชัญญะ มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง 
ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้ท่ีด้อยกว่า ไม่ทุจริตในการสอบ 
มีความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีและญาติผู้ใหญ่ท่ีมี
พระคุณแก่ตนเอง เช่ือฟังค าสอนของบิดามารดาและ
ครูอาจารย์ ไม่แสดงกริยาวาจาก้าวร้าวเมื่อไม่เห็น
ด้วย แต่จะแสดงความคิดเห็นของตนเองโดยใช้
เหตุผลท่าทีอ่อนน้อมถ่อมตน มีความช่วยเหลือเพื่อน
ในกลุ่มในการเรียนแสวงหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ 
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ท่ี ชื่อ - สกุล ระดับการศึกษา รายละเอียดแบบอย่างที่ดี 
11 นางสาวพิรุณทิพย์   

จูฑะสุวรรณ์ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
เป็น ผู ท่ีอ อนนอมถอมตนตามสถานภาพและ
กาลเทศะ และต้ังใจเพียรพยายามท าหนาท่ีการงาน
อยางตอเนื่อง รวมปฏิบัติหนาท่ีจนบรรลุผลตามท่ี
ตองการ โดยไมกระทบตองานอาชีพที่ท าอยู  

12 นางบังอร ผอบนาค มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

มีกิริยาสุภาพ เรียบรอย แตงกายสะอาด มีความ
กตัญโูกตเวที เมื่อมาพบกลุมไดชวยครูท าความ
สะอาดหองเรียน ตัดหญา เช็ดถู และลางหองน้ า ใน
ดานกิจกรรมการเรียนไดมาเขารวมกิจกรรมของ
สถานศึกษาอยูเป็นประจ า รับผิดชอบงานท่ีไดรับ
มอบหมาย ตรงตามเวลา เชน ใบงาน รายงาน มีจิต
อาสา มีน้ าใจ 

13 นายมีชัย ไชยะพิม มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

มีกิริยาสุภาพ เรียบรอย แตงกายสะอาด มีความ
กตัญโูกตเวที เมื่อมาพบกลุมไดชวยครูท าความ
สะอาดหองเรียน ตัดหญา เช็ดถู และลางหองน้ า ใน
ดานกิจกรรมการเรียนไดมาเขารวมกิจกรรมของ
สถานศึกษาอยูเป็นประจ า รับผิดชอบงานท่ีไดรับ
มอบหมาย ตรงตามเวลา เชน ใบงาน รายงาน มีจิต
อาสา มีน้ าใจ 

14 นางจิตต์ถนอม พานทอง มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

มีคุณธรรม จริยธรรม ด้านน้ าใจ ร่วมสร้างสรรค์ส่ิงท่ี
ดีงามให้เกิดขึ้นในสังคม มีจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม
ท าความสะอาดในสถานท่ีต่างๆ ในชุมชน รักษา
ความสะอาดของห้องเรียน กศน.ต าบลบ้านทราย มี
ความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน วาจาสุภาพ ด้านการมี
วิ นั ย เข้ าร่ วมกิ จกรรมหรื อปฏิ บั ติ ง าน ท่ี ไ ด้ รั บ
มอบหมาย และตรงต่อเวลา มีความสามัคคีร่วม
กิจกรรมกลุ่ม หมู่คณะด้วยความเป็นน้ าหนึ่ง ใจ
เดียวกัน 

15 นายเดชาวัจน์  พานทอง มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

มีคุณธรรมในด้านความสะอาด แต่งกายสะอาดเรียบร้อย 
ทุกครั้งท่ีมาเรียนและมาร่วมกิจกรรม ผลงานท่ีได้รับ
มอบหมาย มีความสะอาดและเป็นระเบียบ วาจาสุภาพ
ใช้ถ้อยค าท่ีเหมาะสม ร่วมกิจกรรม การเรียนรู้การ
ท า ง า น ด้ว ยคว า ม ต้ั ง ใจ  มี ค วา ม เพี ย รพ ย าย า ม
กระตือรือร้น มีวิ นัยและความรับผิดชอบ เข้าร่วม
กิจกรรมและส่งงานตรงตามเวลาท่ีได้รับมอบหมาย 
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ท่ี ชื่อ - สกุล ระดับการศึกษา รายละเอียดแบบอย่างที่ดี 
16 นายปรัชญา  พวงเจริญ 

 
 
 
 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

ด้วยความมุ่งมั่นท่ีจะเรียน  เพื่อน าวุฒิการศึกษาไป
พัฒนางานท่ีท าอยู่  ถึงแม้ว่าจะท างานอยู่ต่างจังหวัด  
แต่ด้วยความรับผิดชอบท่ีมี  นักศึกษาจะติดตามงาน
ด้านการเรียนและกิจกรรมของ กศน.อย่างสม่ าเสมอ  
รู้จักแบ่งเวลา และไม่เคยท าให้มีผลกระทบกับการ
ท างาน 

17 นายปรัชญา มาตย์นอก มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

มีกิริยาสุภาพ เรียบร้อย แต่งกายสะอาด เมื่อมาพบ
กลุ่ม ร่วมกิจกรรม การเรียนรู้การท างานท่ีครูมอบ
หมาบด้วยความต้ังใจ มีความเพียรพยายาม ท างานท่ี
ได้รับมอบหมายเสร็จทันตามก าหนดเวลา  มีภาวะ
ความเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี มีน้ าใจ มีความเสียสละ 
ช่วยเหลือครูและผู้อื่นทุกครั้งท่ีมีโอกาส  

18 นางสาวปิยนุช  พงศ์วิเศษ มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

แ ต ง ก า ย สะ อ า ด  มี กิ ริ ย า สุ ภ าพ  เ รี ย บ ร อ ย  
มีความกตัญโูกตเวที มีน้ าใจ มีวินัย มีความซื่อสัตยแ 
มีความกตัญโูกตเวที ชวยเหลือบิดา มารดา ในดาน
การเรียนไดมาเรียนและ เขารวมกิจกรรมของ
สถาน ศึกษาเกื อบทุกกิ จกรรม  รู จักแบง เวลา
รับผิดชอบงานท่ีตองสง และมีความรับผิดชอบงานท่ี
ตนเองไดรับมอบหมายเสร็จตรงตามเวลา เมื่อมาพบ
กลุมไดชวยครูท าความสะอาดอาคารเรียน สถานท่ี
เรียนตางๆ  

19 นางสมบัติ ศรีจันทร์ดี มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

มีกิริยาสุภาพ เรียบรอย แตงกายสะอาด มีความ
กตัญโูกตเวที เขาวัดท าบุญทุกวันพระ และชอบชวย
ครูท าความสะอาดหองเรียน เมื่อมาพบกลุม ในดาน
กิจกรรมการ เรียนไดมาเขาร วมกิจกรรมของ
สถานศึกษาอยู เป็นประจ า  มี จิตอาสา มีน้ า ใจ 
ช่วยเหลือชุมชน 

20 นางสาวทิพย์ธิดา งามผล มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

มีคุณธรรมดานความมีน้ าใจ วินัย ซื่อสัตยแและสุภาพ 
รวมถึงไดมาชวยงานกศน.ต าบล พัฒนากศน.ต าบล 
ชวยท าความสะอาดบริเวณภายในภายนอกอาคาร
เรียน กศน.ต าบล ในดานการเรียน ไดมาเรียนและ
รวมกิจกรรมของสถานศึกษาเกือบทุกกิจกรรม 
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ท่ี ชื่อ - สกุล ระดับการศึกษา รายละเอียดแบบอย่างที่ดี 
21 นางวรรณ ค าหนุน   

 
มัธยมศึกษาตอนปลาย มีความรับผิดชอบ มีความเสียสละ ชวยเหลือท า

กิจกรรมตางๆ มีกิริยาสุภาพ เรียบรอย แตงกาย
สะอาด มีความกตัญโูกตเวทีท างานดูแลแบงเบา
ภาระของครอบครัว เมื่อมาพบกลุมไดชวยครูท า
ความสะอาดหองเรียน ตัดหญา และมีน้ าใจในการ
ชวยเหลือเพื่อนๆ เชน น าใบงานไปใหเพื่อนท าท่ีบาน 
และ ในดานกิจกรรมการเรียนไดมาเขารวมกิจกรรม
ของสถานศึกษาอยูเป็นประจ า 

22 นางสาวนัชชา ภูทอง มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

มีคุณธรรมดานความมีน้ าใจ วินัย ซื่อสัตยแและสุภาพ 
มีความกตัญโูกตเวทีไดชวยบิดา มารดา รวมถึง
ไดมาชวยในสถานศึกษา กศน.อ าเภอบานหมี่ดวย
ความเต็มใจ ในดานการเรียน ไดมาเรียนและรวม
กิจกรรมของสถานศึกษาเกือบทุกกิจกรรม รูจักแบง
เวลารับผิดชอบงานท่ีตองสง โดยไมกระทบตองาน
อาชีพที่ท าอยู เป็นผูมีน้ าใจชวยเหลือครู  

23 นายธีระพฒันแ ธูปทอง มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

มีกิริยาสุภาพ เรียบรอย แตงกายสะอาด มีความ
กตัญโูกตเวที เมื่อมาพบกลุมไดชวยครูท าความ
สะอาดหองเรียน ตัดหญา เช็ดถู และลางหองน้ า ใน
ดานกิจกรรมการเรียนไดมาเขารวมกิจกรรมของ
สถานศึกษาอยูเป็นประจ า รับผิดชอบงานท่ีไดรับ
มอบหมาย ตรงตามเวลา เชน ใบงาน รายงาน มีจิต
อาสา มีน้ าใจ  

24 นางสาวเขมมินทรา   
จันลอม 
 
 
 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

เป็นนักศึกษาท่ีต้องเล้ียงบุตรอยู่บ้าน  ท าให้ไม่
สามารถไปหางานท าหรือรับจ้างนอกบ้านได้  แต่ด้วย
ความขยัน  ใฝ่เรียนรู้  จึงหัดท าเบเกอรี่ขาย เพื่อให้มี
รายได้มาจุนเจือครอบครัว  และไม่ต้องออกไป
ท างานนอกบ้าน  ค่อยๆ ท างาน  เก็บเล็กผสมน้อย   

25 นางสาวรุงทิวา  หวานเงิน มัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบอาชีพขับรถรับส่งพนักงานโรงงาน  โดยจะ
ขับรถส่งพนักงานในช่วงเช้าและเย็น  ส่วนเวลาว่าง
ในช่วงกลางวัน  ก็จะมาเรียน มาพบกลุ่ม เข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ  อีกท้ังยังรับงานมาท า
ท่ีบ้าน เพื่อให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น  ความขยัน  และ
ความรับผิดชอบของนักศึกษา  ช่วยให้นักศึกษา
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ท่ี ชื่อ - สกุล ระดับการศึกษา รายละเอียดแบบอย่างที่ดี 
ประสบความส าเร็จท้ังในด้านการเรียนและการ
ท างาน 

26 นางนกแก้ว  ทองประเสริฐ มัธยมศึกษาตอนปลาย มีคุณธรรมดานความซื่อสัตย์ สุจริต ในดานการเป็น
ผูน า ( ผูใหญบาน) ของชุมชน ไม่ทุจริตคอร์รัปช่ัน 
ท างานด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ เข้า
ร่ ว มกิ จก ร รมกั บ ชุม ชน  หน่ ว ย ง านอื่ น  และ
สถานศึกษา ร่วมพัฒนาชุมชน และกศน.ต าบล ให้น่า
อยู่  อย่างสม่ าเสมอ 

27 นายทศพล  เช้ือพราหมณแ มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

มีจิตใจแจมใส รักความสะอาดของรางกายและ
เครื่องแตงกาย มีการแสดงทาทางสุภาพ ออนนอม
ถอมตนตอผูอื่น วาจาสุภาพเรียบรอย มีความกตัญโู
กตเวทีไดชวยบิดา มารดา มีความขยันในการเรียน 
เขารวมกิจกรรมท่ีสถานศึกษาก าหนด ดวยความ
สมัครใจ และเป็นผูมีวินัย ปฏิบัติตามกฏระเบียบ
ขอบังคับของสถานศึกษา 

28 นางสาวโชติกา  ยาใหญ มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

มีกิริยาสุภาพ เรียบรอย รักษาความสะอาดท้ัง
รางกายและเครื่องแตงกาย มีกิริยาทาทางสุภาพ 
เรียบรอย วาจาสุภาพ ดูแลชวยเหลือบิดา มารดา 
และครูผูสอน มีความขยัน เขารวมกิจกรรม การ
เรียนรูอยางสม่ าเสมอ มีการออมเงิน ใชจายเงินอยาง
มีเหตุผล มีน้ าใจตอเพื่อนรวมช้ันเรียน และครูผูสอน 
ปฏิบัติตนตามกฏระเบียบขอบังคับ และปฏิบัติตาม
หลักศาสนา 

29 นางสาวภัทรลภา  รุงแสง มัธยมศึกษาตอนปลาย มีคุณธรรมดานความมีน้ าใจ วินัย ซื่อสัตยแและสุภาพ 
มีความกตัญโูกตเวทีไดชวยปูุและยาเล้ียงหลาน 
รวมถึงไดมาชวยในสถานศึกษา กศน.ต าบลชอนมวง
ดวยความเต็มใจ ในดานการเรียน ไดมาเรียนและ
รวมกิจกรรมของสถานศึกษาเกือบทุกกิจกรรม รูจัก
แบ ง เวลารั บ ผิดชอบงาน ท่ีต อ งส ง  มี จิต อาสา
ชวยเหลือและติดตามเพื่อน  และเป็น ผูมีน้ าใจ
ชวยเหลือครู 
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ท่ี ชื่อ - สกุล ระดับการศึกษา รายละเอียดแบบอย่างที่ดี 
30 นางสมพรณ์  วงษ์ค าภา มัธยมศึกษาตอนปลาย มีคุณธรรมดานความมีน้ าใจตอเพื่อนบาน วินัยตอ

อาชีพ ซื่อสัตยแตอลูกคาท่ีมาซื้อของและมีความสุภาพ 
มีเมตตากรุณาตอสัตวแและเล้ียงดูบุตรธิดาใหเป็นคนดี 
รวมถึงไดมาชวยในสถานศึกษา กศน.อ าเภอบานหมี่
ดวยความเต็มใจ ในดานการเรียน เป็นผูมีน้ าใจ
ชวยเหลือครู  และยังเป็นเครือข่ายในการติดตาม
เพื่อนอยู่เสมอ 

31 นายณัฐชานนทแ มีมาก มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

มี คุณธรรมด านความมีน้ า ใจ   มี จิตสาธารณะ
ชวยเหลือตอชมชุนและสังคม มีวินัย ซื่อสัตยแและ
สุภาพ มีความกตัญโูกตเวทีไดชวยบิดา มารดา 
รวมถึงไดมาชวยในสถานศึกษา กศน.อ าเภอบานหมี่
ดวยความเต็มใจ ในดานการเรียน ไดมาเรียนและ
รวมกิจกรรมของสถานศึกษาเกือบทุกกิจกรรม รูจัก
แบงเวลารับผิดชอบงานท่ีตองสง โดยไมกระทบตอ
งานอาชีพที่ท าอยู เป็นผูมีน้ าใจชวยเหลือครู  

32 นางสุภาเพลิน ภิญโญ มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

มีกิริยาสุภาพ เรียบรอย  มีความกตัญโูกตเวที มีจิต
สาธารณะชวยเหลือตอชมชุนและสังคม เมื่อมาพบ
กลุมไดชวยครูท าความสะอาดหองเรียน ตัดหญา 
เช็ดถู และลางหองน้ า ในดานกิจกรรมการเรียนไดมา
เขารวมกิจกรรมของสถานศึกษาอยู เป็นประจ า 
รับผิดชอบงานท่ีไดรับมอบหมาย ตรงตามเวลา เชน 
ใบงาน รายงาน มีจิตอาสา มีน้ าใจ  

33 นายสิทธินนทแ  โต฿ะทอง   มัธยมศึกษาตอนปลาย มีความรับผิดชอบ มีความเสียสละ ช่วยเหลือท า
กิจกรรมต่างๆ มีกิริยาสุภาพ เรียบรอย แตงกาย
สะอาด มีความกตัญโูกตเวทีท างานดูแลแบงเบา
ภาระของครอบครัว เมื่อมาพบกลุมไดชวยครูท า
ความสะอาดหองเรียน ตัดหญา และมีน้ าใจไปรับ
เพื่อนเพื่อมาเรียน ในดานกิจกรรมการเรียนไดมาเขา
รวมกิจกรรมของสถานศึกษาอยูเป็นประจ า  
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ประเด็นการพิจารณาที่  1.3  ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี   
วิจารณญาณ  และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่น 
เกณฑ์การพิจารณา  

 

ตาราง  :  จ านวนผูเขารวมโครงการ 

ท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
จ านวนเป้าหมาย
ตามโครงการฯ 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการฯ 

หมายเหตุ 

ภาคเรียนที่ 2/2563    
1 โครงการคายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักศึกษา กศน.โดยใช
รูปแบบ ฐานการเรียนรู (ครั้งท่ี 1) 

60 68 เกินเป้าหมาย 

2 โครงการคายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษา กศน.โดยใช
รูปแบบ ฐานการเรียนรู (ครั้งท่ี 2) 

60 69 เกินเป้าหมาย 

3 โครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 

60 60  

4 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริม
อาชีพเพื่อการมีงานท า 

60 60  

5 โครงการ กศน.อาสา พัฒนาบาน วัด โรงเรียน 100 100  
6 โครงการปูองกันและลดความเส่ียงในการแพร

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019(COVID-19) 

50 50  

7 โครงการสงเสริมความถนัด ความสนใจ และ
ความสามารถพิเศษ นักศึกษา กศน.อ าเภอบาน
หมี ่

50 50  

8 โครงการสงเสริมการเรียนรูประวัติศาสตรแชาติ
ไทยส าหรับนักศึกษา กศน.อ าเภอบานหมี่ 

70 71 เกินเป้าหมาย 

9 โครงการเรียนรูศาสตรแพระราชา  สูการปฏิบัติ
เพื่อการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

50 50  

10 โครงการคายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษา กศน.โดยใช
รูปแบบ ฐานการเรียนรู (ครั้งท่ี 3) 

80 88 เกินเป้าหมาย 
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ท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
จ านวนเป้าหมาย
ตามโครงการฯ 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการฯ 

หมายเหตุ 

11 โครงการพัฒนา กศน.ต าบลใหนาอยู สูการ
พัฒนาทักษะอาชีพ 

150 153 เกินเป้าหมาย 

12 โครงการพัฒนาทักษะความรู สู  
“การคาออนไลนแ” 

120 122 เกินเป้าหมาย 

รวมทั้งสิ้น 910 941 เกินเป้าหมาย 
ภาคเรียนที่ 1/2564    

1 โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี
ท้องถิ่น 

75 88 เกินเป้าหมาย 

2 โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย นักศึกษา 
กศน.ผ่านส่ือออนไลน์ "สุขภาพดี ชีวีมีสุข" 

132 136 เกินเป้าหมาย 

3 โครงการปันน้ าใจ พี่สู่น้อง 50 50  
4 โครงการพัฒนาวิชาการ รายวิชาวิทยาศาสตร์ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รูปแบบออนไลน์ 
100 100  

5 โครงการพัฒนาวิชาการ รายวิชาภาษาไทย 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รูปแบบออนไลน์ 

150 150  

6 โครงการพัฒนาวิชาการ เติมเต็มความรู้ มุ่งสู่
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ N-NET รูปแบบ
ออนไลน ์

109 109 
 

7 โครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้การจัดท า
โครงงานรูปแบบออนไลนน์ักศึกษา กศน.
อ าเภอบ้านหมี่ 

132 133 เกินเป้าหมาย 

8 โครงการเสริมสร้างอาชีพ “การค้าออนไลน์” 145 145  
9 โครงการอบรมออนไลน์ นกัศึกษา กศน.

อ าเภอบ้านหมี่ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ภาคเรียนท่ี 1/2564 รูปแบบ
ออนไลน ์

865 865 

 

รวมทั้งสิ้น 1,758 1,776 เกินเป้าหมาย 
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ตาราง  :  รอยละของผูเขารวมกิจกรรม 
 

   ท่ี 
จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 

(คน) 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

(คน) 
คิดเป็นร้อยละ หมายเหตุ 

ภาคเรียนที่ 2/2563    
จ านวนนักศึกษา  893 941 100  

 
ภาคเรียน 1/2564    

จ านวนนักศึกษา 865 1,776 100  
 

ประเด็นการพิจารณา สถานศึกษา มีผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่นได้ สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด 

 

คือ  สถานศึกษาคาดวาจะมีผูเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีความสามารถในการคิดวิเคราะหแ  ไตรตรองอยาง
รอบคอบ  โดยใชขอมูลและเหตุผลประกอบการตัดสินใจ  แกไขปใญหาไดอยางถูกตอง สมเหตุสมผล  และสามารถ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นรวมกับผูอื่นได  จ านวน………28……… คน ดังนี้ 

1.  นายประยูร แฟงวัด   
2. นายส าราญ ค าหนุน 
3. นางสาวอรจิรา ไพรวัลยแ 
4. นายณัฐพล กิตติวัฒนากร  
5. นายฐนวรรษ พิมพแประสาน  
6. นางสุภาเพลิน ภิณโญ 
7. นายพีระพงษแ จันรอง 
8. นายสิทธินนทแ โต฿ะทอง 
9. นางสาวรุงฑิตา   พิมล 
10. นายภานุวัฒนแ  จ าเริญรื่น 
11. นางทองจันทรแ สุทธา   
12. นางสาวพนิตตา  การลพ 
13. นางสาวจิราพร  ศรีวงษแ 
14. นางสาวพรชิตา  ภูนาค 
15. นางสาวณิชาภัทร  เอี่ยมส าองคแ 
16. นายจิรวัฒนแ เขียวสะอาด 
17. นางอาภรณแ  ชินบุตรแ 
18. นายมารุต  แจมจ ารัส 
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19. นางสาวสายฝน  คุมบัวลา 
20. นางสาวธนัญญาพร  พลวิเศษ 
21. นางสาวจิรนันทแ กิจชน 
22. นายธนเทพ  สาลิกา 
23. นายวราธร  จารุชลิตากุล 
24. นายศิวัฒ สุขพอ 
25. นายธนวัติ  รัตนประไพ 
26. นางสาวญาดา  เทศนา 
27. นางสาวจันทนา เออวน 
28. นางสาวอดิสา เครือทอง 

 

ประเด็นการพิจารณาที่  1.4  ผู้เรียนการศึกษาชั้นพื้นฐานมีความสามารถในการสร้างสรรค์งาน  ชิ้นงาน
หรือนวัตกรรม 
เกณฑ์การพิจารณา  
 

ตาราง  :  ผู้เรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีสามารถสร้างโครงงานช้ินงาน  ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรือส่ิง    
             ใหม่ท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง   

 

ชื่อครูประจ าต าบล ชื่อโครงาน นักศึกษาผู้ท าโครงงาน รายละเอียดโครงงาน 

นางสาวดวงนภา  
มุมบ้านเซ่า 

ตู้ยาจากเคส
คอมพิวเตอร์ 

นายมารุต  แจ่มจ ารัส ในปัจจุบันเทคโนโลยีการส่ือสารเข้ามามี
บทบาทในชีวิตประจ าวันของผู้คนมาก
ขึ้น ท้ังในการท างานและการงานเพื่อ
ความบันเทิง ดังนั่นอุปกรณ์จึงมีการ
เ สียหายไ ด้  มี การ เป ล่ียนแปลงอยู่
ตลอดเวลา   และผู้จัดท าเล็งเห็นว่า เคส
คอมพิวเตอร์เมื่อไม่ได้ใช้งานหรือเปล่ียน
เคสใหม่ ก็จะต้องมีเคสท่ีไม่ถูกใช้งาน
กลายเป็นขยะ  และส่ิงของเหลือใช้  
ควรมาดัดแปลงให้เกิดประโยชน์มากขึ้น
เพราะขยะบางประเภทสามารถย่อย
สลายได้  ขยะบางประเภทย่อยสลาย
ไม่ไ ด้  ขยะบางประเภทสามารถน า
กลับมารี ไซ เ คิลไ ด้  แม้ แ ต่ตามบ้ าน  
สถานศึกษา  หรือแม้แต่ตามท่ีท างาน
ต่างๆ จะมีเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีเสียหรือ
เครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีไม่ได้ใช้งานแล้วเป็น
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จ านวนมาก  จึงท าให้มีอุปกรณ์จาก
คอมพิวเตอร์หลากหลายชนิดท่ีสามารถ
น ามาดัดแปลงได้ คณะผู้จัดท าเห็นว่า
อุปกรณ์เหล่านี้น่าจะมีประโยชน์มากกว่า
ท่ีจะท้ิงไปเฉยๆ อีกท้ังคณะผู้จัดท าเองยัง
เรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจด้วย  
จึงอยากท่ีจะน าเอาอุปกรณ์เหล่านี้น า
กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ  
รวมท้ังเกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น  
       จากแนวความคิดดังกล่าว  คณะ
ผู้ จั ด ท า สั ง เ ก ต พ บ ว่ า ต า ม บ้ า น  
สถานศึกษา  ท่ีท างานต่างจะมีคีย์บร์อด 
(keyboard) โ ต๊ะ ต้ังคอมพิวเตอร์ 
(Computer Desk) และเคส
คอมพิวเตอร์ (Case Computer) ท่ีเสีย
เป็นจ านวนมาก  ท าให้คณะผู้จัดท าได้
เ กิ ด ค ว า ม คิ ด ท่ี จ ะ เ อ า อุ ป ก ร ณ์
คอมพิวเตอร์มาประดิษฐ์ให้เกิดการใช้ท่ีมี
ประโยชน์จึงเลือกและเคสคอมพิวเตอร์ 
(Case Computer) ท่ีเสียแล้ว มาท า “ตู้
ยาจากเคสคอมพิวเตอร์” ผลงาน
ส่ิงประดิษฐ์จากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
โครงการส่ิงประดิษฐ์  ตู้ยาจากเคส
คอมพิวเตอร์ คือ ตู้ท่ีสามารถใช้งานได้
ง่าย  สะดวก  ประหยัดพื้นท่ีการใช้งาน
และง่ายสะดวกต่อการหายาท่ีต้องการใช้ 
ส าหรับบ้านเรือน คน ท่ีอยู่หอพัก ก็
สามารถน าอุปกรณ์เหลือใช้ตามบ้าน 
สถานศึกษา ท่ีท างานต่างๆ มาท าให้เกิด
ประโยชน์อีกด้วย 

นางสาวพิมลภา  
ซิวประโคน 

กระถางปลูกต้นไม้
แก้มลิงขึ้น   

นางพิมพ์ชนก   
สังเวียนวงษ ์

ชอบปลูกต้นไม้  พืชผักสวนครัวในบ้าน  
แต่เนื่องจากต้องออกไปท างานรับจ้าง
เป็นประจ า จึงไม่ค่อยมีเวลารดน้ าต้นไม้
ท่ี ป ลู ก ไ ว้  จึ ง ห า แ น ว ท า ง ช่ ว ย
ประหยัดเวลาในการรดน้ า  จึ ง เกิ ด
แนวคิดท าโคงงาน กระถางปลูกต้นไม้
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แก้มลิงขึ้น  ท้ังประหยัดเนื้อท่ี  และ
ประหยัดเวลาในการดูแลรดน้ า 

นางสาวสิบสองเมษา 
สามงามเขียว 

ล าโพงจากกระป๋อง นางสาวบุญธิดา  
วงวนปานทรัพยแ 
 

ล าโพงจากกระปอง ถือเป็นการน าวัสดุ
เหลือใช และขยะมูลฝอยท่ีพบเจอใน
ชีวิตประจ าวันอยูบอยๆ อยา ง เชน 
กระปองน้ าอัดลม แกนกระดาษทิชชู 
และกระดาษลังมาประดิษฐแเป็นล าโพง    
โดยใชหลักการในการสะทอนของเสียง
ท าใหเมื่อวางโทรศัพทแมือถือในแทนวาง 
เสียงท่ีไดยินออกมามีระดับเสียงท่ีดังขึ้น 
เพื่อแกปใญหาในชีวิตประจ าวัน และถือ
เป็นการลดรายจาย ในการซื้อล าโพงตาม
ทองตลาด  

นางสาวสิริลักษณ์ 
มั่นคง 

แจกันดอกไม้จาก
ขวดน้ า 

นางสาวพรชิตา  ภูนาค 
 

ประดิษฐแแจกันดอกไมจากขวดน้ า เป็น
วัสดุท่ีสามารถน ามาท าเป็นของใชตาง ๆ 
ได อีกท้ังยังเป็นวัสดุเหลือใชท่ีสามารถ
น ากลับมาใชประโยชนแไดใหม ดัดแปลง
ไดหลากหลาย รูปแบบตามจินตนาการ
และความคิดสรางสรรคแของแตละบุคคล 
ใชเวลาวางใหเกิดประโยชนแ ลดคาใชจาย
และยังสามารถชวยลดขยะท่ีเป็นมลพิษ
ตอส่ิงแวดลอมอีกดวย 

นางธัชกร สมัครการ มหัศจรรย์ปักช า
ยอด 

นางทองจันทร์ สุทธา ล้ินมังกร ตนไมยอดฮิตท่ีปลูกงาย จะ
ปลูกในบานท่ีแสงนอยก็ได หรือจะปลูก
นอกบานกลางแดดรอนก็ แถมยังชวย
ฟอกอากาศภายในบานไดอีกดวยการปใก
ช าชวยเราประหยัดเงินได การปใกช าท า
ใหเรามีตนไมท่ีตองการเพิ่มมากขึ้นโดย
ไมตองจ ายเงิน เพิ่ ม  ตน ล้ินมั งกรใน
กระถางของเราเพียงตนเดียวสามารถ
น าไปขยายพันธุแเพิ่มจ านวนเป็นอีกหลาย
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ตนส าหรับปลูกในบริเวณอื่นๆ โดยท่ีเรา
ไมตองเสียเงินซื้อเพิ่ม ซึ่งวิธีขยายพันธุแ
ล้ินมังกรก็งายมาก เป็นพืชท่ีแตกหนอได
จ านวนมาก จึงนิยมขยายพันธุแดวยการ
แยกหนอ และอีกวิธีหนึ่งท่ีไดตน จ านวน
มากคือ การปใกช าใบ 

นางอารีย์ แดนขุนทด กล่องรังเล้ียงผ้ึงจาก
เศษไม้เหลือใช้ 

นายประภาส  หมทอง น าเศษไม้เหลือใช้น ามาประกอบ วัด
ขนาดให้ได้รูปแบบท่ีพอเหมาะ เป็น
กล่องรังเล้ียงผ้ึง น าไปบริจาคช่วยวัดใน
ชุมชนท่ีมีการเล้ียงผ้ึง เพื่อเพิ่มจ านวน
การเล้ียง 

นางสาวอ าพาพร  
ดวงจันทร์ 

เก้าอี้มหัศจรรย์ 1. นายส าราญ  ค าหนถน 
2. นายทองใส  คลายพงษแ 
3. นางสาวพิมพแพิไล  
ประคองจัด 

โครงงานนี้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับชนิด
และวัสดุเหลือใช้จากเศษไม้ในการท า
เก้าอี้มหัศจรรย์ ศึกษาวิธีการท าเก้าอี้
ม หั ศ จ ร ร ย์ จ า ก เ ศ ษ ไ ม้  เ พื่ อ ใ ห้ มี
ประ สิทธิภาพการใ ช้ ง านของเก้ าอี้
มหัศจรรย์จากวัสดุเหลือใช้ว่าสามารถใช้
ประโยชน์ได้จริงหรือไม่ 

นางสาวกัญณัฐ  
เธียรถาวร 
 

กระถางต้นไม้จาก
ไม้ไผ่ 

1. นายธีรพันธแ สนใจ   
2. น.ส.วิทยา แยมกล่ิน 

มีบ้านท่ีร่มรื่น  ต้นไม้เยอะ เวลาตัดแต่ง
กิ่ ง ต้นไม้   ก็มักจะน าไม้ ไปท้ิงโดยไร้
ประโยชน์  จึงเกิดแนวคิด  ท าโครงงาน
ส่ิงประดิษฐ์  โดยน ากิ่งไม้เล็กๆ ไปตาก
แห้ง มาประดิษฐ์ ประยุกต์เป็นกล่องใส่
ของอเนกประสงค์ ช่วยลดรายจ่าย
ภายในบ้านได้ 
มีความสามารถในการเย็บผ้า  และ
รับจ้างเย็บผ้าโหล  เมื่อมีเศษผ้าเหลือ  
จึงเกิดแนวคิดท าโครงงานส่ิงประดิษฐ์ 
น าเศษผ้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์  โดยน า
เศษผ้ามาเย็บเป็นผ้าห่ม  ผ้าคลุม  พวง
กุญแจ หรืออื่นๆ ท่ีมีความจ าเป็นใช้
ภายในบ้าน ท าให้ ช่วยลดรายจ่ายใน
ครอบครัวได้อย่างมาก 
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นางสาวขนิษฐา  
ศรีสมบูรณ์ 

เกาอี้จากขวดน้ า
พลาสติก 

นางสาวลัดดา  กันหา เนื่องจากขวดพลาสติกในการบรรจุ
เครื่องด่ืมมีเป็นจ านวนมาก ท าให้เกิด
ขยะมูลฝอยพลาสติก ซึ่งเป็นสาเหตุท่ี
ก่อให้เกิดปัญหาส่ิงแวดล้อม เพื่อช่วยลด
ปัญหาขยะ ปัญหาภาวะโลกร้อน เป็น
การน าของท่ีเหลือใช้มาท าให้มีค่า ให้เกิด
ประโยชน์โดยน ามาท าเป็นเก้าอี้ส าหรับ
นั่งเล่น หรือวางไว้ตามมุม หรือจัดเป็น
โต๊ะรับแขก 

นายสุรสิทธิ์ ค านึงผล 
 

อ่างล้างมือจากถัง
น้ ามันเก่า 

 นายภานุพงษแ  ตุนสมจิต    ประดิษฐแ อางลางมือ จากถังน้ ามันเกา 
ในการน าวัสดุ เหลือใชมาท าให เกิด
ประโยชนแสูงสุด โดยการน าถังน้ ามันเกา
ท่ีไม ใชแลวแตยั งคงมีสภาพดีอยู มา
ประดิษฐแเป็นอางลางมือ ท้ังนี้เพื่อเป็น
การสงเสริมการลดขยะและการรณรงคแ
ใหผูคนหันมาสนใจประโยชนแของขยะ
หรือวัสดุท่ีเหลือใชมากขึ้น นอกจากนี้ 
อางลางมือ จากถังน้ ามันเกา สามารถ
เป็นแนวคิดในการสรางรายไดตรงตาม
แนว คิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง เงื่อนไข ท่ีกลาวถึงความรอบรู
และการใชความรู เพื่อประกอบการ 
วางแผน ในการท าส่ิงตางๆ ผลการศึกษา
และจัดท าโครงงาน พบวา การน าถัง
น้ ามันเกา มาประดิษฐแเป็นอางลางมือ 
นั้น ปรากฏวาสามารถใชงานไดจริง 
สวยงาม คงทน ขนาดพอดี  สามารถ
เคล่ือนยายไดงาย 

นางสาวอรวรรณ  
สุขสะอาด 

โซฟาจากขวดน้ า
พลาสติก 

นายจิรวัฒน์  เขียวสะอาด โซฟาจากขวดน้ าพลาสติก ปัจจุบันความ
นิยมในการใช้ขวดพลาสติกในการบรรจุ
อาหารและเครื่องด่ืมมีเป็นจ านวนมาก 
เนื่องจากสะดวกในการใช้งาน หาง่าย
และมีราคาถูก ผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะท าให้
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เกิดขยะมูลฝอยพลาสติก ดังนั้น นาย
จิรวัฒน์  เขียวสะอาด จึงคิดประดิษฐ์
โครงงานโซฟาจากขวดน้ าพลาสติกขึ้น 
เพื่อช่วยลดปัญหาขยะ ปัญหาภาวะโลก
ร้อน และยังเป็นการน าเอาของท่ีเหลือใช้
มารี ไซ เ คิลท าให้มี คุณค่า ท าให้ เกิด
ประโยชน์ได้และน าขยะคืนสู่ส่ิงแวดล้อม
ท่ีดีและยังสามารถน าไปต่อยอดในการ
ท าเป็นเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านได้อีกด้วย 

นางสาวณัติธิดา 
วีระศัย 

 

กระถางต้นไมพู้ดได้ นายวชิรา  มาวัน กระถางต้นไม้พูดได้ เกิดจาก การน าวัสดุ
เหลือใช้จากยางรถยนต์ท่ีไม่ได้ใช้แล้ว
น ามาตัดเป็นรูปทรงกระถางและทาสี 
พร้อมเขียนตัวอักษรต่างๆ เพื่อให้เกิด
การเรียนรู้ ครั้งนี้ท าให้การดัดแปลงท า
วัสดุท่ีเหลือใช้มาใช้ประโยชน์เป็นการลด
รายจ่ายอีกอย่างหนึ่ง 

นางสาวชนม์ณกานต์  
โภคา 
 

กระเป๋าใส่เหรียญ
จากขวดพลาสติก 

1. นางสาวจิราพร ศรีวงษแ
2. นายณรงฤทธิ์  
    ทับศฤงฆรา 
3. นางสาวชญานี ครุฑจีน 
4. นายกรรณแชัย  
    พรหมเมือง 
 

ท ากระเป๋าใส่เหรียญจากขวดพลาสติก
เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านท่ีชาวบ้าน คิดค้น
ขึ้นมา คือ น าฝาขวดน้ าพลาสติกมาท า
เป็นทรงของตะกร้า  ซึ่งเป็นการน าของ
กลับมารีไซเคิล และ หาวัสดุได้ง่ายใน
ท้องถิ่น เพราะฝาขวดน้ าท่ีเหลือจากการ
ด่ืม เป็นวัสดุ ท่ีเหลือใช้  จึงไ ด้จัดท า
โครงงานท ากระเป๋าใส่เหรียญจากขวด
พลาสติก ขึ้นมา 

นายวรพล เกตุเผือก การประดิษฐ์
กระถางต้นไม้จาก
ขวดพลาสติก 

1. นางสุภาเพลิน ภิญโญ 
2. นายกองแกว แสนวงษา 
 

การประดิษฐ์กระถางต้นไม้จากขวด
พลาสติกสามารถท าได้ง่าย เนื่องจาก
ขวดพลาสติกมีรูปทรงแปลกใหม่สะดุด
ตา สามารถน ามาประดิษฐ์ได้เลยโดยไม่
ต้องแต่งเดิม หรือตัดแปลง เป็นวัสดุ
เหลือใช้ ท่ีหาได้ง่ายท่ัวไป และวิธีท าไม่
ยากจนเกินไป มีความคงทนแข็งแรง 
สวยงาม ลงพื้ น ท่ี ในการ เพาะปลูก 
สามารถน าไปตกแต่งสวนหลังบ้าน รั้ว
รอบๆบ้านหรือตามต้องการ เป็นการน า
ขยะพลาสติกก ลับมาใช้ใหม่ ให้ เกิ ด
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ประโยชน์สูงสุด เป็นการลดภาวะโลก
ร้อน ลดปริมาณการเผาชยะท าให้ลด
มลพิษในอากาศ และเป็นการเพิ่มมูลค่า
ให้กับวัสดุเหลือใช้อีกด้วย 

นางสาวสุพัตรา 
สุวรรณธารารัตน์ 

กระถางต้นไม้จาก
โฟม 

1. นายพีระพงษแ  จันรอ 
2. นายทวีกูล ยิ่งค าแหง 
3. นายธนวัฒนแ 
    มัตถะปะโท 
4. นายศุภกร ทิพยและมัย 

โครงงานนี้ศึกษาคนควาเกี่ยวกับชนิด
และวัสดุในการท ากระถางตนไมโดยใช
โฟมเหลือใช ศึกษาวิธีการท ากระถาง
ตนไมจากโฟมเหลือใช ประสิทธิภาพการ
ใชงานของกระถางตนไมจากโฟมเหลือใช
วาสามารถใชประโยชนแไดจริงหรือไม 

นางสาวจันทิพย์มาพร 
กินจ าปา 

กระถางต้นไม้จาก
ไม้ไผ่ 

นายธนเทพ   สาลิกา 
 

ประดิษฐแกระถางตนไมจากไมไผ ไมไผมี
ความแข็งแรงทนทานสูง เป็นวัสดุในการ
น ามาท าของใชต างๆ อีก ท้ังยังวัสดุ
ทองถิ่นหางาย ท่ีมักเจอไดตามสวนหรือ
ตามบานท่ัวไปดัดแปลงไดหลากหลาย
รูปแบบ ไดท้ังความสวยงามแปลกใหม 
สามารถน ามาประดิษฐแไดเลยโดยไมตอง
แตง เติม หรือดัดแปลง เป็นเศษวัสดุ
เหลือใช ท่ีหาไดงายท่ัวไป และมีความ
คงทนแข็งแรง สวยงาม ดึงดูดความ
สนใจนามอง ลดพื้นท่ีในการเพาะปลูก 
สามารถน าไปตกแตงสวนหลังบาน รั้ว
รอบๆ บาน ขั้นตอนการท า ดังนี้ 
1.น ากระปองน้ าอัดลมท่ีใชแลวลางน้ าให
สะอาด จ านวน 4 กระปอง ตากแดดให
แหง  
2.น ากระปองน้ าอัดลมมาตอกันโดยน า
ปืนกาวยิงกาวใสสวนท่ีเราตอกระปอง
น้ าอัดลมใหติดกัน  จ านวน 4 กระปอง 
๓.น าฟิวเจอรแบอรแด มาตัดเป็นปีกและ
หางเครื่องบินและตกแตงใหสวยงาม 
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นายธัมพิสิฐ ศรีโสภา กระถางต้นไม้จาก
ไม้ไผ่ 

นายวายุ  จันทรแนิ่ม ประดิษฐ์กระถางต้นไม้จากไม้ไผ่ ไม้ไผ่
ด้วยล าต้นสูงใหญ่และมีความแข็งแรง
ทนทานสูง เป็นวัสดุในการน ามาท าของ
ใช้ต่างๆ อีกท้ังยังเป็นวัสดุท้องถิ่นหาง่าย
ท่ีมักเจอได้ตามสวนหรือตามบ้านท่ัวไป 
ดัดแปลงได้หลากหลายรูปแบบ ได้ท้ัง
ความสวยงามแปลกใหม่สามารถน ามา
ประดิษฐ์ได้เลยโดยไม่ต้องแต่งเติมหรือ
ดัดแปลงเป็นเศษวัสดุเหลือใช้ท่ีหาได้ง่าย
ท่ัวไปและมีความคงทนแข็งแรงสวยงาม
ดึงดูดความสนใจน่ามองลดพื้นท่ีในการ
เพาะปลูกสามารถน าไปตกแต่งสวนหลัง
บ้านรั้วรอบๆ บ้านได้ 

นางสาวณัฐาศิริ  
ทองลุม 

The Mirror Case นายจักรพันธแ วิถ ี เพื่อน าเอา Case เครื่องคอมพิวเตอร์ท่ี
ไม่ได้ใช้งานแล้วมาท าเป็นช้ันส าหรับใส่
ของต่างๆ ตามแต่ผู้ใช้ต้องการว่าจะใส่
ของประเภทใด ความพิเศษของช้ันนี้อยู่
ท่ีโครงงาน The Mirror Case สามารถ
ท าโต๊ะเครื่องแป้งสวยๆ จาก IKEA จะ
ช่วยให้ฝันนี้เป็นจริงได้ เพราะมีท่ีเก็บ
ของใช้ต่างๆ ในตัว ให้คุณเก็บมาสคาร่า
และเครื่องประดับได้อย่างเป็นระเบียบ 
หรือจะเลือกวางกล่องเก็บของเพิ่มบน
โต๊ะก็ได้ เราแนะน าให้เลือกโต๊ะเครื่อง
แป้งแบบท่ีมีกระจกในตัว และเลือกใช้
กระจกขยายเพิ่มเติมในสไตล์ท่ีคุณชอบ 

นางสาวณัฐาศิริ  
ทองลุม 

โต๊ะจากขยะเหลือ
ใช้ 

นางสาวกวินนา  
เกื้อหนองขุ่น 

ส่ิงประดิษฐ์ขึ้นโดยใช้เคสคอมพิวเตอร์มา
ประกอบกันเป็นโต๊ะ สามารถใช้งานได้
ง่าย เคล่ือนย้ายไปได้ทุกท่ี และยังช่วย
ลดปริมาณขยะอิ เล็กทอร์นิกส์ ท่ีเพิ่ม
ปริมาณอย่างรวดเร็วและยังสามารถน า
อุปกรณ์เหลือใช้ตามบ้าน สถานศึกษา ท่ี
ท างานต่างๆ มาท าให้เกิดประโยชน์ได้
อีกด้วย 

 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา กศน.อ า เภอบานหมี่  ปี งบประมาณ 256 4  | 215 
 

ประเด็นการพิจารณา สถานศึกษา ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สามารถสร้างในการสร้างสรรค์งาน  
ชิ้นงานหรือนวัตกรรม  สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด 

คือ  สถานศึกษาคาดว่าจะมีผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีสามารถสร้างโครงงานช้ินงาน  ส่ิงประดิษฐ์  งาน
สร้างสรรค์  หรือส่ิงใหม่ท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง  สูงกว่าค่าเป้าหมาย จ านวน………29………. คน ดังนี้ 

 

1. นายมารุต  แจ่มจ ารัส 
2. นางพิมพ์ชนก  สังเวียนวงษ์ 
3. นางสาวบุญธิดา วงวนปานทรัพย์ 
4. นางสาวพรชิตา  ภู่นาค 
5. นางทองจันทร์ สุทธา 
6. นายประภาส  หมทอง 
7. นายส าราญ  ค าหนถน 
8. นายทองใส  คล้ายพงษ์ 
9. นางสาวพิมพ์พิไล  ประคองจัด 
10. นายธีรพันธ์  สนใจ   
11. นางสาวิทยา แย้มกล่ิน 
12. นางสาวลัดดา  กันหา 
13. นายภานุพงษ์  ตุนสมจิต    
14. นายจิรวัฒน์  เขียวสะอาด 
15. นายวชิรา  มาวัน 
16. นางสาวจิราพร ศรีวงษ์ 
17. นายณรงฤทธิ์ ทับศฤงฆรา 
18. นางสาวชญานี ครุฑจีน  
19. นายกรรณ์ชัย พรหมเมือง 
20. นางสุภาเพลิน ภิญโญ 
21. นายกองแก้ว แสนวงษา 
22. นายพีระพงษ์  จันรอ 
23. นายทวีกูล ยิ่งค าแหง 
24. นายธนวัฒน์ มัตถะปะโท 
25. นายศุภกร ทิพย์ละมัย 
26. นายธนเทพ   สาลิกา 
27. นายวายุ  จันทร์นิ่ม 
28. นายจักรพันธ์ วิถ ี
29. นางสาวกวินนา เกื้อหนองขุ่น 
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 ประเด็นการพิจารณาที่ 1.8 ผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐานน าความรู้ ทักษะพื้นฐานที่ได้รับไปใช้หรือ
ประยุกต์ใช้ 
ผลการด าเนินงาน 
 

          คาเปูาหมายท่ีก าหนดไว คือ สถานศึกษามีจ านวนผูจบการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ีสามารถน าความรู ทักษะพื้นฐานท่ีไดรับไปใชหรือประยุกตแใชในการด าเนินชีวิต การประกอบ
อาชีพ หรือเพื่อการศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้น สูงกวาคาเปูาหมาย จ านวน……..221……… คน ดังนี้ 
 

ตาราง  :  ผูจบการศึกษาขั้นพื้นฐานน าความรู  ทักษะพื้นฐานท่ีไดรับไปใชหรือประยุกตแใชในการด าเนินชีวิต  
  การประกอบประกอบอาชีพ หรือเพื่อการศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้น  

 

ระดับ 

ภาคเรียนที่ 2/2563 ภาคเรียนที่ 1/2564 
จ านวน 
ผู้จบ 
(คน) 

ผู้เรียนน า 
ความรู้ไป 
ศึกษาต่อ 

(คน) 

ผู้เรียนน า
ความรู้ไปใช้ใน
การประกอบ

อาชีพ 
(คน) 

รวมจ านวน
ผู้เรียนน า

ความรู้ไปใช ้
(คน) 

จ านวน 
ผู้จบ 
(คน) 

ผู้เรียนน า 
ความรู้ไป 
ศึกษาต่อ 

(คน) 

ผู้เรียนน าความรู้
ไปใช้ในการ

ประกอบอาชีพ 
(คน) 

รวมจ านวน
ผู้เรียนน า

ความรู้ไปใช ้
(คน) 

ประถม 8 6 2 8 10 10 - 10 

ม.ตน 46 37 9 46 44 40 4 44 

ม.ปลาย 57 6 48 54 63 3 56 59 

รวม 111 49 59 108 117 54 60 113 
 

ตารางสรุป  :  ผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐานน าความรู้  ทักษะพื้นฐานท่ีได้รับไปใช้หรือ  ประยุกต์ใช้ในการด าเนิน    
                 ชีวิต การประกอบประกอบอาชีพ หรือเพื่อการศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้น  

 

ระดับ 

ภาคเรียนที่ 2/2563 และ ภาคเรียนที่ 1/2564 
จ านวนผู้จบ 

(คน) 
ผู้เรียนน าความรู้ไปศึกษาต่อ 

(คน) 
ผู้เรียนน าความรู้ไปใช้ในการ

ประกอบอาชีพ 
(คน) 

รวมจ านวนผู้เรียนน า
ความรู้ไปใช ้

(คน) 

ประถม 18 16 2 18 
ม.ต้น 90 77 13 90 

ม.ปลาย 120 9 104 113 
รวม 228 102 119 221 
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มาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง 
ผลการด าเนินงาน 
         ประเด็นการพิจารณาที่ 1.3  ผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่น าความรู้ไปใช้จนเห็นเปน็ประจักษ์หรือ
ตัวอย่างที่ดี 
 

 คาเปูาหมายท่ีก าหนดไว คือ สถานศึกษาคาดวาจะมีผูจบการศึกษา และหรือจ านวนกลุมผูจบการศึกษา
ตอเนื่อง ท่ีมีผลการด าเนินงานท่ีเห็นเป็นประจักษแในพื้นท่ี หรือเป็นตัวอยางท่ีดี สูงกวาคาเปูาหมาย จ านวน....31.....คน 
ดังนี ้

1. นางสาวนารี  ใจมั่น บานเลขท่ี   22 หมู 4 ต าบลไผใหญ อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี จบจากหลักสูตร 
หลักสูตรวิชาการสานตะกราหวายเสนใหญ จ านวน 40 ช่ัวโมง โดยผูเรียนน าความรูท่ีไดไปตอยอดในการเพิ่มเติม 
ปรับเปล่ียนลวดลายใหมีความหลากหลายมากขึ้น เพิ่มตัวเลือกผลิตภัณฑแในการจ าหนายสินคาไดอยางตอเนื่อง และ
สามารถถายทอดความรูประกอบเป็นอาชีพใหแกผูท่ีสนใจไดเป็นอยางดี จนสามารถเป็นวิทยากรได  

2. นางวงษแเดือน  ปใญญาหอม บานเลขท่ี  8 หมู 4 ต าบลไผใหญ อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี จบจากหลักสูตร
วิชาการสานตะกราหวายเสนใหญ จ านวน 4๐ ช่ัวโมง โดยผูเรียนน าความรูท่ีไดไปใชจนเกิดเป็นอาชีพ จ าหนายสินคา
ไดอยางตอเนื่อง สามารถสรางรายไดใหแกครอบครัว 

3. นางเสมียน มาลังวงษแ  บานเลขท่ี  70/1 หมู 2 ต าบลโพนทอง อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี  จบจาก
หลักสูตรการท าเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ จ านวน 5 ช่ัวโมง โดยผูเรียนไดน าความรูท่ีไดจากการเรียนในหลักสูตรน าไป
ฝึกฝนเพิ่มเติมเพื่อใหมีความช านาญและมีคุณภาพมากขึ้น และไดน าไปจ าหนายภายในชุมชน เพื่อสรางรายไดใหกับ
ตนเองมากขึ้น  

4. นางอาภรณแ ชินบุตร บานเลขท่ี  98 หมู 6 ต าบลหนองทรายขาว อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี  จบจาก
หลักสูตรวิชาการสานตะกราหวายเทียม จ านวน 50 ช่ัวโมง โดยผูเรียนท่ีเป็นตัวอยางท่ีดีในการน าความรูไปใชในการ
ประกอบอาชีพ แลวมีการส่ังสินคาตามความตองการของลูกคา โดยสรางชองทางจ าหนายประชาสัมพันธแสินคาทาง
ออนไลนแ โดยมีผูสนใจส่ังผลิตภัณฑแตอเนื่อง เพิ่มมูลคาของสินคาได สรางอาชีพใหมใหกับตนเอง เพิ่มรายไดใหกับ
ครอบครัว 

5. นางสาวเล็ก  ศรัทธาธรรมกุล บานเลขท่ี 97 ต าบลบานหมี่ อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี จบจากหลักสูตรการ
ท าเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ จ านวน 5 ช่ัวโมง โดยการน าความรูท่ีไดรับไปพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนา ฝีมือตนเองสราง
ผลิตภัณฑแพัฒนาใหหลากหลาย สรางรายไดในชวงสถานการณแโควิด - 19 ไดและยังถายทอดความรูใหกับคนในชุมชน 

6. นางสาววรรณิภา เทพแถม บานเลขท่ี 211 หมู 1 ต าบลบางขาม อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี เรียนจบ
หลักสูตร วิชาการสานเสนพลาสติก จ านวน 40 ช่ัวโมง  ท่ีประสบความส าเร็จสามารถน าวิชาท่ีเรียนรูนี้ไปประกอบ
อาชีพ ท าใหมีรายไดเสริม ใหกับครอบครัว โดยการผลิตสินคาตามออเดอรแท่ีลูกคาส่ัง ประชาสัมพันธแ และจ าหนายใน 
ส่ือออนไลนแ Facebook   
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7. นางประทิน  สมานมิตร อยูบานเลขท่ี 145 หมู 1 ต าบลบางขาม อ าเภอบานหมี่  จังหวัดลพบุรี เรียนจบ
หลักสูตร วิชาการท าเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ ท่ีประสบความส าเร็จ ไดน าความรูนี้ไปใชพัฒนาตนเองใชในครัวเรือน  และ
ประกอบอาชีพ โดยการผลิตสินคาตามออรแเดอรแ หรือน าไปฝากขายใหกับรานคาในชุมชน 

8. นางสุภาวิดา จ าปาทอง บานเลขท่ี 31/1 หมู 6 ต าบลเชียงงา อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี       จบจาก
หลักสูตรการท าน้ าพริก จ านวน 30 ช่ัวโมง เรียนวันท่ี 16 - 23 กุมภาพันธแ 2564 โดยน าความรูท่ีไดรับมาปรับสูตรขาย
ภายในชุมชน  เชน การท าน้ าพริกเผา การท าน้ าพริกตาแดง การท าน้ าพริกกากหมู 

9. นางเชา ไวยบุรี  บานเลขท่ี 17 หมู 6 ต าบลเชียงงา อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี จบจากหลักสูตรการท าน้ า 
สมุนไพร เรียนวันท่ี 17-18 กันยายน 2564 โดยมีนางสุภาวิดา จ าปาทอง เป็นวิทยากรใหความรู หลักสูตร 10 ช่ัวโมง 
น าความรูท่ีไดรับจากการเรียนไปตมน้ าสมุนไพรขาย บรรจุใสขวด ถามีงานในชุมชนหรือมีการอบรมก็จะตมไปเป็น
อาหารวางระหวางการอบรมทุกครั้ง  

10. นางนพเกา  ศรีนวลบานเลขท่ี  27 หมู 3  ต าบลบานกลวย อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี จบจากหลักสูตร 
ศิลปจากงานผา จ านวน 50 ช่ัวโมง ไดฝึกอาชีพหลักสูตรวิชาศิลปจากงานผา ไดท ากระเปาผา และไดท าหมวกผา ท่ีมี
สีสันสวยงาม  รูปทรงตางๆ ท าจ าหนายในชุมชนราคาไมแพง ท าใหมีรายไดสามารถท าเป็นอาชีพเสริมได 

11. นางณัฐชีรา สีเหนี่ยง บานเลขท่ี 28/1  หมู 4 ต าบลบานกลวย อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี จบจากหลักสูตร 
ศิลปจากงานผา จ านวน 50 ช่ัวโมง ไดฝึกอาชีพวิชาศิลปจากงานผา และน าความรูท่ีไดไปท ากระเปาผาในรูปแบบตางๆ 
สามารถสรางรายไดใหแกตนเอง สามารถท าเป็นอาชีพเสริมได 

12. นางพานลอง กุมพล บานเลขท่ี  149 หมู 2 ต าบลหนองกระเบียน อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี จบจาก
หลักสูตรวิชาการแปรรูปอาหาร ผูเรียนไดน าความรูท่ีไดจากการเรียนในหลักสูตรน าไปฝึกฝนเพิ่มเติมเพื่อใหมีความ
ช านาญและมีคุณภาพมากขึ้น และไดน าไปจ าหนายภายในชุมชน เพื่อสรางรายไดใหกับตนเองมากขึ้น  สามารถน า
ความรูมาใชจนเกิดอาชีพ สินคามีการประชาสัมพันธแผานส่ือออนไลนแ 

13. นางไพวงษแ สิงหาราโท บานเลขท่ี 115 หมู 2 ต าบลหนองเตา อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี  จบจากหลักสูตร 
วิชาการสานตะกราหวายเสนใหญจ านวน 40 ช่ัวโมง ผูเรียนสามารถน าความรู ท่ีไดรับมาช้ินงานจนมีการ
ประชาสัมพันธแบอกตอกันจนท าใหสามารถสรางรายไดใหกับครอบครัวเพิ่มขึ้น และยังสามารถถายทอดองคแความรู
ใหกับคนในชุมชนท่ีสนใจได  

14. นางเกณิกา  อรรถโชติ บานเลขท่ี  49/4 หมู 5 ต าบลสนามแจง อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี จบจาก
หลักสูตรศิลปะจากงานผา จ านวน 50 ช่ัวโมง เมื่อผูเรียนเรียนจบหลักสูตรแลวน าช้ินงานท่ีเรียนไปน าเสนอใหกับ
ประชาชนหรือเพื่อนๆ ไดรับชมผลงานท่ีเสร็จเรียบรอยแลว เมื่อผูอื่นไดเห็นผลงานแลวก็ช่ืนชอบและจะสอบถามราคา
หรือติดตอพูดคุยกันตกลงช้ือขายกันจนท าใหเกิดรายไดกับผูเรียนบางครั้งผูซื้อมีความตองการสินคารูปแบบตางๆ ก็จะ
สอบถามผูเรียนมา ผูเรียนก็จะมีการเรียนรูเพิ่มเติมในส่ิงท่ีไมทราบเป็นการพัฒนาตนเอง  และสรางรายไดใหกับ
ครอบครัว 

15. นางสาวธนัชชา  สังขแทอง บานเลขท่ี  189/2 หมู 5 ต าบลสนามแจง อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี จบจาก
หลักสูตรศิลปะจากงานผา พรอมอธิบาย/บรรยายรายละเอียด เมื่อผูเรียนเรียนจบหลักสูตรแลวน าช้ินงานท่ีเรียนไป
น าเสนอใหกับประชาชนหรือเพื่อนๆ ไดรับชมผลงานท่ีเสร็จเรียบรอยแลว หรือน าช้ินงานไปวางท่ีท างานประจ า เมื่อ



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา กศน.อ า เภอบานหมี่  ปี งบประมาณ 256 4  | 219 
 

คนเห็นผลงานแลวชื่นชอบก็จะสอบถามราคาหรือติดตอพูดคุยกันตกลงช้ือขายกันจนท าใหเกิดรายไดกับผูเรียนบางครั้ง
ผูซื้อมีความตองการสินคารูปแบบตางก็จะสอบถามผูเรียนมา ผูเรียนก็จะมีการเรียนรูเพิ่มเติมในส่ิงท่ีไมทราบเป็นการ
พัฒนาตนเอง และสรางรายไดใหกับครอบครัว 

16. นางอัญชัญ  กล่ันเช้ือ บานเลขท่ี 38 หมู 2 ต าบลดงพลับ อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี เป็นผูเขารวมและ
ประสบผลส าเร็จหลักสูตรวิชาการท าไมกวาดดอกหญา จ านวน 20 ช่ัวโมง เป็นผูท่ีสามารถน าความรูในเรื่องของการท า
ไมกวาดดอกหญาไปประยุกตแใช ตอยอด จนเกิดเป็นอาชีพได สามารถสรางรายไดใหกับครอบครัวและตนเอง น า
ความรูไปถายทอดใหกับผูอื่นในชุมชน หรือบุคคลท่ีสนใจ พรอมท้ังสามารถประชาสัมพันธแผลิตภัณฑแท่ีตนเองผลิตขึ้น
ในชองทางส่ือตางๆ ได 

17. นางเกษิตา ธนาเกษมภิญญา บานเลขท่ี  42 หมู 5 ต าบลมหาสอน อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรีจบจาก
หลักสูตรท าผามัดยอม จ านวน 30 ช่ัวโมง พรอมอธิบาย/บรรยายรายละเอียด ผูเรียนน าความรูท่ีไดไปไปใชในชีวิต
ประจ า คือ ท าเส้ือมัดยอม ใสเองและขายใหกับเพื่อนบาน พรอมท้ังยังสามารถน าความรูท่ีตนเองมีไปถายทอดความรู
ใหกับผูท่ีสนใจเรียนอีกดวย และสามารถเป็นวิทยากรได 

18. นางสุภาเพลิน ภิณโญ บานเลขท่ี 38  หมู 6 ต าบลบางกะพี้ อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี  จบจากหลักสูตร
หลักสูตรวิชาการสานตะกราหวายเสนใหญ จ านวน 50 ช่ัวโมง ผูเรียนน าความรู ท่ีไดไปตอยอดในการเพิ่มเติม 
ปรับเปล่ียนลวดลายใหมีความหลากหลายมากขึ้น เพิ่มตัวเลือกผลิตภัณฑแในการจ าหนายสินคาไดอยางตอเนื่อง และ
สามารถถายทอดความรูเป็นอาชีพใหแกผูท่ีสนใจไดเป็นอยางดีจนสามารถเปูนวิทยากรได 

19. นางด าดวน พิกุลเงิน บานเลขท่ี 94 หมู 2 ต าบลหนองเมือง อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี   เรียนจบหลักสูตร
วิชาอาหารขนม จ านวน 30 ช่ัวโมง ท่ีประสบความส าเร็จสามารถน าวิชาท่ีเรียนรูนี้ ไปประกอบอาชีพ ท าใหมีรายได
เสริมใหกับครอบครัว โดยการผลิตสินคาออกมาขาย/จ าหนายตามตลาดนัด และหมูบาน ตลอดจนมีการส่ังสินคาไป
งานตางๆ ในหมูบาน 

20. นางจ าปี ชุมใจ บานเลขท่ี 34/4 หมู 6 ต าบลดอนดึง อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี จบจากหลักสูตร วิชาการ 
สานตะกราหวายเสนใหญ จ านวน 40 ช่ัวโมง ผูเรียนไดน าความรูท่ีไดจากการเรียนในหลักสูตรน าไปฝึกฝนเพิ่มเติม
เพื่อใหมีความช านาญและมีคุณภาพมากขึ้น และไดน าไปจ าหนายภายในชุมชน เพื่อสรางรายไดใหกับตนเองมากขึ้น  
สามารถน าความรูมาใชจนเกิดอาชีพ สินคามีการประชาสัมพันธแผานส่ือออนไลนแ  

21. นางชัญญานุช รอยแกว บานเลขท่ี 67/2 หมูท่ี 6 ต าบลดอนดึง อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี จบจาก 
หลักสูตร วิชาการสานตะกราหวายเสนใหญ จ านวน 40 ช่ัวโมง ผูเรียนมีความรูความช านาญในการดัดแปลงลวดลาย
ของการสานตะกราจนมีความช านาญ และสามารถน าความรูท่ีมีไปถายทอดใหกับญาติพี่นองของตนเอง เพื่อสราง
รายได และท าขายในชุมชนและตามส่ือตางๆ 

22. นางสาวสายบัว ส าเริง บานเลขท่ี 76 หมู 3 ต าบลบานชี อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี จบจากหลักสูตร 
วิชาการสานตะกราหวายเสนใหญ จ านวน 40 ช่ัวโมง ผูเรียนไดน าความรูท่ีไดจากการเรียนน าไปพัฒนาตอยอดความรู
เดิมใหมีคุณภาพมากขึ้น และไดน าไปจ าหนายภายในชุมชน เพื่อสรางรายไดใหกับตนเองสามารถน าความรูมาใชจน
เกิดอาชีพเสริม 
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23. นางสนอง  นิ่มตระกูล บานเลขท่ี 38 หมู 4 ต าบลบาน ชี อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี จบจากหลักสูตร
วิชาการประดิษฐแเบาะรองนั่งจากผาดนมือ จ านวน 30 ช่ัวโมง ผูเรียนไดน าความรูท่ีไดจากการเรียนน าไปพัฒนาตอ
ยอดความรูเดิมใหมีคุณภาพมากขึ้น และไดน าไปจ าหนายภายในชุมชน เพื่อสรางรายไดใหกับตนเอง สามารถน า
ความรูมาใชจนเกิดอาชีพเสริม 

24. นางศรีวรรณ  หวังผล บานเลขท่ี 42 หมู 10 ต าบลหินปใก อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี จบจากหลักสูตร
วิชาการสานตะกราหวายเทียม จ านวน 40 ช่ัวโมง หลังจากจบหลักสูตรแลว ผูเรียนน าความรูมาตอยอดพัฒนาฝีมือ  
โดยเริ่มแรก ท าใชเองกอน  หลังจากนั้นเริ่มพัฒนาลวดลายตะกรา และท าจ าหนายโดยรับงานตามท่ีลูกคา ส่ัง  เพื่อลด
ภาระการแบกรับตนทุนการผลิต   

25. นางวันเพ็ญ คลายแจง บานเลขท่ี 150 หมู 3 ต าบลชอนมวง อ าเภอบานหมี่ จบจากหลักสูตรวิชาการสาน 
ตะกราหวายเทียม จ านวน 40 ช่ัวโมง ท่ีไดรับการฝึกฝนจนมีความช านาญและน ามาตอยอดพัฒนาเป็นสินคาเพื่อใชเอง
และเรียนรูที่จะขายเป็นอาชีพเสริมหลังจากการใชเวลาวางใหเป็นประโยชนแ 

26. นางประยงคแ  เฉลิมจันทรแ บานเลขท่ี 111 หมู 2 ต าบลพุคา อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี จบจากหลักสูตร
การสานตะกราหวายเทียม จ านวน 50 ช่ัวโมง โดยการน าความรูท่ีไดรับไปพัฒนาคุณภาพชีวิต ตอยอดเป็นอาชีพเสริม 
สรางรายไดใหกับตนเองและยังถายทอดความรูใหกับคนในชุมชน 

27. นางวิลัย  ขลิบเงิน บานเลขท่ี 31 หมู 2 ต าบลพุคา อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี จบจากหลักสูตรปลูกพืช
สมุนไพรสูภัยโควิด 19 จ านวน 5 ช่ัวโมง โดยการน าความรูท่ีไดรับไปปรับใชในชีวิตประจ าวัน และสามารถน าความรู
ไปถายทอดใหกับคนในชุมชนได 

28. นางจิตตแถนอม  พานทอง บานเลขท่ี 53 หมู 1 ต าบลบานทราย อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี จบจาก 
หลักสูตรการแปรรูปสมุนไพร  พบวา ในชุมชนใหความสนใจในผลิตภัณฑแท่ีได เมื่อผลิตแลวน าแบงปในบานใกลเคียงใช
และไดรับการตอบรับท่ีดี ไดเขารวมกลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรพื้นเมือง และไดผลิตสมุนไพรแปรรูป อาทิ น้ า
กล่ันใบยานาง ยาหมอง น้ ามันมะพราวสกัดเย็น จ าหนายแกประชาชนผูสนใจท่ัวไป รับท าตามค าส่ังซื้อ และจ าหนาย
ในชองทางออนไลนแตางๆ และชองทางผลิตภัณฑแออนไลนแ ของ กศน.อ าเภอบานหมี่ (OOCC) 

29. นางเบญจวรรณ  แกวรัตนแ  บานเลขท่ี 6 หมู 6 ต าบลบานทราย อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี จบจาก
หลักสูตรการแปรรูปสมุนไพร  ผูเรียนไดน าความรูท่ีไดจากการเรียนน าไปพัฒนาตอยอดความรูเดิมใหมีคุณภาพมากขึ้น 
เมื่อผลิตแลวน าแบงปในบานใกลเคียงใชและไดรับการตอบรับท่ีดี ไดเขารวมกลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพร
พื้นเมือง และไดผลิตสมุนไพรแปรรูป อาทิ น้ ากล่ันใบยานาง ยาหมอง น้ ามันมะพราวสกัดเย็น จ าหนายแกประชาชน
ผูสนใจท่ัวไป รับท าตามค าส่ังซื้อ และจ าหนายในชองทางออนไลนแตางๆ และชองทางผลิตภัณฑแออนไลนแ ของ กศน.
อ าเภอบานหมี่ (OOCC) 

30. นางล าไพร  พลายชุมพล  อายุ  59 ปี บานเลขท่ี 53  หมู 6 ต าบลสายหวยแกว อ าเภอบานหมี่  จังหวัด
ลพบุรี เป็นผูเขารวมและประสบผลส าเร็จหลักสูตรจักสานตะกราหวายเสนใหญ จ านวน 40 ช่ัวโมง เป็นผูท่ีสามารถน า
ความรูในเรื่องของการท าตะกราหวายเสนใหญ ไปประยุกตแใช ตอยอด จนเกิดเป็นอาชีพได สามารถสรางรายไดใหกับ
ครอบครัวและตนเอง น าความรูไปถายทอดใหกับผูอื่นในชุมชน หรือบุคคลท่ีสนใจ พรอมท้ังสามารถประชาสัมพันธแ
ผลิตภัณฑแท่ีตนเองผลิตขึ้นในชองทางส่ือตางๆ ได 
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31. นางสาวประจวบ  วราโพธิ์  บานเลขท่ี 50 หมู 2 ต าบลบางพึ่ง อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี  จบจากหลักสูตร 
วิชาการท าไมกวาดดอกหญา จ านวน 20 ช่ัวโมง ผูเรียนไดน าความรูมาถายทอดใหคนในครอบครัว  เพื่อชวยกันตอ
ยอดสรางอาชีพ  ท าใหครอบครัวมีรายไดเสริม  และยังไดแบงปในไมกวาดดอกหญาใหวัดและโรงเรียนใกลบานอีกดวย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

************************************ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา กศน.อ า เภอบานหมี่  ปี งบประมาณ 256 4  | 222 
 

 

คณะผู้จัดท า 
 

 
ที่ปรึกษา 

1.  นายเธียร เธียรถาวร            ผูอ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี 
2.  นายวันชัย ครามสูงเนิน  รองผูอ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดลพบุร ี
3.  นางเยาวลักษณแ ปูอมกรรณแสวัสด์ิ ผูอ านวยการ กศน.อ าเภอบานหมี่ 
4.  นางสาวพัชรา จงโกรย   ศึกษานิเทศกแช านาญการพิเศษ ส านักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี 
 
คณะผู้จัดท าเอกสาร/ผู้สนับสนุนข้อมูล/วิเคราะห์ 

1. นางเยาวลักษณแ ปูอมกรรณแสวัสด์ิ ผูอ านวยการ กศน.อ าเภอบานหมี่ 
2. นางสาวนิภาพร เช้ือพราหมณแ  ครูวิทยฐานะช านาญการ 
3. ครูอาสาสมัคร กศน. ทุกคน 
4. ครู กศน.ต าบล ทุกคน  
5. นักวิชาการศึกษา ทุกคน 
6. บรรณารักษแอัตราจาง 
 
จัดพิมพ์/รูปเล่ม 

1. นางสาวนิภาพร เช้ือพราหมณแ 
2. นางสาวณัติธิดา วีระศัย 
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