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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 จัดให มีการ
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 

 
 

 
(นางเยาวลักษณแ  ปูอมภกรรณแสวัสดิ์) 
ผูอ านวยการ  กศน.อ าเภอบานหมี่ 

31  ตุลาคม  2565 
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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         4 

 งบประมาณ          4 

 กศน.ต าบล/ศูนยแการเรียนชุมชน       5 

 แหลงเรียนรู         8 

 ภาคีเครือขาย         13 

 ภูมิปใญญา         15 

 แผนปฏิบัติการประจ าปี         19 

 รางวัล เกียรติบัตร การเชิดชูเกียรติท่ีสถานศึกษาไดรับ    26 

 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปีท่ีผานมา    34 

 คาเปูาหมายของสถานศึกษา       38 
 บทที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา       41 

 ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน                
(เฉพาะมาตรฐานท่ี 1 - 2)        42 

 ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตอเนื่อง (เฉพาะมาตรฐานท่ี 1 - 2)  84 

 ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย (เฉพาะมาตรฐานท่ี 1 - 2)        110 

 ผลการประเมินคุณภาพคุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา (มาตรฐานท่ี 3)      128 
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สารบญั (ต่อ) 

 

                                                                                                                           หนา 
 
  บทที่ 3 สรุปผลการประเมินตนเอง และแนวทางการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา          168 

 มาตรฐานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน               169 

 มาตรฐานการศึกษาตอเนื่อง                  170 

 มาตรฐานการศึกษาตามอัธยาศัย                 172 
 

ภาคผนวก                        174 

 ประกาศใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายใน 
ของสถานศึกษา                  175 

 คาเปูาหมายเพื่อใชในการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน 
การศึกษาของสถานศึกษา                 179 

 ค าส่ังแตงต้ังคณะกรรมการประเมินตนเองของสถานศึกษา            194 

 รองรอย และหลักฐานท่ีส าคัญจากการด าเนินงานตามสภาพจริงของสถานศึกษาท่ีสนับสนุน
การด าเนินงานของสถานศึกษา                195 
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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 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งจากการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา สามารถสรุป ไดดังนี้ 

สถานศึกษามีผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยูในระดับ ดีเลิศ มีคะแนนรวมเทากับ 85.71
คะแนน และเมื่อพิจารณาผลการประเมินตนเองตามประเภทการจัดการศึกษาของสถานศึกษา พบวา 

1. มาตรฐานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษามีผลการประเมิน
ตนเอง อยูในระดับ ดีเลิศ มีคะแนนรวมเทากับ 82.43 คะแนน  

2. มาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง  สถานศึกษามีผลการประเมินตนเอง อยูในระดับ ดีเลิศ มีคะแนน
รวมเทากับ 85.03 คะแนน  

3. มาตรฐานการศึกษาตามอัธยาศัย สถานศึกษามีผลการประเมินตนเอง อยูในระดับ ยอดเยี่ยม       
มีคะแนนรวมเทากับ 89.69 คะแนน   

ท้ังนี้ จากการสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
โดยภาพรวมของสถานศึกษา จึงไดมีการก าหนดแนวทางเพื่อรักษาคุณภาพหรือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ท่ีสถานศึกษาคาดวาจะน าไปด าเนินการในปีงบประมาณถัดไป ดังนี้ 

1) สถานศึกษาควรพัฒนาดานการจัดการเรียนรูของผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับ 
ท่ีสูงขึ้น ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยน าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนมาวิเคราะหแ จัดท าแผนการเรียนรู และหาแนวทางในการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
จัดใหมกีารพัฒนาคุณภาพส่ือและกระบวนการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมีความหลากหลายรูปแบบ 
เชน การเรียนปรับพื้นฐาน การสอนเสริม คายวิชาการ ใบงาน การเรียนรูดวยโครงงาน การเรียนรูดวย
รูปแบบออนไลนแ เป็นตน เพื่อใหผูเรียนมีทักษะตามสาระการเรียนรู สามารถคิดวิเคราะหแ คิดอยางมี
วิจารณญาณ และแลกเปล่ียนความคิดเห็นรวมกับผูอื่น รวมท้ังการน าความรู ความสามารถ ไปใชในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน การศึกษาตอระดับท่ีสูงขึ้น การท างาน และการประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสม  
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2) สถานศึกษาควรมีการด าเนินงานใหเป็นไปตามรูปแบบกระบวนการ  PDCA  ตามท่ีไดมีการวาง
แผนการด าเนินงานทุกโครงการ/กิจกรรม รวมกันและควรมีการน าผลขอมูลจากการประเมินผลการ
ด าเนินงานมาเป็นขอมูลในการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานอยางเป็นระบบและตอเนื่องอยางมีคุณภาพ 

 3) สถานศึกษาควรมีการจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินงานในรูปแบบออนไลนแ เพื่อสะดวก และ
รวดเร็วตอผูรับบริการ และตวรจัดท าระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษาใหเป็นปใจจุบันมากขึ้น  และ
น าขอมูลมาวิเคราะหแวางแผนพัฒนาโครงการ/กิจกรรมอยางเป็นระบบ และเป็นไปตามเปูาหมายของ
สถานศึกษา 

 

 คณะกรรมการการประเมินตนเองของสถานศึกษา หวังเป็นอยางยิ่งวา สถานศึกษาจะน าผลการ
ประเมินจากรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ไปใชเป็นขอมูลในการก าหนดแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตอไป 
 
 

ลงช่ือ 
                  (นางเยาวลักษณแ  ปูอมภกรรณแสวัสด์ิ) 

                 ประธานคณะกรรมการประเมินตนเองของสถา 
                 วันท่ี  31  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2565 

 
 
 

     ท้ังนี้ คณะกรรมการสถานศึกษาไดรับทราบผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเป็นท่ีเรียบรอย
แลว และหวังเป็นอยางยิ่งวา สถานศึกษาจะน าผลการประเมินจากรายงานการประเมินตนเ องของ
สถานศึกษา ไปใชเป็นขอมูลในการก าหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไป 
 
     

 

ลงช่ือ 
           (นายกิตติศักดิ์  ศุภพงษแ) 

           ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
      วันท่ี  31  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2565 
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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 
 

 ภารกิจ 
กศน.อ าเภอบานหมี่ เป็นหนวยงานท่ีมีภารกิจในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอัธยาศัย ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต ไดมุงมั่นขับเคล่ือนภารกิจหลักตามแผน                             
พัฒนาประเทศ และนโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีค านึงถึงหลักการบริหารจัดการท้ังในเรื่อง
หลักธรรมาภิบาล หลักการกระจายอ านาจ การใชประโยชนแจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร การมุงเนน
ผลสัมฤทธิ์ และปฏิบัติการดานขอมูลขาวสาร การสรางบรรยากาศในการท างานและการเรียนรู ตลอดจนการใช
ทรัพยากรดานการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพโดยเนนการพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาตอเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัยใน 4 ประเด็นใหญ ประกอบดวย      
การจัดการเรียนรูคุณภาพ การสรางสมรรถนะและทักษะคุณภาพ องคแกร สถานศึกษาและแหลงเรียนรู
คุณภาพ และการบริหารจัดการคุณภาพ อันจะน าไปสูการสรางโอกาสและลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา การ
ยกระดับคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการส าหรับทุกกลุมเปูาหมาย และสรางความพึงพอใจใหกับ
ผูรับริการ โดยด าเนินงานตามนโยบายและจุดเนนการด าเนินงาน ส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 และนโยบายและจุดเนนการด าเนินงาน ส านักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565   
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หลักการ  
กศน. เพื่อประชาชน “ก้าวใหม่ : ก้าวแห่งคุณภาพ” 

  

อัตลักษณ์ 
  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 50 47 97  

23 - ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 400 230 630 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 618 428 1,046 

รวมจ านวน (คน) 1,068 705 1,773 23 
การศึกษาต่อเนื่อง     
1. โครงการศูนยแฝึกอาชีพชุมชน     
    - 1 อ าเภอ 1 อาชีพ   1 16 17 2 
    - พัฒนาอาชีพระยะส้ัน (กลุมสนใจ) 15 382 397 22 

- ช้ันเรียนวิชาชีพ (31 ช่ัวโมงขึ้นไป) 6 318 324 22 
2. โครงการจัดการเรียนรูตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
(กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง) 

15 57 
 

72 22 
 
 
 

3. โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและ
ชุมชน  (กิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน) 

63 
 

94 
 

157 
 

22 

4. โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 

(กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต) 
60 
 

121 
 

181 22 

รวมจ านวน (คน) 160 988 1,148 22 
การศึกษาตามอัธยาศัย     

1. โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี  
พ.ศ. 2565 

17 44 81 5 
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หลักสูตร/ประเภท 
จ านวนผู้เรียน (คน) 

รวมจ านวน 
(คน) 

จ านวนผู้จัดการ
เรียนรู้ 
 (คน) 

ชาย หญิง 

2. โครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนเคล่ือนท่ี 8 44 52 6 

3. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ 
   - กิจกรรมมุมเด็ก 
   - กิจกรรมมุมผู้สูงอายุ 
   - กิจกรรมมุมนิทรรศการ 
   - กิจกรรมมุมหนังสือใหม่ 

483 572 1,055 2 

4. โครงการส่งเสริมการอ่าน 
   - กิจกรรมบ้านหนังสือชุมชน 
   - กิจกรรมห้องสมุดชาวตลาด 
   - กิจกรรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน 
   - กิจกรรมนํานักศึกษาเข้าใช้บริการห้องสมุด 
   - กิจกรรมบรรณารักษ์จัดกิจกรรมร่วมกับ    
     ภาคีเครือข่าย 

1,502 1,764 3,266 24 

5. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน  
(กิจกรรมท้ังหมด 13 โครงการ 13 ต าบล) 

94 200 294 13 

6. ผูใชบริการหองสมุดประชาชน 675 596 1,271 2 
รวมจ านวน (คน) 2,779 3,220 6,019 24 

 

หมายเหตุ สถานศึกษาสามารถปรับเปล่ียนแบบโครงสรางตารางขางตนใหเหมาะสมไดตามความตองการ                    
และเป็นไปตามขอมูลจริงของสถานศึกษา โดยขอมูลตองสะทอนถึงจ านวนผูเรียน ผูรับบริการ และจ านวนผูจัดการ
เรียนรู 
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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...........  - 2 - - 2 
อัตราจาง - - - - - 
  - บรรณารักษแ - 1 - - 1 
  - ครูศูนยแการเรียนชุมชน  - - - - - 

รวมจ านวน (คน) - 24 3 - 27 
 

 งบประมาณ (ปีงบประมาณที่จัดท ารายงานการประเมินตนเอง) 

- เงินงบประมาณ   2,942,277.62      บาท 
- เงินนอกงบประมาณ   161,477.21         บาท 
 

 รวมจ านวนเงิน  3,103,754.83     บาท 
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 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   

นางนันทภรณแ  สุนทโร 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   

นางสาวกิตติวรา   
เรืองข า 

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 

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 

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

ประกาศจัดต้ัง 

หนองเมือง อ าเภอบานหมี่ 
จังหวัดลพบุรี  

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   

นายวรพล  เกตุเผือก 28 เมษายน 2553 

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

นางสาวครองทรัพยแ  
รอดชาวนา 

28 เมษายน 2553 

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

นางสาวณัฐพร  อินไข 28 เมษายน 2553 

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

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

ประกาศจัดต้ัง 

ต าบลไผใหญ อ าเภอบานหมี่ 
จังหวัดลพบุรี 

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   
 

นางสาวเกษรา ไชยจักร 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 

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 
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 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 าบลหนองทรายขาว 

หมูท่ี 4 ต าบล 
หนองทรายขาว อ าเภอ 
บานหมี่ จังหวัดลพบุรี 

กศน.ต าบล 
หนองทรายขาว 
 
 

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 
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แหล่งเรียนรู้ ด้าน ท่ีอยู่/เบอร์โทรศัพท์ ผู้รับผิดชอบ 
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 

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 
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แหล่งเรียนรู้ ด้าน ท่ีอยู่/เบอร์โทรศัพท์ ผู้รับผิดชอบ 
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 

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 

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 
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 

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  

กศน.ต าบลดอนดึง 
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แหล่งเรียนรู้ ด้าน ท่ีอยู่/เบอร์โทรศัพท์ ผู้รับผิดชอบ 
จังหวัดลพบุร ี

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 

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 
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แหล่งเรียนรู้ ด้าน ท่ีอยู่/เบอร์โทรศัพท์ ผู้รับผิดชอบ 
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 
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 
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ภาคีเครือข่าย 
(กลุ่ม องค์กร และหน่วยงาน) 

ที่ต้ัง/ที่อยู่ 

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 
องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงงา หมู 3 ต าบลเชียงงา อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี 

องค์การบริหารส่วนตําบลบางขาม หมู 1 ต าบลบางขาม อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี 

องค์การบริหารส่วนตําบลบางกะพี้ดงพลับ หมู 2 ต าบลบางกะพี้ อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี 

องค์การบริหารส่วนตําบลบางพึ่ง หมู 9 ต าบลบางพึ่ง อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี 

องค์การบริหารส่วนตําบลบานชี หมู 1 ต าบลบานชี อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี 

องค์การบริหารส่วนตําบลบานกลวย เลขท่ี 3 หมู 3 ต าบลบานกลวย อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี 

องค์การบริหารส่วนตําบลไผใหญ หมู 4 ต าบลไผใหญ อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี 

องค์การบริหารส่วนตําบลมหาสอน เลขท่ี 72 หมู 2 ต าบลมหาสอน อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี 

องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดึง หมู 2 ต าบลดอนดึง อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี 
องค์การบริหารส่วนตําบลสายหวยแกว หมู 1 ต าบลสายหวยแกว อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี 

องค์การบริหารส่วนตําบลหินปใก หมู 5 ต าบลหินปใก อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี 

องค์การบริหารส่วนตําบลบานทราย หมู 4 ต าบลบานทราย อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี 

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองกระเบียน หมู 2 ต าบลหนองกระเบียน อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี 

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองทรายขาว หมู 4 ต าบลหนองทรายขาว อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี 

องค์การบริหารส่วนตําบลสนามแจง หมู 9 ต าบลสนามแจง อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี   

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองเมือง หมู 1 ต าบลหนองเมือง อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี 

องค์การบริหารส่วนตําบลโพนทอง หมู 5 ต าบลโพนทอง อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี 

องค์การบริหารส่วนตําบลชอนม่วง หมู 4 ต าบลชอนม่วง อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองเต่า หมู 5 ต าบลหนองเต่า อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี 
องค์การบริหารส่วนตําบลพุคา หมู 2 ต าบลพุคา อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี 

รวมจ านวน 39 แห่ง 
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 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 

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

นางสาวนวลณกรรณจพร เครือขอน ดานเศรษฐกิจพอเพียง 
 

บานเลขท่ี 88 หมู 3  
ต าบลหนองทรายขาว  
อ าเภอบานหมี่   
จังหวัดลพบุรี 
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บุคคล 
(ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญา ผู้น า) 

ความรู้ ความสามารถ ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ 

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 

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 
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บุคคล 
(ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญา ผู้น า) 

ความรู้ ความสามารถ ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ 

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 

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 
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บุคคล 
(ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญา ผู้น า) 

ความรู้ ความสามารถ ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ 

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.เพ่ือให้สถานศึกษา     
มีฐานข้อมูลผู้ไม่รู้
หนังสือ/ผู้ลืมหนังสือ     
ในพ้ืนที่อําเภอบ้านหมี่ให้
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน   
2.เพ่ือจัดทํา/พัฒนา
หลักสูตร/สื่อการเรียน
การสอนสําหรับจัด
การศึกษาเพ่ือส่งเสริม
การรู้หนังสือ 
3.เพ่ือเพ่ิมอัตราการรู้
หนังสือ และคงสภาพการ
รู้หนังสือ ให้ประชาชน
สามารถอ่านออก เขียนได้ 
คิดเลข เป็นไปตาม
มาตรฐานและหลักสูตร
ที่กําหนด   

ประชาชน 
ในพ้ืนที่ 
ที่ยังไม่รู้
หนังสือ 
หรือลืม
หนังสือ 
 

8 คน 
 
 

อ าเภอบานหมี่ 1 ต.ค. 64 – 
30 ก.ย. 65 

8,000 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจบการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

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

นักศึกษา 
 

1,773 คน อ าเภอบานหมี่ 1 ต.ค. 64 – 
30 ก.ย. 65 

1,285,092.05 

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
- พัฒนาวิชาการ : ร้อยละ 30 
- มีคุณธรรม จริยธรรม : 
  ร้อยละ 50 
- มีอาชีพ มีรายได้ 
  และคุณภาพชีวิตที่ดี : 
  ร้อยละ 20 
 

1.เพ่ือสรางโอกาสทาง
การศึกษาใหกับ
ประชาชนไดอยาง
หลากหลาย 
2.เพ่ือจัดการเรียนรูที่
หลากหลายเนนการ    
ฝึกปฏิบัติจริง มีเจตคติ 

นักศึกษา 1,773 คน อ าเภอบานหมี่ 1 ต.ค. 64 – 
30 ก.ย. 65 

599,110 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
จ านวน

เป้าหมาย 
พื้นที ่ ระยะเวลา งบประมาณ 

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

รวมใจรักสามคัคี 5 ส. 
กศน.อ าเภอบานหมี่ 
 

1.เพ่ือใหมีความรู ความ
เขาใจในการรักษา
สภาพแวดลอมที่ดีใน
สถานศึกษา โดยการ
ปฏิบัติตามหลัก 5 ส. 
2.เพ่ือให้สามารถนํา
ความรู้การบริหาร
จัดการสภาพแวดล้อมไป
ขยายผล กศน.ตําบล  
ได้อย่างเหมาะสม 
3.เพ่ือเสริมสร้างความ
รักความสามัคคีและการ
ทํางานเป็นทีม 

-บุคลากร 
กศน.อําเภอ
บ้านหมี่  
-นักศึกษา 

44 คน อ าเภอบานหมี่ 1 ต.ค. 64 – 
30 ก.ย. 65 

20,000 

จัดการศึกษาพาชุมชน
เขมแข็ง (ชุมชนตนแบบ) 

1.เพ่ือยกระดับ
การศึกษาของประชาชน
ในชุมชนใหสูงข้ึน 
2.เพ่ือสรางอาชีพ สราง
รายได ใหกับประชาชน
ในชุมชน 
3.เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนสามารถพ่ีงพา
ตนเองได้อย่างย่ังยืน 
ดําเนินชีวิตตามศาสตร์
พระราชา             
และหลักปรัชญาของ

- ประชาชน 
ในชุมชน/
หมู่บ้าน 
พ้ืนที่
เป้าหมาย 

ชุมชน/
หมู่บ้าน 
ในพ้ืนที่ 
อําเภอ  
บ้านหมี่ 
ตําบลละ  
1 ชุมชน/
หมู่บ้าน 

อ าเภอบานหมี่ 1 ต.ค. 64 – 
30 ก.ย. 65 

- 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
จ านวน

เป้าหมาย 
พื้นที ่ ระยะเวลา งบประมาณ 

เศรษฐกิจพอเพียง ส่งผล
ให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง
และเป็นต้นแบบให้กับ
ชุมชนอื่นๆ ได้ 

การศึกษาเพ่ือพัฒนา
ทักษะชีวิต 

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

ประชาชน
ทั่วไป 

167 คน อ าเภอบานหมี่ 1 ต.ค. 64 – 
30 ก.ย. 65 

16,700 

การศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคม
และชุมชน 

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

ประชาชน
ทั่วไป 
 

88 คน อ าเภอบานหมี่ 1 ต.ค. 64 – 
30 ก.ย. 65 

32,550 

สงเสริมการเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

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

ประชาชน
ทั่วไป 

69 คน อ าเภอบานหมี่ 1 ต.ค. 64 – 
30 ก.ย. 65 

23,100 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
จ านวน

เป้าหมาย 
พื้นที ่ ระยะเวลา งบประมาณ 

ขับเคลื่อนการพัฒนา
การศึกษาท่ีย่ังยืน 
กิจกรรมสงเสริมศูนยแฝึก
อาชีพชุมชน  
กิจกรรม ดังน้ี 
1) กิจกรรมพัฒนาอาชีพ
ระยะสั้น (กลุมสนใจ      
ไมเกิน 30 ชั่วโมง) 
2) กิจกรรมชั้นเรียนวิชาชีพ  
(31 ชั่วโมงข้ึนไป)  
3) กิจกรรม 1 อ าเภอ 1 
อาชีพ 

1.เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ 
และได้รับการพัฒนา
ทักษะในการประกอบ
อาชีพ 
2.เพ่ือให้ความรู้การใช้
เทคโนโลยีในการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า 
ขยายช่องทางการ
จําหน่ายสินค้าไปยัง
ผู้บริโภคภายใต้แบรนด์ 
กศน.  

ประชาชน
ทั่วไป 

1) 268  คน 
2) 323 คน 
3) 14 คน 

อ าเภอบานหมี่ 1 ต.ค. 64 – 
30 ก.ย. 65 

118,150 
254,000 
11,200 

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. 64 – 
30 ก.ย. 65 

- 

การจัดและสงเสริมการจัด
การศึกษาตลอดชีวิต เพ่ือ
คงพัฒนาการทางกาย จิต 
และสมองของผูสงูอายุ   

1.เพ่ือใหผูสูงอายุมี
ความรูความเขาใจใน
โรคซึมเศราและรูจักคิด
ในเชิงบวกเพ่ือให
หางไกลกับโรคซึมเศรา 
2.ผูสูงอายุที่เขารวม
กิจกรรมมสีุขภาวะ    
ทางกาย จิต และสมองที่
เหมาะสมกับชวงวัย 
และสามารถดูแลตนเอง
ใหหางไกลโรคซึมเศรา
ไดทั้งรางกายและจิตใจ 
 

ผู้สูงอายุใน
พ้ืนที่อําเภอ
บ้านหมี่ 

490 คน อ าเภอบานหมี่ 1 ต.ค. 64 – 
30 ก.ย. 65 

34,300 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
จ านวน

เป้าหมาย 
พื้นที ่ ระยะเวลา งบประมาณ 

สงเสริมการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

1.เพ่ือใหเกิดกิจกรรม
สงเสริมการอานที่
หลากหลายรูปแบบ 
2.เพ่ือสงเสริมใหนักเรียน 
นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป เกิดทักษะและมี
พัฒนาการดานการอาน              
ที่มีคุณภาพ สามารถอยู
รวมกันในชุมชนไดอยาง
มีความสุข 
3.เพ่ือพัฒนาบุคลากร
ดานการใชสื่อ และการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู
งานการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

- ห้องสมุด
ประชาชน 
- กศน.
ตําบล 
- เด็ก/
เยาวชน  
และ
ประชาชน 
ในพ้ืนที่  
อําเภอ 
บ้านหมี่  
 

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

 

อ าเภอบานหมี่ 1 ต.ค. 64 – 
30 ก.ย. 65 

10,000 

สงเสริมและสรางนิสัยรัก
การอานในชุมชน  
 

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

เยาวชนและ
ประชาชน
ทั่วไป 
 

260 คน 
 

อ าเภอบานหมี่ 1 ต.ค. 64 – 
30 ก.ย. 65 

- 

ศูนยแแนะแนวและ
ประสานงานการศึกษา
พิเศษ 

เพ่ือใหนักศึกษา กศน. 
และประชาชน
กลุมเปูาหมาย ไดรูจัก
ตนเอง รูจักชุมชน 
สิ่งแวดลอม และมีขอมูล
ขาวสารเพียงพอที่จะ
วิเคราะหแและตัดสินใจ
ก าหนดทางเลือกใน

นักศึกษา 100 คน 
 

อ าเภอบานหมี่ 1 ต.ค. 64 – 
30 ก.ย. 65 

- 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
จ านวน

เป้าหมาย 
พื้นที ่ ระยะเวลา งบประมาณ 

การศึกษา การประกอบ
อาชีพ และการด าเนิน
ชีวิตของตนเองไดอยาง
เหมาะสม 

พัฒนาระบบบริหาร
จัดการบุคลากรเพ่ือ
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 

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

บุคลากร 
กศน.อําเภอ
บ้านหมี่   

27 คน อ าเภอบานหมี่ 1 ต.ค. 64 – 
30 ก.ย. 65 

- 

พัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

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

บุคลากร 
กศน.อําเภอ
บ้านหมี่   

27 คน อ าเภอบานหมี่ 1 ต.ค. 64 – 
30 ก.ย. 65 

- 

เสริมสรางการมีสวน
รวมกับภาคีเครือขาย 

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

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

-ภาค ี
เครือข่าย 
-บุคลากร 
กศน.  

 

อ าเภอบานหมี่ 1 ต.ค. 64 – 
30 ก.ย. 65 

- 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
จ านวน

เป้าหมาย 
พื้นที ่ ระยะเวลา งบประมาณ 

และการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

นิเทศ ก ากับ 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. 64 – 
30 ก.ย. 65 

- 
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รางวัล  เกียรติบัตร การเชิดชูเกียรติที่สถานศึกษาได้รับ (ต้ังแต่ปีงบประมาณที่จัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง ย้อนหลังไปไม่เกิน 3 ปีงบประมาณ) 
 

รางวัล เกียรติบัตร 
การเชิดชูเกียรติที่สถานศึกษาได้รับ 

ด้าน/เร่ือง หน่วยงาน องค์กรที่มอบ 

เกียรติบัตร นางเยาวลักษณแ ปูอมภกรรณแสวัสด์ิ 
ผูอ านวยการ กศน.อ าเภอบานหมี่ ไดรับรางวัล
การประกวดเรื่องเลา กศน.ผานเลนสแ ประเภท
ทีม อันดับท่ี 3 ช่ือเรื่อง กศน.อ าเภอบานหมี่ 
รวมใจสูกาวใหม 
ใหไว ณ วันท่ี 22 สิงหาคม 2565 

การประกวดเรื่องเลา กศน.ผาน
เลนสแ ประเภททีม อันดับท่ี 3   
ช่ือเรื่อง กศน.อ าเภอบานหมี่ รวม
ใจสูกาวใหม 
 

ส านักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี 

เกียรติบัตร กศน.ต าบลตนแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม 
พลัส ระดับจังหวัด ประจ าปีพุทธศักราชศักราช 
2565 แก กศน.ต าบลบานชี อ าเภอบานหมี่ 
จังหวัดลพบุรี  
ใหไว ณ เดือน กันยายน 2565 

กศน.ต าบลตนแบบ 5 ดี         
พรีเมี่ยม พลัส ระดับจังหวัด 

เลขาธิการ กศน. 

เกียรติบัตร กศน.ต าบลตนแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม
ระดับอ าเภอ ประจ าปีพุทธศักราชศักราช 2565 
แก กศน.ต าบลไผใหญ อ าเภอบานหมี่ จังหวัด
ลพบุรี  
ใหไว ณ เดือน กันยายน 2565 

กศน.ต าบลตนแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม 
ระดับอ าเภอ 

เลขาธิการ กศน. 

เกียรติบัตร ศูนยแการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ ไดรับ
การประเมินคุณภาพภายนอก (พ.ศ. 2565-
2569) จากส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคแการมหาชน) 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย 
ใหไว ณ วันท่ี 3 พฤษภาคม 2565 

การประเมินคุณภาพภายนอก 
(พ.ศ. 2565-2569) จาก
ส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องคแการมหาชน) 
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
 

ส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องคแการมหาชน) 

เกียรติบัตร ชุมชนตนแบบ บานโพนทอง 
นางสาวดวงนภา มุมบานเซา กศน.ต าบล 
เชียงงา สังกัด กศน.อ าเภอบานหมี่ ไดรับรางวัล
ชุมชนตนแบบดีเดน รอบกอนชิงชนะเลิศ  

ชุมชนตนแบบ บานโพนทอง 
นางสาวดวงนภา มุมบานเซา 
กศน.ต าบลเชียงงา สังกัด กศน.
อ าเภอบานหมี่ ไดรับรางวัลชุมชน

ส านักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี 
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รางวัล เกียรติบัตร 
การเชิดชูเกียรติที่สถานศึกษาได้รับ 

ด้าน/เร่ือง หน่วยงาน องค์กรที่มอบ 

ใหไว ณ วันท่ี 9 สิงหาคม 2565 ตนแบบดีเดน รอบกอนชิง
ชนะเลิศ 

เกียรติบัตร กศน.ต าบลดงพลับ นางสาวสุพัตรา 
สุวรรธารัตนแ ไดรับรางวัลผลงาน เรื่องเลา กศน.
ผานเลนสแ ประเภททีมประเภทบุคคล รอบกอน
ชิงชนะเลิศ ในการประกวดผลงานของ
ส านักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี  
ใหไว ณ วันท่ี 22 สิงหาคม 2565 

รางวัลผลงาน เรื่องเลา กศน.ผาน
เลนสแ ประเภททีมประเภทบุคคล 
รอบกอนชิงชนะเลิศ ในการ
ประกวดผลงานของส านักงาน 
กศน.จังหวัดลพบุรี  
 

ส านักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี 

วุฒิบัตร นางสาวดวงนภา มุมบานเซา ไดผาน
การอบรมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคง
สมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผูสูงอายุ
ในรูปแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตใน 4 มิติ 
รุนท่ี 4  
ใหไว ณ วันท่ี 24 พฤษภาคม 2565 

การอบรมการจัดการศึกษาตลอด
ชีวิตเพื่อคงสมรรถนะทางกาย จิต 
และสมองของผูสูงอายุในรูปแบบ
กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตใน 4 
มิติ รุนท่ี 4  
 

เลขาธิการ กศน. 

วุฒิบัตร นางสาวดวงนภา มุมบานเซา ไดผาน
การอบรมโครงการจิตอาสา ส านักงาน กศน.
จังหวัดลพบุรี 
ใหไว ณ วันท่ี 17-18 มีนาคม 2565 

การอบรมโครงการจิตอาสา 
ส านักงาน กศน.จังหวัดลพบุร ี
 

ส านักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี 

เกียรติบัตร ศูนยแการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ ไดรับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมการ
ประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตรแ (Science 
Show) ของนักศึกษา กศน. (ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน) โครงการ Science For kiids จุด
ประกายความคิดแบบวิทยาศาสตรแ ระดับ
ภูมิภาค ประจ าปี 2565 
ใหไว ณ วันท่ี 8 กรกฎาคม 2565 

กิจกรรมการประกวดการแสดง
ทางวิทยาศาสตรแ (Science 
Show) ของนักศึกษา กศน. 
(ระดับมัธยมศึกษาตอนตน) 
โครงการ Science For kiids จุด
ประกายความคิดแบบ
วิทยาศาสตรแ ระดับภูมิภาค 
ประจ าปี 2565 
 

ศูนยแวิทยาศาสตรแเพื่อการศึกษา
พระนครศรีอยุธยา 

วุฒิบัตร นางสาวจัมทิพยแมาพร กินจ าปา        
ไดผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูในรูปแบบการ
แสดงทางวิทยาศาสตรแ (Science Show) 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ในรูปแบบการแสดงทาง
วิทยาศาสตรแ (Science Show) 

ศูนยแวิทยาศาสตรแเพื่อการศึกษา
พระนครศรีอยุธยา 
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ด้าน/เร่ือง หน่วยงาน องค์กรที่มอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ..ศ.2565  
ใหไว ณ วันท่ี 8 เมษายน 2565 

ประจ าปีงบประมาณ พ..ศ.2565 

เกียรติบัตร นางสาวจัมทิพยแมาพร กินจ าปา 
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ครูทีป่รึกษา 
กิจกรรมการประกวดการแสดงทาง
วิทยาศาสตรแ (Science Show) ของนักศึกษา 
กศน. (ระดับมัธยมศึกษาตอนตน) โครงการ 
Science For kiids จุดประกายความคิดแบบ
วิทยาศาสตรแ ระดับภูมิภาค ประจ าปี 2565 
ใหไว ณ วันท่ี 8 กรกฎาคม 2565 

รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
ครูที่ปรึกษา กิจกรรมการ
ประกวดการแสดงทาง
วิทยาศาสตรแ (Science Show) 
ของนักศึกษา กศน. (ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน) โครงการ 
Science For kiids จุดประกาย
ความคิดแบบวิทยาศาสตรแ ระดับ
ภูมิภาค ประจ าปี 2565 

ศูนยแวิทยาศาสตรแเพื่อการศึกษา
พระนครศรีอยุธยา 

เกียรติบัตร นางสาวสิบสองเมษา สามงามเขียว 
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ครูที่ปรึกษา 
กิจกรรมการประกวดการแสดงทาง
วิทยาศาสตรแ (Science Show) ของนักศึกษา 
กศน. (ระดับมัธยมศึกษาตอนตน) โครงการ 
Science For kiids จุดประกายความคิดแบบ
วิทยาศาสตรแ ระดับภูมิภาค ประจ าปี 2565 
ใหไว ณ วันท่ี 8 กรกฎาคม 2565 

รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
ครูที่ปรึกษา กิจกรรมการ
ประกวดการแสดงทาง
วิทยาศาสตรแ (Science Show) 
ของนักศึกษา กศน. (ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน) โครงการ 
Science For kiids จุดประกาย
ความคิดแบบวิทยาศาสตรแ ระดับ
ภูมิภาค ประจ าปี 2565 

ศูนยแวิทยาศาสตรแเพื่อการศึกษา
พระนครศรีอยุธยา 

เกียรติบัตร นายสุรสิทธิ์ ค านึงผล ไดรับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2 ครูที่ปรึกษา กิจกรรมการ
ประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตรแ (Science 
Show) ของนักศึกษา กศน. (ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน) โครงการ Science For kiids จุด
ประกายความคิดแบบวิทยาศาสตรแ ระดับ
ภูมิภาค ประจ าปี 2565 
ใหไว ณ วันท่ี 8 กรกฎาคม 2565 

รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
ครูที่ปรึกษา กิจกรรมการ
ประกวดการแสดงทาง
วิทยาศาสตรแ (Science Show) 
ของนักศึกษา กศน. (ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน) โครงการ 
Science For kiids จุดประกาย
ความคิดแบบวิทยาศาสตรแ ระดับ
ภูมิภาค ประจ าปี 2565 

ศูนยแวิทยาศาสตรแเพื่อการศึกษา
พระนครศรีอยุธยา 

เกียรติบัตร ศูนยแการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ ไดรับ

การประเมินคุณภาพภายนอก 
(พ.ศ. 2565-2569) จาก

ส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 
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รางวัล เกียรติบัตร 
การเชิดชูเกียรติที่สถานศึกษาได้รับ 

ด้าน/เร่ือง หน่วยงาน องค์กรที่มอบ 

การประเมินคุณภาพภายนอก (พ.ศ. 2565-
2569) จากส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคแการมหาชน) 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย 
ใหไว ณ วันท่ี 3 พฤษภาคม 2565 

ส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องคแการมหาชน) 
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
 

(องคแการมหาชน) 

วุฒิบัตร นางธัชกร สมัครการ ครู กศน.ต าบล 
ไดเขารวมอบรมหลักสูตร “การสรางเว็บขอมูล
ความรูชุมชน” ดวยระบบออนไลนแ ตาม
โครงการคลังความรู กศน. เพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิต  
ใหไว ณ วันท่ี 21 กรกฎาคม 2565 

อบรมหลักสูตร “การสรางเว็บ
ขอมูลความรูชุมชน” ดวยระบบ
ออนไลนแ ตามโครงการคลัง
ความรู กศน. เพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ส านักงาน กศน. 

วุฒิบัตร นางสาวณัฏฐาศิริ ทองลุม ครู กศน.
ต าบล ไดเขารวมอบรมหลักสูตร “การสรางเว็บ
ขอมูลความรูชุมชน” ดวยระบบออนไลนแ ตาม
โครงการคลังความรู กศน. เพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิต  
ใหไว ณ วันท่ี 21 กรกฎาคม 2565 

อบรมหลักสูตร “การสรางเว็บ
ขอมูลความรูชุมชน” ดวยระบบ
ออนไลนแ ตามโครงการคลัง
ความรู กศน. เพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ส านักงาน กศน. 

วุฒิบัตร นางสาวภรัณยา ทองโต ครู กศน.
ต าบล ไดเขารวมอบรมหลักสูตร “การสรางเว็บ
ขอมูลความรูชุมชน” ดวยระบบออนไลนแ ตาม
โครงการคลังความรู กศน. เพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิต  
ใหไว ณ วันท่ี 21 กรกฎาคม 2565 

อบรมหลักสูตร “การสรางเว็บ
ขอมูลความรูชุมชน” ดวยระบบ
ออนไลนแ ตามโครงการคลัง
ความรู กศน. เพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ส านักงาน กศน. 

วุฒิบัตร นายสุรสิทธิ์ ค านึงผล ครู กศน.ต าบล 
ไดเขารวมอบรมหลักสูตร “การสรางเว็บขอมูล
ความรูชุมชน” ดวยระบบออนไลนแ ตาม
โครงการคลังความรู กศน. เพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิต  
ใหไว ณ วันท่ี 21 กรกฎาคม 2565 
 

อบรมหลักสูตร “การสรางเว็บ
ขอมูลความรูชุมชน” ดวยระบบ
ออนไลนแ ตามโครงการคลัง
ความรู กศน. เพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ส านักงาน กศน. 
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เกียรติบัตร นางสาวครองทรัพยแ รอดชาวนา ได
เขารวมอบรม Online หัวขอ การสงเสริมการ
อานใหผูเรียน อานออก อานได อานเป็น แบบ 
Active Learning 
ใหไว ณ วันท่ี 29 มกราคม 2565 

อบรม Online หัวขอ การ
สงเสริมการอานใหผูเรียน อาน
ออก อานได อานเป็น แบบ 
Active Learning 
 

บริษัทนามมีบุ฿คสแ จ ากัด 

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

“สถานศึกษาพอเพียง” สูการเป็น 
“ศูนยแการเรียนรูตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงดาน
การศึกษา” 

ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 

วุฒิบัตร นางสาวนิภาพร เช้ือพราหมณแ 
ขาราชการครู ไดผานการอบรมหลักสูตรการ
วิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนและการปฏิบัติท่ีดี รุน
ท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท่ีผาน
การรับรองจากส านักงาน กศน. ประเภท
หลักสูตรปกติและออนไลนแ ระดับพื้นฐาน รวม
ท้ังส้ิน 30 ช่ัวโมง ตามหลักเกณฑแและวิธีการ
พัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สายงานการสอน (ว 22/2560) 
ใหไว ณ วันท่ี 10 กันยายน 2564 

การอบรมหลักสูตรการวิจัย
ปฏิบัติการในช้ันเรียนและการ
ปฏิบัติท่ีดี รุนท่ี 1 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ท่ีผาน
การรับรองจากส านักงาน กศน. 
ประเภทหลักสูตรปกติและ
ออนไลนแ ระดับพื้นฐาน รวม
ท้ังส้ิน 30 ช่ัวโมง ตามหลักเกณฑแ
และวิธีการพัฒนาขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา สาย
งานการสอน (ว 22/2560) 

ส านักงาน กศน. 

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. 

วุฒิบัตร นางสาวภรัณยา ทองโต ครู กศน.
ต าบลไผใหญ กศน.อ าเภอบานหมี่ ไดผานการ
อบรมแบบ Online หลักสูตรการจัดกิจกรรม 
กศน. ปูองกันภาวะซึมเศราคงสมรรถนะทาง
กาย จิต และสมองของผูสูงอายุ รุนท่ี 3 

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

ส านักงาน กศน. 
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รางวัล เกียรติบัตร 
การเชิดชูเกียรติที่สถานศึกษาได้รับ 

ด้าน/เร่ือง หน่วยงาน องค์กรที่มอบ 

ใหไว ณ วันท่ี 16 สิงหาคม 2564 
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 
ตามหลักเกณฑแและวิธีการพัฒนาขาราชการ
และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 
(ว 22/2560) ใหไว ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2564 

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

ส านักงาน กศน. 
 
 
 
 

วุฒิบัตร นางสาวครองทรัพยแ รอดชาวนา  
ครู กศน.ต าบลสนามแจง กศน.อ าเภอบานหมี่  

การอบรมออนไลนแผานเครือขาย
อินเทอรแเน็ตหลักสูตรส าหรับครู 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกา
ประถมศึกษาเพชรบูรณแ เขต 3 
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รางวัล เกียรติบัตร 
การเชิดชูเกียรติที่สถานศึกษาได้รับ 

ด้าน/เร่ือง หน่วยงาน องค์กรที่มอบ 

ไดผานการอบรมออนไลนแผานเครือขาย
อินเทอรแเน็ตหลักสูตรส าหรับครู การวิจัยปฎิบัติ
การในช้ันเรียน โครงการบริการวิชาการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมออนไลนแผาน
เครือขายอินเทอรแเน็ต 
ใหไว ณ วันท่ี 13 พฤษภาคม 2564 

การวิจัยปฎิบัติการในช้ันเรียน 
โครงการบริการวิชาการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ อบรม
ออนไลนแผานเครือขาย
อินเทอรแเน็ต 
 

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 

วุฒิบัตร นางสาวนิภาพร เช้ือพราหมณแ 
ขาราชการครู ไดผานการอบรมโครงการอบรม
มาตรการปูองกันการทุจริตคอรัปช่ันและการ
ควบคุมภายใน ส านักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี 
ประจ าปีงบประมาณ 2564  
ใหไว ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 

การอบรมโครงการอบรม
มาตรการปูองกันการทุจริต
คอรัปช่ันและการควบคุมภายใน 
ส านักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี 
ประจ าปีงบประมาณ 2564  
 

1. ส านักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี 
2. ส านักงาน ป.ป.ช. ประจ า
จังหวัดลพบุรี 
3. ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี 

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 

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

ส านักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี 
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รางวัล เกียรติบัตร 
การเชิดชูเกียรติที่สถานศึกษาได้รับ 

ด้าน/เร่ือง หน่วยงาน องค์กรที่มอบ 

พรีเมี่ยม รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด ประจ าปี
งบประมาณ 2563  
ใหไว ณ วันท่ี 15 กันยายน  2563 

จังหวัด ประจ าปีงบประมาณ 
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

การสงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษา
ท่ีอยูในความรับผิดชอบเขาสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนท่ี 2   

ส านักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี 
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รางวัล เกียรติบัตร 
การเชิดชูเกียรติที่สถานศึกษาได้รับ 

ด้าน/เร่ือง หน่วยงาน องค์กรที่มอบ 

สัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 
ไดต้ังแตรอยละ 90 ข้ึนไป  
ใหไว ณ วันท่ี 20 พฤษภาคม  2563 
 

ปีการศึกษา 2562 ไดต้ังแต    
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 

 
 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ที่ผ่านมา 

1. ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีงบประมาณ ที่ผ่านมา 
1.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
น้ าหนัก
(คะแนน) 

ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนที่ได้ ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที ่ 1 คุณภาพของผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

50 39.23 ดีเลิศ 

1.1 ผูเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดีสอดคลองกับ
หลักสูตรสถานศึกษา  

10 2.00 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 3.32 ดีเลิศ 
1.6 ผูเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานมีสุขภาวะทางกาย และสุนทรียภาพ  4 3.85 ยอดเย่ียม 
1.7 ผูเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานมีความสามารถในการอาน การเขียน  4 3.06 ดีเลิศ 
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มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
น้ าหนัก
(คะแนน) 

ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนที่ได้ ระดับ
คุณภาพ 

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 

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 26.20 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 3.00 ยอดเย่ียม 
3.5 การก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษา 3 2.70 ยอดเย่ียม 
3.6 การปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีเป็นไปตามบทบาทท่ี
ก าหนด 

3 2.40 ดีเลิศ 

3.7 การสงเสริม สนับสนุนภาคีเครือขายใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 3 3.00 ยอดเย่ียม 
3.8 การสงเสริม สนับสนุนการสรางสังคมแหงการเรียนรู 5 3.00 ปานกลาง 
3.9 การวิจัยเพื่อการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษา 3 2.10 ดีเลิศ 

รวม 100 82.43 ดีเลิศ 
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1.2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาต่อเนื่อง 
 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
น้ าหนัก
(คะแนน) 

ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนที่ได้ ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่  1 คุณภาพของผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง 50 41.63 ดีเลิศ 
1.1 ผูเรียนการศึกษาตอเนื่องมีความรู ความสามารถ และหรือทักษะ และหรือ
คุณธรรมเป็นไปตามเกณฑแการจบหลักสูตร 

10 10.00 ยอดเย่ียม 

1.2 ผูจบหลักสูตรการศึกษาตอเนื่องสามารถน าความรูท่ีไดไปใช หรือ
ประยุกตแใช บนฐานคานิยมรวมของสังคม 

20 19.63 ยอดเย่ียม 

1.3 ผูจบหลักสูตรการศึกษาตอเนื่องท่ีน าความรูไปใชจนเห็นเป็นประจักษแหรือ
ตัวอยางท่ีดี   

20 12.00 ปานกลาง 

มาตรฐานที่  2 คุณภาพการจัดการเรียนรู้การศึกษาต่อเนือ่ง 20 17.20 ดีเลิศ 
2.1 หลักสูตรการศึกษาตอเนื่องมีคุณภาพ 4 3.20 ดีเลิศ 
2.2 วิทยากรการศึกษาตอเนื่องมีความรู ความสามารถ หรือประสบการณแ 
ตรงตามหลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง  

4 3.60 ยอดเย่ียม 

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 26.20 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 3.00 ยอดเย่ียม 
3.5 การก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษา   3 2.70 ยอดเย่ียม 
3.6 การปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีเป็นไปตามบทบาทท่ี
ก าหนด   

3 2.40 ดีเลิศ 

3.7 การสงเสริม สนับสนุนภาคีเครือขายใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษา   3 3.00 ยอดเย่ียม 
3.8 การสงเสริม สนับสนุนการสรางสังคมแหงการเรียนรู   5 3.00 ปานกลาง 
3.9 การวิจัยเพื่อการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษา 3 2.10 ดีเลิศ 

รวม 100 85.03 ดีเลิศ 
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1.3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามอัธยาศัย 
 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
น้ าหนัก
(คะแนน) 

ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนที่ได้ ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่  1 คุณภาพของผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 50 48.44 ยอดเยี่ยม 
1.1 ผูรับบริการมีความรู หรือทักษะ หรือประสบการณแ สอดคลองกับ
วัตถุประสงคแของโครงการ หรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 

50 48.44 ยอดเย่ียม 

มาตรฐานที่  2 คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 20 15.05 ดีเลิศ 
2.1 การก าหนดโครงการ หรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 5 4.50 ยอดเย่ียม 
2.2 ผูจัดกิจกรรมมีความรู ความสามารถในการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 5 3.70 ดี 
2.3 สื่อ หรือนวัตกรรม และสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 5 2.50 ปานกลาง 
2.4 ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 5 4.35 ดีเลิศ 
มาตรฐานที่  3 คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา 30 26.20 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 3.00 ยอดเย่ียม 
3.5 การก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษา   3 2.70 ยอดเย่ียม 
3.6 การปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีเป็นไปตามบทบาทท่ี
ก าหนด   

3 2.40 ดีเลิศ 

3.7 การสงเสริม สนับสนุนภาคีเครือขายใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษา   3 3.00 ยอดเย่ียม 
3.8 การสงเสริม สนับสนุนการสรางสังคมแหงการเรียนรู 5 3.00 ปานกลาง 
3.9 การวิจัยเพื่อการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษา 3 2.10 ดีเลิศ 

รวม 100 89.69 ยอดเย่ียม 

 

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 18.93 
- ภาษาไทย 21.81 
- ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 16.97 
- คณิตศาสตรแ 24.15 
- วิทยาศาสตรแ 21.92 
- ชองทางการเขาสูอาชีพ 20.19 
- ทักษะการประกอบอาชีพ 17.14 
- พัฒนาอาชีพใหมีอยูมีกิน 19.96 
- เศรษฐกิจพอเพียง 26.51 
- สุขศึกษา พลศึกษา 30.45 
- ศิลปศึกษา 11.90 
- สังคมศึกษา 19.16 
- ศาสนา และหนาท่ีพลเมือง 22.05 
- การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 18.87 
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ระดับ/รายวิชา 
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาบังคับ 

ที่สถานศึกษาก าหนดไว้เป็นค่าเป้าหมาย 
มัธยมศึกษาตอนต้น  

- ทักษะการเรียนรู 15.02 
- ภาษาไทย 16.95 
- ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 11.26 
- คณิตศาสตรแ 12.57 
- วิทยาศาสตรแ 14.52 
- ชองทางการพัฒนาอาชีพ 17.57 
- ทักษะการพัฒนาอาชีพ 15.30 
- พัฒนาอาชีพใหมีความเขมแข็ง 16.92 
- เศรษฐกิจพอเพียง 16.32 
- สุขศึกษา พลศึกษา 23.60 
- ศิลปศึกษา 18.11 
- สังคมศึกษา 15.34 
- ศาสนา และหนาท่ีพลเมือง 18.95 
- การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 16.09 

มัธยมศึกษาตอนปลาย  
- ทักษะการเรียนรู 17.28 
- ภาษาไทย 13.88 
- ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม 10.82 
- คณิตศาสตรแ 12.56 
- วิทยาศาสตรแ 15.80 
- ชองทางการขยายอาชีพ 18.81 
- ทักษะการขยายอาชีพ 17.59 
- พัฒนาอาชีพใหมีความมั่นคง 16.13 
- เศรษฐกิจพอเพียง 18.71 
- สุขศึกษา พลศึกษา 20.83 
- ศิลปศึกษา 18.25 
- สังคมศึกษา 15.30 
- ศาสนา และหนาท่ีพลเมือง 14.90 
- การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 17.97 
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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 ……....32............. คน  

     ประเด็นการพิจารณาที่ 1.3 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่น 

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

     ประเด็นการพิจารณาที ่1.4 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสามารถในการสร้างสรรค์งาน 
ชิ้นงาน หรือนวัตกรรม 

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

      ประเด็นการพิจารณาที่ 1.8 ผูจ้บการศึกษาขั้นพื้นฐานน าความรู้ ทักษะพื้นฐานที่ได้รับไปใช้หรือ
ประยุกต์ใช ้

 ค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ คือ สถานศึกษาคาดวาจะมีจ านวนผูจบการศึกษาตามหลักสูตร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีสามารถน าความรู ทักษะพื้นฐานท่ีไดรับไปใช หรือ
ประยุกตแใชในการด าเนินชีวิต การประกอบอาชีพ หรือเพื่อการศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้น จ านวน ....32..... คน 

 

มาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง 
 

     ประเด็นการพิจารณาที่ 1.3 ผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่น าความรู้ไปใช้จนเห็นเป็น
ประจักษ์หรือตัวอย่างที่ดี 

ค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ คือ สถานศึกษาคาดวาจะมีจ านวนผูจบการศึกษา และหรือ
จ านวนกลุมผูจบการศึกษาตอเนื่อง ท่ีมีผลการด าเนินงานท่ีเห็นเป็นประจักษแในพื้นท่ี หรือเป็นตัวอยางท่ีดี 
จ านวน .......32........ 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 2 เดือน พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2564 จึงไดด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2565 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    

39.23 
 

ดีเลิศ 

1.1 ผูเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดี
สอดคลองกับหลักสูตร
สถานศึกษา  

10      ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา    
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีกระบวนการจัด
การศึกษาให ผู เรี ยนการศึกษาขั้นพื้ นฐานมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดีสอดคลองกับหลักสูตร
สถานศึกษา โดยใชคะแนนเฉล่ียผลการสอบ
ปลายภาคเรียนของผูเรียนทุกระดับการศึกษาใน
รายวิชาบัง คับของสถานศึกษา ภาคเรียน ท่ี 
2/2564 และ 1/2565  เปรียบเทียบกับคา
คะแนนเปูาหมายท่ีสถานศึกษาก าหนดไว โดยมี
วิธีการด าเนินงานของสถานศึกษา ดังนี้  
     ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา   

     ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ า เภอบานหมี่  มีผลการ
ด าเนินงานท่ีเกิดขึ้น และรองรอย หลักฐาน
ท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินงานตามสภาพจริง 
ดังนี้ 
     สถานศึกษาไดด าเนินการน าผลคะแนน
เฉล่ียการทดสอบปลายภาคเรียนท่ี 2/2564
และภาคเรียนท่ี 1/2565 มาเปรียบเทียบกับ
คาเปูาหมายตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
พบวา คาเฉล่ียผลการสอบรายวิชาบังคับ
ภาคเรียนท่ี 2/2564 และ ภาคเรียน ท่ี 

2.00 ก าลังพัฒนา 
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มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่  ไดด าเนินการจัด
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 
2565  อยางหลากหลาย ดังนี้  กิจกรรมการปรับ
พื้นฐานผูเรียน กอนเขารับการจัดการเรียนการ
สอน โครงการจัดการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ กศน.ต าบล ท้ัง 22 
แหง และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเช้ือ
ไวรัส COVID –19 จึงไดด าเนินการจัดการเรียน

1/2565  สูงกวาคาเปูาหมาย  ระดับ
ประถมศึกษา จ านวน  4 รายวิชา คิดเป็น
รอยละ 30.76 ระดับมัธยมศึกษาตอนตนสูง
กวาคาเปูาหมาย 1 รายวิชา คิดเป็น รอยละ 
7.14 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    
สูงกวาคาเปูาหมาย จ านวน 3 รายวิชา    
คิดเป็น รอยละ 21.42 ซึ่งสามารถสรุปไดวา
สถานศึกษามีผูเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดีสอดคลองกับ
หลักสูตรสถานศึกษา รอยละ 19.77 
1. รายงานผลคะแนนเฉล่ียผลการสอบ
ปลายภาค เรี ยนของ ผู เ รี ยน ทุก ระ ดับ
การศึกษาในรายวิชาบังคับของสถานศึกษา 
ท่ีเป็นไปตามแผนการลงทะเบียนเรียนท่ี
ก าหนดไว ในหลักสูตรสถานศึกษาของ
ปีงบประมาณ 2565 
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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 – 19 โดยได้จัดกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผูเรียน ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน
เพจ Facebook, Google Meet ฯลฯ เชน 
โครงการพัฒนาวิชาการ เติมเต็มความรู้มุ่งสู่การ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์  N-NET รูปแบบออนไลน์    
(ครั้ง ท่ี 1), โครงการพัฒนาวิชาการ รายวิชา
ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รูปแบบ
ออนไลน์ , โครงการพัฒนาวิชาการ เติมเต็ม
ความรู้มุ่งสู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ N-NET รูปแบบ
ออนไลน์ (ครั้งท่ี 2), โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ รูปแบบออนไลน์, โครงการพัฒนา
วิชาการ รายวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รูปแบบออนไลน์ , 
โครงการพัฒนาวิชาการ รายวิชาคณิตศาสตร์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รูปแบบออนไลน์, 

2. ขอมูล หรือตารางสรุปขอมูลคะแนนเฉล่ีย
ผลการสอบภาควิชาบังคับของสถานศึกษา
เปรียบเทียบกับคาคะแนนเปูาหมาย ท่ี
ก าหนดไว 
- ผลการด าเนินงาน ศูนยแการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ 
บานหมี่ มีรอยละเฉล่ียของจ านวนวิชาบังคับ
ท่ีมี ผลคะแนน เฉ ล่ียปลายภาคเรี ยน ท่ี 
2/2564 และ 1/2565  สูงกวา คาคะแนน
เปูาหมายท่ีสถานศึกษาก าหนดไว ต้ังแต 
รอยละ 10.00–19.99 ไดคะแนน 1 คะแนน 
- การค านวณคะแนนท่ี ได เ ทียบกับค า
น้ าหนักและการ เ ทียบกับเกณฑแระ ดับ
คุณภาพ (1/5)*10 = 2.00 คะแนน 
ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา 
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มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
โครงการพัฒนาวิชาการ รายวิชาภาษาอังกฤษ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รูปแบบออนไลน์ 
(ครั้งท่ี 1), โครงการพัฒนาวิชาการ รายวิชา
ค ณิ ต ศ า สต ร์  ร ะ ดั บ ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า  แ ล ะ
มัธยมศึกษาตอนต้น รูปแบบออนไลน์, โครงการ
พั ฒ น า วิ ช า ก า ร  ก า ร วิ จั ย อ ย่ า ง ง่ า ย ผ่ า น
กระบวนการคิดเป็น เพื่ อพัฒนาการ เรียนรู้ 
รูปแบบออนไลน์ , โครงการพัฒนาวิชาการ 
รายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย รูปแบบออนไลน์  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ภาคเรียนท่ี 2/2564 และภาคเรียน
ท่ี 1/2565 รูปแบบออนไลน์ ระหวางภาคเรียน 
กิจกรรมวัดผลสอบกลางภาคผานระบบออนไลนแ 
กิจกรรมวัดผลสัมฤทธิ์ การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติดานการศึกษานอกระบบโรงเรียน และ
การสอบวัดผลปลายภาคเรียน เพื่อน าผลสัมฤทธิ์
มาแปลผล และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ใหมีคุณภาพมากขึ้นตอไป 
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มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 

1.2 ผูเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยม  
และคุณลักษณะท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด  

10       ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา  
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ ผูเรียนการศึกษาขั้น
พื้นฐานมี คุณธรรม จริยธรรม ค านิยมและ
คุณลักษณะท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด มี
กระบวนการ ดังนี้ 
     ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ ประเมินคุณธรรมของ
นักศึกษาท่ีลงทะเบียนในภาคเรียนท่ี 2/2564 
และภาคเรียนท่ี 1/2565 พบวา ผูเรียนของ กศน.
อ าเภอบานหมี่ จ านวน ท้ังส้ิน 1,773 คน เป็น
นักศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 97 คน 
มัธยมศึกษาตอนตน จ านวน 630 คน และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 1,046 คน มีผล
การประเมินคุณธรรมและคุณลักษณะท่ีพึ ง
ประสงคแอยูในระดับดีมาก (จากคาเปูาหมาย 32 
คน และผลการด าเนินงาน 32 คน) เนื่องจากใน
ปีงบประมาณ 2565 สถานศึกษามีการ จัด

     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
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีสรุปรายงาน
ผลการด าเนินงานโครงการ /กิจกรรมท่ี
สง เสริม สนับสนุนให ผู เรียนมี คุณธรรม 
จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะท่ีดี
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

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 
กิจกรรมท่ีเนนสง เสริมความรูดานคุณธรรม 
จริยธรรม ใหกับนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และมีการประเมินคุณธรรมของนักศึกษาตาม
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในทุกภาคเรียนและ
ทุกระดับการศึกษา โดยใชแบบประเมินคุณธรรม
ของผูเรียนรายบุคคล ในการประเมินทุกภาค
เรียนเป็นรายบุคคล ท้ังวิธีการสังเกตและบันทึก
พฤติกรรมผู เรี ยน   ท้ั งนี้ ครู ทุกคนไดมีก าร
สอดแทรกบูรณาการในกระบวนการจัดการเรียน
การสอน ในเรื่อง ศาสนาและหนาท่ีพลเมือง จิต
อาสา และการพัฒนาตนเองเพื่ออยูรวมกับผูอื่น
อยางมีความสุข ในภาคเรียนท่ี 2/2564 และ 
1/2565  สถานศึกษาไดจัด โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม, 
โครงการคุณธรรมนําความรู้ ห่างไกลยาเสพติด มี
การติดตามผลหลังจากท่ีผูเรียนผานการอบรม

3. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีแบบประเมิน
คุณธรรมตามพฤติกรรมบงช้ี 
4. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่  มีขอมูล และ
รายงานผลการประเมินคุณธรรม จริยธรรม 
คานิยม และคุณลักษณะท่ีดีของผูเรียน 
จ านวน 2 คือ ภาคเรียน 2/2564 และภาค
เรียนท่ี 1/2565 
5. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่  มีบันทึกอื่นๆ 
ของครู เชน บันทึกหลังการจัดการเรียนรู
บันทึกการเยี่ยมบานผูเรียน บันทึกการแนะ
แนว/การชวยเหลือผูเรียน เป็นตน 
6. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีภาพถายการ
จัดโครงการ/กิจกรรมท่ีเกี่ยวของ 
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มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
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 
2. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยา ศัยอ า เภอบ านหมี่  มีก ารด า เนินง าน
โครงการ/ กิจกรรม เพื่อสงเสริม สนับสนุนให
ผู เ รี ยนมี คุณธรรม จริยธรรม ค านิยม และ
คุณลักษณะท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

7. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีการสุมตรวจ
ขอมูลจากสภาพจริง โดยการสัมภาษณแหรือ
สังเกตพฤติกรรมของผูเรียนบางสวน 
8. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่  มีใบประกาศ 
เกียรติบัตร โลรางวัลท่ีเกี่ยวของ 
 
- ผลการด าเนินงาน ผานเกณฑแการพิจารณา 
จ านวน 5 ขอ ไดคะแนน 5 คะแนน  
- การค านวณคะแนนท่ีไดเทียบกับคา
น้ าหนักและการเทียบกับเกณฑแระดับ
คุณภาพ  (5/5)*10 = 10.00 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 
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 2/2564 และ 1/2565 ในระดับ ดีขึ้นไป 
โดยมีจ านวน 1,645 คน คิดเป็นรอยละ 89.62 
ของจ านวนผูเรียน 
5. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอบานหมี่  มีผูเรียนท่ีไดรับการยก
ยอง เชิดชูเกียรติ หรือเป็นแบบอยางท่ีดีในดานท่ี
เกี่ยวของกับการมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยม 
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มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
หรือคุณลักษณะท่ีดี จ านวน 32 คน เทากับคา
เปูาหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด 

1.3 ผูเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
มีความสามารถในการคิด
วิเคราะหแ คิดอยางมีวิจารณญาณ 
และแลกเปล่ียนความคิดเห็น
รวมกับผูอื่น  

5      ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา   
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ ดานกระบวนการ/
วิธีการด าเนินงานของสถานศึกษาในการพัฒนา
คุณภาพผูเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐาน มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะหแ คิดอยางมี
วิจารณญาณ และแลกเปล่ียนความคิดเห็นรวมกับ
ผูอื่น ด าเนินการ ดังนี ้
1. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา    
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่  มีแผนการจัดการ
เรียนรูในรายวิชาท่ีเกี่ยวของ  
2. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา    
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่  มีบันทึกหลังการ
จัดการเรียนรู 
3. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา    

     ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยา ศัยอ า เภอบานหมี่  มีผลการ
ด าเนินงานท่ีเกิดขึ้น และรองรอย หลักฐาน
ท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินงานตามสภาพจริง 
ดังนี้ 
     จากกระบวนการและวิธีการด าเนินงาน
สงผลใหสถานศึกษา มีจ านวนผูเรียนท่ีมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะหแ คิดอยางมี
วิจารณญาณ และแลกเปล่ียนความคิดเห็น
รวมกับผูอื่นได จ านวน 31 คน มากกวาคา
เปูาหมายท่ีสถานศึกษาก าหนดไวคือ 28 คน 
ไดรับการยกยอง เชิดชูเกียรติ หรือเป็น
แบบอยางท่ีดีตามคาเปูาหมายท่ีสถานศึกษา
ก าหนด โดยสถานศึกษาด าเนินการพัฒนา

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 
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่  มีรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงงาน/กิจกรรม 
4. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีรายงานผลการจัดการ
เรียนรูท่ีเกี่ยวของกับการสงเสริม สนับสนุนให
ผู เ รี ยนมีความสามารถในการคิดวิ เคราะหแ       
คิดอยางมีวิจารณญาณ และการแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นรวมกัน 
5. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีผลงาน ช้ินงาน หรือ
รายงานของผูเรียน 
6. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ า เภอบานหมี่  มีภาพถายการ จัด
โครงการ/กิจกรรมท่ีเกี่ยวของ 
7. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีการสุมตรวจสอบขอมูล
จากสภาพจริง โดยการสัมภาษณแ หรือสังเกตจาก

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 าเสมอ และ
ตรงตามก าหนดเวลาท่ีครูก าหนด มีความรู 
ความเขาใจตามแนวทางหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยการจัดท าบัญชี
ครัว เรือน มีการออม ปลูกผักสวนครั ว
รับประทานเอง และผูเรียนมีทักษะดานการ
คิดอยางมีวิจารณญาณ และทักษะในการ
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มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
พฤติกรรมของผูเรียน 
 
 
 

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 31 
คน  สถานศึกษามีจ านวนผู เรียนท่ีมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะหแคิดอยางมี
วิจารณญาณ และแลกเปล่ียนความคิดเห็น
รวมกับผูอื่น สูงกวาคาเปูาหมาย แตไมเกิน
รอยละ 50 ของคาเปูาหมายท่ีสถานศึกษา
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มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
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 31 คน สูงกวาคา
เปูาหมาย แตไม เกินรอยละ 50 ของคา
เปูาหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด ไดคะแนน 4 
คะแนน 
- การค านวณคะแนนท่ี ได เ ทียบกับค า
น้ าหนักและการเ ทียบกับเกณฑแระ ดั บ
คุณภาพ  (4/5)*5 = 4.00 คะแนน ระดับ
คุณภาพ ดีเลิศ 

1.4 ผูเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
มีความสามารถในการสรางสรรคแ
งาน ช้ินงาน หรือนวัตกรรม  

5      ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีผูเรียนการศึกษาขั้น
พื้นฐานมีความสามารถในการสรางสรรคแงาน 
ช้ินงาน หรือนวัตกรรม  มีกระบวนการวิธี

     ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยา ศัยอ า เภอบานหมี่  มี ผลการ
ด าเนินงานท่ีเกิดขึ้น และรองรอย หลักฐาน
ท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

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 
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
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู เรียน  โดยการจัด
โคร ง ก าร ส่ ง เ สริ มก าร จัด ทํ า โ ครง ง าน ท่ีมี
ประสิทธิภาพ, โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการ
อนุรักษ์พลังงาน, โครงการบริหารจัดการและ
สร้างจิตสํานึกในการจัดการขยะมูลฝอย เป็นตน 
2. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอบานหมี ่มีผูเรียน รอยละ 80 ของ
สถาน ศึกษา ท่ีร วม จัดท าโครงงาน  ช้ินงาน 
ส่ิงประดิษฐแ งานสรางสรรคแหรือส่ิงใหมๆ ได 

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 
4. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีผลงาน
โครงงาน ช้ินงาน ส่ิงประดิษฐแ งาน
สรางสรรคแ หรือส่ิงใหมๆ ของผูเรียน เชน 
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มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
3. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีผูเรียนท่ีสามารถสราง
โครงงาน ช้ินงาน ส่ิงประดิษฐแ งานสรางสรรคแ 
หรือส่ิงใหม ๆ ท่ีสามารถน าไปใชประโยชนแไดจริง 
เป็นจ านวน  28 คน  เท ากับค า เปู าหมาย 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
สรางสรรคแ หรือส่ิงใหมๆ ของผูเรียนไปประกวด 

เครื่องสูบน้ําจ๋ิว, แท่นวางพัดลมระบายความ
ร้อนโน้ตบุ๊กจากกระดาษลัง, น้ําพุขวดน้ํา ไม่
ใช้ไฟฟ้า, เรื่อง Dominoes 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
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีหลักฐานการ
เผยแพรโครงงาน ช้ินงาน ส่ิงประดิษฐแ งาน
สรางสรรคแ หรือส่ิงใหมๆ ของผูเรียน 
8. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
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มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
แขงขันรวมกับหนวยงาน หรือสถานศึกษาอื่น ๆ ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีหลักฐานการ

น าโครงงาน ช้ินงาน ส่ิงประดิษฐแ  งาน
สรางสรรคแ หรือส่ิงใหมๆ ไปใชไดจริง หรือ
หลักฐานเชิงประจักษแ 
- สถานศึกษามีจ านวนผูเรียนการศึกษาขั้น
พื้นฐานมีความสามารถในการสรางสรรคแงาน 
ช้ินงาน หรือนวัตกรรม จ านวน 28 คน 
เทากับคาเปูาหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด 
และผานเกณฑแการพิจารณา จ านวน 5 ขอ 
ไดคะแนน 5 คะแนน 
- การค านวณคะแนนท่ี ได เ ทียบกับค า
น้ าหนักและการเ ทียบกับเกณฑแระ ดับ
คุณภาพ  (5/5)*5 = 5.00 คะแนน ระดับ
คุณภาพ ยอดเย่ียม 

1.5 ผูเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
มีความสามารถในการใช

4      ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีผูเรียนการศึกษาขั้น

     ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยา ศัยอ า เภอบานหมี่  มีผลการ

3.32 ดีเลิศ 
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มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
เทคโนโลยีดิจิทัล  พื้นฐานมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล 

มีกระบวนการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอบานหมี ่มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัล
ท่ีสถานศึกษามีอยู และใชงานไดจริง คือ ดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) โดยนํามาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ กศน .
อําเภอบ้านหมี่  www.banminfe.ac.th เพจ 
Facebook กศน.ตําบล, Google Meet ฯลฯ 
และระบบ การใช Google Classroom, Line 
ผูเรียนมีการเรียนรู โดยท ากิจกรรมใบงาน การ
ทดสอบกลางภาคเรียน ฯลฯ ผานระบบออนไลนแ 
และสามารถศึกษา/ทบทวนความรูยอนหลังไดท่ี
หน า เ ว็ บ ไ ซ ตแ  ข อ ง  ก ศน .อํ า เ ภ อ บ้ า น ห มี่ 
www.banminfe.ac.th    
2. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

ด าเนินงานท่ีเกิดขึ้น และรองรอย หลักฐาน
ท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินงานตามสภาพจริง 
ดังนี้ 
    จากกระบวนการและวิธีการด าเนินงาน
สงผลใหสถานศึกษา ด าเนินการพัฒนา
ทักษะดานความสามารถในการใชเทคโนโลยี
ดิจิทัล อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น 
และแกปใญหาของผูเรียนทุกระดับช้ัน โดยมี
การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการจัดการ
เรี ยนการสอนและจัดกิ จกร รมพัฒนา
คุณภาพผูเรียน ท่ีสามารถส่ือสารผานระบบ
เครือขายได และจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดเช้ือไวรัส COVID –19 จึงมีการ
จัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผูเรียน ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้มี
ความเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
และป้องกันการแพร่ ระบาดเ ช้ือไ วรั ส 

http://www.banminfe.ac.th/
http://www.banminfe.ac.th/


รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา กศน.อ า เภอบานหมี่  ปี งบประมาณ 256 5  | 58 
 

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 ใบงานหรือช้ินงาน เป็นตน 
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 
 
      
 

COVID – 19 โดยได้จัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผูเรียน ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน
ผ่ า น เ ว็ บ ไ ซ ต์  ก ศ น .อํ า เ ภ อ บ้ า น ห มี่ 
www.banminfe.ac.th เ พ จ  Facebook, 
Google Meet ฯลฯ นักศึกษาเข้าถึงการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานได้ด้วยตนเอง  เชน 
โครงการพัฒนาวิชาการ เติมเต็มความรู้ มุ่ง
สู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ N-NET รูปแบบ
ออนไลน์ (ครั้งท่ี 1), โครงการพัฒนาวิชาการ 
รายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย รูปแบบออนไลน์ (ครั้ง ท่ี 1) , 
โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า วิ ช า ก า ร  ร า ย วิ ช า
คณิตศาสตรแ ระดับประถมศึกษา และระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน ,  โครงการพัฒนา
วิชาการ การวิจัยอยางงายผานกระบวนการ
คิดเป็น เพื่อพัฒนาการเรียนรู  (รูปแบบ
ออนไลนแ), โครงการพัฒนาวิชาการ รายวิชา

http://www.banminfe.ac.th/
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มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
รูปแบบออนไลน์ (ครั้งท่ี 2), โครงการพัฒนา
วิชาการ เติมเต็มความรู้  มุ่ง สู่การพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ N-NET รูปแบบออนไลน์  (ครั้งท่ี 
2), การติว N-Net รูปแบบออนไลน์, การติว
สอบปลายภาค รูปแบบออนไลน์ ฯลฯ เพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียน
ท่ี 1/2565 รูปแบบออนไลน์ เพื่อใหผูเรียนมี
ความรู ความสามารถในการใชส่ือออนไลนแ 
สามารถส่ือสารผานระบบเครือขายได โดย
ผู้เรียนสามารถเข้าถึงการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน รูปแบบออนไลน์ ได้ทุกวัย สามารถ
เรียนรู้  เกิดกระบวนการคิด วิ เคราะห์ 
แก้ปัญหา กล้าแสดงออกด้วยการกล้าถาม
คําถาม กล้าตอบคําถาม  และท่ีสําคัญ
ผู้เรียนท่ีสนใจ หรืออยากทบทวนความรู้ 
สามารถเข้าไปดูคลิปย้อนหลังได้ท่ีหน้า
เ ว็ บ ไ ซ ต์  ข อ ง  ก ศน . อํ า เ ภ อ บ้ า น ห มี่ 
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มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
www.banminfe.ac.th แ ล ะ ห น้ า เ พ จ 
Facebook กศน.ตําบล ท่ีจัดการสอน
ออนไลน์ นอกจากนั้นยังมีการสนับสนุนการ
เรียนทาง Google Classroom, Line ซึ่ง
เป็นการส่ือสารโดยตรงกับผู เรียน และ
ผูเรียนมีการเรียนรู โดยท ากิจกรรมใบงาน 
การทดสอบกลางภาคเรียน เป็นตน ผาน
ระบบออนไลนแ ซึ่งท าใหการด าเนินงาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานทางดานเทคโนโลยี
ดิจิทัล ผูเรียนทุกคนสามารถใชเทคโนโลยี
ดิจิทัลผานทางอุปกรณแตางๆ ไดอยางเขาใจ
และรวดเร็ว อีกท้ังจากการจัดการเรียนการ
สอนในภาคเรียนท่ีผานมา มีผูเรียนเห็นถึง
ปใญหาทางดานการใช เทคโนโลยี ท่ีจะมี
อุปกรณแคอมพิวเตอรแจ านวนมากท่ีไมไดใช
งานแลว เป็นขยะอิเล็กทรอนิกสแจ านวนมาก 
จึงน าปใญหาเหลานั้นมาจัดท าเป็นโครงงาน 
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มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ซึ่งเป็นการน าเอาอุปกรณแคอมพิวเตอรแมาท า
โครงงาน ท าใหทราบวาผูเรียนเมื่อไดรับ
ค ว า ม รู จ า ก ก า ร เ รี ย น รู ไ ป แ ล ว  เ กิ ด
กระบวนการคิด วิ เคราะหแ  และอยาก
ตองการแกไขปใญหา ซึ่งครู กศน.ต าบล เป็น
ผูใหค าปรึกษา สนับสนุน ในการด าเนินงาน
ท้ังการจัดการเรียนการสอน และการจัด
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน  
      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 83 
- 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 83  
- การค านวณคะแนนท่ี ได เ ทียบกับค า
น้ าหนักและการเ ทียบกับเกณฑแระ ดับ
คุณภาพ  (83*4) /100 = 3.32 คะแนน 
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

1.6 ผูเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
มีสุขภาวะทางกาย และ
สุนทรียภาพ  

4      ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา   
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีผูเรียนการศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีสุขภาวะทางกาย และสุนทรียภาพ 
มีกระบวนการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา    
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีหลักฐานการตรวจ
สุขภาพของผูเรียน 
2. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา    
ตามอัธยาศัยอ 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 

3.85 ยอดเย่ียม 
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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. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา    
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีภาพถายการเขา
รวมโครงการ/กิจกรรมท่ีเกี่ยวของ 
4. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา    
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีการสุมตรวจขอมูล
จากสภาพจริง โดยการสัมภาษณแหรือสังเกต
พฤติกรรมของผูเรียนบางสวนท่ีมีคุณลักษณะ
สอดคลองกับค 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 าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน ดังนี้ โครงการจิตอาสาพัฒนาปลูก
ป่าเฉลิมพระเกียรติ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้  
เพื่อแผ่นดิน”, โครงการบริหารจัดการและ
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มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
สร้างจิตสํานึกในการจัดการขยะมูลฝอย, 
โครงการอนุรักษ์วฒันธรรมและประเพณี
ท้องถิ่น, โครงการ กศน.อาสา พัฒนา บ้าน 
วัด โรงเรียน, โครงการจิตอาสา พัฒนากศน.
ตําบล,  โครงการ กศน.อาสา พัฒนา บ้าน 
วัด กศน. เป็นต้น ท้ังนี้โครงการดังกลาวมี
กิจกรรมตางๆ และผูเรียนการศึกษาข้ัน
พื้นฐานมีการท ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เพื่อการพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม 
ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีผูเรียนไดรับการ
ตรวจสุขภาพ หรือมีหลักฐานการตรวจ
สุขภาพ รอยละ 88.59 ผูเรียนท่ีมีการเขา
รวมโครงการ/กิจกรรม ดานดนตรี กีฬา 
ศิลปะ นันทนาการ จิตอาสาหรือการ
อนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
รอยละ 100 
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มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
- ผูเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีสุขภาวะทาง
กาย และสุนทรียภาพ เฉล่ีย รอยละ 96.28 
- การค านวณคะแนนท่ี ได เ ทียบกับค า
น้ าหนักและการเ ทียบกับเกณฑแระ ดับ
คุณภาพ  (96.28*4) /100 = 3.85 คะแนน 
ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 

1.7 ผูเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
มีความสามารถในการอาน  
การเขียน  

4      ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา    
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ ผูเรียนการศึกษาขั้น
พื้นฐานมีความสามารถในการอาน การเขียน มี
กระบวนการด าเนินงาน ดังนี้ 
     ผูเรียนของศูนยแการศึกษานอกระบบและ
การ ศึกษาตามอั ธ ยา ศัยอ า เภอ บ านหมี่  มี
ความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสาร 
การคิดค านวณตามเกณฑแการคิดวิเคราะหแและ
การคิดอยางมีวิจารณญาณสามารถอภิปราย
แลกเปล่ียน ความคิดเห็นและแกปใญหาใช

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

3.06 
 

ดีเลิศ 
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มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
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 โดยสถานศึกษาไดจัดใหมีแผนการ
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 
ผลการประเมินการอานเขียน ของศูนยแการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ 
บานหมี่ มีผูเรียนท่ีผานการอาน เขียน ภาษาไทย 

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 
- 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 76.62 ดังนี้ 
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มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
เพื่อการส่ือสาร ดังนี้ 
ระดับประถมศึกษา อานออก เขียนได  
รอยละ 75.58 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน อานและเขียนไดคลอง 
รอยละ 74.19 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อานจับใจความและ
เขียนเชิงสรางสรรคแ รอยละ 80.10 
เฉล่ียท้ังสามระดับ 76.62 
รอยละของผูเรียนท่ีมีความสามารถ   
ในการอาน การเขียนภาษาไทย เพื่อการส่ือสารท่ี
เป็นไปตามเกณฑแในแตละระดับช้ัน 

ระดับประถมศึกษา อานออก เขียนได  
รอยละ 75.58 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  อานและเขียนได
คลอง รอยละ 74.19 
ระดับมั ธยมศึกษาตอนปลาย อ าน จับ
ใจความและเขียนเชิงสรางสรรคแ รอยละ 
80.10 
รอยละของผูเรียนท่ีมีความสามารถ   
ในการอาน การเขียนภาษาไทย เพื่อการ
ส่ือสารที่เป็นไปตามเกณฑแในแตละระดับช้ัน 
- การค านวณคะแนนท่ี ได เ ทียบกับค า
น้ าหนักและการเ ทียบกับเกณฑแระ ดับ
คุณภาพ  (76.62*4) /100 = 3.06 คะแนน 
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

1.8 ผูจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
น าความรู ทักษะพื้นฐานท่ีไดรับ 

8      ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา   
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่  มี ผู เรียนจบ

     ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยา ศัยอ า เภอบานหมี่  มี ผลการ

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 
ไปใช หรือประยุกตแใช การศึกษาขั้นพื้นฐาน น าความรู ทักษะพื้นฐานท่ี

ไดรับไปใช หรือประยุกตแใช  มีกระบวนการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 
     ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา   
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่  มีกระบวนการ
ตรวจสอบนักศึกษาท่ีจบหลักสูตรขั้นพื้นฐานจาก
รายงานผูจบหลักสูตรของภาคเรียนท่ี 2/2564 
และภาคเรียนท่ี 1/2565 และมีแผนการติดตามผู
จบการศึกษาทุกภาคเรียน โดยใชแบบติดตามให
ครู กศน.ต าบล ติดตาม จากรายช่ือผูเรียนท่ีจบ
จริง และท ารายงานสงมาท่ี ศูนยแการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ 
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด พรอมท้ังไดท าแบบ
สรุปรายงานผูจบการศึกษา เสนอตอผูบริหาร
สถานศึกษาเพื่อวางแผนพัฒนาตอไป  
 

ด าเนินงานท่ีเกิดขึ้น และรองรอย หลักฐาน
ท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินงานตามสภาพจริง 
ดังนี้ 
1. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีรายงานผูจบ
หลัก สูตรร วมจ านวน  2 ภาคเรี ยน ใน
ปีงบประมาณ 2565 คือ ภาคเรียนท่ี 
2/2564 และภาคเรียนท่ี 1/2565  
2. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่  มีรายงาน
สรุปผลการติดตามผูจบหลักสูตรท่ีน าความรู
ไปใชหรือประยุกตแใช 
3. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีแบบติดตามผู
จบหลักสูตร โดยจ านวนผูจบการศึกษาตาม
หลักสูตร ภาคเรียนท่ี 2/2564 จ านวน 117 
คน และภาคเรียนท่ี 1/2565 จ านวน 109 
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มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
คน รวมท้ังส้ิน 226 คน สามารถน าความรู 
ทักษะพื้นฐานท่ีไดรับไปใช หรือประยุกตแใช
ในการด าเนินชีวิต การประกอบอาชีพ หรือ
เพื่อการศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้น จ านวน 
226 คน สูงกวาคาเปูาหมายท่ีต้ังไว 32 คน 
มากกวารอยละ 50 
4. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีหนังสือขอ
ตรวจสอบวุฒิ 
- ผูเรียนสามารถน าความรู ทักษะพื้นฐานท่ี
ไดรับไปใช หรือประยุกตแใชในการ ด าเนิน
ชีวิต การประกอบอาชีพ หรือเพื่อการศึกษา
ตอในระดับท่ีสูงขึ้น จ านวน 226 คน สูงกวา
คา เปูาหมายท่ี ต้ัง ไว  32 คน สูงกว าค า
เปูาหมายมากกวารอยละ 50 ได 5 คะแนน 
- การค านวณคะแนนท่ี ได เ ทียบกับค า
น้ าหนักและการเ ทียบกับเกณฑแระ ดับ
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มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
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
จัดการ เรี ยนรู  ส่ื อ ก าร เรี ยนรู ก าร วั ดและ
ประเมินผล และการจบหลักสูตร สถานศึกษามี

     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
วิชาการสถานศึกษา 
2. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา

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 
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   
      ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา   
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ ได้มีการประชุม/
วางแผนและเตรียมการจัดทําหลักสูตรเพื่ อ
นํามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา โดยสามารถนํามาประยุกต์
ปรับใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวันได้ เพื่อให้ ครู 
กศน.ตําบล นําไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน  เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามรายวิชาท่ี
ผู้เรียนมีความสนใจจากการวิเคราะห์ เนื้อหา
รายบุคคล  
      ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
อําเภอบ้านหมี่ รวมวางแผนโดยเนนการบูรณา
การเนื้อหาสาระการเรียนรูใหสอดคลองกับบริบท
วิถีชีวิต และความแตกตางระหวางบุคคล ชุมชน

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
กระบวนการจัดการเรียนรู ส่ือการเรียนรู
การวัดและประเมินผล และการจบหลักสูตร 
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มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
สังคม สถานศึกษาด าเนินการจัดโครงการ/
กิจกรรมท่ีสงเสริม สนับสนุนใหครูผูสอนไดรับ
การพัฒนาในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พรอม
ท้ังใหครูผูสอนเห็นความส าคัญการมีสวนรวมใน
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยการเก็บ
รวบรวมขอมูลจากผูเรียน ผูสอน สภาพการใช้ 
สภาพปัญหา น าขอมูลมาวิเคราะหแ สรุปรายงาน
ผลการประเมินหลักสูตร เพื่ อน ามาพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา มีรูปแบบท่ีหลากหลาย เชน 
การถอดบทเรียนจากภูมิปใญญาทองถิ่นดานหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การถอดบทเรียน
จากครู และผูเรียนดานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อน ามาบูรณาการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง การจัดท าและ
พัฒนาแหลงเรียนรู ศูนยแการเรียนรูตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา   

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 
เป็นตน  ใหมี ความสอดคลองกับห ลัก สูตร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 และสภาพแวดลอมบริบทตรง
ตามความตองการของผูเรียน บุคคล ชุมชน ทัน
ตอการเปล่ียนแปลงสถานการณแปใจจุบัน  เพื่อ
นํามาเป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน  เพื่ อพัฒนา ผู เ รี ยน ให มี คุณภาพ ตาม
มาตรฐานการเรียนรู และสงเสริมใหผูเรียนรูจัก
ตนเอง มีการด าเนินชีวิตอยูในชุมชน และสังคม
ไดอยางมีความสุข 

2.2 ส่ือท่ีเอื้อตอการเรียนรู  5      ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา   
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีส่ือท่ีเอื้อตอการ
เรียนรู โดยยึดผูเรียนเป็นส าคัญ เหมาะสมกับ
ผูเรียนและกับสภาพแวดลอมตามบริบท เพื่อ
สงเสริมใหการเรียนรูเป็นไปอยางมีคุณคาและ
กระตุนใหผูเรียนไดรูจักการแสวงหาความรู เกิด
การเรียนรูอยางตอเนื่องและเกิดการเรียนรู

     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

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 
ตลอดเวลา โดยสถานศึกษามีการจัดประชุม     
วางแผนการจัดหาส่ือท่ีน าไปสูการจัดการเรียน
การสอนไดตามหลักสูตรสถานศึกษา ดังนี้ 1) ส่ือ
ส่ิงพิมพแตางๆ ไดแก หนังสือเรียน หนังสือคนควา      
2)  ส่ือ เทคโน โลยี ต า งๆ  ไ ด แก  วี ดี ทัศนแ  มี
ส่ื อ คอ ม พิ ว เ ต อ รแ ช ว ย สอ น  อิ น เ ต อ รแ เ น็ ต            
ท่ีครอบคลุมทุกต าบล รูปแบบออนไลนแ  google 
classroom, Youtube , ETV การจัดการเรียน
การสอน และการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านเพจ Facebook, 
Google Meet ฯลฯ สามารถเข้าไปศึกษาดูคลิป
ย้อนหลังได้ท่ีหน้าเว็บไซต์ กศน.อําเภอบ้านหมี่
www.banminfe.ac.th แ ล ะ ห น้ า เ พ จ 
Facebook กศน.ตําบลท่ีจัดการเรียนการสอน
รูปแบบออนไลน์ 3) ส่ือบุคคล ไดแก ภูมิปใญญา
ดานความรูตางๆ 4) แหลงเรียนรูที่มนุษยแสรางขึ้น 
5) ส่ือประเภทโครงงาน และ 6) ส่ือเครื่องมือ

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 
และแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอส่ือ
การเรียนรู 
4. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอั ธ ยา ศัยอ า เภอบ านหมี่  มี ข อมู ล 
รายงานผลการประเมินคุณภาพเกี่ยวกับการ
ใชส่ือ เทคโนโลยีดิจิทัล แหลงเรียนรู และ
ภูมิปใญญาทองถิ่น 
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มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
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
สถานศึกษา อีกท้ังมีการประเมินการใชส่ือวามี
คุณภาพมากนอยเพียงใด โดยใชแบบประเมินการ
ใชส่ือ ท่ีศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ จัดท าขึ้น มีวิธีการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 
 

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 
1.  มีการพัฒนา หรือจัดหาส่ือการเรียนรู ท่ี
หลากหลายสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา 
2. มีการจัดท าขอมูลสารสนเทศ หรือท าเนียบส่ือ
การเรียนรู 
3. มีการใชส่ือการเรียนรู ท่ีหลากหลายในการ
จัดการเรียนรู 
4. มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอ
ส่ือการเรียนรู 
5. การน าผลการประเมินความพึงพอใจไปใชใน
การพัฒนา หรือจัดหาส่ือการเรียนรูไมครบตาม
กระบวนการตามความตองการ 

2.3 ครูมีความรู ความสามารถ 
ในการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เป็นส าคัญ 

5     ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา    
ตามอั ธย า ศัยอ า เภ อบ านหมี่  ครู มี ค วามรู 
ความสามารถในการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียน
เป็นส าคัญ สถานศึกษาแตงต้ังครูใหมีหนาท่ีจัด
กระบวนการเรียนรูการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท้ัง

     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. ครูทุกคนรวมกับผูเรียนมีการวิเคราะหแ 

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 
ขาราชการครู ครูอาสาสมัครการศึกษานอก
โรงเรียน และครู กศน.ต าบล สถานศึกษามี
กระบวนการในการสงเสริมและพัฒนาครูอยาง
เป็นขั้นตอน เห็นการปฏิบัติไดอยางชัดเจนจน
สงผลตอคุณภาพการจัดการศึกษาและการ
บริหารงานบรรลุตามวัตถุประสงคแ โดยสงครูเขา
รับการอบรมพัฒนาศักยภาพของตนเองเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาขั้นพื้ นฐานตามโครงการ/
กิจกรรมตางๆ จนเกิดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
การจัดกระบวนการเรียนรู และการใชหลักสูตร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ไดอยางมีคุณภาพ จากการ
ด าเนินงานของครูท่ีสามารถบริหารจัดการ เพื่อ
จัดกระบวนการเรียนรู แก ผู เรี ยนอยาง เ ต็ม
ความสามารถเพื่อมุงใหผูเรียนมีความรู ทักษะ
หรือคุณลักษะเป็นไปตามวัตถุประสงคแของ
หลักสูตรสถานศึกษา ท่ีค านึงถึงความแตกตาง

ผู เ รี ยน เป็นรายบุคคลส งผลให รู ความ 
ตองการของผู เรียนวามีความพรอมตอ 
กระบวนการจัดการเรียนรู  มีความตองการ 
เรียนเรื่องใด 
2. ครูทุกคนออกแบบการจัดการเรียนรู ท่ี 
เหมาะสมกับผูเรียน คือ มีการน าความ 
ตองการของผูเรียนมาวางแผนการจัดการ
เรียนรู ท้ังการจัดกระบวนการเรียนรูตาม  
ธรรมชาติและความตองการของผูเรียน  
ผานกระบวนการวิเคราะหแหลักสูตรและ 
เนื้อหา ความยากงาย ของรายวิชากอนการ 
ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู ท้ังใน 
รูปแบบการพบกลุมและรูปแบบการผานส่ือ 
ระบบออนไลนแ 
3. ครูทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนรูตาม 
แผนการจัดการเรียนรู โดยมกีระบวนการวัด
และประเมินผลกอนเรียน หลังเรียน   
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มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
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
เหมาะสมกับผูเรียน 
3. ครูทุกคนมีการจัดการเรียนรูตามแผนการ
จัดการเรียนรู 
4. ครูทุกคนมีบันทึกหลังการจัดการเรียนรู 
5. ครูทุกคนมีการสุมตรวจขอมูลจากสภาพจริง 

4. ครูทุกคนมีการบันทึกผลหลังการจัดการ
เรียนรู หลังการพบกลุมทุกครั้งเพื่อบันทึก
ผลการเรียนรู ปใญหาอุปสรรค และแนวทาง
แกปใญหา เพื่อเสนอตอผูบริหารสถานศึกษา 
5. ครูทุกคนมีการจัดระบบชวยเหลือผูเรียน 
มีการใหค าปรึกษาแนะน า ปรึกษา เพื่อให 
ผูเรียนประสบความส าเร็จในการเรียนรู  
โดยมีการสรางกลุมไลนแ กศน.ต าบล เพื่อให 
ค าปรึกษาตางๆ และการชวยเหลือผูเรียน
ประชาสัมพันธแกิจกรรมและบันทึกส่ือใบงาน 
ใบความรูเพื่อใหนักศึกษาไดติดตาม และสง
งานไดโดยผานส่ือระบบออนไลนแ ตามท่ี
ผูเรียนตองการท้ังทางกลุมไลนแ กศน.ต าบล 
กลุม facebook และเพจ กศน.ต าบล ฯลฯ 
6. ครูทุกคนมีการสุมตรวจขอมูลจากสภาพ
จริง โดยการสัมภาษณแหรือสังเกตพฤติกรรม
ของผูเรียน 
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มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
โดยการสัมภาษณแหรือสังเกตพฤติกรรมของ
ผูเรียน 
6. ครูทุกคนมีการจัดระบบชวยเหลือผูเรียน ให
ค าแนะน า ปรึกษา เพื่อใหประสบความส าเร็จใน
การเรียนรู 

 
- ผานเกณฑแการพิจารณา 5 ขอ ได 4 
คะแนน ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

2.4 การวัดและประเมินผล 
การเรียนรูของผูเรียนอยางเป็น
ระบบ 

5     ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา     
ตามอัธยาศัยอ า เภอบานหมี่  มีการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนอยางเป็นระบบ 
มีการประชุม/วางแผนกระบวนการด าเนินงาน
ตางๆ คือ  
1. ครูทุกคนมีการก าหนดแนวทางการวัดและ
ประ เมิ นผล ท่ีสอดคล อง กั บ จุดหมายหรื อ
วัตถุประสงคแของหลักสูตรไวในแผนการจัดการ
เรียนรูอยางชัดเจน ไดแก การวัดผลความรูโดยมี
การก าหนดเกณฑแคะแนนอยางชัดเจน 
2. ครูทุกคนมีการจัดท าเครื่องมือหรือมีวิธีการวัด

     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
ขอความ ค าส่ัง  บันทึกหรือรายงานการ
ประชุมท่ีเกี่ยวของ 
2. ครู ทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู ท่ี
สอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา 
3. ครูทุกคนมีเครื่องมือหรือวิธีการวัดและ

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 
และประเมินผลท่ีสอดคลองกับแผนการจัดการ
เรียนรู โดยมีการประเมินคุณธรรม จริยธรรม 
การประเมินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน การ
ประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ 
การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต และอื่นๆ ท่ี
เ กี่ ย ว ข อ ง ใ น ก า ร วั ด แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล 
การเรียนรู 
3. ครูทุกคนมีการช้ีแจงรายละเอียดวิธีการวัดและ
ประเมินผลใหแกผูเรียน ผานการปฐมนิเทศและ
ครูทุกคนมีการช้ีแจง รายละเอียดของการวัดและ
ประเมินผล ให แก ผู เ รี ยนก อนการวั ดและ
ประเมินผลทุกครั้ง  
4. ครูมีการแจงผลการวัดและประเมินผลการ
เรียนรูแกผูเรียนไดรับทราบ   
5. ครูทุกคนมีการน าผลการวัดและประเมินผล
การเรียนรูไปใชในการพัฒนาการจัดกระบวนการ
เรียนรู โดยการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเป็น

ประเมินผลท่ีสอดคลองกับแผนการจัดการ
เรียนรู 
4. ครูทุกคนมีรายงานผลการประเมินผลการ
เรียนรูของผูเรียน 
5.ครูทุกคนมีการบันทึกหลังการจัดการ
เรียนรู โดยการจัดการเรียนการสอน และ 
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 
ส าคัญ จัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลายรูปแบบ 
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพชีวิต เป็นตน 

รวมคะแนน 50   39.23 ดีเลิศ 

รวมคะแนน 20   17.00 ดีเลิศ 
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หมายเหตุ 

1. ในชอง “กระบวนการ/วิธีการด าเนินงานของสถานศึกษา” ใหคณะกรรมการประเมินตนเอง      
ของสถานศึกษาเขียนอธิบายรายละเอียดกระบวนการ/วิธีการด าเนินงานของสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับ
ประเด็น               การพิจารณาในแตละรายประเด็นการพิจารณา 

 ท้ังนี้ หากสถานศึกษาใดไมมีขอมูล “กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน” ในมาตรฐานการศึกษา/
ประเด็นการพิจารณาใดก็ตาม ใหคณะกรรมการประเมินตนเองของสถานศึกษาใสเครื่องหมาย “-” หรือใส   
ค าวา “ไมมี” ลงในชอง“กระบวนการ/วิธีการด าเนินงานของสถานศึกษา” ท่ีตรงกับมาตรฐานการศึกษา/
ประเด็นการพิจารณา ดังกลาว 

2. ในชอง “ผลการด าเนินงานที่ เกิดขึ้นและร่องรอยหลักฐานที่ เกิดขึ้ นจากการด าเนินงาน        
ตามสภาพจริง”  ใหคณะกรรมการประเมินตนเองเขียนสรุปผลการด าเนินงานหรือรองรอย หลักฐาน หรือ
ขอมูลเชิงประจักษแท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินงานตามสภาพจริงท่ีสอดคลองกับประเด็นการพิจารณาในแตละ   
รายประเด็นการพิจารณา 

 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” ใหคณะกรรมการประเมินตนเอง    
ใสคะแนนผลการประเมินตนเองท่ีด าเนินการประเมินและสรุปได ในแตละรายมาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 

 ส าหรับในมาตรฐานการศึกษา/ประเด็นการพิจารณาใดก็ตาม ท่ีสถานศึกษาใดไมมีขอมูล 
“กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน” ใหใส “0” (ศูนยแ) ลงในชอง “ผลการประเมินคุณภาพ คะแนนที่ได้”    
ใหตรงกับมาตรฐานการศึกษา/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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  จากการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา          
ขั้นพื้นฐาน ในมาตรฐานที่  1 คุณภาพของผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคะแนน
รวมเทากับ 39.23  คะแนน  อยูในระดับ ดีเลิศ และในมาตรฐานที่  2 คุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีคะแนนรวมเทากับ 17.00 คะแนน  อยูในระดับ ดีเลิศ 
 ซึ่งจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา สถานศึกษา    
มีจุดเดน และจุดท่ีควรพัฒนา ดังนี้ 
 

จุดเด่น 
  สถานศึกษา มีผลการประม ินตนเองอยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ดานคุณภาพของผูเรียน
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ ผูเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยม 
และคุณลักษณะที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ผูเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานมีความสามารถในการสรางสรรคแงาน 
ชิ้นงาน หรือนวัตกรรม ผูเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานมีสุขภาวะทางกาย และสุนทรียภาพ และผูจบการศึกษาข้ัน
พื้นฐานน าความรู ทักษะพื้นฐานที่ไดรับไปใช หรือประยุกตแใช  สวนผลการประม ินตนเองอยูในระดับคุณภาพ     
ดีเลิศ คือ ผูเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานมีความสามารถในการคิดวิเคราะหแ คิดอยางมีวิจารณญาณ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นรวมกับผูอื่น ผูเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล  และผูเรียน
การศึกษาข้ันพื้นฐานมีความสามารถในการอาน การเขียน และมีผลการประม ินตนเองอยูในระดับคุณภาพ   
ยอดเย่ียม ดานคุณภาพการจัดการศกึษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานทีเ่นนผูเรียนเป็นส าคัญ คือ การวัด
และประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนอยางเป็นระบบ สวนผลการประม ินตนเองอยูในระดับคุณภาพ ดีเลิศ คือ 
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคลองกับบริบท และความตองการของผูเรียน ชุมชน ทองถ่ิน สื่อที่เอื้อตอ
การเรียนรู และครูมีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเป็นส าคัญ  
 

จุดที่ควรพัฒนา 
  สถานศึกษา มีผลการประม ินตนเองอยูในระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา ดานคุณภาพของ

ผูเรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ ผูเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนท่ีดีสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา และสถานศึกษาไมมีผลการประเมินตนเองอยูในระดับคุณภาพ ดี 
และระดับคุณภาพ ปานกลาง 
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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   41.63 ดีเลิศ 

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. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา   
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีหลักสูตร
การศึกษาตอเนื่อง 
2. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่  มีขอมูลจ านวน
ผูเรียนการศึกษาตอเนื่องเป็นรายหลักสูตร 
3. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

     ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีการด าเนินการ
จัดกิจกรรม โดยมีรองรอยหลักฐานการ
ด าเนินงาน  ดังนี้ 
    จากผลการด าเนินงาน ผูเรียนการศึกษา
ตอ เนื่ อง ศูนยแ การ ศึกษานอกระบบและ
การ ศึกษาตามอั ธยา ศัยอ า เภอบ านหมี่ 
ปีงบประมาณ 2565 จัดโครงการ/กิจกรรม 
ดังนี้   
- หลักสูตรกลุมสนใจ (ไม เกิน  30 ชม. ) 
เปูาหมาย จ านวน 268 คน ผูเขารวมกิจกรรม 
จ านวน 397 คน คิดเป็น รอยละ 100 
- หลักสูตรหนึ่งอ าเภอหนึ่งอาชีพ เปูาหมาย 

10.00 ยอดเย่ียม 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
อัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีรายงานผูจบหลักสูตร
การศึกษาตอเนื่องเป็นรายหลักสูตร 
4. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา   
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีผลการวัดและ
ประเมินผลตามท่ีหลักสูตรก าหนด 
5. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา  
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่  มีแบบสังเกต
พฤติกรรมของผูเรียน 
6. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา  
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีการรายงานผล
การด าเนินงานการจัดการศึกษาตอเนื่อง 
 
 
 
 
 
      

จ านวน 14 คน ผูเขารวมกิจกรรม จ านวน 17 
คน คิดเป็น รอยละ 100 
- หลักสูตรช้ันเรียนวิชาชีพ (31 ชม.ขึ้นไป) 
เปูาหมาย จ านวน 323 คน ผูเขารวมกิจกรรม 
จ านวน 324 คน คิดเป็น รอยละ 100 
- การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต เปูาหมาย 
จ านวน 167 คน ผูเขารวมกิจกรรม จ านวน 
181 คน คิดเป็น รอยละ 100  
- การ ศึกษาเพื่ อพัฒนาสังคมและชุมชน 
เปูาหมาย จ านวน 88 คน ผูเขารวมกิจกรรม 
จ านวน 157 คน คิดเป็น รอยละ 100  
- การเรียนรู ห ลักปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง เปูาหมาย จ านวน 69 คน ผูเขารวม
กิจกรรม จ านวน 72 คน คิดเป็น รอยละ 100    
รวมท้ังส้ินจ านวน เปูาหมาย จ านวน 929 คน 
ผูเขารวมกิจกรรม จ านวน 1,148 คน คิดเป็น 
รอยละ 100    
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
      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
การศึกษาตอเนื่องต้ังแต 6 ช่ัวโมงขึ้นไป และ
หลักสูตรท่ีเรียน มีอยูในหลักสูตรการศึกษา
ตอเนื่องของสถานศึกษา การจัดการเรียนการ
สอนตองมีแผนการจัดการเรียนการสอนที
ชัดเจน 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 2565 ศูนยแการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ      
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
บานหมี่ มีผูเรียนการศึกษาตอเนื่องมีความรู 
ความสามารถ และหรือทักษะ และหรือ
คุณธรรมเป็นไปตามเกณฑแการจบหลักสูตร 
1,148 คน คิดเป็น รอยละ 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
คานิยมรวมของสังคม 

20      ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่  มี ผูจบหลักสูตร
การศึกษาตอเนื่องสามารถน าความรู ท่ีไดไปใช
หรือประยุกตแใช บนฐานคานิยมรวมของสังคม    
มีกระบวนการ ดังนี้ 

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

19.63 ยอดเย่ียม 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
1. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา  
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีการศึกษาสภาพ
บริบท หรือความตองการ หรือความจ าเป็นของ
กลุมเปูาหมายในชุมชน สังคม และนโยบายของ
หนวยงานตนสังกัด เพื่อน ามาใชเป็นขอมูลใน
การจัดหา หรือจัดท า หรือพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาตอ เนื่ องทุกหลักสูตรตามความ
ตองการของกลุมเปูาหมาย 
2. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา  
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีการจัดหา หรือ
จัดท า หรือพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง
ทุกหลักสูตรที่มีองคแประกอบส าคัญครบถวน ซึ่ง
อยางนอยตองประกอบดวย ความเป็นมา 
จุดมุงหมายหรือวัตถุประสงคแกลุมเปูาหมาย 
ระยะเวลา โครงสรางหลักสูตร ส่ือการเรียนรู 
การวัดและประเมินผล และเกณฑแการจบ
หลักสูตร 

ประยุกตแใชในการประกอบอาชีพ หรือพัฒนา
อาชีพไดบนฐานคานิยมของสังคม ไดจ านวน 
730 คน จาก 738 คน  คิดเป็น  
รอยละ 98.91 
2. จบหลักสูตรการศึกษาตอเนื่องดานการ
พัฒนาทักษะชีวิต ท่ีสามารถน าความรูไปใช 
หรือประยุกตแใชในชีวิตประจ าวันได บนฐาน
คานิยมรวมของสังคม ไดจ านวน 181 คน 
จาก 181 คน คิดเป็น รอยละ 100 
3. รอยละของผูจบหลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง 
ดานการพัฒนาสังคมและชุมชน สามารถน า
ความรูไปใชใหเป็นประโยชนแตอการพัฒนา
สังคมและชุมชน โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไดจ านวน 150 คน จาก 
157 คน คิดเป็น รอยละ 95.54 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
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 
ตรวจสอบ ประเมินการใชหลักสูตรการศึกษา
ตอเนื่องแตยัง ไมครบทุกหลักสูตรหลังการ
น าไปใชจัดกระบวนการเรียนรู 
5. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา  
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีการน าผลการ
ทบทวน หรือตรวจสอบ หรือประเมินการใช
หลักสูตรการศึกษาตอเนื่องทุกหลักสูตร มาใช
ในการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร หรือก าหนด
แนวทางในการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร แตยัง

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 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ไมครบทุกหลักสูตร 
      
 

5. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่  มีขอมูลจาก
ระบบฐานขอมูลเพื่ อการบริหาร จัดการ 
(DMIS)             
- การคิดค านวณรอยละ 
(98.91+100+95.54)/3 = 98.15 
- น ารอยละ มาค านวณกับคาน้ าหนัก 
(98.15*20)/100 = 19.63 คะแนน 
ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 

1.3 ผูจบหลักสูตรการศึกษา
ตอเนื่องท่ีน าความรูไปใชจนเห็น
เป็นประจักษแหรือตัวอยางท่ีดี   

 

20      ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่  มี ผูจบหลักสูตร
การศึกษาตอเนื่องท่ีน าความรู ไปใชจนเห็น     
เป็นประจักษแหรือตัวอยางท่ีดี โดยมีกระบวนการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 
     ผูจบหลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง ต้ังแต 6 
ชม. ขึ้นไป ท่ีมีการน าความรูจากการเขารับ
การศึกษาตอเนื่องของสถานศึกษาไปใชส าหรับ

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

12.00 ปานกลาง 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ครอบครัว หรือชุมชน จนกระท่ังมีผลการ
ด าเนินงานปรากฎใหเห็นเป็นประจักษแในพื้นท่ี 
หรือมีผลการด าเนินงานอยางตอเนื่องแสดง    
ให เห็นถึ งแนว โนมความยั่ ง ยื น  ท้ั ง ท่ี เป็น
รายบุคคลหรือเป็นรายกลุม ในปีงบประมาณ 
2565 ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีผูเรียนการศึกษา
ตอเนื่อง จ าแนกเป็นผูจบหลักสูตรการศึกษา
ตอเนื่องท่ีน าความรูไปใชจนเห็นเป็นประจักษแ
หรือตัวอยางท่ีดี  เชน น าความรูไปใชในการ
ประกอบอาชีพ สรางรายได น าไปใชในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน เป็นตน น าไปใชในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต โดยใชแบบติดตามผูเรียนหลังจบ
หลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง (กศ.ตน.22) และ
แบบสรุปการติดตามผูเรียนหลังจบหลักสูตร
การศึกษาตอเนื่อง และวิเคราะหแขอมูลจ าแนก
ออกมาเป็นผูจบหลักสูตรการศึกษาตอเนื่องท่ีน า

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 - รายจาย การสรางอาชีพ 
สร างรายได ใหกับครอบครัวหรือ ชุมชน
น าไปใชในการด าเนินชีวิตประจ าวัน พัฒนา
คุณภาพชีวิต เป็นตน มีผลการด าเนินงาน 
ดังนี้ 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ความรูไปใชจนเห็นเป็นประจักษแหรือตัวอยางท่ีดี   
ไดจ านวน 32 คน เป็นไปตามคาเปูาหมายท่ี
สถานศึกษาก าหนดไวที ่32 คน 

ผูจบหลักสูตรการศึกษาตอเนื่องท่ีน าความรูไป
ใชจนเห็นเป็นประจักษแหรือตัวอยางท่ีดี ได 
จ านวน 32 คน เป็นไปตามคาเปูาหมายท่ี
สถานศึกษาก าหนดไวท่ี 32 คน  
 
- เกณฑแการใหคะแนน 
สถานศึกษามีผูจบการศึกษาตอเนื่องท่ีมีผล
การด าเนินงานท่ีเห็นเป็นประจักษแในพื้นท่ี 
หรือเป็นตัวอยางท่ีดี เป็นไปตามคาเปูาหมาย
ท่ีสถานศึกษาก าหนดไว ได 3 คะแนน 
 
- ค านวณคะแนนท่ีไดกับคาน้ าหนัก 
(3/5)*20 = 12.00 คะแนน  
ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
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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   17.20 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 

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 
กลุมเปูาหมายตามความตองการของผูเรียนและ
ผูรับบริการของสถานศึกษา หลักสูตรวิชาการ
สานตะกร้าหวายเส้นใหญ่ ของต าบลไผใหญ     
มีการพัฒนาตอยอดลวดลายต่างๆ ให้มีความ
หลาก ห ลาย ม ากขึ้ น  ผู รั บ บ ริ ก า ร มี ก า ร
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 
สถานศึกษา สงบุคลากรเขารวมประชุมกับ
หนวยงานตนสังกัด คือ ส านักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดลพบุรี ในโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรมีอาชีพ มีรายได้      
มีคุณภาพชีวิตท่ีดี สําหรับนักศึกษา กศน . จาก
สํานักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี โดยจัดทําและ
พัฒนาหลักสูตรการมีอาชีพด้านเกษตรกรรม 
จ านวน 4 วิชา ประกอบดวย 1) วิชาการปลูก
พืชสมุนไพร จ านวน 20 ช่ัวโมง 2) วิชาการผลิต
สารก าจัดแมลงชีวภาพ จ านวน 30 ช่ัวโมง 3) 
วิชาการเล้ียงปลา จ านวน 50 ช่ัวโมง และ      

การวัดและประเมินผล และเกณฑแการจบ
หลักสูตร และในปีงบประมาณ 2565 
สถานศึกษา มีสวนรวมการจัดทําและพัฒนา
อาชีพ มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตท่ีดี สําหรับ
นักศึกษา กศน. จากสํานักงาน กศน.จังหวัด
ล พ บุ รี  ใ น ห ลั ก สู ต ร ก า ร มี อ า ชี พ ด้ า น
เกษตรกรรม จํานวน 4 วิชา ประกอบดวย   
1) วิชาการปลูกพืชสมุนไพร จ านวน 20 
ช่ัวโมง 2) วิชาการผลิตสารก าจัดแมลงชีวภาพ 
จ านวน 30 ช่ัวโมง 3) วิชาการเล้ียงปลา 
จ านวน 50 ช่ัวโมง และ 4) วิชาพืชไมดัด 
สรางอาชีพ จ านวน 40 ช่ัวโมง 
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



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา กศน.อ า เภอบานหมี่  ปี งบประมาณ 256 5  | 96 
 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
4) วิชาพืชไมดัด สรางอาชีพ จ านวน 40 ช่ัวโมง 
ในการจัดท าและพัฒนาหลักสูตรฯ รวมวางแผน
โดยเนนการบูรณาการเนื้อหาสาระการเรียนรูให
สอดคลองกับบริบทวิถีชีวิต และความแตกตาง
ระหวางบุคคล ชุมชนสังคม และหลักสูตรฯ ให
มีความหลากหลาย ตรงตามความต้องการของ
ผู้รับบริการ เพื่อใหมีการจัดการเรียนการสอนท่ี
เหมาะสมกับสถานการณแ โดยมีจุดมุงหมาย 
หรือวัตถุประสงคแของการจัดเพื่อพัฒนาอาชีพ 
พัฒนาทักษะชีวิตและพัฒนาสังคมและชุมชน 
อีกท้ังยังน าหลักสูตรท่ีมีการพัฒนารวมกันท้ัง 
11 อ าเภอ มาใชรวมกันเพื่อเป็นแนวทางการ
ด าเนินงานตามนโยบายของส านักงาน กศน .
จังหวัดลพบุรี และส านักงาน กศน. ตอไป  

กอนน าไปใชจัดกระบวนการเรียนรู 
4. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีการทบทวน 
หรือตรวจสอบ หรือประเมินการใชหลักสูตร
การศึกษาตอเนื่องแตยังไมครบทุกหลักสูตร 
หลังการน าไปใชจัดกระบวนการเรียนรู 
5. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีการน าผลการ
ทบทวน หรือตรวจสอบ หรือประเมินการใช
หลักสูตรการศึกษาตอเนื่องทุกหลักสูตร มาใช
ในการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร หรือก าหนด
แนวทางในการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร ยัง
ไมครบทุกหลักสูตร 
 
- เกณฑแการใหคะแนน  
สถานศึกษาไดด าเนินงานเป็นไปตามเกณฑแ 
จ านวน 3 ขอ และเป็นไปตามเกณฑแไมครบ   
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
2 ขอ ได 1 คะแนน รวม 4 คะแนน 
- การค านวณคะแนนเทียบกับคาน้ าหนัก 
(4/5)*4 = 3.20 คะแนน  
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

2.2 วิทยากรการศึกษาตอเนื่อง 
มีความรู ความสามารถ  
หรือประสบการณแตรงตาม
หลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง  

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

     ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีเอกสารรองรอย 
ดังนี ้
1.วิทยากรมวีุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตร 
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 ท่ีมีความหลากหลาย 

3.60 ยอดเย่ียม 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
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 
กระบวนการไดในครั้งตอไป ท้ังนี้ วิทยากร
การศึกษาตอเนื่องของศูนยแการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ 
ไดรับการคัดเลือกจากสถานศึกษา ดังนี้ 1) การ
ประกาศรับสมัครวิทยากรการศึกษาตอเนื่อง 
ก าหนดวัน เวลา และสถานท่ี 2) ขอมูลความรู
ตามสาขาวิชาชีพท่ีสมัคร (เป็นผูท่ีมีคุณวุฒิหรือ
เกียรติบัตรรับรอง หรือหลักฐานอื่น ๆ ท่ีแสดง
วาเป็นผูมีความรูความสามารถ ทักษะ ใน
สาขาวิชาหรือหลักสูตรนั้นๆ หรือเป็นผู ท่ีมี
ความรูความช านาญ ประสบการณแในสาขาวิชา 
3) การสัมภาษณแ โดยดูจาก คุณสมบัติพื้นฐาน 
คือ  มีความรู  ความเข าใจ ความสามารถ  

6. มีเครื่องมือวัดและประเมินผลผูเรียน
การศึกษาตอเนื่อง 
7. รายงานการนิเทศ 
 
มีผลการด าเนินงานดังนี ้
1. วิทยากรการศึกษาตอเนื่องทุกคน มีความรู 
ความสามารถ หรือประสบการณแ เหมาะสม
สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง 
2. วิทยากรการศึกษาตอเนื่องทุกคน มี
แผนการจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับ
หลักสูตร 
3. วิทยากรการศึกษาตอเนื่องทุกคน จัด
กระบวนการเรียนรูที่สอดคลองกับแผนการ
จัดการเรียนรู 
4. วิทยากรการศึกษาตอเนื่องทุกคน เลือกใช
ส่ือการเรียนรูที่สอดคลองกับเนื้อหาและ
ผูเรียน ท่ีมีความหลากหลาย 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
หรือประสบการณแตรงตามหลักสูตรการศึกษา
ตอเนื่อง ตรงตอเวลา สามารถบริหารเวลาได มี
จรรยาบรรณในอาชีพ มี ใจรักในการสอน    
จิตใจดี ใจเย็น รักเพื่อนมนุษยแดวยกัน ใหเกียรติ
ซึ่งกันและกัน สามารถแกไขสถานการณแเฉพาะ
หนาได สามารถประยุกตแประสบการณแ ความรู
ท่ีมีถายทอดออกมาได พึ่งพาดูแลตนเองได และ
พัฒนาตนเองอยู เสมอ ใหท าหนาท่ีจัดการ
เรี ยนรู ต ามห ลัก สูตรการ ศึกษาต อ เนื่ อ ง        
โดยไดรับการแตงต้ังจาก ผูอ านวยการ ศูนยแ
การ ศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ สถานศึกษาจัดประชุม
ใหความรูวิทยากรการศึกษาตอเนื่อง สามารถ
ตรวจสอบ ติดตามวาบุคลากรมีความรูตามท่ีรับ
การการพัฒนาจากการด าเนินการเขารับการ
อบรมครั้งนี้ มีขั้นตอนการประเมินความรูกอน
การอบรม และหลังอบรม โดยใชแบบประเมิน 

5. วิทยากรการศึกษาตอเนื่องทุกคน มี
เครื่องมือวัดและประเมินผลผูเรียนการศึกษา
ตอเนื่อง ท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคแของ
หลักสูตร 
6. วิทยากรการศึกษาตอเนื่องทุกคน มีขอมูล 
หรือรายงานการวัดและประเมินผลการจัด
การศึกษาตอเนื่อง 
 
-เกณฑแการใหคะแนน 
สถานศึกษาสามารถด าเนินงานไดตามเกณฑแ 
จ านวน 4 ขอ ได 4 คะแนน 
และเป็นไปตามเกณฑแไมครบทุกคน 1 ขอ ได 
0.5 คะแนน รวม 4.5 คะแนน  
-การคิดค านวณคะแนนเทียบกับคาน้ าหนัก 
(4.5/5)*4  =  3.60 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 
ซึ่งสามารถตรวจสอบไดวาวิทยากรมีความรู
ตามท่ีไดรับการพัฒนา อีกท้ังสถานศึกษายัง
สามารถติดตามไดจากการด าเนินงานของฝุาย
นิเทศ ท่ีไดรับมอบหมายนิเทศติดตาม การ
จัดการเรียนการสอน ในระหวางการจัดการ
เรียนการสอน 

2.3 ส่ือท่ีเอื้อตอการเรียนรู 4      ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีส่ือท่ีเอื้อตอการ
เรียนรู มีกระบวนการวิธีการด าเนินงาน ดังนี้ 
     ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีแผนปฏิบัติการท่ี
จะจัดหา จัดท า และพัฒนาส่ือ แหลงเรียนรู
หรือภูมิปใญญาทองถิ่น และในปีงบประมาณ 
2565 สถานศึกษา จัดหา จัดท า และพัฒนาส่ือ 
แหลงเรียนรู ภูมิปใญญาทองถิ่น โดยมีการแตงต้ัง
คณะท างานในการด าเนินงาน มีการจัดประชุม
บุคลากร วางแผนในการด าเนินงานจัดหา จัดท า 

     ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีเอกสารรองรอย 
ดังนี้ 
1. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีบันทึกขอความ 
ค า ส่ัง  บัน ทึกหรือรายงานการประชุม ท่ี
เกี่ยวของ 
2. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีรายการ หรือ
ท าเนียบส่ือ แหลงเรียนรู  หรือภูมิปใญญา
ทองถิ่น 

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 
และพัฒนาส่ือ แหลงเรียนรู  ภูมิปใญญาทองถิ่น  
ค านึงถึงความสอดคลองตามหลักสูตรการศึกษา
ตอเนื่องของสถานศึกษา โดยสถานศึกษามีการ
จัดท าขอมูลพื้นฐาน ท าเนียบส่ือ แหลงเรียนรู     
ภูมิปใญญาทองถิ่น ไว ท่ีสถานศึกษาเพื่ อเป็น
ฐานขอมูลในการจัดกิจกรรม ส าหรับครู วิทยากร
และผูเรียน โดยมีผูรับผิดชอบใหค าแนะน าใหขอมูล
เกี่ยวกับการใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ แหลง
เรียนรูและภูมิปใญญาทองถิ่นท่ีมีอยูในพื้นท่ี พรอม
ท้ังสถานศึกษามีการทบทวน ตรวจสอบ และ
ประเมินผลคุณภาพของส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
แหลงเรียนรูและ ภูมิปใญญาทองถิ่นใหอยูในสภาพ
พรอมใชงานและเป็นปใจจุบัน และสถานศึกษา
เตรียมวางแผนน าผลการประเมินคุณภาพส่ือมาใช
ในการพัฒนาส่ือตอไป 

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 ลักสูตร
การศึกษาตอเนื่อง และแผนการจัดการเรียนรู 
 
มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีการจัดหา หรือ
จัดท า หรือพัฒนาส่ือ แหลง เรียนรู  หรือ      
ภูมิปใญญาทองถิ่นท่ีมีความสอดคลอง ตาม
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
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 แหลง เรียนรู  และภูมิปใญญา 
ทองถิ่นที่มีอยู ใหแกวิทยากร และผูเรียน  
4. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีการทบทวน 
ตรวจสอบ หรือประเมินคุณภาพของส่ือ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ แหลงเรียนรู และ ภูมิ
ปใญญาทองถิ่น ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน 
และเป็นปใจจุบัน 
 5. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
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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 ยังขาดการน าผล
การทบทวน ตรวจสอบ หรือประเมินคุณภาพ
ไปใชในการพัฒนาส่ือ 
 
-  ผลการพิจารณา 
สถานศึกษาสามรถด าเนินงานไดเป็นไปตาม
เกณฑแการพิจารณา จ านวน 4 ขอ ได  4 
คะแนน 
 
- การคิดค านวณคะแนนท่ีได เทียบกับคา
น้ าหนัก 
(4/5)*4 = 3.20 คะแนน  
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

2.4 การวัดและประเมินผล
ผูเรียนการศึกษาตอเนื่อง 

4      ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่  มีการวัดและ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ผู เ รี ย น ก า ร ศึ ก ษ าต อ เ นื่ อ ง             
มีกระบวนการ ดังนี้ 

     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

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 
    ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา   
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่  ไดด าเนินการ
ประเมินผูเรียน โดยการประเมินจากสอบถาม
ความรูความเขาใจ สังเกตการปฏิบัติในระหวาง
การเรียนรูการจัดกิจกรรม จากกระบวนการมี
สวนรวม ประเมินโดยการใหสาธิต แสดง
ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ ดูจากช้ินงานหรือผลงาน 
และมีการติดตามผลของผูเรียนในการน าความรู
ไปใชหลังจากเสร็จส้ินการจัดกิจกรรม โดยใช
เครื่องมือจากแบบประเมินความพึงพอใจของ
ผูเรียนตอการเรียนรู แบบติดตามผูเรียนหลังจบ
หลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง ตามท่ีก าหนดไวใน
คูมือการจัดการศึกษาตอเนื่อง (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2561)  ในทุกกิจกรรม และไดมีการบันทึก
ขอมูลในระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการ 
ส านักงาน กศน. (DMIS 65) และน าผลการวัด
และประเมินผลผูเรียนไปใชในการปรับปรุง 

ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีการใชเครื่องมือ
วัดและประเมินผลการเรียนรูไดตามหลักสูตร
ทุกหลักสูตร 
2. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีการจัดหา หรือ
จัดท า หรือพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล
ไดตรงตามจุดมุงหมายหรือวัตถุประสงคแของ
หลักสูตร 
3. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีการตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินผลการ
เรียนรูของผูเรียน 
4. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่  มีการวัดและ
ประเมินผล โดยใชวิธีการหรือเครื่องมือวัด
และประเมินผลท่ีจัดหา หรือจัดท า หรือ
พัฒนาขึ้น 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู ดังนี้ 
1. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีการก าหนดวิธีการ 
หรือเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู     
ไดเหมาะสมกับกิจกรรมและจุดมุงหมายหรือ
วัตถุประสงคแของหลักสูตรทุกหลักสูตร 
2. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีการจัดหา หรือจัดท า 
หรือพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลไดตรง
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

5. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีการน าผลการ
วัดและประเมินผลผูเรียนไปใชในการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู 
มีหลักฐานรองรอย ดังนี้ 
1. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ า เภอบานหมี่  มีห ลักสูตร
การศึกษาตอเนื่อง และแผนการจัดการเรียนรู  
2. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีเครื่องมือวัด
และประเมินผลการเรียนรู  
3. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ จัดท าเอกสาร
ขอมูล รายงานการน าผลการตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินผลไปใช ใน
การปรับปรุง  พัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู แตยัไมครบตามกระบวนการ 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ประเมินผลท่ีจัดหา หรือจัดท า หรือพัฒนาขึ้น 
5. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา   
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีการน าผลการวัด
และประเมินผลผู เรี ยนไปใช ในการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู 

-  ผลการพิจารณา 
สถานศึกษาสามรถด าเนินงานไดเป็นไปตาม
เกณฑแการพิจารณา จ านวน 4 ขอ ได  4 
คะแนน 
- การคิดค านวณคะแนนท่ีได เทียบกับคา
น้ าหนัก 
(4/5)*4 = 3.20 คะแนน  
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

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

     ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ รองรอยหลักฐาน 
ดังนี้ 
1. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ า เภอบานหมี่  มีห ลักสูตร
การศึกษาตอเนื่องของสถานศึกษา 
2. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีเครื่องมือ หรือ
แบบสอบถามความพึงพอใจ 

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 
ความสามารถ โดยมุงใหผูเรียนมีความรูทักษะ 
หรือคุณลักษณะท่ีเป็นไปตามจุดมุงหมายหรือ
วัตถุประสงคแของหลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง     
ท่ีสงผลใหผู เรียนมีความพึงพอใจตอการจัด
กระบวนการเรียนรูการศึกษาตอเนื่อง 
          ศู น ยแ ก า ร ศึ ก ษ า น อ ก ร ะ บ บ แ ล ะ
การ ศึก ษาตามอั ธ ย า ศั ยอ า เ ภอ บ า นห มี่            
มีแผนการจัดกิจกรรมการศึกษาตอเนื่องท่ีไดรับ
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 หรือปีงบประมาณตอไป 

3. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีขอมูล รายงาน
ความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอกระบวนการ
จัดการเรียนรูการศึกษาตอเนื่อง 
4. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีรายงานสรุปผล
การศึกษาความพึงพอใจท่ีเกี่ยวของ 
5. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีรายงานสรุปผล
การจัดการศึกษาตอเนื่องของสถานศึกษา 
 
ผลการด าเนินงานดังนี้ 
   ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอั ธ ยา ศัยอ า เภอ บ านหมี่  มี ผู เ รี ยน
การศึกษาตอเนื่องท้ังหมดจ านวน 1,148  คน 
ผูเรียนการศึกษาตอเนื่องท่ีมีความพึงพอใจตอ
กระบวนการจัดการเรียนรูการศึกษาตอเนื่อง
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ในระดับดีขึ้นไป จ านวน 1,090 คน คิดเป็น 
รอยละ 95.12 
- ผลการพิจารณา 
ผูเรียนการศึกษาตอเนื่องท่ีมีความพึงพอใจตอ
กระบวนการจัดการเรียนรูการศึกษาตอเนื่อง
ในระดับดีขึ้นไป รอยละ 95.12 ได 5 คะแนน 
- การคิดค านวณคะแนนท่ีได เทียบกับคา
น้ าหนัก 
(5/5)*4 = 4.00 คะแนน  
ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 

รวมคะแนน 50   41.63 ดีเลิศ 

รวมคะแนน 20   17.20 ดีเลิศ 
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  จากการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาตอเนื่อง ในมาตรฐานที่  1 คุณภาพ
ของผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง มีคะแนนรวมเทากับ 41.63 คะแนน  อยูในระดับ ดีเลิศ และในมาตรฐานที่ 2 
คุณภาพการจัดการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่อง มีคะแนนรวมเทากับ 17.20 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 และมีผลการประเมินตนเองอยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม       
ดานคุณภาพการจัดการเรียนรูการศึกษาตอเนื่อง คือ การจัดกระบวนการเรียนรูการศึกษาตอเนื่องท่ีมี
คุณภาพ และวิทยากรการศึกษาตอเนื่องมีความรู ความสามารถ หรือประสบการณแตรงตามหลักสูตรการศึกษา
ตอเนื่อง สวนผลการประเมินตนเองอยูในระดับคุณภาพ ดีเลิศ คือ หลักสูตรการศึกษาตอเนื่องมีคุณภาพ ส่ือท่ี
เอื้อตอการเรียนรู และการวัดและประเมินผลผูเรียนการศึกษาตอเนื่อง   
 

จุดที่ควรพัฒนา 
สถานศึกษา มีผลการประเมินตนเองอยูในระดับคุณภาพ ปานกลาง ดานคุณภาพของผูเรียน

การศึกษาตอเนื่อง คือ ผูจบหลักสูตรการศึกษาตอเนื่องท่ีน าความรูไปใชจนเห็นป็นประจักษแหรือตัวอยางท่ีดี และ
สถานศึกษาไมมีผลการประเมินตนเองอยูในระดับคุณภาพ ดี และ ก าลังพัฒนา  
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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 
  

 

48.44 
 

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 เรียนรูดานการอานอยาง
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 
สอดคลองกับวัตถุประสงคแของโครงการ/
กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย ดังนี้  
1) โครงการสงเสริมการเรียนรู 
   - กิจกรรมมุมเด็ก 
   - กิจกรรมมุมผูสูงอายุ 
   - กิจกรรมมุมนิทรรศการ 
   - กิจกรรมมุมหนังสือใหม 
2) โครงการสงเสริมการอาน 

48.44 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
สอดคลองกับวัตถุประสงคแของโครงการ/
กิจกรรม ไดแก การใหบริการหนังสือ สงเสริม
การอาน บอรแดนิทรรศการวันส าคัญ การจัด
กิจกรรมในหองสมุดประชาชนอ าเภอบานหมี่ 
กศน.ต าบล และบานหนัง สือ ชุมชน  เชน 
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี พ.ศ. 2565 
โครงการ โครงการพัฒนาห้องสมุดเคล่ือนท่ี
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้  โครงการส่งเสริม
การอ่าน  กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือ
ชุมชน ในการจัดทําโครงการ/กิจกรรมทุกครั้ง
ครั้งได้มีการประชาสัมพันธแการจัดกิจกรรม ผาน
ผูน าชุมชน และเสียงตามสายในชุมชน เพื่อเป็น
การเชิญชวนประชาชนใหเขารวมโครงการ/
กิจกรรมทุกครั้งกอนจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อ

   - กิจกรรมบานหนังสือชุมชน 
   - กิจกรรมหองสมุดชาวตลาด 
   - กิจกรรมอาสาสมัครสงเสริมการอาน 
   - กิจกรรมน านักศึกษาเขาใชบริการหองสมุด 
   - กิจกรรมบรรณารักษแจัดกิจกรรมรวมกับ
ภาคีเครือขาย 
3) โครงการวันเด็กแหงชาติ ประจ าปี พ.ศ. 
2565  มีผูรับบริการท่ีเขารวมโครงการ จ านวน 
81 คน คิดเป็น รอยละ 100 
4) โครงการพัฒนาหองสมุดประชาชนเคล่ือนท่ี 
มีผูรับบริการท่ีเขารวมโครงการจ านวน 52 คน 
คิดเป็น รอยละ 100 
กิจกรรมสงเสริมการอานบานหนังสือชุมชน      
มี กิ จก ร รม ร วม ท้ั ง ส้ิน  13   โ ค ร ง ก าร  มี
ผูรับบริการที่เขารวมโครงการ จ านวน 875 คน 
คิดเป็น รอยละ 100 ดังนี้ 
1) โครงการสงเสริมการอาน “ รูไวใชวา ใสบา
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
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 
ความเขาใจ คิดวิเคราะหแ ดานพื้นฐาน และ

แบกหาม ” กศน.ต าบลบานทราย   
2) โครงการทองไปในโลกกวาง เปิดมุมมอง 
สรางโอกาส ดวยการอาน 
3) โครงการสงเสริมการอานสรางการเรียนรู 
กศน.ต าบลมหาสอน 
4) โครงการสงเสริมการอานและพัฒนาบาน
หนังสือชุมชน ต าบลพุคา 
5) โครงการสงเสริมการอาน รักษแบานหนังสือ
ชุมชน ต าบลหนองทรายขาว 
6) โครงการส่งเสริมการอานเคล่ือนท่ี สูบาน
หนังสือชุมชน 
7) โครงการส่งเสริมการอานเคล่ือนท่ี สูบาน
หนังสือชุมชน 
8) โครงการสงเสริมการอานเคล่ือนท่ี สูบาน
หนังสือชุมชน 
9) โครงการสงเสริมนิสัยรักการอาน และพัฒนา
บานหนังสือชุมชน 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
สามารถรับรู ขาวสาร ท่ีถูกตองและทันตอ
เหตุการณแ สามารถน าความรูท่ีไดไปพัฒนาการ
สงเสริม สนับสนุนผูรับบริการอยางมีระบบและ
มีคุณภาพ  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. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา  
ตามอัธยาศัยอ า เภอบ านหมี่  มี ผู เ ข าร วม

10) โครงการสงเสริมการอาน พัฒนาแหลง
เรียนรู สูชุมชนเขมแข็ง กศน.ต าบลหนองเมือง 
11) โครงการสงเสริมการอานสูบานหนังสือ
ชุมชนต าบลสายหวยแกว 
12) โครงการสงเสริมความใฝุรูมุงสรางสังคม
แหงปใญญา 
13) โครงการสงเสริมการอานและพัฒนาบาน
หนังสือชุมชน ต าบลสนามแจง 
จากการจัดโครงการ/กิจกรรม ด าเนินงาน ดังนี้ 
1. มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมทุกครั้ง 
พรอมรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อใหผูบริหาร
ทราบผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
2. ช้ินงานของผูเขากิจกรรม 
3. รายงานผลการจัดกิจกรรม 
4. ขอมูลจ านวยผูรับบริการ 
5. แบบส ารวจความพึงพอใจตอการเขารวม
โครงการ 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
โครงการ หรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 
ท่ีมีความรู หรือทักษะ หรือประสบการณแเป็นไป
ตามวัตถุประสงคแของโครงการ หรือกิจกรรม  
รอยละ 93.75 
 

- รอยละของผูรับบริการท่ีเขารวมโครงการ 
หรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย เมื่อเทียบ
กับจ านวนเปูาหมายท่ีก าหนดไวในโครงการ 
หรือกิจกรรม รอยละ 100 
- รอยละของผูเขารวมโครงการ หรือกิจกรรม
การศึกษาตามอัธยาศัย ท่ีมีความรู หรือทักษะ 
หรือประสบการณแ เป็นไปตามวัตถุประสงคแของ
โครงการ/กิจกรรม รอยละ 93.75 
- การค านวณรอยละ 
(100+93.75)/2 = 96.88 
 
- ผลประเมินคะแนนจากเกณฑแการพิจารณา 
รอยละเฉล่ียของผูรับบริการท่ีมีลักษณะเป็นไป
ตามเกณฑแการพิจารณาท้ังสองขอ 
- น ารอยละเฉล่ีย มาค านวณกับคาน้ าหนัก  
(96.88/100)*50  =  48.44  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 

มาตรฐานที่  2 คุณภาพ 
การจัดการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

20   15.05 ดีเลิศ 

2.1 การก าหนดโครงการ  
หรือกิจกรรมการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

5      ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่  มีการก าหนด
โครงการ หรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 
โดยด า เนินการส ารวจความตองการของ
กลุมเปูาหมาย กลุมผูรับบริการ เพื่อวางแผน
รวมกันกับผู เกี่ยวของในการจัดโครงการ/
กิจกรรม การศึกษาตามอัธยาศัย สงแบบส ารวจ
ความตองการของนักศึกษาและกลุมเปูาหมาย
ในพื้นท่ีท้ัง 22 ต าบลในเขตพื้นท่ีอ าเภอบานหมี่ 
เ พื่ อ เ ป็ น ข อ มู ล ใ น ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม              
ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอบานหมี่  ไดด าเนินการตาม
นโยบายและจุดเนน ส านักงาน กศน. ประจ าปี

      ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีการด าเนินการจัด
กิจกรรม ดังนี้ 
1. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอบานหมี่  มีการศึกษาสภาพ
บริบท หรือความตองการ หรือความจ าเป็นของ
กลุมเปูาหมายในชุมชน  สังคม หรือนโยบาย
ของหนวยงานตน สังกัด เพื่ อการก าหนด
โครงการ/กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 
2. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีการก าหนดโครงการ 
หรื อ กิ จก ร รมก าร ศึ กษาตาม อั ธ ย า ศัย ท่ี
ตอบสนองตอความตองการของกลุมเปูาหมาย 

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 
งบประมาณ 2565 ในการสรางอาสาสมัคร 
กศน . เพื่ อ เป็ น เครื อข าย ในการส ง เสริ ม 
สนับสนุนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในชุมชน
และนโยบายและจุดเนน ส านักงาน กศน.
จังหวั ดลพบุ รี  ด านการ ส ง เสริ มการอ าน        
การสรางเครือขายสงเสริมการอาน จัดหนวย
บริการเคล่ือนท่ีสูชุมชนเพื่อจัดกิจกรรมสงเสริม
การอานและการเรียนรูท่ีหลากหลายใหบริการ
กับประชาชนในพื้นท่ีอ าเภอบานหมี่อยางท่ัวถึง 
และไดด าเนินการจัดท ารางแผนการจัดกิจกรรม
และน าเขาท่ีประชุมบุคลากรของสถานศึกษา 
เมื่อผานการประชุมระดับสถานศึกษา น าเขา    
ท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อให
เห็นชอบการจัดกิจกรรม  ด าเนินการ จัด
กิจกรรมซึ่ ง ในการออกแบบกิจกรรมผู จัด
กิจกรรมจะค านึงถึงกิจกรรม ส่ือ นิทรรศการ
และวัสดุอื่นๆ ท่ีมุ งน า เสนอเนื้ อหาท่ี เป็น

3. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีการออกแบบการจัด
กิจกรรมท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคแ  และ
กลุมเปูาหมายของโครงการ/กิจกรรมการศึกษา
ตามอัธยาศัยท่ีก าหนดไว  
4. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอบานหมี่  มีการจัดโครงการ/
กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยท่ีก าหนดไว 
5. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอบานหมี่  มีการจัดท ารายงาน
สรุปผลการจัดโครงการ/กิจกรรมการศึกษาตาม
อัธยาศัย และเสนอตอผูบริหารสถานศึกษาเพื่อ
รับทราบ 
โดยมีรองรอยหลักฐานการด าเนินงาน  ดังนี้ 
     - ค าส่ัง บันทึกการประชุม  
     - แผนการจัดกิจกรรม 
     - โครงการงานวันเด็กแหงชาติ  ประจ าปี 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา กศน.อ า เภอบานหมี่  ปี งบประมาณ 256 5  | 117 
 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ประ โยชนแ และสนองก ลุ ม เปู าหมายหรื อ
ผูรับบริการ ทุกเพศและทุกวัย ตามความสนใจ 
และความตองการมากท่ีสุด  มีการออกแบบ
การจัดกิจกรรมท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคแ 
และกลุมเปูาหมายของโครงการ/กิจกรรม โดยมี
ผูบริหารและบุคลากรทุกคนรวมกันขับเคล่ือน
งาน  โดยการใชหลักการ บริหารงาน แบบ 
PDCA และหลักการบริหารแบบมีสวนรวม 
ก าหนดใหเจาหนาท่ีบรรณารักษแรวมกับครู 
กศน.ต าบล รวบรวมความตองการจัดท าราง
แผนการจัดกิจกรรมเสนอในท่ีประชุม เพื่อ
รวมกันคิดกิจกรรมใหเหมาะสมของชวงอายุ 
เพศ วัย อาชีพ การศึกษาของผูรับบริการ โดย
ไดก าหนดกิจกรรม โครงการไวในแผนปฏิบัติ
การ ประจ าปี พ.ศ. 2565   
สถาน ศึกษามีการ จัดโครงการ /กิ จกรรม
การศึกษาตามอัธยาศัยท่ีก าหนดไว โดยมีการ

พ.ศ. 2565 
     - โครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชน
เคล่ือนท่ี 
      - โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ 
      - โครงการส่งเสริมการอ่าน 
      - กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือ
ชุมชน   
      - 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 
ก ากับและติดตามการด าเนินงานของบุคลากร
วา มีการประเมินผล ก ากับ ติดตาม การ
น าไปใชของ ผู จัดกิจกรรมการศึกษาตาม
อัธยาศัย  พบวาผูจัดกิจกรรมการศึกษาตาม
อัธยาศัย มีการจัดกิจกรรมตางๆ เชน โครงการ
พัฒนาหองสมุดประชาชนเคล่ือนท่ี โครงการ
สงเสริมการเรียนรู  โครงการสงเสริมการอาน 
กิจกรรมสงเสริมการอานบานหนังสือชุมชน 
กิจกรรมอาสาสมัครสงเสริมการอาน เป็นตน 
ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ า เภอบานหมี่   ให ผู จัดกิจกรรม
การศึกษาตามอัธยาศัยท้ังบรรณารักษแ และครู 
กศน.ต าบล ผู จัดกิจกรรมการ ศึกษาตาม
อัธยา ศัย  สรุ ปผลการด า เนิน งานการ จัด
การศึกษาตามอัธยาศัยทุกกิจกรรม เพื่อสรุป
องคแความรูในภาพรวมของการจัดกิจกรรม 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 

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    
บานหมี่ ไดรับการพัฒนาตามศักยภาพและมี
การพัฒนาตนเองในเรื่องท่ีเกี่ยวของกับการจัด
การศึกษาตามอัธยาศัยได รอยละ 60.00 
- ผูจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ    

ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอบานหมี่  มีการด าเนินการจัด
กิจกรรม ดังนี้ 
1. รอยละ 100 ของผูจัดกิจกรรมการศึกษา  
ตามอัธยาศัยท่ีสามารถจัดกิจกรรมการศึกษา
ตามอัธยาศัยไดตามโครงการ/กจิกรรมท่ีก าหนด 
2. รอยละ 61.09 ของผูจัดกิจกรรมการศึกษา
ตามอัธยาศัยไดรับการพัฒนาศักยภาพ หรือมี
การพัฒนาตนเองในเรื่องท่ีเกี่ยวของกับการจัด
การศึกษาตามอัธยาศัย 
3. รอยละ 61.09 ของผูจัดกิจกรรมการศึกษา
ตามอัธยาศัยท่ีมีการน าความรูท่ีไดรับจากการ
พัฒนาศักยภาพหรือมีการน าความรูท่ีไดรับจาก
การพัฒนาตนเองไปใชในการจัดการศึกษา    
ตามอัธยาศัย 
โดยมีรองรอยหลักฐานการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. บันทึกขอความ ค าส่ัง บันทึกหรือรายงาน

3.70 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  ท่ีมีการน าความรู ท่ี ไดรับจากการ
พัฒนาศักยภาพ หรือมีการน าความรูท่ีไดรับ
จากการพัฒนาตนเองไปใชในการจัดกิจกรรม
การศึกษาตามอัธยาศัยได รอยละ 61.09 
 
 

การประชุมท่ีเกี่ยวของ 
2. โครงการ/กิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนา
ศักยภาพผูจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย
ของสถานศึกษา 
3. หนังสือเชิญ แบบตอบรับการเขารวม
โครงการ/กิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนา
ศักยภาพผูจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย
ของสถานศึกษา ท้ังภายในและภายนอก สังกัด
ส านักงาน กศน. 
4. ใบประกาศ เกียรติบัตรท่ีไดรับจากการเขา
รวมโครงการ/กิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนา
ศักยภาพผูจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย
ของสถานศึกษา ท้ังภายในและภายนอกสังกัด
ส านักงาน กศน. 
5. รายงานผลการเขารับการพัฒนา สมุดบันทึก
ความรู หรือแฟูมสะสมงานของผูจัดกิจกรรม
การศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษา 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
6. บันทึก หรือรองรอยการพัฒนาตนเองของผู
จัดโครงการ/กิจกรรม หรือ ผู จัดกิจกรรม
การศึกษาตามอัธยาศัย 
     - ค าส่ังแตงต้ัง  
     - หนังสือเชิญ แบบตอบรับเขารวมกิจกรรม 
     - ใบประกาศ เกียรติบัตร 
     - รายงานผลการเขารวมกิจกรรม 
 
- ผลประเมินคะแนนจากเกณฑแการพิจารณา ได 
3 ขอ 5 คะแนน 
- การคิดค านวณรอยละ  
(100+61.09 +61.09)/3  =  74.06  
- น ารอยละ มาค านวณกับคาน้ าหนัก 
(74.06 *5)/100 = 3.70 คะแนน 
เมือ่เทียบกับคุณภาพ ไดระดับ ดี  
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 

2.3 ส่ือ หรือนวัตกรรม และ
สภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการ
จัดการศึกษาตามอัธยาศัย 

5        ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่  มีการจัดหาส่ือ 
หรือนวัตกรรม และจัดสภาพแวดลอมท่ีเอื้อ    
ตอการเรียนรู มีการส ารวจความตองการส่ือ
กอนการจัดกิจกรรมโครงการการศึกษาตาม
อัธยาศัย ไดด าเนินการจัดท าขอมูลพื้นฐาน หรือ
ท าเนียบส่ือ แหลงเรียนรู และภูมิปใญญาทองถิ่น
ท่ีเป็นปใจจุบนั 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
สอดคลองกับวัตถุประสงคแของการจัดโครงการ/ 
กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 
2. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

      ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีการด าเนินการจัด
กิจกรรม โดยมีรองรอยหลักฐานการด าเนินงาน  
ดังนี้ 
1. บันทึกขอความ ค าส่ัง บันทึกหรือรายงานการ
ประชุมท่ีเกี่ยวของ 
2. รายการ หรือท าเนียบส่ือ หรือนวัตกรรม 
แหล ง เรี ยนรู  หรือภูมิปใญญาทองถิ่น  และ      
ศูนยแ เรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงดานการศึกษา  
3. ขอมูล หรือรายงานการประเมินความพึง
พอใจเกี่ยวกับการใช ส่ือ แหลง เรียนรู  หรือ       
ภูมิปใญญาทองถิ่น 
4. ร ายงานผลการ จัดโครงการ /กิ จกรรม
การศึกษาตามอัธยาศัย  
5. ส่ือท่ีใชในการจัดกิจกรรม เชน 
    - บิงโก 

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 
อัธยาศัยอ าเภอบานหมี่  มีการจัดท าขอมูล
พื้ น ฐ าน  หรื อท า เนี ยบ ส่ือ  แหล ง เ รี ยน รู           
ภูมิปใญญาทองถิ่น และเป็นศูนยแเรียนรูตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา 
3. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา   
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีการแนะน า ให
ขอมูลเกี่ยวกับการใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
แหล ง เ รี ยน รู  แ ละภู มิ ปใญญาท อง ถิ่ น แก
กลุมเปูาหมายผูรับบริการ 
4. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา   
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่  มีการประเมิน
ความพึงพอใจเกี่ยวกับการใชส่ือ เทคโนโลยี
สารสนเทศ แหลงเรียนรูและภูมิปใญญาทองถิ่น 
โดยภาพรวมอยูในระดับดีขึ้นไป 
5. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา   
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีการน าผลการ
ประเมินความพึงพอใจไปใชในการพัฒนาหรือ

    - ทายค าจากภาพ  
    - โรอัพ วันส าคัญตางๆ 
    - ปฺอบอัพ 
    - นิทรรศการวันส าคัญตางๆ 
    - แผนพับใหความรูเรื่อง Covid-19  
    - แผนพับสงเสริมการอานออนไลนแ 
    - ประชาสัมพันธแความรู เทศกาลและวัน
ส าคัญตางๆ 
     - นิทรรศการออนไลนแ เชน นิทรรศการ
ออนไลนแเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐา      
ธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
       - กิจกรรมสงเสริมการอาน ดวย Google 
Forms วันส าคัญตางๆ 
8. แบบประเมินความพึงพอใจ 
9. สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจ 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
จัดหาส่ือ แหลงเรียนรูหรือภูมิปใญญาทองถิ่น - 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
พอใจตอการจัดการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

5      ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีผลการประเมิน
ความพึ งพอใจของ ผู รับบริการการศึกษา      
ตามอัธยาศัย ท่ีมีตอกระบวนการจัดโครงการ
กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย มีผูรับบริการ
เขารวมโครงการ หรือกิจกรรมการศึกษาตาม
อัธยาศัย มีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษา
ตามอัธยาศัย ระดับดีขึ้นไป ไดรอยละ 87.00 
 

     ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีการด าเนินการจัด
กิจกรรม ดังนี้ 
1. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา    
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของสถานศึกษา 
2. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา   
ตามอัธยาศัยอ า เภอบานหมี่  มี โครงการ/
กิจกรรม การศึกษาตามอัธยาศัย 
3. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา  
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีเครื่องมือ หรือ

4.35 ดีเลิศ 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
แบบสอบถามความพึงพอใจ ส าหรับใชในการ
ประเมินโครงการ/กิจกรรม ท่ีด าเนินการ 
4. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา  
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีรายงานสรุปผล
การประเมินความพึงพอใจในแตละโครงการ/ 
กิจกรรม ท่ีด าเนินงานการศึกษาตามอัธยาศัย
ของสถานศึกษา 
โดยมีรองรอยหลักฐานการด าเนินงาน  ดังนี้ 
     - แผนปฏิบัติการประจ าปี 
     - โครงการ/กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 
     - แบบสอบถามความพึงพอใจ 
     - สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 
     - สรุปรายงานผลโครงการ/กิจกรรม 
ผลประเมินคะแนนจากการเกณฑแการพิจารณา 
รอยละของจ านวนโครงการ/กิจกรรมการศึกษา
ตามอัธยาศัยท่ีมีคาเฉล่ียผลการประเมินความ
พึงพอใจอยูในระดับดีขี้นไป 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
- น ารอยละ มาค านวณกับคาน้ าหนัก  
(87.00/100)*5 = 4.35 คะแนน  
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

รวมคะแนน 50   48.44 ยอดเยี่ยม 

รวมคะแนน 20   15.05 ดีเลิศ 
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  จากการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามอัธยาศัย ในมาตรฐานที่  1 คุณภาพของผู้รับบริการ
การศึกษาตามอัธยาศัย  มีคะแนนรวมเทากับ 48.44 คะแนน  อยูในระดับ ยอดเยี่ยม และในมาตรฐานที่  2 
คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย มีคะแนนรวมเทากับ 15.05 คะแนน  อยูในระดับ ดีเลิศ  
 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 ท่ีสามา รถใชผลการประเมินคุณภาพรวมกันได  
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   26.23 ดีเลิศ 

3.1 การบริหารจัดการของ
สถานศึกษาท่ีเนนการมีสวนรวม   

3      ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา    
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่  มีวิธีการบริหาร
จัดการของสถานศึกษาท่ีเนนการมีสวนรวม ท้ังใน
การจัดการเรียนการสอน 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 าแผนปฏิบัติการประจ าปีของ
สถานศึกษา มีการส ารวจ/วิเคราะหแและการใช
ขอมูลความตองการของชุมชน ทองถิ่น หรือ
ผูรับบริการ และเปูาหมายการด า เนินงาน 
โครงการ/กิจกรรมท่ีปรากฏอยูในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของสถานศึกษา มีความสอดคลองกับ
นโยบายและจุดเนนการด าเนินงานของส านักงาน 
กศน. ประจ าปีงบประมาณ 2565 และนโยบาย
และจุดเนนการด าเนินงานของส านักงาน กศน.
จังหวัดลพบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 

ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่  มีขอมูลพื้นฐาน 
ความตองการของชุมชน ทองถิ่น หรือผูเรียน 
หรือผูรับบริการ ส าหรับใชเป็นขอมูลในการ
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
3. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่  มีเปูาหมายการ
จัดการ ศึกษา วิ สัย ทัศนแ  พั น ธกิ จ  และ        
อัตลักษณแของสถานศึกษา 
4. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่   มีมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
5. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่  มีแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาหรือแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
6.ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่  มีแผนปฏิบัติการ
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ประจ าปีของสถานศึกษา 
 
- ผลประเมินคะแนนจากการเกณฑแการ
พิจารณา ได 7 ขอ 5 คะแนน 
- การค านวณ (5/5)*3= 3.00 คะแนน 
ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 

3.2 ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา   

4      ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา  
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่  มีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยการจัด
ปร ะ ชุ ม ช้ี แ จง บุ ค ล าก ร  ผู เ กี่ ย ว ข อ ง  เ พื่ อ          
วางแผนการด าเนินงาน ใหบุคลากรทุกคนมีสวน
ร วมในการด า เนินง านทุกขั้ นตอนของกา ร
ด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม        
ท่ีก าหนดไว  มีการรวบรวมขอมูลสารสนเทศจาก
ผลการด าเนินงานอยางเป็นระบบ และเป็น
ปใจจุบันสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา และ
สงเสริมใหบุคลากรทุกคนมีโอกาสแลกเปล่ียน

   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 มีมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

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 
เรียนรู แสดงความคิดเห็นรวมกันในงานระบบ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และ
ใหความสนใจเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพ
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
ของสถานศึกษา และเสริมสรางใหบุคลากรทุกคน
มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี สถานศึกษาไดมีการ

3. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีแผนพัฒนาการ
จัดก าร ศึกษาหรื อแผนพัฒนา คุณภาพ
การศึกษา 
4. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี
5. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีรายงานผลการ
ด า เนินงานในแตละโครงการ /กิจกรรม 
รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
6. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีรายงานการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) 
7. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีระบบบริหาร
และสารสนเทศของสถานศึกษา 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
จัดท าคูมือระบบการประกันคุณภาพสถานศึกษา 
เพื่อเตรียมความพรอมในการเขารับการประเมิน
ดานการประกันคุณภาพสถานศึกษา และน าไปสู
การปฏิบัติไดจริงอยางมีคุณภาพเหมาะสมกับ
สถานการณแ  
     ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา    
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ ไดจัดใหมีการประกัน
คุณภาพการศึกษา 2 ระบบดวยกัน คือ การ
ประกันคุณภาพภายใน ( Internal Quality 
Assurance) เป็นการประเมินผลและการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาจากภายใน ตามกระบวนการ PDCA 
(Plan-Do-Check-Act) เป็นการปฏิบั ติโดย
บุคลากรของสถานศึกษาหรือโดยหนวยงาน      
ตนสังกัด ท่ีมีหนาท่ีก ากับดูแลสถานศึกษา และ
กา รป ร ะกั น คุณภาพก า ร ศึ กษ าภายน อ ก 
(External Quality Assurance) เป็นการ

- ผลประเมินคะแนนจากการเกณฑแการ
พิจารณา ได 9 ขอ  5 คะแนน 
- การค านวณ (5/5)*4= 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 
ประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจาก
ภายนอก โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) หรือบุคคล 
หรือหนวยงานภายนอกท่ีส านักงานดังกลาว
รับรอง เพื่อเป็นการประกันคุณภาพและเป็นการ
พัฒนาใหมีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา และสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบส่ี ภายใต้สถานการณ์ 
COVID – 19 โดยการรายงานการประกัน
คุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR ภายใต้
สถานการณ์ COVID – 19 การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย และได้รับการประกัน
คุณภาพภายนอก (พ .ศ. 2565–2569) จาก
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ต้ังแต่วันท่ี    
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
24 มีนาคม พ.ศ. 2565 อยู่ในระดับ คุณภาพ ดี     
     ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา     
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่  มีการด าเนินการ 
ดังนี้ 
1.  มี การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
2. มีการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาหรือ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติ
การประจ าป ี
3. มีการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
4. มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
5. มีการประเมนิคุณภาพภายในสถานศึกษา ตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
6. มีการ จัดท ารายงานการประเมินตนเอง
ประจ าปี 
7. มีการเสนอรายงานการประเมินคุณภาพ
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ภายในตอคณะกรรมการสถานศึกษา หนวยงาน
ตนสังกัดและภาคีเครือขาย และเผยแพรตอ
สาธารณชน 
8. มีการน าผลการประเมินคุณภาพภายในมาเป็น
สวนหนึ่งของการวางแผน เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยการมีสวนรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาและภาคีเครือขาย 
9. มีการจัดระบบบริหารและสารสนเทศของ
สถานศึกษา 
10. สถานศึกษายึดหลักการมีส วนรวมของ
คณะกรรมการสถานศึกษา บุคลากรทุกคนใน
สถานศึกษา ภาคีเครือขาย และผูรับบริการ 

3.3 การพัฒนาครู และบุคลากร
ของสถานศึกษา  

3       ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา   
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีการพัฒนาครู และ
บุคลากรของสถานศึกษา สถานศึกษามีการจัดท า
ค าส่ังแตงต้ังบุคลากรใหมีหนาท่ีจัดกระบวนการ
เรียนรูการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท้ังขาราชการครู     

     ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีผลการ
ด าเนินงานท่ีเกิดขึ้น และรองรอย หลักฐานท่ี
เกิดขึ้นจากการด าเนินงานตามสภาพจริง ดังนี้ 
1. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา

3.00 ยอดเย่ียม 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา กศน.อ า เภอบานหมี่  ปี งบประมาณ 256 5  | 136 
 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน และ ครู 
กศน.ต าบล สถานศึกษามีกระบวนการในการ
สงเสริมและพัฒนาครูอยางเป็นขั้นตอนและ
ตอเนื่อง เห็นจากการปฏิบัติไดอยางชัดเจนจน
สงผลตอคุณภาพการจัดการศึกษาและการ
บริหารงานบรรลุตามวัตถุประสงคแ โดยการ
สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหเขารับการอบรม
พัฒนาศักยภาพของตนเองเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการ/กิจกรรมตาง ๆ 
ของหนวยงานตนสังกัด และหนวยงานอื่นๆ ท่ีจัด
ขึ้น โดยการไดรับรางวัล เกียรติบัตร วุฒิบัตร    
จนเกิดความรู  ความเขาใจเกี่ ยวกับการจัด
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

ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีบันทึกขอความ 
ค า ส่ัง  บัน ทึกหรือรายงานการประชุม ท่ี
เกี่ยวของ 
2. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีโครงการ/ 
กิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาบุคลากร
ของสถานศึกษา เชน 
  - การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร
มีอาชีพ มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตท่ีดี สําหรับ
นักศึกษา กศน. 
 - การประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี  
  - อบรมเชิงปฏิบัติการเขียนโครงการและ
ประเมินโครงการ ส านักงาน กศน .จังหวัด
ลพบุรี 
  - อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการศูนยแดิจิทัล
ชุมชน วิทยากรแกนน า ครู – และ ครู ค 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ประสิทธิผล โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา     
ตามอัธยาศัยอ 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
บทบาทหนาท่ี คิดเป็นรอยละ 100 
3. บุคลากรของศูนยแการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี ่ท่ีไดรับการ
พัฒนา แลวมีการน าความรู ท่ีไดรับไปใชหรือ
ประยุกตแใชในการจัดกระบวนการเรียนรู หรือการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ี คิดเป็นรอยละ 100 
4. บุคลากรของศูนยแการศึกษานอกระบบและ

หลักสูตรการคาออนไลนแ กลยุทธแการตลาด
เช่ือมโยงจาก Online และ Offline 
3. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับ
การพัฒนาบุคลากร 
4. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีการมอบ        
ใบประกาศ เกียรติบัตร หลักฐานการเขารวม
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร 
4. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีสมุดบันทึก
ความรูของครู และบุคลากรของสถานศึกษา 
5. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีแฟูมสะสมงาน
ของครู และบุคลากรของสถานศึกษา 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีความรู 
ความเขาใจ และสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อ
การจัดกระบวนการเรียนรูหรือการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหนาท่ีไดอยางเหมาะสม  คิดเป็น    
รอยละ 100 
5. บุคลากรทุกคน ไดรับค าปรึกษา และ
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดกระบวนการการ
เรียนรู การด าเนินงาน หรือการปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนาท่ีจากผูบังคับบัญชา 

6. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีรองรอยการให
ค าปรึกษา ขอเสนอแนะแกบุคลากรภายใน
สถานศึกษาของผูบังคับบัญชา 
7.ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีหลักฐานท่ี
แสดงใหเห็นถึงการน าความรูท่ีไดรับจากการ
พัฒนาไปใช หรือประยุกตแใชในการปฏิบัติงาน 
เชน ปฏิบัติการเขียนโครงการและประเมิน
โครงการ ปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ
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      ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา    
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีการใชเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ  ท าใหเกิด
คว ามร ว ม เ ร็ ว  ถู ก ต อ ง  และ เป็ นปใ จ จุบั น 
ครอบคลุมภารกิจดานตางๆ เชน การบริหารงาน
ดานวิชาการ การบริหารงานดานงบประมาณ 
การบริหารงานดานบุคคล การบริหารงานดาน
บริหารงาน ท่ัว ไป และการบริหาร จัดการ
สถ าน ศึ ก ษ า  ท า ใ ห ก า ร ด า เ นิ น ง า น ข อ ง          
ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ รวมท้ังงานสนับสนุนอื่นๆ 
มีการบริหารจัดการการใชเทคโนโลยีดิจิทัลท่ี
ครอบคลุม โดยการบริหารงานแตละดานจะมีการ
น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชงาน หรือจัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา ดังนี้ 
1. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา    

     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 

3.00 ดีเลิศ 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใชในการบริหารงานดานวิชาการ มีการ
ใชโปรแกรมทะเบียนนักศึกษาสายสามัญ 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

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 
อยางรวดเร็ว และสามารถส่ือสารกับทุกคนใน
หองเรียนไดโดยตรง และจากสถานการณแการ
แพร่ระบาดเช้ือไวรัส COVID – 19 จึงจําเป็นต้อง
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใชชีวิต เพื่อชวยลด
ความเส่ียง รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษา จึงมีการจัดการเรียนการสอน และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในรูปแบบออนไลน์ 
ผ่านเพจ Facebook, Google Meet, Line ฯลฯ 
เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้  และสามารถ
เขาถึงแหลงความรูไดงายขึ้น เพิ่มโอกาสในการ
เรียนรูใหตัวเองอยางตอเนื่อง และสถานศึกษามี
เว็บไซ ต์  www.banminfe.ac.th ท่ีพรอม
ใหบริการทั้งครู นักศึกษา ประชาชน เขาถึงขอมูล
สานสนเทศตางๆ ตามความตองการ รวมถึงมีการ
ประชาสัมพันธแกิจกรรมตางๆ ของ กศน.  
อ าเภอบานหมี่ โดยครูสามารถเขาถึงเอกสาร
ตางๆ ท่ีมีการใชงานอยู เป็นประจ า นักศึกษา
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
สามารถรับทราบขอมูลขาวสาร ก าหนดการเรียน 
กิจกรรมตางๆ หรือขอมูลในการติดตอครู และ
ประชาชนสามารถ รับประ โยชนแ จากการ
ด าเนินงานของศูนยแการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่  
2.  มี การน า เทคโนโลยี ดิ จิ ทัลมาใช ในการ
บริหารงานดานงบประมาณ โดยจัดแผนงานดาน
งบประมาณของสถานศึกษา ดวยการจัดสรร
งบประมาณหมวดเงินตาง ๆ ท่ีไดรับจาก        
ตนสังกัด คือ ส านักงานสงเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี 
ใหกับหนวยงานภายในสถานศึกษา คือ กศน.
ต าบล จ านวน 22 ต าบล ในการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี แผนการใชเงินอุดหนุน 
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู เรียน
แผนการใช งบด าเนินงาน เป็นตน เป็นไปโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
จากนั้นจึงจัดสงแผนการใชจายงบประมาณ เพื่อ
ขอใช งบประมาณไปยั งส านั กงานส ง เสริ ม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดลพบุรี เพื่ออนุมัติการใชงบประมาณของ
สถานศึกษาตามประเภทและรายการท่ีไดรับ
งบประมาณ หลังจากท่ีสถานศึกษาไดด าเนินงาน 
โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการใชงบประมาณ
แ ล ว ไ ด มี ก า ร จั ด ซื้ อ จั ด จ า ง ด ว ย ร ะ บ บ
อิเล็กทรอนิกสแ (e-GP) มีการควบคุมงบประมาณ 
โดยใชโปรแกรมบริหารงบประมาณ  ดวยระบบ
สารสนเทศตามรูปแบบท่ีก าหนด คือระบบ       
E–budget และมีการรายงานผลการด าเนินงาน
ดวยระบบ DMIS ไปยังตนสังกัดตอไป สามารถ
ควบคุมการท างานตางๆ ใหเป็นไปอยางมีระบบ 
สามารถแกไข ปรับปรุงขอมูลตางๆ ใหเป็น
ปใจจุบัน รวดเร็ว และปลอดภัย และยังท าให
สถานศึกษาด าเนินงานไดอยางถูกตอง  
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
3.  มี การน า เทคโน โลยี ดิ จิ ทัลมาใช ในการ
บริหารงานดานบุคคล สถานศึกษามีเว็บไซต์ 
กศน.อําเภอบ้านหมี่ www.banminfe.ac.th ท่ี
ใช้ในการบริหาร จัดการข้อมูลสารสนเทศ เพื่อ
บริการให้กับครู นักศึกษา ประชาชน ในการ
เข้าถึงข้อมูลการดําเนินงานกิจกรรมต่างๆ ของ 
ศูนย์ ก า ร ศึกษานอกระบบและการ ศึกษา       
ตามอัธยาศัยอําเภอบ้านหมี่  เพื่อช่วยให้การ
บริหารงานด้านบุคคล ใหความส าคัญกับทุกคน
อยางเสมอภาค โดยการมอบหมายหนาท่ีตาม
ความรู ความสามารถ และโครงสรางการบริหาร
สถานศึกษาท่ีชัดเจน มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานท่ียึดหลักธรรมาภิบาล ความโปรงใส 
ตรวจสอบได อันเป็นการสงเสริมบุคลากรใหมี
ความรู  ความสามารถและมี จิตส านึกในการ
ปฏิบัติภารกิจท่ีรับผิดชอบใหเกิดผลส าเร็จ มีการ
น าระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร จัดการ 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
(DMIS)  มาใชในการจัดเก็บขอมูลของครู กศน. 
และยังมีการเก็บขอมูลของการจัดกิจกรรมตางๆ 
เชน การจัดกิจกรรมของงานการศึกษาตอเนื่อง 
หลักสูตรอาชีพระยะส้ัน กิจกรรมพัฒนาทักษะ
ชีวิต การเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง กิจกรรมพัฒนาสังคม และชุมชน       
งานการศึกษาตามอัธยาศัยฯลฯ ท าใหทราบ
ขอมูลการจัดกิจกรรมในแตละไตรมาส เสมือน
เป็นการเก็บ รวบรวมขอมูลในการท างานของครู 
กศน.ต าบลไดเป็นอยางดี และรายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปี ท าให เกิดความรวดเร็ว 
ปลอดภัย เป็นปใจจุบัน 
4.  มี การน า เทคโน โลยี ดิ จิ ทัลมาใช ใ นการ
บริหารงานดานบริหารงานท่ัวไป ศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ  
บ้านหมี่ มีเว็บไซต์ www.banminfe.ac.th ท่ีใช้
ในการบริหาร จัดการสารสนเทศ เพื่อบริการ
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ให้กับครู นักศึกษา ประชาชน ในการเข้าถึงข้อมูล
การดําเนินงานของ กศน.อําเภอบ้านหมี่ เพื่อช่วย
ให้การบริหารงานด้านบริหารงานท่ัวไป มุงพัฒนา
ให เป็ น องคแ กรสมั ย ใหม โดยน านวั ตกร รม
เทคโนโลยีมาใชอยางเหมาะสม สามารถเช่ือมโยง
เครือขายการติดตอ ส่ือสารไดอย างรวดเร็ ว 
สถานศึกษาไดใหความส าคัญกับการด าเนินงาน
ธุ ร ก า ร ส ง เ ส ริ ม ก า ร ใ ช ร ะ บ บ ส า นั ก ง า น
อิเล็กทรอนิกสแ (E-office) ในการบริหารจัดการ
แลอีกท้ังการบริหารงานท่ัวไปเป็นงานท่ีเกี่ยวของ
กับการจัดระบบบริหารองคแกร  ตลอดจน
ใหบริการงานอื่นๆ ใหสามารถด าเนินงานได
บรรลุผลตามมาตรฐานคุณภาพ และเปูาหมายท่ี
ก าหนดไว  
5.มีการใชสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษา  การด าเนินงานของสถานศึกษามี
การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชงานควบคูกันไปกับ
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ยุคสมัยท่ีเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา คือ การใช
เทคโนโลยี เชน คอมพิวเตอรแของกลุมงานตาง ๆ 
มาเช่ือมโยงกันเป็นเครือขายเพื่อใหเกิดการใช
ขอมูลรวมกัน ส่ิงท่ีส าคัญของระบบสารสนเทศ
ระดับกลุมและระดับองคแกร คือ การเช่ือมโยง
คอมพิวเตอรแเป็นเครือขายท้ังภายในองคแกรและ
การเช่ือมโยงภายนอกองคแกร เพื่อใหมีการ
ส่ือสารและสงขอมูลถึงกันไดอยางรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ และน ามาใชจัดการเรียนการสอน
กับนักศึกษา เป็นเครื่องมือ อุปกรณแ ส่ือออนไลนแ
ตางๆ ชวยอ านวยความสะดวกในการด าเนินงาน
มากขึ้ น  และปใจ จุบั นยั ง เป็น ส่ือกลาง ท่ี ใ ช
ติดตอส่ือสารท าใหเกิดการปฏิบัติงาน การท างาน
รวมกับผูอื่นไดอยางรวดเร็ว ศูนยฺการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบ้านหมี่ 
ได้มีเว็บไซต์ www.banminfe.ac.th ท่ีใช้ในการ
บริหาร จัดการสารสนเทศเพื่อบริการให้กับครู 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
นักศึกษา ประชาชน ในการเข้าถึงข้อมูลการ
ดําเนินงานของ กศน.อําเภอบ้านหมี่ ทําให้เกิด
ข้ อมู ล ท่ี ช่ ว ย ในการบริ ห า ร  ตั ด สิน ใจ  ใน
กระบวนการทํางานได้เป็นอย่างดี 

3.5 การก ากับ นิเทศ ติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา   

3      ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา    
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีการก ากับ นิเทศ 
ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษา 
โดยใช้กระบวนการ PDCA ในการดําเนินงาน 
ดังนี้ 
1. ขั้นการวางแผน (Plan) ดําเนินการวางแผน 
เป็นขั้น เตรี ยมการนิ เทศ โดย ศึกษาข้อมู ล
สารสนเทศ ประมวลสภาพปัญหาและความ
ต้องการ ในการพัฒนาการ ศึกษา กํ าหนด
จุดมุ่ งหมายการนิ เทศ จัดทําแผนการนิ เทศ 
กําหนดเนื้อหาการนิเทศ ออกแบบการนิเทศ ส่ือ
นิเทศ จัดเตรียมเครื่องมือนิเทศ กําหนดกรอบ
การประเมิน วิธีการติดตามและการรายงานผล
การนิเทศ และขออนุมัติโครงการ งบประมาณ  

     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 มีแผนการก ากับ 
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน
ของสถานศึกษา 
3. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา

2.70 ยอดเย่ียม 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
แตงต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน ก าหนดวัน เวลา
และสถานท่ีด าเนินการ 
2. ขั้นปฏิบัติ (Do) ด าเนินการจัดท าแผน และ 
ประชุมคณะกรรมการ แตงต้ังคณะกรรมการ
ก ากับ นิเทศ ติดตามและประเมินผล เพื่อทบทวน
จุดมุ่งหมายการนิเทศ แบ่งหน้าท่ีภาระงานในการ
นิเทศ ประสานงานบุคคลท่ีเกี่ยวของ ด าเนินการ
ตามแผนการนิเทศฯ ด้วยรูปแบบ เทคนิควิธีการ
ท่ีกําหนด และประเมินผลการด าเนินงาน  
3. ขั้นตรวจสอบ (Check)  ด าเนินการตรวจสอบ
แผนการนิเทศ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานว่า
เป็นไปตามจุดมุ่งหมายหรือไม่ เมื่อส้ินสุดผลการ
นิเทศแต่ละครั้ง ควรรายงานผลให้ผู้บริหารสถาน
ศึกษาาทราบโดยทําเป็นบันทึกข้อความ หรือแบบ
รายงานท่ีกําหนดไว้ในหัวข้อประเด็นต่าง ๆ เช่น  
ผู้นิ เทศ ผู้รั บการนิ เทศ วั น เ ดือนปี ท่ีนิ เทศ  
กิจกรรมท่ีนิเทศ เนื้อหาสาระท่ีนิเทศ สภาพการ

ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีรายงานผลการ
ก ากับ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา 
4. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีการรายงานผล
การก ากับ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา ตอคณะกรรมการ
สถานศึกษา เพื่อใหขอเสนอแนะ แตยังไมมี
ความตอเนื่อง 
5. 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 
จัดการเรียนการสอน ปัญหา/อุปสรรค การ
ประเมินผลของผู้รับการนิเทศ ข้อควรพัฒนา 
และจัดท าเอกสารแบบรายงานการนิเทศประจ าปี
งบประมาณ 2565  
4. การนําผลการประเมินมาปรับปรุง/พัฒนา 
(Action) น าผลการปฏิบัติมาเตรียมปรับปรุงการ
ปฏิบั ติงาน/พัฒนาอยางตอ เนื่ อง  ผูบริหาร
สถานศึกษา กลุมงาน/ผูรับผิดชอบ ด าเนินการ
สรุปผการปฏิบัติงานอยางเป็นรูปธรรม และ
น าไปสูการพัฒนาในครั้งตอไป 
วิธีด าเนินงานของ กศน.อ าเภอบานหมี่ ดังนี้ 
1. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา    
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีการจัดท าแผนการ
ก ากับ นิ เทศ ติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาท่ีเนนการมีสวนรวม
ของบุคลากรในสถานศึกษา และมอบหมาย
ผูรับผิดชอบไวอยางชัดเจน คือ มีการดําเนิน

- ผลประเมินคะแนนจากการเกณฑแการ
พิจารณา ได 4 ขอ 4 คะแนน และเป็นไปตาม
เกณฑแไมครบ 1 ขอ ได 0.5 คะแนน รวม 4.5 
คะแนน 
- การค านวณ (4.5/5)*3= 2.70 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 
วางแผนนิเทศร่วมกัน โดยศึกษาข้อมูล สภาพ
ปัญหา ความต้องการ ความจําเป็นของการนิเทศ 
จัดทําแผนการนิเทศ เครื่องมือการนิเทศ การ
เตรี ยมการ  ส่ือสารและสร้ า งความ เข้ า ใ จ  
จัดเตรียมข้อมูล และข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา และส่วนท่ีเกี่ยวข้อง และแต่งต้ัง
คณะกรรมการดําเนินงาน  กําหนดวัน เวลาและ
สถานท่ีดําเนินการ 
2. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา    
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีการก ากับ นิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษา ตามแผนท่ีก าหนดไว คือ ปฏิบัติการ
นิเทศ คณะผู้นิเทศภายในและผู้ปฏิบัติงานของ
หน่วยงานร่วมกันนิเทศ ติดตาม ประสานงาน
บุคคลท่ีเกี่ยวข้อง และนิเทศตามแผนด้วยรูปแบบ 
เทคนิควิธีการท่ีกําหนด มีการดําเนินการโดย 
ประชุมคณะกรรมการ, แต่งต้ังคณะกรรมการ
กํากับ ดูแลโครงการ/กิจกรรม และผู้รับผิดชอบ
ตามนโยบาย/ตัวช้ีวัด และดําเนินการตาม
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
แผนการ นิ เ ทศ  ติ ดตาม  ประ เมิ น ผลกา ร
ดําเนินงาน 
3. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา     
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีการสรุปขอมูล 
หรือจัดท ารายงานผลการก ากับ นิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษา 
คือ มีการจัดทําเอกสารแบบรายงานการนิเทศ
ประจําปี 
4. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา   
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีการรายงานผลการ
ก ากับ นิเทศ ติดตาม แตยังขาดการรายงานผล
ประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษาตอ
คณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อใหขอเสนอแนะ 
5. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา    
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีการน าผลการ
ก ากับ นิ เทศ ติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาไปใชในการพัฒนาการ
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ด าเนินงานของสถานศึกษา 

3.6 การปฏิบัติหนาท่ีของ
คณะกรรมการสถานศึกษา 
ท่ีเป็นไปตามบทบาทท่ีก าหนด   

3      ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา   
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีการปฏิบัติหนาท่ี
ของคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีเป็นไปตาม
บทบาทท่ีก าหนด การพัฒนากิจกรรมการมีสวน
รวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษา ดังนี้ 
1. สถานศึกษาด าเนินการเสริมสรางความรู และ
ความเขา ใจ ใหคณะกรรมการสถานศึกษา       
โดยการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
เพื่อสรางความรู 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 และรายงานการประชุมท่ี
เกี่ยวของ มีแผนการก ากับ นิเทศ ติดตาม มี
รายงานผลการก ากับ นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษา 
3. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีแผนพัฒนาการ

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 ใหมีสวนรวมในการ    
จัดการศึกษา และติดตามเสนอแนะผลการ
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  

จัดก าร ศึกษาหรื อแผนพัฒนา คุณภาพ
การศึกษา และแผนปฏิบัติงานประจ าปีท่ี
ได รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
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
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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 ของศูนยแการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ 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 

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 
 
- 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 
และพิจารณาใหขอเสนอแนะ และใหความ
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     
มีกระบวนการแนวทางการพัฒนาการมีสวนรวม
ของภาคีเครือขายในการจัดการศึกษาของ     
ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอบานหมี่  ดังนี้ 
1. ภาคีเครือขายของสถานศึกษาเป็นเครือขาย
ทางสังคมท่ีเกิดจากความสัมพันธแระหวางบุคคล 
องคแกร วัด โรงเรียน องคแกรชุมชน องคแ กร
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 มีการสรางความ
เขาใจในบทบาทหนาท่ีของสถานศึกษา และมี
บันทึกลงนามความรวมมือ (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

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 
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

ด าเนินโครงการ/กิจกรรมท่ีแสดงใหเห็นถึง
การมีสวนรมของภาคีเครือขาย 
5. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีภาคีเครือขาย
รวมสงเสริม สนับสนุนสรางหรือพัฒนาแหลง
เรียนรูที่หลากหลาย 
6. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีหนังสือขอบคุณ 
และภาพถายท่ีเกี่ยวของ 
 
- ผลประเมินคะแนนจากการเกณฑแการ
พิจารณา ได 5 ขอ 5 คะแนน 
- การค านวณ (5/5)*3= 3.00 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 
ประเมินผล รวมติดตามผลของสถานศึกษา 
นอกจากนี้สถานศึกษายังใหความรวมมือกับภาคี
เครื อขาย ในการร วมจัดกิ จกรรมของภา คี
เครือขาย ท าใหเกิดความสัมพันธแ ท่ีดีระหวาง
หนวยงานและสถานศึกษา 
2. สถานศึกษาใหความส าคัญกับการสรางภาคี
เครือขาย และการมีสวนรวมการบริหารจัดการ
สถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพเพื่อใหเกิดการ      
มีสวนรวมในกระบวนการบริหารจัดการเนื่องจาก
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     
การจัดนิทรรศการนอกสถานศึกษา Facebook 
จดห ม าย ข า ว  เ ว็ บ ไ ซ ตแ ข อ ง สถ าน ศึ ก ษ า 
www.banminfe.ac.th ตลอดจนการสนับสนุน
บุคลากรเพื่อเป็นวิทยากรใหความรู สนับสนุน
งบประมาณ และสถานท่ีในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู เพื่อใหเกิดประโยชนแสูงสุดแกผูเรียน หรือ
ผูรับบริการ ตามความตองการ  
3. สถานศึกษามีการติดตามกระบวนการในการ
สงเสริมสนับสนุนการจัด หรือรวมจัดกิจกรรม
ของภาคีเครือขาย สถานศึกษาไดมีการติดตาม
วิเคราะหแขอมูล และสรุปผลการด าเนินงาน
สถานศึกษาโดยบุคลากรของสถานศึกษารวม
ประชุมสนทนาแลกเปล่ียนเรียนรูความคิดเห็น
เกี่ยวกับสภาพการด าเนินงานการจัด หรือรวมจัด
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
การศึกษาเพื่ อน าผลไปแก ไขปใญหาพัฒนา
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
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
สถานศึกษาในดานส่ือ หรือเทคโนโลยี เพื่ อ
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      ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา   
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีการสงเสริม 
สนับสนุนการสรางสังคมแหงการเรียนรู ทุกต าบล 
และมีตัวอยางท่ีเดนชัดท่ี ต าบลบานกลวย ต าบล
บานชี ต าบลหนองกระเบียน ต าบลดงพลับ ต าบล      
สนามแจง และต าบลหนองทรายขาว มีการจัด

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

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 
กิจกรรมการเรียนรูท่ีหลากหลายอยางตอเนื่อง โดย
อยูบนพื้นฐานของการมีสวนรวมของประชาชนและ
ทุกภาคสวนในสังคม บุคคล กลุมคน ชุมชน มี
โอกาสเขาถึงความรู  มีการเรียนรู  มีการพัฒนา
ชุมชน สังคม ดวยองคแความรูอยางตอเนื่อง ชุมชนมี
การเปล่ียนแปลงท่ีดีขึ้น เกิดการพึ่งพาตนเองและ
จัดการตนเองได มีกระบวนการท 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

โครงการ/กิจกรรมหรือขั้นตอนการด าเนินงาน
ในการสงเสริม สนับสนุนการสรางสังคมแหง
การเรียนรูของสถานศึกษา 
2. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีท าเนียบแหง
การ เรียนรู ท่ี เป็นผลมาจากการส ง เสริ ม 
สนับสนุนการสรางสังคมแหงการเรียนรูใน
ชุมชนทองถิ่น 
3. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีขอมูลหรือ
รายงานผลการติดตาม ประเมินผลลการใช
แหงเรียนรู 
4.ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ ยังขาดรายงาน
ผลการติดตามและประเมินผลการใชแหลง
เรียนรูไปใชในการพัฒนาแหลงเรียนรู 
5. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

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

ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีสมุดตรวจเยี่ยม
แหลงเรียนรู 
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 จัยอยางงายท่ี เกี่ยวของกับการ
บริหารจัดการของสถานศึกษาในดานวิชาการ 
งบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดาน

     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

2.10 ดี 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
การบริหารงานท่ัวไป โดยการมีสวนรวมของ
บุคลากรในสถานศึกษา ท้ังนี้ไดน าปใญหา หรือ
ความตองการของสถานศึกษามาจัดท า เพื่อหา
แนวทางพัฒนาตอไป 
มีวิธีการด าเนินการดังนี้ 

1. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัยอ า เภอบานหมี่  มีการก าหนด
ประเด็นการวิจัยท่ีสอดคลองกับสถานการณแ 
ปใญหา หรือความตองการของสถานศึกษา 
2. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีการก าหนดแผนหรือ
แนวทางการด าเนินงานวิจัยของสถานศึกษา 
3. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีการด าเนินงานวิจัย
อยางงาย 
4. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีการด าเนินการรายงาน

เกี่ยวของ 
2. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีแผนหรือแนว
ทางการด าเนินงานวิจัยของสถานศึกษา 
3. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีการด าเนินงาน
วิจัยอยางงาย 
4. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีรายงานการ
วิจัย ครบตามจ านวนกลุมเปูาหมาย 
.5. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีการเสนอ
ผลงานวิจัยตอคณะกรรมการสถานศึกษา แต
ไมมีความตอเนื่องเป็นปใจจุบัน 
 
- ผลประเมินคะแนนจากเกณฑแการพิจารณา 
ได 4 ขอ 3 คะแนน และเป็นไปตามเกณฑแไม
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

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

ครบ 1 ขอ ได 0.5 คะแนน รวม 3.5 คะแนน 
- การค านวณ (3.5/5)*3= 2.10 คะแนน 
ระดับคุณภาพ ดี 

รวมคะแนน 30   26.20 ดีเลิศ 
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 จากการประเมินตนเองของสถานศึกษา ในมาตรฐานที่ 3 คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา               
อยูในระดับ ดีเลิศ มีคะแนนรวมเทากับ 26.20 คะแนน 
 ซึ่งจากผลการประเมินคุณภาพในมาตรฐานที่ 3 คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา พบวา 
สถานศึกษามีจุดเดน และจุดท่ีควรพัฒนา ดังนี้ 
 

จุดเด่น 
  สถานศึกษา มีผลการประเมินตนเองอยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ดานคุณภาพการบริหารจัดการ
ของสถานศึกษา คือ การบริหารจัดการของสถานศึกษาท่ีเนนการมีสวนรวม ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา การพัฒนาครู และบุคลากรของสถานศึกษา การใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ การ
ก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษา และการสงเสริม สนับสนุนภาคีเครือขายใหมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษา สวนผลการประเมินตนเองอยูในระดับคุณภาพ ดีเลิศ คือ การปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการ
สถานศึกษาท่ีเป็นไปตามบทบาทท่ีก าหนด และการสงเสริม สนับสนุนภาคีเครือขายใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
   

จุดที่ควรพัฒนา 
  สถานศึกษา มีผลการประเมินตนเองอยูในระดับคุณภาพ ดี ดานคุณภาพการบริหารจัดการของ

สถานศึกษา คือ การวิจัยเพื่อการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษา สวนผลการประเมินตนเองอยูในระดับคุณภาพ    
ปานกลาง คือ การสงเสริม สนับสนุนการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
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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 
มาตรฐาน การศึกษา 
นอกระบบ ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

39.23 17.00 26.20 82.43 ดีเลิศ 

มาตรฐาน การศึกษา
ต่อเนื่อง 

41.63 17.20 26.20 85.03 ดีเลิศ 

มาตรฐาน การศึกษา 
ตามอัธยาศัย 

48.44 15.05 26.20 89.69 ยอดเย่ียม 

คะแนนเฉลี่ย จากผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 85.71 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 85.71 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 จากผลการจัดการศึกษา      
นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวาผูเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า จึงมีผลการ
ประเมินตนเองอยูในระดับ ก าลังพัฒนา โดยใชขอมูลรายงานผลคะแนนเฉล่ียผลการสอบปลายภาคเรียนของผูเรียนทุก
ระดับการศึกษาในรายวิชาบังคับของสถานศึกษา ท่ีเป็นไปตามแผนการลงทะเบียนเรียนท่ีก าหนดไวในหลักสูตร
สถานศึกษาของปีงบประมาณ 2565 คือ ภาคเรียนท่ี 2/2564 และ 1/2565  เปรียบเทียบกับคาคะแนน เปูาหมายท่ี
สถานศึกษาก าหนดไว ผลการด าเนินงาน ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่  มีรอย
ละเฉล่ียของจ านวนวิชาบังคับท่ีมีผลคะแนนเฉล่ียปลายภาคเรียนท่ี 2/2564 และ 1/2565 ต่ ากวา คาคะแนนเปูาหมาย
ท่ีสถานศึกษาก าหนดไว สถานศึกษาไดด าเนินการจัดการศึกษา ใหกับผูเรียน เพื่อน าความรูพื้นฐานไปใชในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน การศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้น การท างานหรือการประกอบอาชีพได ซึ่งสูงกวาคาเปูาหมายท่ีก าหนด 
โดยมีการด าเนินงานเกี่ยวกับ การพัฒนาความรูพื้นฐานไปใชในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้น 
การท างานหรือการประกอบอาชีพ ใหกับผูเรียนในปีงบประมาณ 2565 โดยมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ       
ท่ีหลากหลาย ใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหแ คิดอยางมีวิจารณญาณ และแลกเปล่ียนความคิดเห็น
รวมกับผูอื่น และใหผูเรียนมีความสามารถในการสรางสรรคแงาน ช้ินงานหรือนวัตกรรม โดยจัดโครงการส่งเสริมการ
จัดทําโครงงานท่ีมีประสิทธิภาพ ใหมีการประกวดโครงานของผูเรียน เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ
มากขึ้นตอไป  มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนท่ีเกี่ยวของกับการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียน    
มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะท่ีดี มีสรุปรายงานผลการด าเนินงาน และแบบประเมินคุณธรรมตาม
พฤติกรรมบงช้ีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพ 
    ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีจุดท่ีควรพัฒนาท่ีคุณภาพของ
ผูเรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานผูเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากวา 
คาคะแนนเปูาหมายท่ีสถานศึกษาก าหนดไว จึงมีผลการประเมินตนเองอยูในระดับ ก าลังพัฒนา ควรจัดการศึกษาใหมี
ความสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา และผูเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานมีความสามารถในการอาน การเขียน ยังไม
คลองมากเทาที่ควร แนวทางการพัฒนาคุณภาพ โดยสถานศึกษาควรพัฒนาดานการจัดการเรียนรู ของผูเรียน         
ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูใน
ระดับท่ีสูงขึ้น โดยน าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาวิเคราะหแ และหาแนวทางในการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพส่ือและกระบวนการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา จัดการเรียนการสอนรูปแบบท่ี
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หลากหลาย เชน การเรียนปรับพื้นฐาน การสอนเสริม คายทักษะวิชาการ ใบงาน การเรียนรูดวยโครงงาน การเรียนรู
ดวยรูปแบบออนไลนแ เป็นตน เพื่อใหผูเรียนมีทักษะตามสาระการเรียนรู รวมท้ังการน าความรู ความสามารถ ไปใชใน
การด าเนินชีวิตประจ าวัน การศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้น การท างาน และการประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสม  
ตลอดจนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น จัดการเรียนการสอนใหผูเรียนไดเรียนรู มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี
ดิจิทัลไดอยางถูกตอง เพื่อน าไปใชในการศึกษาคนควาหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง และการติดตามการน าความรู
ไปใช หรือประยุกตแใชในการด าเนินชวิตของผูเรียนท่ีจบการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

 ความต้องการการส่งเสริม สนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด 
ตองการให ส านักงาน กศน. จังหวัดลพบุรี จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของ

ครูผูสอนดานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนอยางตอเนื่องเป็นประจ าทุกปี อยางนอยปีละ 1 ครั้ง เพื่อยกระดับ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนใหสูงขึ้น และใหมีการอบรมการใชเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อน าไปถายทอดความรูใหกับ
ผูเรียนไดอยางถูกตอง  

 

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 จุดมุงหมายหรือวัตถุประสงคแกลุมเปูาหมาย  ระยะเวลา 
โครงสรางหลักสูตร ส่ือการเรียนรู  การวัดและประเมินผล และเกณฑแการจบหลักสูตร ไดเสนอหลักสูตรการศึกษา
ตอเนื่อง ใหคณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบ และอนุมัติโดยผูบริหารสถานศึกษากอนน าไปใชจัด
กระบวนการเรียนรู สถานศึกษาส่งเสริมบุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรมีอาชีพ           
มีรายได มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ส าหรับนักศึกษา กศน. จากส านักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี โดยพัฒนาหลักสูตรการมีอาชีพ
ดานเกษตรกรรม จ านวน 4 วิชา ประกอบดวย 1) วิชาการปลูกพืชสมุนไพร จ านวน 20 ช่ัวโมง 2) วิชาการผลิตสาร
ก าจัดแมลงชีวภาพ จ านวน 30 ช่ัวโมง 3) วิชาการเล้ียงปลา จ านวน 50 ช่ัวโมง และ 4) วิชาพืชไม้ดัด สร้างอาชีพ 
จํานวน 40 ช่ัวโมง เพื่อใหมีการจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับสถานการณแ โดยมีจุดมุงหมาย หรือวัตถุประสงคแ
ของการจัดเพื่อพัฒนาอาชีพ พัฒนาทักษะชีวิต และพัฒนาสังคมและชุมชน อีกท้ังยังน าหลักสูตรท่ีมีการพัฒนารวมกัน
ท้ัง 11 อ าเภอ มาใชรวมกันเพื่อเป็นแนวทางการด าเนินงานตามนโยบายของส านักงาน กศน .จังหวัดลพบุรี และ
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ส านักงาน กศน. ตอไป และมีผูเรียนการศึกษาตอเนื่อง จ าแนกเป็นผูจบหลักสูตรการศึกษาตอเนื่องท่ีน าความรูไปใชจน
เห็นเป็นประจักษแ โดยใชแบบติดตามผูเรียนหลังจบหลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง (กศ.ตน.22) และแบบสรุปการติดตาม
ผูเรียนหลังจบหลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง และการวัดและประเมินผลผูเรียนการศึกษาตอเนื่องท่ีเป็นระบบตามแบบท่ี
ก าหนดไวในคูมือการจัดการศึกษาตอเนื่อง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)  
 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพ 
ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีจุดท่ีควรพัฒนา ดานคุณภาพ

ของผูเรียนรูการศึกษาตอเนื่อง คือ ผูจบหลักสูตรการศึกษาตอเนื่องท่ีน าความรูไปใชจนเห็นเป็นประจักษแหรือตัวอยาง   
ท่ีดี แนวทางการพัฒนาคุณภาพ สถานศึกษาควรมีการพัฒนา จัดหา หรือจัดท าส่ือท่ีเอื้อตอการเรียนรู ใหมีความ
สอดคลองตามหลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง สงเสริมสนับสนุนใหวิทยากรหรือผูจัดการเรียนรูการศึกษาตอเนื่อง ไดรับ
การพัฒนาศักยภาพดานความรู ความสามารถ หรือประสบการณแตรงตามหลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง และการจัดท า
หลักสูตรการศึกษาตอเนื่องใหสอดคลองกับกลุมเปูาหมายและความตองการของผูเรียน  เห็นได้จากผูเรียนท่ีจบ
หลักสูตรการศึกษาตอเนื่องท่ีน าความรูไปใชจนเห็นเป็นประจักษแหรือตัวอยางท่ีดี เป็นไปตามคาเปูาหมายท่ีสถานศึกษา
ก าหนด เพื่อใหมีการจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับสถานการณแ โดยมีจุดมุงหมาย หรือวัตถุประสงคแของการจัด
เพื่อพัฒนาอาชีพ พัฒนาทักษะชีวิต พัฒนาสังคมและชุมชน และการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สามารถใหผูเรียนน าไปประยุกตแใชในการด าเนินชีวิตประจ าวันไดอยางเหมาะสม   
 

 ความต้องการการส่งเสริม สนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด 
ตองการให ส านักงาน กศน. จังหวัดลพบุรี จัดใหมีการประชุมการจัดท าหลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง

ใหสอดคลองกับกลุมเปูาหมายและความตองการของผูเรียนตามบริบทสภาพแวดลอมของแตละสถานศึกษา เพื่อการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนใหตรงตามความตองการของผูเรียนดานการศึกษาตอเนื่องเป็น
ประจ าทุกปี สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรดานการจัดการศึกษาตอเนื่องใหสามารถจัดการศึกษาตอเนื่อง      
ไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เชน ครู บุคลากร วิทยากรจัดการศึกษาตอเนื่อง เพื่อสอดคลองกับการจัดการศึกษา
ดานพัฒนาอาชีพหลักสูตรระยะส้ัน การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและ
ชุมชน และการจัดการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นตน เพื่อใหวิทยากร หรือผูจัดการเรียนรู
การศึกษาตอเนื่องไดรับการพัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่อง 
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สรุปผลการประเมินตนเอง ประเภทการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ระดับคุณภาพจากผลการประเมินคุณภาพ 

จากการประเมินตนเองของสถานศึกษา สามารถสรุปไดวา สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาตาม
อัธยาศัย อยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

 

ผลการด าเนินงาน ร่องรอย และหลักฐานที่สนับสนุนผลการประเมินคุณภาพ 
   ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีการออกแบบการจัดกิจกรรม   
ท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และกลุ่มเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย มีการจัดกิจกรรม
กระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  ท าใหผูรับบริการมีความรู หรือทักษะ ประสบการณแจากการเขารวมโครงการ/
กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยในรูปแบบตางๆ ท่ีสถานศึกษาจัดขึ้น เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคแของโครงการ/
กิจกรรม ไดแก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู การใหบริการหนังสือ สงเสริมการอาน        
บอรแดนิทรรศการวันส าคัญ การจัดกิจกรรมในหองสมุดประชาชนอ าเภอบานหมี่ กศน.ต าบล กิจกรรมสงเสริมการอาน
บานหนังสือชุมชน มีกิจกรรมท้ังหมด 13  โครงการ ดังนี้ โครงการสงเสริมการอาน “รูไวใชวา ใสบาแบกหาม” โครงการ
ทองไปในโลกกวาง เปิดมุมมอง สรางโอกาส ดวยการอาน โครงการสงเสริมการอานสรางการเรียนรู กศน.ต าบล   
มหาสอน โครงการสงเสริมการอานและพัฒนาบานหนังสือชุมชน ต าบลพุคา  โครงการสงเสริมการอาน รักษแบาน
หนังสือชุมชน ต าบลหนองทรายขาว โครงการสงเสริมการอานเคล่ือนท่ี สูบานหนังสือชุมชน โครงการส่งเสริมการอาน
เคล่ือนท่ี สูบานหนังสือชุมชน โครงการสงเสริมการอานเคล่ือนท่ี สูบานหนังสือชุมชน โครงการสงเสริมนิสัยรัก       
การอาน และพัฒนาบานหนังสือชุมชน โครงการสงเสริมการอาน พัฒนาแหลงเรียนรู สูชุมชนเขมแข็ง กศน.ต าบล
หนองเมือง โครงการสงเสริมการอานสูบานหนังสือชุมชนต าบลสายหวยแกว โครงการสงเสริมความใฝุรูมุงสรางสังคม
แหงปใญญา และโครงการสงเสริมการอานและพัฒนาบานหนังสือชุมชน ต าบลสนามแจง มีการประชาสัมพันธแการจัด
กิจกรรม ผานระบบออนไลนแ หลังจากเสร็จส้ินโครงการทางสถานศึกษาไดท าแบบสรุปผลรายงานอยางตอเนื่องทุกครั้ง
ท่ีด าเนินจัดโครงการ/กิจกรรม เป็นการประเมินผลการจัดโครงการนั้นๆ เพื่อใชในการพัฒนา ปรับปรุง แกไข ในการจัด
โครงการ/กิจกรรมตรั้งตอไป รวมท้ังหองสมุดประชาชนอ าเภอบานหมี่ ใหบริการในดานส่ือออนไลนแ มีความทันสมัย
และเป็นชองทางในการเผยแพร ประชาสัมพันธแขาวสารขอมูลท่ีเป็นประโยชนแตอผูรับบริการ ใหรูจักการอาน  การคิด    
มีความคิดริเริ่มสรางสรรคแและการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน โดยมีผูบริหารและบุคลากรทุกคนรวมกันขับเคล่ือน
การด าเนินงาน  ตามหลักการด าเนินงานแบบ PDCA และหลักการบริหารแบบมีสวนรวม  
 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพ 
ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอบานหมี่ มีจุดท่ีควรพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษาตามอัธยาศัย ดานผูจัดกิจกรรมมีความรู ความสามารถในการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย พัฒนาระดับ
ความสามารถในการอานของประชาชนอ าเภอบานหมี่ทุกกลุมเปูาหมายใหไดระดับอานคลอง  เขียนคลอง  และคิด
ค านวณเป็น ประชาสัมพันธแสงเสริมใหภาคีเครือขายทุกภาคสวนมีสวนรวม  ในการจัดกิจกรรมใหมากขึ้น พัฒนาระบบ
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ฐานขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร แหลงการเรียนรูตางๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพการใหบริการดวยการจัดท า
และพัฒนาเว็บไซดแเพื่อการอานและบริการแหลงเรียนรูออนไลนแหองสมุดประชาชนอยางตอเนื่อง และเป็นปใจจุบัน  

 
 

 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 2/2564 และ 1/2565 เปรียบเทียบกับเปูาหมาย 
ระดับประถมศึกษา 
 

รายวิชาบังคับ 
ปลายภาคเรียน 

ค่าเป้าหมาย
ที่ต้ังไว ้

ผลการเปรียบเทียบ
คะแนน 

(ต่ ากว่า/สูงกว่า) 
2/2564 1/2565 เฉลี่ย 

1. ทักษะการเรียนรู 14.33 16.00 15.16 18.93 ต่ ากว่า 

2. สาระความรูพ้ืนฐาน 
   - วิชาภาษาไทย 
   - วิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
   - วิชาคณิตศาสตรแ 
   - วิชาวิทยาศาสตรแ 

 
- 

18.08 
16.00 

- 

 
12.00 
9.00 
12.91 

- 

 
12.00 
13.54 
14.45 

- 

 
21.81 
16.97 
24.15 
21.92 

 
ต่ ากว่า 
ต่ ากว่า 
สูงกว่า 

- 

3. สาระการประกอบอาชีพ 
   - วิชาชองทางการเขาสูอาชีพ 
   - วิชาทักษะการประกอบอาชีพ 
   - วิชาการพัฒนาอาชีพใหมีอยูมีกิน 

 
15.22 
19.00 
16.00 

 
16.60 
12.25 
14.83 

 
15.91 
15.62 
15.41 

 
20.19 
17.14 
19.96 

 
ต่ ากว่า 
ต่ ากว่า 
ต่ ากว่า 

4. สาระทักษะการด าเนินชีวิต 
   - วิชาเศรษฐกิจพอเพียง 
   - วิชาสุขศึกษา พลศึกษา 
   - วิชาศิลปศึกษา 

 
23.50 
18.75 
22.00 

 
21.00 
18.57 
12.75 

 
22.25 
18.66 
17.37 

 
26.51 
30.45 
11.90 

 
ต่ ากว่า 
ต่ ากว่า 
สูงกว่า 

5. สาระการพัฒนาสังคม 
   - วิชาสังคมศึกษา 
   - วิชาศาสนาและหนาท่ีพลเมือง 
   - วิชาการพัฒนาตนเองชุมชน และสังคม 

 
25.00 
25.80 
18.86 

 
- 

19.40 
13.00 

 
25.00 
22.60 
15.93 

 
19.16 
22.05 
18.87 

 
สูงกว่า 
สูงกว่า 
ต่ ากว่า 

จ านวนรายวิชาบังคับที่มีคะแนนเฉลี่ยฯระดับสถานศึกษา เทากับหรือสูงกวา คะแนนผลสัมฤทธ์ิที่สถานศึกษาต้ังไว 4 
ค านวณคะแนนรอยละของจ านวนรายวิชาบังคับที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการสอบปลายภาคเรียน เทากับหรือสูงกวา 
คะแนนผลสัมฤทธ์ิที่สถานศึกษาต้ังไว 

30.76 

ค านวณรอยละเฉลี่ยในภาพรวม ประถมศึกษา 30.76 
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ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

รายวิชาบงัคับ 
ปลายภาคเรียน ค่า

เป้าหมาย
ที่ตั้งไว ้

ผลการเปรียบเทียบ
คะแนน 

(ต่ ากว่า/สูงกว่า) 
2/2563 1/2565 เฉลี่ย 

1. ทักษะการเรียนรู 15.15 15.04 15.09 15.02 สูงกว่า 
2. สาระความรพูื้นฐาน 
   - วิชาภาษาไทย 
   - วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
   - วิชาคณิตศาสตรแ 
   - วิชาวทิยาศาสตรแ 

 
12.86 
11.63 
12.26 
12.65 

 
13.00 
9.95 
11.82 
12.15 

 
12.93 
10.79 
12.04 
12.40 

 
16.95 
11.26 
12.57 
14.52 

 
ต่ ากว่า 
ต่ ากว่า 
ต่ ากว่า 
ต่ ากว่า 

3. สาระการประกอบอาชีพ 
   - วิชาชองทางการพัฒนาอาชพี 
   - วิชาทักษะการพัฒนาอาชพี 
   - วิชาพัฒนาอาชีพใหมคีวามเขมแข็ง 

 
15.31 
14.27 
14.51 

 
16.85 
13.23 
12.49 

 
16.08 
13.75 
13.50 

 
17.57 
15.30 
16.92 

 
ต่ ากว่า 
ต่ ากว่า 
ต่ ากว่า 

4. สาระทักษะการด าเนินชีวิต 
   - วิชาเศรษฐกิจพอเพียง 
   - วิชาสุขศึกษา พลศึกษา 
   - วิชาศิลปศึกษา 

 
13.56 
13.76 
15.31 

 
18.14 
14.26 
14.47 

 
15.85 
14.01 
14.89 

 
16.32 
23.60 
18.11 

 
ต่ ากว่า 
ต่ ากว่า 
ต่ ากว่า 

5. สาระการพัฒนาสังคม 
   - วิชาสังคมศึกษา 
   - วิชาศาสนาและหนาที่พลเมือง 
   - วิชาการพัฒนาตนเองชุมชน และสังคม 

 
12.53 
14.80 
15.17 

 
14.61 
14.25 
13.62 

 
13.57 
14.52 
14.39 

 
15.34 
18.95 
16.09 

 
ต่ ากว่า 
ต่ ากว่า 
ต่ ากว่า 

จ านวนรายวิชาบังคับท่ีมีคะแนนเฉล่ียฯระดับสถานศึกษา เทากับหรือสูงกวา คะแนนผลสัมฤทธิ์ที่
สถานศึกษาต้ังไว 

1 

ค านวณคะแนนรอยละของจ านวนรายวิชาบังคับท่ีมีคะแนนเฉล่ียผลการสอบปลายภาคเรียน 
เทากับหรือสูงกวา คะแนนผลสัมฤทธิ์ที่สถานศึกษาต้ังไว 

7.14 

ค านวณรอยละเฉล่ียในภาพรวม มัธยมศึกษาตอนตน 7.14 
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

รายวิชาบงัคับ 

ปลายภาคเรียน 
ค่า

เป้าหมาย
ที่ตั้งไว ้

ผลการ
เปรียบเทยีบ

คะแนน 
(ต่ ากว่า/สูงกว่า) 

2/2564 1/2565 เฉลี่ย 

1. ทักษะการเรียนรู 17.25 16.83 17.04 17.28 ต่ ากว่า 
2. สาระความรพูื้นฐาน 
   - วิชาภาษาไทย 
   - วิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม 
   - วิชาคณิตศาสตรแ 
   - วิชาวทิยาศาสตรแ 

 
13.42 
12.81 
15.74 
12.56 

 
12.52 
13.44 
10.60 
16.92 

 
12.97 
13.12 
13.17 
14.74 

 
13.88 
10.82 
12.56 
15.80 

 
ต่ ากว่า 
สูงกว่า 
สูงกว่า 
ต่ ากว่า 

3. สาระการประกอบอาชีพ 
   - วิชาชองทางการขยายอาชพี 
   - วิชาทักษะการขยายอาชพี 
   - วิชาการพัฒนาอาชพีใหมีความม่ันคง 

 
12.67 
17.50 
14.25 

 
15.68 
15.36 
16.00 

 
14.17 
16.43 
15.12 

 
18.81 
17.59 
16.13 

 
ต่ ากว่า 
ต่ ากว่า 
ต่ ากว่า 

4. สาระทักษะการด าเนินชีวิต 
   - วิชาเศรษฐกิจพอเพียง 
   - วิชาสุขศึกษา พลศึกษา 
   - วิชาศิลปศึกษา 

 
16.53 
16.89 
13.25 

 
15.95 
19.97 
12.70 

 
16.24 
18.43 
12.97 

 
18.71 
20.83 
18.25 

 
ต่ ากว่า 
ต่ ากว่า 
ต่ ากว่า 

5. สาระการพัฒนาสังคม 
   - วิชาสังคมศึกษา 
   - วิชาศาสนาและหนาที่พลเมือง 
   - วิชาการพัฒนาตนเองชุมชน และสังคม 

 
12.46 
14.82 
14.42 

 
10.00 
18.53 
12.69 

 
11.23 
16.67 
13.55 

 
15.30 
14.90 
17.97 

 
ต่ ากว่า 
สูงกว่า 
ต่ ากว่า 

จ านวนรายวิชาบังคับที่มีคะแนนเฉลี่ยฯระดับสถานศึกษา เทากับหรือสูงกวา คะแนนผลสัมฤทธิ์ที่
สถานศึกษาต้ังไว 

3 

ค านวณคะแนนรอยละของจ านวนรายวชิาบังคับที่มคีะแนนเฉลี่ยผลการสอบปลายภาคเรียน เทากับ
หรือสูงกวา คะแนนผลสัมฤทธิท์ี่สถานศึกษาต้ังไว 

21.42 

ค านวณรอยละเฉลี่ยในภาพรวม มัธยมศึกษาตอนปลาย 21.42 
 

การค านวณคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมทั้งสามระดับ  
(ประถมศึกษา+มัธยมศึกษาตอนต้น+มัธยมศึกษาตอนปลาย)/3     =…………………19.77................. 
จึงน าคะแนนที่ได้ไปแทนค่าตามสูตร ดังนี้ 
    [1/5]  x  10 คะแนน    =……………....……2.................... 
น าคะแนนที่ได้เทียบกับเป้าหมายเกณฑ์ระดับคุณภาพ ได้ระดับ.............ก าลังพัฒนนา……….......... 
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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 

   ภาคเรียนที่ 2/2564 และ ภาคเรียนที่ 1/2565 
1. โครงการจิตอาสาพัฒนาปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อ
แผ่นดิน”  

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

2. โครงการพัฒนาวิชาการ เติมเต็มความรู้  
มุ่งสู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ N-NET รูปแบบ
ออนไลน์ (ครั้งท่ี 1)  

135  
 

135  100 -ซื่อสัตยแ         -สามัคคี 
-มีน้ าใจ          -มีวินัย 
-สุภาพ 

3. โครงการพัฒนาวิชาการ รายวิชา
ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
รูปแบบออนไลน์ 

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

4. โครงการพัฒนาวิชาการ เติมเต็มความรู้  
มุ่งสู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ N-NET รูปแบบ
ออนไลน์ (ครั้งท่ี 2)  

135  
 

135  
 

100 -ซื่อสัตยแ         -มีน้ าใจ           
-สุภาพ           -สะอาด           

5. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
ชาติไทย รูปแบบออนไลน์  

60  
 

67  100 -ซื่อสัตยแ         -มีน้ าใจ           
-สุภาพ           -สะอาด           

6. โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการ
อนุรักษ์พลังงาน (นักศึกษาทุกระดับช้ัน) 

60  
 

77  
 

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

7. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม
อาชีพเพื่อการมีงานทําของนักศึกษา  

50  
 

53  100 -ซื่อสัตยแ         -สามัคคี 
-มีน้ าใจ          -มีวินัย 
-สะอาด          -สุภาพ 

8. โครงการบริหารจัดการและสร้างจิตสํานึก
ในการจัดการขยะมูลฝอย  

40  
 

42  100 -ซื่อสัตยแ         -รักชาติ         

9. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  

80  
 

80  100 -ซื่อสัตยแ         -สามัคคี 
-มีน้ าใจ          -มีวินัย 
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โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ร้อยละ 

พฤติกรรมตามตัวบ่งชี้ 
ในแต่ละคุณธรรม 

-สะอาด          -สุภาพ 

10. โครงการพัฒนาทักษะเรียนรู้ ICT 
 

80  83  100 -ซื่อสัตยแ         -สามัคคี 
-มีน้ าใจ          -มีวินัย 
-สุภาพ 

11. โครงการอนุรักษ์วฒันธรรมและประเพณี
ท้องถิ่น 
 

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

12. โครงการทกศน.อาสา พัฒนา บ้าน วัด 
โรงเรียน 

75  
 

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

13. โครงการส่งเสริมการจัดทําโครงงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

80  
 

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

14. โครงการพัฒนาวิชาการ รายวิชา
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รูปแบบออนไลน์ 

80  
 

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

15. โครงการพัฒนาวิชาการ รายวิชา
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
รูปแบบออนไลน์ 

200  
 

200  100 -สามัคคี          -มีน้ าใจ          
-มีวินัย            -สะอาด          
-สุภาพ 

16. โครงการพัฒนาทักษะเรียนรู้ ICT 80  80  100 -ซื่อสัตยแ         -มีน้ าใจ           
-สุภาพ           -สะอาด           

17. โครงการอนุรักษ์วฒันธรรมและประเพณี
ท้องถิ่น 

135  
 

135  100 -ซื่อสัตยแ         -สามัคคี 
-มีน้ าใจ          -มีวินัย 
-สะอาด          -สุภาพ 

18. โครงการ กศน.อาสา พัฒนา บ้าน วัด 
โรงเรียน 

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

19. โครงการจิตอาสา พัฒนากศน.ตําบล 110  110  100 -ซื่อสัตยแ         -สามัคคี 
-มีน้ าใจ          -มีวินัย 
-สุภาพ 
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โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ร้อยละ 

พฤติกรรมตามตัวบ่งชี้ 
ในแต่ละคุณธรรม 

20. โครงการ พัฒนาวิชาการ เติมเต็มความรู้ 
มุ่งสู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ N-NET รูปแบบ
ออนไลน์ (ครั้งท่ี 1) 

133  133  100 -ซื่อสัตยแ         -สามัคคี 
-มีน้ าใจ          -มีวินัย 
-สุภาพ 

21. โครงการพัฒนาวิชาการ รายวิชา
ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
รูปแบบออนไลน์ (ครั้งท่ี 1) 

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

22. โครงการพัฒนาวิชาการ รายวิชา
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษาตอนต้น รูปแบบออนไลน์ 

60  60  
 

100 -ซื่อสัตยแ         -มีน้ าใจ           
-สุภาพ           -สะอาด           

23. โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สู่
นิสัยรักการอ่าน 

110  110  100 -ซื่อสัตยแ         -มีน้ าใจ           
-สุภาพ           -สะอาด           

24. โครงการพัฒนาวิชาการ การวิจัยอย่าง
ง่ายผ่านกระบวนการคิดเป็นเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ รูปแบบออนไลน ์

100  
 

101  
 

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

25. โครงการพัฒนาวิชาการ รายวิชา
ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
รูปแบบออนไลน์ (ครั้งท่ี 2) 

100  
 

101  100 -ซื่อสัตยแ         -สามัคคี 
-มีน้ าใจ          -มีวินัย 
-สะอาด          -สุภาพ 

26. โครงการพัฒนาวิชาการ เติมเต็มความรู้ 
มุ่งสู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ N-NET รูปแบบ
ออนไลน์ (ครั้งท่ี 2) 

128  128  100 -ซื่อสัตยแ         -รักชาติ         

27. โครงการคุณธรรมนําความรู้ ห่างไกลยา
เสพติด 

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

28. โครงการโครงการสร้างนักศึกษาแกนนํา
ส่งเสริมการอ่าน สู่พัฒนาบ้านหนังสือชุมชน 

110  110  100 -ซื่อสัตยแ         -สามัคคี 
-มีน้ าใจ          -มีวินัย 
-สุภาพ 

29. โครงการ กศน.อาสา พัฒนา บ้าน       
วัด กศน. 

110  110  100 -ซื่อสัตยแ         -สามัคคี 
-มีน้ าใจ          -มีวินัย 
-สะอาด          -สุภาพ 

30. โครงการพัฒนาทักษะชีวิต เรียนรู้เพศวิถี
ศึกษา 

80  80  100 -สามัคคี          -มีน้ าใจ          
-มีวินัย            -สะอาด          
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โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ร้อยละ 

พฤติกรรมตามตัวบ่งชี้ 
ในแต่ละคุณธรรม 

-สุภาพ 

31. โครงการส่งเสริมการจัดทําโครงงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

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

32. โครงการพัฒนาทักษะเรียนรู้ ICT 
 

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

33. โครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

100  
 

101  100 -สามัคคี          -มีน้ าใจ          
-มีวินัย            -สะอาด          
-สุภาพ 

34. โครงการพัฒนาวิชาการ การวิจัยอย่าง
ง่ายผ่านกระบวนการคิดเป็นเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ รูปแบบออนไลน ์

100  
 

100  100 -ซื่อสัตยแ         -มีน้ าใจ           
-สุภาพ           -สะอาด           

35. โครงการพัฒนาวิชาการ รายวิชา
ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
รูปแบบออนไลน์  

100  
 

101  100 -ซื่อสัตยแ         -สามัคคี 
-มีน้ าใจ          -มีวินัย 
-สะอาด          -สุภาพ 

36. โครงการพัฒนาวิชาการ เติมเต็มความรู้ 
มุ่งสู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ N-NET รูปแบบ
ออนไลน์ (ครั้งท่ี 2) 

128  128  100 -ซื่อสัตยแ         -สามัคคี 
-มีน้ าใจ          -มีวินัย 
-สุภาพ 

 

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

 

ระดับ 

ภาคเรียนที่ 2/64 ภาคเรียนที่ 1/65 

จ านวน
ผู้เรียน 

พอใช ้ ดี ดีมาก 
ร้อยละ
ระดับดี
ขึ้นไป 

จ านวน
ผู้เรียน 

พอใช ้ ดี ดีมาก 
ร้อยละ

ระดับดีขึน้
ไป 

ประถม 51 9 31 11 82.35 46 8 24 14 82.60 
ม.ตน 312 22 201 89 92.94 318 25 225 68 92.13 

ม.ปลาย 517 36 309 172 93.03 529 28 376 125 94.70 
รวม 880 67 541 272 - 893 61 625 207 - 

เฉลี่ย 89.44 เฉลี่ย 89.81 
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3. สถานศึกษามีผูเรียนท่ีไดรับการยกยอง เชิดชูเกียรติ หรือเป็นแบบอยางท่ีดีในดานท่ีเกี่ยวของกับการมี
คุณธรรม จริยธรรม คานิยม หรือคุณลักษณะท่ีดี ตามคาเปูาหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 

ระดับ  คาเปูาหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด (คน) 

ประถมศึกษา 80 

32 
มัธยมศึกษาตอนตน 583 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 982 

รวม 1,645 
 

ตาราง  :  ผูเรียนท่ีไดรับการยกยอง เชิดชูเกียรติ หรือเป็นแบบอยางท่ีดีในดานท่ีเกี่ยวของกับการมีคุณธรรม  
  จริยธรรม คานิยม หรือคุณลักษณะท่ีดี 

 

ท่ี ชื่อ - สกุล ระดับการศึกษา รายละเอียดแบบอย่างที่ดี 
1 นางสาวทัศนียแ เพ็ชรเทียน 

 
มัธยมศึกษาตอนตน 

 
เป็นนักศึกษาท่ีมีน้ําใจ มีความจริงใจไม่เห็นแก่ตัว มี
ความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่แบ่งปันต่อนักศึกษาคนอื่นๆ 
ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อตกลง
ของสถานศึกษาและสังคม เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 
ของสถานศึกษา และมีความตรงต่อเวลา มีความ 
เสียสละ ช่วยเหลือผู้อื่นในชุมชน เป็นผู้มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน และสังคม 

2 นางสาวสุภาวดี  นิตชิน 
 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

เป็นนักศึกษาท่ีมีวินัยต่อตนเองในด้านการเรียนและ
การทํางาน มีความขยันหมั่นเพียร มานะเพียร
พยายามตลอดจนแก้ไขปัญหาด้วยสติสัมปชัญญะ มี
ความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้ท่ีด้อย
กว่า ไม่ทุจริตในการสอบ มีความกตัญญูกตเวทีต่อ
บุพการีและญาติผู้ใหญ่ท่ีมีพระคุณแก่ตนเอง เช่ือฟัง

ระดับ จ านวนผู้เข้าประเมิน 
ผลการประเมินคุณธรรมระดับ ดีขึ้นไป 
จ านวน ร้อยละ 

ประถม 97 80 82.47 
ม.ต้น 630 583 92.53 

ม.ปลาย 1,046 982 93.88 
รวม 1,773 1,645 89.62 
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ท่ี ชื่อ - สกุล ระดับการศึกษา รายละเอียดแบบอย่างที่ดี 
คําสอนของบิดามารดาและ ครูอาจารย์ ไม่แสดง
กริยาวาจาก้าวร้าวเมื่อไม่เห็นด้วย แต่จะแสดงความ
คิดเห็นของตนเองโดยใช้ เหตุผลท่าทีอ่อนน้อมถ่อม
ตน มีความช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่มในการเรียน
แสวงหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ 

3 นางสาวพนิตา  การลพ 
 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

คุณธรรมในด้านความมีวินัย เป็นผู้เรียนท่ีมีวินัยต่อ
ตนเองในด้านการเรียนและการทํางาน มีความ
ขยันหมั่นเพียร มานะบากบั่นตลอดจนแก้ไขปัญหา
ด้วยสติสัมปชัญญะ มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ไม่เอา
รัดเอาเปรียบผู้ท่ีด้อยกว่า ไม่ทุจริตในการสอบ มี
ความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีและญาติผู้ใหญ่ ท่ีมี
พระคุณแก่ตนเอง เช่ือฟังคําสอนของบิดามารดาและ
ครูอาจารย์ ไม่แสดงกริยาวาจาก้าวร้าวเมื่อไม่เห็น
ด้วย แต่จะแสดงความคิดเห็นของตนเองโดยใช้
เหตุผลท่าทีอ่อนน้อมถ่อมตน มีความช่วยเหลือเพื่อน
ในกลุ่มในการเรียนแสวงหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ 

4 นางสาวณัชชา สังขมาลัย 

 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

คุณธรรมด้านความมีน้ําใจ คือ เมื่อมาพบกลุ่มทุกครั้ง
จะช่วยครูกวาดถู ปัดฝุ่นช้ันหนังสือ ทําความสะอาด 
บริเวณกศน.ตําบล อาสาช่วยเหลือเกื้อกูลครอบครัว 
ครู และเพื่อนๆอยู่เสมอ พร้อมท้ังทํากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนมิได้ขาด ทํางานบ้าน ช่วยมารดาค้าขาย มีจิต
อาสาช่วยเหลือชุมชนในการทําความสะอาดถนน 
ทางเท้ารอบชุมชน หานักศึกษากศน.ใหม่ เข้าเรียน
อยู่เสมอ 

5 นายสุกฤษณแ   จันทรแเท่ียง   
 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

มีความรับผิดชอบ มีความเสียสละ ช่วยเหลือทํา
กิจกรรมต่างๆ มีกิริยาสุภาพ เรียบรอย แตงกาย
สะอาด มีความกตัญโูกตเวทีท างานดูแลแบงเบา
ภาระของครอบครัว เมื่อมาพบกลุมไดชวยครูท า
ความสะอาดหองเรียน ตัดหญา และมีน้ าใจไปรับ
เพื่อนเพื่อมาเรียน ในดานกิจกรรมการเรียนไดมาเขา
รวมกิจกรรมของสถานศึกษาอยูเป็นประจ า  

6 นางสาวกนกพร  ค าหนุน 
 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

มีน้ าใจใหความชวยเหลือ เอาใจใสใหความสนใจใน
ชีวิตความเป็นอยูของผูอื่นท่ีเดือดรอน โดยปฏิบัติ
หนาท่ีเสียสละเพื่อชวยดูแลชวยเหลือเหลือผูอื่นรวม
สรางสรรคแส่ิงท่ีดีงามใหเกิดขึ้นในชุมชน และมีวินัย
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เขารวมกิจกรรมหรือปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย
และตรงตอเวลา เป็นผูท่ีมีความรับผิดชอบตอตนเอง 
ชุมชน และสังคม  

7 นางสาวพิชชาพร 
นาคทรัพยแ 
 

มัธยมศึกษาตอนตน 
 

มีความขยัน รับผิดชอบในการเรียนและการร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ ช่วยเหลือติดตามเพื่อนในการมาเรียน
และการ ทํากิ จก รรม  รั บ ผิดชอบงาน ท่ี ไ ด้ รั บ
มอบหมาย ส่งงานได้ตรงตามเวลากําหนด มีความ
กตัญญูต่อมารดาช่วยเหลือครอบครัว และมีจิต
สาธารณะช่วยเหลือชุมชนในงานบุญ งานเทศกาล
ต่างๆ  

8 นางจิตตแถนอม พานทอง 
 

มัธยมศึกษาตอนปลาย มีความรับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมาย ตรงตอ
เวลา ชวยเหลือครูและเพื่ อนในการเรียนและ
กิจกรรมการศึกษา มี จิตใจเอื้อเฟื้อเ ผ่ือแผและ
เสียสละ มีจิตอาสาในกิจกรรมตางๆ อาทิ  เป็น
อาสาสมัครสงเสริมการอาน องคแกรนักศึกษา และ
ชวยเหลืองานกิจกรรมในชุมชน  

9 นางพิมพแชนก  สังเวียน 
 

มัธยมศึกษาตอนปลาย มีน้ าใจแบงปในส่ิงตางๆ ใหกับผูอื่น ปฎิบัติตามหลัก
ศาสนาเขาวัดท าบุญ ใชเวลาวางใหเป็นประโยชนแ มี
น้ าใจกับกิจกรรมของ กศน.มาตลอด 

10 นางสาวโชติกา  พิลา มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

มีคุณธรรมในด้านความสะอาด มีการดูแลความ
สะอาดของร่างกาย การแต่งกายของตนเอง รวมถึง
รักษาความสะอาดท่ีสาธารณะ สถานท่ีพบกลุ่ม กศน.
ตําบล เมื่อทํากิจกรรมเสร็จ จะช่วยครูเก็บขยะดูแล
ความเรียบร้อย และมีกิริยาสุภาพ วาจาสุขภาพ มี
สัมมาคารวะวางตัวในสังคมได้อย่างเหมาะสม 

11 นางสาวเสาวณียแ  แตงหล่ า    มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

มี คุณธรรมในด้านความมีน้ํ า ใจ มีความจริง ใจ 
เอื้อเฟื้อเผือแผ่ ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ เต็มใจ
ช่วยเหลือชุมชนด้วยความเสียสละ โดยได้ร่วมเป็น
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน ร่วมกิจกรรม
กับผู้อื่นด้วยความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียว   

12 นายจิรกิตต์ิ ผลมานะ 
 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

นักศึกษา ระดับ ม.ต้น กศน.ตําบลหนองทรายขาว  
มีความมานะ พยายาม มีน้ําใจ ช่วยเหลือท้ังครูและ
เพื่อนักศึกษาด้วยกัน รวมท้ังยังมียังมีภาวะผู้นํา มีจิต
อาสาในการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีจัดขึ้นอยู่
บ่อยครั้ง 
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13 นางทองจันทรแ  สุทธา 

 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
มีความรับผิดชอบตองานท่ีรับมอบหมาย   ชวย
เหลืองครูดานการงาน  มีความขยัน หมั่นเพียร 
ความสะอาด ติดตามประสานเพื่อนๆใหมาพบกลุม
และท ากิจกรรมเสมอ และดูแลครอบครัวและพอ แม 
เป็นอยางดี และประหยัด 

14 นายสุพรรณแ สมใจ 
 

ประถมศึกษา 
 

มีความขยัน รับผิดชอบในการเรียนและการร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ ชอบปลูกต้นไม้ช่วยเหลืองานวัด ทํา
ความสะอาดและให้ความสะดวกช่วยในการบริการ
ขับรถเดินทาง เวลาพระมีกิจจําเป็น มีจิตอาสาโดยไม
คิดคาตอบแทน 

15 นางสาวทิพยแธิดา งามผล 
 
 
 
 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

มีความรับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมาย ตรงตอ
เวลา ชวยเหลือครูและเพื่ อนในการเรียนและ
กิจกรรมการศึกษา มี จิตใจเอื้อเฟื้อเ ผ่ือแผและ
เสียสละ ขยันอดทนมีจิตอาสาในการรวมท ากิจกรรม
ตางๆ   

16 นายศิริชัย จันทร์วิโรจน์ 
 

มัธยมศึกษาตอนต้น 
 

มีคุณธรรมด้านมีวินัย 
เป็นนักศึกษาท่ีมีความใฝ่เรียนใฝ่รู้ มีวินัยในการเข้า
เรียน และร่วมกิจกรรมต่างๆตามท่ีครูแจ้ง ทําหน้าท่ี
ท่ีตนเองรับผิดชอบได้อย่างดี มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง ครอบครัว ครู และ เพื่อนๆ 

17 นายส าราญ  ค าหนุน 
 

มัธยมศึกษาตอนต้น 
 

มีความรับผิดชอบ มีความเสียสละ ช่วยเหลือทํา
กิจกรรมต่างๆ มีกิริยาสุภาพ เรียบรอย แตงกาย
สะอาด มีความกตัญโูกตเวทีท างานดูแลแบงเบา
ภาระของครอบครัว เมื่อมาพบกลุมไดชวยครูท า
ความสะอาดหองเรียน ตัดหญา และมีน้ าใจไปรับ
เพื่อนเพื่อมาเรียน ในดานกิจกรรมการเรียนไดมาเขา
รวมกิจกรรมของสถานศึกษาอยูเป็นประจ า  

18 นายชยณัฐ  ชูจันทรแ 
 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

มีน้ าใจใหความชวยเหลือ เอาใจใสใหความสนใจใน
ชีวิตความเป็นอยูของผูอื่นท่ีเดือดรอน โดยปฏิบัติ
หนาท่ีอาสามูลนิธิรวมกตัญโูเสียสละเพื่อชวยดูเหลือ
ผูอื่นรวมสรางสรรคแส่ิงท่ีดีงามใหเกิดขึ้นในชุมชน 
และมีวินัยเขารวมกิจกรรมหรือปฏิบัติงานท่ีไดรับ
มอบหมายและตร งต อ เ วลา  เป็น ผู ท่ี มี คว าม
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รับผิดชอบตอตนเอง ชุมชน และสังคม  

19 นางสาวบุษบา ยิ้มอยู่ 
 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

มีน้ าใจ ชอบชวยเหลือครูและเพื่อนๆ เสมอ มีความ
ขยัน หมั่นเพียร ไมวาจะเป็นเรื่องงานท่ีเรียน และ
ชวยเหลือพอและแมในการท างาน มีความกตัญโู
เล้ียงดูพอแม 

20 นายชาตรี กล่ินพิกุล 
 
 
 

มัธยมศึกษาตอนตน 
 

มีความรับผิดชอบตองานท่ีรับมอบหมาย   เมื่อมา
พบกลุมไดชวยครูท าความสะอาดหองเรียน กวาด
หองเรียน จัดหองเรียน มีความขยัน หมั่นเพียร 
ประกอบอาชีพสุจริต และดูแลครอบครัว 

21 นางสาวนันทิชา  
ศรีจันทร์ดี 
 

มัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษา ระดับ ม.ปลาย กศน.ตําบลโพนทอง  มี
ความมานะ พยายาม มีน้ําใจ ช่วยเหลือท้ังครูและ
เพื่อนักศึกษาด้วยกัน รวมท้ังยังมียังมีภาวะผู้นํา มีจิต 

22 นางนกแกว  ทองประเสริฐ 
 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

เป็นองค์การนักศึกษา กศน. มีความซื่อสัตย์ สุจริต มี
ความเสมอภาคและเป็นธรรม มีความรับผิดชอบ มี
ความขยัน อดทน มีระเบียบวินัย มีความเอาใจใส่ 
ความเป็นผู้นํา และผู้ตามท่ีดี ไม่ทุจริตคอร์รัปช่ัน 
ทํางานด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
เ สียสละ  เป็น ผู้มี จิตอาสา  มี ค วาม เป็ นกลา ง 
ปราศจากอคติ ตรงต่อเวลา ช่วยเหลืองานกศน. และ
งานในชุมชน อย่างสม่ําเสมอ 

23 นายจารุวิทยแ ผดุงสันต์ิ 
 

มัธยมศึกษา 
 

มีความกตัญโูตอผูมีพระคุณ แสดงกิริยาทาทาง
สุภาพ มีความกระตือรือรนในการท างาน รวม
กิจกรรมกับหมูคณะดวยความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียว 
ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบขอบังคับของสถานศึกษา 
และยึดมั่นศรัทธาในระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยแทรงเป็นประมุข 

24 นางสมพรณแ วงษแค าภา  
 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

มีน้ าใจ ชอบชวยเหลือครูและเพื่อนๆ เสมอ  มีความ
ขยัน หมั่นเพียร ไมวาจะเป็นเรื่องงานท่ีเรียน และ
ชวยเหลือครอบครัวในการท างาน มีความกตัญโู 

25 นางสาวภัทรลภา  รุงแสง 
 

มัธยมศึกษาตอนปลาย มีน้ าใจ ชอบชวยเหลือครูและเพื่อนๆ  มีความ
รับผิดชอบตองานท่ีรับมอบหมาย เมื่อมาพบกลุมได
ชวยครูท าความสะอาดหองเรียน กวาดหองเรียน จัด
หองเรียน มีความขยัน หมั่นเพียร ประกอบอาชีพ



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา กศน.อ า เภอบานหมี่  ปี งบประมาณ 256 5  | 207 
 

ท่ี ชื่อ - สกุล ระดับการศึกษา รายละเอียดแบบอย่างที่ดี 
สุจริต 

26 นางสาวบุญญิสา  
นาคประเสริฐ 

มัธยมศึกษาตอนตน มีคุณธรรมในด้านความมีวินัยต่อตนเองในด้านการ
เรียน ขยันหมั่นเพียร ขยันทํางานหาเล้ียงชีพเช่ือฟัง
คําสอนของบิดามารดาและครูอาจารย์ เข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้ การทํางานด้วยความต้ังใจ  

27 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 โดยไมกระทบงาน
อาชีพที่ท าอยู เป็นผูมีน้ าใจชวยเหลือครู  

28 นายผดุงเดช  โพธิ์ตา มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

มีคุณธรรมในความกระต้ือรื้อร้นในการทํางาน 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 เช่ือฟังคําสอนของบิดามารดาและครู
อาจารย์ ไม่แสดงกริยาวาจาก้าวร้าว มีสัมมาคาราวะ 
เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ การทํางานด้วยความ
ต้ังใจ เป็นผู้มีเหตุผล ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น 

29 นายสมจิตร ด้วงนุ้ย มัธยมศึกษาตอนตน 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 

30 นายผดุงเดช  โพธิ์ตา มัธยมศึกษาตอนปลาย มีคุณธรรมในความกระต้ือรื้อร้นในการทํางาน 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 เช่ือฟังคําสอนของบิดามารดาและครู
อาจารย์ ไม่แสดงกริยาวาจาก้าวร้าว มีสัมมาคาราวะ 
เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้  

31 นางสาวปิยนุช เกตุอยู่ มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

มีกิริยาสุภาพ เรียบรอย แตงกายสะอาด มีความ
กตัญโูกตเวที เมื่อมาพบกลุมไดชวยครูท าความ
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ท่ี ชื่อ - สกุล ระดับการศึกษา รายละเอียดแบบอย่างที่ดี 
สะอาดหองเรียน ตัดหญา เช็ดถู และลางหองน้ า ใน
ดานกิจกรรมการเรียนไดมาเขารวมกิจกรรมของ
สถานศึกษาอยูเป็นประจ า รับผิดชอบงานท่ีไดรับ
มอบหมาย ตรงตามเวลา เชน ใบงาน รายงาน
รายวิชา มีจิตอาสา มีน้ าใจ  

32 นางสาวกนกพร  ค าหนุน 
 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

มีน้ าใจใหความชวยเหลือ เอาใจใสใหความสนใจใน
ชีวิตความเป็นอยูของผูอื่นท่ีเดือดรอน โดยปฏิบัติ
หนาท่ีเสียสละเพื่อชวยดูแลชวยเหลือเหลือผูอื่นรวม
สรางสรรคแส่ิงท่ีดีงามใหเกิดขึ้นในชุมชน และมีวินัย
เขารวมกิจกรรมหรือปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย
และตรงตอเวลา เป็นผูท่ีมีความรับผิดชอบตอตนเอง 
ชุมชน และสังคม  

 
ประเด็นการพิจารณาที่  1.3  ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี   

วิจารณญาณ  และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่น 
เกณฑ์การพิจารณา  

 

ตาราง  :  จ านวนผูเขารวมโครงการ 

ท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
จ านวนเป้าหมาย
ตามโครงการฯ 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการฯ 

หมายเหตุ 

    ภาคเรียนที่ 2/2564 
1 โครงการจิตอาสาพัฒนาปลูกป่าเฉลิม 

พระเกียรติ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อ
แผ่นดิน” 

80  80   

2 โครงการพัฒนาวิชาการ เติมเต็มความรู้ มุ่งสู่
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ N-NET รูปแบบ
ออนไลน์ (ครั้งท่ี 1) 

135  
 

135   

3 โครงการโครงการพัฒนาวิชาการ รายวิชา
ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
รูปแบบออนไลน์ 

100  100   

4 โครงการโครงการพัฒนาวิชาการ เติมเต็ม
ความรู้ มุ่งสู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ N-NET 

135  
 

135  
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รูปแบบออนไลน์ (ครั้งท่ี 2) 

ท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
จ านวนเป้าหมาย
ตามโครงการฯ 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการฯ 

หมายเหตุ 

5 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 
ชาติไทย รูปแบบออนไลน์  

60  
 

67  เกินเป้าหมาย 

6 โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการอนุรักษ์
พลังงาน 

60  77  เกินเป้าหมาย 

7 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม
อาชีพเพื่อการมีงานทําของนักศึกษา   

50  
 

53  เกินเป้าหมาย 

8 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม   

80  
 

80  เกินเป้าหมาย 

9 โครงการบริหารจัดการและสร้างจิตสํานึกใน
การจัดการขยะมูลฝอย  

40  
 

42  เกินเป้าหมาย 

10 โครงการพัฒนาทักษะเรียนรู้ ICT  80  83  เกินเป้าหมาย 
11 โครงการอนุรักษ์วฒันธรรมและประเพณี

ท้องถิ่น  
75  
 

75   

12 โครงการ กศน.อาสา พัฒนา บ้าน วัด 
โรงเรียน   

75  75   

13 โครงการส่งเสริมการจัดทําโครงงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ   

80  80   

14 โครงการพัฒนาวิชาการ รายวิชาคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
รูปแบบออนไลน์ 

80  80   

15 โครงการพัฒนาวิชาการ รายวิชาคณิตศาสตร์  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รูปแบบออนไลน์ 

200  200   

รวมทั้งสิ้น 1,330 1,362 เกินเป้าหมาย 
ภาคเรียนที่ 1/2565    

1 โครงการจิตอาสา พัฒนากศน.ตําบล 110  110   
2 โครงการพัฒนาวิชาการ เติมเต็มความรู้ มุ่งสู่

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ N-NET รูปแบบ
ออนไลน์ (ครั้งท่ี 1) 

133  133   

3 โครงการพัฒนาวิชาการ รายวิชาภาษาอังกฤษ  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รูปแบบออนไลน์  
(ครั้งท่ี 1) 

100 100  
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ท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
จ านวนเป้าหมาย
ตามโครงการฯ 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการฯ 

หมายเหตุ 

4 โครงการพัฒนาวิชาการ รายวิชาคณิตศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น 
รูปแบบออนไลน์ 

60  60  
 

 

5 โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สู่นิสัยรัก
การอ่าน 

110  110  

6 โครงการพัฒนาวิชาการ การวิจัยอย่างง่าย
ผ่านกระบวนการคิดเป็นเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  
รูปแบบออนไลน์    

100  
 

101 
 

เกินเป้าหมาย 

7 โครงการพัฒนาวิชาการ รายวิชาภาษาอังกฤษ  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รูปแบบออนไลน์  
(ครั้งท่ี 2) 

100  
 

101  เกินเป้าหมาย 

8 โครงการพัฒนาวิชาการ เติมเต็มความรู้ มุ่งสู่
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ N-NET รูปแบบ
ออนไลน์ (ครั้งท่ี 2) 

128 128   

9 โครงการคุณธรรมนําความรู้ ห่างไกล 
ยาเสพติด 

80  80   

10 โครงการสร้างนักศึกษาแกนนําส่งเสริมการ
อ่าน สู่พัฒนาบ้านหนังสือชุมชน  

110  110   

11 โครงการ กศน.อาสา พัฒนา บ้าน วัด กศน. 110  110   
12 โครงการพัฒนาทักษะชีวิต เรียนรู้ 

เพศวิถีศึกษา 
80  80   

13 โครงการส่งเสริมการจัดทําโครงงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ (นักศึกษาทุกระดับช้ัน) 

80  80   

14 โครงการพัฒนาทักษะเรียนรู้ ICT 80  80   
15 โครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
100  101  เกินเป้าหมาย 

รวมทั้งสิ้น 1,481 1,484 เกินเป้าหมาย 
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ตาราง  :  รอยละของผูเขารวมกิจกรรม 
 

   ท่ี 
จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 

(คน) 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

(คน) 
คิดเป็นร้อยละ หมายเหตุ 

ภาคเรียนที่ 2/2564    
จ านวนนักศึกษา  880 1,362 100  

 
ภาคเรียน 1/2565    

จ านวนนักศึกษา  893 1,484 100  
 

ประเด็นการพิจารณา สถานศึกษา มีผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่นได้ สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด 

 

คือ  สถานศึกษาคาดวาจะมีผูเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีความสามารถในการคิดวิเคราะหแ  ไตรตรองอยาง
รอบคอบ  โดยใชขอมูลและเหตุผลประกอบการตัดสินใจ  แกไขปใญหาไดอยางถูกตอง สมเหตุสมผล  และสามารถ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นรวมกับผูอื่นได  จ านวน………31……… คน ดังนี้ 

1.  นายอ านาจ  แกวกระจาง  
2. นางสาวดาราวดี เคียนทอง   
3. นายส าราญ ค าหนุน  
4. นางสาวสายธาร  ลอยดารา 
5. นางวรรณา  ค าหนุน  
6. นางสาวพรพรหม ศรีสุพรรณแ 
7. นายธีระภัทร บุญจ านง  
8. นางสุภาวิดา จ าปาทอง  
9. นางสาวธนภร เดชาเครือแตง  
10. นายณัฐดนัย  เพียรเจริญ  
11. นายฉลองราช  เทศนา 
12. นางสาวบุษบา  ยิ้มอยู  
13. นายปวริศ  จันทสาร  
14. นายสิทธินนทแ  โต฿ะทอง  
15. นายกองเมือง จ าปานอย   
16. นายจิรกิตต์ิ ผลมานะ 
17. นายธีรพงษแ บัวบุตร   
18. นางสาวนันทิชา  ศรีจันทรแดี  
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19. นางสาวรัตนาภรณแ เกตุเผือก 
20. นายอภิชาติ จันทรแเกษม  
21. นางสาวปรียานุช  สรอยสนธแ  
22. นายวราธร  จารุชลิตากุล  
23. นายทศพล เช้ือพราหมณแ  
24. นายนัทพงศแ  พรมเถ่ือน  
25. นายพัชรพล มงคลเฉลิม  
26. นายลิขิต แกวบริวงษแ  
27. นางทองจันทรแ สุทธา   
28. นางสาวประกายรัตนแ ศรีใส  
29. นางสมพรณแ วงษแค าภา  
30. นายศิริชัย  จันทรแวิโรจนแ  
31. นางสาวจิราภรณแ เทแกว 

 

ประเด็นการพิจารณาที่  1.4  ผู้เรียนการศึกษาชั้นพื้นฐานมีความสามารถในการสร้างสรรค์งาน  ชิ้นงาน
หรือนวัตกรรม 
เกณฑ์การพิจารณา  
 

ตาราง  :  ผู้เรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีสามารถสร้างโครงงานช้ินงาน  ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรือส่ิง    
             ใหม่ท่ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง   

 

ชื่อครูประจ าต าบล ชื่อโครงาน นักศึกษาผู้ท าโครงงาน รายละเอียดโครงงาน 

นางสาวดวงนภา  
มุมบ้านเซ่า 

อ่างล้างมือจากวัสดุ
เหลือใช้ 
 

นายธีระภัทร  จํานงบุญ  
 
 

จากสถานการณ์การระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใน
ประเทศจีน และแพร่ระบาดไปในหลาย
ประเทศท่ัวโลก ซึ่งอาการของโรค คือ มี
อาการไข้ ไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย หรือมี
อาการของโรคปอดอักเสบในรายท่ีมี
อาการรุนแรง จะมีอาการระบบทางเดิน
หายใจล้มเหลว และอาจถึงขั้นเสียชีวิต 
ท้ังนี้มีหลักฐานการติดต่อจากคนสู่คน 
องค์การอนามัยโลกจึงได้ประกาศให้การ
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) เป็นภาวะฉุกเฉิน
ด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ ท้ังนี้ 
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การป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) จึงมีความจําเป็นท่ี
จะ ต้องมี การ ดํา เนินการ ให้ความรู้ 
คําแนะนํา การดูแลเฝ้าระวังป้องกัน
ตนเองให้กับประชาชนเพื่อในเกิดความ
รอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) 
ให้ประชาชนสามารถ จัดการภาวะ
สุขภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสมและ
สามารถส่งต่อข้อมูลการป้องกันโรคติด
เช้ือ COVID-19 ท่ีถูกต้องและเป็น
ประโยชน์ให้กับผู้อื่นเพื่อลดผลกระทบ
ต่อสุขภาพของประชาชน ตลอดจน
ป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค
ในวงกว้างต่อไป 

น.ส.ครองทรัพย์   
รอดชาวนา 

เครื่องสูบน้ําจ๋ิว นางสาวสาธาร  ลอยดารา    ส่ิงประดิษฐ์ การสร้างเครื่องสูบน้ําจ๋ิว 
จากวั ส ดุ เห ลือ ใ ช้  เพื่ อ เป็น การลด
ระยะเวลาในการเปล่ียนถ่ายน้ําจากตู้
ปลา โอ่งน้ํา และลดต้นทุนในการซื้อ
เครื่องสูบน้ํา โดยการทดสอบเครื่องสูบ
น้ํ า  จ า ก วั ส ดุ เ ห ลื อ ใ ช้ ส า ม า ร ถ
ประหยัดเวลาในการสูบน้ํา และสามารถ
ประหยัด ค่า ใ ช้ จ่ าย ไ ด้  มี ขนาดเ ล็ก
สามารถใช้งานได้คล่อง สร้างจากส่ิงของ
ท่ีไม่ใช้แล้วให้กลับมามีประโยชน์ 

นางสาวอุทัยวรรณ  
สมัครการ 
 

หูห้ิวไม้ไผ่ 1. น.ส.กนกพร  ค าหนุน 
2. น.ส.ชวิศา  วันอุบล 

โครงงานหูห้ิวไม้ไผ่ ทํามาจากวัสดุจากไม้
ไผ่ เป็นหูห้ิวแทนถุงพลาสติกใส่แก้วน้ํา ท่ี
ไม่ทําลายส่ิงแวดล้อมสามารถย่อยสลาย
ได้ ท่ีมีหลายขนาดตามความต้องการของ
ผู้ บ ริ โ ภ ค  ส า ม า ร ถ นํ า ม า ใ ช้ ใ น
ชีวิ ตประ จํา วั น  และ ทํ า เป็ นอ า ชีพ
เสริ มสร้ า งรายไ ด้ ให้ กับ ชุมชนและ
ครอบครัว 

นางจรินทิพยแ ปใญญา
รุงศักดิ ์
 

ขวดน้ าหยดรดน้ า
ตนไม 

1. นายภราดร  
ทีฆายุทธสกุล 
2. น.ส.ดาราวดี เคียนทอง 

การเรียนรูแบบ STEM Education ดวย
โครงงานวิทยาศาสตรแจากวัสดุเหลือใช 
(ขวดน้ าพลาสติก) คือ 1. ใชหลักแรงดัน
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3. นายไตรรัตนแ เคียนทอง อากาศ  ( ดันน้ า เมื่ อ คลายฝาขวด )          
2. ใชหลักการเคล่ือนท่ีของของเหลว 
( ก า ร ไ ห ล ล ง จ า ก ท่ี สู ง ล ง สู ท่ี ต่ า )            
3. ใชคุณสมบัติการซับน้ า (ท่ีใชเชือก
เกลียวหรือผ าอันไหนดีกวากัน)  ได
ความรูจากการปฏิบัติ ช้ินงานน าไปใช
ประโยชนแไดจริง ชวยลดปริมาณขยะ
พลาสติก สงเสริมอนุรักษแส่ิงแวดลอม 

นางสาวสิบสิงเมษา  
สามงามเขียว 
 

เครื่องกดเจล
แอลกอฮอล์แบบ
เท้าเหยียบ 
 

นายอายุสม์  การเร็ว 
 

ส่ิงประดิษฐ์ เครื่องกดเจลแอลกอฮอล์
แบบเท้าเหยียบ เป็นการนําวัสดุเหลือใช้
ท่ีย่อยสลายยากมาประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในชีวิตประจําวันเหลือใช้อย่าง
ท่อ PVC ท่ีย่อยสลายได้ยาก และมานํา
ทรัพยากรท่ีมีในชุมชนมาประยุกต์ใช้กับ
สถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโร
นา 19 (COVID– 19)  สามารถน าไปใช
ไดจริง เมื่อใช้เท้าเหยียบบริเวณแป้น
เหยียบ เครื่องได้มีการทํางานโดยหัวปั๊ม
มีการจ่ายเจลแอลกอฮอล์ออกมาได้จริง
ในปริมาณท่ีพอเหมาะ และเสมือนกับ
การกดเจลแอลกอฮอล์โดยการใช้มือ
สัมผัสโดยตรง 

นางสาวณัฐพร อินไข 
 

เครื่องให้อาหาร
สัตว์อัตโนมัติจาก
วัสดุเหลือใช้ 

นายกิตติพงศ์  คงสกุล 
 

 

มีแนวคิดมาจากการที่ผู้ท่ีรักสัตว์เล้ียง ใน
บางครั้งเจ้าของสัตว์ติดธุระหรือภารกิจ
ต่าง ๆ จนทําให้สัตว์เล้ียงไม่ได้กินอาหาร 
และพบปัญหาราคาจําหน่ายเครื่องให้
อาหารสัตว์อัตโนมัติมีราคาสูงเกินไป จึง
จัดทําเครื่องให้อาหารสัตว์อัตโนมัติจาก
วัสดุ เหลือใช้ขึ้น เพื่ อสร้ างเครื่องให้
อาหารสัตว์อัตโนมัติ นําส่ิงของเหลือใช้
มาดัดแปลงให้เกิดประโยชน์สูงสุดและ
ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อส่ิงของท่ีมีราคาสูง
เกินความจําเป็น อีกท้ังเป็นการปลูกฝัง
ให้รู้ จักเห็นคุณค่าและความสําคัญของ
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วัสดุเหลือใช้ 
 

นางสาวณัฐพร อินไข 
 

แท่นวางพัดลม
ระบายความร้อน
โน้ตบุ๊กจาก
กระดาษลัง 
 

นางสาวพิมพ์นิภา อรชุน 
 

มีความคิดท่ีจะแก้ปัญหาความร้อนท่ี
สะสมภายในโน้ตบุ๊ก โดยการทําแท่นวาง
พัดลมระบายความร้อนโน้ตบุ๊กจาก
กระดาษลัง เศษวัสดุเหลือใช้เพื่อลด
ปริมาณขยะ และลดการ ส้ินเปลือง
ค่าใช้จ่าย รวมถึงเป็นการลดปริมาณ
ความร้อนในเครื่องมือได้อีกด้วย 

นางสาวณัฏฐาศิริ  
ทองลุม 
 

เรื่อง  Dominoes 
 

นายจิรกิตต์ิ ผลมานะ   
 

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ยังมีจํานวนมาก 
หลากหลายชนิด จึงเกิดความคิดท่ีจะ
นํามาใช้เป็นส่ือการเรียนการสอนใน
รูปแบบของเกม เพื่อให้ทุกคนสามารถ
เรียนรู้ได้จากการเล่นเกม Dominoes 
โดยนํามาประยุกต์รูปแบบจากตัวเลขมา
เป็นรูปอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แทน ซึ่งผู้
เ ล่ นจะสามารถ เรี ยน รู้ ช่ื อ อุ ปก ร ณ์
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ต่ า ง ๆ จ า ก ก า ร เ ล่ น 
Dominoes เป็นส่ือการเรียนการสอนท่ี
สามารถเล่นได้ทุกเพศ ทุกวัย เล่นได้ทุก
คน แม้ว่าผู้เล่นไม่เคยรู้จักช่ืออุปกรณ์
คอมพิวเตอร์มาก่อนเลยก็สามารถเล่น
เกมนี้ ไ ด้อย่ างสนุ กสนานและไ ด้รั บ
ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์อีกด้วย 

นางสาวภรัณยา  
ทองโต 
 

FEED BOX  
(ภาชนะใส่อาหาร
สัตว์) 

1. นางสาวจิราภรณแ  
 เทแกว 
2. นายมงคล หลักแหลม 

ส่ิ ง ปร ะ ดิษฐแ ภาชนะ ใส อาหาร สัตวแ 
อัตโนมัติจากวัสดุเหลือใช โดยการน าเอา
ขวดพลาสติกท่ีไมใชแลวมารีไซเคิลให
เกิดประโยชนแ  ช่วยลดปริมาณขยะ
พลาสติกท่ีเพิ่มปริมาณมากขึ้นอย่าง
รวดเร็ว ซึ่งเป็นวัสดุท่ีย่อยสลายยาก และ
ต้องใช้เวลามาก เพื่อตอบสนองความ
ตองการของผูท าท่ีเล้ียงสัตวแไวแตไมคอย
มีเวลาใหอาหาร เนื่องจากตองไปท างาน
เป็นกะ จึงคิดท าส่ิงประดิษฐแนี้ขึ้นเพื่อลด
ปใญหาการใหอาหารไมเพียงพอ ใหใช้



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา กศน.อ า เภอบานหมี่  ปี งบประมาณ 256 5  | 216 
 

ชื่อครูประจ าต าบล ชื่อโครงาน นักศึกษาผู้ท าโครงงาน รายละเอียดโครงงาน 

งานได้ง่าย สะดวก สามารถใช้ประโยชน์ 
ได้อย่างดี ประหยัดเนื้อที่ ประหยัดเวลา 

นางสาวอําพาพร  
ดวงจันทร์ 
 

โต๊ะมหัศจรรย์ 1. นายส าราญ  ค าหนุน 
 2. นายทองใส   คลายพงษแ 

โครงงานส่ิงประดิษฐ์จากเศษวัสดุช้ินส่วน
โลหะต่าง ๆ ดัดแปลงเป็นโต๊ะ มหัศจรรย์
เพื่อเพิ่มมูลค่าและลดปัญหาเศษวัสดุ
โลหะท่ีกําจัดยากและส่งผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อม สามารถนํามาประดิษฐ์เป็น
รูปทรงต่างๆ ประดับตกแต่งบ้านเรือนได้
อย่างสวยงาม สามารถทําเป็นอาชีพ
เสริมเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว 

นางสาวกิตติวรา  
เรืองขํา 
 

กระถางจากขวด
พลาสติก 

1. นางสาวจิดาภา   
นวมทิม 
2. นายโกเมศ  สุดสน 
3. นายอาหนึ่ง  ช่ินชม 

โครงงานส่ิงประดิษฐ์จากขวดพลาสติก 
เพื่อช่วยลดปัญหาขยะ  ปใญหาภาวะโลก
รอนและยังเป็นการน าเอาของท่ีเหลือใช
มาท าใหมีคาใหเกิดประโยชนแ  และท าให
ขยะคืนสูส่ิงแวดลอมท่ีดีไดอีกดวย และ
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการปลูก
ต้นไม้ เพื่อความสวยงาม  

นางสาวขนิษฐา 
ศรีสมบูรณ์  

 

โคมไฟจากฝาขวด
น้ าพลาสติก 

นางสาวณิชาภัทร  
เอี่ยมส าอางคแ 

ในปใจจุบันพลาสติกมีเพิ่มมากขึ้น เชน 
ขวดน้ าพลาสติก สามารถน ามาใชใประ
โยชนแในการเกิดความคิดสรางสรรคแ ชวย
ลดปใญหาขยะ ปใญหาภาวะโลกรอน เป็น
การน าฝาขวดน้ ามาท าเป็นโคมไฟ จะได
ลวดลายท่ีสวยงาม นําของเหลือใช้มา
ประยุกต์ใช้ให้มีประโยชน์ 

นายสุรสิทธิ์  คํานึงผล 
 

เครื่องดูดจอมกวน 
 
 
 
น้ําพุขวดน้ํา ไม่ใช้
ไฟฟ้า 

1. นายนัทพงศแ  พรมเถ่ือน 
 
 
 
2. นายณัฐพัชร  ค าเทศ 

- รางวัลชนะเลิศระดับอ าเภอ ประดิษฐแ
ช้ินงาน เพื่อเรียนรูถึงหลักการแรงดัน
อากาศและสรางจากวัสดุเหลือใชใน
ชีวิตประจ าวัน  
- รางวัลชนะเลิศระดับอ าเภอ ประดิษฐแ
ช้ินงาน เพื่อเรียนรูถึงหลักการแรงดัน
อากาศเมื่อมวลอากาศในขวดมีมวลท่ี
เพิ่มขึ้นจึงผลักดันให้น้ําในอีกขวดไหล
ออกมาทางหลอดท่ีอยู่ด้านในจึงเกิดน้ําพุ
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ให้เห็น และสรางจากวัสดุเหลือใชใน
ชีวิตประจ าวัน 

นางสาวเกษรา  
ไชยจักร 
 

ท่ีนอนน้องแมวน้อง
หมาจากยางรถยนต์ 

นายทศพล เช้ือพราหมณ์ มีความคิดท่ีจะแกไขปใญหาการลดภาวะ
โลกรอนและการลดปริมาณขยะ โดย
การน ายางรถเกาท่ียอยสลายอยากและ
วัสดุเหลือใชจากเศษผาในการลดปริมาณ
ขยะ และลดการส้ินเปลืองคาใชจาย 
ดวยการใสไอเดียใหมๆ และตกแตงเพิ่ม
ความสวยงามเพื่อใหกลายเป็นท่ีนอนสุด
แสนสบายส าหรับสุนัขและแมว 

นายธัมพิสิฐ ศรีโสภา นาฬิกาจากเศษไม้ 
 

นายณัฐพัชร์  วัชรลานันท์ 
 
 

ผลิตภัณฑ์คือนาฬิกาจากเศษไม้ท่ีไม่ได้ใช้
แล้วจากโรงไม้ นํามาประดิษฐ์เพื่อสร้าง
มูลค่าให้เพิ่มขึ้น วัสดุไม้เหลือใช้นี้ยังช่วย
ลดปัญหาการตัดไม้ลงได้ ซี่งแก้ปัญหา
สภาวะโลกร้อนด้วยเศษไม้ท่ีนํามาใช้นี้มี
ความคงทนและสวยงาม ซึ่งลักษณะเศษ
จะเป็นรูปทรงเลขาคณิต วิธีการทําคือนํา
เศษไม้ดังกล่าวมาติดกาวต่อกันทําเป็น
แผงนาฬิกา แล้วทาแชล็คทาไม้เพื่อให้
เกิดความเงางามเพิ่มความสวย และ
คงทนมากยิ่งขึ้น แล้วจึงนําตัวนาฬิกามา
ติดพร้อมตัวเลข รอให้แห้ง เท่านี้ก็นําไป
แขวนประดับภายในห้องต่างๆได้  

นายวรพล เกตุเผือก 
 

น้ําชาช่ืนใจจาก
เกสรดอกบัว 

นางสาวรัตนาภรณแ  
เกตุเผือก 

การน าเกสรดอกบัวมาแปรรูปเป็นชา
เกสรดอกบัว เพื่อการน ามาเพิ่ม มูลคา
ของผลิตภัณฑแท่ีท ามาจากเกสรดอกบัว 
โครงการน้ าชาช่ืนใจจากเกสรดอกบัว 
วัสดุหลักคือ เกสรดอกบัว เป็นวัสดุแกน
หลักในการท าน้ าชา 

นางสาวสุพัตรา 
สุวรรณธารารัตน์ 
 

หุ่นเหล็กลิงจ๋ิว 1. นายสิทธินนทแ  โต฿ะทอง 
2. นายปวริศ  จันทสาร 

 โครงงาน ส่ิงประ ดิษฐ์จากเศษวัส ดุ
ช้ินส่วนโลหะต่าง ๆ ดัดแปลงเป็นหุ่น
เหล็กลิงจ๋ิวเพื่อเพิ่มมูลค่าและลดปัญหา
เศษวั ส ดุ โ ลหะ ท่ีกํ า จัดย ากและ ส่ ง
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ชื่อครูประจ าต าบล ชื่อโครงาน นักศึกษาผู้ท าโครงงาน รายละเอียดโครงงาน 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม สามารถนํามา
ประดิษฐ์เป็นรูปทรงต่างๆประดับตกแต่ง
บ้านได้อย่างสวยงาม สามารถทําเป็น
อาชีพเสริมเพิ่มรายได้ 

นางสาวจันทิพย์มาพร 
กินจําปา 
 

นาฬิกาแขวนผนัง
จากวัสดุเหลือใช 

นายอ านาจ  แกวกระจาง การประดิษฐแนาฬิกาแขวนผนังจากวัสดุ
เหลือใชสามารถท าไดงาย  สามารถ
น ามาประดิษฐแไดเลยโดยไมตองแตงเดิม 
หรือดัดแปลง เป็นเศษวัสดุเหลือใชและ
หาไ ด ง าย ท่ัว ไ ป และวิ ธี ท า ไม ยาก
จน เกิ น ไ ป  มี ค ว าม ค งทนแข็ ง แ ร ง 
สามารถน าไปตกแตงบาน แถมยังท าเป็น
ของฝากฉบับแฮนเมด เป็นการน าขยะ
กลับมาใชใหมใหเกิดประโยชนแสูงสุด 
เป็นการลดภาวะโลกรอน ลดปริมาณ
การเผาขยะท าใหลดแก฿สพิษในอากาศ 
และเป็นการเพิ่มมูลคาใหกับวัสดุเหลือใช
อีกดวย 

นางธัชกร สมัครการ 
 

กระถางดอกไม้
ยีราฟจากขวด
พลาสติก 

นางทองจันทร์  สุทธา เป็นงานคิดสร้างสรรค์ลดมลพิษท่ีเกิดขึ้น
ในส่ิงแวดล้อมลดการใช้พลังงานและ
วัตถุดิบในการผลิตขวดพลาสติกสร้าง
ความตระหนักรู้ เกี่ยวกับปัญหาขยะ 
ประหยัดเงินต้นทุนการผลิต 
 

 
ประเด็นการพิจารณา สถานศึกษา ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สามารถสร้างในการสร้างสรรค์งาน  

ชิ้นงานหรือนวัตกรรม  สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด 
คือ  สถานศึกษาคาดว่าจะมีผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีสามารถสร้างโครงงานช้ินงาน  ส่ิงประดิษฐ์  งาน

สร้างสรรค์  หรือส่ิงใหม่ท่ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง  สูงกว่าค่าเป้าหมาย จํานวน………28………. คน ดังนี้ 
 

1. นายธีระภัทร  จ านงบุญ  
2. นางสาวสาธาร  ลอยดารา 
3. นางสาวกนกพร ค าหนุน 
4. นางสาวชวิศา วันอุบล 
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5. นางสาวดาราวดี เคียนทอง 
6. นายไตรรัตนแ เคียนทอง 
7. นายกิตติพงศแ  คงสกุล 
8. นางสาวพิมพแนิภา อรชุน 
9. นายจิรกิตต์ิ ผลมานะ   
10. นางสาวจิราภรณแ  เทแกว 
11. นายมงคล หลักแหลม 
12. นายส าราญ  ค าหนุน 
13. นายทองใส   คลายพงษแ 
14. นางสาวจิดาภา  นวมทิม 
15. นายโกเมศ  สุดสน 
16. นายอาหนึ่ง  ช่ินชม 
17. นางสาวณิชาภัทร เอี่ยมส าอางคแ 
18. นายนัทพงศแ  พรมเถ่ือน 
19. นายณัฐพัชร  ค าเทศ 
20. นายทศพล เช้ือพราหมณแ 
21. นายณัฐพัชรแ  วัชรลานันทแ  
22. นางสาวรัตนาภรณแ เกตุเผือก 
23. นายสิทธินนทแ  โต฿ะทอง 
24. นายปวริศ  จันทสาร 
25. นายอ านาจ  แกวกระจาง 
26. นางทองจันทรแ สุทธา 
27. นายภราดร ทีฆายุทธสกุล 

     28. นายอายุสมแ การเร็ว 
 
 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……..226……… คน ดังนี้ 
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ตาราง  :  ผูจบการศึกษาขั้นพื้นฐานน าความรู  ทักษะพื้นฐานท่ีไดรับไปใชหรือประยุกตแใชในการด าเนินชีวิต  
  การประกอบประกอบอาชีพ หรือเพื่อการศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้น  

 

ระดับ 

ภาคเรียนที่ 2/2564 ภาคเรียนที่ 1/2565 
จ านวน 
ผู้จบ 
(คน) 

ผู้เรียนน า 
ความรู้ไป 
ศึกษาต่อ 

(คน) 

ผู้เรียนน า
ความรู้ไปใช้ใน
การประกอบ

อาชีพ 
(คน) 

ผู้เรียนน า
ความรู้ไปใช ้
ในการด าเนิน

ชีวิต 
(คน) 

จ านวน 
ผู้จบ 
(คน) 

ผู้เรียนน า 
ความรู้ไป 
ศึกษาต่อ 

(คน) 

ผูเ้รียนน าความรู้
ไปใช้ในการ

ประกอบอาชีพ 
(คน) 

ผู้เรียนน า
ความรู้ไปใช ้
ในการด าเนิน

ชีวิต 
 (คน) 

ประถม 9 6 3 - 7 6 1 - 

ม.ตน 46 38 8 - 39 37 2 - 

ม.ปลาย 62 4 58 - 63 1 58 4 

รวม 117 48 69 - 109 44 61 4 
 

ตารางสรุป  :  ผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐานนําความรู้  ทักษะพื้นฐานท่ีได้รับไปใช้หรือ  ประยุกต์ใช้ในการด าเนิน    
                 ชีวิต การประกอบประกอบอาชีพ หรือเพื่อการศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้น  

 

ระดับ 

ภาคเรียนที่ 2/2564 และ ภาคเรียนที่ 1/2565  
จ านวนผู้จบ 

(คน) 
ผู้เรียนน าความรู้ 

ไปศึกษาต่อ 
(คน) 

ผู้เรียนน าความรู้ 
ไปใช้ในการประกอบอาชีพ 

(คน) 

ผู้เรียนน าความรู้ 
ไปใชใ้นการด าเนินชีวิต 

(คน) 

รวมจ านวนผู้เรียนน า
ความรู้ไปใช ้

(คน) 

ประถม 16 12 4 - 16 
ม.ต้น 85 75 10 - 85 

ม.ปลาย 125 5 116 4 125 
รวม 226 92 130 4 226 

 
มาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง 
ผลการด าเนินงาน 
         ประเด็นการพิจารณาที่ 1.3  ผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่น าความรู้ไปใช้จนเห็นเปน็ประจักษ์หรือ
ตัวอย่างที่ดี 
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 คาเปูาหมายท่ีก าหนดไว คือ สถานศึกษาคาดวาจะมีผูจบการศึกษา และหรือจ านวนกลุมผูจบการศึกษา
ตอเนื่อง ท่ีมีผลการด าเนินงานท่ีเห็นเป็นประจักษแในพื้นท่ี หรือเป็นตัวอยางท่ีดี สูงกวาคาเปูาหมาย จ านวน....32.....คน 
ดังนี ้

1. นางสาวธนัชชา  สังขแทอง บานเลขท่ี 189/2 หมู 5 ต าบลสนามแจง อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี        
จบหลักสูตรวิชาการสานตะกราหวาย (เสนใหญ) จ านวน 4๐ ช่ัวโมง  โดยผูเรียนน าความรูท่ีไดไปชวยลดรายจายเพิ่ม
รายไดโดยการจ าหนายสินคาไดอยางตอเนื่องสามารถสรางรายไดใหแกครอบครัวและยังถายทอดองคแความรูใหแกผูท่ี
สนใจไดเป็นอยางดี ผลิตภัณฑแเป็นท่ียอมรับและยังเป็นผูท่ีปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. นางพัชรพร  บุญน ามา บานเลขท่ี 66 หมู 2 (ชุมชนตนแบบ) ต าบลบานทราย อ าเภอบานหมี่ จังหวัด
ลพบุรี จบจากหลักสูตรการผลิตปุยจากมูลไสเดือน พบวา ในชุมชนใหความสนใจในปุยมูลไสเดือน เมื่อผลิตแลว
น าไปใชในการเพาะปลูกพืชผักสวนครัว และกลุมอาชีพเกษตรกร ท านา นางพัชรพร บุญน ามา ไดน าความรูมา
ประกอบเป็นอาชีพเสริม เพิ่มรายได ลดรายจาย และจ าหนายแกประชาชนผูสนใจท่ัวไป และเขารวมเป็นสมาชิกกับ
กลุมวิสาหกิจชุมชนต าบลบานทราย จ าหนายในชองทางออนไลนแตางๆ และชองทางผลิตภัณฑแออนไลนแของ กศน.
อ าเภอบานหมี่ (OOCC) 

3. นางมุกดา  คงหาสุข บานเลขท่ี 81 หมู 6 ต าบลมหาสอน อ าเภอบานหมี่  จังหวัดลพบุรี  จบจากหลักสูตร
วิทยากรหลักสูตรการท าไขเค็มดินสอพอง  จ านวน 3  ช่ัวโมง โดยเป็นผูน าความรูไปใชในการเพิ่มรายได พัฒนาตอ
ยอดอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต  และสามารถเป็นผูท่ีสามารถถายทอดองคแความรูในสาขาอาชีพใหแกผูท่ีสนใจได
เป็นอยางดีจนสามารถเป็นวิทยากรได  

4. นางถาวร  ชุรีวัน บานเลขท่ี 24/1 หมู 1 ต าบลบางพึ่ง อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี จบจากหลักสูตร
วิทยากรหลักสูตรการท าไขเค็มดินสอพอง  จ านวน 3  ช่ัวโมง โดยเป็นผูน าความรูไปใชในการเพิ่มรายได พัฒนาตอ
ยอดอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต  และสามารถเป็นผูท่ีสามารถถายทอดองคแความรูในสาขาอาชีพใหแกผูท่ีสนใจได
เป็นอยางดีจนสามารถเป็นวิทยากรได  

5. นางธงชัย  หลีสกุล บานเลขท่ี ๑๔๘ หมู ๕ ต าบลบานกลวย อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี จบหลักสูตร
โครงการทักษะชีวิตเรียนรูการใชชีวิตแบบพึ่งพาตนเอง ไดน าความรูท่ีไดรับมาท าไขเค็มดินสอพอง โดยตอยอดในการ
ประกอบอาชีพท าไขเค็มดินนสอพองจ าหนายในชุมชน ไดรับการตอบรับเป็นอยางดีจากผูบริโภค และสามารถ
ถายทอดความรูใหกับผูท่ีสนใจไดเป็นอยางดี จนสามารถเป็นวิทยากรได 

6. นางนพเกา  ศรีนวล บานเลขท่ี ๒๗ หมู ๓ ต าบลบานกลวย อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี จบหลักสูตร
โครงการทักษะชีวิตเรียนรูการใชชีวิตแบบพึ่งพาตนเอง ไดน าความรูท่ีไดรับมาท าไขเค็มดินสอพอง โดยตอยอดในการ
ประกอบอาชีพท าไขเค็มดินนสอพองจ าหนายในชุมชน ไดรับการตอบรับเป็นอยางดีจากผูบริโภค และสามารถ
ถายทอดความรูใหกับผูท่ีสนใจไดเป็นอยางดี จนสามารถเป็นวิทยากรได 

7. นางบุญเรือน ราชธานี บานเลขท่ี 6 หมู 4 ต าบลหนองกระเบียน อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี จบจาก
หลักสูตรวิชาการสานตะกราหวาย (เสนใหญ) จ านวน 40 ช่ัวโมง โดยผูเรียนน าความรูท่ีไดไปตอยอดในการเพิ่มเติมฝึก
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ปรับเปล่ียนสรางลวดลาย ใหมีความสวยงาม เพิ่มตัวเลือกในการจ าหนายไดรวดเร็วขึ้น และสามารถใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชนแและเกิดอาชีพสรางรายไดใหกับครอบครัวในยามวางงาน 

8. นางสมร มีศรี  อยูบานเลขท่ี 174 หมู 1 ต าบลบางขาม อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี เรียนจบหลักสูตร 
วิชาการแปรรูปอาหาร ท่ีประสบความส าเร็จสามารถน าวิชาท่ีเรียนรูนี้ไปใชพัฒนาตนเอง น าไปใชในครัวเรือน และการ
ประกอบอาชีพ จ าหนายใหกับคนในชุมชน ท าใหมีรายไดเสริม ใหกับครอบครัว  
 9. นางฉวีวรรณ  ธรรมวงศแ อยูบานเลขท่ี 46 หมู 1 ต าบลบางขาม อ าเภอบานหมี่  จังหวัดลพบุรี เรียนจบ
หลักสูตร วิชาการถักเปลจากเศษผา ท่ีประสบความส าเร็จ ไดน าความรูนี้ไปใชพัฒนาตนเองใชในครัวเรือน  และ
ประกอบอาชีพ โดยการผลิตสินคาตามออเดอรแ หรือน าไปฝากขายใหกับรานคาในชุมชน 

10. นางศรีวรรณ หวังผล บานเลขท่ี 107 หมู 10 ต าบลหินปใก อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี เป็นผูเขารวม
และประสบผลส าเร็จหลักสูตรวิชาการท าไมกวาดดอกหญา จ านวน 20 ช่ัวโมง เป็นผูท่ีสามารถน าความรูในเรื่องของ
การท าไมกวาดดอกหญาไปประยุกตแใช ตอยอด จนเกิดเป็นอาชีพได สามารถสรางรายไดใหกับครอบครัวและตนเอง 
น าความรูไปถายทอดใหกับผูอื่นในชุมชน หรือบุคคลท่ีสนใจ พรอมท้ังสามารถประชาสัมพันธแผลิตภัณฑแท่ีตนเองผลิต
ขึ้นในชองทางส่ือตางๆ ได 

11. นางเบญจาพร ช านิมาศ บานเลขท่ี 88 หมู 1 ต าบลชอนมวง อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี จบหลักสูตร
วิชาการสานตะกราหวายเสนใหญจ านวน 40 ช่ัวโมงโดยผูเรียนน าความรูท่ีไดรับไปตอยอดในการเพิ่มผลผลิตและน าไป
ออกแบบลวดลายเพื่อใชเองในบานและสามารถขายใหกับประชาชนในต าบลดวย เป็นการเพิ่มรายไดสวนหนึ่ง 

12. นางกัญญาณัฐ พิมพากร บานเลขท่ี 17 หมู 7 ต าบลสายหวยแกว อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี จบ
หลักสูตรวิชาการสานตะกราหวาย (เสนใหญ) จ านวน 40 ช่ัวโมง โดยผูเรียนน าความรูท่ีไดไปสรางรายไดใหกับ
ครอบครัว และชวยลดรายจาย สามารถประกอบอาชีพเสริมไดและยังเป็นผูท่ีน าความรูถายทอดใหกับผูท่ีสนใจใน
ชุมชนของตนเองและใกลเคียงไดดี 

13. นางงามตา สีทา บานเลขท่ี 50 หมู 5 ต าบลหนองเมือง อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี จบหลักสูตร
วิชาการถักเปลจากเศษผา จ านวน 15 ช่ัวโมง โดยผูเรียนน าความรูท่ีไดไปสรางรายไดใหกับครอบครัว และชวยลด
รายจาย สามารถประกอบอาชีพเสริมไดและยังเป็นผูท่ีน าความรูถายทอดใหกับผูท่ีสนใจในชุมชนของตนเองและ
ใกลเคียงไดดี 

14. นางสาวเนาวรัตนแ พันธุแแนน บานเลขท่ี 278 หมู 2 ต าบลหนองเตา อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี จบ
หลักสูตรวิชาการสานหวายเทียม (แกวเยติ) จ านวน 30 ช่ัวโมง ผูเรียนไดน าความรูท่ีไดจากการเรียนน าไปพัฒนาตอ
ยอดความรูเดิมใหมีคุณภาพมากขึ้น มีการประชาสัมพันธแบอกปากตอปากจนสามารถจ าหนายสินคาไดอยางตอเนื่อง 
สรางรายไดใหแกครอบครัว จนสินคาเป็นท่ียอมรับของชุมชน และสามารถถายทอดองคแความรูในสาขาอาชีพใหแกผูท่ี
สนใจได 

15. นางไพวงษแ สิงหาวาโท115 หมู 2 ต าบลหนองเตา อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี จบหลักสูตรวิชาการสาน
หวายเทียม (แกวเยติ) จ านวน 30 ช่ัวโมง ผูเรียนน าความรูท่ีไดไปตอยอดในการเพิ่มเติม ปรับเปล่ียนลวดลายใหมีความ
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หลากหลายมากขึ้น และสามารถน าความรูไปถายทอดใหกับคนในชุมชนได และไดน าไปจ าหนายภายในชุมชนจนสราง
รายไดใหกับตนเองและครอบครัวมากขึ้น   

16. นางสาวนาตยา กรอบเพ็ชร บานเลขท่ี 50 หมู 2 ต าบลโพนทอง อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี จบจาก
หลักสูตรหลักสูตรวิชาการสานตะกราหวายเสนใหญ จ านวน 4๐ ช่ัวโมง โดยผูเรียนน าความรูท่ีไดไปตอยอดในการ
เพิ่มเติม ปรับเปล่ียนลวดลายใหมีความหลากหลายมากขึ้น เพิ่มตัวเลือกผลิตภัณฑแในการจ าหนายสินคาไดอยาง
ตอเนื่อง และสามารถถายทอดความรูเป็นอาชีพใหแกผูท่ีสนใจไดเป็นอยางดีจนสามารถเป็นวิทยากรได 

17. นางเตือนใจ พันธุแแฉลม เลขท่ี 62 หมู 2 ต าบลโพนทอง อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี จบจากหลักสูตร
หลักสูตรวิชาการสานตะกราหวายเสนใหญ จ านวน 4๐ ช่ัวโมง โดยผูเรียนน าความรูท่ีไดไปตอยอดในการเพิ่มเติม 
ปรับเปล่ียนลวดลายใหมีความหลากหลายมากขึ้น เพิ่มตัวเลือกผลิตภัณฑแในการจ าหนายสินคาไดอยางตอเนื่อง และ
สามารถถายทอดความรูเป็นอาชีพใหแกผูท่ีสนใจไดเป็นอยางดีจนสามารถเป็นวิทยากรได 

18. นางสมร ค าซาว บานเลขท่ี 25 หมู 7 ต าบลบางกะพี้ อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี จบจากหลักสูตร
วิทยากรหลักสูตรการท าไขเค็มดินสอพอง  จ านวน 3  ช่ัวโมง โดยเป็นผูน าความรูไปใชในการเพิ่มรายได พัฒนาตอ
ยอดอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต และสามารถเป็นผูท่ีสามารถถายทอดองคแความรูในสาขาอาชีพใหแกผูท่ีสนใจได
เป็นอยางดีจนสามารถเป็นวิทยากรได 

19. นางพจนี มีเครือ บานเลขท่ี 40 หมู 2 ต าบลพุคา อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี จบหลักสูตรวิชาการสาน
ตะกราหวายเสนใหญ จ านวน ๔๐ ช่ัวโมง โดยผูเรียนน าความรูท่ีไดไปตอยอดในการเพิ่มเติมปรับเปล่ียนลวดลายใหมี
ความหลากหลายมากขึ้น เพิ่มตัวเลือกผลิตภัณฑแในการจ าหนายสินคาไดอยางตอเนื่อง และสามารถถายทอดความรู
เป็นอาชีพใหแกผูท่ีสนใจเป็นอยางดีจนสามารถเป็นวิทยากรได 

20. นางจันที  คลอยตาม บานเลขท่ี 56 หมู 5 ต าบลดงพลับ อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี จบหลักสูตร
วิชาการสานตะกราหวายเสนใหญ  จ านวน 40 ช่ัวโมง โดยผูเรียนน าความรูท่ีไดไปสรางรายไดใหกับครอบครัว และ
ชวยลดรายจาย สามารถประกอบอาชีพเสริมไดและยังเป็นผูท่ีน าความรูถายทอดใหกับผู ท่ีสนใจในชุมชนของตนเอง
และใกลเคียงไดดี 

21. นางอมรา  ฤทธิ์รงคแ บานเลขท่ี 28 หมู 5 ต าบลดงพลับ อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี จบหลักสูตร
วิชาการสานตะกราหวายเสนใหญ  จ านวน 40 ช่ัวโมง โดยผูเรียนน าความรูท่ีไดไปสรางรายไดใหกับครอบครัว และ
ชวยลดรายจาย สามารถประกอบอาชีพเสริมไดและยังเป็นผูท่ีน าความรูถายทอดใหกับผูท่ีสนใจในชุมชนของตนเอง
และใกลเคียงไดดี 

22. นางสาวกฤติยาณี กล่ินสุคนธแ บานเลขท่ี 12 หมูท่ี 6 ต าบลไผใหญ อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี           
จบหลักสูตรวิชาการท าไมกวาดดอกหญา จ านวน 15 ช่ัวโมง โดยผูเรียนน าความรูท่ีไดไปใชในการลดรายชจายใน
ครอบครัว 
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23. นางสาวกฤติยาณี กล่ินสุคนธแ บานเลขท่ี 64 หมู 6 ต าบลไผใหญ อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี จบ
หลักสูตรวิชาการท าไมกวาดดอกหญา จ านวน 15 ช่ัวโมง โดยผูเรียนน าความรูท่ีไดไปใชในการเพิ่มรายไดใหกับตนเอง 
โดยการท าขายใหคนละแวกบาน และน าความรูไปพัฒนาตนเองจนเกิดอาชีพ 
 24. นางอุดมศรี ขวัญอยู บานเลขท่ี 26/3 ต าบลบานหมี่ อ าเภอบานหมี่ จบจากหลักสูตรวิชาตะกราเชือก   
ปุานมหัศจรรยแ จ านวน 40 ช่ัวโมง โดยผูเรียน น าความรูท่ีไดจากการฝึกอาชีพ พัฒนาตนเองตนเองและสามารถ
ถายทอดความรูใหกับผูท่ีสนใจเป็นอยางดีและประชาสัมพันธแเกี่ยวกับการท าในชุมชน 

25. นางส าราญ บุญหนุนบานเลขท่ี 16 หมู 4 ต าบลดอนดึง อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี เป็นผูท่ีปฏิบัติตน
และด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกพืชผักสวนครัวและผลไมนาๆชนิดไวกินเองในครอบครัว
และน ามาจ าหนายเพื่อหารายไดเสริมใหกับครอบครัว 

26. นางจ าปี ชุมใจ บานเลขท่ี 30 หมู 6 ต าบลดอนดึง อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี จบหลักสูตรวิชาการสาน
ตะกราหวายเสนใหญจ านวน 40 ช่ัวโมง โดยผูเรียนน าความรูท่ีไดไปตอยอดเพิ่มรายไดใหกับครอบครัว และถายทอด
ความรูสูชุมชน 

27. นายพูนศักด์ิ  สารวิก บานเลขท่ี 31 หมู 6 ต าบลบานชี อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี เป็นผูประสบ
ผลส าเร็จหลักสูตรจักสานตะกราหวายเสนใหญ จ านวน 40 ช่ัวโมง สามารถน าความรูท่ีไดรับไปถายทอดแกผูท่ีสนใจได 
และยังน าไปสรางอาชีพ จนเกิดรายไดเพิ่มข้ึน สามารถออกแบบลวดลายขึ้นเองได มีการตอยอดดวยตนเองศึกษาและ
พัฒนาลวดลาย รูปแบบใหมๆข้ึนเอง จนปใจจุบันมีลูกคามาส่ังซื้อเป็นจ านวนมาก 

28. นางปราณี  อินทรแเอม บานเลขท่ี 22/4 หมู 2 ต าบลบานชี อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี เป็นผูประสบ
ผลส าเร็จหลักสูตรการออกแบบบรรจุภัณฑแสินคา จ านวน 20 ช่ัวโมง  สามารถออกแบบบรรจุภัณฑแสินคาใหเหมาะสม
กับผลิตภัณฑแ / สินคา มีโลโกสินคาจนเกิดภาพลักษณแใหกับสินคา ประชาสัมพันธแสินคาใหกับผูท่ีสนใจจนเกิดทักษะ
อาชีพที่สามารถสรางรายไดใหกับตนเองและครอบครัว 

29. นางสุภาวิดา จ าปาทอง บานเลขท่ี 33 หมู 6 ต าบลเชียงงา อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี จบจาก
หลักสูตรวิชาการแปรรูปอาหาร (การท าปลารา 5 วัน) จ านวน 15 ช่ัวโมง โดยผูเรียนน าความรูท่ีไดรับ ไปตอยอดโดย
การปรับสูตรการการท าใหรสชาติถูกปากมากยิ่งขึ้น รสชาติดีขึ้นสามารถเพิ่มรายไดใหกับครอบครัวและท้ังนี้ยังสามารถ
ถายทอดความรูใหกับผูท่ีสนใจในการประกอบอาชีพรายไดเสริมโดยการเป็นวิทยากร 

30. นายทวิช ตรีเงิน  บานเลขท่ี 92 หมู 6 ต าบลเชียงงา อ าเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี  เขารวมกิจกรรม
เศรษฐกิจพอเพียงกับกศน.อ าเภอบานหมี่อยางสม่ าเสมอและหาความรูอยูตลอดเวลาจนไดเขารวมกลุมกสิกรรม
ธรรมชาติของจังหวัดลพบุรี เขารับการอบรมศูนยแการเรียนรูมาบเอื้องจังหวัดชลบุรี หลักสูตรการพัฒนากสิกรรมสง
เศรษฐกิจพอเพียง ผูท่ีมีความรูความสามารถในดานเศรษฐกิจพอเพียงการท าเกษตรผสมผสาน และโคกหนองนา  
สามารถพัฒนาตอยอด จนสามารถเป็นวิทยากรถายทอดความรูท่ีไดรับมาบนพื้นท่ีดินของตนเอง ใหเป็นแหลงเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียงและโคกหนองนา กับผูท่ีสนใจสามารถเขาไปศึกษาหาความรูไดท้ังนักเรียน นักศึกษา และประชาชน
ท่ัวไป 
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31. นางอาภรณแ ชินบุตรแ  เรียนวิชาชีพ พัฒนาอาชีพระยะส้ัน (กลุมสนใจ) หลักสูตรวิชาการถักโครเชตแ 
จ านวน 30 ช่ัวโมง เป็นผูเรียนท่ีเป็นตัวอยางท่ีดีในการน าความรูไปใชในการประกอบอาชีพ โดยน าความรูท่ีไดรับไปท า
ผลิตกระเปาโครเชตแ แลวมีการส่ังสินคาตามความตองการของลูกคา โดยสรางชองทางจ าหนายสินคาทางออนไลนแ โดย
มีผูสนใจส่ังผลิตภัณฑแตอเนื่อง เพิ่มมูลคาของสินคาได สรางอาชีพใหมใหกับตนเอง เพิ่มรายไดใหกับครอบครัว 

32. นางวิไล ผิวเพ็ชร เรียนวิชาชีพ พัฒนาอาชีพระยะส้ัน (ช้ันเรียนวิชาชีพ) หลักสูตรวิชาการสานเสน
พลาสติก จ านวน 50 ช่ัวโมง เป็นผูเรียนท่ีเป็นตัวอยางท่ีดีในการน าความรูไปใชในการประกอบอาชีพ เป็นอดีต
ผูใหญบาน โดยน าความรูท่ีไดรับไปท าผลิตการสานเสนพลาสติกเป็นผลิตภัณฑแท่ีสามารถน าไปใชไดในครัวเรือน และ
เตรียมตอยอดการเรียนอาชีพปสูการพัฒนาผลิตภัณฑแเป็นรูปแบบอื่นๆ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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