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ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาํเภออินทรบุรี
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสิงหบุรี             

สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
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คํานํา 

 
เอกสารรายงานการประเมินตนเอง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

อําเภออินทรบุรี ป 2554 (  Self-Assessment  Report : SAR ) จัดทําข้ึนเพื่อรายงานผลการดําเนินการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตามแผนปฏิบัติการประจําป 2554 และแผนพัฒนาการจัดการ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ป 2553 – 2555 และนําขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาจาก
การประเมินภายนอกของ สมศ. ป 2551  มาเปนแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาใหมีคุณภาพ ดวยความรวมมือของ ผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษา ภาคีเครือขาย คณะครู และบุคลากรของ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภออินทรบุรี  

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภออินทรบุรี    ขอขอบคุณ  สํานักงาน
สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดสิงหบุรี สถาบันการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง  และอาจารย
อัญชลี  ธรรมะวิธีกุล  หัวหนาหนวยศึกษานิเทศก      ซ่ึงเปนท่ีปรึกษาในการดําเนินการประเมินตนเองอยาง
เปนระบบและการจัดทําเอกสารรายงานการประเมินตนเอง  กศน.อินทรบุรีหวังวาเอกสารฉบับนี้จะเปน
ประโยชนแก ผูบริหาร ครู กศน.และผูเกี่ยวของในการจัดการศึกษานอกระบบและการจัดการศึกษาตาม
อัธยาศัยใหแกประชาชนในพ้ืนท่ีอําเภออินทรบุรีใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ตอไป 

 
 

                                           ศูนยการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภออินทรบุรี 
                                                ตุลาคม  2554 
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 ลงช่ือ.........................................กรรมการสถานศึกษา 
                                                   (นายศรีคํารณ  สุวรรณสัมพันธ) 
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                                                       (นายสิทธิชัย ชูวงศ) 

ลงช่ือ.........................................กรรมการสถานศึกษา 
                                                 (พ.ต.ท.สราวุธ  ศรีธนายุสบดี) 
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บทท่ี  1 
ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

 
1.  ชื่อสถานศึกษา      

ศูนยการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภออินทรบุรี 
ท่ีอยู     หมูท่ี  3  ตําบลอินทรบุรี  อําเภออินทรบุรี  จังหวดัสิงหบุรี 
เบอรโทรศัพท 036 - 583346 
โทรสาร  036 - 583346 
อีเมล  inburi.nfe@hotmail.com 

 
2.   สังกัด 
 ศูนยการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภออินทรบุรี   

สังกัด สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสิงหบุรี   
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   กระทรวงศึกษาธิการ 

 
ประวัติความเปนมาของสถานศึกษา 
ประวัติสถานศึกษา 
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภออินทรบุรี  ไดประกาศจัดต้ังตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ  เม่ือวันท่ี  27  สิงหาคม  2536  มีช่ือวา  ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภออินทร
บุรี  สังกัด  ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสิงหบุรี  กรมการศึกษานอกโรงเรียน  กระทรวงศึกษาธิการ  
โดยใชสถานท่ีสวนหน่ึงของอาคารพระปริยัติธรรม ของวัดโพธ์ิศรี  ตําบลอินทรบุรี  อําเภออินทรบุรี  จังหวัด
สิงหบุรี   ซ่ึงเปนท่ีทําการหองสมุดประชาชนอําเภออินทรบุรี เปนสถานศึกษาช่ัวคราวปฏิบัติหนาท่ีจัด
การศึกษานอกระบบโรงเรียน  และตอมาไดมีการยายสถานที่ทําการของศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภออินทรบุรี  หลายคร้ัง ดังนี้ 
 -  ตุลาคม  2536  -  เมษายน  2540  ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ 
อินทรบุรี  อาศัยหองสมุดประชาชนเปนท่ีทําการสถานศึกษา 
 -  เมษายน  2540 -  กันยายน  2549     ทานเจาคุณพระราชสุมนตมุณี ไดอนุญาตใหใชอาคาร กฏิุ
นายใช  หาญพานิช  เปนท่ีทําการสถานศึกษา 
 -   8 กันยายน   2549  -  ปจจบัุน  ไดยายอาคารที่ทําการสถานศึกษามาอยูท่ีอาคารสํานักงาน
การประถมศึกษาอําเภออินทรบุรี 
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ตอมาเม่ือ พ.ศ.2551  ไดเปล่ียนช่ือเปน    ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ
อินทรบุรี  ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  พ.ศ.2551ประกาศใช
ในราชกิจานุเบกษาเม่ือวันท่ี 4  มีนาคม  พ.ศ.  2551 

- กรกฎาคม  2554  ไดรับงบประมาณจากสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย  สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ  ในการกอสรางหองสมุดประชาชนอําเภอ
อินทรบุรี จํานวน 3,000,000  บาท (สามลานบาทถวน) โดยใชสถานท่ีบริเวณวัดปราสาท  เปนอาคาร  2 ช้ัน 
ช้ันบนเปนท่ีทําการสถานศึกษา ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภออินทรบุรี  สวนช้ัน
ลางเปนหองสมุดประชาชนอําเภออินทรบุรี ซ่ึงในการกอสรางคร้ังนี้ยังขาดงบประมาณในการถมดินพื้นท่ี 
กวาง 35 เมตร ยาว  35  เมตร สูง  2  เมตร  จึงไดหาทุนสมทบเพื่อการถมดิน ในการกอสรางอาคารดังกลาว 
โดยการทอดผาปาสามัคคี           เพื่อการศึกษาโดยมี  ทานพระอธิการลออ โภคกุณโน เจาอาวาสวัดปราสาท 
เปนประธานอุปถัมภฝายสงฆ และชวยดูแลการกอสรางอาคารจนสําเร็จไดดวยดี  และใชเปนท่ีทําการ
สถานศึกษาจนถึงปจจุบัน 
 

อาณาเขต 
  ศูนยการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภออินทรบุรี    
ต้ังอยู  ณ  หมู  3  ตําบลอินทรบุรี   อําเภออินทรบุรี   จังหวัดสิงหบุรี   เปนสถานศึกษาขนาดกลาง  
มีพื้นท่ีจํานวน  2 งาน    มีอาณาเขตติดตอดงันี้ 
  ทิศเหนือ  ติดตอกับ อําเภอสรรพยา  จังหวดัชัยนาท 
  ทิศตะวนัออก ติดตอกับ อําเภอบานหม่ี  จังหวดัลพบุรี 
  ทิศใต  ติดตอกับ อําเภอเมือง  จงัหวัดสิงหบุรี 
  ทิศตะวนัตก  ติดตอกับ  อําเภอสรรคบุรี  จังหวดัชัยนาท 
 

 
สภาพชุมชน 

  ในอดีตเปนชุมชนหนาแนน การคมนาคมใชทางเรือโดยอาศัยแมน้ําเจาพระยาเปนเสนทาง
หลักแตในปจจุบันมีถนนสายชัยนาท - สิงหบุรี และสายเอเชียตัดผานจงึ นิยมใชการคมนาคมทางบกเปนหลัก 

   ส่ิงท่ีนาสนใจคือเปนตํานานทางประวัติศาสตรสมัยกรุงศรีอยุธยา และมีสวนรุกขชาติคูเมือง 
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ขอมูลท่ัวไป 
  อําเภออินทรบุรี ต้ังอยูในเขตพ้ืนท่ีราบบริเวณสองฝงแมน้ําเจาพระยาหางจากเมืองสิงหบุรีโดยทาง
รถยนต   17  กโิลเมตร   มีพื้นท่ีประมาณ   314.3  ตารางกิโลเมตร    มีอาณาเขตติดตอดังนี ้
  ทิศเหนือ  ติดตอกับ อําเภอสรรพยา  จังหวดัชัยนาท 
  ทิศตะวนัออก ติดตอกับ อําเภอบานหม่ี  จังหวดัลพบุรี 
  ทิศใต  ติดตอกับ อําเภอเมือง  จงัหวัดสิงหบุรี 
  ทิศตะวนัตก  ติดตอกับ  อําเภอสรรคบุรี  จังหวดัชัยนาท 
 
ขอมูลประชากร       การปกครอง  การเมือง 
 ขอมูลการปกครอง 2    เทศบาล 
   9    ตําบล 
   105   หมูบาน 
 ขอมูลประชากร 51,450 คน 
  ชาย 24,829  คน 
  หญิง 26,621 คน 
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สภาพภูมิประเทศ 
 อําเภออินทรบุรีมีพื้นท่ีสวนใหญเปนท่ีราบลุมริมฝงแมน้ํา โดยมีแมน้ําเจาพระยาไหลผาน  มีน้ําทวม
ขังในบางป ลักษณะของหมูบานอยูหนาแนนเรียบริมฝงแมน้ําเจาพระยา  
สภาพภูมิอากาศ 
 ภูมิอากาศท่ัวไปคอนขางรอนในฤดูรอน  และอบอุนในฤดูหนาว  มีฤดูฝนต้ังแตเดือนมิถุนายน - 
ตุลาคม   

ทรัพยากรธรรมชาติ   
 มีแหลงน้ําทางธรรมชาติท่ีสําคัญคือแมน้ําเจาพระยาและลําคลองชลประทานไหลผาน  ซ่ึงสงผลดีตอการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมของประชาชนในพ้ืนท่ีโดยเฉพาะการทํานา ปละ  3 คร้ัง  

สภาพสังคมและเศรษฐกิจ 
 พื้นท่ีสวนใหญเปนท่ีราบลุม ดังนั้นประชากรสวนใหญจึงประกอบอาชีพดานเกษตรกรรม สวนใหญมี
ฐานะระดับปานกลาง  อาชีพหลักทําเกษตรกรรม อาชีพรองรับจาง  อาชีพเสริม มีกลุมอาชีพตาง ๆ  เชน  
กลุมจักสานตะกราจิ๋ว  กลุมน้ําพริก   กลุมดอกไมจากผาใยบัว   กลุมจักสานปอพลาสติก  กลุมปุยอินทรีย
อัดเม็ด ฯลฯ 

การคมนาคมและขนสง 
 อําเภออินทรบุรีมีทางหลวงแผนดินท่ีสามารถใชติดตอกับจังหวัดใกลเคียงไดโดยสะดวกมีถนนสายหลัก 
2  สาย ไดแก ถนนสายเอเชียและถนนสายสิงหบุรี-ชัยนาท สวนการคมนาคมทางนํ้า ใชแมน้ําเจาพระยาเปน
สายหลัก 

การศึกษาและศาสนา 
              อําเภออินทรบุรี  มีวัด จํานวน  52    วัด   สํานักสงฆ   2   แหง   ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ 

        สถานศึกษาภาครัฐ   -  โรงเรียนประถมศึกษา   26 แหง 
   -   โรงเรียนมัธยมศึกษา      3 แหง 
   -   วิทยาลัยอาชีวศึกษา        1  แหง 
              -   วิทยาลัยการอาชีพ           1 แหง 
              -   มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย สาขาวัดไผดํา  1  แหง
สาธารณูปโภค 
  มีระบบประปาหมูบานครบทุกหมูบาน   
 มีไฟฟาใชครบทุกหลังคาเรือน 
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วิสัยทัศนอําเภออินทรบุรี 
 “อินทรบุรี  เมืองนาอยู  ฟนฟูศิลปวัฒนธรรม  ผูนําดานการคาและบริการ” 
 

เปาหมาย 
 1.  ประชาชนมีความม่ังค่ัง 
 2.  สังคมมีความสงบสุขและประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 3.  ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมมีความอุดมสมบูรณ และยั่งยนื 

ส่ิงสําคัญและส่ิงโดดเดนในชุมชน 
 1.  ความเขมแข็งของกลุมอาชีพ 
 2.  ความเขมแข็งของชุมชนท้ังในดานความรวมมือ และความสามัคคี 
 3.  ความเขมแข็งและความรวมมือของผูนําทองถ่ิน ผูนําชุมชน 
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ปรัชญาสถานศึกษา 

ใฝเรียน ใฝรู สูวิถีชีวิตอยางพอเพียง 
 

อัตลักษณ 
มีความรู คูคุณธรรม นอมนําเศรษฐกิจพอเพยีง 

 
วิสัยทัศน   (Vision) 

 
 ศูนยการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภออินทรบุรี  เปนองคกรจัดและสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใหเปนบุคคลแหงการเรียนรูอยางตอเนือ่งตลอดชีวิต             
บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

พันธกิจ (Mission) 
 

1. จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ใหกบัประชาชนกลุมเปาหมายท่ีอยูนอก
โรงเรียนตามความตองการและความจําเปน 

2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
3. พัฒนาและสงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใชในการจัดการการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
4. พัฒนาการเรียนรูใหกับประชาชนกลุมเปาหมาย เพื่อใหมีความรูคูคุณธรรมและมีทักษะการ

ดํารงชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5. สงเสริมสนับสนุนใหภาคีเครือขายมีสวนรวมในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 
6. จัดสงเสริมสนับสนุน พัฒนาแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน 
7. วิจัยและพฒันาคุณภาพหลักสูตร ส่ือ กระบวนการเรียนรูและมาตรฐานการศึกษานอกระบบ 
8. ดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน เทียบโอนความรูและประสบการณ กํากับ ดแูลตรวจสอบ นิเทศ 

ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
9. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
10. ระดมทรัพยากรเพื่อใชในการจดัและพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
11. ดําเนินการประกันคุณภาพภายในใหสอดคลองกับระบบ หลักเกณฑ และวิธีการทีก่ําหนด 
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กลยุทธ 
 ศูนยการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภออินทรบุรี กําหนดกลยุทธเพื่อเปนแนวทาง
ในการจดัการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  5  กลยุทธ ดังนี ้
กลยุทธท่ี 1 เขาถึงกลุมเปาหมายท่ีหลากหลายและท่ัวถึง 

ตัวชี้วัด  
 ฐานขอมูลความตองการการเรียนรูของกลุมเปาหมายรายบุคคล และรายชุมชน 
 แผนการเรียนรูตามความตองการการเรียนรูของกลุมเปาหมายรายบุคคล และรายชุมชน 
 ระบบการใหบริการขาวสารขอมูลสารสนเทศแกกลุมเปาหมาย 

 
แนวทางการดาํเนินงาน 

1.1  จัดกิจกรรมสรางกระแสใหประชาชนในพ้ืนท่ีตระหนักและเห็นความสําคัญ 
ของการเรียนรูตลอดชีวิต  

1.2  คัดเลือกพื้นท่ีกลุมเปาหมายเพื่อจัดกิจกรรมนํารอง โดยดําเนินการ 2 ตําบล (เปนตําบลนํา 
รองเดิม 1 ตําบลและเพ่ิมใหมอีก 1 ตําบล) เพื่อแสวงหารูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมท่ีสุดในการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

1.3  พัฒนาระบบฐานขอมูลใหเช่ือมโยงกับภาคีเครือขาย จัดทําขอมูลรายบุคคล  
รายกลุม และตรวจสอบขอมูลกับหนวยงานตางๆ ใหถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบัน 

1.4  มีฐานขอมูลท่ีระบุความตองการในการเรียนรูของกลุมเปาหมายในพื้นท่ี 
ดําเนินงาน 

1.5   พัฒนาระบบใหบริการขาวสารขอมูลกับกลุมเปาหมายอยางท่ัวถึงและ 
สะดวกรวดเร็ว 

1.6  จัดทําแผนการเรียนรูรายบุคคล รายครอบครัว และรายกลุม ในแตละชุมชน 
1.7  พัฒนาระบบคูปองสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อสรางแรงจูงใจใหกับ 

ผูเรียนและผูจดัการเรียนรู 
 
กลยุทธท่ี 2  ปรับวิธีเรียนเปล่ียนวิธีสอนใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของแตละ   
              กลุมเปาหมาย 
ตัวชี้วัด 

 สถานศึกษามีคลังหลักสูตรและส่ือท่ีพรอมใหบริการแกกลุมเปาหมายโดยเฉพาะการ
ประชาสัมพันธ 
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 สถานศึกษามีนวัตกรรมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมสอดคลองกับสภาพความตองการ
ของกลุมเปาหมาย ( 1 สถานศึกษา 1 นวัตกรรม ) 

 มีรายงานการประเมินผลการการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยเฉพาะผลสัมฤทธ์ิของ
ผูจบการศึกษาแตละหลักสูตร 

 สถานศึกษามีระบบการประเมินเทียบโอนความรูและประสบการณ 
 สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
แนวทางการดาํเนินงาน 

2.1 พัฒนาหลักสูตร ส่ือ และกระบวนการเรียนรูใหสอดคลองกับสภาพความ 
ตองการของกลุมเปาหมาย โดยคํานึงถึงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน เสริมสรางความตระหนักในคุณคา
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท สันติวิธี และวิถีชีวิตประชาธิปไตย 

2.2 จัดทําคลังหลักสูตร คลังส่ือ คลังเคร่ืองมือวัดผลประเมินผล คลังเทคนิค 
กระบวนการจัดการเรียนรู จากหลักสูตรและกิจกรรมท่ีพัฒนาข้ึนเองและขององคกร หนวยงาน ชุมชน 
ตลอดจนภูมิปญญาทองถ่ิน ท่ีเช่ือมโยงกับหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2.3 จัดกระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลาย เชน การเรียนแบบกลุม แบบช้ันเรียนแบบ 
ทางไกล e-learning การศึกษาดูงาน เวทีประชาคม การเรียนจากแหลงการเรียนรู การเรียนจากการฝกปฏิบัติ
จริงโดยจัดทําขอมูลการเรียนรูรายบุคคล รายกลุม และรายชุมชน เพื่อสะสมผลการเรียนรูและประสบการณ 

2.4 พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรูโดยยึดหลักคุณธรรมนําความรูและใหผูเรียน 
สามารถเรียนรูดวยตัวเองตามศักยภาพ 

2.5 ประเมินผลการเรียนรูดวยวิธีการที่หลากหลาย โดยมุงเนนการประเมินความรู  
ทักษะ เจตคติและคุณธรรมจริยธรรมของผูเรียน 

2.6 นําการจัดการความรูมาใชเพื่อปรับวิธีเรียนเปล่ียนวิธีสอนใหสอดคลองกับ 
สภาพและความตองการของกลุมเปาหมาย 

2.7 จัดบริการและแนะแนวการศึกษาใหแกกลุมเปาหมายอยางท่ัวถึง 
2.8 สงเสริมใหมีการเทียบโอนความรูและประสบการณเพื่อเปนสวนหนึ่งของ 

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2.9 สงเสริมใหมีการประเมินเทียบระดับการศึกษาแกผูท่ีสนใจอยางกวางขวาง 
2.10 วิจัยและพัฒนากระบวนการจัดการศึกษานอกระบบและการศกึษาตาม 

อัธยาศัย 
2.11 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
 



9 
 

 

 

กลยุทธท่ี 3 พัฒนาแหลงการเรียนรู เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และภูมิปญญาใหเปนฐานความรูของ 
            ชุมชน 
ตัวชี้วัด 
 

 หองสมุดประชาชนไดรับการพัฒนาใหเปนหองสมุดมีชีวิต 
 มีการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาท่ีหลากหลายเพ่ือเพิ่มโอกาสการเขาถึงความรูของ

ประชาชน 
 มีการสงเสริมการเรียนรูจากภูมิปญญาทองถ่ิน 

แนวทางการดาํเนินงาน 
3.1 พัฒนาแหลงเรียนรูเพื่อเสริมสรางโอกาสการเรียนรูของประชาชน 
3.2 เพิ่มชองทางการเรียนรูตลอดชีวิตดวยเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

 3.3 สงเสริมและพัฒนากระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตรในการดําเนินชีวิตใหกับ 
ประชาชนกลุมเปาหมาย 

3.4 สงเสริมและพัฒนาแหลงการเรียนรูใหมีชีวิต เชน หองสมุดประชาชน ศูนย 
เรียนรูหนวยบริการการการศึกษาเคล่ือนท่ี 

3.5 สงเสริมแหลงการเรียนรู ภูมิปญญา และส่ือในชุมชนใหสามารถจัดกิจกรรม 
การเรียนรูเพื่อตอบสนองความตองการการเรียนรูของบุคคล และชุมชน เชน หอกระจายขาว วิทยุชุมชน เคเบ้ิล
ทีวี 

3.6 สงเสริมใหมีการพัฒนาและนํานวัตกรรมมาใชในการจัดกระบวนการเรียนรูใน 
แหลงการเรียนรูเพื่อสรางโอกาสใหประชาชนเขาถึงการเรียนรูตลอดชีวิต 

3.7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือสงเสริมใหเกิดการเช่ือมโยงและใช 
ประโยชนรวมกันระหวางแหลงเรียนรู ภูมิปญญา และองคความรูจากภายนอก 
 
กลยุทธท่ี 4  ผนึกกําลังภาคีเครือขายใหมีสวนรวมจัดการศึกษา 
ตัวชี้วัด 

 
 จํานวนภาคีเครือขายในแตละพื้นท่ีรวมจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยกับสถานศึกษา.  
 จํานวนกิจกรรมของสถานศึกษาท่ีมีภาคีเครือขายรวมจัด  

 
 รอยละของผูรับบริการที่รวมกิจกรรมการเรียนรูของภาคีเครือขาย 
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แนวทางการดาํเนินงาน 
4.1 แสวงหาและจัดทําฐานขอมูลภาคีเครือขายในการจัดการเรียนรู   
4.2 สรางความตระหนักและความเขาใจกับภาคีเครือขายเพื่อรวมจัดการเรียนรู 

ในรูปแบบตางๆ 
4.3 สรางแรงจูงใจใหเกิดการรวมคิด รวมวางแผน รวมทํา รวมแกปญหา และรวม 

พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูในชุมชนกับภาคีเครือขาย 
4.4 สงเสริมใหมีการระดมการใชทรัพยากรรวมกันกับภาคีเครือขาย 
4.5 จัดและพัฒนากิจกรรมเครือขายสัมพันธ 
4.6 ถอดบทเรียนการทํางานรวมกับภาคีเครือขาย เพื่อปรับปรุง พัฒนา และขยาย 

ผลการทํางาน 
4.7  วิจัยและพัฒนาการมีสวนรวมของภาคีเครือขายในการจัดการศึกษา 

 
กลยุทธท่ี 5  เพิ่มประสิทธิภาพการบริการ 
ตัวชี้วัด 

 
 รอยละของสถานศึกษาท่ีผานเกณฑการประเมินตัวช้ีวดัธรรมาภิบาลระดับปานกลาง 
 จํานวนบุคลากรท่ีไดรับการพฒันาสมรรถนะในการทํางานไดตรงตามสายงานท่ี

รับผิดชอบ 
 มีระบบการประสานงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

แนวทางการดาํเนินงาน 
  5.1 พัฒนาระบบการทํางานในลักษณะการวิจัยและพัฒนา (R&D) อยางตอเนื่อง 
  5.2 พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการบริหาร และการจัดการความรูเพื่อเปน
บุคลากรแกนนําในการปฏิรูปการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  5.3 เสริมสรางวัฒนธรรมการทํางานในหลักธรรมาภิบาล 
  5.4 ปรับวิธีการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใชทรัพยากร 
  5.5 ระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหเอ้ืออํานวยตอการบริการประชาชน 
  5.6 ปรับและพัฒนาระบบบริหารจัดการดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนําไปสูการ
บริการ ณ จุดเดียว (One-Stop Service)  

5.7 พัฒนาระบบประสานงานใหมีประสิทธิภาพ เชน  
   - การแจงขาวสารผานระบบโทรศัพทมือถือและ e-mail   
   - การจัดใหมีผูประสานงานในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั
ในชุมชน 
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ทําเนียบผูบริหาร 
 

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อ - สกุล ตําแหนง ระยะเวลาท่ีดํารงตําแหนง 

1. นายประพันธ  สุนทรนันท หัวหนาศูนยบริการการศึกษานอก
โรงเรียนอําเภออินทรบุรี  

พ.ศ. 2537 – พ.ศ. 2540 

2. นางลัดดา  โมลาส หัวหนาศูนยบริการการศึกษานอก
โรงเรียนอําเภออินทรบุรี 

พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2541 

3. นายวีระ  พราวพันธุ รักษาการผูอํานวยการศูนยบริการ
การศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ 
อินทรบุรี 

พ.ศ. 2541 – พ.ศ. 2542 

4. นางกัญญาภัสต  โพธ์ิมณี ผูอํานวยการศูนยบริการการศึกษา
นอกโรงเรียนอําเภออินทรบุรี  
ระดับ  8 

พ.ศ.2543 – พ.ศ. 2544 

5. พ.จ.อ.พัฒน  ผดุงญาติ ผูอํานวยการศูนยบริการการศึกษา
นอกโรงเรียนอําเภออินทรบุรี  
ระดับ  8 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 -  
5 มิถุนายน พ.ศ. 2548 

6. นายปญญา  สังขทิพย ผูอํานวยการศูนยการศกึษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภออินทรบุรี  ระดับ  9 

6 มิถุนายน พ.ศ. 2548 –  
13 ตุลาคม พ.ศ. 2552 

7. นายทรงสวัสดิ ์ ศรีธัญรัตน ผูอํานวยการศูนยการศกึษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภออินทรบุรี  ระดับ  8 

14 ตุลาคม พ.ศ. 2552 –  
16 ธันวาคม พ.ศ. 2553 

8. นายพัฒนะ  เธียรถาวร รองผูอํานวยการสํานักงานสงเสริม
ผูอํานวยการศูนยการศกึษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวดัสิงหบุรี (รักษาการ) 

17 ธันวาคม พ.ศ.2553 –  
7 กุมภาพนัธ พ.ศ. 2554 

9. นางฐิติมาภรณ  พึ่งสุข ผูอํานวยการศูนยการศกึษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภออินทรบุรี  ระดับ  8 

8 กุมภาพนัธ พ.ศ. 2554 – 
พฤศจิกายน พ.ศ.2554 
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โครงสรางสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 

ผูอํานวยการสถานศึกษา 

กลุมอํานวยการ 
- งานธุรการและสารบรรณ 
- งานการเงินและบัญชี 
- งานพัสดุ 
- งานอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ 
- งานงบประมาณและระดมทรัพยากร 
- งานแผนงานและโครงการ 
- งานขอมูลสารสนเทศและการรายงาน 
- งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา 
- งานบุคลากร 
- งานสวัสดิการ 
- งานประชาสัมพันธ 
- งานควบคุมภายใน 
- งานนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
- งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
- ศูนยราชการใสสะอาด 

กลุมสงเสริมปฏิบัติการ 
- งานจัดการศึกษานอกระบบ 
        - สงเสริมการรูหนังสือ 
        - การศึกษาพื้นฐานนอกระบบ 
- งานจัดการศึกษาหลักสูตรระยะส้ัน 
        - การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ 
        - การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
        - การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 
- งานการศึกษาตามอัธยาศัย 
         - งานหองสมุดประชาชน 
         - งานจัด พัฒนาแหลงเรียนรูและ 
            ภูมิปญญาทองถ่ิน 
          - งานการศึกษาเคล่ือนที ่
           - งานการศึกษาทางสื่อสารมวลชน  
- งานทะเบียนและวัดผล 
- งานวิจัยและพัฒนาหลักสูตร สื่อ นวัตกรรม 
   และศูนยบริการใหคําปรึกษาแนะนํา  

กลุมภาคีเครือขายและกิจการพิเศษ 
- งานสงเสริม สนับสนุนภาคีเครือขาย 
- งานกิจการพิเศษ 
      - โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
      - การปองกัน แกไขปญหายาเสพติด/โรคเอดส 
      - การสงเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย 
      - การสนับสนุน สงเสริมนโยบายจังหวัด/
อําเภอ   
      - งานกิจการนักศึกษา 
      - งานกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด 
      - งานกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา 
- งานกลุมเปาหมายพิเศษ (ผูสูงอายุ, ผูพิการ,  
       เยาวชนนอกระบบโรงเรียน) 

   คณะกรรมการสถานศึกษา

กศน.ตําบล 

กศน. 
ตําบล1  

กศน. 

ตําบล2  
กศน. 

ตําบล3  
กศน. 

ตําบล4  
กศน. 

ตําบล5  
กศน. 

ตําบล6  
กศน. 

ตําบล7  
กศน. 

ตําบล8  
กศน. 

ตําบล9  
กศน. 

ตําบล10  
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3. สรุปขอมูลของสถานศึกษา 

อัตรากําลังบุคลากรศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภออินทรบุรี 
ช่ือ – สกุล ตําแหนง วุฒิการศึกษา วิชาเอก หมายเหต ุ

ป.ตรี ป.โท 
นางฐิติมาภรณ  พึ่งสุข        ผอ. กศน.อําเภออินทรบุรี       / การศึกษาผูใหญ  
นางกมลวรรธน   หาญพานชิ     ขาราชการครู /  ภาษาไทย  
นางจรัญญา  พึ่งสุริยวงศ        พนักงานราชการ    /  คหกรรมศาสตร  
นางสาวพิมลพรรณ  วัฒนาธร   พนักงานราชการ    /  เทคโนโลยีการศึกษา  
นางนกนอย  กาญจนา พนักงานราชการ    /  คหกรรมศาสตร  
นายนรินทร  เศรษฐวานิช พนักงานราชการ    /  เกษตรศาสตร  
นางกัลญา  ศรีรักษ หัวหนา กศน.ตําบลอินทรบุรี /  ประถมศึกษา  
นางสาวสุวพร  สามงามออง หัวหนา กศน.ตําบลทับยา /  บัญชี  
นางสาวกนกวรรณ  ปราสาทแกว หัวหนา กศน.ตําบลทองเอน /  วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม  
นางสาวพินทพวา  บุญคง หัวหนา กศน.ตําบลทางาม  / บริหารธุรกิจ  
นางสาวมารตี  แจงเนยีม หัวหนา กศน.ตําบลประศุก /  คหกรรมศาสตร  
นางสาวลัดดาวัลย  ศรีจันทร หัวหนา กศน.ตําบลน้ําตาล /  การจัดการท่ัวไป  
นางสาวพรรณ ี บุญเอ่ียม หัวหนา กศน.ตําบลหวยชัน /  นิเทศศาสตร  
นางสาวสุนิสา   โพธ์ิกลีบ บรรณารักษอัตราจาง /  วิศวกรรมคอมพิวเตอร  
นางสาวเขมรินทร  ขวัญอินทร ครูประจํากลุม     

 
ขอมูล  กศน. ตําบล  ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภออินทรบุรี 

ลําดับท่ี ชื่อ กศน.ตําบล หัวหนา กศน.ตําบล วุฒิการศึกษา/สาขา 
1 กศน. ตําบลอินทรบุรี นางกัลญา  ศรีรักษ ประถมศึกษา 
2 กศน. ตําบลทบัยา นางสาวสุวพร สามงามออง บัญชี 
3 กศน. ตําบลทองเอน นางสาวกนกวรรณ  ปราสาทแกว วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 
4 กศน. ตําบลทางาม นางสาวพินทพวา บุญคง บริหารธุรกิจ 
5 กศน. ตําบลประศุก นางสาวมารตี  แจงเนยีม คหกรรมศาสตร 
6 กศน.ตําบลน้ําตาล นางสาวลัดดาวัลย  ศรีจันทร การจัดการท่ัวไป 
7 กศน. ตําบลหวยชัน นางสาวพรรณ ีบุญเอ่ียม นิเทศศาสตร 
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 สรุปขอมูลการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษา 
กิจกรรมท่ี 1   
 ขอมูลผูเรียน / ผูรับบริการ   การจัดสงเสริมการรูหนังสือ 

                                            รายงานผลการดําเนินงาน  ปงบประมาณ 2554 

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

เปาหมายท้ังป ดําเนินการได หลักสูตร / กิจกรรมท่ีดําเนินการ 

การจัดสงเสริมการ
รูหนังสือ 
 

280 คน 
 
 
 
 

280 คน 
 
 
 
 

-  จัดการเรียนการสอนใหความรูกับ 
ผูท่ีไมรูหนังสือ  และลืมหนังสือ   
โดยใชแบบเรียน อาน  ก – ฮ   และ 
แบบเรียนสงเสริมการเรียนรูหนังสือ
ไทย   

รวม 280 คน 280 คน  
 
 

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

เปาหมายท้ังป ดําเนินการได หลักสูตร / กิจกรรมท่ีดําเนินการ 

-โครงการคายปรับ
พื้นฐานนักศึกษา 
กศน.อําเภออินทร
บุรี 

250 คน 
 
 
 
 

280 คน 
 
 
 
 

-  จัดการเรียนการสอนปรับพื้นฐาน
แบงฐานใหความรูวิชาภาษาไทย  
วิ ช า ค ณิ ต ศ า ส ต ร  แ ล ะ วิ ช า
ภาษาอังกฤษ 
  

รวม 250 คน 280 คน  
 

 
 
 
 
 

8 กศน. ตําบลชนี้ําราย นางเพ็ญศรี  นาคพนม ประถมศึกษา 
9 กศน.ตําบลโพธ์ิชัย วาง  
10 กศน.ตําบลงิ้วราย วาง  
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แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

เปาหมายท้ังป ดําเนินการได หลักสูตร / กิจกรรมท่ีดําเนินการ 

-โ ค ร ง ก า ร ค า ย
วิชาการและ 
คาย 3 D 

530 คน 
 
 
 
 

530 คน 
 
 
 
 

-  จัดการเรียนการสอนวิชาการ แบง
ฐ า น วิ ช า ก า ร วิ ช า คณิ ต ศ า ส ต ร 
ภาษาไทย ยาเสพติด คุณธรรม และ
ประชาธิปไตย  
  

รวม 530 คน 530 คน  
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              ขอมูลผู เ รียน  /  ผู รับบริการ  ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
พุทธศักราช 2551  ระดับประถมศึกษา   มัธยมศึกษาตอนตน    มัธยมศึกษาตอนปลาย    
          ภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา 2553 
 

ตําบล 
ประถม ม.ตน ม.ปลาย รวม 

รวม
ท้ังส้ิน 

หมาย
เหตุ 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง   
อินทรบุรี 1 7 6 10 19 26 26 43 69  
น้ําตาล 3 12 3 10 12 22 18 44 62  
ทับยา 2 3 7 6 47 23 56 32 88  
หวยชัน 2 6 5 15 17 21 24 42 66  
ประศุก - 1 8 20 21 22 29 43 72  
ทางาม 2 3 7 11 18 28 27 42 69  
ชีน้ําราย 2 4 10 12 29 30 41 46 87  
ทองเอน 2 7 6 14 12 25 20 46 66  
งิ้วราย 2 11 10 16 13 14 25 41 66  
โพธ์ิชัย 1 1 3 6 12 13 16 20 36  
คูปองฯ - - - 2 2 5 2 7 9  
รวม 17 55 65 122 202 229 284 406 690  

72 187 431 690  
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             ภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา 2554 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
สรุปขอมูลการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปงบประมาณ 2554 

หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน 
ขั้นพื้นฐาน 

จํานวนผูเรียน 
ภาคเรียนท่ี 2/2553 

จํานวนผูเรียน 
ภาคเรียนท่ี 1/2554 

ประถมศึกษา 72 58 
มัธยมศึกษาตอนตน 187 272 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 431 560 

รวม 690 880 

ตําบล 
ประถม ม.ตน ม.ปลาย รวม 

รวม
ท้ังส้ิน 

หมาย
เหตุ 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง   

อินทรบุรี - - 9 18 24 33 33 51 84  
น้ําตาล - - 10 10 18 35 28 45 73  
ทับยา - - 14 8 31 27 45 35 80  
หวยชัน - - 10 28 27 29 37 57 94  
ประศุก - - 13 25 26 21 39 46 85  
ทางาม - - 12 14 25 40 37 54 91  
ชีน้ําราย - - 11 9 37 37 48 46 94  
ทองเอน - - 4 18 15 38 19 46 65  
งิ้วราย 5 10 11 15 23 31 39 56 95  
โพธ์ิชัย - - 10 13 21 19 31 32 63  
อสม. 3 4 1 9 2 1 6 14 20  
ดอกรัก 1 2     1 2 3  
ดอก
กระดุม
ทอง 

5 18     5 18 23  

ดอกมะลิ 1 9     1 9 10  
รวม 15 43 105 167 249 311 369 511 880  

58 272 560 880  
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สรุปขอมูลผูเรียนดานการศึกษาตอเนื่อง 
กิจกรรมท่ี   2   ขอมูลผูเรียน  / ผูรับบริการ ปงบประมาณ 2554      

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

เปาหมาย
ท้ังป 

ดําเนินก
ารได 

หลักสูตร จํานวน
ผูเรียน 

จํานวน 
ผูจบ 

การศึกษาเพื่อพัฒนา
อาชีพ 

2,000  
คน 

2,026 
คน 

หลักสูตร 30, 50  ชั่วโมง   

กศน.ตําบลอินทรบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 

  -หลักสูตรปลูกผักปลอด
สารพิษ 
-ศิลปะประดษิฐจากคริสตัล 
-น้ําสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 
-การประดษิฐดอกไมจนัทร
และพวงหรีด 
-การประดษิฐของชํารวยใน
งานมงคล 
-จักสานผลิตภณัฑจากไมไผ 
  

 
42 คน 

 
81  คน 
20  คน 
20  คน 

 
20 คน 

 
20 คน 
 

 
42  คน 

 
81  คน 
20 คน 
20  คน 

 
20  คน 

 
20 คน 

 
รวม    223 223 

กศน.ตําบลทับยา 
 

  -การปลูกผักสวนครัวปลอด
สารพิษ 
-การทําไมกวาด 
-การจักสานปอพลาสติก 
-การประดษิฐผาใยบัว
รูปแบบตางๆ 

 
90 คน 

 
40 คน 
40 คน 
40 คน 

 
90 คน 

 
40 คน 
40 คน 
40 คน 

    210 คน 210 คน 
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แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

เปาหมาย
ท้ังป 

ดําเนินก
ารได 

หลักสูตร จํานวน
ผูเรียน 

จํานวน 
ผูจบ 

การศึกษาเพื่อพัฒนา
อาชีพ 

2,000  
คน 

2,026 
คน 

หลักสูตร 30, 50  ชั่วโมง   

กศน.ตําบลหวยชัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

  -การเพาะเหด็ฟาง 
-ขนมไทย 
-จักสานปอพลาสติก 
  

 
90 คน 
50 คน 
60 คน 

 
90 คน 
50 คน 
60 คน 

 

รวม    200 คน 200 คน 

กศน.ตําบลประศุก 
 

  -หลักสูตรอาหารขนมและ
การแปรรูป 
-หลักสูตรขนมไทย 
-หลักสูตรจักสานปอ
พลาสติก 
-หลักสูตรการเพาะเห็ด
นางฟา 
-หลักสูตรศิลปะประดษิฐ
ดอกไมจนัทร 

 
60 คน 

 
40 คน 
55 คน 

 
20 คน 

 
30 คน 

 
60 คน 

 
40 คน 
55 คน 

 
20 คน 

 
30 คน 

รวม    205 205 
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แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

เปาหมาย
ท้ังป 

ดําเนิน 
การได 

หลักสูตร จํานวน
ผูเรียน 

จํานวน 
ผูจบ 

การศึกษาเพื่อพัฒนา
อาชีพ 

2,000  
คน 

2,026 
คน 

หลักสูตร 30, 50  ชั่วโมง   

กศน.ตําบลทางาม 
 
 
 
 
 
 
 
 

  -ขนมไทย 
-แปรรูปอาหารจากปลา 
-น้ําพริกเคร่ืองแกง 
-จักสานของใชดวยหวาย 
-จักสานของใชดวยไมไผ 
-ประดิษฐตุกตาจากผา
ใยบัว 
  

 
60  คน 
20  คน 
20  คน 
45  คน 
40  คน 
20  คน 

 

 
60  คน 
20  คน 
20  คน 
45  คน 
40  คน 
20  คน 

 

รวม        205 คน  205 คน 

กศน.ตําบลชนี้าํราย 
 

  -หลักสูตรศิลปประดิษฐ
การทํางอบ 
-น้ําสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 
-จักสานจากไมไผ  
-จักสานพดัไมไผ 
-ศิลปะประดษิฐคริสตัล 
-จักสานจิ๋วจากไมไผ 
-จักสานหมวกพลาสติก 
-จักสานฝาชีจากหวาย 
-ขนมไทย 

 
20 คน 

 
20 คน 
20 คน 
20 คน 
40 คน 
20 คน 
20 คน 
20 คน 
25 คน 

 
20 คน 

 
20 คน 
20 คน 
20 คน 
40 คน 
20 คน 
20 คน 
20 คน 
25 คน 

รวม                                 225 คน   225 คน 
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แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

เปาหมาย
ท้ังป 

ดําเนิน
การได 

หลักสูตร จํานวน
ผูเรียน 

จํานวน 
ผูจบ 

การศึกษาเพื่อพัฒนา
อาชีพ 

2,000  
คน 

2,026 
คน 

หลักสูตร 30, 50  ชั่วโมง   

กศน.ตําบลน้ําตาล 
 

  -หลักสูตรอาหาร-ขนม 
-หลักสูตรอาหารวาง-ขนม 
-หลักสูตรการถนอมอาหาร
และแปรรูปอาหารจากปลา 
 

 
100 คน 
60 คน 
40 คน 
 

 
100 คน 
60 คน 
40 คน 

รวม    200 คน 200 คน 

กศน.ตําบลทองเอน 
 

  -หลักสูตรการประดิษฐ
ดอกไมดวยผาใยบัวและการ
ประยุกตใชวัสดุพื้นฐานใน
การจัดชอ 
-หลักสูตรขนมหวาน 
-หลักสูตรขนมไทย 
-หลักสูตรแปรรูปปลา  
-หลักสูตรการทําปุยชีวภาพ 
-หลักสูตรการเพาะเห็ด
นางฟา 
 

 
41 คน 

 
 
 

20 คน 
30 คน 
60 คน 
30 คน 
20 คน 

 
41 คน 

 
 
 

20 คน 
30 คน 
60 คน 
30 คน 
20 คน 

 
รวม                                 201 คน   201 คน 
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แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

เปาหมาย
ท้ังป 

ดําเนิน
การได 

หลักสูตร จํานวน
ผูเรียน 

จํานวน 
ผูจบ 

การศึกษาเพื่อพัฒนา
อาชีพ 

2,000  
คน 

2,026 
คน 

หลักสูตร 30, 50  ชั่วโมง   

กศน.ตําบลงิ้วราย 
 

  -จักสานพลาสติก 
-การทําน้ําหมักชีวภาพ 
-อาหาร-ขนม 
-สรางสรรค
ส่ิงประดิษฐจากไมไผ 
-ศิลปะประดษิฐจาก
หลอดกาแฟ 
-ดอกไมจันทน 
-การทําน้ําพริก
เคร่ืองแกง 
-ขนมไทย 

 
20 คน 
20 คน 
60 คน 
21 คน 

 
20 คน 

 
20 คน 
20 คน 

 
20 คน 

 
20 คน 
20 คน 
65 คน 
21 คน 

 
20 คน 

 
20 คน 
20 คน 

 
20 คน 

รวม    201 คน 206 คน 

กศน.ตําบลโพธิ์ชัย 
 

  -ประดิษฐผลิตภัณฑ
ตุกตาผาใยบัว 
-ประดิษฐ
ดอกไมจนัทรและพวง
หรีดผา 
-การทําจักสานหวาย 
-อาหาร-ขนม 
 

 
40 คน 

 
85 คน 

 
 

50 คน 
25 คน 

 
40 คน 

 
85 คน 

 
 

50 คน 
25 คน 

รวม                                 200 คน   200 คน 
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สรุปขอมูลผูเรียนดานการศึกษาตอเนื่อง 

กิจกรรมท่ี   3   ขอมูลผูเรียน  / ผูรับบริการ ปงบประมาณ 2554      

แผนงาน /โครงการ /
กิจกรรม 

เปาหมายท้ังป ดําเนินการได หลักสูตร / กิจกรรมท่ีดําเนินการ 

การศึกษาเพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิต 
 
 

60  คน 
 

100 คน 
 

60 คน 

60  คน 
 

100 คน 
 

60 คน 

 -โครงก ารรณรงค สวมหมวกก อน ขับ  
ไมถูกปรับ ขับปลอดภัย 
-โครงการรดน้ําดําหวัผูสูงอายุในประเพณี
สงกรานต 
-โครงการเวียนเทียนวิสาขบูชา 

รวม 320 คน 320  คน  

 

      

แผนงาน /โครงการ /
กิจกรรม 

เปาหมายท้ังป ดําเนินการได หลักสูตร / กิจกรรมท่ีดําเนินการ 

การศึกษาเพื่อพัฒนา
สังคมและชุมชน 
 
 

105  คน 
 

200 คน 
 

100 คน 

122 คน 
 

200 คน 
 

114 คน 
 

-โครงการอบรมผูนําเผยแพรประชาธิปไตย 
ระดับหมูบาน ชุมชน  
-โครงการ กศน.อําเภออินทรบุรี                   
รักประชาธิปไตย 
-โครงการ กศน.อําเภออินทรบุรี รวมสงเสริม
ประชาธิปไตย  

รวม 405 คน 436  คน  
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กิจกรรมท่ี   4  กิจกรรมอ่ืนๆ    ปงบประมาณ 2554  

 
 กิจกรรมท่ี   5   การศึกษาตามอัธยาศัย    /   หองสมุดประชาชนอําเภออินทรบุรี 

โครงการ  /   กิจกรรม เปาหมาย ดําเนินการได หลักสูตร / กิจกรรมท่ีดําเนินการ 
-โครงการพัฒนากศน.ตําบลใหเปน
ศูนยกลางการเรียนรูตลอดชีวิต 
-โครงการอบรมอาสาสมัคร กศน. 
 
-โ ค ร ง ก า ร อั น เ นื่ อ ง ม า จ า ก
พระราชดําริ (โครงการสานสายใยรัก
แหงครอบครัว ในพระอุปถัมภพระ
เจาวรวงศ เธอพระองคเจาศรีรัศม์ิ 
พระวรชายาฯ) 

10 แหง 
 

105 คน 
 

2 แหง 
(กศน.ตําบล 
ทับยา,ประศุก) 

10 แหง 
 

107  คน 
 

2 แหง 
(กศน.ตําบล 
ทับยา,ประศุก) 
 

-พัฒนากศน.ใหเปนศูนยกลางแหงการ
เรียนรู  
-อบรมอาสาสมัคร กศน. 
 
-สาธิตอาชีพ,สงเสริมการอานหนังสือ,
วาดภาพระบายสี,แขงขันเกมส,อาน
นิทาน 
  

รวม 105 คน 107 คน  

โครงการ  /   กิจกรรม เปาหมาย ดําเนินการได หลักสูตร / กิจกรรมท่ีดําเนินการ 

การพัฒนาแหลงเรียนรู 
-โครงการหองสมุดมีชีวิต 
 
- โคร งก า รส ง เ ส ริ มก า รอ า น
(ประจําหมูบาน) 
 
-กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 
 
- กิจกรรมหองสมุดเคล่ือนท่ี 
(วันรําลึก ศึกฤทธ์ิปราโมทย) 
-กิจกรรมตลาดนัดการเรียนรู เพื่อ
เตรียมความพรอมกอนวัยสูงอายุ 
ตําบลทางาม   

 
3,000 คน 

 
4,500 คน 

 
 

300  คน 
 

300  คน 
 

200 คน 
 
 

 
4,000 คน 

 
4,500 คน 

 
 

350  คน 
 

600  คน 
 

250 คน 

 
-สงเสริมการอาน,บริการหนังสือท่ัวไป,วาดภาพ
ระบายสี,แขงขันเกมส,กิจกรรม ICT 
-สงเสริมการอาน,บริการหนังสือท่ัวไป,วาดภาพ
ระบายสี,แขงขันเกมส 
 
-การประกวดรองเพลง  ,วาดภาพระบายสี ,  
มอบรางวัล,แขงขันเกมส,  
-สงเสริมการอาน,บริการหนังสือท่ัวไป,แขงขัน
เกมส 
-สงเสริมการอาน,บริการหนังสือท่ัวไป,แขงขัน
เกมส 
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4.  ทรัพยากรและงบประมาณ 
 ทรัพยากร 
  อาคารสํานักงาน  กศน.อําเภออินทรบุรี  จํานวน  1  หลัง 
  อาคารหองสมุดประชาชนอําเภออินทรบุรี  จํานวน  1  หลัง 
  อาคารเรียน  กศน.ตําบล    จํานวน  10 แหง 
  จํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีใชในสํานกังาน จํานวน  10 เคร่ือง 

จํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีใชสําหรับบริการประชาชน (หองสมุดประชาชน) 
      จํานวน  8 เคร่ือง 

จํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีใชสําหรับบริการประชาชน 
กศน.ตําบลอินทรบุรี                      จํานวน  6  เคร่ือง 
กศน.ตําบลน้ําตาล  จํานวน  6  เคร่ือง 

เงินงบประมาณ  ป 2554 
 

-เงินงบประมาณ 6,325,591.28.-  บาท 
   ผลผลิตท่ี  4          762,200.00.- บาท 
   ผลผลิตท่ี  5        466,957.00.- บาท   
   เงินอุดหนุน  (คาใชจายกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน)336,733.40.- บาท 
   เงินอุดหนุน  (หนังสือเรียน)       271,537.15.- บาท 
   เงินอุดหนุน         579,463.73.- บาท 
   เงินงบลงทุน      3,908,700.00.- บาท 
     รวมท้ังส้ิน 6,325,591.28.-  บาท  

เงินนอกงบประมาณ  18,497.87.-  บาท 
 

การใชจายงบประมาณ ป 2554 
   ผลผลิตท่ี  4           762,200.00.- บาท 
   ผลผลิตท่ี  5         466,957.00.- บาท   
   เงินอุดหนุน  (คาใชจายกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน)336,733.40.- บาท 
   เงินอุดหนุน  (หนังสือเรียน)       271,537.15.- บาท 
   เงินอุดหนุน         579,463.73.- บาท 
   เงินงบลงทุน                               3,908,700.00.- บาท 

รวม 8,400 คน 9,400 คน  
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     รวมท้ังส้ิน 6,325,591.28.-  บาท  
 
5.  ชุมชน ภูมิปญญาทองถ่ิน และแหลงเรียนรู 

      5.1  ศูนยการเรียนชุมชน 

ชื่อกศน.ตําบล ท่ีตั้ง พบกลุมวัน 
กศน. ตําบลอินทรบุรี  อาคารพระปริยัติธรรม  วัดมวง  ต.อินทรบุรี อ.อินทรบุรี 

จ.สิงหบุรี 16110 
อังคาร- ศุกร

,อาทิตย 
กศน. ตําบลทบัยา อาคารศูนยสามวัยฯ ต.ทับยา อ.อินทรบุรี จ.สิงหบุรี 16110 อังคาร- ศุกร

,อาทิตย 
กศน. ตําบลทองเอน ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลทองเอน 

ต.ทองเอน  อ.อินทรบุรี จ.สิงหบุรี 16110 
อังคาร- ศุกร

,อาทิตย 
กศน. ตําบลทางาม อาคารศูนยเดก็เล็กทางาม(หลังเกา ) ต.ทางาม  อ.อินทรบุรี 

จ.สิงหบุรี 16110 
อังคาร- ศุกร

,อาทิตย 
กศน. ตําบลประศุก อบต.ประศุก (หลังเกา) ต.ประศุก  อ.อินทรบุรี จ.สิงหบุรี 

16110 
อังคาร- ศุกร

,อาทิตย 
กศน.ตําบลน้ําตาล ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลน้ําตาล 

ต.น้ําตาล  อ.อินทรบุรี จ.สิงหบุรี 16110 
อังคาร- ศุกร

,อาทิตย 
กศน. ตําบลหวยชัน ศูนยพระราชดาํริเศรษฐกิจพอเพียง ต.หวยชัน อ.อินทรบุรี 

จ.สิงหบุรี 16110 
อังคาร- ศุกร

,อาทิตย 
กศน. ตําบลชนี้ําราย ศาลาประชาธิปไตย ต.ชีน้ําราย  อ.อินทรบุรี จ.สิงหบุรี 

16110 
อังคาร- ศุกร

,อาทิตย 
กศน.ตําบลโพธ์ิชัย อาคารเอนกประสงค อบต.โพธ์ิชัย ต.ทับยา อ.อินทรบุรี  

จ.สิงหบุรี 16110 
อังคาร- ศุกร

,อาทิตย 
กศน.ตําบลงิ้วราย ศูนยหัตกรรมทอผาบานหัวบึง ต.ง้ิวราย อ.อินทรบุรี  

จ.สิงหบุรี 16110 
อังคาร- ศุกร

,อาทิตย 
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5.2 ภูมิปญญาทองถ่ิน 

ชื่อ  ภูมิปญญาทองถ่ิน ความสามารถและประสบการณ ท่ีอยู 
นางจตุพร  สนเอ่ียม ดานศิลปะประดิษฐผาใยบัว ม.8  ต.ทางาม 
นางจํารัส  ศรีสาเอ่ียม ดานจักตอกสานพัด ม.4  ต.ทางาม 
นางจิตรา  ตาละอุปละ ดาน ขนมไทย ม.8  ต.ทางาม 
นางลําภู  พลายนุม ดานยาดมสมุนไพร ม.8  ต.ทางาม 
นางธนรรธร  จันทรสีทอง ดานแปรรูปอาหารจากปลา ม.3  ต.ทางาม 
นางสุนันท  สนธิ ดานจักสานหวาย ม.8  ต.ทางาม 
นายณรงค  วิมา ดานเศรษฐกิจพอเพียง ม.4  ต.ทางาม 
นายวิโรจน ดทีรัพย ดานประดิษฐตุกตาเรซ่ิน ม.5  ต.ทางาม 
นางสาวฉวี จนัเกษ ดานการรอยมาลัย ม.4  ต.ทางาม 
นางถาวร  คูณเปยม ดานการทําไขเค็ม ม.7  ต.ทางาม 
นางสุนิสา จําปาทอง ดานการนวดแผนไทย ม.2  ต.ทางาม 
นายทองหลอ  รุงเรือง ดานหมอพืน้บาน ม.10  ต.ทางาม 
นางลําจวน  สุขอุดม   การทําจักสานหวาย ม.2  ต.โพธ์ิชัย 
นางกุหลาบ  สุขเกษม การทําดอกไมจันทนและพวงหรีดผา ม.7  ต.โพธ์ิชัย 
นางลวน  ประสงค   อาหาร-ขนม ม.2  ต.โพธ์ิชัย 
นางวงคเดือน  ชํานาญหมอ กลุมดอกไมประดิษฐ ม.1  ต.ประศุก 
น.ส.สมหวัง  รางใหญ จักสาน ม.1  ต.ประศุก 
นายเพิ่ม  เอ่ียมสุภา ผูนําทางศาสนา ม.1  ต.ประศุก 
นางอารี  หอยสังข ขนมหวาน ม.1  ต.ประศุก 
นางเสนี่ย  พาเจริญ ขนมหวาน ม.1  ต.ประศุก 
นายจํารูญ  แสงอรัญ  หมอพน ม.1  ต.ประศุก 
นางสาวปราณี   ผลทับทิม ยาลมสมุนไพรแก โรคอัมพฤต ม.2  ต.ประศุก 
นายสะอาด  สิงหดี หมอพื้นบาน ม.3  ต.ประศุก 
นายทวี  นาคมา          หมอดู             ม.3  ต.ประศุก 
นายทองสุก  แสงบุญ ดนตรีไทย  ม.3  ต.ประศุก 
นางทองหลอ  บุญมาก อาหารโบราณ ม.3  ต.ประศุก 
นางมาลัย  แสงบุญ อาหารโบราณ ม.3  ต.ประศุก 
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นางสมจิตร  ทองคุม ดอกไมประดษิฐ ม.3  ต.ประศุก 
นางวงเดือน  ทีเอ่ียม นวดแผนโบราณ ม.3  ต.ประศุก 

ชื่อ  ภูมิปญญาทองถ่ิน ความสามารถและประสบการณ หมายเหตุ 
นางทองหลอ  บุญมาก อาหารโบราณ ม.3  ต.ประศุก 
นางมาลัย  แสงบุญ อาหารโบราณ ม.3  ต.ประศุก 
นางสมจิตร  ทองคุม ดอกไมประดษิฐ ม.3  ต.ประศุก 
นางวงเดือน  ทีเอ่ียม นวดแผนโบราณ ม.3  ต.ประศุก 
นางระยอง  ศรีกิจ จักสาน ม.3  ต.ประศุก 
นายพยนต  บักภู หมอน้ํามนต ม.4  ต.ประศุก 
นายเครือ  ลาวัลย        หมอน้ํามันตกระดูก ม.4  ต.ประศุก 
นายเล  ไทยสวัสดิ์ เพลงพื้นบาน ม.5  ต.ประศุก 
นายสอน  โพธ์ิวัฒ   เพลงพื้นบาน       ม.5  ต.ประศุก 
นายกราย  เท่ียงอินทร หมอพน,หมอกวาด ม.6  ต.ประศุก 
นางยุพา  เกตุปาน           หมอกวาด,ตัดตอ    ม.6  ต.ประศุก 
นายนิพนธ  บุญมี    ผูนําทางศาสนา ม.6  ต.ประศุก 
นางสวาท  โตอน  จักสานตางๆ ม.6  ต.ประศุก 
นางสุทิน  แพม่ิง    จักสานตางๆ ม.6  ต.ประศุก 
นายทองเกิน  เถ่ือนขวัญ ชางกอสราง ม.6  ต.ประศุก 
นายบุญเชิด  ทองนาค ชางกอสราง ม.6  ต.ประศุก 
นายอนันท  คลายรักษ ชางไม ม.6  ต.ประศุก 
นายวันชัย  นารอด ชางกอสราง ม.6  ต.ประศุก 
นางสนาม  หนูพรหม หมอนวดแผนโบราณ ม.7  ต.ประศุก 
นางสํารวย  คงมา         อาหารโบราณ       ม.10  ต.ประศุก 
นางลําพวน  อ่ิมหอมพันธ ชางกอสราง ม.1  ต.ประศุก 
นายสมนึก  ขุนพิทักษ ชางกอสราง ม.1  ต.ประศุก 
นายเอกพงษ  พาเจริญ ชางยนต  ม.1  ต.ประศุก 
นางสมนึก  โพธ์ินิล รอยมาลัย ม.1  ต.ประศุก 
นางรําพัน  เรืองมาลัย  การทําไขเค็ม ม.2  ต.ประศุก 
นายสมหมาย  กันหา ชางยนต ม.2  ต.ประศุก 
นายสมคิด  รนที      ชางปลูกบาน     ม.3  ต.ประศุก 
นางประภา  นาคมา  ชางเย็บเส้ือผา ม.3  ต.ประศุก 
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นางภิรมย  ตาลเวช  ชางเสริมสวย  ม.3  ต.ประศุก 
นายสมนึก  อยูวัตร    การเกษตรปุยชีวภาพ ม.4  ต.ประศุก 

 
 

ชื่อ  ภูมิปญญาทองถ่ิน ความสามารถและประสบการณ หมายเหตุ 
นางสงบ  จูงาม         เย็บหมวกไมไผ ม.4  ต.ประศุก 
นางจุก  ชะวาลา การทําอาหาร ม.4  ต.ประศุก 
นายประสิทธ์ิ  คําดวง   ชางกอสราง    ม.4  ต.ประศุก 
นายสุบิน  เอ่ียมพรหม การบริหารจัดการ ม.4  ต.ประศุก 
นายวิมล  ทองเกิด      ชางกอสราง ม.4  ต.ประศุก 
นายมนตรี  ขําหลง ชางกอสราง ม.4  ต.ประศุก 
นายทิม  จูงาม         ชางกอสราง ม.4  ต.ประศุก 
นายสําเริง  จันทรยิ้ม ชางกอสราง ม.4  ต.ประศุก 
นายสุนทร  มีเมือง  ดานการเกษตร ม.5  ต.ประศุก 
นายสุทิน  ทองคุม      ชางยนต       ม.5  ต.ประศุก 
นายสมนึก  แหยมประเสริฐ ชางยนต    ม.5  ต.ประศุก 
นางแมน   พานนาค   อาหารขนม ม.7  ต.น้ําตาล 
นางสําเริง  เงินออน   อาหารขนม ม.10  ต.น้ําตาล 
นางจินดา    ทิพยจอย ดานการจกัสานปอพลาสติก   ม.10  ต.หวยชัน 
นางมาลี  สมานวงศ ดานการจกัสานปอพลาสติก   ม.10  ต.หวยชัน 
นายสนั่น  ทับบุรี ดานการการเกษตร   ม.9  ต.หวยชัน 
นายวีรวัฒน  พึ่งลออ ดานศิลปะ วัฒนธรรม  ประเพณี   ม.3  ต.หวยชัน 
นางลําจวน  ศรีจันทร ดานศิลปะ วัฒนธรรม  ประเพณี   ม.8  ต.หวยชัน 
นายสมศักดิ์  กลุนทอง ดานการการเกษตร  ม.1  ต.หวยชัน 
นายสงัด  มีฤทธ์ิ ดานการจกัสานดวยไมไผ   ม.5  ต.หวยชัน 
นายอรุณ  มีฤทธ์ิ ดานการจกัสานดวยไมไผ   ม.5  ต.หวยชัน 
นางเหล่ียม  ยวนเขียว ดานศิลปะประดิษฐ ม.1  ต.ทองเอน 
นางสาวอารียพิลาวัลย ดานศิลปะประดิษฐ ม.1  ต.ทองเอน 
นางกิมกี  แกวเหล็ก ดานอาหารขนม ม.10  ต.ทองเอน 
นางหยาดรุง วัชรพลชัย ดานอาหารขนม ม.1  ต.ทองเอน 
นางสาวมาลี  แกวเหล็ก ดานการทําปลาสมฟก ม.4  ต.ทองเอน 
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นายอุทัย  บัวศรีตัน ดานการทําปุยชีวภาพ ม.10  ต.ทองเอน 
นางสาววรรณกร   ธรรมธะโร ดานการทําปุยชีวภาพ ม.9  ต.ทองเอน 

 
 
 

ชื่อ  ภูมิปญญาทองถ่ิน ความสามารถและประสบการณ หมายเหตุ 
นางบุญสม  เสือเอ่ียม ดานศิลปะประดิษฐ ม.11  ต.ทองเอน 
นางวิเวิน  วุฒิวิชญานันต การถนอมอาหาร ม.6  ต.ทองเอน 
นางเบญจางค   ถนอมศิลป ดานศิลปะประดิษฐ ม.4  ต.ทับยา 
นางสุภาพร   แสนทวี ดานอาหารขนม ม.4  ต.ทับยา 
นางบุญนาค  สุขเกษม ดานศิลปะประดิษฐ ม.2  ต.ทับยา 
นางมะยม  จันทรอินทร ดานการทําปุยชีวภาพ ม.12  ต.ทับยา 
นายม่ัน  หร่ังโต ดานสมุนไพรพื้นบาน  ม.10  ต.ทับยา 
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5.3 แหลงเรียนรู 

ชื่อ  แหลงเรียนรูอ่ืน ประเภทแหลงเรียนรู ท่ีอยู 
หองสมุดประชาชนอําเภออินทรบุรี หองสมุด หมู 3 ต.อินทรบุรี 
โรงเรียนชุมชนวัดพระนอน โรงเรียน หมู 2 ตําบลทับยา 
โรงเรียนวัดสุทธาวาส โรงเรียน หมู 4 ตําบลทับยา 
โรงเรียนวัดยาง โรงเรียน หมู 6 ตําบลทับยา 
วัดพระนอน วัด หมู 2 ตําบลทับยา 
วัดสุทธาวาส วัด หมู 4 ตําบลทับยา 
วัดธรรมจักรสิทธาราม วัด หมู 5 ตําบลทับยา 
วัดยาง วัด หมู 6 ตําบลทับยา 
วัดสาลโคดม วัด หมู 7 ตําบลทับยา 
วัดสิงห วัด หมู 8 ตําบลทับยา 
วัดปากแรต  วัด หมู 11 ตําบลทับยา 
สํานักสงฆพุทธเมธาราม สํานักสงฆ หมู 8 ตําบลทับยา 
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ศูนยการเรียนชุมชนบานดอนแฝก   กลุมอาชีพ หมู 12 ตําบลทับยา 
วัดโฉมศรี  วัด หมู 8 ตําบลชีน้ําราย 
วัดบางปูน  วัด หมู 4 ตําบลชีน้ําราย 
วัดระนาม  วัด หมู 5 ตําบลชีน้ําราย 
วัดราษฎรศรัทธาทํา   วัด หมู 3 ตําบลชีน้ําราย 
โรงเรียนวัดบางปูน  โรงเรียน หมู 4 ตําบลชีน้ําราย 
โรงเรียนวัดระนาม  โรงเรียน หมู 5 ตําบลชีน้ําราย 
โรงเรียนวัดราษฎรศรัทธาทํา   โรงเรียน หมู 3 ตําบลชีน้ําราย 
โรงเรียนวัดโฉมศรี  โรงเรียน หมู 8 ตําบลชีน้ําราย 
วัดกลาง  วัด หมู 2 ตําบลทองเอน 
วัดคลองโพธ์ิศรี   วัด หมู 8 ตําบลทองเอน 
วัดเชียงราก   วัด หมู 6 ตําบลทองเอน 
วัดดงยาง  วัด หมู 13 ตําบลทองเอน 
วัดพระปรางคสามยอด วัด หมู 10 ตําบลทองเอน 
วัดลองกะเบา ตําบลทองเอน วัด หมู  7  ตําบลทองเอน 
วัดเซาสิงห ตําบลทองเอน วัด หมู  5 ตําบลทองเอน 
วัดไผดํา ตําบลทองเอน วัด หมู  4 ตําบลทองเอน 

ชื่อ  แหลงเรียนรูอ่ืน ประเภทแหลงเรียนรู ท่ีอยู 
โรงเรียนวัดกลาง โรงเรียน หมู 2  ตําบลทองเอน 
โรงเรียนวัดไผดํา โรงเรียน หมู 4  ตําบลทองเอน 
โรงเรียนวัดเซาสิงห โรงเรียน หมู 5  ตําบลทองเอน 
โรงเรียนวัดเชียงราก โรงเรียน หมู 6  ตําบลทองเอน 
วัดลองกระเบา โรงเรียน หมู 7  ตําบลทองเอน 
วัดคลองโพธ์ิศรี โรงเรียน หมู 9  ตําบลทองเอน 
วัดดงยาง โรงเรียน หมู 12  ตําบลทองเอน 
โรงเรียนทองเอนวิทยา โรงเรียน หมู 12 ตําบลทองเอน 
วัดเฉลิมมาศ  วัด หมู  7  ตําบลอินทรบุรี 
วัดประศุก  วัด หมู   5 ตําบลอินทรบุรี 
วัดโพธ์ิลังกา   วัด หมู  6  ตําบลอินทรบุรี 
วัดปราสาท  วัด หมู  4  ตําบลอินทรบุรี 
วัดพงษสุวรรณวราราม  วัด หมู  2  ตําบลอินทรบุรี 
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วัดโพธ์ิลม  วัด หมู  10 ตําบลอินทรบุรี 
วัดมวง  วัด หมู  8 ตําบลอินทรบุรี 
วัดโพธ์ิศรี  วัด หมู   8 ตําบลอินทรบุรี 
โรงเรียนวัดโบสถ โรงเรียน หมู 1 ตําบลอินทรบุรี 
โรงเรียนวัดประศุก โรงเรียน หมู 5 ตําบลอินทรบุรี 
โรงเรียนอนุบาลอินทรบุรี โรงเรียน หมู 8 ตําบลอินทรบุรี 
โรงเรียนอินทรบุรี โรงเรียน หมู 1 ตําบลอินทรบุรี 
หอสมุดแหงชาติ หองสมุด หมู 1 ตําบลอินทรบุรี 
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง โบราณสถาน หมู 8 ตําบลอินทรบุรี 
พิพิธภัณฑสถานศึกษาแหงชาติ พิพิธภัณฑ หมู 1 ตําบลอินทรบุรี 
วัดบานลํา  วัด หมู   8 ตําบลโพธ์ิชัย 
วัดกระทุมป  วัด หมู   1 ตําบลโพธ์ิชัย 
วัดสองพี่นอง  วัด หมู   2 ตําบลโพธ์ิชัย 
โรงเรียนวัดบานลํา  โรงเรียน หมู   8 ตําบลโพธ์ิชัย 
โรงเรียนวัดกระทุมป  โรงเรียน หมู   1 ตําบลโพธ์ิชัย 
โรงเรียนวัดสองพ่ีนอง  โรงเรียน หมู   2 ตําบลโพธ์ิชัย 
 
 
 

ชื่อ  แหลงเรียนรูอ่ืน ประเภทแหลงเรียนรู ท่ีอยู 
วัดกําแพง  วัด หมู   3 ตําบลทางาม 
วัดเกาะแกว  วัด หมู  5  ตําบลทางาม 
วัดแจง  วัด หมู  7  ตําบลทางาม 
วัดตุมหู  วัด หมู  9  ตําบลทางาม 
วัดทาอิฐ  วัด หมู   6 ตําบลทางาม 
วัดหวัดง  วัด หมู  10  ตําบลทางาม 
โรงเรียนวัดกําแพง โรงเรียน หมู   3 ตําบลทางาม 
โรงเรียนวัดทาอิฐ โรงเรียน หมู  6  ตําบลทางาม 
โรงเรียนวัดแจง โรงเรียน หมู  7  ตําบลทางาม 
โรงเรียนวัดตุมหู โรงเรียน หมู  9  ตําบลทางาม 
โรงเรียนวัดหวัดง โรงเรียน หมู  10  ตําบลทางาม 
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วัดโฆสิทธาราม  วัด หมู 7  ตําบลน้าํตาล 
วัดทอง  วัด หมู   2  ตําบลน้ําตาล 
วัดราษฎรบํารุง  วัด หมู  4  ตําบลน้ําตาล 
วัดศรีสําราญ  วัด หมู  3  ตําบลน้ําตาล 
วัดศรีจฬุามณี  วัด หมู  1  ตําบลน้ําตาล 
โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม  โรงเรียน หมู 7  ตําบลน้าํตาล 
โรงเรียนวัดทอง  โรงเรียน หมู   2  ตําบลน้ําตาล 
วัดกระโจม  วัด หมู 5 ตําบลงิ้วราย 
วัดนอย  วัด หมู 1 ตําบลงิ้วราย 
วัดโพธ์ิสําราญ  วัด หมู 3 ตําบลงิ้วราย 
วัดแหลมทอง  วัด หมู 9 ตําบลงิ้วราย 
วัดเพิ่มประสิทธิผล  วัด หมู 6 ตําบลงิ้วราย 
โรงเรียนวัดเพิม่ประสิทธิผล โรงเรียน หมู 6 ตําบลงิ้วราย 
โรงเรียนกระโจม โรงเรียน หมู 5 ตําบลงิ้วราย 
โรงเรียนนอย โรงเรียน หมู 1 ตําบลงิ้วราย 
โรงเรียนโพธ์ิสําราญ โรงเรียน หมู 3 ตําบลงิ้วราย 
วัดการอง  วัด หมู 2 ตําบลหวยชัน 
วัดหนองสุม  วัด หมู 10 ตําบลหวยชัน 
โรงเรียนวัดการอง  โรงเรียน หมู 2 ตําบลหวยชัน 

 
ชื่อ  แหลงเรียนรูอ่ืน 

 
ประเภทแหลงเรียนรู 

 
ท่ีอยู 

โรงเรียนวัดหนองสุม  โรงเรียน หมู 10 ตําบลหวยชัน 
วัดดอกไม  วัด หมู  2 ตําบลประศุก 
วัดปลาไหล  วัด หมู  3 ตําบลประศุก 
วัดสวางอารมณ  วัด หมู  9 ตําบลประศุก 
วัดเสือขาม  วัด หมู  6 ตําบลประศุก 
โรงเรียนวัดดอกไม  โรงเรียน หมู  2 ตําบลประศุก 
โรงเรียนวัดปลาไหล  โรงเรียน หมู  3 ตําบลประศุก 
โรงเรียนวัดสวางอารมณ  โรงเรียน หมู  9 ตําบลประศุก 
โรงเรียนวัดเสือขาม  โรงเรียน หมู  6 ตําบลประศุก 
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5.4 ทําเนียบภาคีเครือขาย 
ท่ีรวมสนับสนนุการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ของ ศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภออินทรบุรี 

 

ประเภทของภาคีเครือขาย ท่ีตั้ง การมีสวนรวม 
เทศบาลอําเภออินทรบุรี  ต.อินทรบุรี -สนับสนุนขอมูล/สารสนเทศ 

-คาวัสดุ  อุปกรณในการพัฒนา กศน.ตําบล 
เทศบาลตําบลทับยา ต.ทับยา -สนับสนุนขอมูล/สารสนเทศ 

-คาวัสดุ  อุปกรณในการพัฒนา กศน.ตําบลทับยา 
องคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี ต.อินทรบุรี -สนับสนุนขอมูล/สารสนเทศ 

-คาวัสดุ  อุปกรณในการพัฒนา กศน.ตําบลอินทรบุรี 
องคการบริหารสวนตําบลประศุก ต.ประศุก -สนับสนุนสถานท่ีจัดต้ัง กศน.ตําบลประศุก 

-สนับสนุนขอมูล/สารสนเทศ 
-คาวัสดุ  อุปกรณในการพัฒนา กศน.ตําบลประศุก 

องคการบริหารสวนตําบลหวยชัน ต.หวยชัน -สนับสนุนสถานท่ีจัดต้ัง กศน.ตําบลหวยชัน 
-สนับสนุนขอมูล/สารสนเทศ 
-คาวัสดุ  อุปกรณในการพัฒนา กศน.ตําบลหวยชัน 

องคการบริหารสวนตําบลน้าํตาล ต.น้ําตาล -สนับสนุนขอมูล/สารสนเทศ 
-คาวัสดุ  อุปกรณในการพัฒนา กศน.ตําบลน้ําตาล 
-สนับสนุนสถานท่ีดําเนนิการสอบปลายภาคของ
นักศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

องคการบริหารสวนตําบลทางาม ต.ทางาม -สนับสนุนสถานท่ีจัดต้ัง กศน.ตําบลทางาม 
-สนับสนุนขอมูล/สารสนเทศ 
-คาวัสดุ  อุปกรณในการพัฒนา กศน.ตําบลทางาม 
-สนับสนุนสถานท่ีสอบและคณะกรรมการ
ดําเนินการสอบปลายภาคของนักศึกษาข้ันพื้นฐาน 

องคการบริหารสวนตําบลชีน้ําราย ต.ชีน้ําราย -สนับสนุนสถานท่ีจัดต้ัง กศน.ตําบลชีน้ําราย 
-สนับสนุนขอมูล/สารสนเทศ 
-คาวัสดุ  อุปกรณในการพัฒนา กศน.ตําบลชีน้ําราย 

องคการบริหารสวนตําบลทองเอน ต.ทองเอน -สนับสนุนขอมูล/สารสนเทศ 
-คาวัสดุ  อุปกรณในการพัฒนา กศน.ตําบลทองเอน 
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ทําเนียบภาคีเครือขายท่ีรวมสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

ของ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภออินทรบุรี 

 
 

ประเภทของภาคีเครือขาย ท่ีตั้ง การมีสวนรวม 
องคการบริหารสวนตําบล
โพธ์ิชัย 

ต.โพธ์ิชัย -สนับสนุนสถานท่ีจัดต้ัง กศน.ตําบลโพธ์ิชัย 
-สนับสนุนขอมูล/สารสนเทศ 
-คาวัสดุ  อุปกรณในการพัฒนา กศน.ตําบลโพธ์ิชัย 

ศูนยสามวยั ต.ทับยา สนับสนุนสถานท่ีจัดต้ัง กศน.ตําบลทับยา 
-สนับสนุนขอมูล/สารสนเทศ 
-คาวัสดุ  อุปกรณในการพัฒนา กศน.ตําบลน้ําตาล 

วิทยาลัยการอาชีพอินทรบุรี ต.หวยชัน -สนับสนุนสถานท่ีสอบและคณะกรรมการดําเนินการสอบ
ปลายภาคของนักศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

โรงเรียนไผดํา ต.ทองเอน -สนับสนุนสถานท่ีสอบและคณะกรรมการดําเนินการสอบ
ปลายภาคของนักศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

โรงงานโนเบล ต.โพธ์ินางดํา -สนับสนุนสถานท่ีดําเนนิการสอบปลายภาคของนักศึกษา
ข้ันพื้นฐาน 

โรงเรียนวัดโบสถ ต.อินทรบุรี -สนับสนุนสถานท่ีสอบและคณะกรรมการดําเนินการสอบ
ปลายภาคของนักศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

โรงเรียนอินทรบุรี ต.อินทรบุรี -สนับสนุนสถานท่ีสอบและคณะกรรมการดําเนินการสอบ
ปลายภาคของนักศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

วัดราษฎรบํารุง ต.น้ําตาล -สนับสนุนสถานท่ีดําเนนิการสอบปลายภาคของนักศึกษา
ข้ันพื้นฐาน 

สถานีตํารวจภธูรอําเภอ
อินทรบุรี 

ต.อินทรบุรี -สนับสนุนวิทยากรรวมจัดกจิกรรมการศึกษาตอเนื่อง 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ประจําตําบล 

ต.อินทรบุรี,ต.น้ําตาล
,ต.ทองเอน,ต.ประศุก
,ต.ทางาม,ต.หวยชัน
,ต.ชีน้ําราย,ต.ง้ิวราย,  
ต.ทับยา,ต.โพธ์ิชัย 

-สนับสนุนวิทยากรรวมจัดกจิกรรมการศึกษาตอเนื่อง 



37 
 

 
6. เกียรติยศ  ชื่อเสียง  และผลงาน / โครงการดีเดนของสถานศึกษา 

1.    สถานศึกษาพอเพียง  ระดับประเทศ ป  2552  จากเครือขายศูนยขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง 
กระทรวงศึกษาธิการ 

2.    ศูนยการเรียนชุมชนตนแบบตําบลชีน้ําราย ดาน ศูนยการเรียนชุมชนมีชีวิตของจังหวัด สิงหบุรี           
ป  2551 สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสิงหบุรี 

3.    นางจรัญญา  พึ่งสุริยวงศ  ไดรับเข็มเชิดชูเกียรติ(เข็มเงิน) ป 2550 ครู กศน.จากสํานักงานสงเสริม  
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

4. นายนรินทร  เศรษฐวานิช , นางนกนอย   กาญจนาและนางกัลยา  ศรีรักษ  ไดรับเข็มเชิดชูเกียรติ         
( เข็มทองแดง) ป 2550  จากสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

5. นางกัลญา  ศรีรักษ , นางสาวพินทพวา บุญคง, นางสาวพรรณี  บุญเอ่ียม ไดรับ เข็มการพัฒนา
สมรรถนะครูกศน.ตําบล ประจําปงบประมาณ  2554   จากสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
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สรุปผลการประเมินตนเอง 

 
ผลการประเมินตนเอง ป 2552    

 

                                                                  มาตรฐาน ผลการประเมิน
ตนเอง ป 2552 

 
1.ผูเรียน /ผูรับบริการ มีความรูความสามารถ เจตคติ และทักษะตามจดุหมาย ของ
หลักสูตร/กิจกรรม 

85 % 
(ดี) 

2.ผูเรียน/ผูรับบริการมีทักษะในการเรียนรู  85 % 
(ดี) 

3.ผูเรียน มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของสังคม 85 % 
(ดี) 

4.จัดกระบวนการเรียนรู ท่ีเนนผูเรียน/ผูรับบริการเปนสําคัญ 85.83 % 
(ดี) 

5.การบริหารจดัการ การศึกษานอกโรงเรียนมีประสิทธิภาพ 85 % 
(ดี) 

6.ครูและบุคลากรมีความสามารถในการปฏิบัติงาน การศึกษานอกโรงเรียน 78% 
(ดี) 

7.ผูบริหาร มีสมรรถนะในการบริหารองคกร  92.50 % 
(ดีมาก) 

8.สถานศึกษามีหลักสูตร/กิจกรรม ส่ือและแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย 86.33 % 
(ดี) 

9.เครือขายรวมจัดหรือสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษานอกโรงเรียน 95 % 
(ดีมาก) 

คาเฉล่ีย 86.40 % 
(ดี) 
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ผลการประเมินตนเอง ป 2553 ป 2554 และผลประเมินโดยตนสังกัด ป 2553 

 
มาตรฐาน 

 
ผลการประเมิน

ตนเอง 

 
ผลการประเมินตนเอง

โดยตนสังกัด 
ป 2553 ป2553 ป2554 

1.ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย วัตถุประสงค      
กลยุทธและแผนพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

3.6 
ดี 

4.67 
ดีมาก 

4.33 
ดี 

2.การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 4.1 
ดี 

3.86 
ดี 

2.57 
พอใช 

3.การจัดการศึกษานอกระบบประเภทการศึกษาตอเนื่อง 3.8 
ดี 

4.20 
ดี 

3.40 
พอใช 

4.การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 4 
ดี 

4.5 
ดีมาก 

4.75 
ดีมาก 

5.การบริหารจดัการ 4.05 
ดี 

4.5 
ดี 

4.16 
ดี 

6.การทํางานรวมกับภาคีเครือขาย 4 
ดี 

4.50 
ดี 

5 
ดีมาก 

คาเฉล่ีย 3.92 
ดี 

4.37 
ดี 

4.03 
ดี 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง ยอนหลัง 3  ป 
 

คาเฉล่ีย 
 

ป 2552 
86.40 % (ดี) 

 

ป 2553 
3.92 ( ดี ) 

 

ป 2554 
4.37 ( ดี ) 
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สรุปผลการประเมินภายนอกรอบสอง  ของ สมศ. ป  พ.ศ.2551 

 

มาตรฐาน ระดับคะแนน ระดับคุณภาพ 
1.ปรัชญา วัตถุประสงค กลยุทธ 
และแผนการจดัการศึกษา 

3.67 (4.59) ดีมาก 

2.การจัดการศึกษาข้ันพืน้ฐาน
นอกระบบ 

2.80 (3.5) ดี 

3.การจัดการศึกษาเพื่อพฒันา
อาชีพและทักษะชีวิต 

3.75 (4.69) ดีมาก 

4.การบริหารจดัการ 3.50 (4.38) ดีมาก 
5.การประกันคุณภาพภายใน 3.75 (4.69) ดีมาก 

คาเฉล่ีย 3.49 (4.36) ดี 
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บทท่ี 2 
การประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา 

  
การประกันคุณภาพการศึกษา เปนภารกิจท่ีสําคัญยิ่งของสถานศึกษา ท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม ( ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2545  และถือเปนสวนหนึ่งในกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่จะตองปฏิบัติโดยมุงใหผูเรียน/ผูรับบริการไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  ถือเปนเปาประสงค
หลักของสถานศึกษาท่ีจะตองจัดการศึกษาใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542       
และในมาตรา  4ไดใหความหมายการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาวา เปนการประเมินผลและการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของสถานศึกษา หรือ
โดยหนวยงานตนสังกัดท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแลสถานศึกษา   การพัฒนาคุณภาพภายในองคกร  เปนหัวใจสําคัญ
ท่ีสุดของกระบวนการคุณภาพทางการศึกษา  เพราะการศึกษาเปนกิจกรรมท่ีมีบทบาทสําคัญ ท้ังครูผูสอนและ
ผูเรียน การที่จะใหเกิดคุณภาพไดตองอาศัยความต้ังใจ ความรับผิดชอบ ความรวมมือ และความพยายามของ
บุคลากรโดยเฉพาะครูผูสอน สวนสภาพแวดลอมจะตองเอ้ือตอการจัดการเรียนรูจึงจะทําใหเกิดคุณภาพได 
การพัฒนาคุณภาพท่ีไดผลจึงเปนกิจกรรมภายในของแตละองคกร  ท่ีจะตองดําเนินการ    เชน   การปฏิรูป
มาตรฐานการบริหาร(Service Standards Reforms) การกําหนดตัวช้ีวัดผลการทํางานหลัก  (Key-Performance 
Indicator)  การติดตามผลการปฏิบัติงาน (Performance Monitoring) เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกร 
(Effectiveness) รวมถึงการวัดผลการปฏิบัติงาน (Performance Measurement) ท่ีมีประสิทธิภาพ
(Efficiency)การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน  (Performance Auditing) ท่ีจะสงผลใหสามารถวัดคุณภาพในการ
ใหบริการ (Service Quality) ได และอาจใชวิธีการสูความเปนเลิศหรือการเทียบงานกับองคกรที่ประสบ
ผลสําเร็จท่ีเรียกวา “Benchmarking”  โดยการวางแผนกลยุทธ  (Strategic Planning)  เพื่อนําไปสูการพัฒนา
คุณภาพองคกร การเปรียบเทียบผลของงานใหดีข้ึนและสามารถเปรียบเทียบไดกับผลการปฏิบัติงานของ
องคกรท่ีเปนตัวเทียบ ท่ีเรียกวา“BestPractice”ตลอดจนการประเมินตนเอง การมีสวนรวมของผูมีสวน
เกี่ยวของ  (Stakeholders) ในการใหการสนับสนุน การสรางแรงจูงใจ การใหรางวัลเพื่อใหการทํางานเปนไป
อยางมีคุณภาพ 
   การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยกําหนด
มาตรฐานและตัวช้ีวัดของแตละมาตรฐานเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานโดยใชแนวคิด TOPSTAR  ของ 
นายแพทยยงยุทธ วงศภิรมยศานต์ิ และคณะ ซ่ึงมีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ 
   1. Thinkging over : เปนการทําความเขาใจและมองภาพรวมของการประกันคุณภาพใน
สถานศึกษา ทําความเขาใจกับระบบตาง ๆ ในสถานศึกษา ท้ังระบบหลักและระบบสนับสนุนและ 
ความสัมพันธระหวางระบบกับมาตรฐาน 

2. Planning : เปนข้ันตอนการเตรียมการเพื่อการวางแผนการดําเนินการในการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา วามีข้ันตอนอะไรบาง จะดําเนินการอยางไร โดยใชหลักการวางระบบคุณภาพตาม
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แนวคิด Deming cycle ( PDCA ) และการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการเพื่อนําไปสู
ระบบคุณภาพ 
   3. System : เปนการวางระบบการทํางานท่ีชัดเจนในสถานศึกษาท้ังระบบหลักและระบบ
สนับสนุนทํา Flow chart ในระบบตาง ๆ การระบุความสัมพันธของข้ันตอนการทํางานกับมาตรฐาน การทํา
คูมือระบบเพื่อเปนแนวปฏิบัติท่ีมีมาตรฐานการทํางานท่ีคงท่ีและเปนปรนัย 
    4.Team : เปนการสรางทีมงาน โดยท่ัวไปแบงออกเปนทีมนํา หมายถึงทีมท่ีมีหนาท่ีในการ
กําหนดยุทธศาสตร นโยบาย และชวยในการตัดสินใจในเร่ืองตาง ๆ ทีมทํา หมายถึงทีมท่ีรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานในแตละระบบ  โดยทํางานตามคูมือระบบ ทีมพัฒนา หมายถึง ทีมวิชาการที่ทําหนาท่ีในการ
ถายทอด แลกเปล่ียนเรียนรู ความรูและประสบการณในการทําประกันคุณภาพระบบตาง ๆ  นอกจากจะ
มอบหมายงานแลว ยังตองพัฒนาทีมงานใหมีความรูพรอมท่ีจะทํางานดวยระบบคุณภาพ 

นายแพทยยงยุทธ วงศภิรมยศานต์ิ  (2547)  อางอิงจาก แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา
นอกโรงเรียน สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน,2547  ใหความหมายคําวา ระบบ ประกอบดวยหลาย 
ๆ กระบวนการ กระบวนการประกอบดวยชุดของกิจกรรมท่ีดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยสรุป ระบบ หมายถึง 
ชุดหรือกลุมขององคประกอบตาง ๆ ท่ีมีความสัมพันธเกี่ยวเนื่องกันภายในขอบเขตใดขอบเขตหนึ่ง เพื่อทํา
หนาท่ีอยางใดอยางหนึ่งตามวัตถุประสงคของการจัดลําดับความสัมพันธขององคประกอบนั้น ๆ  

สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ไดพัฒนาและประยุกต
ระบบเขากับบริบทการทํางานของสถานศึกษา กศน.มาอยางตอเนื่อง โดยกําหนดระบบการทํางานภายใน
สถานศึกษา 2 ระบบหลัก  และ 8 ระบบยอย ดังนี้ 

 
ระบบหลัก  

   1) ระบบจัดการเรียนรู  เปนกระบวนการจัดการเรียนรูในแตละหลักสูตรหรือกิจกรรมท้ังท่ี
สถานศึกษาดําเนินการเองหรือใหเครือขายดําเนินการ  เพื่อนําไปสูจุดหมายปลายทางของการจัดการศึกษา  ซ่ึง
จะตองพิจารณาต้ังแตข้ันแรกท่ีผูเรียนแตละคนเขาสูหลักสูตรหรือโปรแกรมการเรียนรู จนกระท้ังผานการวัด
และประเมินผลจนจบหลักสูตรหรือโปรแกรมนั้น ๆ 
   2) ระบบบริการและดูแลชวยเหลือผู เรียน  เปนกระบวนการท่ีมุงพัฒนาและสงเสริม
ความสามารถผูเรียนตามศักยภาพ โดยมีผูเรียน ผูรับบริการเปนผูขับเคล่ือนรวมกับสถานศึกษา เนนการสราง
เสริมบุคลิกภาพ การเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม โดยใหบริการแนะแนว การแลกเปล่ียนเรียนรู การเขารวม
กิจกรรมชุมชนและการสนับสนุนดานทุนเพื่อการศึกษา 

 
  การประกันคุณภาพ ซ่ึงดําเนินการประเมินผล ตรวจสอบคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาใหเปนท่ียอมรับของผูเรียนและผูเกี่ยวของ   การประกันคุณภาพของศูนย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภออินทรบุรี  ไดใชมาตรฐานการศึกษานอกระบบและ
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การศึกษาตามอัธยาศัย 6 มาตฐาน 27 ตัวบงช้ี .  ซ่ึงประกาศไว ณ วันท่ี  31  มกราคม 2553 เปนมาตรฐานในการ
จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ใหเกิดคุณภาพ      
                           ดังนั้น  ในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอําเภออินทรบุรี  จึงดําเนินการอยางเปนระบบ  ดังนี้ 
การดําเนินการประกันคุณภาพภายใน 

 
1. การสรางความเขาใจกับบุคลากร 

               สรางความเขาใจกับครู กศน. และผูปฏิบัติงานทุกคนเพื่อใหมีความเขาใจแนวทางการประกันคุณภาพ
การศึกษา เกี่ยวกับหลักการ  เจตนารมณและแนวคิด การประกันคุณภาพการศึกษา ตรงกันและทํางานไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
  สรางทีมงานประกันคุณภาพของสถานศึกษาศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภออินทรบุรี   ทีมงานประกันคุณภาพ มี 3  ทีมหลัก  คือ   ทีมนํา   ทีมทํา และทีมพัฒนา  เปนทีมภายในศูนย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภออินทรบุรี โดยทีมทํามีหลายทีมเนื่องจากจะตอง
รับผิดชอบในในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย แตละหลักสูตรหรือกิจกรรม  
  

2. การตั้งคณะทํางาน 
                ทีมนํา ไดแก  ทีมผูบริหารซ่ึงเปนทีมท่ีมีบทบาทในการ  กําหนดทิศทางการพัฒนาและนําเพื่อเกิด
การเปล่ียนแปลงในสถานศึกษา  ขณะเดียวกันก็มีบทบาทในการเสริมสรางพลังรวมในการทํางานใหทุกคน 
                ทีมทํา ไดแกบุคลากรทุกคนมีบทบาทหนาท่ีในการพัฒนาคุณภาพในระบบยอยตางๆ  ท่ีตนเองมี
สวนรวมและรับผิกชอบ  โดยมีบทบาทในการรวมวางแผน รวมมือปฏิบัติ รวมประเมินผล และรวมกัน
ปรับปรุง พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา  
                ทีมพัฒนาคุณภาพ   ไดแก  ทีมบุคลากรท่ีคัดเลือกมา  โดยใหมีบทบาทในการสนับสนุนประสานงาน  
และคอยชวยเหลือใหกับทีมอ่ืน ๆ  รวมท้ังวิเคราะหและดําเนินการเชิงกลยุทธใหเกิดการพัฒนาระบบคุณภาพ
ข้ึนมา  และปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง 
  จัดใหมีการประชุมบุคลากรภายในหนวยงานกอน จากนั้นไดมีคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการประกัน
คุณภาพ  จัดใหการประชุมเชิงปฏิบัติการ  การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ใหแกผูเกี่ยวของ  เพื่อ
รับทราบขอมูล สรางความรู ความเขาใจในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาไดอยางถูกตอง  
ตามคําส่ังศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภออินทรบุรีท่ี 130 / 2554   เร่ือง   แตงต้ัง
คณะกรรมการผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามอบหมายหนาท่ีดําเนินงานตามมาตรฐาน 
และตัวบงช้ี   ดังนี้ 
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1. คณะกรรมการอํานวยการและท่ีปรึกษา  (ทีมนํา) มีหนาท่ี  ควบคุม กํากับการดําเนินการจดัต้ังระบบ
ประกันคุณภายในสถานศึกษา   ศึกษา คนควา สนับสนนุ การดําเนินงาน กําหนดกรอบแนวคิด  ออกแบบ
กิจกรรมการรายงานการประเมินตนเอง ตามมาตรฐาน และตัวบงช้ี  ปรับปรุงและพัฒนาระบบคุณภาพ
การศึกษา ไดแก   
 1.1  นางฐิติมาภรณ พึ่งสุข          ผูอํานวยการ  หัวหนา 
 1.2  นางกมลวรรธน หาญพานิช ครู คศ. 3  คณะทํางาน 
 1.3  นางสาวพนิทพวา บุญคง           ครู กศน.ตําบล  คณะทํางาน 
 1.4  นางสาวสุวพร สามงามออง ครู กศน.ตําบล  คณะทํางาน 

2. คณะกรรมการผูรับผิดชอบงานตามาตรฐาน  (ทีมทํา)  มีหนาท่ี   รับผิดชอบในการจดัทํารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) การวเิคราะหองคกร การจัดเก็บขอมูลรายมาตรฐาน และตัวบงช้ี ตามเกณฑการ
พิจารณา 6 มาตรฐาน 27   ตัวบงช้ี การเก็บรวบรวมเอกสารหลักฐานรายมาตรฐาน 

 2.1  มาตรฐานท่ี  1 ปรัชญา  วิสัยทัศน  พนัธกิจ  เปาหมาย  วัตถุประสงค  กลยุทธและแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา    ประกอบดวย 

 2.1.1 นางสาวพินทพวา บุญคง           ครู กศน.ตําบล               หัวหนา 
 2.1.2 นางสาวสุวพร สามงามออง ครู กศน.ตําบล  คณะทํางาน 

2.2   มาตรฐานท่ี  2  การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน           ประกอบดวย 
 2.2.1  นายนรินทร เศรษฐวานิช    ครูอาสาสมัคร                      หัวหนา 
 2.2.2 นางสาวลัดดาวัลย ศรีจันทร    ครู กศน.ตําบล       คณะทํางาน 
 2.2.3 นางสาวกนกวรรณ ปราสาทแกว    ครู กศน.ตําบล  คณะทํางาน 

2.3  มาตรฐานท่ี  3  การจัดการศึกษานอกระบบประเภทการศึกษาตอเนือ่ง   ประกอบดวย 
 2.3.1  นางนกนอย กาญจนา ครูอาสาสมัคร หัวหนา 
 2.3.2  นางสาวมารตี แจงเนยีม            ครู กศน.ตําบล     คณะทํางาน 
 2.3.3  นางสาวพรรณี บุญเอ่ียม ครู กศน.ตําบล คณะทํางาน 
              2.4  มาตรฐานท่ี  4  การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย   ประกอบดวย  
 2.4.1 นางสาวพิมลพรรณ    วัฒนาธร             ครูอาสาสมัคร      หัวหนา 

 2.4.2 นางกัลญา     ศรีรักษ    ครู กศน.ตําบล  คณะทํางาน 
 2.4.3 นางสาวสุนิษา    โพธ์ิกลีบ    บรรณารักษอัตราจาง    คณะทํางาน 
2.5  มาตรฐานท่ี  5   การบริหารจัดการ  ประกอบดวย 

 2.5.1  นางจรัญญา พึ่งสุริยวงษ ครูอาสาสมัคร หัวหนา 
 2.5.2  นางสาวสุนิษา  โพธ์ิกลีบ บรรณารักษอัตราจาง    คณะทํางาน  
               2.6 มาตรฐานท่ี 6   การทํางานรวมกับภาคีเครือขาย   ประกอบดวย 
 2.6.1  นางกมลวรรธน หาญพานิช ครู คศ. 3             หัวหนา 
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3.  คณะกรรมการงานวิชากร (ทีมพัฒนา)   มีหนาท่ี ปฏิบัติงานดานวิชาการ   การจัดทําแผนพัฒนาการจัด 

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สรางเคร่ืองมือ และการจัดทําเอกสารรายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา 
 ประกอบดวย 
 3.1  นางฐิติมาภรณ พึ่งสุข          ผูอํานวยการ  หัวหนา 
 3.2 นางสาวพนิทพวา บุญคง           ครู กศน.ตําบล               หัวหนา 
 3.3 นางสาวสุวพร สามงามออง ครู กศน.ตําบล  คณะทํางาน 
 

 
3. การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

                 การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของศูนยการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภออินทรบุรี  เปนการจัดทําแผนโดยวิเคราะหสภาพท่ีเปนอยูของศูนย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภออินทรบุรี  ดูวามีระบบการทํางานเปนอยางไร  คุณภาพ
ของผูเรียนเปนอยางไร   มีการดูแลชวยเหลือผูเรียนใหสามารถเรียนรูไดดีหรือไม มีการวิเคราะหเชิงกลยุทธใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางไร กําหนดวิสัยทัศนท่ีตองการ กําหนดระบบการทํางานในสถานศึกษาคือกล
ยุทธการทํางานของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภออินทรบุรี รวมท้ังจัดทํา
แผนปฏิบัติการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ
อินทรบุรี  โดยบูรณาการแผนพัฒนาการจัดการศึกษากับแผนงานปกติท่ีศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภออินทรบุรี  มีการดําเนินการดังตอไปนี้ 
 -   เตรียมการจัดทําแผนพัฒนาการจัด กศน.โดยแตงต้ังคณะทํางาน  ทําความเขาใจในบทบาท
หนาท่ีและวางแผนการทํางาน 
 -   เตรียมขอมูลเพื่อจัดทําแผนพัฒนาการจัด กศน.โดย รวบรวมขอมูลจากระบบสารสนเทศ
ของสถานศึกษา ขอมูลความตองการของกลุมเปาหมายในชุมชน และขอมูลจากแผนยุทธศาสตรพัฒนาอําเภอ/
จังหวัด 
 -   วิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน และภายนอกองคกร เพื่อกําหนดแผนกลยุทธในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภออินทรบุรี  ดําเนินการโดยวิธี  
 SWOT Analysis   
 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในของสถานศึกษาเพื่อดูจุดแข็ง (Strengths) และจุดออน 
(Weakness) โดยพิจารณาท้ังประเด็นท่ีเปนจุดแข็งและจุดออนของสถานศึกษาตามสภาพความเปนจริง            
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกของสถานศึกษาเพื่อดูโอกาส (Opportunity) และภาวะคุกคาม / อุปสรรค 
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(Threats)   เพื่อกําหนดวิสัยทัศนของสถานศึกษาโดยวิเคราะหวาสถานศึกษามีโอกาสและศักยภาพในการจัด 
กศน.อยางไร  
 กําหนดเปาหมายและผลผลิตของสถานศึกษาโดยพิจารณาจากบทบาท  อํานาจ  หนาท่ี  
ภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย วางระบบการทํางานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายและผลผลิตท่ีกําหนดโดยนําระบบ
คุณภาพของสถานศึกษาเขามาเปนกลไกในการทํางาน  จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา กศน.โดยกําหนด
งาน / โครงการตาง ๆ ของสถานศึกษาท่ีกอใหเกิดผลผลิตท้ังระบบหลักและระบบสนับสนุน จัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําปโดยกําหนดรายละเอียดการทํางานเปนป ๆ จากแผนพัฒนาการจัดการศึกษา กศน.และจัดระบบ
ติดตามตรวจสอบการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  
  

4. การจัดทําคูมือ 
                   จัดทําคูมือระบบการทํางานของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภออินทร
บุรี เปนการกําหนดรายละเอียดของข้ันตอนการทํางานของแตละระบบ  สาระสําคัญในคูมือระบบการทํางาน
ภายในของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภออินทรบุรี  ประกอบดวยคําอธิบายระบบ
หลักและระบบสนับสนุนท้ัง  8  ระบบ  ท้ังนี้ความสัมพันธของระบบการทํางานแตละระบบกับมาตรฐานและ
ตัวช้ีวัดจะเปนกรอบในการพิจารณาวาระบบทั้งหมดครอบคลุมมาตรฐาน กศน. ท่ีกําหนดไดผังระบบงาน 
(Flow Chart) เปนการเขียนกระบวนการทํางานแตละระบบที่บุคลากรภายในสถานศึกษารวมกันออกแบบ
เพื่อใหเห็นกระบวนการทํางานต้ังแตตนจนจบโดยใชขอความส้ัน ๆ ท่ีมีความหมาย ผังระบบงานจะทําให
ชัดเจนในข้ันตอนการดําเนินงานซ่ึงจะเปนภาพท้ังหมดของระบบงาน 
                  การออกแบบคูมือระบบการทํางานภายในของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภออินทรบุรี  โดยหลักการแลวระบบประกอบดวยกระบวนการทํางานตาง ๆ แตกระบวนการทํางานจะมี
วิธีการข้ันตอนการทํางาน  ดังนั้น  เม่ือสถานศึกษามีผังระบบงานแลว  ได กําหนดวิธีการ  ข้ันตอนการทํางานท่ี
เปนมาตรฐานในแตละกระบวนการ โดยรวมกันคิดวาถาทํางานตามวิธีการที่เปนมาตรฐานนี้แลวจะไดงานท่ีมี
คุณภาพและการท่ีจะบอกวามีคุณภาพจําเปนตองมีตัวช้ีวัดความสําเร็จและพิจารณาวาคุณภาพมาจากอะไร  เพื่อ
นําไปสูการกําหนดเกณฑการประเมินตอไป เชน รอยละของกลุมเปาหมายมีความพึงพอใจ  รอยละของ
แบบสอบถามหรือเอกสารมีความครบถวนสมบูรณ  เปนตน  รวมท้ังจะตองบอกวามีหลักฐานอะไรเพ่ือยืนยัน
วาไดทําตามกระบวนการนั้นๆ  
 การดําเนินงานตามคูมือ  ระบบการทํางานภายในของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภออินทรบุรี เปนภารกิจในข้ันตอนท่ี 5 ของเสนทางสูการประกันคุณภาพ (Road Map) ของศูนย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภออินทรบุรี หลังจากท่ีศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภออินทรบุรี ไดจัดทําคูมือระบบการทํางานภายในสถานศึกษาแลวก็ดําเนินการตาม
คูมือระบุข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือระบบนี้ ผูปฏิบัติงานทุกระดับปฏิบัติงานโดยใชวงจรเดมมิ่ง (PDCA) 
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มีการตรวจสอบทบทวนการดําเนินงานดวยตนเอง และสลับกันตรวจโดยใชวงจรคุณภาพเชนเดียวกัน ซ่ึงการ
ดําเนินงานตามวงจรเดมม่ิง มีดังนี้ 
 
การทํางานแบบ  PDCA 
     P : Plan  การวางระบบ  สถานศึกษาจะตองมีแผนพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและศึกษาตาม
อัธยาศัย ซ่ึงในแผนพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและศึกษาตามอัธยาศัยจะตองมีการกําหนดเปาหมาย  
ยุทธศาสตร  เพื่อเปนทิศทางในการทํางานใหบรรลุตามมาตรฐานการศึกษา  สําหรับการประกันคุณภาพของ
สถานศึกษาจะกําหนดให   มีผูรับผิดชอบ  ระยะเวลา  งบประมาณ  ทรัพยากร  ท่ีตองใช ซ่ึงมีท้ังแผนระยะส้ัน
และแผนระยะกลางไดแก  แผนพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและศึกษาตามอัธยาศัย แผนกลยุทธ เปน
แผนท่ีครอบคลุมการดําเนินงานท้ังหมดของสถานศึกษาเพื่อใชเปนแผนแมบทสําคัญในการกําหนดทิศทางใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปสูเปาหมายภาย       ในระยะเวลาที่กําหนด  3  ป จากแผนดังกลาว นํามากําหนด
เปนแผนปฏิบัติการประจําป  จากแผนปฏิบัติการประจําป  อาจมีการจัดทําแผนยอย ๆ ซ่ึงจะนําไปสูการทํางาน
ท่ีเปนระบบ  มีข้ันตอน  หรือวิธีปฏิบัติงาน  หรือกิจกรรมที่ชัดเจน  ซ่ึงผูท่ีรับผิดชอบแตละระบบยอย  หรือแต
ละกิจกรรมในระบบจะตองนําไปวาง แผนในแตละระบบยอย  หรือแตละกิจกรรมดังกลาว เพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดกับผูเรียนหรือผูรับบริการ 
     D : DO การปฏิบัติตามแผน  การวางแผนท่ีดี มีความเหมาะสม สอดคลองกับผูปฏิบัติรวมท้ังปจจัย
ท่ีเกี่ยวของอ่ืน ๆ แลว เทากับงานนั้นไดสําเร็จลุลวงไปแลวคร่ึงหนึ่ง ดังนั้นในข้ันตอนนี้ทุกคนตองปฏิบัติงาน
ตามแผนของสถานศึกษา และแผนยอยของตน ผูบริหารสถานศึกษาจึงตองมีหนาท่ีใหการสงเสริมสนับสนุน
ใหบุคลากรทํางานอยางมีความสุข มีการจัดส่ิงอํานวยความสะดวก จัดหาทรัพยากรใหเพียงพอ มีการกํากับ
ติดตามใหขวัญกําลังใจแกผูปฏิบัติงาน 
     C : Check  การตรวจสอบหรือประเมินผล  จะตองดําเนินการอยางเหมาะสมเพ่ือใหไดขอมูลท่ีมี
คุณคาสําหรับการจัดทําสารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  การประเมินควร
ดําเนินการอยางเปนระบบ เร่ิมตนต้ังแตการกําหนดกรอบการประเมินวาจะประเมินอะไร ประเมินอยางไร ใคร
เปนผูประเมิน ระยะเวลาประเมิน และการเขียนรายงาน ท้ังนี้เคร่ืองมือและวิธีการท่ีใชในการติดตาม 
ตรวจสอบ เชน การสอบถาม การสัมภาษณ การสังเกตพฤติกรรม การสังเกตกระบวนการทํางาน การ
ตรวจสอบพิจารณาผลงานผูเรียน หลักฐานท่ีสะทอนการปฏิบัติงาน ตัวอยางผลงานและแฟมสะสมงานของ
ผูเรียน การสรางเคร่ืองมือท่ีใช รวบรวมขอมูลไดอยางเหมาะสมและมีระบบการวางแผนการเก็บขอมูลท่ีดีจะ
ทําใหไดขอมูลท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคของการประเมินสามารถนํามาวิเคราะหรายกิจกรรม    ราย
โครงการ  รายระบบการทํางานและสรุปผลภาพรวมของการประกันคุณภาพการศึกษาได 
    A : Action  การนําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน หลังจากประเมินผลการดําเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานการประเมินของสถานศึกษาแลว นําผลการประเมินมาวิเคราะหหาจุดเดน จุดดอยของแตละระบบ 
และพิจารณาวาเกี่ยวของกับบุคคลท่ีรับผิดชอบกลุมใด หรือคนใดบาง แลวจัดประชุมบุคลากรของสถานศึกษา
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แจงผลการวิเคราะห ช้ีแจงรายละเอียดใหทราบและเนนใหบุคลากรทุกคนไดทราบผลการดําเนินการประกัน
คุณภาพอยางตอเนื่อง ระบบการทํางานใดท่ีสถานศึกษาดําเนินการแลวอยูในระดับดี มิไดหมายความวาในป
ถัดไปสถานศึกษาจะยังคงทํากิจกรรมเหมือนปท่ีผานมาอีก แตคงตองรวมกันพิจารณาวาจะรักษาผลการ
ดําเนินงานในระดับดีไวไดอยางไร  
    สวนโครงการ กิจกรรม หรือระบบการทํางานใด ผลการดําเนินงานทําไดไมดี คือตองปรับปรุงแกไข
หรืออาจกลาววาเปนจุดออนของสถานศึกษาซ่ึงตองนํามาพิจารณาหรือปรับปรุง เม่ือบุคลากรผูรับผิดชอบได
ดําเนินการปรับปรุงแกไขในสวนท่ีตนเองรับผิดชอบ ก็ควรจะตองมีการนําแผนของแตละกลุมมาพิจารณา
รวมกันเพื่อกําหนดเปนแผนปฏิบัติการในภาพรวมของสถานศึกษาใหเหมาะสมกับชวงเวลา บุคลากร 
งบประมาณ กิจกรรมข้ันตอนใดสามารถยุบรวมกันไดก็นํามาปรับแผนจัดรวมกัน จะทําใหแนวทางการปฏิบัติ
ตามแผนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและทุกฝายไดรับรูรวมกัน 
  
    5. ประโยชนของการตรวจสอบทบทวนคุณภาพการศึกษา 
  -   สถานศึกษาและผูเกี่ยวของทราบถึงสภาพคุณภาพของการดําเนินงานจัดการศึกษา   จุดเดน 
จุดดอย และภาพรวมของคุณภาพการศึกษา 
  -   ใชเปนขอมูลวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและศึกษาตามอัธยาศัย 
  -  หนวยงานท่ีเกี่ยวของไดขอมูลเพื่อกําหนดแนวทาง วิธีการสงเสริมและพัฒนา สถานศึกษา
ใหมีคุณภาพตามเกณฑ 

 
   6. การสรางระบบการประเมินภายในเปนวัฒนธรรมองคกรคุณภาพ   เม่ือทํางานเปนระบบอยาง

สมํ่าเสมอตอเนื่องแลวผูบริหารและทีมงานท้ังหมดในสถานศึกษาตองสรางวัฒนธรรมการทํางานท่ีเปนระบบ            
      7.  การขอรับการประเมินภายนอกจากหนวยงานท่ีมีหนาท่ีในการประเมิน การดําเนินงานตาม
ระบบการทํางานของสถานศึกษาที่ไดสรางไวอยางสมํ่าเสมอนั้น สามารถตรวจสอบไดดวยกลไกภายใน
สถานศึกษาวาไดมาตรฐานตามท่ีกําหนดไวหรือมีการปรับปรุงพัฒนามาตรฐานจนเปนท่ียอมรับได จะทําให
สถานศึกษามีการทํางานท่ีเปนระบบและพรอมท่ีจะรับการประเมินจากหนวยงานภา 
 
 
 
 
 
                                         มาตรฐาน  ตัวบงชี้ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 6 มาตรฐาน27 ตัวบงชี ้
ประกาศใชวันท่ี   31   มกราคม   2553 



49 
 

มาตรฐาน ตัวบงชี ้
มาตรฐานท่ี  1  
ปรัชญา วิสัยทัศน เปาหมาย 
วัตถุประสงค กลยุทธและ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

1.1 ปรัชญา วิสัยทัศน  เปาหมาย วัตถุประสงค  กลยุทธ  การดาํเนินงานสอดคลอง
กัน  

1.2 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาํป  ครอบคลุมทุกพันธ
กิจ   

1.3 การกํากับ  ติดตามการดําเนนิงานเปนไปตามแผนและนําผลไปใช ในการพัฒนา 
 

มาตรฐานท่ี  2   
การจัดการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน       

2.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   
2.2 การพัฒนาส่ือและแหลงการเรียนรูท่ีสอดคลองกับหลักสูตรและกิจกรรมการ

เรียนรูของผูเรียน 
2.3 การจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
2.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู    
      ตามหลักการจัดการศึกษานอกระบบ 
2.5 คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.6 คุณภาพของพนักงานราชการ ครูอัตราจางและครูสอนเสริม 
2.7 คุณภาพของผูเรียน/ผูสําเร็จการศึกษานอกระบบ 

มาตรฐานท่ี  3   
การจัดการศึกษานอกระบบ
ประเภทการศึกษาตอเนื่อง 

3.1 การพัฒนาหลักสูตรท่ีสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของทองถ่ิน 
3.2 ส่ือและแหลงการเรียนรูสอดคลองกับหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู 
3.3 ครูและผูสอนมีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรูตามหลักสูตร 
3.4 คุณภาพครูและผูสอน 
3.5 คุณภาพของผูเรียน / ผูรับบริการเปนไปตามท่ีหลักสูตรกําหนด 

มาตรฐานท่ี 4  
การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย    

4.1 ส่ือและแหลงเรียนรูมีหลากหลาย เพียงพอและตอบสนองกับความตองการของ
กลุมเปาหมาย 
4.2 กระบวนการจัดการมีคุณภาพเอ้ือตอการเรียนรู 
4.3 คุณภาพของบุคลากรในการจัดการศึกษา 
4.4 ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

มาตรฐานท่ี  5    
การบริหารจัดการ   

5.1 ผูบริหารมีสมรรถนะในการบริหารองคกร 
5.2 คุณภาพของการบริหารจัดการ 
5.3คุณภาพของการพัฒนาคุณภาพบุคลากร 
5.4 คุณภาพการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนางานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย 
5.5 ระบบประกันคุณภาพภายใน 
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5.6 การจัดระบบขอมูลเพื่อการบริหารจัดการ 
มาตรฐานท่ี 6  
ก า ร ทํ า ง า น ร ว ม กั บ ภ า คี
เครือขาย    

6.1 การมีสวนรวมของภาคีเครือขายในการจัดการศึกษานอกระบบ 
     และการศึกษาตามอัธยาศัย 
6.2 การสนับสนุนใหภาคีเครือขายจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี 3 
วิธีการประเมินตนเอง 
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 ข้ันตอนในการประเมินตนเอง มีดังนี ้
1.   การกําหนดวัตถุประสงคของการประเมิน      
              1.1 เพื่อประเมินสภาพความสําเร็จในการจัดการศึกษานอกระบบและการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
ของสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
              1.2 เพื่อนําผลที่ไดไปจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในรอบ
ตอไป 
              1.3 เพื่อรายงานผลการประเมินใหผูเกี่ยวของทราบและเตรียมรับการประเมินภายนอก 
 
2.   ขอบเขตการประเมิน  

2.1 ขอบเขตดานเนื้อหา  
      ในการประเมินตนเองคร้ังนี้  สถานศึกษาทําการประเมินกิจกรรมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยตามภารกิจงาน ประกอบดวย  ดานการบริหารสถานศึกษา ดานการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน   การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ  การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  การศึกษาเพื่อพัฒนา
สังคมและชุมชน และ        ดานการสงเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย  โครงการตามนโยบายเรงดวนตามท่ีไดรับ
มอบหมายจากตนสังกัด   เชน โครงการจัดการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เปนตน 
  2.2 ขอบเขตดานเวลา  

      ในการประเมินตนเองคร้ังนี้  สถานศึกษาไดดําเนินการจัดทํารายงานการประเมินตนเองใน
ปงบประมาณ  2554  (ตุลาคม  2553  ถึง กันยายน 2554  ) 
        2.3 ขอบเขตดานกลุมเปาหมาย    

กลุมเปาหมายในการเก็บรวบรวมขอมูลในการประเมินคร้ังนี้ไดแก  ผูเรียน ผูรับบริการ ผูบริหาร  

คณะครูบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน และเครือขายท่ีมี สวนรวมในการจัดกิจกรรม กศน.  โดยการเก็บขอมูล

กลุมเปาหมายในปงบประมาณ 2554 
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ขอบเขตการประเมิน 

ท่ี มาตรฐาน กลุมเปาหมาย 

1 มาตรฐานท่ี  1 ปรัชญา วิสัยทัศน  วัตถุประสงค  กลยุทธและ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ขาราชการ , พนักงานราชการ , ครูกศน. 

คณะกรรมการสถานศึกษา, ผูนําทองถ่ิน 

ผูนําศาสนา , ผูบริหารองคกรสวนทองถ่ิน 

หัวหนาอนามัย , ผูบริหารสถานศึกษาใน

ระบบ , ผูนํากลุมตางๆในหมูบาน 

2 มาตรฐานท่ี  2   การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน            

ครูท่ีใชหลักสูตร,ผูเรียน,นายจางในสถาน

ประกอบการ,ผูนําชุมชนท่ีเกี่ยวของ 

3 มาตรฐานท่ี  3 การจัดการศึกษานอกระบบประเภทการศึกษา
ตอเนื่อง 
 

ผูเขารวมกิจกรรม พัฒนาทักษะชีวิต 

พัฒนาอาชีพ, พัฒนาสังคมและชุมชน 

4 มาตรฐานท่ี  4   การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย     ผูเรียนและผูรับบริการ 

 

5 มาตรฐานท่ี  5   การบริหารจัดการ   ครู กศน.  กรรมการสถานศึกษา 

   

6 มาตรฐานท่ี  6   การทํางานรวมกับภาคีเครือขาย    เครือขาย 

 

 
3. กรอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน   

3.1  หลักการสําคัญในการประเมิน 
3.1.1 มีการกําหนดองคประกอบคุณภาพ ของการดําเนินงานในแตละกลุมงานโดยใหมีระบบ/กลไก

ในการควบคุม/ตรวจสอบ/ประเมินการดําเนินงาน ในแตละองคประกอบคุณภาพตามขอกําหนดของสํานักงาน
สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประกอบดวยรายงานตรวจสอบ (Audit checklist)       
6 มาตรฐาน และ 27 ตัวบงช้ีคุณภาพ (Quality indicators)   

3.1.2  มีการกําหนดตัวบงช้ีและเกณฑการประเมินคุณภาพ   เปนขอยอย ๆ ท่ีอธิบายตัวบงช้ีใหชัดเจน
และเปนรูปธรรมมากข้ึน  เพื่อชวยใหผูปฏิบัติงานเขาใจความหมายขอบขายของตัวบงช้ีและพิจารณาไดวา
จะตองกํากับตรวจสอบและทบทวนการดําเนินในรูปแบบหรือลักษณะใด  จึงจะทําใหผูเรียน / ผูรับบริการมี
คุณภาพสอดคลองกับมาตรฐานและตัวบงช้ีการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
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 3.1.3   มีกระบวนการดําเนินงาน โดยผูบริหารมีบทบาทในการประเมินตนเองดวยการกํากับดูแลการ
ดําเนินงาน และบุคลากรในหนวยงานทุกคนมีสวนรวมใหขอมูลวิเคราะห และใหขอเสนอแนะ 

3.1.4  มีการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ และดวยวิธีการท่ีหลากหลายตามความเหมาะสมกับ
ระยะเวลา/เนื้อหากิจกรรม และสอดคลองกับประเด็นท่ีประเมิน เพื่อใหไดขอมูลท่ีถูกตองตรงตามความจริง 
ประเมินตนเองดวยการเปรียบเทียบกระบวนการดําเนินงานและผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนกับมาตรฐาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  และเกณฑท่ีกําหนด โดยแบงเปนรายมาตรฐานและตัวบงช้ี    

3.2 ศูนยการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภออินทรบุรี  ประเมินกจิกรรม กศน.ท่ีจดั 
ไดแก กิจกรรมการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ  กิจกรรม
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  กิจกรรมการศึกษาเพื่อพฒันาสังคมและชุมชน และกจิกรรมการเรียนรูตามอัธยาศัย   
การกําหนดกรอบประเมินดังนี้ 

- กิจกรรมการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  ประเมิน กจิกรรมการพบกลุม   การ
วัดผลประเมินผล  โครงงาน การนําเสนอผลงาน 

- กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ  ประเมินการเรียนทักษะอาชีพท่ีเปดสอนใน 
ปงบประมาณ  2554  

- กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต    ประเมินโครงการทักษะชีวติ 
       - กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน ประเมินโครงการพัฒนาสังคมและชุมชน  
              -  กิจกรรมการเรียนรูตามอัธยาศัย ประเมินจากโครงการจัดกิจกรรมของ 

หองสมุดประชาชนอําเภออินทรบุรีท่ีใหบริการ/แหลงเรียนรู 
 

4.  การสรางเคร่ืองมือ 
              ในการสรางเคร่ืองมือในการประเมินคุณภาพการศึกษา มีข้ันตอนดังนี ้
      1. วิเคราะหจุดมุงหมายของการประเมิน เพื่อกําหนดวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลไดตรงกับจุดมุงหมาย 
      2. กําหนดลักษณะขอมูลวามีขอมูลประเภทใดบาง ลักษณะเชนไร เพื่อกําหนดระดับการวัดและ
กําหนดเคร่ืองมือวัดใหตรงจดุมุงหมาย 
 3. พิจารณาวาจะใชเคร่ืองมือ หรือเทคนิคใดในการเก็บรวบรวมขอมูลตาง ๆ เพื่อเกบ็ขอมูลไดตรงกับ
จุดมุงหมาย 
      4. วางแผนในการสรางเคร่ืองมือและการเก็บรวบรวมขอมูล โดยกําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
แตละข้ันตอนไวใหชัดเจน ต้ังแตการศึกษาทฤษฎี หลักการในการสรางเคร่ืองมือประเภทนั้น ๆ  การเขียนขอ
คําถามตาง ๆ การใหผูเช่ียวชาญพิจารณา การทดลองใชและการวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะห   
การปรับปรุง  และการนําไปใชจริง เปนตน 
      5. สรางเคร่ืองมือรวบรวมขอมูลตามทฤษฎี หลักการของการสรางเคร่ืองมือประเภทนั้น ๆ 

6. ทดลองใชเคร่ืองมือ และหาคุณภาพดานความตรง ความเที่ยง และคุณภาพดานอ่ืน ๆ  
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ท่ีจําเปนสําหรับเคร่ืองมือรวบรวมขอมูลประเภทนั้น ๆ ทําการปรับปรุงจนกวาจะมีคุณภาพ  ประชุมช้ีแจง
บุคลากรในการใชเคร่ืองมือ และดําเนินการจัดเก็บรวบรวมขอมูลท่ี เคร่ืองมือท่ีใช มีดังนี ้
     1.  แบบทดสอบ 
     2.  แบบสอบถาม 
     3.  การสัมภาษณ 
    4.  การสังเกต 
 
 5.  การเก็บรวบรวมขอมูล 

5.1. ประชุมช้ีแจงการใชเคร่ืองมือ แกบุคลากรท่ีเกี่ยวของใหเขาใจตรงกัน วาเคร่ืองมือ ประเภทใด ใช
เก็บขอมูลกับใคร และการจัดเก็บขอมูล ไดมีคําส่ังมอบหมายผูรับผิดชอบในการจัดเก็บขอมูล ตามมาตรฐานท่ี
กําหนดไว 
 5.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูลอยางไร เชน แบบบันทึกขอมูลเชิงประจักษ,แบบสอบถาม ,แบบ
สัมภาษณ, แบบสํารวจ,สรุปรายงานผลงานท่ีเกี่ยวของ 
  
6. การดําเนินการเก็บขอมูล 
 การดําเนินการเก็บขอมูล  โดยครู กศน.อําเภออินทรบุรี ดําเนินการจัดเก็บขอมูลและรวบรวมดวย
ตนเอง  
  1. สงแบบสอบถามใหผูเรียนตอบแบบสอบถาม 
  2. การทําใบงานการพบกลุม  กรต.  โครงงาน 
  3. การสอบถาม  สัมภาษณ  ผูเรียน/ผูรับบริการ 
  4. การใชแบบสอบถาม  โดยใหประชาชนในชุมชนตอบแบบสอบถาม 
  5. การจัดกิจกรรม  กศน. โดยกลุมเปาหมายท่ีมารวมกิจกรรม เชน กลุมอาชีพ 
  6. หลักฐาน  หนังสือราชการภายในและภายนอก เชน รายงานการประชุม  คําส่ัง 
 
7.  การวิเคราะหและประเมินผลขอมูล   

 คณะทํางานผูรับผิดชอบนําขอมูลและหลักฐานท่ีไดมาตรวจสอบและวิเคราะหรวมกันตามมาตรฐาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 6   มาตรฐาน  27   ตัวบงช้ี    ขอมูลประกอบการพิจารณา เปน
รายงาน  หรือสรุปผลการปฏิบัติงานตาง ๆ ท่ีแสดงวาสถานศึกษาไดมีการปฏิบัติงาน  ตามโครงการ / กิจกรรม
ในแผนปฏิบัติงานประจําป ท่ีสอดคลองกับปรัชญา  วัตถุประสงคและเปาหมายของสถานศึกษา 

 
เกณฑการใหคะแนน  เปนขอกําหนดท่ีบงบอกใหเห็นถึงผลลัพธของการปฏิบัติงานวา   

เม่ือสถานศึกษาปฏิบัติงานบรรลุตามเกณฑการพิจารณาในแตละตัวบงช้ีจะไดคะแนนเทาไร  
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โดยมีข้ันตอนดังนี ้
   1.ตรวจสอบและใหคะแนนตนเองในแตละ  มาตรฐาน   ตัวบงช้ีและเกณฑการพิจารณา 
   2. คิดคะแนนตัวบงช้ี  ใหตรวจสอบแตละเกณฑการพิจารณาและคําถามวามี หรือ ไมมี  ขอมูลตาม

เกณฑการพิจารณา 
        - ถาตอบวา  มี  ใหตรวจสอบวามีรองรอยหลักฐานสอดคลองกับท่ีกําหนดหรือไม  ถามีและ

สอดคลอง  ได  1  คะแนน 
         - ถาตอบวา  ไมมี  จะตองเรงดําเนินการ   
    3. การคิดคะแนนของมาตรฐาน  นําคะแนนของแตละตัวบงช้ี  มารวมกันแลวหารดวยจํานวนตัว

บงช้ีจะเปนคาเฉล่ียมาตรฐาน  
เกณฑการประเมิน    เปนขอกําหนดท่ีตัดสินวาในมาตรฐานหรือตัวบงช้ีท่ีกําหนด  สถานศึกษามี

มาตรฐานคุณภาพในระดับใดซ่ึไดกําหนดเกณฑการประเมินคุณภาพไว  5  ระดับ  ดังนี้ คือ 
ดีมาก   ดี   พอใช   ควรปรับปรุง และตองปรับปรุง  เกณฑการประเมิน   มี  2  ประเภท  คือ   
 1) เกณฑการประเมินเปนคาคะแนน แบงระดับ ดังนี ้
 คะแนน 1 หมายความวา ตองปรับปรุง 
 คะแนน 2 หมายความวา ควรปรับปรุง 
 คะแนน 3 หมายความวา พอใช 
 คะแนน 4 หมายความวา ดี 
 คะแนน 5 หมายความวา ดีมาก 
 2) เกณฑการประเมินเปนคารอยละ แบงระดับ ดังนี ้

ตํ่ากวารอยละ 50                 ได    1   คะแนน 
รอยละ 50 - 64                 ได  2   คะแนน     
รอยละ 65 - 79    ได   3   คะแนน     
รอยละ 80 - 89              ได  4   คะแนน   

 รอยละ 90 ข้ึนไป    ได   5  คะแนน 
  
7.1  เกณฑการพิจารณาการใหคะแนนรายตัวบงชี้   

       เกณฑการพิจารณาการใหคะแนน  5  เกณฑ  ดังนี้ 
 

คะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1 สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑการพจิารณา  มีขอ 1 
2 สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑการพจิารณา มีขอ1และ มีขอ2 
3 สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑการพจิารณา มีขอ1 ,มีขอ2 และ มีขอ3 
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4 สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑการพจิารณา  มีขอ1,มีขอ2,มีขอ3 
 และ มีขอ4 

5 สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑการพจิารณา  มีขอ1,มีขอ2,มีขอ3, มี
ขอ4  และขอ 5 

   
   เกณฑการ ประเมินระดับตัวบงช้ี  มี  5  ระดับ 
 

 
 
 
7.2 การประเมินระดับมาตรฐาน นําคารอยละของตัวบงช้ีทุกตัวมารวมกนัแลวหาคาเฉลี่ย   นําคาท่ีได

ไปเปรียบเทียบตามเกณฑประเมินคุณภาพระดับมาตรฐาน ดังนี ้
ตองปรับปรุง ควรปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

0 – 1.50 1.51 – 2.50 2.51 – 3.50 3.51 – 4.50 4.51 - 5 
 
 
 

8.  การสรุปและเขียนรายงาน 
เม่ือรวบรวมการวิเคราะหขอมูลเสร็จแลวนาํมาจัดทํารายงานการประเมินตนเองประกอบดวย 
บทท่ี   1  ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
บทท่ี   2  การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
บทท่ี   3  วิธีการประเมินตน 
บทท่ี   4  ผลการประเมินตนเอง 
บทท่ี   5  สรุปผลการประเมินตนเอง และแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

ตองปรับปรุง ควรปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 
1  คะแนน 2   คะแนน 3   คะแนน 4  คะแนน 5 คะแนน 
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บทท่ี  4 
ผลการประเมินตนเอง 

 
  ผลประเมินตนเองตามมาตรฐาน  และตัวบงช้ี  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
จํานวน  6  มาตรฐาน  27  ตัวบงช้ี  มีดังตอไปนี ้

มาตรฐานท่ี 1 ปรัชญา วิสัยทัศน เปาหมาย วัตถุประสงค กลยุทธและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ตัวบงช้ี คาเฉล่ีย ระดับคุณภาพ บรรลุเปาหมาย 

1.1 ปรัชญา วิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาหมาย 
วัตถุประสงค กลยุทธ การดําเนินงานสอด 
คลองกัน 

5 ดีมาก บรรลุเปาหมาย 

1.แผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา และแผน 
ปฏิบัติการประจําป  ครอบคลุมทุกพันธกิจ 

5 ดีมาก บรรลุเปาหมาย 

1.3  การกํากับ ติดตามการดําเนินงาน
เปนไปตามแผนและนําผลไปใชในการ
พัฒนา 

4 ดี บรรลุเปาหมาย 

ภาพรวมมาตรฐานท่ี  1 4.67 ดีมาก บรรลุเปาหมาย 

 
สรุปผลการประเมินสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 1 

  มีระดับคุณภาพ   =    ดีมาก 
คาเฉล่ียระดับคุณภาพของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี   1   =    4.67 
 
ขอมูลความตระหนัก 
ผลสรุปตามเกณฑมาตรฐานที่  1  อยูในเกณฑ  ดีมาก  
เนื่องจากปประมาณ   2554 ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภออินทรบุรี       

ไดมีการดําเนินการประชุมวางแผนและทํางานรวมกนัในรูปแบบการทํางานเปนทีม  และมีการกําหนด ปรัชญา 
วัตถุประสงค  กลยุทธ และแผนพัฒนาการจัดการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและ
แผนปฏิบัติการประจําปท่ีสอดคลองกับ ปรัชญา วัตถุประสงค และนโยบายสถานศึกษา ตามความตองการของ
กลุมเปาหมาย  มุงเนนการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  เพื่อใหการบริหารการจัดการการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 
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ขอมูลความพยายาม 
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภออินทรบุรี ไดรวมกับคณะกรรมการ

สถานศึกษาและภาคีเครือขายรวมกําหนดวิสัยทัศน  พันธกิจ  ปรัชญา  วัตถุประสงค  กลยุทธ  และจัดทํา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และแผนปฏิบัติการประจําปเปนลายลักษณ
อักษร  โดยสอดคลองกับปรัชญา  วัตถุประสงคและแผนพัฒนาที่เกี่ยวของและพระราชบัญญัติการสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและนโยบายการศึกษาของสํานักงาน  กศน.  และมีการปฏิบัติ
ตามแผนปฏิบัติการประจําปครบทุกพันธกิจ  มีการติดตาม  ประเมินผลการดําเนินงานตามแผน  และมีการนํา
ขอมูลและผลการประเมินไปใชในการตัดสินใจและปรับกลยุทธการดําเนินงาน 

หลักฐานประกอบการดําเนนิงาน 
1.  แผนพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กศน.อําเภออินทรบุรี         

พ.ศ.  2553 – 2555 
2. แผนปฏิบัติการประจําป  2554 
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการท่ีมีมติเห็นชอบในแผนพัฒนาการจดัการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย กศน.อําเภออินทรบุรี  พ.ศ. 2553-2554        
4. หนังสือเชิญประชุม  คําส่ังแตงต้ังคณะทํางานคณะกรรมการ 
5. คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการกาํกับติดตามการดําเนินงาน 
6. แผนการกํากับติดตามการดําเนินงาน 
7. รายงานผลการดําเนินงาน  ตามแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / ตัวช้ีวัด 
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มาตรฐานท่ี 2 การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

ตัวบงช้ี คาเฉล่ีย ระดับคุณภาพ บรรลุเปาหมาย 
2.1  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 3 พอใช บรรลุเปาหมาย   
2.2  การพัฒนาส่ือและแหลงการเรียนรูท่ี
สอดคลองกับหลักสูตรและกิจกรรมการ
เรียนรูของผูเรียน 

4 ดี บรรลุเปาหมาย   

2.3  การจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญ 

4 ดี บรรลุเปาหมาย   

2.4  ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ความสามารถในการจดักระบวนการ
เรียนรูตามหลักการจัดการศึกษานอก
ระบบ 

4 ดี บรรลุเปาหมาย   

2.5  คุณภาพของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

4 ดี บรรลุเปาหมาย   

2.6  คุณภาพของพนักงานราชการ  ครู
อัตราจาง  และครูสอนเสริม 

4 ดี บรรลุเปาหมาย   

2.7  คุณภาพของผูเรียน / ผูสําเร็จ
การศึกษานอกระบบ 

4 ดี บรรลุเปาหมาย   

ภาพรวมมาตรฐานท่ี  2 3.86 ดี บรรลุเปาหมาย   
 
สรุปผลการประเมินสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี  2 

  มีระดับคุณภาพ   =    ดี 
คาเฉล่ียระดับคุณภาพของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี   2   =    3.86 
 
ขอมูลความตระหนัก 
ผลสรุปมาตรฐานท่ี   2   อยูในเกณฑ    ดี      
เนื่องจากในปงบประมาณ  2554  ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภออินทรบุรี 

ไดเห็นความสําคัญของการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาและการนําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให
เหมาะสม   และการประเมินความพึงพอใจในการใชส่ือและแหลงเรียนรู  จึงกําหนดนโยบายของสถานศึกษา
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภออินทรบุรี  ใหมีการพัฒนาหลักสูตรท่ีเปดโอกาสให
ชุมชนมีสวนรวม และสนองตอบตอความตองการของผูเรียน  สงเสริมกระบวนการคิด  และการทํางานรวมกัน  
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สงเสริมการใชแหลงเรียนรู  ในรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู ท่ีมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ  เชน การเรียนรู
จากการปฏิบัติจริง  การทําโครงงาน  การเรียนรูดวยตนเอง การจัดกิจกรรมการสอนเสริม   เพื่อใหผูเรียน/
ผูรับบริการ สามารถนํามาประยุกตใชกับตนเองและสังคมได  เนนใหผูเรียน / ผูรับบริการไดพัฒนา 
คุณลักษณะพึงประสงคเร่ืองการมีคุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาพจิตท่ีดี โดยกําหนดรูปแบบของโครงการ 
กิจกรรม  ท่ีสอดคลองกับนโยบายและแผนปฏิบัติงานของสถานศึกษา เชน โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
สังคมและชุมชน และโครงการจัดการศึกษาเพื่อทักษะชีวิต  และ  มุงเนนใหครูและบุคลากรมีความสามารถใน
การปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง มีคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน และการเปนแบบอยางท่ีดีใหกับผูเรียน / ผูรับบริการ และจัดอบรมใหกับบุคลากร
ไดมีความรู และทักษะเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูการศึกษา 

ขอมูลความพยายาม 
จากผลการดําเนินงานปงบประมาณ  2554  ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ

อินทรบุรี  ครูผูสอนสามารถจัดการเรียนรูโดยสงเสริมกระบวนการคิดเปน   สนับสนุนใหชุมชนและภาคี
เครือขายมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีบูรณาการจากสภาพปญหาและความตองการของ
ทองถ่ิน  และตอบสนองความตองการของผูเรียนและชุมชน  ใชชุมชนเปนฐาน  รวมถึงการจัดการเรียนรูโดย
สงเสริมการใชแหลงเรียนรู  ผูเรียนเกิดทักษะในการแสวงหาความรูและทํางานรวมกับผูอ่ืนและไดจัดกิจกรรม
การเรียนรูท่ีสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติของสถานศึกษา  และพบวาสถานศึกษามีหลักสูตรท่ีหลากหลาย   
ตรงตามความตองการของผูเรียน  สามารถใชทรัพยากรและแหลงเรียนรูในชุมชนไดอยางเหมาะสม   มีการจัด
กิจกรรมการเรียนรูท่ีสงเสริมกระบวนการคิดและเนนผูเรียนเปนสําคัญ  โดยการจัดกิจกรรมการพัฒนาผูเรียนมี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของสังคม ในเร่ืองการมีคุณธรรม จริยธรรม ท่ีจัดโครงการอบรมคุณธรรมและ
จริยธรรม   โครงการสงเสริมการดูแลสุขภาพดวยการออกกําลัง  ใหกับผูเรียน  มีการพัฒนาครูและบุคลากร  
ใหมีความรูความเขาใจในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบ  มีการพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
การศึกษาพื้นฐาน  อยางตอเนื่อง 

หลักฐานประกอบการดําเนนิงาน 
1. คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
2. หลักสูตรสถานศึกษา 
3. หลักฐานการบริหารหลักสูตร 
4. รายงานการประเมินการใชหลักสูตร 
5. รายช่ือส่ือ/ แหลงการเรียนรู 
6. รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจการใชส่ือ/แหลงเรียนรู 
7. แผนการเรียนรูรายบุคคล 
8. การบันทึกการจัดกิจกรรมการเรียนรูจากการพบกลุม 
9. งานวิจยัอยางงาย 
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      มาตรฐานที่  3 การจัดการศึกษานอกระบบประเภทการศึกษาตอเนื่อง 

ตัวบงช้ี คาเฉล่ีย ระดับคุณภาพ บรรลุเปาหมาย 
3.1  การพัฒนาหลักสูตรท่ีสอดคลองกับ
สภาพปญหาและความตองการของ
ทองถ่ิน 

4 ดี บรรลุเปาหมาย   

3.2  ส่ือและแหลงเรียนรูสอดคลองกับ
หลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรูของ
ผูเรียน 

5 ดีมาก บรรลุเปาหมาย   

3.3  ครูและผูสอนมีความสามารถในการ
จัดกระบวนการเรียนรูตามหลักสูตร 

4 ดี บรรลุเปาหมาย   

3.4  คุณภาพครูและผูสอน 4 ดี บรรลุเปาหมาย   
3.5  คุณภาพของผูเรียน / ผูรับบริการ
เปนไปตามท่ีหลักสูตรกําหนด 
 

4 ดี บรรลุเปาหมาย   

ภาพรวมมาตรฐานท่ี  3 4.20 ดี  
 

สรุปผลการประเมินสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี  3 
  มีระดับคุณภาพ   =    ดี 

คาเฉล่ียระดับคุณภาพของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี   3   =    4.20 
 
ขอมูลความตระหนัก 
ผลสรุปจากมาตรฐานท่ี  3   อยูในเกณฑ     ดี    
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภออินทรบุรี   ไดเห็นความสําคัญของการ

ประเมินการใชหลักสูตร  นําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ
ของสถานศึกษา ใหมีการสํารวจขอมูล  สภาพปญหาและความตองการของทองถ่ิน  มีการวางแผนและพัฒนา
หลักสูตร ใหตอบสนองตอความตองการของผูเรียน  / ผูรับบริการ  มุงเนนใหมีหลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง  
การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ   การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน                   
ท่ีหลากหลายและมีการพัฒนาใหทันสมัยอยูเสมอ มีกิจกรรมเพื่อชุมชนท่ีหลากหลายโดยใชส่ือและแหลง
เรียนรูท่ีเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย  มีการอบรมใหความรูแกวิทยากรท่ีจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพ
เพื่อใหวิทยากรไดพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  
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ขอมูลความพยายาม 
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภออินทรบุรี ไดนําหลักสูตรตางๆไปใชในการ

จัดกิจกรรมการเรียนรูใหกับผูเรียน  เชน  การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษา
เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน การศึกษาตามอัธยาศัย และมีการติดตามและประเมินผลทุกกิจกรรม  มีการจัดการ
อบรมเพ่ิมพูนความรูในการจัดกิจกรรมทักษะอาชีพ ใหแก วิทยากร เพื่อเปนการพัฒนาวิทยากรใหสามารถจัด
กิจกรรมการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ  มีการพัฒนาหลักสูตรท่ีสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของ
ทองถ่ิน มีความหลากหลาย   ผูเรียน/ผูรับบริการสามารถนําความรูหรือทักษะจากการเรียนรูในแตละกิจกรรม
ไปใชในการพัฒนาอาชีพ  พัฒนาคุณภาพชีวิต  อาทิ โครงการอบรมผูนําเผยแพรประชาธิปไตย ระดับหมูบาน
และชุมชน โครงการ กศน.อําเภออินทรบุรีรักประชาธิปไตย  โครงการ กศน.อําเภออินทรบุรีรวมใจสงเสริม
ประชาธิปไตย  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  84  พรรษา  มหาราชา  โครงการสงเสริมประเพณีวัฒนธรรมไทยแห
เทียนเขาพรรษา    กิจกรรมวันพอแหงชาติ  5  ธันวามหาราช  กิจกรรมวันแมแหงชาติ  โครงการอาสาสมัคร  
กศน. อําเภออินทรบุรี  โครงการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานการจัดการศึกษา  กศน.  อําเภออินทรบุรี  
โครงการแขงขันกีฬา  กศน.เกมส  โครงการแขงขันกีฬา  กศน.เกมส  ตานยาเสพติดระหวางกศน.ตําบล  
โครงการหนวยบําบัดทุกข  บํารุงสุข  สรางรอยยิ้ม  ใหประชาชนอําเภออินทรบุรี โครงการฝกอาชีพเพิ่ม
ศักยภาพผูวางงานเพ่ือสรางมูลคาทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนอําเภออินทรบุรี  โครงการอันเนื่องมาจาก
ระราชดําริ  (โครงการสายใยรักแหงครอบครัว)  เชน  โครงการถอนถ่ัวไรน้ํางามดวยสายใยรักแหงคอบครัว   
โครงการสายใยรักสรางสุขสดใสใหชุมชนดวยกิจกรรมสงเสริมการอาน   และ โครงการสายใยรักสูชุมชนรักการอาน 
เพื่อสรางอาชีพใหมีรายได  ฯลฯ 

หลักฐานประกอบการดําเนนิงาน 
1.  คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการจดัทําหลักสูตร 
2. รายงานการประเมินหลักสูตร 
3. สรุปผลการดําเนินงานโครงการกิจกรรมพฒันาอาชีพ  ทักษะชีวิต  และการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม

และชุมชน 
4. คลังหลักสูตร 
5. รายงานผลความพึงพอใจการใชส่ือ/แหลงเรียนรู 
6. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
7. แฟมประวัติการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
8. มีการสรุปผลการจัดกจิกรรมเพื่อหาคุณภาพของผูเรียน/ผูรับบริการ 
9. ทําเนียบบุคลากร 
10. ทําเนียบผูเขารับการฝกอบรม 
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มาตรฐานท่ี 4 การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 

ตัวบงช้ี คาเฉล่ีย ระดับคุณภาพ บรรลุเปาหมาย 
4.1  ส่ือและแหลงเรียนรูมีความหลากหลายเพียงพอ
และตอบสนองกับความตองการของกลุมเปาหมาย 

5 ดีมาก บรรลุเปาหมาย 

4.2  กระบวนการจัดการมีคุณภาพเอ้ือตอการเรียนรู 4 ดี บรรลุเปาหมาย 
4.3  คุณภาพของบุคลากรในการจัดการศึกษา 4 ดี บรรลุเปาหมาย 
4.4  ความพึงพอใจของผูรับบริการ 5 ดีมาก บรรลุเปาหมาย 

ภาพรวมมาตรฐานท่ี  4 4.5 ดี บรรลุเปาหมาย 
สรุปผลการประเมินสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี   4 

  มีระดับคุณภาพ     =      ดี 
คาเฉล่ียระดับคุณภาพของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี   4   =    4.5 
ขอมูลความตระหนัก 
ผลสรุปของมาตรฐานท่ี 4   อยูในเกณฑ    ดี  เนื่องจาก  ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยอําเภออินทรบุรี  ไดกําหนดเปนแนวนโยบายของสถานศึกษา ใหหองสมุดประชาชนอําเภออินทรบุรี 
และกศน.ตําบล  จัดทําขอมูลพื้นฐาน ทําเนียบเกี่ยวกับแหลงเรียนรูและภูมิปญญาในทองถ่ินอําเภออินทรบุรี  
เพื่อใหความรูแกผูรับบริการและเปนแหลงแลกเปล่ียนเรียนรู  มีการจัดกิจกรรม / โครงการที่สงเสริมการ
เรียนรูแกผูรับบริการในทองถ่ิน 

ขอมูลความพยายาม 
    จากผลการดําเนินงานปงบประมาณ  2554    ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภออินทร

บุรี จะกําหนดนโยบายของสถานศึกษา  ใหหองสมุดประชาชนอําเภออินทรบุรีและกศน.ตําบล  มีการจัดทําเนียบ
แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ินของอําเภออินทรบุรี และมีการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการเรียนรูดวยตนเองแก
ผูรับบริการ มีการจัดใหบริการหองสมุดเคล่ือนท่ี ในโครงการอําเภอเคล่ือนท่ีแกประชาชนในทุกตําบลและจัด
กิจกรรมอาสาสมัครใหบริการดานการศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชน 

หลักฐานประกอบการดําเนนิงาน 
1. ทําเนียบส่ือ/แหลงเรียนรู/ภมิูปญญาทองถ่ิน 
2. หลักฐาน/รองรอยการใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน 
3. แผน  โครงการและกิจกรรม  การใชบริการการความรูแกชุมชน 
4. แผนงาน  โครงการ  กิจกรรม  ท่ีสงเสริมใหผูรับบริการใชประโยชนจากประสบการณมาพัฒนา    
              กระบวนการเรียนรู 
5. แผนการกํากับติดตามการดําเนินงาน 
6. รายงานผลการประเมินผลการดําเนินงาน 
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มาตรฐานท่ี 5 การบริหารจัดการ 

ตัวบงช้ี คาเฉล่ีย ระดับคุณภาพ บรรลุเปาหมาย 
5.1  ผูบริหารมีสมรรถนะในการบริหาร
องคกร 

5 ดีมาก บรรลุเปาหมาย 

5.2   คุณภาพของการบริหารจัดการ 5 ดีมาก บรรลุเปาหมาย 
5.3  คุณภาพของการพัฒนาบุคลากร 5 ดีมาก บรรลุเปาหมาย 
5.4  คุณภาพการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนางาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

4 ดี บรรลุเปาหมาย 

5.5  ระบบประกันคุณภาพภายใน 4 ดี บรรลุเปาหมาย 
5.6  การจัดระบบขอมูลเพื่อการบริหาร
จัดการ 

4 ดี บรรลุเปาหมาย 

ภาพรวมมาตรฐานท่ี  5 4.5 ดี บรรลุเปาหมาย 

 
สรุปผลการประเมินสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี  5 

  มีระดับคุณภาพ     =      ดี 
คาเฉล่ียระดับคุณภาพของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี   5   =    4.5 
 
ขอมูลความตระหนัก 
ผลสรุปของมาตรฐานท่ี 5  อยูในเกณฑ     ดี  
 เนื่องจาก ผูบริหารของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภออินทรบุรี   

ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกบุคลากร ใชคุณธรรมและจริยธรรมในการดําเนินกิจกรรมการดําเนินงานและ
การปกครอง  เปนตัวอยางท่ีดีในการทํางาน  มีการวางแผนการปฏิบัติงาน  มีข้ันตอนการทํางานชัดเจน  มีการ
ปกครองโดยใชหลักธรรมมาภิบาล   มีความซ่ือสัตย  โปรงใส  ยุติธรรม   ในการทํางาน และผลงานท่ีเกิดข้ึน
สามารถอธิบายได  มีการวางแผนการพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย  เพื่อนําความรูท่ีไดไปใชในการพัฒนางาน  มีการนําระบบฐานขอมูลมาใชในการบริหารจัดการ โดยมี
คําส่ังแตงต้ังผูรับผิดชอบระบบฐานขอมูล  และนําระบบประกันคุณภาพภายในมาใช    ใหมีการนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการดําเนินงานระบบ ฐานขอมูลตาง ๆใหทันสมัยและพรอมใชงานไดทันที จัดการอบรม
ใหความรูในการใชระบบฐานขอมูลแกบุคลากรทุกคน  เพื่อนําไปใชในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ 
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ขอมูลความพยายาม 
จากผลการดําเนินงานปงบประมาณ  2554    ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

อําเภออินทรบุรี   ไดดําเนินงานในการบริหารองคกรอยางเปนระบบ คือ ระบบหลักและระบบสนับสนุน เปน
ระบบประกันคุณภายใน  พัฒนาองคกร  และบริหารองคกรโดยใชหลักธรรมาภิบาล ในการบริหารงาน      
โดยมอบหมายงานใหกับบุคลากรทุกคนอยางชัดเจน  เม่ือบุคลากรมีการเปล่ียนแปลงสายงานใหมจะมีการ
มอบหมายงานและถายทอดวิธีการทํางานใหแกบุคลากรอยางมีระบบและชัดเจนพรอมท้ังมีการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรอยางตอเนื่อง  และไดจัดทําโครงการพัฒนาบุคลากรในแผนปฏิบัติการประจําป  หรือแผนพัฒนา
บุคลากร  เพื่อใหบุคลากรไดรับการพัฒนาตามแผนไมตํ่ากวา  20  ช่ัวโมง/ป  และสามารถนําความรูไป
พัฒนาการจัด กศน.ใหมีคุณภาพ ผูบริหารมีความรับผิดชอบตอหนาท่ีและเปนแบบอยางท่ีดี  เสริมสรางความ
สามัคคีในหนวยงาน  มีความซ่ือสัตย  โปรงใส  ยุติธรรม  และผูบริหารปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ  และมีภาวะ
ผูนํา มีความสามารถในการบริหารจัดการ  มีการจัดทําระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารที่ถูกตองและครบถวน  
เปนปจจุบันและพรอมใชงาน  และมีการพัฒนาคุณภาพ  การติดตาม  ตรวจสอบ  ทบทวนและประเมินคุณภาพ
อยางตอเนื่อง  จัดทํารายงานการประเมินตนเองท่ีสะทอนผลการดําเนินงาน  ครอบคลุมพันธกิจ  วิเคราะหจุดเดน  
จุดท่ีควรพัฒนาและขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาที่เปนรูปธรรม  ฯลฯ 

 
หลักฐานประกอบการดําเนนิงาน 

1. แผนพัฒนาบุคลากร 
2. คําส่ังแตงต้ังคณะทํางานบุคลากร 
3. รายงานผลการพัฒนาบุคลากร 
4. แผนพัฒนาระบบฐานขอมูล 
5. รายงานการตดิตามและประเมินผลการใชระบบฐานขอมูล 
6. รายงานการใชขอมูล 
7. บันทึกตรวจเยีย่ม 
8. สมุดหมายเหตุประจําวนั 
9. วุฒิบัตร  เกยีรติบัตร  รางวัลตางๆ 
10. หนังสือเชิญจากเครือขายองคกรตางๆ 
11. บันทึกการประชุม 
12. รายงานผลการพัฒนาของผูบริหาร 
13. สมุดบันทึกความดี 
14. แผนปฏิบัติการประจําป 
15. โครงสรางการบริหารจัดการ  คําส่ังมอบหมายการปฏิบัติงาน 



66 
 

16. รายงานการประเมินตนเอง  (SAR) 
17. สรุปผลการดําเนินงาน 
18. รายงานการประเมินโครงการ 
19. รายงานการนเิทศติดตามผล 
20. ฐานขอมูลการจัดกิจกรรม 
21. แผนการนิเทศและรายงานการนิเทศ 
22. คําส่ังคณะทํางานจัดทําระบบประกันคุณภาพภายใน 
23. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติงานประจําป 
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           มาตรฐานท่ี 6 การทํางานรวมกับภาคีเครือขาย 

ตัวบงช้ี คาเฉล่ีย ระดับคุณภาพ บรรลุเปาหมาย 
6.1  การมีสวนรวมของภาคีเครือขายใน
การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย 

5 ดีมาก บรรลุเปาหมาย 

6.2  การสนับสนุนใหภาคีเครือขายจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

4 ดี บรรลุเปาหมาย 

ภาพรวมมาตรฐานท่ี  6 4.5 ดี บรรลุเปาหมาย 

 
สรุปผลการประเมินสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี  6 

      มีระดับคุณภาพ     =      ดี 
คาเฉล่ียระดับคุณภาพของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี   6   =    4.5 
 
ขอมูลความตระหนัก 
ผลสรุปมาตรฐานท่ี 6   อยูในเกณฑ    ดี    
เนื่องจาก  ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภออินทรบุรี  มีการประสานความ

รวมมือกับเครือขายและองคกรชุมชน   มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และประชุมภาคีเครือขาย เพื่อ
สรางความเขาใจในการทํางานรวมกันและพัฒนางาน กศน.ใหมีคุณภาพโดยเนนใหมีกิจกรรมบริการชุมชนท่ี
หลากหลายและใชแหลงเรียนรู / ภูมิปญญาทองถ่ินในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหกับผูเรียน โดยใหเครือขาย
เขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. แตงตั้งเจาหนาท่ี
ประสานงานกับเครือขายในการทํางานในพื้นท่ีท่ีไมมี เจาหนาท่ีดูแล พรอมท้ัง ประชุมช้ีแจงและสรางความ
เขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ีของ กศน.ใหกับ เครือขายทราบ 
 

ขอมูลความพยายาม 
จากผลการดําเนินงานปงบประมาณ  2554   ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

อําเภออินทรบุรี  ไดดําเนินการจัด กศน. ใหกับกลุมเปาหมายไดรับความรวมมือจากเครือขาย ในการจัด
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานใหกับกลุมเปาหมาย และมีการประชุมภาคีเครือขายเพ่ือวาง
แผนการทํางานรวมกันอีกท้ังใหคณะกรรมการสถานศึกษาไดมีสวนรวมในการวางแผนเพ่ือใหจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใหกับกลุมเปาหมายที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียนและชุมชน
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โดยมีภูมิปญญาทองถ่ินเขามารวมจัดการความรูและใชแหลงเรียนรูในชุมชนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ใหกับผูเรียน 
 
หลักฐานประกอบการดําเนนิงาน 

1. บันทึกขอตกลงความรวมมือ  (MOU) 
2. คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการวางแผนการดําเนินงานท่ีมีภาคเครือขายรวมเปน

คณะกรรมการ 
3. รายงานการประชุมท่ีมีภาคเครือขายรวมวางแผนการดําเนินงานการจัดการศึกษา 
4. แผนการดําเนนิงานรวมกับเครือขาย 
5. หนังสือเชิญภาคีเครือขายรวมประชุม 
6. สถิติขอมูลการมีสวนรวมของภาคีเครือขายในการจัดกิจกรรม 
7. รายงานผลการจัดกิจกรรม 
8. ทําเนียบเครือขาย 
9. ส่ือประชาสัมพันธ 
10. เอกสารเผยแพรส่ือ 
11. หนังสือเชิญประชุมเครือขาย 
12. รายงานการประชุมเครือขาย 
13. เกียรติบัตร  โลห 
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ตารางสรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษานอกโรงเรียน 
 

มาตรฐาน คาเฉล่ีย 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 1 
ปรัชญา วิสัยทัศน เปาหมาย วัตถุประสงค กล
ยุทธและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

4.67    / 

มาตรฐานท่ี 2  
การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานนอกระบบ 

3.86   /  

มาตรฐานท่ี 3  
การพัฒนาหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนรู
เพื่อการพัฒนาอาชีพทักษะชีวิตและพัฒนา
สังคมและชุมชน 

4.20   /  

มาตรฐานท่ี 4   
การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 

4.5    / 

มาตรฐานท่ี 5  
การบริหารจัดการ 

4.5    / 

มาตรฐานท่ี 6 
การทํางานรวมกับภาคีเครือขาย 

4.5    / 

 
คาเฉล่ียระดับคุณภาพของสถานศึกษาตามมาตรฐาน 6 มาตรฐาน  =    4.37     
มีระดับคุณภาพ     =      ดี 
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                                                                               บทท่ี  5 
สรุปผลการประเมินตนเองและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 

ศูนยการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภออินทรบุรี มีผลการประเมินตามมาตรฐาน
การศึกษานอกโรงเรียน ดังนี ้
1. สรุปผลการประเมินเปนรายมาตรฐานการบรรลุเปาหมายตามแผน 

1.1 มาตรฐานท่ีบรรลุเปาหมายตามแผน ไดแก 
มาตรฐานท่ี 1 ปรัชญา วิสัยทัศน เปาหมาย วัตถุประสงค กลยุทธและแผน 
                      พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
มาตรฐานท่ี 2 การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
มาตรฐานท่ี 3 การจัดการศึกษานอกระบบประเภทการศึกษาตอเนื่อง 
มาตรฐานท่ี 4 การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
มาตรฐานท่ี 5 การบริหารจัดการ 
มาตรฐานท่ี 6 การทํางานรวมกับภาคีเครือขาย 

1.2 มาตรฐานท่ีไมบรรลุเปาหมายตามแผน ไมมี 
 
2. สรุปผลการประเมินระดับคุณภาพเปนรายมาตรฐาน 
             2.1 มาตรฐานท่ีบรรลุปาหมายตามแผนอยูในระดบั ดีมาก ไดแก 
                    มาตรฐานท่ี 1 ปรัชญา วิสัยทัศน เปาหมาย วัตถุประสงค กลยุทธ และแผนพัฒนา                           

คุณภาพการศกึษ 
              2.2 มาตรฐานท่ีบรรลุเปาหมายตามแผนอยูในระดับ ดี ไดแก 
                          มาตรฐานท่ี 2 การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน                                   
                          มาตรฐานท่ี 3การจัดการศึกษานอกระบบประเภทการศึกษาตอเนื่อง 
                          มาตรฐานท่ี 4 การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 

มาตรฐานท่ี 5 การบริหารจัดการ 
มาตรฐานท่ี 6 การทํางานรวมกับภาคีเครือขาย 

2.3 มาตรฐานท่ีไมบรรลุปาหมายตามแผนอยูในระดับพอใช ไมมี  
2.4 มาตรฐานท่ีไมบรรลุเปาหมายตามแผนอยูในระดับปรับปรุง ไมมี 
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3.จุดเดน จุดดอยและจุดควรพัฒนา 
3.1 มาตรฐานที่ 1 ปรัชญา วิสัยทัศน เปาหมาย วัตถุประสงค กลยุทธและแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 
จุดเดน 

  1.สถานศึกษามีการกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน เปาหมาย วัตถุประสงค ท่ีชัดเจน และนํามา 
กําหนดเปนกลยุทธการทํางานในรูปแบบของการบูรณาการ  

2.สถานศึกษามีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปโดยนําขอมูลในทุกมิติของการ 
พัฒนามาเปนแนวทางในการกาํหนดกิจกรรม  
  จุดดอย      

      ไมมี 
 
3.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จุดเดน  
1.มีการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีสงเสริมกระบวนการ“คิดเปน” ใชขอมูลตนเอง วิชาการ  

และสังคมมาใชในการวิเคราะหเพื่อประกอบการตัดสินใจ และเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
     2.มีการใชทรัพยากรและภูมิปญญาแหลงเรียนรูในชุมชนมาชวยสงเสริมการจัดการเรียนรู 
    3.มีกิจกรรมท่ีสงเสริมกระบวนการทํางานรวมกัน 
      4.การพัฒนาผูเรียน/ผูรับบริการมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของสังคม อยูในระดับ ดี ท้ังนี้เนื่องจากการ
จัดกิจกรรมพฒันาผูเรียนของศูนยการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภออินทรบุรี โดยจัด
โครงการตาง ๆ เชน โครงการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต โครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียนและโครงการศึกษาดูงาน 
    5.ครูและบุคลากร ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภออินทรบุรี มี
ความสามารถในการจดักิจกรรมการศึกษานอกนอก ระบบที่เนนผูเรียน/ผูรับบริการเปนสําคัญ  
    6.ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาความรูเกี่ยวกับการจดักระบวนการเรียนรู กศน. อยาง
ตอเนื่อง 

จุดดอย 
  1.บุคลากรยังไมเพียงพอครบทุกตําบล 

2.ครู กศน. ท่ีทําหนาท่ีในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหแกผูไมรูหนังสือยังขาดความรูความเขาใจ 
  เกี่ยวกับการจดัการเรียนรูใหกับผูไมรูหนงัสือ 
3.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่า 
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จุดควรพัฒนา 
1.จัดหา ครู กศน.ใหครบทุกตําบล 
2. พัฒนา ครู กศน. ท่ีจดักิจกรรมใหกับผูไมรูหนังสือใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกบัการจัดการเรียนรู
ใหกับผูไมรูหนังสือเกี่ยวกับหลักสูตร แผนกการเรียนรู ส่ือ การจัดกจิกรรมการเรียนรูและการวัดผล
และประเมินผล 
3.จัดใหมีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนและการสอนเสริม ในวิชา วิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
  ภาษาอังกฤษและภาษาไทย 

 
3.3 มาตรฐานที่ 3 การจัดการศึกษานอกระบบประเภทการศึกษาตอเนื่อง    
จุดเดน   

  1.ผูเรียน/ผูรับบริการมีความพึงพอใจในการรับบริการการศึกษาตอเนื่อง เนื่องจากไดเรียนรูตรงกับ
ความตองการและความสนใจและสามารถนําความรู ไปใชในชีวิตประจาํวันและใชในการประกอบอาชีพ
สามารถทําใหลดรายจาย เพิม่รายได สรางอาชีพ รูจักพัฒนาตนเอง พัฒนาสังคมและชุมชนใหมีคุณภาพชีวติท่ี
ดียิ่งข้ึน 
   2.การพัฒนาหลักสูตรท่ีหลากหลาย โดยใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรและ
ปรับปรุงหลักสูตรบูรณาการใหสอดคลองกับความ ตองการของผูเรียนชุมชน 
   3.มีหลักสูตรท่ีหลากหลายตรงกับความตองการของผูรับบริการ 
  4.มีการนิเทศ ติดตามและรายงานผลการนเิทศอยางตอเนือ่ง เพื่อนําผลจากการนิเทศไปปรับปรุงการ
ดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ 
  5.มีการอบรมใหความรูในการจัดกิจกรรมทักษะอาชีพใหกับวทิยากรวชิาชีพ  

จุดดอย 
ขาดการพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง 
จุดควรพัฒนา 
จัดใหมีการพฒันาหลักสูตรอยางตอเนื่องและทันสมัยอยูเสมอ 
 
3.4 มาตรฐานที่ 4 การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
จุดเดน  

   1.มีการจัดทําเนียบส่ือ/แหลงเรียนรูและภูมิปญญาท่ีมีในทองถ่ิน ภายในศูนยการเรียนและหองสมุด
ประชาชนอําเภออินทรบุรี 
  2.มีการจัดกจิกรรมสงเสริมกระบวนการเรียนรูของดวยตนเองของผูรับบริการในชุมชน 
    3.มีการจัดทําโครงการหองสมุดเคล่ือนท่ีและออกบริการรวมกับเครือขายในการใหบริการแก
ประชาชน 
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    4.มีการนิเทศ ติดตามและรายงานผลการนเิทศอยางตอเนือ่งและนําผล จากการนเิทศไปปรับปรุงการ
ดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ 
   จุดดอย 
    1.ขาดการเผยแพรประชาสัมพันธแหลงเรียนรูและภูมิปญญาในทองถ่ินใหท่ัวถึง 
   2.งบประมาณในการพัฒนาศูนยเรียนรูและหองสมุดมีนอย 
   3.การจัดกจิกรรมการเรียนรูจากแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทําไดนอย 
   4.งบประมาณในการพัฒนาแหลงเรียนรูและภูมิปญญานอยเกินไป 
    

จุดควรพัฒนา 
1.จัดใหมีการประชาสัมพันธแหลงเรียนรูและภูมิปญญาในทองถ่ิน 

   2.ระดมทรัพยากรและงบประมาณในทองถ่ินมาใชในการพัฒนา กศน.และ หองสมุดประชาชน 
   3.สงเสริมใหครูกศน. จัดกิจกรรมการเรียนรูจากแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน 
    4.จัดกิจกรรมอาสาสมัครใหบริการดานการศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชน 
 

3.5 มาตรฐานที่ 5 การบริหารจัดการ 
   จุดเดน  
  1.ผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรมและเปนแบบอยางท่ีดี มีระบบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
เสริมสรางความสามัคคีในองคกรทํา ใหการทํางาน เปนระบบและมีประสิทธิภาพ 
   2.จัดอบรมพฒันาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบ เพื่อนําความรูท่ีไดไปใชในการ
พัฒนางาน เชน การอบรมเทคนิคการสอนวิชาภาษาไทย การอบรมการทําวิจัยช้ันเรียน เปนตน  
   3.มีการบริหารองคกรดวยจัดทําระบบหลักและระบบสนบัสนุนมาใชในการบริหารจดัการ 
   4.มีคําส่ังแตงต้ังผูรับผิดชอบในการดําเนนิงานแตละดานอยางครบถวนและเหมาะสม 
   5.มีการจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
   6.มีการทําผลการประเมินคุณภาพภายในมาใชในการปรับปรุงและพฒันาการดําเนนิการศึกษาของ
สถานศึกษา 
    7.มีการนิเทศ ติดตามและประเมินผล เปรียบเทียบกับเปาหมายตามแผนอยางตอเนื่องเพื่อนําผลจาก
การนิเทศไปปรับปรุงพัฒนาการดําเนนิงานจัด กศน. ใหมีประสิทธิภาพ 

จุดดอย 
1.ขาดการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการพัฒนาระบบฐานขอมูล 
2.ขาดการอบรมใหความรูในการใชระบบฐานขอมูลใหกบับุคลากรทุกคน 
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จุดควรพัฒนา 
   1.ใหมีการจดัการนําผลการประเมินไปใชในการจดัทําฐานขอมูลใหทันสมัยและพรอมใชงานไดทันท่ี 
   2.จัดการอบรมใหความรูในการใชระบบฐานขอมูลแกบุคลากรทุกคน เพื่อนําไปใชในการดําเนินงาน 
 

3.6 มาตรฐานที่ 6 การทํางานรวมกับภาคีเครือขาย 
จุดเดน  

   1.มีหนวยงานภาคีเครือขายท่ีรวมจัดและสงเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ในการจัดกิจกรรมการศึกษาพื้นฐาน 
    2.ภาคีเครือขายสนับสนุนงบประมาณในการจัดกจิกรรมตาง ๆ ท่ีเปน ประโยชนตอกลุมเปาหมาย 
   3.มีการจัดประชุมวางแผนการดําเนินงานรวมกับภาคีเครือขาย 
   จุดดอย 
  1.บางพื้นท่ีขาดครูและเจาหนาท่ีในการประสานงานกับเครือขาย 
  2.เครือขายบางหนวยงานยังไมทราบถึงบทบาทหนาท่ีในการทํางานของ กศน.    

จุดควรพัฒนา 
1.แตงต้ังเจาหนาท่ีเขาประสานงานกับเครือขายในการทํางานพื้นท่ีท่ีไมมีเจาหนาท่ีดแูล 
2.ประชุมช้ีแจงและสรางความเขาใจในบทบาทหนาท่ีของ กศน.ใหกบัเครือขายทราบ 

 
4. แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
 แนวทางการพัฒนาการประเมินตนเอง 

1.จัดหา ครู กศน.ใหครบทุกตําบล 
2. พัฒนา ครู กศน. ผูไมรูหนังสือใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกบัการจัดการเรียนรูใหกับผูไมรู 
หนังสือเกีย่วกบัหลักสูตร แผนกการเรียนรู ส่ือ การจัดกิจกรรมการเรียนรูและการวดัผลและ 
ประเมินผล 
3.จัดใหมีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนและการสอนเสริม ในวิชา วิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
  ภาษาอังกฤษและภาษาไทย 
4.จัดใหมีการพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องและทันสมัยอยูเสมอ 
5.จัดใหมีการประชาสัมพันธแหลงเรียนรูและภูมิปญญาในทองถ่ิน 

   6.ระดมทรัพยากรและงบประมาณในทองถ่ินมาใชในการพัฒนา กศน..และหองสมุดประชาชน 
   7.สงเสริมใหครู กศน. จัดกิจกรรมการเรียนรูจากแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน 
    8.จัดกิจกรรมอาสาสมัครใหบริการดานการศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชน 

9.ใหมีการจดัการนําผลการประเมินไปใชในการจดัทําฐานขอมูลใหทันสมัยและพรอมใชงานไดทันท่ี 
   10.จัดการอบรมใหความรูในการใชระบบฐานขอมูลแกบุคลากรทุกคน เพื่อนําไปใชในการดําเนินงาน 
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9.แตงต้ังเจาหนาท่ีเขาประสานงานกับเครือขายในการทํางานพื้นท่ีท่ีไมมีเจาหนาท่ีดแูล 
10.ประชุมช้ีแจงและสรางความเขาใจในบทบาทหนาท่ีของ กศน.ใหกบัเครือขายทราบ 

 
5.ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต  

ศูนยการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภออินทรบุรี ไดกําหนดทิศทางพัฒนา
สถานศึกษาในอนาคต ใหเปนสถานศึกษาแหงคุณภาพ เปนท่ียอมรับของประชาชนชนและสังคม โดยกําหนด
แผนการพัฒนาดังนี ้

1. การพัฒนา  กศน.ตําบล  และการวางแผนท่ีแสดงภาระงานของบุคลากรในศูนยฯ ใหครอบคลุมทุก
งานเพ่ือนําเสนอขออนุมัติครูเพิ่มข้ึน เพื่อการพัฒนา กศน.ตําบลใหเปนแหลงเรียนรูของชุมชน  เปนศูนยการ
เรียนท่ีมีบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู  มีส่ือหลากหลายเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย  สนองตอบความตองการ
ของประชาชน และ เปนประโยชนในการพัฒนาทองถ่ิน 

2.การพัฒนาศักยภาพครูใหผลิต และวิจัยเพื่อพัฒนาส่ือ หลักสูตร และการจัดการเรียนรู  ให
หลากหลาย ทันสมัยและตอเนื่อง  เพื่อนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาผูเรียนได 

3.การระดมทรัพยากรและงบประมาณในการพัฒนาและประชาสัมพันธ กศน.ตําบล ,หองสมุด
ประชาชนรวมท้ังจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน ปลูกฝงนิสัยรักการอาน การศึกษาคนควาจากหองสมุด Internet  
ภูมิปญญาทองถ่ิน และแหลงเรียนรูในชุมชน  ตามโนยายหองสมุด  3  ดี  อยางตอเนื่อง   

4.การอบรมอาสาสมัคร กศน. เพื่อใหบริการดานการศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชน 
5.การใชระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการและการจัดการศึกษา และมีการพัฒนาบุคลากร โดย

การอบรมใหความรู ในการจัดทําและใชระบบฐานขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ และมีการติดตามและ
ประเมินผล และมีการใชระบบฐานขอมูลอยางตอเนื่อง 

6.การแตงต้ังเจาหนาท่ีเขาประสานงานกับเครือขายใหครอบคลุมทุกพื้นท่ี 
7.การจัดประชุมช้ีแจงและสรางความเขาใจในบทบาทหนาท่ีของ กศน.ใหกับเครือขายทราบ 
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คณะผูจัดทํา 

 
ท่ีปรึกษา  
            1. นางอัญชลี ธรรมะวิธีกุล                                      หัวหนาหนวยศึกษานิเทศก 
            2. นายจํารัส สุขประเสริฐ                                        รก. ผอ. กศน.จังหวดัสิงหบุรี 
            3.นางฐิติมาภรณ  พึ่งสุข                   ผอ.กศน.อําเภออินทรบุรี 
  
คณะทํางาน 
 1. นางกมลวรรธน หาญพานิช  ครู คศ. 3  
 2. นายนรินทร  เศรษฐวานิช  พนักงานราชการ ตําแหนง ครูอาสาฯ 
 3. นางสาวพิมลพรรณ วัฒนาธร  พนักงานราชการ ตําแหนง ครูอาสาฯ 
 4. นางจรัญญา  พื่งสุริยวงค  พนักงานราชการ ตําแหนง ครูอาสาฯ 
 5. นางกัลญา  ศรีรักษ   หัวหนา กศน.ตําบล 
 6. นางเพ็ญศรี  นาคพนม  หัวหนา กศน.ตําบล 
 7. นางสาวพินทพวา บุญคง   หัวหนา กศน.ตําบล 
 8. นางสาวสุวพร  สามงามออง  หัวหนา กศน.ตําบล 
 9. นางสาวกนกวรรณ ปราสาทแกว               หัวหนา กศน.ตําบล 
 10. นางสาวมารตี แจงเนยีม  หัวหนา กศน.ตําบล 
 11. นางสาวลัดดาวัลย ศรีจันทร  หัวหนา กศน.ตําบล 
 12. นางสาวพรรณี บุญเอ่ียม  หัวหนา กศน.ตําบล 
 13. นางสาวสุนิสา โพธ์ิกลีบ  บรรณารักษหองสมุด 
  
ผูรวมรวบขอมูล/จัดพิมพรูปเลม 
 นางสาวลัดดาวัลย ศรีจันทร  หัวหนา กศน.ตําบล 
 
ผูพิจารณาและตรวจสอบ 
 1.นายทองเหมาะ   ช่ืนกุศล   ประธานกรรมการสถานศึกษา 
 2.นายสุรนาท  สุขสัมฤทธ์ิ  รองประธานกรรมการสถานศึกษา 
 3.นายสนทยา  ปทมอารักษ  คณะกรรมการสถานศึกษา 
 4.นางศรีคํารณ  สุวรรณสัมพันธ  คณะกรรมการสถานศึกษา 
 5.พ.ต.ท.สราวุธ  ศรีธนายุสบด ี  คณะกรรมการสถานศึกษา  
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 6.นายอธิวัฒน  อําไพ   คณะกรรมการสถานศึกษา 
 7.นายสิทธิชัย  ชูวงศ   คณะกรรมการสถานศึกษา 
 8.นายประเสริฐ  ไทยเขียว  คณะกรรมการสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


