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                                   ค าน า 
  

                ตามที่กฎกระทรวง ก าหนดระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพภายใน ส าหรับสถานศึกษาที่
จัดการศึกษานอกระบบพ.ศ.2555 ก าหนดให้สถานศึกษาต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
ภายใน โดยก าหนดให้ต้องมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตราการศึกษาของสถานศึกษารวมถึงต้องจัดท า
รายงานการประเมินตนเองประจ าปี และเสนอรายงานการประเมินคุณภาพภายในต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 
หน่วยงานต้นสังกัด ภาคีเครือข่าย และเผยแพร่ต่อสาธารณชน รวมถึงเพ่ือน าผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
มาเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาและ
ภาคีเครือข่าย 
               ในการนี้เพ่ือเป็นการด าเนินงานให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงฯดังกล่าว ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยเขตทุ่งครุ จึงได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือ
ตรวจประเมินศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตทุ่งครุ โดยการวิเคราะห์แผนการปฏิบัติงาน
ประจ าปีร่วมกับรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของสถานศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้บริหาร 
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เกี่ยวกับโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ที่สถานศึกษาได้ด าเนินการ
และสรุปผลการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้รับบริการ ทั้งนี้คณะกรรมการประเมินได้ใช้มุมมองโดย
ปรับการประเมินให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงของสถานศึกษา โดยค านึงถึง ปรัชญา วิสัยทัศน์     อัตลักษณ์ 
และลักษณะเฉพาะของสถานศึกษาให้มากท่ีสุด 
               คณะกรรมการประเมินได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากคณะผู้บริหาร บุคลากรและคณะกรรม
สถานศึกษา รวมถึงบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูล เพ่ือยืนยันสภาพการด าเนินงานจริงของสถานศึกษาท าให้
การตรวจประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งคณะกรรมการการประเมินขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ 
               คณะกรรมการประเมินหวังว่าศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตทุ่งครุ  จะได้น า
ผลการประเมินนี้ไปใช้ในการรักษาจุดเด่นและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุง ตามบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษา และ
น าไปสู่การพัฒนาผลงานในทุก พันธกิจ ตามความมุ่งหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และเป้าหมายของสถานศึกษาต่อไป 
 
 
 
 
                                                                        ( ................................................... ) 
                                                                              นายภาคภูมิ  วงศาโรจน์ 
                                                                            ผู้อ านวยการ กศน.เขตทุ่งครุ 
                                                                        วันที่...........เดือน กันยายน  2559 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
        ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตทุ่งครุ ตั้งอยู่เลขที่ 351 ถนนประชาอุทิศ 97/3  
แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140  สังกัดส านักงานงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย มีบุคลากร จ านวน 15 คน มีนักศึกษา จ านวน 
1,064 คน จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เมื่อวันที่ 6 - 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 โดยผลการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา ตามรายมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของส านักงาน กศน. สามารถสรุปผลการประเมิน ได้
ดังนี้ 
          สรุปผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานของสถานศึกษา โดยภาพรวมในแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
ของสถานศึกษา มีดังนี้ 
              ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตทุ่งครุ 
ตามมาตรฐานของสถานศึกษา พบว่า ผลการประเมินภาพรวมสถานศึกษามีค่าคะแนนผลการประเมินเท่ากับ 92.70

อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีมาก  เมื่อพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ พบว่า มี
ค่าคะแนนผลการประเมินเท่ากับ 31.60  มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษา/การให้บริการ พบว่า มีค่าคะแนน
ผลการประเมินเท่ากับ 23.60 มาตรฐานที่ 3 การบริหารการศึกษา พบว่า มีค่าคะแนนผลการประเมินเท่ากับ 9.35
มาตรฐานที ่ 4 การประกันคุณภาพการศึกษา พบว่า มีค่าคะแนนผลการประเมินเท่ากับ 9.20  มาตรฐานที ่ 5       
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา พบว่า มีค่าคะแนนผลการประเมินเท่ากับ 9.45 และมาตรฐานที่ 6 มาตรการส่งเสริม 
พบว่า มีค่าคะแนนผลการประเมินเท่ากับ 9.50 
          สรุปผลการประเมินตนเองตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ.2553 ทั้ง 4 ด้าน 
               ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงฯพ.ศ.2553 ทั้ง 4 ด้าน ของศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตทุ่งครุ พบว่า มาตรฐานด้านที่ 1 มีค่าคะแนน 45.80 อยู่ในระดับคุณภาพ 
ดีมาก มาตรฐานด้านที่ 2 มีค่าคะแนน 16.85  อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก มาตรฐานด้านที่ 3 มีค่าคะแนน 20.85 
อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก และมาตรฐานด้านที่ 4 มีค่าคะแนน 9.20 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก ดังรายละเอียด
ตาม ตารางที่ 1 และตารางที่ 2 
        จุดเด่น 

1. ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ตลอดจนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ และพระราชบัญญัติการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  และนโยบายของต้นสังกัด 

2. กศน.เขตทุ่งครุมีหลักสูตรและแผนงานที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย และประชาชน 
3. กศน.เขตทุ่งครุมีโครงสร้างการบริหารงานอย่างเป็นระบบ  มีการมอบหมายงานรับผิดชอบตาม

ความสามารถและความถนัดของบุคลากร 
4. บุคลากรมีความมุ่งมั่นตั้งใจ เสียสละอุทิศตนในการท างานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

          5. ครูมีการติดต่อและประชาสัมพันธ์กับนักศึกษาด้วยวิธีที่หลากหลาย 
          6. สถานศึกษามีนโยบายส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
และบ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม 
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       จุดควรพัฒนา 
  1. ครูทุกคนควรมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจน และควรมีการประเมินในด้านอ่ืนๆ 

            2. สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูท างานวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือน าผลการวิจัยมาใช้ในการปรับการเรียนการ
เปลี่ยนการสอนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ควรมีการติดตาม สนับสนุน สร้างก าลังใจให้กับผู้เรียน
เพ่ือที่จะได้ส าเร็จตามก าหนดเวลา 
            3. ควรมีการนิเทศอย่างต่อเนื่องและทั่วถึงมีการบันทึกผลการนิเทศและให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อ
การจัดการเรียนการสอนของคร ู
 
  ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 

ผลจากการประเมินตนเอง ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตทุ่งครุ พบว่าจะต้อง
มีการพัฒนาในด้านต่างๆ  ทั้งด้านหลักสูตร  บุคลากร  ระบบประกันคุณภาพ ซึ่งต้องปรับปรุงให้มีความเข้มแข็ง
ยิ่งขึ้น  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

     1.ครูควรน าข้อมูล ข้อเสนอแนะจากการนิเทศไปปรับปรุงการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
           2.สถานศึกษาควรจัดท าโครงการประกันคุณภาพภายใน ก าหนดในแผนพัฒนาการศึกษาให้ชัดเจน และมี
การด าเนินการตามโครงการให้ครบวงจร (PDCA) น าผลการประเมินตนเองที่ได้วิเคราะห์ จุดอ่อนและอุปสรรค ไป
ก าหนดให้เป็นแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในแผนปฏิบัติการปีต่อไปให้ 
 
ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
      ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตทุ่งครุ ได้ก าหนดทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาใน
อนาคต ให้เป็นสถานศึกษาแห่งคุณภาพ เป็นที่ยอมรับต่อสาธารณชน โดยก าหนดแผนการพัฒนา ดังนี้ 

1. แผนพัฒนาบุคลากร 
1.1 ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ในด้านงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การจัดท าแผน 

การท าวิจัยในชั้นเรียน การประเมินต่างๆ และระบบการนิเทศติดตามผล เพ่ือพัฒนาความสามารถในการจัด
การศึกษา ใหม้ีความหลากหลาย 

1.2 ส่งเสริมสร้างแรงจูงใจให้บุคลากร ได้รับสวัสดิการที่ดี และมีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ 
2. แผนพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ 

          2.1 พัฒนาความสามารถด้านการคิดที่หลากหลายนอกเหนือ จากการจัดการเรียนการสอน การท าโครงงาน 
และควรส่งเสริมการคิดอย่างชัดเจน 
  2.2 พัฒนาสื่อ เทคโนยีในการจัดการศึกษาให้มีความหลากหลายและเพียงพอ 
          2.3 น าผลการประเมินไปปรับปรุง พัฒนาแผนปฏิบัติการประจ าปีอย่างต่อเนื่อง 

2.4 จัดการความรู้ โดยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ และความรู้ที่จ าเป็นต่อการพัฒนาองค์กรไปสู่
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
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ตารางท่ี 1 สรุปผลการประเมินตนเองโดยภาพรวมในแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ ของสถานศึกษามีดังนี้ 
 

มาตรฐาน น้ าหนัก 
(คะแนน) 

ผลการประเมินตนเอง 
คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่1 คุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ 35 31.60 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่1.1ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 3 2.85 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่1.2ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์ 3 2.90 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่1.3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 3 2.85 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่1.4 ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็น 3 2.90 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่1.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

10 7.80 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่1.6 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง 5 4.70 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่1.7 ผู้เรียนมีงานท าหรือมีรายได้เสริม มีทักษะในการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

5 4.75 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่1.8 ความพึงพอใจต่อการให้บริการการศึกษาตามอัธยาศัย 3 2.85 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจดัการศึกษา/การให้บริการ 25 23.60 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่2.1 คุณภาพของหลักสูตร 4 3.80 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่2.2 คุณภาพของครู 4 3.80 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่2.3 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูและผู้สอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

4 3.85 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่2.4 คุณภาพผู้สอน/วิทยากร การศึกษาต่อเนื่อง 3 2.85 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่2.5 คุณภาพสื่อที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและ
ผู้รับบริการ 

3 2.75 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่2.6 คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 4 3.85 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่2.7 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 3 2.75 ดีมาก 
มาตรฐานที่3 การบริหารการศึกษา 10 9.35 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่3.1 คุณภาพของการบริหารสถานศึกษา 2 1.90 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่3.2 ระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการ 2 1.85 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่3.3 ผลการบริหารความเสี่ยง 2 1.80 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่3.4 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา 2 1.90 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่3.5 ผลการปฏิบัติตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา 2 1.90 ดีมาก 
มาตรฐานที่4 การประกันคุณภาพ 10 9.20 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่4.1 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  5 4.80 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่4.2 การประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด  5 4.40 ดี 
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มาตรฐาน น้ าหนัก 
(คะแนน) 

ผลการประเมินตนเอง 
คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่5 อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 10 9.45 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่5.1 ผลการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา พันธกิจและ
วัตถุประสงค์การจัดตั้งสถานศึกษา 

5 4.35 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่5.2 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา 

5 4.70 ดีมาก 

มาตรฐานที่6 มาตรการส่งเสริม 10 9.50 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่6.1 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน 
รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความยั่งยืนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
ทางศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

5 4.70 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่6.2 ผลที่เกิดจากการส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชน 

5 4.75 ดีมาก 

รวม 100 92.70 ดีมาก 
 
        ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตทุ่งครุ มีค่าคะแนนผลการประเมินตนเองของ

สถานศึกษาโดยภาพรวม เท่ากับ 92.70 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 

 
ตารางท่ี 2 สรุปผลคุณภาพของสถานศึกษาโดยภาพรวมตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ.2553 ทั้ง4 ด้านมีดังนี้ 

 
มาตรฐานกฏกระทรวง 

 
ตัวบ่งชี้ 

 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

ผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา 

คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
ด้านผลการจัดการศึกษา ตัวบ่งชี้1.1ถึง1.8 ตัวบ่งชี้5.1ถึง

5.2 และตัวบ่งชี้ที6่.2 
50 45.80 ดีมาก 

ด้านการบริหารจัดการศึกษา ตัวบ่งชี้ที่2.7 ตัวบ่งชี้ที่3.1 ถึง 
3.5 และตัวบ่งชี้ที่ 6.1 

18 16.85 ดีมาก 

ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ตัวบ่งชี้ที่2.1ถึง2.6 22 20.85 ดีมาก 

ด้านการประกันคุณภาพภายใน ตัวบ่งชี้ที่4.1และ4.2 10 9.20 ดีมาก 

รวม 100 92.70 ดีมาก 
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บทท่ี 1 
ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 

1.  สภาพทั่วไปของสถานศึกษา  
        ชื่อสถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตทุ่งครุ  
        ที่อยู ่ เลขที่ 351  ถนนประชาอุทิศ 97/3  แขวงทุ่งครุ  เขตทุ่งครุ จังหวัด กรุงเทพมหานคร      
                รหัสไปรษณีย์   10140  โทรศัพท์ 02–4637707   E-mail thungkhru@bkk1.nfe.go.th 
        สังกัด 

     ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร 
     ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
     ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ 

2.  ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา 
         2.1 ประวัติสถานศึกษา  
      ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตทุ่งครุ  เป็นสถานศึกษาสังกัดส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย   ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  มีสถานะเป็นสถานศึกษาตามประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการ เดิมชื่อศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตทุ่งครุอยู่ร่วมกับศูนย์บริการการศึกษานอก
โรงเรียนเขตราษฎร์บูรณะ ได้แยกตัวออกมาเป็นศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตทุ่งครุ  เมื่อวันที่  4  มีนาคม  
2551 และได้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตทุ่งครุ    ตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551  เมื่อวันที่  4 มีนาคม  2551 เป็นต้นมา    
         2.2 อาณาเขต 
                 แนวเขตติดต่อ 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  เขตราษฎร์บูรณะ 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ 
ทิศใต ้   ติดต่อกับ  อ าเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  เขตจอมทองและบางขุนเทียน 

         2.3 สภาพชุมชน 
          1. สภาพพื้นที่ท่ัวไปของเขตทุ่งครุ 

                เป็นเขตจัดตั้งใหม่ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2540 ทั้งนี้ 
เนื่องจากสภาพพ้ืนที่เขตทุ่งครุได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างกว้างขวาง 
ประกอบกับโครงข่ายการคมนาคมได้มีการขยายตัวอย่างกว้างไกลเข้าสู่ พ้ืนที่กว้างท าให้มีการกระจายตัวของ
ประชากร และสาธารณูปโภคเข้าไปในพ้ืนที่เพ่ิมมากขึ้นเพ่ือประโยชน์การปกครองและการให้บริการภาครัฐ บังเกิด
ความสะดวกแก่ประชาชนกรุงเทพมหานครจึงจ าเป็นต้องจัดขนาดพ้ืนที่การปกครอง  และจ านวน    ประชากรแต่ละ
เขตให้มีความเหมาะสมใกล้เคียงกัน กระทรวงมหาดไทย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 เปลี่ยนแปลงพ้ืนที่เขตการปกครอง โดยแบ่งแขวงบางมด
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และแขวงทุ่งครุเขตทุ่งครุ ให้เป็นเขตการปกครองตั้งใหม่ โดยใช้ชื่อตามพ้ืนที่ว่า " เขตทุ่งครุ " ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 
6 มีนาคม พ.ศ. 2541 เป็นต้นไป ความหมายของค าว่า " ทุ่งครุ " ตามพจนานุกรม ฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ.2530 
มิได้ให้ ค าจ ากัดความของค าว่า " ทุ่งครุ " ไว้เป็นการเฉพาะ แต่ได้ให้ค าจ ากัดความของค าว่า " ทุ่ง " กับ " ครุ " ไว้ว่า 
" ทุ่ง " หมายถึง ที่ราบโล่ง " ครุ " หมายถึง ภาชนะสานชนิดหนึ่งใช้ตักน้ ารูปกลมๆ ยาชัน เมื่อน าความหมายของค า
จ ากัดความทั้งสองมารวมกัน น่าจะหมายถึง " พื้นที่ราบโล่ง ใช้สาน ภาชนะตักน้ ารูปกลมๆ ยาชัน " จากความหมาย
ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าในอดีตท้องที่เขตทุ่งครุ เป็นที่ราบโล่ง ลุ่ม  มีแหล่งน้ าหลายแห่งเหมาะแก่การเพาะปลูก 
ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท าสวนและมีฝีมือทางการจักสาน ส านักงานเขตทุ่งครุ ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2540 ก าหนด  มีพ้ืนที่ 26.84 ตารางกิโลเมตร (16,775ไร่)  มี 2 แขวง คือ 
แขวงทุ่งครุและแขวงบางมด  มีอาณาเขตดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  เขตราษฎร์บูรณะ 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ 
ทิศใต ้   ติดต่อกับ  อ าเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  เขตจอมทองและบางขุนเทียน 

   
          2. เขตทุ่งครุแบ่งออกเป็น  2   แขวง   คือ 
  1. แขวงทุ่งครุ ประกอบด้วย 15  ชุมชน 
  2. แขวงบางมด ประกอบด้วย 14  ชุมชน  
           3. อาชีพ 
    ปัจจุบันมีการเพ่ิมขึ้นของประชากรในอัตราสูง   ความต้องการพ้ืนที่เพ่ือการอยู่อาศัยและประกอบกิจการ
ด้านพาณิชยกรรมมากขึ้นตามล าดับ  มีการลดพ้ืนที่การเกษตรและมีการขยายตัวของพ้ืนที่อยู่อาศัยและสถาน
ประกอบการมากขึ้น  อาชีพหลักของประชากรจึงเป็นอาชีพรับจ้าง  ค้าขาย  รับราชการ  และพนักงานองค์กรของ
รัฐและเอกชน  ฯลฯ 
            4. สภาพทางสังคมและวัฒนธรรม 
     เขตทุ่งครุเป็นสังคมเมืองที่มีการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ  จึงท าให้มีประชาชนอพยพเข้ามาอยู่ใน
พ้ืนที่เขตทุ่งครุมากขึ้น มีผลก่อให้เกิดปัญหาในด้านต่างๆ ที่ส าคัญ ได้แก่ ปัญหาด้านการระบายน้ า  ด้านการจราจร  
ด้านสิ่งแวดล้อม  ฝุ่นละอองและควันพิษ   ความแออัด  ความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย การว่างงาน  การแพร่ระบาด
ของโรคเอดส์และยาเสพติด  ตลอดจนปัญหาทางด้านอาชญากรรม 
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          5. สถานที่ราชการ 

ชื่อหน่วยงาน สังกัด สถานที่ตั้ง เบอร์โทรศัพท์ 

สถานีต ารวจนครบาลทุ่งครุ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
กระทรวงมหาดไทย 

7 หมู่ 2 ถ.ประชาอุทิศ  
แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม. 10140 

0-246-1110, 
0-2426-1113 

สถานีต ารวจดับเพลิง ส านักป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย กทม. 

ซ.ประชาอุทิศ 86 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ 
กทม.10140 

0-2463-5402 

ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ ส านักวัฒนธรรม กีฬา และ
การท่องเที่ยว กทม. 

ถ.พุทธบูชา แขวงทุ่งครุ 
 เขตทุ่งครุ กทม. 10140 

0-2426-2267 

ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 
ทัศน์เอ่ียม 

ส านักอนามัย กทม. 309 หมู่ 5 ซ.อาคารสงเคราะห์ทุ่งครุ ถ.
ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม.  

0-2464-3057 
0-2463-5621 

สวนธนบุรีรมย์ ส านักสิง่แวดล้อม   
ส านักงานสวนสาธารณะ   

ถ.พุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ 
กทม. 10140 

0-2426-3210 

โรงเรียนฝึกอาชีพ
กรุงเทพมหานคร 

ส านักพฒันาสังคม  กทม. 208 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขต
ทุ่งครุ กทม. 10140 

0 2426 3653 

ค่ายลูกเสือกรุงธน ส านักการศึกษา กทม. - - 
โรงควบคุมคุณภาพน้ าทุ่งครุ ส านักการระบายน้ า กทม. ซ.ประชาอุทิศ 90 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่ง - 

6.สถานศึกษา 
       6.1 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 8 แห่ง   คือ 

ที ่ ชื่อโรงเรียน ที่ตั้ง โทรศัพท์ 
1 โรงเรียนนาหลวง 60 ม. 1 ถ.พุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 0-2427-5630 
2 โรงเรียนวัดทุ่งครุ ( พึ่งสายอนุสรณ์ ) 42 ม. 6 ถ.ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม. 0 2463 7295 
3 โรงเรียนทุ่งครุ (มูฮ าหมัดอุทิศ) 141 ม.1 ถ.ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ    0-2426-0220  

4 โรงเรียนบางมด ( ตันเปาว์วิทยาคาร ) 11 ซ.พุทธบูชา 26/3 ถ.พุทธบูชา แขวงบางมด ทุ่งครุ  กทม. 0-2426-3899 
5 โรงเรียนสามัคคีบ ารุง 75 ม. 4 ซ.ประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ    กทม. 0-2463-2836 
6 โรงเรียนรางราชพฤกษ์ (นุชมีอุทิศ) 47/2 ม. 4 ถ.ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ   กทม. 0-2426-2311 
7 โรงเรียนคลองรางจาก 69/1 ม. 1 ทุ่งครุ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ 0-2463-2328 
8 โรงเรียนชูสินทองประดิษฐ์อนุสรณ์ 81/27 ม. 4 ซ.ประชาอุทิศ 27 ถ.ระชาอุทิศ เขตทุ่งครุ กทม. 0-2428-3010 

 
               6.2 โรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 2  แห่ง  คือ   

ที ่ ชื่อโรงเรียน ที่ตั้ง โทรศัพท์ 
1. อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 146 ม. 1 ถ.ประชาอุทิศ  แขวงทุ่งครุ  เขตทุ่งครุ   0-2426-1369 
2. โรงเรียนวัดพุทธบูชา 218 ถ.พุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 0-2426-3222 
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7.แหลง่วัฒนธรรม 
               7.1 วัดจ านวน   4   แห่ง   คือ 

ชื่อ สถานที่ตั้ง รายละเอียด 
1. วัดหลวงพ่อโอภาสี บางมด วัดหลวงพ่อโอภาสี ตั้งอยู่ในซอยพุทธบูชา 39 เป็นวัดที่เก่าแก่ในพื้นที่แขวงบางมด มี

พระอริยสงฆ์ที่เป็นที่เคารพนับถือของประชาชนชาวไทย และชาวจีนเป็นอย่างมาก 
คือ หลวงพ่อโอภาสี ทุกปีประมาณเดือนสิงหาคมจะมีงานเทศกาลเทกระจาด  จะมี
ประชาชนไปร่วมงานเป็นจ านวนมาก 

2. วัดพุทธบูชา บางมด วัดพุทธบูชา ตั้งอยู่ริมถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เป็นวัดหนึ่งที่น่าเที่ยวชม มีพระ
พุทธชินราชจ าลองเป็นพระประธานในพระอุโบสถ บริเวณวัดตั้งอยู่ริมคลองบางมด 
ซึ่งมีวังมัจฉามีปลาชนิดต่างๆ เช่น ปลาสวาย ปลาเทโพ และจากบริเวณท่าน้ าวัด
พุทธบูชาสามารถนั่ งเรือหางยาวชมทัศนียภาพสองฝั่ งคลองบางมดได้อย่าง
เพลิดเพลิน ลัดออกไปยังชายทะเลกรุงเทพฯ ได้ 

3. วัดบางมดโสธราราม 
(วัดกลางนา) 

บางมด ตั้งอยู่ใน ซ.ประชาอุทิศ 27 พระอุโบสถเป็นสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานของศิลปะ
สุโขทัย ลพบุรี และอยุธยา ดูงดงามยิ่งนัก 

4. วัดทุ่งคร ุ ทุ่งครุ ตั้งอยู่บริเวณริมถนนประชาอุทิศ 84 เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เสด็จทรงประกอบ
พิธีตัดหวายลูกนิมิต ณ พระอุโบสถวัดทุ่งครุ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2521 มีวิหาร
ประดิษฐานหลวงพ่อไกรสรอันศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เลื่อมใสของชาวทุ่งครุ 

              
     7.2 มัสยิด จ านวน  10  แห่ง ได้แก่ 

ชื่อ สถานที่ตั้ง รายละเอียด 
1. มัสยิดดาริสสลาม บางมด ตั้งอยู่ใน ซ.ประชาอุทิศ 30 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ เป็นมัสยิดเก่าแก่มัสยิดหนึ่ง

เขตทุ่งครุ อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
2. มัสยิดนูรุ้ลฮูดา บางมด ตั้งอยู่ใน ซ.พุทธบูชา 36 ( บางมดพัฒนา ) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ เป็นมัสยิดที่อยู่

ริมคลองบางมด เป็นอาคารไม้ 2 ชั้น ชั้นล่างใช้สอนศาสนาและภาษาอาหรับ 
3. มัสยิดดาริลหะซัน (สอน
สมบูรณ์) 

บางมด ตั้งอยู่ใน ซ.พุทธบูชา 36 ( บางมดพัฒนา ) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ เป็นมัสยิด
เก่าแก่มัสยิดหนึ่ง ซึ่งขณะนี้สร้างเป็นอาคารคอนกรีต ตั้งอยู่ริมคลองบางมด 

4. มัสยิดอัตตักก์วา บางมด ตั้งอยู่ใน ซ.ประชาอุทิศ 59 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ ซึ่งมีชุมชนชาวมุสลิมอยู่ร่วมกัน
เป็นจ านวนมาก 

5. มัสยิดดารุนน่าอีม ทุ่งครุ ตั้งอยู่ที่ถนนครุใน แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ เป็นมัสยิดที่เก่าแก่ที่สุดมัสยิดหนึ่งในเขต
ทุ่งครุ ก่อสร้างเป็นอาคารคอนกรีต และตกแต่งด้วยหินอ่อนสวยงามมาก 

6. มัสยิดคอลิดีน ทุ่งครุ ตั้งอยู่ที่ซอยประชาอุทิศ 54 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ เป็นอาคารคอนกรีต ตั้งอยู่ริม
คลองสะพานควาย  

7. มัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์ ทุ่งครุ ตั้งอยู่ที่ซอยพุทธบูชา 36 ( บางมดพัฒนา ) แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ เป็นมัสยิดที่อยู่
ริมคลองรางราชพฤกษ์ 

8. มัสยิดอัลอิสติกอมะห์ ทุ่งครุ ตั้งอยู่ที่ปากซอยประชาอุทิศ 69 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ หรือที่ประชาชนโดยทั่วไป
เรียกว่า มัสยิดอาจารย์เซ็ง เป็นมัสยิดที่มีสัปบุรุษมากที่สุดในเขตทุ่งครุ 
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ชื่อ สถานที่ตั้ง รายละเอียด 
9. มัสยิดเนี๊ยะมะห์ตุ้ลลอฮ์ ทุ่งครุ ตั้งอยู่ที่ซอยประชาอุทิศ 72 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ มีบ้านหนังสือเนียะมะตุลลอฮ์ 

อยู่ในบริเวณมัสยิด  
10. มัสยิดนูรุ้ลฮิดายะห์ ทุ่งครุ ตั้งอยู่ที่ซอยประชาอุทิศ 62 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ ตั้งอยู่ใกล้คลองเวก  

 
                  7.3 ศาลเจ้า จ านวน  5  แห่ง  ได้แก่ 

ชื่อ สถานที่ตั้ง รูปสักการะ 
1. ศาลเจ้าโกมินทร์ (ซาก๋ง) 20 หมู่ที่ 5 ซ.พุทธบูชา 36 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 

10140 
- หลวงพ่อโอภาส ี 
- เจ้าแม่กวนอิม 

2. ศาลเจ้าตั๋วก๋ง 117 หมู่ที่ 2 ซ.พุทธบูชา 39 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 
10140 

- หลวงพ่อโอภาส ี 
- เจ้าสามพีน่้อง  
- เจ้าแม่กวนอิม  
- เซียนซีอกง 

3. ศาลเจ้าแม่ทับทิม ลิ้มไต่ 
กวง สุดใจภิรมย์ ปานสง่า 

ปลาย ซ.พุทธบูชา 44 หมู่ที่ 2 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 
10140 

- เจ้าแม่กวนอิม 

4. ศาลเจ้าแม่ทับทิม 104/1 ม. 3 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140 - เจ้าแม่กวนอิม 
5. ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเน้ียว ถ.ประชาอุทิศ ซ.ประชาอุทิศ 74/1 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ 

กทม. 10140 
- องค์เจ้าแม่แกะสลักจากไมส้ัก 

 
          8.  ข้อมูลประชากร 
            ประชากรในเขตทุ่งครุนับถือศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธ  ประกอบอาชีพรับจ้าง  ค้าขาย  รับ
ราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  และธุรกิจส่วนตัว 
         
         9.  สภาพทางการศึกษา 
            การศึกษาจบตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา  ปวช.  ปวส. ปริญญาตรี  ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก   ส่วนใหญ่ผู้ที่อยู่ในวัยเรียนมักจะเรียนในสถานศึกษาในพ้ืนที่ เพราะเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงและอยู่ใกล้
กับท่ีพักอาศัย 
 
 3. ท าเนียบผู้บริหารสถานศึกษา 

 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง 

1. นายวัชระ  ชัยพฤกษ์ ผู้อ านวยการช านาญการ 30 มิถุนายน 2551-1 กุมภาพันธ์ 2558 
2. ว่าที่ร้อยตรีกีรติ  กุลบุตร ผู้อ านวยการช านาญการ 2 กุมภาพันธ์ 2558 -28 พฤศจิกายน 

2558 
3. นายภาคภูมิ วงศาโรจน ์ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 28 พฤศจิกายน 2558 - ปัจจุบัน 
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 4.งบประมาณ 
        เงินงบประมาณ         จ านวน  2,045,769  บาท 
        เงินนอกงบประมาณ    จ านวน    494,000   บาท 
5.จ านวนผู้เรียน ผู้รับบริการ และจ านวนผู้สอน(ปีปัจจุบัน) 
 

หลักสูตร/ประเภท จ านวนผู้เรียน รวม จ านวนผู้สอน 
ชาย หญิง 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน     
-ระดับประถมศึกษา 16 28 44 1 คน 
-ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 253 191 444 6 คน 
-ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 296 280 576 7 คน 

รวมจ านวน 563 499 1064 14 คน 
การศึกษาต่อเนื่อง     
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 19 31 50 4 คน 
โครงการพัฒนาสังคมและชุมชน 10 45 55 2 คน 
โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ 64 331 395 14 คน 
โครงการทักษะชีวิต 25 62 87 3 คน 

รวมจ านวน 118 469 587 23 คน 
การศึกษาตามอัธยาศัย     
โครงการดิจิทัลชุมชน 35 67 102 2 
โครงการเทคโนโลยีที่เหมาะสม 21 46 67 2 
ห้องสมุดตู้คอนเทรนเนอร์ - - - - 

รวมจ านวน 56 113 169 4 คน 
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6.จ านวนบุคลากร(ปีปัจจุบัน) 
 

ประเภท/ต าแหน่ง จ านวน 
ต่ ากว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวมจ านวน 

ผู้อ านวยการ  - 1 - 1 
ข้าราชการครู  - - - - 
บุคลากรทางการศึกษา  - - - - 
ลูกจ้างประจ า  - - - - 
พนักงานราชการ  5 - - 5 
ครูศูนย์การเรียนชุมชน  9 - - 9 
อัตราจ้าง  - - - - 

รวมจ านวน  14 1 - 15 
 

1. แหล่งเรียนรู้และภาคีเครือข่าย 
 

       7.1 กศน.ต าบล/แขวง 
ชื่อ กศน.ต าบล/แขวง ที่ตั้ง ผู้รับผิดชอบ 

กศน.ต าบล/แขวงบางมด วัดกลางนา ถ.ประชาอุทิศ27 
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ 
กทม. 10140 

นายอัมรินทร์  สอนโคตร 

กศน.ต าบล/แขวงทุ่งครุ ส านักงานเขตทุ่งครุ ชั้น 3 นางสาวละอองดาว  มาราสา 
รวมจ านวน 2 แขวง 2 คน 

 
     7.2 ศูนย์การเรียนชุมชน  จ านวน  4  แห่ง   

ชื่อศูนย์การเรียน ที่ตั้ง ผู้รับผิดชอบ 
ศูนย์การเรียนชุมชนอิสลามวิทยาลัย 23 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ นางสาวละอองดาว มาราสา 
ศูนย์การเรียนชุมชนวัดทุ่งครุ วัดทุ่งครุ แขวงทุ่งครุ นายวันชัย  พฤกษาชีพ 

ศูนย์การเรียนชุมชนวัดบางมดโสธราราม 
(วัดกลางนา) 

ถ.ประชาอุทิศ27 แขวงบาง
มด เขตทุ่งครุ กทม. 

นายอัมรินทร์  สอนโคตร 

ศูนย์การเรียนชุมชนอาคารสงเคราะห์ฯ 90 30 ถ.ประชาอุทิศ 90 นางกุสุมา สิงหชาติ 

ศูนย์การเรียนชุมชนหลังสวนบุรีรมย์ 
ชุมชนหลังสวน แขวงบางมด 
เขตทุ่งครุ  

นางสาวเปรมสุดา โคตรประทุม 
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7.3 แหล่งการเรียนรู้ 
ช่ือ แหล่งการเรียนรู้อื่น ประเภทแหล่งการเรียนรู ้ ที่ตั้ง 

ห้องสมุดเพื่อการเรยีนรู้ทุ่งคร ุ ห้องสมุด สวนธนบุรีรมย์ ถ.ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม. 
10140โทรศัพท์ 0-2426-5256-8 

สวนธนบุรีรมย ์  สวนสาธารณสุข 203 ม.2 ถ.ทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 

สถานีต ารวจนครบาลทุ่งคร ุ สถานีต ารวจ 7 ม.2 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม. 10140 

สถานีต ารวจดับเพลิง สถานีต ารวจดับเพลิง  2 ซ.ประชาอุทิศ 86 ถ.ประชาอุทิศเขตทุ่งครุ กทม. 10140 

ศูนย์กีฬาเฉลมิพระเกียรติ ( บางมด ) ศูนย์กีฬา ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุง่ครุ กทม. 10140 

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 
อาทร สังขะวัฒนะ 

โรงเรียนฝึกอาชีพ 208 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140

โทรศัพท์ 02-426-3653 

ศูนย์บริการสาธารณสุข 54  
ทัศน์เอี่ยม 

สถานีอนามัย 410 ถ.พุทธบูชา  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กทม. 10140 

ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 สถานีอนามัย 46 ซ.ประชาอุทิศ 90 ถ.ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ 
กทม.10140 

ค่ายลูกเสือธนบุร ี ค่ายลูกเสือ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140 

โรงควบคุมคณุภาพน้ าทุ่งคร ุ โรงควบคุมน้ า ซ.ประชาอุทิศ 90 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม. 10140 

วัดหลวงพ่อโอภาส ี วัด แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140 

วัดพุทธบูชา  วัด 172 ม.3 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140 

วัดบางมดโสธราราม (วัดกลางนา)
  

วัด ซ.ประชาอุทิศ 27 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140 

วัดทุ่งครุ  วัด 9 ม.5 ถ.ประชาอุทิศ ซ. 84แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม. 
10140 

มัสยดิดารุนนา่อีม (ทุ่งครุ) มัสยดิ ม.2 ซ.คลองบางครุ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม. 10140 

อาคารศูนย์วัฒนธรรมห้องสมุดอิสลาม ห้องสมุด อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 

 
 
8.  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ชื่อ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความสามารถและประสบการณ์ ที่อยู่ 

1.นายเกษม แจ้งหิรัญ เป็นภูมิปัญญาในด้านการท าว่าวไทย ว่าวจุฬา 60 ซอยพุทธบูชา 49 แขวงบางมด 
เขตทุ่งครุ กทม. 

2.นางสาววัณย์วดี สกุลสูง ภูมิปัญญาด้านการท าสบู่นมแพะ 84 ประชาอุทิศ69ซอย5 แขวงทุ่ง
ครุ เขตทุ่งครุ กทม. 

3.นายจ านง เครือภู่ ภูมิปัญญาด้านผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 60 ซอยพุทธบูชา 49 แขวงบางมด 
เขตทุ่งครุ กทม. 
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 9.  ภาคีเครือข่าย 
ชื่อ  ภาคีเครือข่าย ที่ตั้ง 

โรงเรียนวัดพุทธบูชา ถ.พุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140 
อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 146 ถ.ประชาอุทิศ   แขวงทุ่งครุ  เขตทุ่งครุ กทม.10140 
โรงเรียนนาหลวง 379/1 ถ.พุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140 
โรงเรียนวัดทุ่งครุ ( พ่ึงสายอนุสรณ์ ) 42 ม.6 ถ.ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม. 10140 
โรงเรียนราษฎร์บูรณะ (มูฮ าหมัดอุทิศ) 141 ม.1 ถ.ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม.10140 
โรงเรียนบางมด ( ตันเปาว์วิทยาคาร ) 11 ซ.พุทธบูชา 26/3 ถ.พุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ  กทม.10140    
โรงเรียนสามัคคีบ ารุง 229 ซ.ประชาอุทิศ 69 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมดเขตทุ่งครุกทม10140 
โรงเรียนรางราชพฤกษ์ (นุชมีอุทิศ) 224 ซ.ประชาอุทิศ 72 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุทม. 10140 
โรงเรียนคลองรางจาก 93 ซ.ประชาอุทิศ 79 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุทม. 10140 
โรงเรียนชูสินทองประดิษฐ์อนุสรณ์ 63 ซ.ประชาอุทิศ 27 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140 
ชมรมผู้สูงอายุ 54 410 ถ.พุทธบูชา  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กทม. 10140 
ชมรมผู้สูงอายุ 59 46 ซ.ประชาอุทิศ 90 ถ.ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม. 10140 

รวมจ านวน  
 
 
10. เกียรติยศ ชื่อเสียงและผลงาน/โครงการดีเด่นของสถานศึกษา 
  

1. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตทุ่งครุ ได้ผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาแบบ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจ าปี 2558 

2. นายภาคภูมิ วงศาโรจน์ ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตทุ่งครุ  
ได้รับโล่เงิน เป็นผู้สนับสนุนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศการวันอาสาฬหบูชา 

3. นายอัมรินทร์  สอนโคตร ครู กศน.ต าบล ได้รับโล่เงิน เป็นผู้สนับสนุนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องใน
เทศการวันอาสาฬหบูชา 

4. นางสาวอัมรา  เงินโพธิ์ ครูศูนย์การเรียนชุมชน ได้รับโล่เงิน เป็นผู้สนับสนุนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา
เนื่องในเทศการวันอาสาฬหบูชา 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกที่ผ่านมา 
     1.ผลการประเมินคุณภาพภายใน 
         1.ผลการประเมินคุณภาพภายในภาพรวมของสถานศึกษา 
                1. ผลการประเมินตนเอง 

มาตรฐาน ค่าน้ าหนัก ผลการประเมินตนเอง 
คะแนนที่ได้ ระดับ

คุณภาพ 
มาตรฐานที่1 คุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ 35 31.60 ดีมาก 
มาตรฐานที่2 คุณภาพการจัดการศึกษา/การให้บริการ 25 23.60 ดีมาก 
มาตรฐานที่3 การบริหารการศึกษา 10 9.35 ดีมาก 
มาตรฐานที่4 การประกันคุณภาพการศึกษา 10 9.20 ดีมาก 
มาตรฐานที่5 อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 10 9.45 ดีมาก 
มาตรฐานที่6 มาตรการส่งเสริม 10 9.50 ดีมาก 

รวมคะแนนโดยภาพรวมของสถานศึกษา 100 92.70 ดีมาก 
 
               2. การประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด 

มาตรฐาน ค่าน้ าหนัก ผลการประเมินตนเอง
สถานศึกษาโดยต้นสังกัด 

คะแนนที่ได้ ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่1 คุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ 35 25.70 พอใช้ 
มาตรฐานที่2 คุณภาพการจัดการศึกษา/การให้บริการ 25 19.45 ดี 
มาตรฐานที่3 การบริหารการศึกษา 10 8.20 ดี 
มาตรฐานที่4 การประกันคุณภาพการศึกษา 10 7.75 ดี 
มาตรฐานที่5 อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 10 7.50 ดี 
มาตรฐานที่6 มาตรการส่งเสริม 10 7.75 ดี 

รวมคะแนนโดยภาพรวมของสถานศึกษา 100 76.35 ดี 
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2.ผลการประเมินคุณภาพภายในตามรายมาตรฐาน 
 

มาตรฐาน 
 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

ผลการประเมิน
ตนเอง 

ผลการประเมิน
คุณภาพสถานศึกษา

โดยต้นสังกัด 
คะแนน

ที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
คะแนน

ที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 

มาตรฐานที่1 คุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ 35 31.60 ดีมาก 25.70 พอใช้ 
ตัวบ่งชี้ที่1.1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 3 2.85 ดีมาก 2.50 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่1.2 ผู้เรียนมีคณุธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 

3 2.90 ดีมาก 2.25 พอใช้ 

ตัวบ่งชี้ที่1.3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 3 2.85 ดีมาก 2.25 พอใช้ 
ตัวบ่งชี้ที่1.4 ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็น 3 2.90 ดีมาก 2.60 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่1.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

10 7.80 ดี 6.50 พอใช้ 

ตัวบ่งชี้ที่1.6 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง 5 4.70 ดีมาก 3.50 พอใช้ 
ตัวบ่งชี้ที่1.7 ผู้เรียนมีงานท าหรือมีรายได้เสริม มีทักษะในการท างาน
รว่มกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

5 4.75 ดีมาก 3.50 พอใช้ 

ตัวบ่งชี้ที่1.8 ความพึงพอใจต่อการให้บริการการศึกษาตามอัธยาศัย 3 2.85 ดีมาก 2.60 ดี 
มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจดัการศึกษา/การให้บริการ 25 23.60 ดีมาก 19.45 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่2.1 คุณภาพของหลักสูตร 4 3.85 ดีมาก 2.75 พอใช้ 
ตัวบ่งชี้ที่2.2 คุณภาพของครู 4 3.80 ดีมาก 3.25 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่2.3 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูและผู้สอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

4 3.85 ดีมาก 2.00 ต้อง
ปรับปรุง 

ตัวบ่งชี้ที่2.4 คุณภาพผู้สอน/วิทยากร การศึกษาต่อเนื่อง 3 2.85 ดีมาก 2.50 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่2.5 คุณภาพสื่อที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและ
ผู้รับบริการ 

3 2.75 ดี 2.20 พอใช้ 

ตัวบ่งชี้ที่2.6 คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 4 3.85 ดีมาก 3.50 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่2.7 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 3 2.75 ดีมาก 2.25 พอใช้ 
มาตรฐานที่3 การบริหารการศึกษา 10 9.35 ดีมาก 8.20 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่3.1 คุณภาพของการบริหารสถานศึกษา 2 1.90 ดีมาก 1.50 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่3.2 ระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการ 2 1.85 ดีมาก 1.75 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่3.3 ผลการบริหารความเสี่ยง 2 1.80 ดี 1.45 พอใช้ 
ตัวบ่งชี้ที3่.4 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา 2 1.90 ดีมาก 1.75 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่3.5 ผลการปฏิบัติตามบทบาทของคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

2 1.90 ดีมาก 1.75 ดี 
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มาตรฐานที่4 การประกันคุณภาพ 10 9.20 ดี 7.75 ดี 
ตัวบ่งชี้ที4่.1 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  5 4.80 ดีมาก 3.75 ดี 
ตัวบ่งชี้ที4่.2 การประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด  5 4.40 ดี 4.00 ดี 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

ข้อเสนอแนะจากการประเมินตนเอง ข้อเสนอแนะจากการประเมินสถานศึกษาโดยต้นสังกัด 
1.ควรมีการนิเทศอย่างทั่วถึง มีการบันทึกผลการนิเทศ
และให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดกระบวนการ
เรียนการสอน 
 

1.ควรมีการนิเทศอย่างต่อเนื่องและทั่วถึงมีบันทึกผลการนิเทศ
และให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน
ของคร ู

2.ครูควรน าข้อมูล ข้อเสนอแนะจากการนิเทศไปปรับปรุง
การเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

2.เครื่องมือที่ใช้ประเมินในด้านต่างๆตามตัวชี้วัดต้องมีการ
ปรับปรุงและพัฒนาให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับบทบาท
ของสถานศึกษา 

3.เครื่องมือที่ใช้ประเมินในด้านต่างๆ ตามตัวชี้วัด ต้องมี
การปรับปรุงและพัฒนาให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา 
 

 

 
 
 
 
 

มาตรฐานที่5 อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 10 9.45 ดีมาก 7.50 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่5.1 ผลการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา พันธกิจ
และวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถานศึกษา 

5 4.75 ดีมาก 3.75 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่5.2 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อน
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5 4.70 ดีมาก 3.75 ดี 

มาตรฐานที่6 มาตรการส่งเสริม 10 9.50 ดีมาก 7.77 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่6.1 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความยั่งยืนเพ่ือให้สอดคล้อง
กับนโยบายทางศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

5 4.75 ดีมาก 3.77 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่6.2 ผลที่เกิดจากการส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชน 

5 4.75 ดีมาก 4.00 ดี 

รวม 100 92.70 ดีมาก 76.35 ดี 
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
           
                         สถานศึกษายังไม่เคยได้รับการประเมิจากภายนอก 
                       
                        สถานศึกษาได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ระหว่างวันที่ 26-28 เดือนธันวาคม พ.ศ 2557 
โดยสถานศึกษาได้คะแนนจากผลการประเมินภายนอก รวม 82.26 คะแนน อยู่ในระดับคุณภาพ  ดี  ซึ่งสถานศึกษา 
                              ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา 
                             
                              ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
            ด้านผลการจัดการศึกษา 
                 1.สถานศึกษาควรน าผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ไปใช้พัฒนาองค์กรและพัฒนาในการจัด
กิจกรรมโครงการในครั้งต่อไป 
                 2.สถานศึกษาควรมีการวางแผนด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานต้นสังกัด มีการด าเนินงาน
อย่างเป็นระบบครบวงจรคุณภาพ(PDCA)มีระบบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และน าผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาไปใช้ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
            ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
                1.สถานศึกษาควรเสนอแนะให้ครูท าบันทึกหลักสอน แผนการสอนรายสัปดาห์ และการท าวิจัยเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งน าผลการวิจัยมาพัฒนานโยบายและวางแผน เพ่ือประสิทธิภาพด้านการบริหาร
จัดการ 
            ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
                1.สถานศึกษาควรน าผลการประเมินไปพัฒนาครู ให้ดียิ่งขึ้น โดยให้ความส าคัญด้านการนิเทศ ก ากับ 
ติดตามประเมินผล ด้านการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ เพ่ือพัฒนาครูได้เต็มตามศักยภาพของแต่ละคนจะ
ท าให้สถานศึกษามผีลการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลที่ดี 
                2.ครูควรได้รับการส่งเสริมด้านทักษะความช านาญ ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
            ด้านประกันคุณภาพ 
                1.สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดควรส่งเสริมความรู้เรื่องระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับ
บุคลากรและผู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือจะได้ด าเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
                2.ผู้บริหารสถานศึกษาควรสนับสนุนให้ครูทุกคนมีความตระหนักในเรื่องการพัฒนาการประกันคุณภาพ
ภายใน โดยการพัฒนาตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของการศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 
 
 
 
 

/ 

 

/ 
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นวัตกรรมหรือการปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา 
          การท าโครงงานสบู่นมแพะ คือ ในเขตทุ่งครุมีอาชีพการเลี้ยงแพะ จึงง่ายต่อการหาซื้อนมแพะ นักศึกษาจึง
ท าโครงงานสบู่นมแพะ ซึ่งสามารถหาซื้อได้ง่ายและราคาไม่แพง ซึ่งเป็นสินค้าที่แปลกใหม่และมีผู้สนใจสั่งซื้อสบู่นม
แพะเป็นจ านวนมาก นับเป็นนวัตกรรมที่เป็นตัวอย่างการปฏิบัติที่ดีของนักศึกษา กศน.เขตทุ่งครุ 
 
ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
         1.ผู้บริหารของศูนย์กาศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์
ในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดกรเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและชุมชนได้เป็นอย่างดีสามารถโน้ม
น้าวให้ผู้เรียนกลับมาเข้าเรียนในสถานศึกษา เป็นการลดสภาวะการไม่รู้หนังสือ จึงเป็นโอกาสดีที่จะด าเนินงานด่าน
การจัดการศึกษาของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีความเข้มแข็งยิ่งๆขึ้นไป 
         2.ต้นสังกัด มีกระบวนการในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้เป็นระบบ มีการนิเทศ ก ากับติดตาม
และตรวจสอบการปฏิบัติกิจกรรมของคณะท างานประกันคุณภาพอย่างสม่ าเสมอ ดังนั้นหลังจากผ่านการประเมินใน
แต่ละรอบแล้ว สถานศึกษาจึงจึงมีโอกาสที่จะพัฒนางานประกันคุณภาพให้มีความต่อเนื่องยั่งยืนจนสมารถเป็น
ต้นแบบให้กับกลุ่มงานอื่น หรือเครือข่ายที่เก่ียวข้องต่อไป 
         3.สถานศึกษามีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นปราชญ์ด้านการเกษตรชุมชนบางมดที่มีชื่อเสียงเรื่องส้มเขียวหวาน ที่
น่าจะสืบทอดความรู้อย่างยิ่ง ดังนั้นจึงควรบริหารจัดการความรู้(KM)ด้านการเกษตรกรรมให้เป็นเอกลักษณ์ของศูนย์ 
กศน.เขตทุ่งครุพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศ สอดคล้องกับมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามแนวการปฏิรูป
การศึกษา 
         4.สถานศึกษาด าเนินงานพัฒนาอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาท
ของสถานศึกษาของสถานศึกษาได้ดีแล้วในระดับหนึ่ง และควรร่วมกันวางแผนด าเนินงานในสิ่งเหล่านี้ต่อไปเพ่ือ
รักษาความยั่งยืนและพัฒนาให้ดียิ่งๆขึ้น พร้อมกับส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมการพัฒนาในสิ่งเหล่านี้ด้วย 
เช่น คณะกรรมการสถานศึกษาและภาคีเครือข่าย เป็นต้น 
         5.ศูนย์ กศน.เขตทุ่งครุ มีพ้ืนที่ในความดูแล 2 แขวงและ 29 ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามีประสิทธิภาพ 
มีความรู้ ความสามารถ ผู้น าชุมชนมีความรักในบ้านเกิด ภูมิประเทศเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ผสมกับ
วัฒนธรรมสมัยใหม่ มีศาสนาที่เป็นโบราณสถาน และโบราณวัตถุ เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนทั่วไปทั้ง
ศาสนาพุทธและอิสลา มีแหล่งอุตสาหกรรม สถานศึกษา ของรัฐและเอกชน จึงเป็นโอกาสดีที่สถานศึกษาจะประสาน
ความร่วมมือกับชุมชนการพัฒนาการจัดการ ศึกษาของศูนย์ กศน.เขตทุ่งครุ ให้มีความก้าวหน้าทัดเทียมองค์กร
การศึกษาอ่ืนๆและสอดคล้องกับการต้อนรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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บทท่ี 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

               สถานศึกษาได้ก าหนดทิศทางการด าเนินงานไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี โดยได้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี และมีผลการด าเนินการ ดังนี้ 
 
ทิศทางการด าเนินงานของสถานศึกษา 
            ปรัชญา 

         สรรค์สร้างภูมิปัญญา  พัฒนาความรู้คู่คุณธรรม  น้อมน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
           วิสัยทัศน์ 

         ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตทุ่งครุ  จัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบ  
และการศึกษาตามอัธยาศัยทุกกิจกรรมได้อย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี 
มีสุนทรียภาพและคุณธรรม จริยธรรม  โดยใช้ชุมชน ภูมิปัญญาและเทคโนโลยีเป็นฐานการเรียนรู้บน
พ้ืนฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และมีระบบประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยรองรับ 

           พันธกิจ 
     1. จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพ 
     2. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพเพ่ือส่งเสริมการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ 
     3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนรักการเรียนรู้ด้วยตนเองและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
     4. ส่งเสริม พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามรู้จัก
สิทธิ  หน้าที่ของตนเองด ารงชีวิตอย่างเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
วัฒนธรรม สังคม และชุมชน สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง 
      5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 
      6. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยีเพ่ือสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
      7. พัฒนาบุคลากรและระบบบริหารให้สามารถด าเนินการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ 
      8. เสริมสร้างศักยภาพการจัดการความรู้ขององค์กร 
 
อัตลักษณ์ 

         เป็นคนดี  มีความรู้   
 

             เอกลักษณ์ 
                  สร้างคนเพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
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เป้าประสงค์และตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

-ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
ต่อเนื่องและมีคุณภาพได้มาตรฐาน 
 

1. จ ำนวนประชำกรวัยแรงงำน (อำยุ๑๕ – ๕๙ปี) ของเขตทุ่ง
ครทุี่ได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะให้เป็นผู้อ่ำนออกเขียนได้ 
2. จ ำนวนประชำกรวัยแรงงำน (อำยุ๑๕ – ๕๙ปี) ของเขตทุ่ง
ครกุลุ่มเป้ำหมำยที่เรียนในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
กำรศึกษำนอกระบบ 
3. ร้อยละผู้เรียนทีม่ีสุขภำพกำยและสุขภำพจิตที่ดี 
4. ร้อยละผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 
5.  ร้อยละผู้เรียนทีม่ีควำมใฝ่รู้และเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง 

6.  ร้อยละผู้เรียนทีค่ิดเป็น/ท ำเป็น 
7. ร้อยละประชำกรวัยแรงงำน (อำยุ๑๕ – ๕๙ปี) ของเขตทุ่ง
ครุ ที่ได้รับบริกำรกำรศึกษำกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำอำชีพ 
กำรศึกษำเพ่ือพัฒนำทักษะชีวิต กำรศึกษำตำมหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงและกำรศึกษำเพื่อพัฒนำสังคมและชุมชน  
8. จ ำนวนประชำกรของเขตทุ่งครุที่ได้รับบริกำรกำรศึกษำ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัย 

-สถำนศึกษำพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ/กำร
ให้บริกำรที่มีคุณภำพมำใช้ในกำรจัดกิจกรรมกำรศึกษำ
นอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยให้แก่
กลุ่มเป้ำหมำยและประชำชนทั่วไปอย่ำงทั่วถึง 

1.  ร้อยละของผู้เรียน/ผู้เข้ำรับบริกำรกำรศึกษำนอกระบบ
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัยที่มีควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรจัด
กิจกรรมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
2.  ร้อยละของโครงกำร/กิจกรรมทีส่ ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่
ก ำหนดตำมแผนที่ก ำหนดไว้ 

-สถำนศึกษำมีระบบกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำนอก
ระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยที่มีประสิทธิภำพ 

-ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยที่มี
ประสิทธิภำพ 

-ชุมชนได้รับกำรส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้ มีกิจกรรม
เพ่ือแก้ปัญหำและพัฒนำชุมชนโดยใช้รูปแบบ
กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย โดยมี 
กศน.ต ำบล เป็นกลไกส่งเสริมกำรเรียนรู้ 

-ร้อยละของ กศน. ต ำบล ที่จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
เพ่ือกำรพัฒนำชุมชน โดยใช้ปัญหำของชุมชนเป็นศูนย์กลำง 

 
 กลยุทธ์      
          กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน/ผู้รับบริกำร 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ/กำรให้บริกำร 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำคุณภำพกำรบริหำรกำรศึกษำ 

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยในชุมชน 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (2556 – 2559) 
 

โครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์ 

1.  โครงกำรจัดและสนับสนุนกำรศึกษำนอกระบบตั้งแต่ปฐมวัยจน 
     จบกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
2.  โครงกำรจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
3.  โครงกำรจัดกำรศึกษำต่อเนื่อง 
4.  โครงกำรส่งเสริมกำรอ่ำน 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนำคุณภำพผู้เรียน/ผู้รับบริกำร 

5.  โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน 
6.  โครงกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำมกำรจัดกิจกรรมกำรศึกษำ 
นอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ/
กำรให้บริกำร 

7.  โครงกำรพัฒนำคุณภำพของกำรบริหำรสถำนศึกษำ 
8.  โครงกำรพัฒนำบุคลำกร 
9.  โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 

กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนำคุณภำพกำรบริหำรกำรศึกษำ 

10. โครงกำรส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำ
ตำมอัธยำศัยในชุมชน 

กลยุทธ์ที่ 4ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำนอกระบบ
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559 
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2558 
งบอุดหนุน รหัสงบประมาณ 500008 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตทุ่งครุ 
ที ่ โครงการแผนการจัด

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

วัตถุประสงค์ รูปแบบการจัด เป้าหมาย สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ
ที่ใช้ 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าย ชั้น

เรียน 
ศึกษา
ดูงาน 

กลุ่มเป้าห
มาย 

จ านวน
(คน) 

1 โครงการค่ายคุณธรรม 
จริยธรรม เพื่อความรัก
ชาติและความเป็นไทย 

เพื่อเสริมสร้าง
คุณธรรมและความรัก
ชาติให้กับนักศึกษา 

/   นักศึกษา 
กศน.เขต

ทุ่งครุ 

200 ค่ายศรียานนท์  
จ.เพชรบุรี 

ก.พ. 
2559 

130,000 นางสาวละออง
ดาว  มาราสา 

 

2 โครงการค่ายใส่ใจสุขภาพ
อนามัยและส่งเสริม
ค่านิยมอันพึ่งประสงค์ 

เพ่ือเสริมสร้างวิธีการดู
และสุขภาพให้สมบูรณ์
ตามวัยและส่งเสริม
ค่านิยมอันพ่ึงประสงค์
ให้กับนักศึกษา 

/   นักศึกษา 
กศน.เขต

ทุ่งครุ 

100 ภัทรภูริ รีสอร์ท 
 จ.ราชบุรี 

ม.ค.255
9 

75,000 นายอัมรินทร์ 
สอนโคตร 

 
 

3 โครงการการปฏิบัติการ
ช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน
(CPR) 

เพ่ือให้นักศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจเรื่อง
วิธีการช่วยเหลือชีวิต
ขั้นพ้ืนฐานและ
สามารถน าไปใช้ได้ 

 /  นักศึกษา 
กศน.เขต

ทุ่งครุ 

15 สนามศุภชาศัย ก.พ.2559 15,000 นางสาวอัมพิกา 
ณ ล าปาง 



แบบรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 2559 กศน.เขตทุ่งครุ 2 

 

แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2559 
งบอุดหนุน รหัสงบประมาณ 500008 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตทุ่งครุ 
ที ่ โครงการแผนการจัด

กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

วัตถุประสงค์ รูปแบบการจัด เป้าหมาย สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ
ที่ใช้ 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าย ชัน้

เรียน 
ศึกษา
ดูงาน 

กลุ่มเป้า
หมาย 

จ านวน
(คน) 

1 โครงการค่าย
วิชาการปรับพื้นฐาน
เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษาของผู้เรียน           

เพ่ือเตรียมความพร้อมให้
ผู้เรียน ในการจัด
กระบวนการเรียนการสอน
ในภาคเรียนที่2/2558และ
ภาคเรียนที่ 1/2559 

/   นักศึกษา 
กศน.
เขตทุ่ง

ครุ 

200 - พ.ค.-
มิ.ย.
2559 

130,000 นางสาวละอองดาว  
มาราสา 
 
 

2 โครงการลูกเสือ 
กศน./ยุวกาชาด                                

1.เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะในการด าเนินชีวิตโดย
ใช้กระบวนการทางลูกเสือ/
ยุวกาชาดเป็นแนวทาง 
2.เพ่ือให้นักศึกษา กศน.ได้
ท ากิจกรรมสานสัมพันธ์
ร่วมกันและสามารถใช้ชีวิต
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

/   นักศึกษา 
กศน.
เขตทุ่ง

ครุ 

200 - พ.ค.-
มิ.ย.
2559 

130,000 นายอัมรินทร์ สอน
โคตร 
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ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2559 
งบอุดหนุน รหัสงบประมาณ 500008 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตทุ่งครุ 
ที ่ โครงการแผนการจัด

กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

วัตถุประสงค์ รูปแบบการจัด เป้าหมาย สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ
ที่ใช้ 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าย ชั้น

เรียน 
ศึกษา
ดูงาน 

กลุ่มเป้า
หมาย 

จ านวน
(คน) 

3 โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมและวัน
ส าคัญทางศาสนา  

เพ่ือให้นักศึกษาได้เขา้ร่วม
กิจกรรมวันส าคัญทาง
ศาสนาและร่วมสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมที่ส าคัญ 

 /  นักศึกษา 
กศน.
เขตทุ่ง

ครุ 

500 - เม.ย.-ก.ย
2559 

20,000 นางสาวละอองดาว  
มาราสา 
 
 

4 โครงการแข่งขัน
ผลงานทางวิชาการ
ของนักศึกษา                                

เพ่ือให้นักศึกษาเกิดทักษะ
กระบวนการคิดอย่างเป็น
ระบบ 

 /  นักศึกษา 
กศน.
เขตทุ่ง

ครุ 

500 - ส.ค.2559 20,000 นายอัมรินทร์ สอน
โคตร 
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แผนพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
ประจ าภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2558 

งบอุดหนุน  รหัสงบประมาณ 500009 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตทุ่งครุ 

ที ่ โครงการแผนการจัด
กิจกรรมการเรียน

การสอน 

วัตถุประสงค์ รูปแบบการจัด เป้าหมาย สถานที่
ด าเนินการ 

ระยะเวลา งบประมาณที่
ใช้ 

 
ผู้รับผิดชอบ อบร

ม 
ประ
ชุม 

อ่ืนๆ กลุ่มเป้าหมาย จ านวน
(คน) 

1 โครงการปฐมนิเทศ 
 

เพื่อเตรียมความพร้อมและท า
ความเข้าใจในกระบวนการเรียน 
วิธีการเรียน หลักเกณฑ์การจบ
การศึกษาให้กับนักศึกษา 

 /  นักศึกษา 
กศน. 

500 กศน.แขวง 2
แขวง 

พ.ย.2558  
5,000 

นายอัมรินทร์ 
สอนโคตร 

2 โครงการนิเทศ
ติดตามผล 
 

เพื่อตรวจสอบให้ข้อเสนอแนะ
และติดตามการจัดกิจกรรม
ทางการศึกษา 

  / บุคลากร 
กศน.เขตทุ่ง

ครุ 

13 กศน.แขวง 2
แขวง 

ต.ค.2558.-
มี.ค.2559 

3,000 นางสาว
ละอองดาว 
มาราสา 

3 โครงการประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
 

เพื่อให้สถานศึกษาและบุคลากรรู้
และเข้าใจกระบวนการท างานให้
ได้รับมาตรฐานเพื่อรองรับการ
ประเมิน 

/   บุคลากร 
กศน.เขตทุ่ง

ครุ 

13 กศน.เขตทุ่ง
ครุ 

ต.ค.2558.-
มี.ค.2559 

10,000 นายอัมรินทร์ 
สอนโคตร 

4 โครงการสอนเสริม เพื่อเพิ่มเติมความรู้ในรายวิชาที่
ยากให้กับนักศึกษา เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 

  / นักศึกษา 
กศน. 

200 กศน.แขวง 2
แขวง 

ต.ค.2558.-
มี.ค.2559 

12,000 นางสาวเปรม
สุดา โคตร
ประทุม 
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แผนพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
ประจ าภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2558 

งบอุดหนุน  รหัสงบประมาณ 500009 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตทุ่งครุ 

ที ่ โครงการแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนการ

สอน 

วัตถุประสงค์ รูปแบบการจัด เป้าหมาย สถานที่
ด าเนินการ 

ระยะเวลา งบประมาณที่
ใช้ 

 
ผู้รับผิดชอบ อบรม ประชุม อ่ืนๆ กลุ่มเป้าหมาย จ านวน

(คน) 

5 โครงการปัจฉิมนิเทศ
และแนะแนวการศึกษา
ต่อ 

เพื่อแนะแนวให้ความรู้กับ
นักศึกษาในด้านการศึกษา
ต่อในระดับท่ีสูงข้ึน 

  / นักศึกษา 
กศน. 

500 กศน.แขวง 2
แขวง 

มี.ค.2559 5,000 นายเสถียร 
โพสาวัง 
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แผนพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
ประจ าภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2559 

งบอุดหนุน  รหัสงบประมาณ 500009 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตทุ่งครุ 

ที ่ โครงการแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนการ

สอน 

วัตถุประสงค์ รูปแบบการจัด เป้าหมาย สถานที่
ด าเนินการ 

ระยะเวลา งบประมาณที่
ใช้ 

 
ผู้รับผิดชอบ อบรม ประชุม อ่ืนๆ กลุ่มเป้าหมาย จ านวน

(คน) 

1 โครงการปฐมนิเทศ 
 

เพื่อเตรียมความพร้อมและ
ท าความเข้าใจใน
กระบวนการเรียน วิธีการ
เรียน หลักเกณฑ์การจบ
การศึกษาให้กับนักศึกษา 

 /  นักศึกษา 
กศน. 

500 กศน.แขวง 2
แขวง 

พ.ค.2559  
5,000 

นายอัมรินทร์ 
สอนโคตร 

2 โครงการนิเทศติดตาม
ผล 
 

เพื่อตรวจสอบให้
ข้อเสนอแนะและติดตาม
การจัดกิจกรรมทางการ
ศึกษา 

  / บุคลากร 
กศน.เขตทุ่ง

ครุ 

13 กศน.แขวง 2
แขวง 

เม.ย.-ก.ย.
2559 

3,000 นางสาว
ละอองดาว 
มาราสา 

3 โครงการประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
 

เพื่อให้สถานศึกษาและ
บุคลากรรู้และเข้าใจ
กระบวนการท างานให้ได้รับ
มาตรฐานเพื่อรองรับการ
ประเมิน 

/   บุคลากร 
กศน.เขตทุ่ง

ครุ 

13 กศน.เขตทุ่ง
ครุ 

เม.ย.-ก.ย.
2559 

10,000 นายอัมรินทร์ 
สอนโคตร 
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ที ่ โครงการแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนการ

สอน 

วัตถุประสงค์ รูปแบบการจัด เป้าหมาย สถานที่
ด าเนินการ 

ระยะเวลา งบประมาณที่
ใช้ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

4 โครงการสอนเสริม เพื่อเพิ่มเติมความรู้ใน
รายวิชาที่ยากให้กับ
นักศึกษา เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 

  / นักศึกษา 
กศน. 

200 กศน.แขวง 2
แขวง 

เม.ย.-ก.ย.
2559 

12,000 นางสาวเปรม
สุดา โคตร
ประทุม 
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แผนพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
ประจ าภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2559 

งบอุดหนุน  รหัสงบประมาณ 500009 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตทุ่งครุ 

ที ่ โครงการแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนการ

สอน 

วัตถุประสงค์ รูปแบบการจัด เป้าหมาย สถานที่
ด าเนินการ 

ระยะเวลา งบประมาณที่
ใช้ 

 
ผู้รับผิดชอบ อบรม ประชุม อ่ืนๆ กลุ่มเป้าหมาย จ านวน

(คน) 

5 โครงการปัจฉิมนิเทศ
และแนะแนวการศึกษา
ต่อ 

เพื่อแนะแนวให้ความรู้กับ
นักศึกษาในด้านการศึกษา
ต่อในระดับท่ีสูงข้ึน 

  / นักศึกษา 
กศน. 

500 กศน.แขวง 2
แขวง 

ก.ย..2559 5,000 นายเสถียร 
โพสาวัง 
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แผนพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน(แผนพัฒนาบุคลากร) 
ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2558 
งบอุดหนุน รหัสงบประมาณ 500009 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตทุ่งครุ 
ที ่ โครงการแผนการจัด

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

วัตถุประสงค์ รูปแบบการจัด เป้าหมาย สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ
ที่ใช้ 

ผู้รับผิดชอบ 
อบร
ม 

ประชุม อ่ืนๆ กลุ่มเป้า
หมาย 

จ านวน
(คน) 

1 ด้านการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ                        

เพ่ือให้บุคลากรมี
ความรู้ความเข้าใจ
รวมทั้งเทคนิค
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

/   
 

บุคลากร 
กศน.
เขตทุ่ง

ครุ 

13 กศน.อ าเภอเกาะกูด 
จ.ตราด 

มี.ค. 50,000 นายอัมรินทร์ สอน
โคตร 
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แผนพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน(แผนพัฒนาบุคลากร) 
ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2559 
งบอุดหนุน รหัสงบประมาณ 500009 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตทุ่งครุ 
ที ่ โครงการแผนการจัด

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

วัตถุประสงค์ รูปแบบการจัด เป้าหมาย สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ
ที่ใช้ 

ผู้รับผิดชอบ 
อบร
ม 

ประชุม อ่ืนๆ กลุ่มเป้า
หมาย 

จ านวน
(คน) 

1 ด้านการจัดท าแผนงานและ
โครงการ                  

เพ่ือให้บุคลากรมี
ความรู้ในด้านการ
จัดท าแผนงานและ
วิธีการเขียน
โครงการที่ถูกต้อง 

/   บุคลากร 
กศน.
เขตทุ่ง

ครุ 

13 กศน.เขตทุ่งครุ ก.ย. 50,000  
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2559 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตทุ่งครุ 

ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 
งบอุดหนุน กิจกรรมการเรียนการสอน  รหัสงบประมาณ 500009 

ที่ โครงการ/กิจกรรม/รายจ่ายประจ า งบประมา
ณ(บาท) 

ระยะเวลา หมายเหต ุ
ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 

ต.ค พ.
ย 

ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.
ย 

พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย  

1 ค่าด าเนินการสอบปลายภาค 70,000      /        
2 ค่าวัสดุส านักงาน 100,000   /  /         
3 ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา 25,000     / /        
4 ค่าไปราชการ 50,000 / / / / / /        
5 ค่าถ่ายเอกสาร 9,000 / / / / / /        
6 ค่าแสตมป์ 2,000 /             

รวมเป็นเงิน 256,000 
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2559 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตทุ่งครุ 

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
งบอุดหนุน กิจกรรมการเรียนการสอน  รหัสงบประมาณ 500009 

ที่ โครงการ/กิจกรรม/รายจ่ายประจ า งบประมา
ณ(บาท) 

ระยะเวลา หมายเหต ุ
ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 

ต.ค พ.
ย 

ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.
ย 

พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย  

1 ค่าด าเนินการสอบปลายภาค 70,000            /  
2 ค่าวัสดุส านักงาน 100,000         /   /  
3 ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา 25,000           / /  
4 ค่าไปราชการ 50,000       / / / / / /  
5 ค่าถ่ายเอกสาร 9,000       / / / / / /  
6 ค่าแสตมป์ 2,000       /       

รวมเป็นเงิน 256,000 
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เป้าหมายความส าเร็จรายมาตรฐาน 
มาตรฐาน รายละเอียดมาตรฐาน คะแนน

เต็ม 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่.1 คุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 35 31.05 ดีมาก 
มาตรฐานที.่2 คุณภาพการจัดการศึกษา/การให้บริการ  25 23.30 ดีมาก 
มาตรฐานที่.3 การบริหารการศึกษา 10 9.30 ดีมาก 
มาตรฐานที่.4 การประกันคุณภาพการศึกษา 10 9.05 ดีมาก 
มาตรฐานที่.5 อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 10 9.35 ดีมาก 
มาตรฐานที่.6 มาตรการส่งเสริม 10 9.40 ดีมาก 

ภาพรวมสถานศึกษา 100 91.45 ดีมาก 
 
2.2 ผลการด าเนินงานของสถานศึกษา 
 ผลการด าเนินงานของสถานศึกษาในรอบ 2 ปีที่ผ่านมาและปีที่ประเมินตนเอง ดังนี้ 
 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 2557 งบประมาณ 2558 งบประมาณ 2559 
เป้าหมาย ผลผลิต เป้าหมาย ผลผลิต เป้าหมาย ผลผลิต 

การส่งเสริมการรู้หนังสือ 2 14 14 14 16 16 
การศึกษาระดับประถมศึกษา 35 55 35 33 35 44 
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 420 801 420 358 420 444 
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 630 1,281 630 509 630 576 
การการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 110 105 110 120 68 74 
การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 100 115 100 70 87 87 
การศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ 120 125 120 200 224 304 
การศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 50 80 50 90 50 50 
โครงการดิจิทัลชุมชน     102 102 
เทคโนโลยีที่เหมาะสม     67 67 

รวมทั้งสิ้น 1,472 2,576 1,479 1,394 1,479  



แบบรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 2559 กศน.เขตทุ่งครุ 26 

 

สรุปผลการปรับปรุงและพัฒนาในรอบปีที่ผ่านมา 
จากผลการประเมินคุณภาพในสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วยการประเมินตนเอง การประเมินคุณภาพ

สถานศึกษาโดยต้นสังกัดและผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ได้น าข้อเสนอแนะมาก าหนดแนวทางการ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษา ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน โครงการ/กิจกรรม 
ที่ปรับปรุงพัฒนา 

ผลการ
ด าเนินงาน ตนเอง ต้นสังกัด สมศ. 

1.ควรมีการนิเทศ
อย่างทั่วถึง มีการ
บันทึกผลการ
นิเทศและให้
ค าแนะน าที่เป็น
ประโยชน์ต่อการ
จัดกระบวนการ
เรียนการสอน 

1.ควรมีการนิเทศ
อย่างต่อเนื่องและ
ทั่วถึงมีบันทึกผล
การนิเทศและให้
ค าแนะน าที่เป็น
ประโยชน์ต่อการ
จัดการเรียนการ
สอนของครู 

ด้านผลการจัดการศึกษา 
1 .ส ถ าน ศึ ก ษ าค วรมี ก ารป ระ เมิ น
วัตถุประสงค์ของโครงการให้ครบทุกข้อ 
นอกเหนือจากการประเมินความพึง
พอใจ โดยใช้ เครื่องมือที่ เป็นรูปแบบ
เดียวกัน เพ่ือจะได้ทราบว่า การด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมที่ปฏิบัติในแต่ละภาค
เรียนบรรลุเป้าหมายจริง และสามารถ
น าผลการประเมินไปใช้พัฒนาองค์กรให้
เต็มศักยภาพ โดยเฉพาะโครงการปลูกฝัง
ผู้เรียนด้านการบ าเพ็ญประโยชน์และ
การพัฒนาผู้เรียนด้านการเรียนรู้ 
2 .ส ถ าน ศึ ก ษ าค วรมี ก าร ว างแผ น
ด า เนิ น งาน ต าม ข้ อ เสน อแน ะขอ ง
หน่วยงานต้นสังกัด มีการด าเนินงาน
อย่ างเป็ น ระบบครบวงจรคุณ ภ าพ
(PDCA)มี ร ะบ บ ก ารนิ เท ศ  ติ ด ต าม 
ประเมินผล และน าผลการประเมิน
คุณ ภาพการศึกษาไปใช้ด า เนิ นงาน
ประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง 

1.โครงการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา 
2.โครงการพัฒนา
บุคลากรด้านการ
จัดท าแผนการสอน 
3.โครงการพัฒนา
บุคลากรด้านการ
ประเมินโครงการ 
4.โครงการประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
5.โครงการ/
กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

1.สถานศึกษามี
การท างานอย่าง
มีระบบและมี
การพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องสามารถ
น ามาปฏิบัติ
ตามแผนปฏิบัติ
งานประจ าปีได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2.ครูและ
บุคลากรของ
สถานศึกษา มี 
ประสบการณ์
และทักษะใน
การเชื่อมโยง
องค์ความรู้
สามารถน ามา
ปฏิบัติราชการ
ตามแผน 
3.สถานศึกษามี
การท างานอย่าง
มีระบบ
(PDCA)และมี
การพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องสามารถ
น ามาปฏิบัติ
ตามแผนปฏิบัติ
งานประจ าปีได้

2.ครูควรน าข้อมูล 
ข้อเสนอแนะจาก
ก า ร นิ เ ท ศ ไ ป
ปรับปรุงการเรียน
ก า ร ส อ น  ให้ มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
ยิ่งขึ้น 
 

2.เครื่องมือที่ใช้
ประเมินในด้าน
ต่างๆตามตัวชี้วัด
ต้องมีการปรับปรุง
และพัฒนาให้มี
ความเหมาะสม
สอดคล้องกับ
บทบาทของ
สถานศึกษา 

3.ควรมีการจัด
อบรมเนื้อหาด้าน
การจัดการกลุ่ม
อาชีพ หรือ
การตลาด
โดยเฉพาะให้มาก
ขึ้นกว่า  ที่ผ่านมา 
และน าความรู้ไป
ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนใน
หลักสูตรต่างๆ 
อย่างมี

 
 

ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
1.สถานศึกษาควรเสนอแนะให้ครูท า
บั นทึ กหลักสอน แผนการสอนราย
สัปดาห์  และการท าวิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา รวมทั้งน าผลการวิจัย
มาพัฒนานโยบายและวางแผน เพ่ือ
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ประสิทธิภาพให้
มากขึ้น 

ประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ 
2.คณะกรรมการสถานศึกษา ควรแต่งตั้ง
ที่ ป รึ ก ษ าห รื อ ค ณ ะอ นุ ก ร รม ก า ร
สถานศึกษาเพ่ือการมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการให้ได้ผลดียิ่งขึ้น 

อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.ควรพิจารณา
จัดหา หรือ
ประสานงานด้าน
สถานที่ที่ถาวร 
เพ่ือเป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้านอาชีพ    
ในชุมชน ส าหรับ
นักศึกษา กศน.
และประชาชน
ทั่วไป ได้ศึกษา
เรียนรู้ 

ด้านการจัดการเรียนการสอนที่ เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1.สถานศึกษาควรน าผลการประเมินไป
พัฒนาครู ให้ดียิ่งขึ้น โดยให้ความส าคัญ
ด้านการนิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผล 
ด้านการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
สม่ าเสมอ เพ่ือพัฒนาครูได้ เต็มตาม
ศั ก ย ภ าพ ข อ งแ ต่ ล ะ ค น จ ะ ท า ให้
สถานศึกษามีผลการจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลที่ดี 
2.ครูควรได้รับการส่งเสริมด้านทักษะ
ความช านาญ ในการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ 
 

  

5.เครื่องมือที่ใช้
ประเมินในด้าน
ต่างๆ ตามตัวชี้วัด 
ต้องมีการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาให้มีความ
เหมาะสม 
สอดคล้องกับ
บริบทของ
สถานศึกษา 
 

ด้านประกันคุณภาพ 
1.สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด
ควรส่ ง เสริมความรู้ เรื่ อ งระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาให้กับบุคลากร
และผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือจะได้ด าเนินงานให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 2.ครูควรศึกษา
เรื่องการพัฒนาการประกันคุณภาพให้รู้
จริงอย่างท่องแท้และตรวจสอบคุณภาพ
มาตรฐานของการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
สม่ าเสมอ 
 3.ผู้บริหารสถานศึกษาควรสนับสนุนให้
ครูทุกคนมีความตระหนักในเรื่องการ
พัฒนาการประกันคุณภาพภายใน โดย
การพัฒนาตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน
ของการศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 
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                                     บทท่ี 3 
ผลการประเมินตนเอง 

 สถานศึกษาประเมินตนเองตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จ านวน   6  มาตรฐาน   26  ตัวบ่งช้ี ได้ผลการประเมินดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ 

มาตรฐาน 
น้ าหนัก

(คะแนน) 

ผลการประเมินตนเองของ

สถานศึกษา 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 3 2.85 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 3 2.90 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ 3 เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 3 2.85 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ 4 ผู้เรียน คิดเป็น/ท าเป็น 3 2.90 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 10 7.80 ดี 
ตัวบ่งชี้ 6 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง 5 4.70 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ 7 ผู้เรียนมีงานท าหรือมีรายได้เสริม มีทักษะในการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

5 
4.75 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ 8  ความพึงพอใจต่อการให้บริการการศึกษาตามอัธยาศัย 3 2.85 ดีมาก 
รวม 35 31.60 ดีมาก 

ภาพรวมมาตรฐานที่ 1 (31.60x5 หาร 35) 
4.51 

 
ดีมาก 

 
ผลการประเมินตนเองภายในสถานศึกษามาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการได้คะแนน 31.05 

อยู่ในระดับคุณภาพ......ดีมาก......ผลการประเมินตนเองดังกล่าวเกิดจากความตระหนักและความพยายามในการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษา ดังต่อไปนี้ 
ข้อมูลความตระหนัก 

ผลสรุปตามเกณฑ์มาตรฐาน ที่ 1 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก เนื่องจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยเขตทุ่งครุ ได้มีการวางแผนพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆเช่น พัฒนาบุคลากรด้านการเขียนแผนแบบบูรณา
การ  พัฒนาบุคลากรด้านการประเมินโครงการ การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  เพ่ือให้
บุคลากรมีองค์ความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการด าเนินงานอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งมีแผนงานโครงการด้านการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในด้านต่างๆเพ่ือให้ผู้เรียนได้มีความตระหนักในการเรียน มีวินัยรับผิดชอบต่อตนเองและร่วม
ท ากิจกรรมกับสถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอ  รวมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณของสถานศึกษา  ให้
สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้ กศน. และส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้กระบวนการเรียนรู้ผ่านการท าโครงงาน เพ่ือ
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ส่งเสริมให้คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น รวมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษามีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตที่แข็งแรง 
สมบูรณ์ และสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 
ข้อมูลความพยายาม 

สถานศึกษามีการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณของสถานศึกษา  ที่สอดคล้องกับมาตรฐานและ
ตัวบ่งชี้ กศน. และได้ด าเนินการจัดโครงการตามแผนงานครบทุกกิจกรรม มีแผนการนิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนิน
โครงการทุกกิจกรรมและมีการสรุปผลการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
 
หลักฐานประกอบการด าเนินงาน 

1. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. แผนปฏิบัติการประจ าปี  
3. แผนการนิเทศ 
4. รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
5. รายงานผลการนิเทศภายในสถานศึกษา 

สรุปผลการประเมินตาเองในมาตรฐานที่ 1 
 จากการประเมินตนเองของสถานศึกษาในมาตรฐานที่  1 พบว่า สถานศึกษา บรรลุ ตามเป้าหมาย
ความส าเร็จของมาตรฐานที่ 1 ที่ก าหนดไว้ โดยมีจุดเด่น จุดควรพัฒนาและข้อเสนอแนะในการพัฒนาดังนี้ 

จุดเด่น 
 1. การจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ กศน.เขตทุ่งครุได้รับความร่วมมือและ
ความสนใจเป็นอย่างดีจากภาคีเครือข่าย และมีผู้เรียนจ านวนหลายรายที่เข้ามาเรียนอาชีพแล้วสามารถน าไปต่อยอด
อาชีพ สร้างรายได้เสริมให้กับตนเองและครอบครัวได้ เช่น กลุ่มอาชีพการท าจักรสานจากเส้นพลาสติก กลุ่มอาชีพ
การท าอาหารสมุนไพร กลุ่มช่างซ่อมพัดลมเบื้องต้น ช่างปูกระเบื้องพ้ืนฐาน เป็นต้น 
 2. กศน.เขตทุ่งครุ มีแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความใฝ่
รู้ใฝ่เรียน คิดเป็นท าเป็น โดยเน้นการให้ผู้เรียนท าโครงงาน รายงาน และใช้เทคโนโลยีในการศึกษา 
 3. กศน.เขตทุ่งครุ มีโครงการค่ายพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องเพ่ือส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มี
สุนทรียภาพในการเรียน และเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เช่น ค่ายลูกเสือ กศน.
น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ค่ายคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นต้น 
 
จุดควรพัฒนา 
             1. ควรมีแผนการสอนซ่อมเสริมในวิชาที่ยากให้กับผู้เรียนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น                 
             2. ครูทุกคนต้องท าการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจน  
 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 

1. ครูควรน าข้อมูล ข้อเสนอแนะจากการนิเทศไปปรับปรุงการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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มาตรฐานที่ 2 การจัดการศึกษา/การให้บริการ  
  

ตัวบ่งชี้ น้ าหนัก 
ระดับคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ 1 คุณภาพของหลักสูตร 4 3.85 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ 2 คุณภาพของครู/ผู้สอน 4 3.80 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ 3 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูและผู้สอนที่เน้น 
           ผู้เรียน/ผู้รับบริการเป็นส าคัญ 

4 3.85 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ 4 คุณภาพผู้สอน/วิทยากรสอนการศึกษาต่อเนื่อง 3 2.85 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ 5 คุณภาพสื่อที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน/ผู้รับบริการ 3 2.75 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ 6 คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 4 3.85 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ 7 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 3 2.75 ดีมาก 

รวม  25 23.70 ดีมาก 
ภาพรวมมาตรฐานที่ 2 (23.30x5 หาร 25) 4.74 ดีมาก 

 
 ผลการประเมินตนเองภายในสถานศึกษามาตรฐานที่ 2 การจัดการศึกษา/การให้บริการ ได้

คะแนน..23.70..อยู่ในระดับคุณภาพ....ดีมาก........ผลการประเมินตนเองดังกล่าวเกิดจากความตระหนักและ
ความพยายามในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษา ดังต่อไปนี้ 
ข้อมูลความตระหนัก 

กศน.เขตทุ่งครุ ได้เห็นความส าคัญอย่างยิ่งของหลักสูตรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยมีการจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งชุมชนและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร ให้มีความสอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น ซึ่งหลักสูตรนี้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา   โดยในการ
พิจารณาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับวิถีชีวิตนั้น สถานศึกษาได้มีการพิจารณาเลือกใช้สื่อ
และแหล่งการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสม เช่นการเรียนรู้วิถีชีวิตของคนไทยอิสลาม ศิลปวัฒนธรรมต่างๆ หรือการใช้
แหล่งเรียนรู้ การปลูกฝังให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็ น
ค่านิยมอันพึงประสงค์ที่ส าคัญ อันเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้เรียน ให้เป็นคนดี 
คนเก่ง มีความสุข มีความรักและภูมิใจในถิ่นก าเนิด นอกจากนี้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในด้านวิชาการ 
ได้แก่โครงการปรับพื้นฐาน โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา เป็นต้น เพ่ือส่งเสริม
ให้ผู้เรียนเป็นคนมีความ ใฝ่รู้ คิดเป็น ท าเป็น รวมถึงการมีสุขภาพกายและจิตที่ดี 

รวมถึงสถานศึกษามีการอบรมพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ าเสมอเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ในด้านต่างๆให้กับบุคลากร  
 ข้อมูลความพยายาม 

กศน.เขตทุ่งครุ ได้ให้ความส าคัญอย่างยิ่งกับการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน โดยให้ครูทุกคน
ศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
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อัธยาศัย พ.ศ.2551 เพ่ือให้ครูทุกคนรับทราบและตระหนักเสมอถึงแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
ผู้เรียน รวมถึงศึกษามาตรฐาน กศน.เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอ/เขต เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของครูอย่างสม่ าเสมอ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรโดยส่งเสริมให้ครู
ได้เข้ารับการพัฒนาในด้านต่างๆ เช่นการอบรมการจัดท าแผนการสอนแบบบูรณาการ การประเมินผลโครงการ การ
จัดท าเครื่องมือวัดผลประเมินผล  เป็นต้น  
หลักฐานการประกอบการด าเนินงาน 

1. หลักสูตรสถานศึกษา  
2. แผนการสอนรายสัปดาห์/บันทึกหลังสอน 
3. วิจัยในชั้นเรียนของครู 
4. วุฒิบัตรการเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร โครงการต่างๆ 
5. สรุปผลการด าเนินโครงการต่างๆ 

สรุปผลการประเมินตนเองในมาตรฐานที่ 2 
จากการประเมินตนเองของสถานศึกษาในมาตรฐานที่  2 พบว่าสถานศึกษา บรรลุ ตามเป้าหมาย

ความส าเร็จของมาตรฐานที่ 2 ที่ก าหนดไว้ โดยมีจุดเด่น จุดควรพัฒนาและข้อเสนอแนะในการพัฒนา  ดังนี้ 
จุดเด่น 

1. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้หลักสูตรแกนกลางเป็นหลัก โดยมีการบูรณาการสภาพปัญหา
และความต้องการและภูมิปัญญาท้องถิ่นบางเรื่องไว้ในหลักสูตร มีการสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน ผู้รับบริการ
ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน ซึ่งมีผลอยู่ในระดับดี ทุกกิจกรรม 

2. มีการพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ในเรื่องต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ มีการจัดท าแผนการสอนและบันทึกหลัง
การสอนที่เป็นปัจจุบัน 

3. มีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่นค่ายพัฒนาผู้เรียนต่างๆ แห่
เทียนพรรษา การจุดเทียนชัยถวายพระพร การทอดกฐิน ผ้าป่าประจ าปี เป็นต้น 

4. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และสามารถน าความรู้ไปใช้ในการพัฒนาอาชีพ
ตนเองได้ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม  
จุดควรพัฒนา 

1. ควรส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยี อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 

1. สถานศึกษาควรประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างเป็นระบบ ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย ด้วยเครื่องมือ
ที่มีความเท่ียงตรงได้มาตรฐาน เพ่ือน าผลไปปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 
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มาตรฐาน 3 การบริหารการศึกษา  

ตัวบ่งชี้ น้ าหนัก 
ระดับคุณภาพ 

คะแนน ระดับคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 คุณภาพของการบริหารสถานศึกษา 2 1.90 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการ 2 1.85 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผลการบริหารความเสี่ยง 2 1.80 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา 2 1.90 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลการปฏิบัติตามบทบาทของคณะกรรมการ 
              สถานศึกษา 

2 1.90 ดีมาก 

รวม 10 9.35 ดีมาก 
ภาพรวมมาตรฐานที่  3 (9.35x5 หาร 10) 4.68 ดีมาก 

 
ผลการประเมินตนเองภายในสถานศึกษามาตรฐานที่ 3 การบริหารการศึกษา ได้คะแนน..9.35.อยู่ใน

ระดับคุณภาพ.....ดีมาก.......ผลการประเมินตนเองดังกล่าวเกิดจากความตระหนักและความพยายามในการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษา ดังต่อไปนี้ 
ข้อมูลความตระหนัก 

กศน.เขตทุ่งครุ ได้เห็นความส าคัญของการบริหารองค์กรอย่างเป็นระบบ มีการกระจายอ านาจการจัด
การศึกษาไปยัง กศน.แขวงทั้ง 2 แขวง คือ กศน.แขวงบางมด และ กศน.แขวงทุ่งครุ มีการจัดท าค าสั่งมอบหมายงาน
ให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างเด่นชัด สอดคล้องกับนโยบายและโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา มีการจัดเก็บ
ข้อมูล สารสนเทศ ที่มีความชัดเจน ครอบคลุมทุกกลุ่มงาน มีการจัดท าระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดย
มีค าสั่งแต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบและด าเนินการตามแนวทางการปฏิบัติงาน หรือทิศทางที่สถานศึกษาก าหนดไว้ มี
การก าหนดนโยบายการจัดการศึกษา       ที่ชัดเจนนอกจากนี้ผู้บริหารได้น าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหาร
จัดการตลอดจนเสริมสร้างความสามัคคีในหน่วยงาน สร้างวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นในองค์กรเป็นแบบอย่างที่ดีได้อย่าง
เหมาะสม  
ข้อมูลความพยายาม 

ผู้บริหารสถานศึกษาได้เห็นความส าคัญในการบริหารงาน โดยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีการจัด
ประชุมเพ่ือพิจารณาข้อตกลงการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างสม่ าเสมอ เดือนละ 1 - 2 ครั้ง และให้ความส าคัญกับ
บุคลากรโดยการพัฒนาด้านวิชาการ ควบคู่กับการพัฒนาบุคลากร สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม อบรม 
สัมมนา ในเรื่องต่างๆ ที่จัดโดยสถานศึกษาต้นสังกัด และหน่วยงานอ่ืน ท าให้บุคลากรมีความรู้ เปิดโลกทัศน์ และ
ประสบการณ์ใหม่ๆ เสมอ  มีการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบตั้งแต่การวางแผน การด าเนินงานตามแผน การนิเทศ
ติดตาม และการประเมินผล  ตลอดจนน าผลไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป  

หลักฐานประกอบการด าเนินงาน 
1. รายงานการประชุมบุคลากรประจ าเดือน 
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2. รายงานผลการพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ 2558 
3. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามผล 
4. แผนการนิเทศ 
5. งายงานผลการนิเทศติดตาม 
 
 
 

 
 

สรุปผลการประเมินตนเองในมาตรฐานที่ 3 
 จากการประเมินตนเองของสถานศึกษาในมาตรฐานที่  3 พบว่าสถานศึกษา บรรลุ ตามเป้าหมาย

ความส าเร็จของมาตรฐานที่ 3 ที่ก าหนดไว้ โดยมีจุดเด่น จุดควรพัฒนาและข้อเสนอแนะในการพัฒนา  ดังนี้ 
จุดเด่น 
1. สถานศึกษามีบุคลากรที่มีประสบการณ์ มีความรู้ ความสามารถในด้านวิชาการ สามารถเป็นที่ปรึกษาให้

ค าแนะน าแก่ผู้ร่วมงาน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน รวมถึงบุคลากรมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่โดยยึดเป้าหมายหรือ
ผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นที่ตั้ง ท าให้งานทุกงานประสบความส าเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

2. คณะกรรมการสถานศึกษา เป็นผู้ที่อุทิศเวลาร่วมปฏิบัติงานกับ กศน.เขตทุ่งครุ และปฏิบัติงานในชุมชน
อย่างสม่ าเสมอ ซึ่งเป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการท าให้งานในพ้ืนที่ประสบความส าเร็จ 

จุดควรพัฒนา 
 สถานศึกษามีท่ีท าการค่อนข้างเล็ก ท าให้การให้บริการในภาพรวมมีการติดขัดบ้าง  
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มาตรฐาน 4 การประกันคุณภาพ 
  

ตัวบ่งชี้ น้ าหนัก 
ระดับคุณภาพ 

คะแนน ระดับคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 5 4.80 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด 5 4.40 ดี 
รวม 10 9.20 ดีมาก 
ภาพรวมมาตรฐานที่ 4 (9.20x5 หาร 10) 4.60 ดีมาก 
 

ผลการประเมินตนเองภายในสถานศึกษามาตรฐานที่ 4  การประกันคุณภาพ ได้คะแนน...9.20.....อยู่ใน
ระดับคุณภาพ.....ดีมาก.......ผลการประเมินตนเองดังกล่าวเกิดจากความตระหนักและความพยายามในการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษา ดังต่อไปนี้ 
ข้อมูลความตระหนัก 

กศน.เขตทุ่งครุ ได้ความส าคัญกับระบบปะกันคุณภาพการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง โดยผู้บริหารได้เป็นทีมน าใน
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โดยจัดท าระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีความ
ครอบคลุมบทบาท และภารกิจของสถานศึกษา มีการใช้มาตรฐานของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ทั้ง 6 มาตรฐาน 26 ตัวบ่งชี้ เป็นเป้าหมายในการด าเนินงานและบริหารจัดการ  มีการจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี  มีแผนการนิเทศภายใน และมีการจัดท าค าสั่งมอบหมายผู้นิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ โดยน าผลจากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก จาก
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด
ในการตัดสินใจ พัฒนาและปรับปรุงงาน ตลอดจนเป็นตัวก าหนดทิศทางการด าเนินงานที่ชัดเจน 
ข้อมูลความพยายาม 

กศน.เขตทุ่งครุ ได้ด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและ
ชุมชน มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับ
นโยบายและจุดเน้นการด าเนินงาน ของส านักงาน กศน. และมีการปรับปรุงแก้ไขให้มีความเหมาะสม นอกจากนี้ใน
การด าเนินงานได้ยึดหลัก PDCA เพ่ือให้งานมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพครบวงจร  
หลักฐานการประกอบการด าเนินงาน 
          1.แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
          2.แผนปฏิบัติการประจ าปี 
          3.รายผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
          4.แผนการนิเทศภายใน 
          5.รายผลการนิเทศภายใน 
          6.บันทึกการประชุม 
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7.รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.)  
8.รายงานการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด 
9.รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีงบประมาณ 2558 
10.ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพสถานศึกษา 

 
สรุปผลการประเมินตนเองในมาตรฐานที่ 4  

 จากการประเมินตนเองของสถานศึกษาในมาตรฐานที่  4 พบว่าสถานศึกษา บรรลุ ตามเป้าหมาย
ความส าเร็จของมาตรฐานที่ 4 ที่ก าหนดไว้ โดยมีจุดเด่น จุดควรพัฒนาและข้อเสนอแนะในการพัฒนา  ดังนี้ 
 
จุดเด่น 

สถานศึกษามีผู้บริหาร บุคลากร และเครือข่าย รวมพลังเป็นหนึ่งเดียวกันในการพัฒนาสถานศึกษา และ
สามารถผดุงรักษาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง  มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ 
(PDCA) 

 

จุดควรพัฒนา 
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่เข้ามาใหม่ท าให้ บุคลากรบางคนยังไม่ชัดเจนในเรื่องมาตรฐานและตัว

บ่งชี้ กศน. รวมถึงระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาเท่าที่ควร  
 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
1. สถานศึกษาต้องสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนรับทราบแนวทางการประกันคุณภาพภายใน 

ตลอดจนการด าเนินงานต่างๆ ที่ต้องสอดคล้องตามแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
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มาตรฐานที่ 5 อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

ตัวบ่งชี้ น้ าหนัก 
ระดับคุณภาพ 

คะแนน ระดับคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1  ผลการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา พันธกิจ 
               และวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถานศึกษา 

5 4.75 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 2  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อน 
               เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5 4.70 ดีมาก 

รวม 10 9.45 ดีมาก 
ภาพรวมมาตรฐานที่ 5 (9.45x5 หาร 10) 4.73 ดีมาก 

 
ผลการประเมินตนเองภายในสถานศึกษามาตรฐานที่ 5 อัตลักษณ์ของสถานศึกษา ได้คะแนน 9.45 อยู่

ในระดับคุณภาพ.....ดีมาก.......ผลการประเมินตนเองดังกล่าวเกิดจากความตระหนักและความพยายามในการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษา ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อมูลความตระหนัก 

กศน.เขตทุ่งครุ  ได้เห็นความส าคัญของการก าหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การ
ด าเนินงาน ซึ่งถือเป็นทิศทางการด าเนินงานของสถานศึกษา โดยได้มีการน าข้อมูลจากรายงานการประเมินตนเอง 
และข้อมูลจากการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ในการตัดสินใจด าเนินงาน บนพ้ืนฐานของการบริหาร
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล และการบริหารแบบมีส่วนร่วม ในการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ตลอดจนโอกาสและ
อุปสรรคต่างๆ ของสถานศึกษา รวมถึงเปิดโอกาสให้บุคลากร   ในสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นในการก าหนดปรัชญา วิสัยทัศน์  ที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมต่างๆ ของสถานศึกษา โดยก าหนด
เป็นอัตลักษณ์ของสถานศึกษาท่ีสะท้อนความเป็นตัวตนของความเป็น กศน.เขตทุ่งครุอย่างชัดเจน 
 ข้อมูลความพยายาม 

กศน.เขตทุ่งครุ ได้มีการก าหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ตลอดจนยุทธศาสตร์การ
ด าเนินงานที่มีความสอดคล้องกัน โดยได้มีการวิเคราะห์สภาพของสถานศึกษา (SWOT) โดยการประชุมผู้บริหาร 
ผู้ปฏิบัติงานและคณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือให้มีการวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็นและอภิปราย สภาพการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา เพ่ือให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ตลอดจนจุดเน้นและนโยบายการด าเนินงานของส านักงาน กศน. และนโยบาย ทิศทางการ
พัฒนาประเทศของรัฐบาล เช่นการก าหนดวิสัยทัศน์ ของ กศน.เขตทุ่งครุ ได้แก่ “กศน.เขตทุ่งครุ  มุ่งส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต  โดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกลุ่มเป้าหมาย  เพ่ือเข้าสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียนภายในปี 2558” และก าหนดอัตลักษณ์ของสถานศึกษาคือ “เป็นคนดี มีความรู้ อยู่ในสังคมอย่าง
มีความสุข” โดยสถานศึกษา ได้จัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ให้เป็นไปตามปรัชญา และวิสัยทัศน์เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดย
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มีการรายงานความก้าวหน้าของงาน หรือโครงการอย่างต่อเนื่อง และด าเนินการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้
เป็นไปตามแผน มีการนิเทศตดิตามผล และน าผลมาปรับปรุง พัฒนางานอย่างสม่ าเสมอ  

 
 
 
 

หลักฐานการประกอบการด าเนินงาน 
1. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
2. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรรมการ

สถานศึกษาและผู้บริหารต้นสังกัด 
3. รายงานการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างปรัชญา วิสัยทัศน์และเป้าหมายของสถานศึกษา ที่

สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และ พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ตลอดจนจุดเน้นและนโยบายการด าเนินงานของส านักงาน กศน. 

4. รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
5. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะท างานชุดต่างๆ 
6. รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีงบประมาณ 2556, 2557 และ2558 
 

สรุปผลการประเมินตนเองในมาตรฐานที่ 5 
จากการประเมินตนเองของสถานศึกษาในมาตรฐานที่  5 พบว่าสถานศึกษา บรรลุ ตามเป้าหมาย

ความส าเร็จของมาตรฐานที่ 5 ที่ก าหนดไว้ โดยมีจุดเด่น จุดควรพัฒนาและข้อเสนอแนะในการพัฒนา  ดังนี้ 
 

จุดเด่น 
  ผู้บริหาร บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา และเครือข่ายให้ความส าคัญ มุ่งมั่น ส่งเสริม สนับสนุน  ได้

จัดท าแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการ ซึ่งครอบคลุมทุกพันธกิจ ตลอดจนมีมนุษย์สัมพันธ์ในการประสานงานเป็น
อย่างดี ทั้งนี้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานอย่างชัดเจน 

 
จุดควรพัฒนา 
   ควรให้ความรู้ด้านการท าประกันคุณภาพสถานศึกษา ด้านการจัดท าแผนพัฒนา/แผนปฏิบัติการประจ าปี
ให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
  - 
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มาตรฐานที่ 6  มาตรการส่งเสริม 
 

ตัวบ่งชี้ น้ าหนัก 
ระดับคุณภาพ 

คะแนน ระดับคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่  1 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน 
รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความยั่งยืนเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย
ทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

5 
 

4.75 
 

ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผลที่เกิดจากการส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชน 

5 
 

4.75 
 

ดีมาก 
รวม 10 9.50 ดีมาก 

ภาพรวมมาตรฐานที่ 6 (9.50x5 หาร 10) 4.75 ดีมาก 
ผลการประเมินตนเองภายในสถานศึกษามาตรฐานที่ 6 มาตรการส่งเสริม ได้คะแนน..9.50..อยู่ในระดับ

คุณภาพ....ดีมาก........ผลการประเมินตนเองดังกล่าวเกิดจากความตระหนักและความพยายามในการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษา ดังต่อไปนี้ 
ข้อมูลความตระหนัก 
 กศน.เขตทุ่งครุ ได้รักษามาตรฐานการด าเนินงานของสถานศึกษา และพยายามที่จะพัฒนาสู่ความยั่งยืน
ต่อไป โดยจัดและด าเนินโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการด าเนินงานในปี งบประมาณ 2558 โดยการ
พิจารณาน าข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด มาก าหนดแนวทาง มาตรการต่างๆ ของ
สถานศึกษาเพ่ือขับเคลื่อนสถานศึกษาให้มีความเป็นมาตรฐานที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการด าเนินการใดๆ ของ
สถานศึกษาได้ยึดหลักการ  มีส่วนร่วม โดยมีเป้าหมายเพ่ือการแก้ปัญหาต่างๆ ในชุมชน ทั้งด้านการศึกษา การ
ประกอบอาชีพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในทุกกิจกรรม เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายหรือชุมชนมีการพัฒนาได้ด้วยตัวเองอย่างยั่งยืนต่อไป  
ข้อมูลความพยายาม 

ในปีงบประมาณ 2558 กศน.เขตทุ่งครุ ได้มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชนให้มีความยั่งยืน โดยผ่าน
กิจกรรมการฝึกทักษะอาชีพหลักสูตรต่างๆ ซึ่งผลการด าเนินงานพบว่าชุมชนมีการตื่นตัว และมีการรวมกลุ่มอาชีพ 
ซึ่งสมาชิกภายในกลุ่มสามารถน าไปขยายผล และน าไปประกอบอาชีพสร้างรายได้  นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้
ประชาชนในชุมชนได้มีโอกาสร่วมกันท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน ท าให้เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ 
ในการร่วมคิด ร่วมท า และร่วมแก้ปัญหาต่างๆ ในชุมชนด้วยตนเอง 
หลักฐานการประกอบการด าเนินงาน 

1. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ และ พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตลอดจนจุดเน้นและนโยบาย
การด าเนินงานของส านักงาน กศน. 

2. รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีงบประมาณ  2557 และ2558 
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3. สรุปผลการด าเนินโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.เขตทุ่งครุ 
4. สรุปผลการนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
5. สรุปผลการด าเนินโครงการต่างๆ  

 

สรุปผลการประเมินตนเองในมาตรฐานที่ 6 
จากการประเมินตนเองของสถานศึกษาในมาตรฐานที่  6  พบว่าสถานศึกษา บรรลุ ตามเป้าหมาย

ความส าเร็จของมาตรฐานที่ 6 ที่ก าหนดไว้ โดยมีจุดเด่น จุดควรพัฒนาและข้อเสนอแนะในการพัฒนา  ดังนี้ 
จุดเด่น 

กศน.เขตทุ่งครุ ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายต่างๆ เป็นอย่างดี นอกจากนี้ปัญหาภายในชุมชน เช่นความ
คิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกันค่อนข้างน้อย ท าให้การด าเนินการพัฒนาชุมชนของ กศน.เขตทุ่งครุ ร่วมกับผู้น า
ท้องถิ่น เช่นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) และสมาชิกสภาเขต (ส.ข.) เป็นไป
ด้วยดีได้รับการยอมรับจากประชาชน 
จุดควรพัฒนา 

กศน.เขตทุ่งครุ ควรเพ่ิมความสามารถในการพัฒนาประชาชนให้เห็นถึงความยั่งยืนของตั วเอง โดยการ
ร่วมมือกันด าเนินงานของภาคประชาชน ให้ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
กศน.เขตทุ่งครุ ควรปรับบทบาทเป็นผู้ให้ค าปรึกษาและแนะแนว ด้านการศึกษา กับชุมชนให้มากขึ้น 
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บทท่ี 4 
สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

การสรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
       การสรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สามารถสรุปผลได้เป็น 2 ส่วน คือ 
   1. สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของสถานศึกษา 
 มาตรฐานที ่1 คุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ 
           สถานศึกษาก าหนดเป้าหมายความส าเร็จโดยภาพรวมของสถานศึกษา ไว้ที่ระดับคุณภาพ....ดีมาก....ซึ่ง
สถานศึกษาได้ประเมินตนเองในมาตรฐานที่ 1-6 ไว้ดังนี้ 
 
 

มาตรฐาน  น้ าหนัก 
ระดับคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่1 คุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ 35 31.60 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่1.1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 3 2.85 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่1.2 ผู้เรียนมีคณุธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

3 
2.90 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่1.3ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 3 2.85 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่1.4 ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็น 3 2.90 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่1.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

10 
7.80 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่1.6 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
การศึกษาต่อเนื่อง 

5 
4.70 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่1.7 ผู้เรียนมีงานท าหรือมีรายได้เสริม มีทักษะ
ในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
สุจริต 

5 
4.75 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่1.8 ความพึงพอใจต่อการให้บริการการศึกษา
ตามอัธยาศัย 

3 
2.85 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจดัการศึกษา/การ
ให้บริการ 

25 23.60 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่2.1 คุณภาพของหลักสูตร 4 3.85 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่2.2 คุณภาพของครู 4 3.80 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที2่.3 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู
และผู้สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

4 3.85 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่2.4คุณภาพผู้สอน/วิทยากรการศึกษาต่อเนื่อง 3 2.85 ดีมาก 
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มาตรฐาน  น้ าหนัก 
ระดับคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่2.5 คุณภาพสื่อที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
และผู้รับบริการ 

3 2.75 ดมีาก 

ตัวบ่งชี้ที2่.6 คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 4 3.85 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่2.7 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 
 

3 2.75 ดีมาก 

มาตรฐานที่3 การบริหารการศึกษา 10 9.35 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที3่.1 คุณภาพของการบริหารสถานศึกษา 2 1.90 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที3่.2 ระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการ 2 1.85 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที3่.3 ผลการบริหารความเสี่ยง 2 1.80 ดมีาก 
ตัวบ่งชี้ที3่.4 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

2 1.90 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที3่.5 ผลการปฏิบัติตามบทบาทของ
คณะกรรมการสถานศึกษา 

2 1.90 ดีมาก 

มาตรฐานที่4 การประกันคุณภาพ 10 9.20 ดมีาก 
ตัวบ่งชี้ที4่.1 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  5 4.80 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที4่.2 การประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้น
สังกัด  

5 4.40 ดี 

มาตรฐานที่5 อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 10 9.45 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่5.1 ผลการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายตาม
ปรัชญา พันธกิจและวัตถุประสงค์การจัดตั้ง
สถานศึกษา 

5 4.75 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่5.2 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่
สะท้อนเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 

5 4.70 ดีมาก 

มาตรฐานที่6 มาตรการส่งเสริม 10 9.50 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที6่.1 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือ
ยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความ
ยั่งยืนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายทางศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

5 4.75 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที6่.2 ผลที่เกิดจากการส่งเสริมการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชน 

5 4.75 ดีมาก 
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มาตรฐาน  น้ าหนัก 
ระดับคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภาพ 

รวม 100 92.70 ดีมาก 
 

 จากผลการประเมินตนเองภายในภาพรวมของสถานศึกษา ผลการประเมินดังกล่าวเกิดจากความ
ตระหนักความพยายามของสถานศึกษาในการด าเนนิกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
ข้อมูลความตระหนัก 

ผลสรุปการประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐาน ทั้ ง 6 มาตรฐาน อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก เนื่องจากศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตทุ่งครุ ได้มีการวางแผนการจัดการเรียนเตรียมความพร้อมของ
บุคลากรในองค์กร ให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการด าเนินงาน และบุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบในหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่และเต็มความสามารถ รวมทั้งบุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในหลาย
ด้านอย่างต่อเนื่อง เช่น อบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในด้านการเขียนแผนการสอนแบบบูรณาการ อบรมด้านการประเมิน
โครงการ เป็นต้น  ท าให้ผู้เรียนได้มีความตระหนักในการเรียน ร่วมท ากิจกรรม มีวินัยและความรับผิดชอบในตนเอง
เพราะเห็นว่ากิจกรรมที่สถานศึกษาได้ด าเนินการจัดขึ้นนั้นมีประโยชน์ต่อตนเอง รวมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีงบประมาณของสถานศึกษา  ให้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้ กศน. ท าให้กระบวนการจัดการศึกษามี
ความเหมาะสม มีสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนที่เพียงพอต่อผู้เรียนและผู้รับบริการ รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียน
คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น รวมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษามีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตที่แข็งแรง สมบูรณ์ และ
สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 
 ข้อมูลความพยายาม 

สถานศึกษา ได้มีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ รวมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณของสถานศึกษา  ให้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้ กศน. ท าให้ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยเขตทุ่งครุ สามารถด าเนินกิจกรรมต่างๆบรรลุได้ตามแผนที่ว่างไว้ครบทุกโครงการ มีกระการ
ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเพ่ือพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีหลักฐาน ร่องรอยการด าเนินงานอย่าง
ชัดเจน มีการด าเนินงามตามระบบPDCA  

ทั้งนี้จากผลการประเมินตนเองโดยภาพรวมของสถานศึกษาพบว่าสถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้ บรรลุ 
ตามเป้าหมายโดยภาพรวมที่ก าหนดไว้ โดยมีจุดเด่น จุดควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ดังนี้ 
จุดเด่น 

1. ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ตลอดจนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ และพระราชบัญญัติการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  และนโยบายของต้นสังกัด 

2. กศน.เขตทุ่งครุมีหลักสูตรและแผนงานที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย และประชาชน 
3. กศน.เขตทุ่งครุมีโครงสร้างการบริหารงานอย่างเป็นระบบ  มีการมอบหมายงานรับผิดชอบตาม

ความสามารถและความถนัดของบุคลากร 
4. บุคลากรมีความมุ่งม่ันตั้งใจ เสียสละอุทิศตนในการท างานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 จุดควรพัฒนา 
 ครูทุกคนควรมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจน และควรมีการประเมินในด้านอื่นๆ 
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ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
ผลจากการประเมินตนเอง ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตทุ่งครุ พบว่าจะต้อง

มีการพัฒนาในด้านต่างๆ  ทั้งด้านหลักสูตร  บุคลากร  ระบบประกันคุณภาพ ซึ่งต้องปรับปรุงให้มีความเข้มแข็ง
ยิ่งขึ้น  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

     1.ครูควรน าข้อมูล ข้อเสนอแนะจากการนิเทศไปปรับปรุงการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
     2.ครูควรน าผลการ SWOT ครูมาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 2559 กศน.เขตทุ่งครุ 44 

 

2. การสรุปผลการประเมินตนเอง เพื่อพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 รวม 4 ด้าน 
          เมื่อสถานศึกษาได้ประเมินตนเองตามรายมาตรฐานแล้ว สถานศึกษาต้องตอบให้ได้ว่าผลการด าเนินงานมี
ผลสัมฤทธิ์โดยภาพรวมตามจุดมุ่งหมายของกฏกระทรวงเป็นอย่างไร ซึ่งประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้ 
          ด้านที่ 1 ผลการจัดการศึกษา ประกอบด้วยมาตรฐานที่ 1 ตังบ่งชี้ที่ 1.1-1.8 มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1-
5.2และมาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 
 

มาตรฐาน  
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

ระดับคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภาพ 

ด้านที่1 ผลการจัดการศึกษา    
ตัวบ่งชี้ที่1.1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 3 2.85 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่1.2 ผู้เรียนมีคณุธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 

3 2.90 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่1.3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 3 2.85 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่1.4 ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็น 3 2.90 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่1.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

10 7.80 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่1.6 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง 5 4.70 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่1.7 ผู้เรียนมีงานท าหรือมีรายได้เสริม มีทักษะในการ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

5 4.75 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่1.8 ความพึงพอใจต่อการให้บริการการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

3 2.85 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่5.1 ผลการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา พันธกิจ
และวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถานศึกษา 

5 4.75 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่5.2 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อน
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5 4.70 ดีมาก 

มาตรฐานที่6.2 ผลที่เกิดจากการส่งเสริมการจัดการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชน 

5 4.75 ดีมาก 

รวมคะแนน 50 
 

45.80 ดีมาก 

 
สรุปผลการวิเคราะห์ตนเองของสถานศึกษา 
                สถานศึกษาสามารถสรุปผลการประเมินตนเอง ด้านผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับ....ดีมาก...ซึ่ง
บรรลุ ตามเป้าหมายความส าเร็จที่ตั้งไว้ ดังนี้ 
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จุดเด่น 
 1. กศน.เขตทุ่งครุ ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับภาคีเครือข่าย เช่นการจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 
การรณรงค์ในวันส าคัญต่างๆ ซึ่งท าให้นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้ และได้สัมผัสถึงการตื่นตัวในการรณรงค์ในเรื่อง
ต่างๆ ของสังคม 
 2. กศน.เขตทุ่งครุ ได้รับการร่วมมือด้วยดีในการจัดกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน จากประชาชน ผู้น าชุมชน 
และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ท าให้การจัดกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาในด้านต่างๆ  เป็นไปอย่างราบรื่นบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

    3. ผู้บริหาร บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา และเครือข่ายให้ความส าคัญ มุ่งมั่น ส่งเสริม สนับสนุน 
มีความกลมเกลียว และร่วมมือกันอย่างจริงจัง ได้แผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการ ซึ่งครอบคลุมทุกพันธกิจ ตลอดจน
มีมนุษยส์ัมพันธ์ในการประสานงานเป็นอย่างดี ทั้งนี้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานอย่างชัดเจน 

    
   จุดควรพัฒนา 

  1. ในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ครูทุกคนต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการเรียน
การสอน 

  2. ครูทุกคนต้องท าการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจน  
  3. ควรท าการประเมินคุณธรรม จริยธรรมในด้านต่างๆ โดยการใช้แบบประเมินที่ครอบคลุมตัวบ่งชี้ 
   

 ด้านที่ 2 การบริหารจัดการ ประกอบด้วย มาตรฐานที่2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 มาตรฐานที่3 ตัวบ่งชี้ที่3.1-3.5และมาตรฐาน
ที่6 ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 
 
 

มาตรฐาน  
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

ระดับคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภาพ 

ด้านที่2 การบริหารจัดการ    
ตัวบ่งชี้ที่2.7 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 3 2.75 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่3.1 คุณภาพของการบริหารสถานศึกษา 2 1.90 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่3.2 ระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการ 2 1.85 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่3.3 ผลการบริหารความเสี่ยง 2 1.80 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที3่.4 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา 2 1.90 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่3.5 ผลการปฏิบัติตามบทบาทของคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

2 1.90 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่6.1 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความยั่งยืนเพ่ือให้
สอดคล้องกับนโยบายทางศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

5 4.75 ดีมาก 

รวมคะแนน 18 16.85 ดีมาก 
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สรุปผลการวิเคราะห์ตนเองของสถานศึกษา 
                สถานศึกษาสามารถสรุปผลการประเมินตนเอง ด้านผลการบริหารจัดการ อยู่ในระดับ.....ดมีาก......
ซึ่งบรรลุ ตามเป้าหมายความส าเร็จที่ตั้งไว้ ดังนี้ 
จุดเด่น 

1. คณะกรรมการสถานศึกษา เป็นผู้ที่อุทิศเวลาร่วมปฏิบัติงานกับ กศน.เขตทุ่งครุ และปฏิบัติงานในชุมชน
อย่างสม่ าเสมอ ซึ่งเป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการท าให้งานในพ้ืนที่ประสบความส าเร็จ 

จุดควรพัฒนา 
1. สถานศึกษามีที่ท าการค่อนข้างเล็ก ท าให้การให้บริการในภาพรวมมีติดขัด  

 
 ด้านที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ประกอบด้วย มาตรฐานที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 2.1-2.6 
 

มาตรฐาน  
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

ระดับคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภาพ 

ด้านที่๓ ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    
ตัวบ่งชี้ที่2.1 คุณภาพของหลักสูตร 4 3.85 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่2.2 คุณภาพของครู 4 3.80 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่2.3 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูและผู้สอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

4 3.85 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่2.4 คุณภาพผู้สอน/วิทยากร การศึกษาต่อเนื่อง 3 3.85 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่2.5 คุณภาพสื่อที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและ
ผู้รับบริการ 

3 2.75 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่2.6 คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 4 3.85 ดีมาก 
รวมคะแนน 22 21.90 ดีมาก 

 
สรุปผลการวิเคราะห์ตนเองของสถานศึกษา 
                สถานศึกษาสามารถสรุปผลการประเมินตนเอง ด้านผลการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ อยู่ในระดับ.....ดีมาก.......ซึ่งบรรลุ ตามเป้าหมายความส าเร็จที่ตั้งไว้ ดังนี้ 
 
จุดเด่น 
          1. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้หลักสูตรแกนกลางเป็นหลัก โดยมีการบูรณาการสภาพปัญหา 

และความต้องการและภูมิปัญญาท้องถิ่นบางเรื่องไว้ในหลักสูตร 
     2 .มีการพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ในเรื่องต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ มีการจัดท าแผนการสอนและบันทึกหลัง   
การสอนที่เป็นปัจจุบัน 

3. มีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่นแห่เทียนพรรษา การจุดเทียน
ชัยถวายพระพร การทอดกฐิน ผ้าป่าประจ าปี เป็นต้น 
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จุดควรพัฒนา 

1. การน าผลการประเมินหลักสูตรไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรยังไม่ชัดเจน 
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา ยังน้อยไป 

 

ด้านที่ 4 ด้านการประกันคุณภาพภายใน  ประกอบด้วย มาตรฐานที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 4.1-4.2 
 

มาตรฐาน  
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

ระดับคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภาพ 

ด้านที่4 ด้านประกันคุณภาพภายใน    
ตัวบงชี้ที่ 4.1 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  5 4.80 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 การประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด  5 4.40 ดี 

รวมคะแนน 10 9.20 ดีมาก 
 
สรุปผลการวิเคราะห์ตนเองของสถานศึกษา  สถานศึกษาสามารถสรุปผลการประเมินตนเอง ด้านการประกัน
คุณภาพภายใน อยู่ในระดับ......ดีมาก.........ซ่ึงบรรลุ/ไม่บรรลุ ตามเป้าหมายความส าเร็จที่ตั้งไว้ ดังนี้ 
 จุดเด่น 

1.สถานศึกษามีผู้บริหาร บุคลากร และเครือข่าย รวมพลังเป็นหนึ่งเดียวกันในการพัฒนาสถานศึกษา และ
สามารถผดุงรักษาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง 
 

 จุดควรพัฒนา 
2. เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากร กศน. ท าให้บุคลากรบางคนยังไม่ชัดเจนในเรื่องมาตรฐานและตัว

บ่งชี้ กศน. และระบบประกันคุณภาพ 

แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา      
จากผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา เห็นสมควรจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามล าดับความส าคัญ ดังนี้ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

ผลจากการประเมินตนเอง ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตทุ่งครุ พบว่าจะต้อง
มีการพัฒนาในด้านต่างๆ  ทั้งด้านหลักสูตร  บุคลากร  ตลอดจนผู้เรียน ระบบประกันคุณภาพ ซึ่งต้องปรับปรุงให้มี
ความเข้มแข็งยิ่งขึ้น  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

     1. ครูควรน าข้อมูล ข้อเสนอแนะจากการนิเทศไปปรับปรุงการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
2. เครื่องมือที่ใช้ประเมินในด้านต่างๆ ตามตัวชี้วัด ต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาให้มีความเหมาะสม 
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
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ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
           ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตทุ่งครุ ได้ก าหนดทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาใน
อนาคต ให้เป็นสถานศึกษาแห่งคุณภาพ เป็นที่ยอมรับต่อสาธารณชน โดยก าหนดแผนการพัฒนา ดังนี้ 

1. แผนพัฒนาบุคลากร 
1.1 ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ในด้านงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การจัดท าแผน 

การท าวิจัยในชั้นเรียน การประเมินต่างๆ และระบบการนิเทศติดตามผล เพ่ือพัฒนาความสามารถในการจัด
การศึกษา ใหม้ีความหลากหลาย 

2. แผนพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ 
2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย เพื่อให้ข่าวสารและข้อมูล    ในด้านต่างๆ เข้าถึง

แก่ประชาชนอย่างชัดเจนและทั่วถึง 
2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยให้มากยิ่งขึ้น 
2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาและสนับสนุนทรัพยากรเพ่ิมมากข้ึน

โดยจัดตั้งองค์กรอาสมัคร กศน.เขตทุ่งครุเพ่ือเป็นเครือข่ายภาคประชาชนในการท างานร่วมกัน 
2.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนใช้บริการในแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนให้มากขึ้น 
 

   ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนา 
    สถานศึกษาควรน้อมน าเอาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่องเพ่ือ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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คณะท างาน 

 
   ที่ปรกึษา 
              นายวันชัย เปี่ยมสวัสดิ ์  ประธานกรรมการสถานศกึษา 
              นายภาคภูมิ  วงศาโรจน ์  ผู้อ านวยการ กศน.เขตทุง่ครุ 
              
   คณะผู้จัดท า 
            นายภาคภูมิ  วงศาโรจน ์  ผู้อ านวยการ กศน.เขตทุง่ครุ 
            นายวันชัย  พฤกษาชีพ   ครูอาสาสมัครฯ 
            นางสาวละอองดาว มาราสา  ครู กศน.ต าบล 
            นางสาวเปรมสดุา โคตรประทุท ครู กศน.ต าบล 
            นายอัมรนิทร ์  สอนโคตร ครู กศน.ต าบล 
            นายอดิศกัดิ ์ แคหอม   ครู กศน.ต าบล 
            นางสาวอัมพิกา         ณ ล าปาง        ครศูนูย์การเรียนชมุชน 
            นางสาวเสาวน ี         ไพราม            ครูศนูย์การเรียนชุมชน 
            นางกุสมุา                สิงหะชาต ิ       ครูศนูย์การเรียนชมุชน 
            นางสาวเกศรินทร ์     สะใบ              ครศูนูย์การเรียนชมุชน 
            นางสาวทรายเพช็ร     อุไรพงษ ์         ครูศนูย์การเรียนชุมชน 
            นางสาวพรพิมล         แซ่ลิ่ม             ครูศนูย์การเรียนชมุชน 
            นายคทาเกียรต ิ        โสรัจจาภินันท ์  ครศููนย์การเรียนชุมชน 
   นางสาวสุธดิา           ชัยเวทย ์ ครูศนูย์การเรียนชมุชน 
   ปก/รูปเล่ม/เนื้อหา 

นายวนัชัย  พฤกษาชีพ   ครูอาสาสมัครฯ 
             นายอัมรินทร ์ สอนโคตร  ครู กศน.ต าบล 
 
 


