
สรุปการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของคระกรรมการ สมศ. ด้วยวาจา 
กศน.อ าเภอบ้านด่านลานหอย 

ระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2557 
 

คณะกรรมการ สมศ. 
๑. นายวิศิษฎ์  ม่ันชูพงษ์ 
๒. นายสมพงษ์  พิมพิลึก 
๓. นายถิรวุฒิ  ทองประดิษฐ์ 

 
วันที่ 5 มีนาคม 2557 

- จัดการแสดงต้อนรับ สมศ. โดยนักศึกษา กศน.มีส่วนร่วมในการแสดง   
- นายอ าเภอบ้านดานลานหอยมากล่าวต้อนรับ คณะกรรมการ สมศ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 6 มีนาคม 2557  ลงพ้ืนที ่

1. ศูนย์ ICT ต าบลตลิ่งชัน  
2. แหล่งเรียนรู้โบราณคดีบ้านวังหาด 
3. แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านนายวิชัย  ครุธนี 
4. แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญา การท าโคมชัก โคมแขวน บ้านนายมงคล  อินมา 
5. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาเซียน เชื่อมโลกสู่เศรษฐกิจอาเซียน 

กศน.ต าบลบ้านด่าน 
6. ศูนย์ ICT วัดสังฆาราม (หลวงพ่อจง) กลุ่มเป้าหมายพิเศษ เณร/พระสงฆ์ 

วันที่ 7 มีนาคม 2557  สรุปการประเมินตามตัวบ่งช้ี 
- ตัวบ่งชี้ที่ 1  ด้านสุขภาพ และสุขภาพจิต ท าได้ดี มีการให้ อสม.มาตรวจสุขภาพ แก่นักศึกษา 
- ตัวบ่งชี้ที่ 2 ด้านคุณธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ดี ให้มีการพัฒนาตามค่านิยม 11 ข้อของ กศน.  
- ตัวบ่งชี้ที่ 3  ส่งเสริมเรื่องการใผ่รู้/เรียนรู้ต่อเนื่อง ผู้เรียนมีจุดอ่อนด้านการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ควรปรับ

ความรู้เพิ่ม 
- ตัวบ่งชี้ที่ 4  ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น ดี เรื่องการประกอบอาชีพ / การจัดการศึกษาต่อเนื่อง / แหล่ง

เรียนรู้ ภูมิปัญญา บ้านลุงวิชัย ครุธนี มีการส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นคนคิดเป็น ตามหลักปรัชญาคิดเป็น 
 
จุดเด่น 
 - มีความเป็นเอกลักษณ์ในด้านของอารยะธรรมของชนชาติไทย ไม่มีใครมาเทียบได้  
 



จุดควรพัฒนา 
 - พัฒนาโบราณสถานที่ศูนย์อารยธรรมแหล่งเรียนรู้โบราณคดีบ้านวังหาด ในเรื่องของ ต ารา 
คัมภีร์ ให้ กศน.เข้าไปอนุรักษ์ไว้ โดยการคัดลอกข้ึนมาใหม่ แล้วเก็บของเก่าไว้ให้ดี อยากให้มีการ
พัฒนาต่อไป 
 - ควรใช้เทคโนโลยีจัดท าระบบสารสนเทศ ระบบเอกสาร  
 
ข้อเสนอแนะ 
 - จัดท ารายงานให้เป็นสารสนเทศ/พัฒนาและอนุรักษ์ไว้สืบไป  
 -  การมีส่วนร่วมในการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้ 
 - ผู้เรียนควรได้รับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                                                
             กลุม่สาระทักษะการเรียนรู้/อาชีพ อย่างเป็นระบบ 
 - ครูควรได้รับการพัฒนาให้มากข้ึน  
 -  ส่งเสริมสู่ความเป็นเลิศ ด้านศิลปหัตถกรรม การท าโคมไฟ โคมชัก โคมแขวน  
 
 
 
 
 
 
 
 

- ตัวบ่งชี้ที่ 5 และตัวบ่งชี้ 6  ผลคะแนน N-Net ทั้ง 5 กลุ่มสาระ ได้ ร้อยละ 40.58  ครูควรพัฒนา
ผู้เรียนโดยการวิเคราะห์ผู้เรียน หาสาเหตุ และปรับพ้ืนฐานเพื่อเสริมทักษะให้มีความใกล้เคียงกัน จะ
ได้พัฒนาทักษะผู้เรียนให้สูงขึ้นในปีต่อไป 

- ตัวบ่งชี้ที 7  
 - บริหารตามบทบาทหน้าที่ ผอ. ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน  ด้านวิชาการ ด้านวิชาการ ด้าน
บริหารงานบุคคล ด้านบริหารงานทั่วไป ชื่นชมครูและบุคลากร มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ตาม ตัว
บ่งชี้ 1-12 ครบทุกอย่าง  คณะกรรมการฯ ก็มีส่วนร่วมทั้งในระดับอ าเภอ และพ้ืนที่ มีการใช้ชุมชน
เป็นฐาน ดูจากกิจกรรมในพ้ืนที่แล้ว การบริหารงานบรรลุวัตถุประสงค์ ดูจากหลักฐาน/เอกสาร มีการ
ใช้หลักธรรมาภิบาลในการท างาน 
 - บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษามีความเข้มแข็ง มีจิตอาสา มีค าสั่ง มีบันทึก
การประชุม มีหนังสือเชิญประชุม  มีการส่งเสริมระดมทรัพยากร มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนฯ การ
ประเมิน ปรับปรุง และติดตามผล 
 - การพัฒนาอาคารสถานที่ อยากให้ชุมชน และทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง มีส่วนร่วมดูแลความ
สะอาด ความร่มรื่น รักษาความสะอาดให้ถูกสุขลักษณะ และช่วยกันดูแล รักษาความปลอดภัยอาคาร 
สถานที่ อย่างต่อเนื่อง  
  
 ข้อเสนอแนะ  

1. ด้านวิชาการ/บริหารงานทั่วไป ให้ผอ.เป็นผู้ด าเนินการทั้งหมด ให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนา 
แล้วน าผลการวิจัยไปแก้ปัญหา 

๒ 



2. คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการวางแผนและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ควรมี
การก าหนดมาตรฐานและตัวชี้วัด 

3. ผอ. / ครู /บุคลากรทุกคน ช่วยกันดูแลรักษา กศน.ต าบล ให้มีความสะอาดและปลอดภัย
อย่างต่อเนื่อง  

- ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ต้องขอชื่นชมยินดี กับ ผอ. และ
ขอบคุณครู คณะกรรมการสถานศึกษา ที่ให้ความส าคัญและตระหนักเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ ท า
ให้ผลการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีพัฒนาการขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

 
  ขอเสนอแนะ  

1. ให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องร่วมกันและพัฒนาคุณภาพการประกันฯ อย่างต่อเนื่อง เช่นการจัด
สัมมนา ทบทวน ปรับปรุง 

- ตัวบ่งชี้ที่ 9-11 
 อัตลักณ์ : อยู่อย่างพอเพียง 
 เอกลักษณ์ : ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 เห็นได้จากเกียรติบัตรบ้านนายวิชัย ครุธนี /สถานศึกษาพอเพียง  ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีควรรักษา 
ในการประเมินรอบ 4 ให้คง อัตลักณ์ และ เอกลักษณ์ไว้  และฝึกนักศึกษาให้ปฏิบัติตนให้ตรงกับ   
อัตลักษณ์ให้มากขึ้น 
 โครงการพิเศษ สืบสานประเพณีลอยกระทง ดี เหมาะสมกับเพราะสุโขทัยเป็นต้นก าเนิด
ประเพณีลอยกระทง  ควรสืบทอดให้ยาวนาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ตัวบ่งชี้ที่ 12  
 - มีการน าข้อเสนอแนะมาวางแผนก าหนดโครงการ/กิจกรรม  
 - มีข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอื่น เป็นการประสานงาน
เครือข่าย 
 - มีการด าเนินการตามแผน มีการปรับปรุง เสนอแนะ แก้ไขตาม ระบบ PDCA 
 -  ผลการด าเนินงานตามโครงการ 80% 
 - เครือข่าย/ภูมิปัญญา/คร/ูผู้เรียน มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน มีอาชีพ มีงานท า สามารถด ารงชีวิต
ได้อย่างมีความสุข 
 
 
 

---------------------------------------------------------------------------- 
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