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ค าน า 

  

ตามท่ี ส านักงาน กศน. ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และจุดเน้นการด าเ นินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๘ เกี่ยวกับการปรับรูปแบบกิจกรรมและวิธีด าเนินการจาก “บ้านหนังสืออัจฉริยะ ” ไปสู่ “บ้านหนังสือ
ชุมชน” และขยายการให้บริการกระจายให้ครบทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ทั่วประเทศ โดยค านึงถึงความต้องการ
ทางการศึกษา/การเรียนรู้ของประชาชนในพื้นท่ี และบริบทเฉพาะของหมู่บ้าน/ชุมชนแต่ละพ้ืนที่ เพื่อส่งเสริม
การรู้หนังสือ การเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน และการเข้าถึงข่าวสารข้อมูลความรู้ของประชาชนอย่างท่ัวถึงโดย
เชื่อมโยงการท างานเป็นเครือข่ายกับ กศน.ต าบล/ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในพ้ืนที่เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง  โดยจัดตั้งบ้านหนังสือชุมชน เพ่ือส่งเสริมการรู้หนังสือ การเสริมสร้างนิสัยรัก  การอ่าน และการ
เข้าถึงข่าวสารข้อมูลและความรู้ของประชาชนอย่างท่ัวถึง  เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องแก่
ประชาชนในชุมชน  

ดังนั้น เพ่ือให้ ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีแนวทางในการด าเนินงาน ที่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันและเกิดประสิทธิภาพ  จึงได้จัดท าคู่มือแนวทางการพัฒนาบ้านหนังสืออัจฉริยะ สู่บ้านหนังสือชุมชนซึ่ง
ประกอบด้วยแนวทางการด าเนินงาน บทบาทหน้าที่ในการด าเนินงาน การนิเทศติดตามผลและรายงานรวมถึง
แบบฟอร์มในการด าเนินงานต่าง ๆ    

คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานอาสาสมัครบ้านหนังสือชุมชนและผู้ที่เก่ียวข้องต่อไป     
 
 
 

       ส านกังาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       



 

 
 บทที่ 1  
บทน า 

 

     ความเป็นมา 
  

“การอ่าน” เป็นทักษะจ าเป็นต่อการเรียนรู้ การพัฒนากระบวนการคิด และภูมิปัญญา น าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพคน สังคมและประเทศ  แต่คนไทยยังไม่ค่อยรักการอ่าน  ซึ่งผลส ารวจพฤติกรรมการอ่านหนังสือ
ของคนไทย พบว่าคนไทยอ่านหนังสือเฉลี่ยเพียงปีละ 5 เล่ม ต่อคน นับว่าต่ ามาก เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ
สมาชิกอาเซียนอย่างเช่น ประเทศมาเลเซีย มีสถิติการอ่านหนังสือปีละ 40 เล่มต่อคน หรือประเทศสิงคโปร์ 
เฉลี่ยปีละ 70 เล่มต่อคน แม้แต่เวียดนาม ที่มีการอ่านหนังสือปีละ 60 เล่มต่อคน  

กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศท่ีมุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11   (พ.ศ.2555-2559) โดยมุ่งสร้างกระแสสังคมให้การ
เรียนรู้ เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน มีวินัยใฝุรู้ รักการอ่านตั้งแต่วัยเด็ก และส่งเสริมเรียนรู้ร่วมกันของคนต่าง
วัย ควบคู่กับการส่งเสริมให้องค์กร กลุ่มบุคคล ชุมชน ประชาชน และสื่อทุกประเภทเป็นแหล่งเรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค์ สื่อสารด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่าย ร่วมถึงส่งเสริมการศึกษาทางเลือกท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และสนับสนุนปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

จากแนวทางดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการ  จึงได้มีหนังสือถึงกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส านักราชเลขาธิการ  ขอให้น าความกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ขอพระราชทานพระราชานุญาตให้ กระทรวงศึกษาธิการด าเนินการ  
“โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี :  คูปองสร้างเสริมอัจฉริยะ ” 
เนื่องในโอกาสที่จะทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ ในปี 2558 ซึ่งกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส านักราชเลขาธิการได้มีหนังสือแจ้งว่า  ได้น าความกราบบังคมทูล
ทราบฝุาละอองพระบาทแล้ว มีพระราชกระแสขอเปลี่ยนจากการจัดโครงการดังกล่าว  เป็นการจัดซื้อหนังสือให้
ห้องสมุดต่างๆ  รวมทั้งมีการจัดอบรมให้กับผู้ที่จะมาใช้ห้องสมุดได้มีความรู้ความเข้าใจ  เกี่ยวกับระเบียบวินัย 
และข้อพึงปฏิบัติในการเข้าใช้ห้องสมุด  การเคารพสิทธิ์ผู้อ่ืน ตลอดจนการช่วยดูแลรักษาห้องสมุดร่วมกัน  เห็น
ว่าจะท าให้เกิดประโยชน์ต่อเด็กและประชาชนจะดีกว่า 

เพ่ือเป็นการสนองตอบต่อพระราชกระแสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี   
กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ขออนุมัติปรับเปลี่ยน “โครงการคูปองสร้างเสริมอัจฉริยะ ” ตามท่ีบรรจุไว้ใน พ.ร.บ.
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เป็น “โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ ” โดยใช้ระยะเวลา
และงบประมาณในการด าเนินการโครงการคงเดิม คือ ต.ค. 2555 - ก.ย.  2556   ในการประชุม
คณะรัฐมนตรี วันที่ 25  ธันวาคม ๒๕๕๕   เพื่อจัดหาหนังสือพิมพ์ วารสาร  นิตยสาร รายสัปดาห์ รายปักษ์ 
หนังสือ ส าหรับห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ตลอดจนบ้านหนังสือ : ห้องสมุดประชาชนหมู่บ้าน  ที่ตั้ง
อยู่ในหมู่บ้าน  เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมการอ่านให้กับประชาชนทั่วไป  และสร้างโอกาสในการอ่านให้เกิด
ขึ้นกับประชาชนในระดับรากหญ้าที่อยู่ในหมู่บ้าน ที่ด้อยโอกาสในการอ่านท่ีมีสาเหตุมาจากปัญหาหลาย
ประการ อาทิ ห้องสมุดอยู่ห่างไกลบ้านพัก เดินทางไม่สะดวก หนังสือราคาสูง  ไม่มีเงินเหลือพอที่จะซื้อหนังสือ
อ่าน การจัดหาหนังสือให้กับบ้านหนังสือ : ห้องสมุดประชาชนหมู่บ้าน ที่อยู่ในหมู่บ้าน และห้องสมุดประชาชน  
“เฉลิมราชกุมารี ” เป็นการสร้างโอกาสให้เกิดขึ้นกับทุกคนได้อย่างแท้จริง  ดังพระราชปณิธานของสมเด็จ
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พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยโครงการบ้านหนังสือชุมชน มีวัตถุประสงค์เพ่ือเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่จะเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ ในปี พ.ศ. 
2558 และเพ่ือกระตุ้นและเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับประชาชน  โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในถ่ินทุรกันดาร
ห่างไกล รวมทั้งเพ่ือสร้างโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบบ้าน  หนังสือชุมชน หรือห้องสมุด
ประชาชนหมู่บ้าน/ชุมชน ห้องสมุดประชาชน  “เฉลิมราชกุมารี ” และองค์ความรู้ที่สนใจได้อย่าง
ต่อเนื่อง  ก าหนดเปูาหมายให้มีบ้านหนังสืออัจฉริยะ  หรือห้องสมุดประชาชนหมู่บ้าน/ชุมชนในพ้ืนที่ปกติ      
ทั่วประเทศ จ านวน 40,000 แห่ง บ้านหนังสืออัจฉริยะในพ้ืนที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย  
จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และใน 4 อ าเภอของจังหวัดสงขลา จ านวน  1,800 แห่ง และห้องสมุด
ประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จ านวน 87 แห่ง 

 
      ความหมาย 

 

“บ้านหนังสือชุมชน”  หมายถึง  บ้านที่เจ้าของบ้านหรือสถานที่ได้อุทิศให้ใช้เป็นห้องสมุดประชาชน
ของชุมชน ได้แก่ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านค้า ร้านขายของ บ้านผู้มีจิตอาสา บ้านผู้น าชุมชน สถาน
ประกอบการ  ศาลาเอนกประสงค์  โรงพยาบาล  มีเจ้าของบ้านเป็น ผู้มีจิตอาสาให้บริการดูแลเอาใจใส่ และ
เป็นสถานที่ท่ีเป็นศูนย์กลางของชุมชนที่มีคนในชุมชน  มาพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน  โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดาร
และเพ่ือสร้างโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้โดยจัดตั้งบ้านหนังสือ ชุมชนให้เป็นห้องสมุดประชาชน
ของชุมชน เป็นธนาคารความรู้ใกล้บ้านและมีข้อมูลข่าวสาร ใกล้ตัวที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย 

 “อาสาสมัครบ้านหนังสือชุมชน ” หมายถึง  เจ้าของบ้านและผู้ที่มีจิตอาสาที่ท าหน้าที่ในการ
ด าเนินงานโครงการบ้านหนังสือชุมชน  ในการจัดกิจกรรมให้กับกลุ่มเปูาหมายที่หลากหลาย โดยไม่รับ
ค่าตอบแทน  
 

     หลักการ 
 

 หลักการท างานบ้านหนังสือชุมชน เพ่ือให้เป็นห้องสมุดประจ าหมู่บ้านส าหรับศึกษาเรียนรู้ และมี
แหล่งเรียนรู้อยู่ในชุมชน ใกล้บ้าน ส าหรับเป็นช่องทางให้ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้ตามความสนใจ
อย่างทั่วถึง และจัดหาสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ เป็นการเพ่ิมโอกาสให้ประชาชนในชนบทห่างไกล   มี
ความสามารถ และโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่างเป็นธรรม 

 

    วัตถุประสงค ์
 

บ้านหนังสือชุมชน จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
1. เพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่จะเจริญ

พระชนมายุครบ 5 รอบในปี พ.ศ. 2558 
2. เพื่อกระตุ้นและเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในถ่ินทุรกันดาร

ห่างไกล 
3. เพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้โดยการจัดตั้งบ้านหนังสือชุมชน   ให้เป็น

ห้องสมุดประชาชนของชุมชนเป็นธนาคารความรู้ใกล้บ้าน และมีข้อมูลข่าวสารใกล้ตัวที่ประชาชนสามารถ
เข้าถึงได้ง่าย 
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      พ้ืนท่ีเป้าหมาย 
 

บ้านหนังสือชุมชนหรือห้องสมุดประชาชนหมู่บ้าน/ชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จ านวน 
265 แห่ง  

กศน.อ าเภอกุยบุรี   จ านวน   24 แห่ง 
   กศน.อ าเภอทับสะแก   จ านวน   33 แห่ง 
   กศน.อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  จ านวน   40 แห่ง 

กศน.อ าเภอบางสะพาน   จ านวน   ๓3 แห่ง 
กศน.อ าเภอบางสะพานน้อย  จ านวน   26 แห่ง 
กศน.อ าเภอปราณบุรี   จ านวน   31 แห่ง 
กศน.อ าเภอสามร้อยยอด  จ านวน   23 แห่ง 
กศน.อ าเภอหัวหิน   จ านวน   55 แห่ง  
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บทท่ี  2  
การด าเนินงานบ้านหนังสือชุมชน 

 
 
 
     การเตรียมความพร้อมของบ้านหนังสือชุมชน 
  

1. ชุมชน มีความสนใจกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีความพร้อม เพื่อที่จะส่งเสริม
กิจกรรมความรู้ต่างๆ ในชุมชนให้มีการพัฒนาต่อไป 

2. สถานที่ บ้านหนังสือชุมชนควรมีโครงสร้าง ดังต่อไปนี้  
2.1 สถานที่ท่ีเหมาะสมส าหรับการเป็น บ้านหนังสือชุมชน ควรเป็นจุดศูนย์กลางหมู่บ้านที่มีผู้คน

พบปะพูดคุยกันระหว่างคนในชุมชน ซึ่งเป็นสถานที่ที่คนในชุมชนยอมรับหรือมีความเห็นชอบร่วมกัน เช่นบ้านผู้
มีจิตอาสา บ้านผู้น าชุมชน อาคารอเนกประสงค์ ศาลากลางหมู่บ้าน ร้านค้า ร้านขายของ ร้านชา ร้านกาแฟ 
ร้านถ่ายเอกสาร ร้านเสริมสวย ศาลาประชาคมหมู่บ้าน สหกรณ์ประจ าหมู่บ้าน  ฯลฯ                                                                                    
       2.2 มีบริเวณในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  สามารถจัดบรรยากาศภายในบ้านให้เหมาะแก่
การอ่าน 

2.3 มีการจัดมุมต่างๆ มีหนังสืออ่านหลากหลาย มีที่ส าหรับนั่งอ่านอย่างเหมาะสม 
2.4 การเดินทางไปมาสะดวก 
2.5 ไม่อยู่ในที่ลับตาคน มีความปลอดภัย 
2.6 มีไฟฟูา มีแสงสว่างเพียงพอ  
2.7 มีความสะอาด มีอากาศถ่ายเท 
2.8 ไม่มีเสียงดัง ไม่มีกลิ่นรบกวน 
2.9 มีชั้นวางหนังสือ/สื่อ สิ่งพิมพ์ต่างๆ วารสาร เพ่ือความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย 
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3. บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
    3.1 เจ้าของบ้าน และอาสาสมัครบ้านหนังสือชุมขน 

 1. เป็นสมาชิกบ้านหนังสือชุมชน 
 2. เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจในโครงการบ้านหนังสือชุมชนเป็นอย่างดี 
 3. เป็นผู้ที่มีจิตอาสาต้องการท าประโยชน์ให้แก่สังคมส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน 

4. เป็นผู้ที่มีจิตอาสาต้องการช่วยเหลือและพัฒนาให้ชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดี
 5. เจ้าของบ้านเป็นผู้มีจิตอาสา เสียสละบริเวณบ้านเพ่ือใช้ด าเนินการในการจัดกิจกรรมของ 
บ้านหนังสือชุมชน 

6. เป็นผู้มีจิตอาสาให้บริการดูแลเอาใจใส่แก่ผู้รับบริการ สถานที่ และการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 

7. เป็นผู้ที่เห็นความส าคัญของการอ่าน ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านให้กับผู้รับบริการ 
 8. เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับ และไว้วางใจจากคนในชุมชน/หมู่บ้าน 

 ๓.2 ภาคีเครือข่าย ได้แก่ องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กร 
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถานศึกษา และองค์กรอื่นๆ 

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน เช่น สถานที่ โต๊ะ เก้าอ้ี เป็นต้น 
๒. ส่งเสริมและสนับสนุน งบประมาณ บุคลากร  
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ทรัพยากรสารสนเทศ ฯลฯ 
๕. ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

3.3 คณะกรรมการบ้านหนังสือชุมชน ได้แก่ เจ้าของบ้าน สมาชิกในบ้าน ควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 ๑. มีอายุ 15 ปีขึ้นไป  
 ๒.  มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน  
 ๓.  พักอาศัยอยู่ในบ้าน 
 ๔. มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 
 ๕. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  
 ๖. มีจิตอาสา  และรักการบริการ 

3.4 คณะกรรมการระดับจังหวัด  ได้แก่ ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัด รองผู้อ านวยการ
ส านักงาน กศน.จังหวัด ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอ ศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานบ้านหนังสือ
อัจฉริยะ ภาคีเครือข่าย องค์กรนักศึกษาระดับจังหวัด 

3.5 คณะกรรมการระดับอ าเภอ  ได้แก่ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงาน
บ้านหนังสืออัจฉริยะ ข้าราชการครู บรรณารักษ์ ครูอาสาสมัคร ครู กศน.ต าบล ครู ศรช. คณะกรรมการ
สถานศึกษา  คณะกรรมการองค์กรนักศึกษาระดับอ าเภอ   

3.6 คณะกรรมการระดับต าบล ได้แก่  ครู กศน.ต าบล ครู ศรช. คณะกรรมการ กศน.ต าบล  
คณะกรรมการองค์กรนักศึกษาระดับต าบล   
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 3.7  การสิ้นสุดสภาพคณะกรรมการทุกระดับ 
 ๑. ตาย  
 ๒. ลาออก 
 ๓. ขาดคุณสมบัติ  
 ๔. ย้ายถิ่นที่อยู่อาศัย  
 ๕. ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด 
 ๖. เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
4. หนังสือ/ส่ือ/กิจกรรม ที่มีในบ้านหนังสือชุมชน ดังนี้ 

4.1  ได้รับการสนับสนุนจาก ส านักงาน กศน. 
1. หนังสือพิมพ์รายวัน  วันละ 2 ฉบับ/แห่ง 
2. วารสาร  รายสัปดาห์ 4 ฉบับ/เดือน  รายปักษ์ 2  ฉบับ/เดือน  

4.2 ได้รับสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย ชุมน บ้านหนังสือชุมชน  
1. หนังสือทั่วไป/ นวนิยาย/การ์ตูน 
2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
3. คอมพิวเตอร์ 

4.3 กิจกรรม  
1. กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 
2. กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่อง 
3. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารชุมชน  

5. วัสดุอุปกรณ์   บ้านหนังสือชุมชนควรมี 
5.1 ชั้นวางหนังสือพิมพ์  ชั้นวางหนังสือ/วารสาร    
5.2 โต๊ะ เก้าอ้ี  
5.3 ปูายบ้านหนังสือชุมชน 
5.4 พระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมธงชาติ 
5.5 ปูายประชาสัมพันธ์ 

6. การบริการ    
6.1 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เช่น กิจกรรมวันรักการอ่าน กิจกรรมหมุนเวียน หนังสือ/สื่อ 

ประกวดสุดยอดนักอ่าน ฯลฯ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่พัฒนานิสัยรักการอ่าน  ให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนเห็น
ความส าคัญของการอ่าน ได้เห็นถึงประโยชน์การเข้ามาใช้บริการของบ้านหนังสือชุมชน  ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูล
ข่าวสารต่างๆของชุมชน เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต   

6.2 จัดมุมส่งเสริมการอ่าน เช่น มุมข่าวสาร มุมสุขภาพ มุมเกษตร ฯลฯ เพื่อกระตุ้นให้
ผู้ใช้บริการในพ้ืนที่ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย      

6.3 บริการยืม – คืนหนังสือ/สื่อ ประเภทต่างๆ ที่มีอยู่ในบ้านหนังสือชุมชน เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้แก่ผู้รับบริการ  
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6.4 บริการด้านอาชีพเป็นการเสริมทักษะโดยการสาธิตอาชีพ และน าความรู้ที่ได้มาปฏิบัติจริง
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวเองและครอบครัว   

6.5 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของชุมชน  กศน. ห้องสมุดประชาชน  และข้อมูลข่าวสารอื่นๆ 
6.6 บริการอินเตอร์เน็ต (ส าหรับบ้านชุมชนที่มีความพร้อม) ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นข้อมูลบน

อินเทอร์เน็ตที่สนใจได้ท่ัวโลก ซึ่งท าให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ทันสมัยได้มากขึ้น  ตรงตามความต้องการ
และสะดวกรวดเร็ว 

6.7 บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์   เป็นบริการค้นคว้าหาความรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่นสื่อ
มัลติมีเดีย ซีดีรอม ดีวีดี วีซีดี เป็นต้น        

        
 ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย                             

๑. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านของบ้านหนังสือชุมชน คือการกระท าใด ๆ เพื่อกระตุ้นให้กลุ่มเปูาหมาย 
เกิดความสนใจในการอ่าน เห็นความส าคัญและความจ าเป็นของการอ่าน เกิดความเพลิดเพลินในการอ่าน 
น าไปสู่การพัฒนานิสัยรักการอ่านของคนในชุมชน เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตของประชาชนซึ่ง
รูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของบ้านหนังสืออัจฉริยะ ที่สามารถท าได้ มีหลากหลายกิจกรรมที่
น่าสนใจ  อาทิเช่น  

1.1 กิจกรรมวันรักการอ่าน เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 2 เมษายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันรักการอ่าน และเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการรักการ
อ่าน  บ้านหนังสือชุมชนสามารถจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอ่านให้กับผู้รับบริการในชุมชนเพ่ือส่งเสริมการอ่าน
ได้อีกทางหนึ่ง  วิธีการด าเนินกิจกรรม  เช่น จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  ให้บริการส่งเสริมการอ่าน  ฯลฯ 

1.2 กิจกรรมเล่านิทาน  การเล่านิทานเป็นวิธีหนึ่งที่จะส่งเสริมการอ่านได้เป็นอย่างดี นิทาน 
นอกจากจะเป็นเครื่องมือส าหรับการใช้เวลาร่วมกันที่สนุกสนานของผู้ใหญ่กับเด็กแล้ว ยังเป็นเครื่องมือหนึ่งใน
การสอนคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพได้อีกด้วย วิธีการด าเนินกิจกรรม เช่น  จัดหา
อาสาสมัครในการเล่านิทาน  จัดเตรียมหนังสือนิทานให้เหมาะสมกับวัย  นิทานเล่มใหม่ เป็นต้น 

1.3 กิจกรรมหนังสือเล่มแรก (Book Start) หนังสือเล่มแรก มีความส าคัญส าหรับปลูกฝังเด็กให้
สนใจการอ่านหนังสือ ตั้งแต่วัยเยาว์และยังไม่เข้าโรงเรียน นอกจากนี้ยังท าให้พ่อ แม่ ลูกมีเวลาอยู่ใกล้ชิดกัน
มากขึ้น มีความสุขร่วมกันในการอ่านหนังสือ ซึ่งจะน าไปสู่การสร้างพื้นฐานการอ่าน และสานสัมพันธ์สายใยรัก
ครอบครัว ตลอดจนส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต วิธีการด าเนินกิจกรรม  เช่น  จัดเตรียม
หนังสือภาพส าหรับเด็ก หนังสือท่ีเหมาะกับวัยและความสนใจของเด็ก  และแนะน าหนังสือเล่มแรกให้กลุ่มพ่อ
แม่ท่ีสนใจและมีความพร้อมในการพัฒนาบุตรหลานในการอ่านหนังสือตั้งแต่เยาว์วัย  

 



~ 8 ~ 
 

1.4 กิจกรรมเล่าเรื่องจากภาพ  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมในเรื่องของทักษะการพูดและการสื่อสาร 
โดยการถ่ายทอดความคิด จินตนาการในรูปแบบของการเล่าเรื่องจากภาพที่เห็น เป็นการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์  สร้างจินตนาการจากเรื่องราวในภาพ ซึ่งจะเป็นพ้ืนฐานส าคัญให้ผู้รับบริการเกิดความเชื่อมั่นใน
ตนเอง ท าให้กล้าคิดและสร้างผลงานตามท่ีคิดได้อย่างอิสระ  วิธีการด าเนินกิจกรรม  เช่น  เลือกภาพที่จะน ามา
เล่าจากหนังสือนิทาน  อินเตอร์เน็ต   ถ่ายเอกสารภาพสีจากหนังสือนิทานหรือภาพท่ัวไปจากอินเตอร์เน็ต  น า
ภาพมาตัดแล้วติดบนฟิวเจอร์บอร์ดให้สวยงาม  ให้ผู้รับบริการแต่ละคนเล่าเรื่องจากภาพตามจินตนาการของ
ตนเอง โดยการเล่าปากเปล่า หรือเขียนเป็นนิทาน 

 
1.5 กิจกรรมหนังสือพิมพ์ฝาผนัง  หนังสือพิมพ์เป็นสื่อที่ให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารแก่ทุกคนใน

ชุมชนสามารถใช้บริการและเรียนรู้ได้เอง  จากหนังสือ  หนังสือพิมพ์  วารสาร สื่อความรู้ต่างๆ เป็นการเพ่ิมพูน
ความรู้ทักษะการอ่าน  บ้านหนังสือชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนมีบริการสื่อสิ่งพิมพ์ที่หลากหลายและมี
ประโยชน์ จึงควรจัดบริการให้ชุมชนได้รับรู้ทั่วถึงกันในรูปแบบกิจกรรมหนังสือพิมพ์ฝาผนัง  วิธีการด าเนิน
กิจกรรม  หาวัสดุเพื่อจัดบอร์ดนิทรรศการไว้ในมุมที่มีบรรยากาศเอ้ือต่อการอ่าน  ตัดข่าวสารที่ส าคัญและเป็น
ประโยชน์จากหนังสือพิมพ์ที่ล่วงเวลาน ามาติดกับบอร์ดและตกแต่งให้สวยงามน่าสนใจ   

1.6 กิจกรรมการวาดภาพระบายสี   เป็นกิจกรรมหนึ่ง ที่ใช้กระตุ้นการแสดงออกทางความคิด
และจินตนาการของเด็กได้  ศิลปะเปรียบเหมือนกับเครื่องมือในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก 
ความคิดสร้างสรรค์นี้มีความส าคัญมากส าหรับบุคคล เป็นความสามารถในการคิดหลายทิศทาง หลายแง่มุม คิด
ได้กว้างไกล น าไปสู่การคิดในสิ่งที่แปลกใหม่ รวมถึงการค้นพบวิธีแก้ปัญหาได้ส าเร็จ  วิธีการด าเนินกิจกรรม  
เช่น จัดเตรียมสถานที่มุมใดมุมหนึ่งในบ้านหนังสืออัจฉริยะ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เช่น กระดาษวาดภาพ สีไม้ 
สีเทียน ดินสอ ยางลบ ฯลฯ  
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1.7 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ   เด็ก คือ ทรัพยากรที่ส าคัญยิ่งของประเทศชาติ ซึ่งจะเป็นก าลังที่
ส าคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า และมั่นคงอีกท้ังเป็นผู้ที่จะต้องเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่
ในวันข้างหน้า เพื่อท าหน้าที่ดูแลสังคมตลอดจนเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ความเปลี่ยนแปลง และอ่ืนๆ ฯลฯ วิธีการ
ด าเนินกิจกรรม  เช่น จัดหาสื่อ วัสดุ/อุปกรณ์ ของรางวัลจากภาคีเครือข่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมเล่นเกม
ตอบค าถามประเภทความรู้ทั่วไป  การแข่งขันเล่านิทาน  การประกวดวาดภาพระบายสี  

 

1.8 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านส าหรับผู้สูงอายุ   การดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุนับว่าเป็น
ภารกิจที่ส าคัญส าหรับครอบครัว ชุมชน และสังคมโดยรวม เพื่อให้เกิดการดูแล เอ้ืออาทรแก่ผู้สูงอายุซึ่งนับว่า
เป็นผู้ที่ท าคุณประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชนและสังคม บ้านหนังสือชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชนทุกเพศ 
ทุกวัย จึงควรจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านส าหรับผู้สูงอายุขึ้น  วิธีการด าเนินกิจกรรม เช่น  ให้บริการแนะน า
หนังสือส าหรับผู้สูงอายุ เช่น หนังสือธรรมะ การดูแลสุขภาพ การออกก าลังกาย การพักผ่อน  งานอดิเรก ฯลฯ  
และกิจกรรมนันทนาการอ่ืนๆ เช่น จัดสถานที่ให้มีการพบปะกันเป็นประจ า เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์
กัน  สนทนาธรรม หรือฟังธรรมเทศนาในบ้านอัจฉริยะ 

 

1.9 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านจากนิทรรศการวันส าคัญ การส่งเสริมการอ่านจากนิทรรศการวัน
ส าคัญเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่ดีต่อวันส าคัญต่าง ๆ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการอ่านท่ีเชื่อมโยงถึง
หลักการปฏิบัติตนในวันส าคัญต่อไปส่งเสริมความรู้ที่ทันเหตุการณ์ตลอดจนประเพณีและวัฒนธรรมของวัน
ส าคัญต่าง ๆ  ให้ได้รับความรู้ที่ทันต่อเหตุการณ์  มีนิสัยรักการอ่านและการค้นคว้าด้วยตนเองผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
มีนิสัยรักการและการค้นคว้าด้วยตัวเอง  สามารถรู้ถึงประวัติ ความส าคัญ และเหตุการณ์ปัจจุบันได้เป็น     
อย่างดี น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ เช่น วันส าคัญของไทย  
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1.10 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสู่การพัฒนาอาชีพ   เป็นการส่งเสริมการด าเนินงานและจัดตั้ง
แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ และได้ก าหนดให้มีการจัดการศึกษาให้ประชาชนทั้ง  3 รูปแบบคือ 
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นการศึกษาท่ีให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วย
ตนเอง ตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม 
สภาพแวดล้อม สื่อ หรือแหล่งความรู้อ่ืน ๆ มีแหล่งการศึกษาค้นคว้าให้ประชาชนที่หลากหลายทั้งในรูปแบบ
ของสถานศึกษา และศูนย์การเรียนรู้ในลักษณะต่าง ๆ การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านให้เชื่อมโยงกับการศึกษานอกโรงเรียน ทั้งการศึกษาพ้ืนฐาน การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษาเพ่ือ
พัฒนาอาชีพ การศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน และการศึกษาตลอดชีวิตสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
จริงได้การสร้างนิสัยรักการอ่าน   ตลอดจนให้ การอ่านน าไปสู่การใฝุรู้ ใฝุเรียนตลอดชีวิตเพ่ือเชื่อมโยงกับ
การศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ  มุ่งให้ประชาชนพัฒนาการอ่านเพื่อเชื่อมโยงกับการพัฒนาอาชีพ ให้เกิดการ         
รู้แจ้ง  รู้จริงในสิ่งที่สนใจ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 

 
2. การจัดมุมต่างๆ ในบ้านหนังสือชุมชน คือ การจัดมุมในบริเวณบ้านหนังสือชุมชน ให้เป็นสัดส่วน  

2.1 มุมข้อมูล ข่าวสาร  มุมที่ ให้บริการด้านข่าวสาร – ข้อมูลประจ าวัน   ได้แก่  วารสาร 
นิตยสาร  และหนังสือพิมพ์ ซึ่งในการจัดสรรควรเป็นไปตามความสนใจของบุคคลในชุมชน   

 

              
 
 

2.2 มุมอาชีพ  มุมที่มีการจัดกิจกรรมและบริการด้านการอ่านเพื่อการสร้างอาชีพโดยสาธิต
อาชีพต่าง ๆ  โดยได้ ศึกษาหาความรู้ที่ได้จากการอ่านและน าความรู้ที่ได้จากการอ่านนั้นมาปฏิบัติจริง  เพ่ือ
สามารถใช้เวลาว่างให้เป็น ประโยชน์ได้   เช่น การพับริบบิ้นเหรียญโปรยทาน  หรืออาจเป็นมุมที่จัดแสดง
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มชาวบ้าน  เช่น  ยาหม่องท าจากสมุนไพร ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว 
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2.3  มุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มุมที่เสนอความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติ ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่เกิ ดขึ้น  ทั้งในด้าน
ความคิด ความเชื่อ ค่านิยม การปฏิบัติ วิทยาการ  สิ่งประดิษฐ์ และเทคโนโลยี เช่น การส ารวจอวกาศ  การ
ผลิตพลังงาน  ดาวเทียมสื่อสาร   
 

 
 
 
 
 
 

2.4 มุมการบ้าน   มุมที่สนับสนุนกิจกรรมให้เด็กและครอบครัวได้ศึกษา ค้นคว้าหาความรู้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน 

 
 

 
 
 
 
 

2.5 มุมเด็กและเยาวชน เป็นมุมส าหรับให้อ่านเพื่อความเพลิดเพลิน พักผ่อน หรือคลายเครียด 
ดังนั้น จึงควรจัดหาหนังสืออ่านง่ายๆ เกมส่งเสริมการอ่านและส่งเสริมการเรียนการสอน ที่เหมาะสมกับวัย  และ
ความสนใจไว้บริการ เช่น ฟังนิทานฟรี นิทานก่อนนอน นิทานฝันดี   ดูการ์ตูน  มุมประดิษฐ์ ปั้นดินน้ ามัน พับ
กระดาษ  วิดีโอ ฟังเพลง การออกก าลังกายของเยาวชน  
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2.6 มุมสุขภาพและความงาม  มุมที่รวมสาระน่ารู้ เกร็ดความรู้ การดูแลสุขภาพ  ข่าวและ
บทความ เคล็ดลับการดูแลสุขภาพต่างๆส าหรับผู้หญิง   
 
 
 
 
 
 
 

2.7 มุมสร้างสรรค์ มุมส าหรับกิจกรรมสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ หรือสิ่งประดิษฐ์  ที่ช่วยส่งเสริมทักษะ
ในการด าเนินชีวิต การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เช่น ศิลปะประดิษฐ์  โดยการน าวัสดุเหลือใช้ต่างๆมาประดิษฐ์ของใช้ 
เช่น การท ากล่องเก็บของจากไม้ไอติม ท าท่ีใส่ขวดน้ า จากกระป๋องเก่า ฯลฯ 

 

 

       

 
 

2.8 มุมบันเทิง  มุมที่สร้างความสุข ความจรรโลงใจ ความเพลิดเพลินต่างๆ  ให้กับผู้รับบริการ
เพ่ือผ่อนคลายความเครียดที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน เช่น ร้องเพลงคาราโอเกะ ดูภาพยนตร์ โทรทัศน์ ละครทีวี 
เล่นเกม และอ่ืนๆ 

 

 

 
 
 

2.9 มุมกีฬา   มุมที่ให้ความรู้ในเรื่องกีฬาประเภทต่างๆ  โดยน าเสนอความรู้ ความหมายของ
ประวัติกีฬาที่คนส่วนใหญ่ก าลังพูดถึงหรือสนใจ  หรือข่าวกีฬาต่างๆ  อาจน าเสนอกิจกรรมกีฬาที่มีในท้องถิ่น
ชุมชนที่เป็นที่ตั้งของบ้านหนังสือชุมชน  

 

 

 

http://www.learners.in.th/blogs/posts/400867?locale=en
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2.10 มุมธรรมะ   มุมที่น าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ  ธรรมะ คุณธรรม จริยธรรม ได้แก่  บทความ
ธรรมะ  หลักธรรมค าสอน กลอนธรรมมะ หนังสือ วีซีดีธรรมมะ 

    

 
 
 
 
 

2.11 มุมแหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น   มุมที่น าเสนอเก่ียวกับแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  ความส าคัญของภูมิปัญญา   ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับภูมิปัญญา  แนวทางการด าเนินงาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น  ปราชญ์ชาวบ้านด้านการเกษตร  เป็นต้น 

  

 
 
 
 
 

2.12 มุมเศรษฐกิจ  มุมที่น าเสนอเก่ียวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเงิน ระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ หรือ ข้อมูลความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจในประเทศและระหว่างประเทศท่ีส าคัญ มุมมองประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน หรือการบริหารจัดการทางการเงินของครอบครัว ชุมชน  เป็นต้น  

 

 

 
 
 
              2.13 มุมผู้สูงอายุ มุมที่ให้บริการเก่ียวกับสุขภาพจิตและสุขภาพกายของผู้สูงอายุ  ธรรมะกับผู้สูง
วัย การดูแลรักษาสุขภาพ และการปฏิบัติตนของผู้สูงอายุ  หรือกิจกรรมต่างๆของผู้สูงอายุในชุมชน 
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2.14  มุมอาเซียน  มีบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   
ทั้งความหมายและความส าคัญ ของประชาคมอาเซียน  ความเป็นมา   แนวทางการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
อาเซียน และข้อมูลของประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ  และประเทศที่เก่ียวข้อง นอกจากนี้  ควรมีการ
แนะน าหนังสือใหม่เกี่ยวกับอาเซียน  มาจัดไว้ให้บริการภายในมุมหนังสือบ้านชุมชน 
 
 
 
 
 
 
            

2.15 มุมเกษตร  มุมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตรที่น่าสนใจในชุมชน เช่นการปลูกพืชผักสวน
ครัว การเลี้ยงสัตว์ การเพาะปลูก ท าไร่ ท านา ท าสวน เรื่องของปุ๋ย ฯลฯ. 

   
 
 
 
 
 
 

2.16 มุมท่องเที่ยว  มุมที่แสดงถึง เรื่องทั่วไปเก่ียวกับการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ  สุด
ยอดแหล่งท่องเที่ยว ข้อมูลท่องเที่ยว สถานทีท่่องเที่ยว ครอบคลุมทุกจังหวัด ตลอดจนที่พัก การเดินทาง ข้อมูล
ที่น าเสนอควรเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพ ทันสมัยทันเหตุการณ์ 
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 ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่อง 
1.1  ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาอาชีพ  

   การจัดการเรียนรู้อาชีพให้แก่ประชาชนที่ ว่างงานหรือประชาชนที่มีอาชีพอยู่แล้ว และต้องการ
ต่อยอดเดิมให้มีอาชีพ มีงานท าและมีรายได้ ซึ่งในบ้านหนังสือชุมชนก็สามารถจัดกิจกรรมเกี่ยวกับอาชีพได้ เช่น 

๑. การสาธิต และการสอนอาชีพ เช่น การท าดอกไม้จันทน์  การพับเหรียญโปรยทาน การท า
น้ าผลไม้เพ่ือสุขภาพ  การท าอาหารไทย  ฯลฯ  
 
 

.    
 
  

 
๒. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้/ภูมิปัญญา เช่น แลกเปลี่ยนเรียน

ประสบการณ์เก่ียวกับการท าอาชีพง่าย ๆ ให้กับผู้รับบริการในบ้านหนังสืออัจฉริยะ 
    

 
 
 
 
 
 
๓. การจัดมุมอาชีพน่ารู้  จัดมุมง่าย ๆ เกี่ยวกับอาชีพที่สามารถท าได้เองโดยการอ่าน  

 
 
 
 
 
 

  
4. การจัดแสดงอาชีพเด่นของชุมชน เช่น สินค้า OTOP หรือสินค้าสร้างชื่อของหมู่บ้าน เช่น

ไม้กวาดทางมะพร้าว  ขนม ฯลฯ 
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1.2  กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  
         การจัดการเรียนรู้ โดยจัด ส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีสาระสอดคล้อง

กับบริบทของชุมชน เพ่ือพัฒนาทักษะพ้ืนฐานของคนในชุมชนให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
โดยเน้นทักษะชีวิตพ้ืนฐานที่จ าเป็น  ๔ ด้าน คือ ด้านสุขภาพอนามัยและการปูองกันโรคภัย,ด้านความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน,ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   และด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ให้กลุ่มเปูาหมายได้ฝึกคิด วิเคราะห์  ปฏิบัติ   และการแก้ปัญหา   เพ่ือให้
สามารถพัฒนาทักษะชีวิตของตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  

 กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ในบ้านหนังสือชุมชน 
     ด้านสุขภาพอนามัยและการป้องกันโรคภัย 

กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
กิจกรรมคุณแม่วัยใส 
กิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้เรื่อง โรคไข้เลือดออก 
กิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้เรื่องสุขภาพ 
กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันด้านสุขภาพ  
กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด 

ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
กิจกรรมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 
กิจกรรมขับขี่ปลอดภัย 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กิจกรรมตาวิเศษ 
กิจกรรมปลูกหญ้าแฝก 
กิจกรรมรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมลดภาวะโลกร้อน 
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       ด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม    
กิจกรรรมส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ 
กิจกรรมด้านเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมความเป็นไทย 
กิจกรรมประชาธิปไตยในชุมชน 

3. กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน โดยให้ประชาชนและชุมชนร่วมกัน

รับผิดชอบและเห็นถึงความส าคัญในการฟ้ืนฟูพัฒนาสังคมและชุมชนของตนเอง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน เกิดการ
เรียนรู้ บูรณาการความรู้ ประสบการณ์   และทักษะอาชีพ   เข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและ
ชุมชนโดยรวม ท าให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ น าไปสู่สังคมที่เข้มแข็ง   มีความเอ้ืออาทรต่อกัน   และพ่ึงพาตนเอง
ได้อย่างยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน มี 5 ด้าน คือ 

1. ด้านเศรษฐกิจ          
กิจกรรมเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเอง  
กิจกรรมอบรมให้ความรู้บัญชีครัวเรือน 
กิจกรรมผักสวนครัวรั้วกินได้ 
กิจกรรมสมุนไพรในสวน 
กิจกรรมอาชีพดีมีรวย 100 นาทีมีงานท า    

2.  ด้านการเมือง            
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย  
กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการเลือกตั้ง 
กิจกรรมประชาธิปไตยในชุมชน 
กิจกรรมพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 

            3.  ด้านสังคม                
กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้       
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  
กิจกรรมการเรียนรู้กับปราชญ์ชาวบ้าน 

            4.  ด้านสิ่งแวดล้อม         
กิจกรรมรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
กิจกรรมรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
กิจกรรมประหยัดพลังงาน 
กิจกรรมรีไซเคิล  
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5.  ด้านศิลปวัฒนธรรม    
กิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 
กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในชุมชน 
กิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาไทยในชุมชน 
กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีในชุมชน 

 

4. การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เป็นการจัดการศึกษาให้กับประชาชนกลุ่มเปูาหมายมีความรู้ ความเข้าใจตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง มีความสามารถน าไปถือปฏิบัติในการด าเนินชีวิตได้  รวมทั้ง มีความตระหนักถึงการใช้จ่าย
อย่างพอประมาณ   มีเหตุผลในการใช้จ่าย มีภูมิคุ้มกัน เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามัคคีใน
ครอบครัว ชุมชน  สามารถสร้างเป็นอาชีพได้ มีรายได้ ลดรายจ่าย มีความเป็นอยู่ดีขึ้น และอยู่ในสังคมได้อย่าง
มีความสุข 

กิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบ้านหนังสือชุมชน 
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่  

- การท าบัญชีครัวเรือน  
- การท าปุ๋ยหมักชีวภาพ   
- การท าเกษตรธรรมชาติ หรือเกษตรผสมผสาน  
- การเพาะเห็ดฟาง เห็ดภูฎาน     
- การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิม   
- กิจกรรมอบรมให้ความรู้บัญชีครัวเรือน 
- กิจกรรมผักสวนครัวรั้วกินได้ 
- กิจกรรมสมุนไพรในสวน 
- กิจกรรมอาชีพดีมีรวย 100 นาทีมีงานท า 
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  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารในชุมชน 

   การน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ ข่าวสาร ทั้งภายใน และภายนอกชุมชนที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ด ารงชีวิต ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น แผนภูมิ เอกสาร นิทรรศการ  ปูายประกาศ  ซึ่งในบ้านหนังสือชุมชนก็
สามารถ จัดกิจกรรมข้อมูลข่าวสารในชุมชนได้  เช่น 
         1. จัดบอร์ดเก่ียวข้อมูลเกี่ยวกับ ข้อมูลหมู่บ้าน  ประวัติความเป็นมา ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือ
แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน แผนที่แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน 
         2. ปูายประชาสัมพันธ์ในชุมชน  ได้แก่ ข่าวประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้าน การประชุมหมู่บ้าน 
ข่าวสารความเคลื่อนไหวในหมู่บ้าน ฯลฯ 
                   ๓. จัดบอร์ดราคาผลผลิตทางการเกษตรประจ าวัน เช่น ราคาผลผลิตปาล์มน้ ามัน ราคายางแผ่น 
ราคามะพร้าว หรือ ราคาผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆ และสถานที่จัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ในชุมชน เป็นต้น 
                   ๔. จัดบอร์ดข่าวสารประจ าวัน โดยอาจเป็นข่าวที่น่าสนใจในหมู่บ้าน หรือข่าวที่น่าสนใจจาก
โทรทัศน์ วิทยุ หรือ หนังสือพิมพ์ต่างๆ  
                   ๕. จัดบอร์ดกิจกรรมเด่นของชุมชน เช่น กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนในวันส าคัญ กิจกรรม
เทศกาลวันส าคัญต่างๆ ที่ประชาชนในหมู่บ้านร่วมกันท ากิจกรรม กองทุนที่ประสบความส าเร็จ ฯลฯ 
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บทท่ี 3   
บทบาทหน้าที่ในการด าเนินงานบ้านหนังสือชุมชน 

และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 

  ๑. บทบาทหน้าที่ของ ส านักงาน กศน.จังหวัด 
๑. ร่าง วางแผนการด าเนินงาน ก าหนดวัตถุประสงค์ กลุ่มเปูาหมาย จัดสรรงบประมาณ 
๒. จัดประชุมชี้แจงนโยบายจุดเน้นการด าเนินงาน 
๓. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานบ้านหนังสือชุมชนและค าสั่งอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
๔. จัดท าคู่มือบ้านหนังสือชุมชน 
๕. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล 
๖. ประสานภาคีเครือข่ายระดับจังหวัดเข้าร่วมจัดกิจกรรม 
๗. ประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครบ้านหนังสือชุมชน 
๘. พัฒนาหัวหน้า กศน.ต าบล คณะกรรมการ กศน. ต าบล อาสาสมัคร กศน.ต าบล 
๙. เสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในรูปแบบต่างๆ 
๑๐. นิเทศ ก ากับ ติดตาม  และประเมินผลการด าเนินงาน 
๑๑. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

  ๒. บทบาทหน้าที่ของ กศน. อ าเภอ/ครูอาสาสมัครฯ/ผู้นิเทศภายใน 
๑. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายจุดเน้นของส านักงาน กศน. 
๒. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานบ้านหนังสือชุมชนและค าสั่งอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
๓. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล 
๔. ประสานภาคีเครือข่ายเข้าร่วมจัดกิจกรรม 
๕. จัดท าแบบส ารวจ และแบบฟอร์มต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง 
๖. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือและสื่อ  
๗. จัดซื้อจัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการให้บริการ 
๘. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหมุนเวียนหนังสือและสื่อ 
๙. พัฒนาหัวหน้า กศน.ต าบล คณะกรรมการ กศน.ต าบล และอาสาสมัคร กศน.ต าบล  
๑๐. ส่งเสริม สนับสนุน ในการจัดกิจกรรม และสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
๑๑. นิเทศติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
๑๒. วิเคราะห์ผลการด าเนินงานในระดับอ าเภอ 
๑๓. สรุปรายงานผลการด าเนินงานส่งส านักงาน กศน.จังหวัด  
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๓. บทบาทของ ครูอาสาสมัครฯ / ครู กศน.ต าบล / ครู ศรช. / องค์กรนักศึกษา / นักศึกษา 
๑. จัดท าแผนงานโครงการบ้านหนังสือชุมชนเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
๒. ส ารวจความต้องการ สื่อ/สิ่งพิมพ์/กิจกรรม ส าหรับบ้านหนังสือชุมชน 
๓. จัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการให้บริการ 
๔. สร้างและขยายภาคีเครือข่าย เพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม  
๕. ประชาสัมพันธ์ สื่อสาร เผยแพร่ข้อมูล 
๖. ร่วมกับบ้านหนังสือชุมชนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
๗. จัดท าระบบข้อมูล สถิติ และสารสนเทศ เกี่ยวกับประชากรกลุ่มเปูาหมายและผลการจัดกิจกรรม 
๘. นิเทศติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
๙. รายงานผลการด าเนินงานต่อกศน.อ าเภอ  

๔. บทบาทของอาสาสมัครบ้านหนังสือชุมชน/อาสาสมัคร กศน. 
1. จัดเตรียมสถานที่เพ่ือจัดตั้งบ้านหนังสือชุมชน 
2. ประชาสัมพันธ์ สื่อสาร เผยแพร่ข้อมูล  
3. เสนอความต้องการในการเรียนรู้ของประชาชน โดยประสานกับ ครู กศน. ต าบล 

          4.  ดูแล และให้บริการยืม – คืนหนังสือ สื่อ แก่ผู้รับบริการ  
5. ส่งเสริมสนับสนุน และร่วมมือในการจัดกิจกรรม 
6. ร่วมกับ ครู กศน. ต าบล ในการติดตามผล การจัดกิจกรรม 

๕. บทบาทของภาคีเครือข่าย/คณะกรรมการบ้านหนังสือชุมชน 
 ๑. ประสานงานและเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อจัดกิจกรรม 

๒. ประชาสัมพันธ์ สื่อสาร เผยแพร่ข้อมูล  
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน เช่น สถานที่ โต๊ะ เก้าอ้ี เป็นต้น 
๔. ส่งเสริมและสนับสนุน งบประมาณ บุคลากร  
๕. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
๖. ส่งเสริมและสนับสนุนสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ทรัพยากรสารสนเทศ ฯลฯ 
๗. ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
๘. ร่วมกับ ครู กศน. ต าบล ในการติดตามผล การจัดกิจกรรม 
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บทท่ี 4   
การนิเทศ  ติดตามและรายงานผล 

 
 

การนิเทศติดตามและประเมินผลบ้านหนังสือชุมชน 
จุดมุ่งหมายส าคัญของการนิเทศโดยทั่วไป เพื่อให้เกิดผลงานที่ดี มีคุณภาพสูง เป็นการพัฒนางาน 

พัฒนาคน ประสานงานและประสานความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เก่ียวข้อง และสร้างขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร   

การนิเทศการศึกษานอกโรงเรียน แบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ 
1. การนิเทศภายนอก (External Supervision) เป็นการนิเทศโดยบุคลากรที่ไม่ได้อยู่ในหน่วยงาน

เดียวกัน เช่น การนิเทศของศึกษานิเทศก์  ผู้บริหารอื่น ๆ ภายนอกส านักงาน กศน.จังหวัด เป็นการมองงาน
และพัฒนางานจากบุคคลภายนอก 

2. การนิเทศภายใน (Internal Supervision) เป็นการนิเทศโดยบุคลากรที่อยู่ในหน่วยงานเดียวกัน
เป็นการมองงานและพัฒนางานโดยผู้ร่วมปฏิบัติงานด้วยกัน  ซึ่งสามารถช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันท่วงที 
และสามารถพัฒนางานให้ดีขึ้น เพราะได้รับความช่วยเหลือจากผู้บริหารระดับจังหวัด อ าเภอ ลดช่องว่าง
ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานได้ 

การนิเทศกิจกรรมบ้านหนังสือชุมชน นับว่าเป็นการนิเทศภายใน  ซึ่งเป็นกระบวนการท างานร่วมกัน
ระหว่างผู้บริหาร ผู้ท าการนิเทศ และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานเดียวกัน ร่วมพิจารณาปัญหา แสวงหาแนวทางใน
การแก้ปัญหา หาทางในการท างานร่วมกัน  จัดระบบนิเทศบ้านหนังสือชุมชนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีการ
พัฒนาเจตคติและคุณภาพของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานได้แก่ ครู กศน.ต าบล เจ้าของบ้านที่เป็นอาสาสมัครบ้าน
หนังสือชุมชน  ส่งผลไปถึงคุณภาพของการด าเนินงานบ้านหนังสือชุมชน สร้างขวัญก าลังใจของผู้ปฏิบัติงาน 
และความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ  

ผู้นิเทศภายในสถานศึกษา กศน. ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรของสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการ กศน.ต าบล อาสาสมัคร กศน. และหรือภาคีเครือข่าย 

กระบวนการนิเทศ มีข้ันตอนที่ส าคัญ ดังนี้ 
1. ศึกษาสภาพปัญหาหรือศึกษาหาความจ าเป็นของการนิเทศ 

 2. วางแผนการนิเทศ  
 3. เตรียมการนิเทศ  
 4. ปฏิบัติการนิเทศ  
 5. ประเมินผลและปรับปรุงการนิเทศ   
 6. รายงานผลการนิเทศ  

กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา มี 2 ลักษณะ ดังนี้ 
 1. นิเทศแบบเป็นทางการ   มีการวางแผนการนิเทศอย่างเป็นระบบ ประชุมสร้างความเข้าใจ 
การท างานเป็นทีม มีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน การพูดคุยระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ การแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการนิเทศภายใน รวมทั้งการรายงานผลการนิเทศ 
 2. การนิเทศแบบไม่เป็นทางการ  เป็นการนิเทศในระหว่างการจัดกิจกรรมนอกแผนที่ก าหนด 
การพูดคุยแบบไม่เป็นทางการ และมีการใช้เครือข่ายร่วมนิเทศ เช่น คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้น าท้องถิ่น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหรือนักศึกษาท่ีร่วมนิเทศ  
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แนวทางขั้นตอนการนิเทศภายในสถานศึกษา  
 1. ผู้บริหารต้องชี้แจง และสร้างความเข้าใจกับบุคลากรภายในหน่วยงานและภาคีเครือข่าย ให้
เกิดความเข้าใจ เห็นความส าคัญ และรับทราบปัญหาร่วมกัน ยอมรับให้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน เกี่ยวกับ
นโยบาย เปูาหมายวิธีด าเนินงาน กศน. กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา เทคนิค วิธีการนิเทศ ฯลฯ 
 2. ผู้บริหารท าค าสั่งแต่งตั้งคณะผู้นิเทศภายในของหน่วยงาน  และจัดให้มีการเสริมความรู้แก่
บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้บริหารด้วย ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ต่อการ
นิเทศภายในร่วมกัน 
 3. คณะผู้นิเทศภายใน ด าเนินการวางแผนการนิเทศร่วมกัน โดยศึกษาข้อมูล สภาพปัญหา ความ
ต้องการ ความจ าเป็นของการนิเทศ จากผลการด าเนินงาน รายงานผลการนิเทศที่ผ่านมา รายงานการประเมิน
ตนเอง หรืออ่ืน ๆ ที่เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการนิเทศ ซึ่งประกอบด้วย การระบุสภาพปัญหาความ
ต้องการ การจัดล าดับความส าคัญและก าหนดประเด็นการนิเทศ วิเคราะห์สาเหตุ แนวทางการแก้ปัญหา และ
จัดสรรมอบหมายงานให้บุคลากรที่เป็นคณะกรรมการนิเทศภายในได้รับผิดชอบ  
 4. ก าหนดโครงการ/กิจกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษาในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 5. จัดท าแผนการนิเทศรายเดือน/รายไตรมาส/รายปี 
 6. จัดเตรียมสื่อ/วัสดุ/อุปกรณ/์เครื่องมือนิเทศ 
 7. ปฏิบัติการนิเทศ คณะผู้นิเทศภายในและผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานร่วมกัน ร่วมกันนิเทศ
ติดตาม ตามข้อตกลงโดยใช้ความรู้ เทคนิค วิทยาการต่าง ๆ มาด าเนินการ 
 8. สร้างเสริมก าลังใจแก่ผู้นิเทศ โดยผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งมีท้ังการใช้หลักมนุษยสัมพันธ์ ให้
ความสนใจ และสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
 9. ประเมินผลการนิเทศและพัฒนาการนิเทศต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเปูาหมายสูงสุดของ
การนิเทศคือ ผู้ปฏิบัติงานสามารถช่วยตนเองได้ 

การปฏิบัติการนิเทศ  
การปฏิบัติการนิเทศกิจกรรมบ้านหนังสือชุมชน แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ การนิเทศของผู้นิเทศ

ภายในของกศน.อ าเภอ และการนิเทศภายในของครู กศน.ต าบล   
1. การนิเทศของผู้นิเทศภายในของ กศน.อ าเภอ สามารถด าเนินการได้ดังนี้ 

- จัดการประชุมเป็นรายสัปดาห์/รายเดือน เพื่อติดตามผลการด าเนินงานบ้านหนังสือชุมชน และ
ซักซ้อมความเข้าใจ ให้ค าปรึกษา แนะน าเพื่อแก้ปัญหาการปฏิบัติงาน 
     - ติดตามความก้าวหน้า ผลการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรค และให้ค าปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือ 
เพ่ือแก้ปัญหาเป็นกรณี  โดยการพูดคุยสอบถาม    
     - อบรม/ประชุมปฏิบัติการ เพื่อแก้ปัญหาหรือเสริมความรู้เฉพาะด้านแก่ผู้ปฏิบัติงาน  
     - นิเทศติดตามกิจกรรมบ้านหนังสือชุมชน (ตามแบบการนิเทศของผู้นิเทศภายใน  ผนวก ซ)  โดย
มอบหมายให้ข้าราชการครู ครู อาสาสมัคร กศน. ท าหน้าที่เป็นผู้นิเทศ ให้ค าปรึกษา แนะน าการปฏิบัติงานแก่
ครู กศน.ต าบล 
     - สรุปและบันทึกผลการนิเทศจากร่องรอย หลักฐานผลการนิเทศในแบบบันทึกการนิเทศ เพื่อการ
พัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน  

2.  การนิเทศ ของครู กศน.ต าบล สามารถด าเนินการได้ดังนี้ 
 การนิเทศของครู กศน.ต าบล ควรมีการวางแผนและประสานเจ้าของบ้านหนังสือชุมชน 

ปฏิบัติการนิเทศตามแผนที่ก าหนด ในบางกรณีอาจนิเทศนอกเหนือจากแผนที่ก าหนด โดยเป็นการนิเทศตาม
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ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย หรือนิเทศเร่งด่วนตามสถานการณ์  นิเทศสภาพทั่วไป  สถานที่ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ 
ข้อมูลการเข้ารับบริการบ้านหนังสือ ข้อมูลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  การจัดมุมต่าง ๆ  ฯลฯ    
  การนิเทศของผู้นิเทศภายใน สามารถด าเนินการได้ ดังนี้  

1. สังเกตการจัดกิจกรรมในบ้านหนังสือชุมชน เช่น กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การจัดมุม
หนังสือ/สื่อในแหล่งเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการใช้บริการในแหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญา มุมส่งเสริม
การอ่าน  ฯลฯ  การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้หรือไม่ มีปัญหา อุปสรรค อย่างไร พร้อมให้
ค าแนะน า เสนอแนวทางให้เหมาะสมกับบริบทชุมชน 
  2. ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า ส่งเสริมขวัญก าลังใจแก่ครู กศน.ต าบล หรืออาสาสมัครส่งเสริม
การอ่าน  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เทคนิค
วิธีการจัดกิจกรรม การให้บริการ การใช้สื่อ การรายงานผลการจัดกิจกรรม เป็นต้น 
  3. ประเมินผลการนิเทศด้วยการสังเกต/สอบถามความพึงพอใจและการน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้กับผู้รับบริการ (ตามแบบส ารวจความพึงพอใจ ภาคผนวก ฌ ) 
  4. สรุปและบันทึกผลการนิเทศ  ในแบบบันทึกการนิเทศให้เป็นหลักฐาน การนิเทศ ให้ครู 
กศน. ต าบลและผู้เกี่ยวข้องรับทราบผลการนิเทศด้วยความเป็นกัลยาณมิตร และสามารถน าผลการนิเทศสู่การ
พัฒนา ปรับปรุงการจัดกิจกรรมบ้านหนังสือชุมชนต่อไป 

5. รายงานผลการนิเทศต่อผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือรับทราบและพิจารณาหาแนวทางแก้ไข 
ปรับปรุง/พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู กศน. และผู้เกี่ยวข้อง 

การตรวจสอบ ทบทวนการนิเทศ 
 ตรวจสอบ ทบทวนแผนการนิเทศ สื่อการนิเทศ เครื่องมือการนิเทศ กระบวนการนิเทศ และผลการ
นิเทศ เพ่ือปรับปรุงกระบวนการนิเทศให้มีประสิทธิภาพ 

การน าผลการนิเทศไปใช้ในการพัฒนา/ปรับปรุง และรายงานผลการนิเทศ 
 ในการนิเทศบางครั้ง ผู้รับการนิเทศสามารถน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุง/พัฒนาการด าเนินงานได้ทันที 
หรือในกรณีที่ผลการนิเทศเป็นที่พึงพอใจ ผู้นิเทศสามารถขยายผลกระบวนการนิเทศที่ประสบผลส าเร็จไปใช้ใน
การพัฒนากิจกรรมให้กับผู้รับการนิเทศกลุ่มอื่นได้ และสรุปรวบรวมรายงานผลการนิเทศ 

การรายงานผลการนิเทศ 
 หลังจากนิเทศแล้ว จะต้องมีการบันทึกผลการนิเทศทุกกิจกรรม  สรุปจัดท าเป็นรายงานผลการนิเทศ
รายครั้ง/รายเดือน/รายปี ตามความพร้อม เพื่อให้ได้ข้อมูลสภาพการท างาน สรุปรวบรวมเป็นรายงานผลการ
นิเทศมีข้อเสนอแนะ และน าผลการนิเทศไปปรับปรุงการด าเนินงานพัฒนางานของสถานศึกษาต่อไป 

ข้อควรค านึงในการนิเทศภายใน 
 การจัดการนิเทศภายใน มีสิ่งที่ควรค านึงถึงบางประการคือ  
 1. ผู้บริหารของหน่วยงานต้องเห็นความส าคัญ ความจ าเป็น และสนับสนุนให้มีการนิเทศภายในของ
หน่วยงานอย่างเข้มแข็ง โดยสนับสนุนทั้งนโยบาย ทรัพยากรบุคคล วัสดุอุปกรณ์ ยานพาหนะ และเวลา 
 2. การนิเทศภายในต้องท างานเป็นทีม ให้ทุกงาน ทุกฝุายมีส่วนร่วมในทีมงานด้วย ผลงานที่เกิดขึ้น
เป็นผลงานรวมของหน่วยงานที่ทุกคนทุกฝุายต้องรับผิดชอบร่วมกัน 
 3. บุคลากรผู้นิเทศภายในหน่วยงาน ต้องเสียสละ อดทน ท างานหนักข้ึน ต้องแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ                   
อยู่ตลอดเวลา มีทักษะในการถ่ายทอด ทักษะในการท างาน     
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 4. บรรยากาศของการท างานต้องให้เกียรติ ยกย่อง เคารพนับถือ ทุกฝุาย เน้นให้ทุกคน มีความส าคัญ
เท่าเทียมกัน พร้อมที่จะร่วมมือกันปฏิบัติงานให้เป็นผลส าเร็จรู้จักการเป็นผู้น าและผู้ตามได้ตามโอกาสที่
เหมาะสม 

แนวทางการประเมินโครงการบ้านหนังสือชุมชน 
 การประเมินผลโครงการเป็นขั้นตอนหนึ่งของการบริหารงาน เมื่อสถานศึกษามีการด าเนินการจัดท า
โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการในแต่ละปี การประเมินโครงการจะเป็นข้อมูลย้อนกลับที่จะท าให้
หน่วยงานของ กศน.ใช้ในการวางแผนพัฒนาปรับปรุงการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเป็นข้อมูลที่บ่งชี้ว่า 
โครงการที่ด าเนินการนั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้หรือไม่ หรือเป็นโครงการที่คุ้มค่าต่อการตัดสินใจในการ
ด าเนินการต่อหรือไม่ หรือมีปัญหาที่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขในเรื่องอะไรบ้าง และมีคุณค่ามาก
น้อยเพียงใด  ตลอดจนการจัดท ารายงานการประเมินโครงการก็ยังเป็นตัวชี้วัดตัวหนึ่งของระบบประกันคุณภาพ
ของสถานศึกษา กศน.ด้วย (ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย.2554 : 3) 
 เพื่อให้สถานศึกษาสามารถเห็นแนวทางการเขียนรายงานการประเมินโครงการบ้านหนังสือชุมชน  จึง
น าแนวทางในการเขียนรายงานการประเมินโครงการแบบง่าย ๆ ที่สถานศึกษาสามารถให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการ
ได้และเพ่ือให้การเขียนรายงานผลการประเมินโครงการมีประสิทธิภาพในการใช้งาน ประหยัดและมีรูปแบบ
เดียวกัน ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จึงขอน าแนวทางการเขียนรายงานผลโครงการตามแบบที่ 1 
ซึ่งเป็นแบบสรุปผลการด าเนินโครงการที่มีรายละเอียดไม่มาก คือ มีรายละเอียดตามหัวข้อของโครงการ และ
แบบตรวจสอบการประเมินการประเมินโครงการ (แบบ ก) เป็นแบบการตรวจสอบว่าโครงการที่ด าเนินการแล้ว
มีความสอดคล้องกันหรือไม่ โดยใช้วงจร Deming (PDCA) ซึ่งสถานศึกษาสามารถให้เจ้าหน้าที่ผู้ประเมิน
โครงการที่ด าเนินการตรวจสอบโครงการของสถานศึกษา ตามข้ันตอนของการด าเนินงานตามแบบ (แบบ ก) 
(ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย.2554 : 11) (ตามแบบตรวจสอบการ
ประเมินโครงการ แบบ ก  และแบบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ) 
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ประกาศศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ........................ 

เรื่อง  จัดตั้งบ้านหนังสือชุมชน 
……………………………………..…………… 

ตามท่ี ส านักงาน กศน. มีนโยบายจัดตั้งบ้านหนังสือชุมชน  เพื่อส่งเสริมการรู้หนังสือ การเสริมสร้าง
นิสัยรักการอ่าน และการเข้าถึงข่าวสารข้อมูลและความรู้ของประชาชนอย่างท่ัวถึง  เพื่อสร้างกระบวนการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องแก่ประชาชนในพื้นท่ีอ าเภอ..............................และพ้ืนที่ใกล้เคียง           ศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ............................................. จึงประกาศจัดตั้ง“บ้านหนังสือ
ชุมชน” จ านวน ............... แห่ง ดังนี้ 

ต าบล.............................  
 1...................................................................................... 
 2 ...................................................................................... 
 3....................................................................................... 
 4....................................................................................... 
 5....................................................................................... 

ต าบล.............................  
 1...................................................................................... 
 2 ...................................................................................... 
 3....................................................................................... 
 4....................................................................................... 
 5....................................................................................... 
 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

                 ประกาศ ณ   วันที่................เดือน...................................  พ.ศ............................. 

  

      (.................................................................) 

                                         ผูอ้ านวยการ .................................................. 
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ค าสั่ง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ............... 
ที.่............/255………… 

เรื่อง  แต่งตั้งอาสาสมัครบ้านหนังสือชุมชน  
กศน.อ าเภอ...................................................  

……………………………………..…………… 
ตามท่ี ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้มียุทธศาสตร์และจุดเน้น

การด าเ นินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เ กี่ยวกับการ ปรับรูปแบบกิจกรรมและวิธีด าเนินการจาก 
“บ้านหนังสืออัจฉริยะ” ไปสู่ “บ้านหนังสือชุมชน” และขยายการให้บริการกระจายให้ครบทุกหมู่บ้าน/ชุมชน 
ทั่วประเทศ โดยค านึงถึงความต้องการทางการศึกษา/การเรียนรู้ของประชาชนในพื้นท่ี และบริบทเฉพาะของ
หมู่บ้าน/ชุมชนแต่ละพ้ืนที่ เพื่อส่งเสริมการรู้หนังสือ การเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน และการเข้าถึงข่าวสาร
ข้อมูลความรู้ของประชาชนอย่างท่ัวถึงโดยเชื่อมโยงการท างานเป็นเครือข่ายกับ กศน.ต าบล/ศูนย์การเรียนรู้
ชุมชนในพ้ืนที่เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  

เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ กศน.อ าเภอ
........................  จึงแต่งตั้งอาสาสมัครบ้านหนังสือชุมชน จ านวน ........................... คน ให้มีหน้าที่ด าเนินการ
จัดกิจกรรมในบ้านหนังสือชุมชนและประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างนิสัย  
รักการอ่านของกลุ่มเปูาหมาย โดยการส่งเสริมการอ่านให้เข้าถึงทุกครอบครัวในพ้ืนที่รับผิดชอบ รวมทั้งสร้าง
ความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ใช้บริการเกี่ยวกับระเบียบวินัยและข้อพึงปฏิบัติในการใช้บ้านหนังสือหรือห้องสมุด
ประชาชนหมู่บ้าน/ชุมชน เคารพสิทธิผู้อ่ืน ตลอดจนการช่วยกันดูแลรักษาและพัฒนาบ้านหนังสือชุมชนหรือ
ห้องสมุดประชาชนหมู่บ้าน/ชุมชน ให้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล/ความรู้ต่างๆ ได้ตลอดเวลา โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

ที่ หมู่ที่ ชื่อบ้าน ต าบล 
เจ้าของบ้าน /  
สมาชิกในบ้าน 

ครูผู้ประสานงาน 

1 4 บ้านบน   กุยบุรี   นางนอม  ร่วมวงศ์    
2      
3      
4      

 
ขอให้อาสาสมัครบ้านหนังสือชุมชนปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายโดยยึดหลักถูกต้องและให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและนักศึกษา กศน.ในพ้ืนที่ชุมชน  

ทั้งนี้   ตั้งแต่   วันที่……………..เดือน………………………..  พ.ศ. ……………………… 

  สั่ง  ณ  วันที่ ……………..เดือน………………………..  พ.ศ. ……………………… 
 

    (...........................................) 
                                          ผูอ้ านวยการ กศน.อ าเภอ........................... 
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ค าสั่ง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ............... 

ที.่............/255………… 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการบ้านหนังสือชุมชน  

ต าบล....................................  
……………………………………..…………… 

ตามท่ี ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้มียุทธศาสตร์และจุดเน้น
การด าเ นินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เ กี่ยวกับการ ปรับรูปแบบกิจกรรมและวิธีด าเนินการจาก 
“บ้านหนังสืออัจฉริยะ” ไปสู่ “บ้านหนังสือชุมชน”  และขยายการให้บริการกระจายให้ครบทุกหมู่บ้าน/ชุมชน 
ทั่วประเทศ โดยค านึงถึงความต้องการทางการศึกษา/การเรียนรู้ของประชาชนในพื้นท่ี และบริบทเฉพาะของ
หมู่บ้าน/ชุมชนแต่ละพ้ืนที่ เพื่อส่งเสริมการรู้หนังสือ การเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน และการเข้าถึงข่าวสาร
ข้อมูลลความรู้ของประชาชนอย่างท่ัวถึงโดยเชื่อมโยงการท างานเป็นเครือข่ายกับ กศน.ต าบล/ศูนย์การเรียนรู้
ชุมชนในพ้ืนที่เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง   

ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการจัดโครงการ /กิจกรรม ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุ
วัตถุประสงค์ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบ้านหนังสือชุมชน ต าบล................................................ มีหน้าที่ 
ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหาหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์อ่ืนส าหรับบ้านหนังสือตามความต้องการของ
กลุ่มเปูาหมายในแต่ละพ้ืนที่ ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างนิสัยรักการ
อ่านของกลุ่มเปูาหมาย โดยการส่งเสริมการอ่านให้เข้าถึงทุกครอบครัวในพ้ืนที่รับผิดชอบ รวมทั้งสร้างความรู้
ความเข้าใจให้กับผู้ใช้บริการเกี่ยวกับระเบียบวินัยและข้อพึงปฏิบัติในการใช้บ้านหนังสือหรือห้องสมุดประชาชน
หมู่บ้าน/ชุมชน การเคารพสิทธิผู้อื่น ตลอดจนการช่วยกันดูแลรักษาและพัฒนาบ้านหนังสือหรือห้องสมุด
ประชาชนหมู่บ้าน/ชุมชน ให้เป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ประกอบด้วย
รายละเอียดดังนี้ 

หมู่ที่ .................. บ้าน........................ ต าบล.....................  
 1. ..............................................................................................  ประธาน 
 2. ..............................................................................................  รองประธาน  
 3. ..............................................................................................   กรรมการ  
 4. ..............................................................................................   กรรมการ 
 5. ..............................................................................................   กรรมการและเลขานุการ  

หมู่ที่ .................. บ้าน..................... ต าบล.....................  
 1. ..............................................................................................  ประธาน 
 2. ..............................................................................................  รองประธาน  
 3. ..............................................................................................   กรรมการ  
 4. ..............................................................................................   กรรมการ 
 5. ..............................................................................................   กรรมการและเลขานุการ  
 

/....หมู่ที่ 
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หมู่ที่ .................. บ้าน..................... ต าบล.....................  

 1. ..............................................................................................  ประธาน 
 2. ..............................................................................................  รองประธาน  
 3. ..............................................................................................   กรรมการ  
 4. ..............................................................................................   กรรมการ 
 5. ..............................................................................................   กรรมการและเลขานุการ  

หมู่ที่ .................. บ้าน..................... ต าบล.....................  
 1. ..............................................................................................  ประธาน 
 2. ..............................................................................................  รองประธาน  
 3. ..............................................................................................   กรรมการ  
 4. ..............................................................................................   กรรมการ 
 5. ..............................................................................................   กรรมการและเลขานุการ  
 

ขอให้คณะกรรมการบ้านหนังสือชุมชน  ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักความถูกต้องและให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชนในพื้นท่ี/ชุมชน และนักศึกษา กศน.  

ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  สั่ง  ณ  วันที่ ……………..เดือน………………  พ.ศ. ……………… 
 
 

 (...........................................) 
                                         ผูอ้ านวยการ กศน.อ าเภอ........................... 
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รูปถ่าย  
๑ - ๒ นิ้ว 

 
 
 

 
 

ใบสมัครคณะกรรมการบ้านหนังสือชุมชน  
กศน.อ าเภอ .................................. 

 ส านักงาน กศน. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 

บ้าน/ชุมชน....................................หมู่ที.่........................ต าบล........................................ 
เทศบาล....................................อ าเภอ.........................................จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

 
 

ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)...................................................นามสกุล.........................................................  
เพศ.........................ศาสนา...................หมู่โลหิต.....................วัน /เดือน/ปีเกิด............................อายุ................ปี  
เลขประจ าตัวประชาชน.....................................ที่อยู่่บ้านเลขท่ี.................หมู่...............ต าบล..............................  
อ าเภอ..................................................จังหวัด............................................ รหัสไปรษณีย์....................................  
โทรศัพท.์.................................................. E –Mail ................................................................  
อาชีพปัจจุบัน............................................ สถานที่ท างาน....................................................................................  
สถานภาพปัจจุบัน    โสด    สมรส    หย่าร้าง 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่กรอกข้างต้นเป็นความจริงทุกประการและข้าพเจ้ามีความยินดีสมัคร  
เป็นคณะกรรมการบ้านหนังสือชุมชน และสามารถปฏิบัติงานคณะกรรมการบ้านหนังสือชุมชนได้จริง 

 
 
ลงชื่อ.................................................... ผู้สมัคร 

               (..............................................)  
        วันท่ี...........เดือน......................พ.ศ...........   

 
 
 
 
 
 
 



~ 32 ~ 
 

 

รูปถ่าย  
๑ - ๒ นิ้ว 

 
 

 
ใบสมัครอาสาสมัครบ้านหนังสือชุมชน  

กศน.อ าเภอ .................................. 
 ส านักงาน กศน. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

บ้าน/ชุมชน....................................หมู่ที.่........................ต าบล........................................ 
เทศบาล....................................อ าเภอ.........................................จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

 
๑. ข้อมูลทั่วไปของผู้สมัครอาสาสมัครบ้านหนังสือชุมชน  
 ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)...................................................นามสกุล..........................................................  
เพศ.........................ศาสนา...................หมู่โลหิต.....................วัน /เดือน/ปีเกิด............................อายุ.................ปี  
เลขประจ าตัวประชาชน.....................................ที่อยู่่บ้านเลขท่ี.................หมู่...............ต าบล.............................. . 
อ าเภอ..................................................จังหวัด............................................ รหัสไปรษณีย์....................................  
โทรศัพท.์.................................................. E –Mail ................................................................  
อาชีพปัจจุบัน............................................ สถานที่ท างาน....................................................................................  
สถานภาพปัจจุบัน    โสด    สมรส    หย่าร้าง 

สมาชิกภายในครอบครัว  (อายุ 15 ปีขึ้นไปและมีความพร้อมเป็นอาสาสมัครบ้านหนังสือชุมชน )  
   อายุ.................ป ีโทรศัพท.์.................................................. 
๒.ชื่อ-นามสกุล...............................................................................อาชีพ……………………………………….. 
   อายุ.................ปี โทรศัพท์................................................... 
๓.ชื่อ-นามสกุล...............................................................................อาชีพ……………………………………….. 

              อายุ.................ป ีโทรศัพท.์..................................................  

๒. ความพร้อมในการเป็นอาสาสมัครบ้านหนังสือชุมชน  ( ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ )  
  ความพร้อมด้านสถานที่  ความพร้อมด้านบุคคล  ความพร้อมด้านบริการ 
๓. เหตุผลที่ต้องการเป็นอาสาสมัครบ้านหนังสือชุมชน ( ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ) 
  ชอบอ่านหนังสือ   จิตอาสา 
  ส่งเสริมการอ่าน   ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
  ประหยัด    อื่นๆ (ระบ)ุ.................................... 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่กรอกข้างต้นเป็นความจริงทุกประการและข้าพเจ้ามีความยินดีสมัคร
เป็นอาสาสมัครบ้านหนังสือชุมชน และสามารถปฏิบัติงานอาสาสมัครบ้านหนังสือชุมชนได้จริง 

 
ลงชื่อ.................................................... ผู้สมัคร 

               (..............................................)  
        วันท่ี...........เดือน......................พ.ศ...........   
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แบบสรุปผลการประชาคมหมู่บ้าน 

เพ่ือคัดเลือกบ้านหนังสือชุมชน    ปีงบประมาณ ............................... 
 

บ้าน/ชุมชน....................................หมู่ที.่........................ต าบล........................ 
เทศบาล....................................อ าเภอ...................................จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
๑. จัดประชุมประชาคมเมื่อวันที่..................................เดือน..............................................พ.ศ............................ 
    ระหว่างเวลา....................................ถึงเวลา............................สถานที่จัด........................................................ 
๒. ผู้มาประชาคม จ านวน....................................คน 
๓. ผลการประชาคมคัดเลือกบ้านหนังสือชุมชน ปีงบประมาณ .......................  หมู่บ้านละ ๑ แห่ง ได้แก่ 
    บ้านเลขท่ี.................................................. ถนน/ซอย..................................................................................... 
    ชื่อ-นามสกุล เจ้าของบ้าน (นาย/นาง/น.ส.) ................................................................. อายุ ......................... 
    อาชีพ.........................................................วุฒิการศึกษา................................................................................. 
    ชื่อ-นามสกุล ผู้ประสานงาน (นาย/นาง/น.ส.) ................................................................. อายุ 
......................... 
    อาชีพ.........................................................วุฒิการศึกษา................................................................................. 
๔. การรับรองผลการประชาคม 
    ขอรับรองว่าผลการประชาคมคัดเลือกบ้านหนังสือชุมชน ปีงบประมาณ ...................... ข้างต้น ได้ผ่านการ    
    ประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน เรียบร้อยแล้ว 
 
    

                                    ลงชื่อ..............................................ประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน 
                          (..........................................) 

   วันที่...............เดือน........................พ.ศ................. 
 

ลงชื่อ....................................ตัวแทนชาวบ้าน ลงชื่อ.................. .........................เจ้าของบ้านที่ได้รับการคัดเลือก 
     (.........................................)         (.........................................) 
วันที่.........เดือน........................พ.ศ................. วันที่.........เดือน........................พ.ศ................. 
 

 
ลงชื่อ......................................ครู กศน.ต าบล/ครูอาสาฯ 
    (.........................................) 
วันที่...........เดือน........................พ.ศ............... 
 

 
ลงชื่อ............................................ผอ.กศน.อ าเภอ 

           (...........................................) 
     วันที่...............เดือน........................พ.ศ...............  
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แบบส ารวจความต้องการ  สื่อ / สิ่งพิมพ์ / กิจกรรม ส าหรับบ้านหนังสือชุมชน 
 บ้าน/ชุมชน....................................หมู่ที.่........................ต าบล............... ............. 

อ าเภอ....................................จังหวัด............................................ 
 

ตอนที่ ๑ ผู้ให้ข้อมูล ชื่อ..........................................................นามสกุล...................................................... 
 
๑. เพศ    ชาย    หญิง 
๒. อายุ    ต่ ากว่า ๑๕ปี    ๑๕- ๓๐ ป ี    ๓๑ – ๔๕  ป ี

  ๔๖ – ๖๐  ปี    ๖๐ ปีขึ้นไป   
๓. ระดับการศึกษา  

 ต่ ากว่าประถมศึกษา   ประถมศึกษา    
 มัธยมศึกษาตอนต้น   มัธยมศึกษาตอนปลาย  /ปวช. 

   อนุปริญญา/ปวส.   ปริญญาตรี   สูงกว่าปริญญาตรี  
   

ตอนที่ ๒  ให้ผู้ใช้บริการท าเครื่องหมาย  ตามหัวข้อที่ต้องการพร้อมกรอกข้อมูล (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
๑. ท่านต้องการหนังสือประเภทใด 
  หนังสือพิมพ์  โปรดระบุชื่อ 1.......................................... 2…………………………………….... 
   วิชาการ   นวนิยาย/เรื่องสั้น 
  สารคดี    เด็กและเยาวชน   อื่นๆ ระบ.ุ........................ 
๒.  ท่านต้องการอ่านวารสาร/นิตยสารประเภทใด 
  บันเทิง      สารคด/ีท่องเที่ยว    วิชาการ 
  อาชีพ      กีฬา    อื่นๆ ระบ.ุ........... 
๓. ท่านต้องการสื่ออ่ืนๆ เพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าต้องการ ได้แก่ ........................................................................... 
๔ ท่านต้องการให้มีกิจกรรมใดบ้างที่บ้านหนังสือชุมชน 

 วันรักการอ่าน/วันส าคัญ   การหมุนเวียนสื่อ   ส่งเสริมการอ่าน 
 อาชีพน่ารู้/สาธิตอาชีพ/สอนอาชีพ  ประกวดสุดยอดนักอ่านบ้านหนังสือชุมชน 
 เล่านิทาน/เล่าเรื่องหนังสือ   เมนูหนังสือสั่งได้   ครอบครัวนักอ่าน 
 คาราโอเกะ     ศิลปะสร้างสรรค์   สอนการบ้านน้อง 
 หนังสือพิมพ์ฝาผนัง    บอกข่าวเล่าเรื่อง   เกร็ดน่ารู้ 
 หนังสือเล่มแรก    เล่านิทานจากภาพ    วาดภาพระบายสี  
 สภากาแฟ     กิจกรรมค่านิยม12ประการ  อื่นๆ ระบ.ุ........... 

๕. ท่านต้องการให้บ้านหนังสือชุมชนมีมุมความรู้เรื่องใดบ้าง 
 มุมข่าวสาร     มุมอาชีพ    มุมเทคโนโลยี 
 มุมการบ้าน     มุมเด็ก    มุมสร้างสรรค์ 
 มุมสุขภาพและความงาม   มุมบันเทิง    มุมกีฬา 
 มุมธรรมะ/ผู้สูงอายุ    มุมเศรษฐกิจ    อ่ืนๆ (ระบ)ุ.......... 
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แบบฟอร์มการรับ หนังสือพิมพ์/วารสาร/นิตยสาร ส าหรับบ้านหนังสือชุมชน 
บ้าน/ชุมชน.............................................................หมู่ที.่........................ต าบล.............................. 

เดือน...........................................พ.ศ............................. 
กศน.อ าเภอ........................................ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

 

วันที่ 

จ านวนหนังสือที่ได้รับ 
ลงชื่อผู้รับ
หนังสือ 

หนังสือพิมพ์ 
 

............................. 

หนังสือพิมพ์ 
 

........................... 

วารสารรายสัปดาห์ 
(๔ ฉบับ/เดือน) 
........................... 

รายปักษ์ 
(๒ ฉบับ/เดือน) 
........................ 

๑      
๒      
๓      
๔      
๕      
๖      
๗      
๘      
๙      

๑๐      
๑๑      
๑๒      
๑๓      
๑๔      
๑๕      
๑๖      
๑๗      
๑๘      
๑๙      
๒๐      
๒๑      
๒๒      
๒๓      
๒๔      
๒๕      
๒๖      
๒๗      
๒๘      
๒๙      
๓๐      
๓๑      
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แบบฟอร์มการยืม - คืนหนังสือบ้านหนังสือชุมชน 
บ้านหนังสือชุมชน  บ้าน............................ .............   กศน.อ าเภอ ............................... ................  

ชื่อผู้ยืม (นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง)................................................................................เลขที่สมาชิก.......................................... 
บ้านเลขที่................................หมู่...........................ต าบล.................................................... 

 

ที ่ เลขที่หนังสือ ชื่อหนังสือ วันที่ยืม ก าหนดส่ง 
 

ผู้ให้ยืม วันที่คืน 
 

ผู้รับคืน 
 

หมายเหตุ 
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แบบรายงานผู้ใช้บริการประจ าวันบ้านหนังสือชุมชน 
บ้านหนังสือชุมชน  บ้าน.......................................  ต าบล .............................กศน.อ าเภอ...................... 

ประจ าวันที่…………..………เดือน…………………………………………พ.ศ……………………..…………. 
 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อ – นามสกุล 
(ตัวบรรจง) 

สถานภาพผู้ใช้บริการ  
 

กิจกรรมที่ใช้บริการ 
เพศ 

อายุ 
 

นักเรียน/
นักศึกษา 

นักศึกษา 
กศน. 

บุคคล
ทั่วไป 

อื่น ๆ 
(พระ/
นักบวช
ฯลฯ) 

 
อาชีพ 

ชาย หญิง 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
หมายเหตุ ผู้ใช้บริการกรุณากรอกรายละเอียด ( ) หรืออ่ืน ๆ (ระบ)ุ ตามแบบรายงาน
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แบบติดตามผลการด าเนินงานกิจกรรมบ้านหนังสือชุมชน 
กศน.ต าบล.............................กศน.อ าเภอ................................. 

ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
************************************ 

1. จ านวนหมู่บ้านทั้งหมด .............................. หมู่บ้าน  
2. จ านวนหมู่บ้านที่ได้รับการจัดตั้งเป็นบ้านหนังสือชุมชน จ านวน ..................... แห่ง   
3. ปูายชื่อบ้านหนังสือ     เป็นไปตามแบบมาตรฐาน   จ านวน ..................... แห่ง   

          ไม่เป็นไปตามแบบมาตรฐาน จ านวน...................... แห่ง   
4. ความเหมาะสมของบ้านหนังสือชุมชน 

4.๑  ที่ตั้ง    สะดวกในการรับบริการ  จ านวน ................แห่ง  
              มีความปลอดภัยในทรัพย์สิน  จ านวน ..............แห่ง 
    ขนาดพ้ืนที่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม จ านวน .............. แห่ง   

4.๒  ภาคีเครือข่ายร่วมจัดกิจกรรม 
         มีภาคีเครือข่ายร่วมให้การสนับสนุน/จัดกิจกรรม   จ านวน  ……… แห่ง  
             ไม่มีภาคีเครือข่ายร่วมให้การสนับสนุน/จัดกิจกรรม จ านวน ……… แห่ง 

5.  การให้บริการ 
     5.๑  อาสาสมัคร  มี  จ านวน  ............  แห่ง   
    ไม่มี  จ านวน  ............  แห่ง  
 5.๒  บทบาทหน้าที่อาสาสมัคร (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) 

   จัดเตรียมสถานที่เพ่ือจัดตั้งบ้านหนังสืออัจฉริยะ 
   ประชาสัมพันธ์ สื่อสาร เผยแพร่ข้อมูล  
   เสนอความต้องการในการเรียนรู้ของประชาชน โดยประสานกับ ครู กศน.ต าบล 

             ดูแล และให้บริการยืม – คืนหนังสือ สื่อ แก่ผู้รับบริการ  
    ส่งเสริมสนับสนุน และร่วมมือในการจัดกิจกรรม 
    ร่วมกับ ครู กศน. ต าบล ในการติดตามผล การจัดกิจกรรม  
 5.๓  ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์   

- ธงชาติ    จ านวน ........... แห่ง  
- พระบรมฉายาลักษณ์     จ านวน ........... แห่ง   
- โต๊ะหมู่บูชา       จ านวน ........... แห่ง   
- สื่อสิ่งพิมพ์    จ านวน ........... แห่ง 
- โต๊ะ เก้าอ้ี   จ านวน ........... แห่ง 
- ชั้นวางหนังสือ    จ านวน ........... แห่ง   
- โทรทัศน์  จ านวน ........... แห่ง   
- เครื่องเล่นดีวีดี  จ านวน ........... แห่ง  
- อ่ืน ๆ (ระบ)ุ................................................................. 
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5.๔  สื่อสิ่งพิมพ์ 
- หนังสือพิมพ์       จ านวน ........... แห่ง   
- วารสาร/สิ่งพิมพ์    จ านวน ........... แห่ง 
- อ่ืน ๆ (ระบ)ุ................................................................. 

6.  การได้รับการส่งเสริมจาก หน่วยงาน กศน./หน่วยงานเครือข่าย 
     6.๑  หน่วยงาน กศน.  
       สิ่งที่ได้รับการสนับสนุน 

อันดับ ๑. ......................................................................................................... 
อันดับ ๒. ......................................................................................................... 

   อันดับ ๓.  .........................................................................................................  
อันดับ ๔. ......................................................................................................... 

6.๒  หน่วยงานเครือข่าย (ระบ)ุ…………………………………………………………….....................................                                                                          
................................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…….……… 

สิ่งที่ได้รับการสนับสนุน 
อันดับ ๑......................................................................................................... 
อันดับ ๒......................................................................................................... 

   อันดับ ๓......................................................................................................... 
อันดับ ๔......................................................................................................... 

7. อุปสรรค/ปัญหา ในการด าเนินงาน       
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................        

8. ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................        

 
ลงช่ือ...............................................ผู้รายงาน           ลงชื่อ...................................................... 

(..............................................)                             (...............................................) 
ครู กศน.ต าบล................................                       ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอ......................... 
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แบบสรุปการติดตามผลการด าเนินงานกิจกรรมบ้านหนังสือชุมชน 

กศน.ต าบล.............................กศน.อ าเภอ................................. 

ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
************************************ 

 

1. จ านวนหมู่บ้านทั้งหมด .............................. หมู่บ้าน  
2. จ านวนหมู่บ้านที่ได้รับการจัดตั้งเป็นบ้านหนังสือชุมชน  จ านวน .............. แห่ง คิดเป็นร้อยละ.............. 
3. ปูายชื่อบ้านหนังสือ     เป็นไปตามแบบมาตรฐาน    จ านวน .............. แห่ง คิดเป็นร้อยละ............. 
          ไม่เป็นไปตามแบบมาตรฐาน  จ านวน............... แห่ง คิดเป็นร้อยละ............ 
4. จ านวนหมู่บ้านทั้งหมด..............................หมู่บ้าน 

4.๑  ที่ตั้ง   สะดวกในการรับบริการ       จ านวน................แห่ง คิดเป็นร้อยละ............ 
                      มีความปลอดภัยในทรัพย์สิน       จ านวน................แห่ง คิดเป็นร้อยละ........... 
    ขนาดพ้ืนที่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม จ านวน ........... แห่งคิดเป็นร้อยละ........ 
4.๒  ภาคีเครือข่ายร่วมจัดกิจกรรม 
         มีภาคีเครือข่ายร่วมให้การสนับสนุน/จัดกิจกรรม จ านวน  …………. แห่ง  

     คิดเป็นร้อยละ............. 
                    ไม่มีภาคีเครือข่ายร่วมให้การสนับสนุน/จัดกิจกรรมจ านวน ………….แห่ง  

     คิดเป็นร้อยละ................. 
     5.  การให้บริการ 
         5.๑  อาสาสมัคร  มี  จ านวน  ........ .......  แห่ง คิดเป็นร้อยละ.................   
    ไม่มี  จ านวน  .......... ......  แห่ง คิดเป็นร้อยละ.................  
 5.๒  บทบาทหน้าที่อาสาสมัคร (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) 

    จัดเตรียมสถานที่เพ่ือจัดตั้งบ้านหนังสืออัจฉริยะ 
    ประชาสัมพันธ์ สื่อสาร เผยแพร่ข้อมูล  
    เสนอความต้องการในการเรียนรู้ของประชาชน โดยประสานกับ ครู กศน. ต าบล 

             ดูแล และให้บริการยืม – คืนหนังสือ สื่อ แก่ผู้รับบริการ  
    ส่งเสริมสนับสนุน และร่วมมือในการจัดกิจกรรม 
    ร่วมกับ ครู กศน. ต าบล ในการติดตามผล การจัดกิจกรรม  
 5.๓  ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์   
                               - ธงชาติ     จ านวน ........... แห่ง   
  - พระบรมฉายาลักษณ์      จ านวน ........... แห่ง   
  - โต๊ะหมู่บูชา        จ านวน ........... แห่ง   
                                - สื่อสิ่งพิมพ์     จ านวน ........... แห่ง 
                               - โต๊ะ เก้าอ้ี    จ านวน ........... แห่ง 
 - ชั้นวางหนังสือ     จ านวน ........... แห่ง   
 - โทรทัศน์   จ านวน ........... แห่ง   
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  - เครื่องเล่นดีวีดี   จ านวน ........... แห่ง   
 - อ่ืน ๆ (ระบ)ุ................................................................. 
 5.๔  สื่อสิ่งพิมพ์ 

- หนังสือพิมพ์       จ านวน ........... แห่ง   
- วารสาร/สิ่งพิมพ์    จ านวน ........... แห่ง 
- อ่ืน ๆ (ระบ)ุ................................................................. 

6.  การได้รับการส่งเสริมจาก หน่วยงาน กศน./หน่วยงานเครือข่าย 
     6.๑  หน่วยงาน กศน.  

           สิง่ท่ีไดร้ับการสนับสนุน  
อันดับ ๑ ................................................................................................................. 
อันดับ ๒ ................................................................................................................. 

   อันดับ ๓ .................................................................................................................                 
          อันดับ ๔ ................................................................................................................. 

       6.๒  หน่วยงานเครือข่าย (ระบ)ุ……………………………………………………………………………                                                                             
............................................................................................................................  
..…………………………………………………………………………………………………………….. 

                  สิง่ท่ีไดร้ับการสนับสนุน  
อันดับ ๑................................................................................................................  
อันดับ ๒................................................................................................................  
อันดับ ๓.............................................................................................................. .. 
อันดับ ๔................................................................................................................  

      7. อุปสรรค/ปัญหา ในการด าเนินงาน 
  ....................................................................................................................................................... 

      8. ข้อเสนอแนะ 
  ....................................................................................................................................................... 
 

 
ลงช่ือ...............................................ผู้รายงาน           ลงชื่อ...................................................... 

(..............................................)                             (..................................................) 
ครู กศน.ต าบล................................                       ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอ......................... 

หมายเหตุ  แบบติดตามนี้จัดท าขึ้นโดยหน่วยศึกษานิเทศก์ ส านักงาน กศน. ให้ผู้นิเทศภายในของสถานศึกษา
ติดตามและสรุปส่งส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เพื่อรวบรวมจัดส่ง ส านักงาน กศน. 
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(ส าหรับผู้นิเทศภายใน) 

 

 

 

 

 

ค าช้ีแจง 

 1.  แบบนิเทศนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือนิเทศติดตามการด าเนินงานของบ้านหนังสือชุมชน กศน.อ าเภอ  
สังกัดส านักงาน กศน. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือน าผลการนิเทศไปพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานและการ
ให้บริการที่มีคุณภาพต่อไป 
 2.  ผู้นิเทศ  ได้แก่ ผู้นิเทศภายในสถานศึกษา (ผอ. กศน.อ าเภอ ศึกษานิเทศก์ ครูอาสา ฯ 
คณะกรรมการสถานศึกษา  ภาคีเครือข่าย  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)  ใช้ในการนิเทศการด าเนินบ้านหนังสือ
ชุมชน กศน.อ าเภอ สังกัดส านักงาน กศน. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 3.  ผู้รับการนิเทศ ได้แก่ ครู กศน.ต าบล หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินงานบ้านหนังสือชุมชนของ
สถานศึกษา  และอาสาสมัครบ้านหนังสือชุมชน 
 4. นอกจากเครื่องมือนิเทศการด าเนินงานบ้านหนังสือชุมชนชุดนี้  ผู้นิเทศสามารถนิเทศด้วยวิธีการอ่ืนๆ      
ได้ตามความเหมาะสม อาทิ การสัมภาษณ์ การสังเกต การตรวจสอบเอกสาร ฯลฯ 

     เครื่องมือนิเทศการด าเนินบ้านหนังสือชุมชน  แบ่งเป็น 4 ตอน คือ 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
  ตอนที่ 2 ความพร้อมในการด าเนินงานบ้านหนังสือชุมชน  
  ตอนที่ 3 การจัดกิจกรรมในบ้านหนังสือชุมชน   
  ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ และจุดเด่นที่พบจากการนิเทศ 
   
  

 

 

 

 

 

 

แบบนิเทศติดตามบ้านหนังสือชุมชน  

กศน.อ าเภอ สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558 
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เครื่องมือการนิเทศติดตามบ้านหนังสือชุมชน 
กศน.อ าเภอ.....................................ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

--------------------------------------- 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
   1. สถานที่ด าเนินการบ้านหนังสือชุมชน 
       1.1 ชื่อบ้านหนังสือ........................................................................................................... 

  ชื่อเจ้าของบ้าน…………………………………………… กศน.ต าบล.................................................... 

ตอนที่ 2 ความพร้อมในการด าเนินงานบ้านหนังสือชุมชน 

ที ่ ประเด็นเพื่อการนิเทศ มี ไม่มี เหตุผลที่ไม่มี 

1 สถานศึกษามีการเตรียมความพร้อมและการด าเนินการด้านต่างๆ
ต่อไปนี้หรือไม่ 

   

 1.1 การคัดเลือกบ้านหนังสือชุมชนเข้าร่วมโครงการ     

 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการอาสาสมัครบ้านหนังสือชุมชน      

 1.3 การจัดประชุม/อบรม/ศึกษาดูงาน ให้กับคณะกรรมการ ฯ    

 1.4 การส่งเสริมการจัดกิจกรรมในบ้านหนังสือชุมชน  

      ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น  การจัดหาหนังสือหมุนเวียน , 

      เปิดสอนกลุ่มอาชีพ , จัดโครงการบริจาคหนังสือ ฯลฯ 

   

 1.5 การส่งเสริมการจัดมุมต่าง ๆ ในบ้านหนังสือชุมชน เช่น  
จัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ , จัดส่งบุคลากรช่วยจัด , ให้ค าปรึกษา
แนะน า , จัดท าเอกสารแนวทาง ฯลฯ 

   

 1.6 การแต่งตั้งผู้ดูแลรับผิดชอบบ้านหนังสือชุมชนในระดับอ าเภอ    

 1.7 จัดท าแบบฟอร์มต่าง ๆ ใช้ในการด าเนินงาน เช่น 

      แบบส ารวจความต้องการสื่อ/สิ่งพิมพ์/กิจกรรม ,  

      แบบฟอร์มการยืม - คืนหนังสือ 

      แบบรายงานผู้ใช้ประจ าวัน ฯลฯ 

   

 1.8 มีการติดตามผลและรายงานผลการด าเนินงานบ้านหนังสือ
ชุมชน 

   

2 ครู กศน. ต าบลมีการส่งเสริมการด าเนินการต่อไปนี้หรือไม่    

 2.1 ประสานด้านอาคารสถานที่    
 2.2 ประสานการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับภาคีเครือข่าย    



~ 44 ~ 
 

ที ่ ประเด็นเพื่อการนิเทศ มี ไม่มี เหตุผลที่ไม่มี 

 2.3 ประสานภูมิปัญญา/แหล่งเรียนรู้ต่างๆ    

 2.4 ร่วมส่งเสริมการจัดกิจกรรมและจัดมุมต่าง ๆ    

 2.5 ให้ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมและจัดมุมต่าง ๆ    

 2.6 เป็นผู้จัดส่งสื่อ สิ่งพิมพ์ให้บ้านหนังสือชุมชน    

 2.7 เป็นผู้รวบรวมข้อมูลด้านต่าง ๆ เช่น ข้อมูลการใช้บริการของ 

      ผูร้ับบรกิาร การรายงานผลการด าเนินงาน ฯลฯ 

   

3 อาสาสมัครบ้านหนังสือชุมชนมีการด าเนินการต่อไปนี้หรือไม่ 

3.1 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  

   

 3.2 การจัดมุมส่งเสริมการอ่าน    

 3.3 จัดเตรียม สื่อ วัสดุอุปกรณ์ พร้อมรับการบริการ    

 3.4 จัดบรรยากาศบริเวณบ้านหนังสือชุมชน    

 3.5 ประสานขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานเครือข่าย    

 3.6 อื่นๆ (โปรดระบุ)..........................................    
ตอนที่ 3 การจัดกิจกรรมบ้านหนังสือชุมชน 

ที ่ ประเด็นการนิเทศ 

ระดับการปฏิบัติ 

หมายเหตุ 
5 

ดีมาก 
4 
ดี 

3 
พอใช้ 

2 
ต้อง

ปรับปรุง 

1 
ต้อง

ปรับปรุง
เร่งด่วน 

1 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน       

2 การจัดมุมส่งเสริมการอ่าน       

2 จัดเตรียม สื่อ วัสดุอุปกรณ์ พร้อมรับ
การบริการ 

      

3 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน   
เหมาะสมกับผู้มาใช้บริการ  

      

4 การจัดมุมส่งเสริมการอ่าน เหมาะสม
กับสภาพบ้านหนังสือชุมชน 

      

5 ความเพียงพอของสื่อและอุปกรณ์       

6 ความทันสมัยของสื่อและอุปกรณ์       
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ที ่ ประเด็นการนิเทศ 

ระดับการปฏิบัติ 

หมายเหตุ 
5 

ดีมาก 
4 
ดี 

3 
พอใช้ 

2 
ต้อง

ปรับปรุง 

1 
ต้อง

ปรับปรุง
เร่งด่วน 

7 จัดวางสื่อ วัสดุอุปกรณ์ พร้อมรับการ
บริการ 

      

8 จัดบรรยากาศบริเวณบ้านหนังสือชุมชน       

9 อาสาสมัครมีความเข้าใจและมี
ความสามารถในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 

      

10 ความเป็นกันเองของอาสาสมัครกับ
ผู้รับบริการ 

      

11 เครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม       

ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

 .... .....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................  

จุดเด่นที่พบจากการนิเทศ 

 .........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................  

     ลงชื่อ..........................................................ผู้นิเทศ 

           (........................................................)   
               วันท่ี..........เดือน...............................พ.ศ.................  
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(ส าหรับผู้รับบริการ) 

 

 

 

 

ค าชี้แจง 

 1.  แบบส ารวจนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของบ้าน
หนังสือชุมชน กศน.อ าเภอ  สังกัดส านักงาน กศน. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือน าผลการส ารวจไปพัฒนาและ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานและการให้บริการที่มีคุณภาพต่อไป 
 2.  ผู้รับบริการ  หมายถึง  ผู้ที่มารับบริการจากบ้านหนังสือชุมชน กศน.อ าเภอ สังกัดส านักงาน กศน. 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 
ขอความอนุเคราะห์ท่านตอบแบบส ารวจ  โดยใส่เครื่องหมาย    ลงใน    ตามความเป็นจริง  

ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
 

  ข้อมูลของผู้รับบริการ 
  1.  เพศ                           ชาย                   หญิง 
  2.  อาย…ุ………ปี 
  3.  ระดับการศึกษา       ประถมศึกษา               
                                 มัธยมศึกษาตอนต้น  
                                 มัธยมศึกษาตอนปลาย  
                                 ปริญญาตรี               
                                 สูงกว่าปริญญาตรี   
  4.  ประเภทผู้รับบริการ 
              ผู้บริหาร  
              ข้าราชการ  ครู  คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา   
              ประชาชน  นักเรียน  นักศึกษา  ผู้เรียน 
              

 

 

 

แบบส ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของบ้านหนังสือชุมชน  
 กศน.อ าเภอ สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558 



~ 47 ~ 
 

ตอนที่  2  ความพึงพอใจการให้บริการด้านต่างๆ  
 ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านต่าง ๆ เหล่านี้อย่างไรบ้าง  โปรดท าเครื่องหมาย    ในช่อง
ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด  โดย 
 5  = พอใจมากที่สุด  4 = พอใจมาก  3 = พอใจปานกลาง  2 = พอใจน้อย  1 =  พอใจน้อยที่สุด 
 

การให้บริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

1.  ความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ      

     1.1  ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน      

     1.2  ความสะดวกรวดเร็วของการให้บริการ      

     1.3  ให้บริการด้วยความครบถ้วน  ถูกต้อง      

     1.4  ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง      

     1.5  ความเสมอภาคของขั้นตอนการให้บริการ      

2.  ความพึงพอใจต่ออาสาสมัครผู้ให้บริการบ้านหนังสือชุมชน      

     2.1  อาสาสมัครผู้ให้บริการมีความสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส       

     2.2  อาสาสมัครผู้ให้บริการเต็มใจ และมีความพร้อมในการให้บริการ      
     2.3  อาสาสมัครผู้ให้บริการมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ 
            เช่น สามารถตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสยั ให้ค าแนะน า ช่วย 
            แก้ปัญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

     

     2.4  อาสาสมัครผู้ให้บริการให้บริการเหมือนกันทุกราย โดยไม่ 

            เลอืกปฏิบัติ 

     

3.  ความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก      

     3.1  มีช่องทางเลือกใช้บริการได้หลายรูปแบบ      

     3.2  มีความสะดวกในการมาใช้บริการ      

     3.3  ความสะอาดของสถานที่หรือความพร้อมของสิ่งอ านวยความ สะดวก      

4.  ความพึงพอใจต่อคุณภาพของการให้บริการ      

     4.1  ได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ      

     4.2  ได้รับบริการที่ครบถ้วน ถูกต้อง      
 
   ขอขอบคุณในความร่วมมือมา  ณ  โอกาสนี้  
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(ส าหรับอาสาสมัครบ้านหนังสือชุมชน) 

 

 

 

 

ขอความอนุเคราะห์ท่านตอบแบบส ารวจ  โดยใส่เครื่องหมาย    ลงใน    ตามความเป็นจริง  

ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไป  

  ข้อมูลของอาสาสมัครบ้านหนังสือชุมชน 

  1.  เพศ                           ชาย                   หญิง 

  2.  อาย…ุ………ปี 

  3.  ระดับการศึกษา       ประถมศึกษา               

                                มัธยมศึกษาตอนต้น  

                                 มัธยมศึกษาตอนปลาย  

                                 ปริญญาตรี               

                                 สูงกว่าปริญญาตรี 

ตอนที่  2  ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานบ้านหนังสือชุมชน 

 ท่านมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานบ้านหนังสือชุมชนด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษาอย่างไรบ้าง  โปรด
ท าเครื่องหมาย    ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด  โดย 

5 = พอใจมากที่สุด  4 = พอใจมาก  3 = พอใจปานกลาง  2 = พอใจน้อย  1 =  พอใจน้อยที่สุด 

 

 

 

 

 

แบบส ารวจความพึงพอใจการด าเนินงานบ้านหนังสือชุมชน 

 กศน.อ าเภอ สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  255๘ 
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การด าเนินงานของสถานศึกษา 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

1. การเกิดประโยชน์สุขของผู้รับบริการ(อาสาสมัครบ้านหนังสือ)      

1.1  บุคลากร กศน.อ าเภอปฏิบัติงานโดยค านึงถึงประโยชน์ของ 
 ผู้รับบริการ(อาสาสมัครบ้านหนังสือ) 

     

    1.2 บุคลากร กศน.อ าเภอปฏิบัติภารกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต      

    1.3 บุคลากร กศน.อ าเภอปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ 

     

    1.4 บุคลากร กศน.อ าเภอมีการรับฟังความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ 

          จากบคุคลและ หนว่ยงานทีเ่ก่ียวข้อง 

     

    1.5 ผู้รับบริการ(อาสาสมัครบ้านหนังสือ)ได้รับค าชี้แจงหรือการ 

           แก้ไขปญัหา กรณีมีการร้องเรียน เก่ียวกับการปฏิบตังิานที่ 

           ไม่ถูกตอ้งเหมาะสมของบุคลากร กศน. 

     

2. การเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ      

     2.1 บุคลากร กศน.มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่      

     2.2 บุคลากร กศน.มีความรู้ ความสามารถ ความช านาญเหมาะสมกับ
งานที่รับผิดชอบ 

     

     2.3 บุคลากร กศน.มีความมุ่งมั่น  ยินดี  เต็มใจในการให้บริการ      

     2.4 บุคลากร กศน.ให้ค าแนะน าและค าปรึกษาที่สามารถน าไป      

      ปฏิบัติได้ 

     

3. ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ      

     3.1 กศน.อ าเภอมีการเปิดเผยและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้  

           ผูร้ับบรกิาร (อาสาสมัครบ้านหนังสือ) ทราบ 

     

     3.2 กศน.อ าเภอมีการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ(อาสาสมัครบ้าน
หนังสือ) เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม 

     

     3.3 กศน.อ าเภอมีการใช้เทคโนโลยี  และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ 

           ทันสมัย  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

     

3.4  ผู้รับบริการ(อาสาสมัครบ้านหนังสือ) สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ได้ง่ายและสะดวก 

     

4.  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน      

     4.1 กศน.อ าเภอมีข้ันตอนการปฏิบัติงานที่เหมาะสม      
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การด าเนินงานของสถานศึกษา 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

     4.2 กศน.อ าเภอมีการชี้แจงขั้นตอนหรือให้ข้อมูลหลักเกณฑ์และ 

          วิธีปฏบิตังิาน 

     

     4.3  กศน.อ าเภอมีระยะเวลาการปฏิบัติงานที่เหมาะสม      

5. การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการ(อาสาสมัครบ้านหนังสือ) 

     

    5.1 กศน.อ าเภอมีการตอบค าถาม/ให้ค าแนะน าแก่ผู้รับบริการ 
(อาสาสมัครบ้านหนังสือ) 

     

5.2 กศน.อ าเภอมีการด าเนินการตามข้อเสนอแนะและข้อ 
ร้องเรียนจากผู้รับบริการ (อาสาสมัครบ้านหนังสือ) รวมทั้งแจ้งผล
ให้ทราบด้วย 

     

    5.3 กศน.อ าเภอมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการสื่อสารและอ านวยความ
สะดวกแก่ผู้รับบริการ 

     

    5.4 ผู้รับบริการ(อาสาสมัครบ้านหนังสือ) ได้รับบริการที่มี 

          คุณภาพ  ถูกตอ้ง  ครบถ้วน 

     

    5.5 ผู้รับบริการ(อาสาสมัครบ้านหนังสือ)ได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็ว      
 

               ขอขอบคุณในความร่วมมือมา  ณ  โอกาสนี้  
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แบบตรวจสอบการประเมินโครงการ 

ค าชี้แจง 

 แบบตรวจสอบการประเมินโครงการนี้  จัดท าข้ึนเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้เป็นแนวทางในการประเมิน
โครงการต่าง ๆ ของสถานศึกษา เพ่ือให้ทราบว่าโครงการที่สถานศึกษาด าเนินการสอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจ 
มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  กระบวนการด าเนินงาน และผลการด าเนินงาน 
ตลอดจนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  และเพ่ือให้ได้ข้อมูลสารสนเทศในการปรับปรุงและพัฒนาโครงการนั้น ๆ 
 

ชื่อโครงการที่ประเมิน......................................................................................................................... 
 

หัวข้อ รายการประเมิน 
สรุปผล 

เอกสารหลักฐาน 
ใช่ ไม่ใช่ 

1. บริบทของโครงการ 

    (ความสอดคล้อง) 
1. ความสอดคล้องกับนโยบาย    

2. ความสอดคล้องและตอบสนองพันธกิจ    

3. ตอบสนองมาตรฐาน กศน.    

4. การมอบหมายบุคลากรผู้รับผิดชอบ    

2. การปฏิบัติงานตาม
แผน 

1. เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    

2. กลุ่มเปูาหมายเป็นกลุ่มบุคคลที่ก าหนด    

3. กลุ่มเปูาหมายมีจ านวนตามที่ก าหนด    

3.กระบวนการ
ด าเนินงาน 

1. การด าเนินงานเป็นไปตามข้ันตอน    

2. การด าเนินงานแต่ละข้ันตอนเป็นไปตาม
ทิศทางท่ีตั้งไว้ 

   

3. ผู้ด าเนินการแต่ละข้ันตอนมีความเข้าใจ
การด าเนินงานตรงกัน 

   

4. ความส าเร็จของ
โครงการ 

1. การบรรลุตามวัตถุประสงค์ หรือตัวชี้วัด
ของโครงการ ข้อ 1 

   

 2. การบรรลุตามวัตถุประสงค์ หรือตัวชี้วัด
ของโครงการ ข้อ 2 

   

 3. การบรรลุตามวัตถุประสงค์ หรือตัวชี้วัด
ของโครงการ ข้อ 3 

   

5.การปรับปรุง
โครงการ 

1. ผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผน    

 2. ผลการด าเนินงานสามารถสรุปเป็นแนว
ปฏิบัติ 

   

 3. ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน
ต้องปรับปรุง 

   

 4. ก าหนดวิธีการปรับปรุงได้ชัดเจน    

 

 

แบบ ก 
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ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ร้อยละ)....................................................................................................... 

ข้อเสนอแนะ 

จุดเด่นของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครั้งนี้ 
.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

จุดที่ควรพัฒนาของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครั้งนี้ 
.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป  

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ..........................................................   ลงชื่อ..........................................................  

(.......................................................)                     (.......................................................)  

ผู้รับผิดชอบโครงการ             ผู้ประเมินโครงการ  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1. บริบทโครงการ    มี 4 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน ครบ 4 ข้อ ได้ 4 คะแนน  

2. การปฏิบัติงานตามแผน   มี 3 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน ครบ 3 ข้อ ได้ 3 คะแนน  

3. กระบวนการด าเนินงาน   มี 3 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน ครบ 3 ข้อ ได้ 3 คะแนน  

4. ผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์หรือตัวชี้วัด มี 3 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน ครบ 3 ข้อ ได้ 3 คะแนน  

5. ปรับปรุงโครงการ     มี 2 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน ครบ 2 ข้อ ได้ 2 คะแนน  

เกณฑ์การประเมิน 

- เกณฑ์การผ่าน ร้อยละ 80 (ต้องผ่าน 12 ข้อ) 
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วิธีการตรวจเช็คโครงการในแบบตรวจสอบประเมินโครงการ (แบบ ก) 

 แบบตรวจสอบการประเมินโครงการ (แบบ ก) สถานศึกษาสามารถใช้แบบดังกล่าว เป็นแนวทางในการ
ประเมินโครงการต่าง ๆ ของสถานศึกษาทุกโครงการ ก่อนที่จะสรุปรายงานโครงการ เพ่ือจะได้ทราบว่าโครงการ
ที่สถานศึกษาด าเนินการนั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่  หรือเป็นโครงการที่คุ้มค่าต่อการตัดสินใจใน
การด าเนินการต่อไปหรือไม่  หรือมีอะไรที่ต้องปรับปรุงและด าเนินการต่อไป โดยสถานศึกษาอาจมอบหมายให้
เจ้าหน้าที่ ด าเนินการตามแบบตรวจสอบการประเมินโครงการ (แบบ ก) ดังนี้ 

1. ให้ผู้ประเมินโครงการ ตรวจสอบโครงการตามหัวข้อของแบบตรวจสอบการประเมินโครงการ(แบบ 
ก) เช่น หัวข้อที่ 1 บริบทของโครงการ (ความสอดคล้อง) ให้ดูที่รายการประเมินว่าโครงการที่ด าเนินการมีความ
สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ พันธกิจของหน่วยงานหรือไม่ และอะไรคือหลักฐานที่แสดงว่ามี
ความสอดคล้อง (ดูทีละรายการ) เมื่อเห็นว่ารายการใดมีความสอดคล้อง ก็ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่ว่า “มี” 
ถ้าเห็นว่า ไม่มีความสอดคล้อง ก็ท าเครื่องหมาย  ในช่องที่ว่า “ไม่มี” และถ้า “มี” ก็ให้บันทึกในช่อง ว่ามี
เอกสารหรือหลักฐานอะไร  ที่แสดงว่ามีความสอดคล้องกับที่กล่าวถึง เช่น1) ตัวหลักการและเหตุผลของ
โครงการและ 2) รายงานการประชุมสรุปแผนการปฏิบัติการของสถานศึกษา เป็นต้น โดยตรวจสอบทีละรายการ
ประเมินของแต่ละหัวข้อ  และบันทึกไว้พร้อมจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

2. ส าหรับในหัวข้อและรายการประเมินในข้ออ่ืน ๆ ของแบบตรวจสอบการประเมินโครงการ   (แบบ ก) 
ก็ด าเนินการเช่นเดียวกับ ข้อที่ 1 โดยผู้ประเมินจะต้องตรวจเช็คโครงการของสถานศึกษาทีละข้ันตอนและเก็บ
รวบรวมหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนั้น ๆ ไว้ทีละโครงการ  และเมื่อผู้ประเมินได้ตรวจเช็ครายการ
ตามแบบตรวจสอบการประเมินโครงการ (แบบ ก) เรียบร้อยแล้ว ก็ให้น าเอกสาร หลักฐาน และข้อมูลต่าง ๆ ที่
รวบรวมมาเขียนสรุปผลการด าเนินงาน ตามแบบท่ี 1 แบบสรุปผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม....................  

(ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย.2554 : 12) 
  

********************************************  
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ตัวอย่างการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ แบบที่ 1  

ปก 

 

สรุปผลการด าเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม………………………………………………………………….. 

วันที่…………………….เดือน…………………………………พ.ศ………………. 

ณ………………………………………………………………. 

 

รูปภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ชื่อ – สกุล………………………………………………………………. 

กศน.ต าบล ………………………………………….………………. 

กศน.อ าเภอ …………………………………………………………  

ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
(เขียนไม่เกิน 1  หน้ากระดาษ) 

 
 

            (ย่อหน้าแรก)…………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………… 
……….………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………..……………………………………………………..……………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 
 (ย่อหน้าที่สอง)…………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………         
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 (ย่อหน้าสุดท้าย).………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 
 
 
 
 

ให้เขียนสรุปชื่อโครงการ……..วัตถุประสงค์ 
โครงการ…….เปูาหมายโครงการ……หน่วยงาน 
หรือผู้รับผิดชอบ…….(ดูจากโครงการ) 

ให้เขียนสรุปว่าได้ด าเนินการโครงการนี้ ที่
ไหน/เมื่อไร/มีข้ันตอนการด าเนินงานที่
ส าคัญอย่างไร/ได้ผลทั้งด้านปริมาณเท่าไหร่
และหรือมีคุณภาพของผลงานอย่างไร ผล
การด าเนินการโครงการสรุปได้ดังนี้………. 
 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจโดยสรุป
เป็นภาพรวมและบอกเพียงค่าเฉลี่ยหรือ
ร้อยละและเขียนข้อเสนอแนะในการ
ด าเนินงานโครงการต่อไป 
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ค าน า 
 

การจัดกิจกรรม กศน. เป็นการให้บริการกับผู้เรียน ผู้รับบริการ และชุมชน ในหลายลักษณะเพ่ือให้
การด าเนินการจัด กศน . ได้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของผู้เรียน ผู้รับบริการและชุมชนได้
อย่าง  มีคุณภาพ จึงควรมีการประเมินโครงการ ……………………..ซึ่งจะเป็นการสรุปผลการด าเนินงานของ กศน .
ต าบล …………/ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ ………………………
จังหวัด………………………โดยด าเนินการตั้งแต่………………………………(บอกระยะเวลา)………………………………… 

รายงานการประเมินโครงการ ………………………..นี้ สามารถน ามาเป็นบทเรียนและพัฒนาในการจัด
กิจกรรม กศน . ต่อไปได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีคุณภาพ ซึ่งสามารถด าเนินการจัด กศน . ได้อย่างครบวงจร 
(PDCA) 

กศน .อ าเภอ ………………………จึงหวังว่าเอกสารเล่มนี้ที่จะบ่งบอกถึงการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการและจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรม กศน . ทั้งในการบริหารงาน การพัฒนาคน และการท างานที่
ตรงตามความต้องการของผู้เรียน ผู้รับบริการและชุมชนและสามารถเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ และขอขอบคุณผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องและให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย 
 
 
         กศน.อ าเภอ…………………………… 
         วัน……….เดือน………….พ.ศ………. 
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สารบัญ 
                   หน้า 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร          ก  
ค าน า            ข  
สารบัญ            ค  
สรุปผลการด าเนินงานโครงการ         1 

1. บทน า          1 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ        1 
3. ขอบเขตโครงการ 
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
5. วิธีด าเนินการ 
6. ผลการด าเนินงาน 
7. สรุป/ปัญหา/ข้อเสนอแนะ 

ภาคผนวก 
1. โครงการที่ได้รับอนุมัติ 
2. ก าหนดการ/ค ากล่าวเปิด – ปิดงาน/สูจิบัตร 
3. ค าสั่งคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
4. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 

- รายงานประชุมวางแผนการด าเนินโครงการ 
- หนังสือติดต่อ/หนังสือขอความร่วมมือ 
- เอกสารประกอบการฝึกอบรม สัมมนา เอกสารที่แจกในโครงการ  
- สรุปค่าใช้จ่ายของโครงการ/กิจกรรม 
- รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ/ใบลงทะเบียน 

5. แบบประเมินพึงพอใจ 
6. ภาพประกอบโครงการ 
7. อ่ืน ๆ  
8. คณะผู้จัดท า 
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วัตถุประสงค์ของโครงการ 

ขอบเขตของโครงการ 

 
 

สรุปผลการด าเนินงาน 
โครงการ……………………………………………………………………………… 

 
 บทน า 
…………………เขียนรายละเอียดถึงความเป็นมาของการจัดท าโครงการ 
อย่างย่อ …ๆ………………………………………. 
……………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……. 
 
 

ให้ระบุวัตถุประสงค์ของการสรุปผลการด าเนินงาน เช่น……. 
           ๑. เพ่ือศึกษาสภาพการด าเนินงานของโครงการ………… 

2. เพ่ือศึกษาผลการด าเนินงานของโครงการ ในด้านต่าง ๆ………. 
     2.1 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการเปรียบเทียบกับเปูาหมาย……………………………………………… 

2.2 ความรู้ความเข้าใจและทักษะที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ…………………………….… 
2.3 การน าไปใช้ประโยชน์………………………………………………………………………………………. 
2.4 ความพึงพอใจ…………………………………………………………………………………………………. 

          3. เพ่ือศึกษาข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………. 
               ………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
 
  

 

………………1. ด้านเนื้อหา………………………………. 
………………2. ด้านระยะเวลา…………………………………….. 
……………...3. ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง………………………. 
…………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

- นโยบาย จุดเน้นของสถานศึกษา 
- สภาพที่เกิดเกิดข้ึนในสถานศึกษาปัจจุบัน  
- ความส าคัญของการจัดท าโครงการ 
-  ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
กศน. 
                         
 

การเขียนวัตถุประสงค์ของการ 

ประเมิน ควรกลับมองที่วัตถุประสงค์ 
ของโครงการด้วย 
                         

 

เขียนสรุปจากโครงการที่ได้รับอนุมัติ 
  - ด้านเปูาหมายของโครงการ จ านวนคน  

  จ านวนครั้ง ฯลฯ 
- สถานที่ด าเนินการ    
- วันเวลาด าเนินงาน 
- เนื้อหาสาระ(เฉพาะหัวข้อส าคัญ : กรณ ี  
  โครงการฝึกอบรม) 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

วิธีด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 

 
 
 
 

(ให้บอกผลที่คาดว่าจะได้จากการสรุปผลหรือประเมินโครงการในครั้งนี้)………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
 
 
 

…………………………………………............. 
ระบุวิธีที่ด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเปูาหมาย…………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………….  
  

 

 

1. สภาพการด าเนินงานโครงการ 
(ให้ระบุถึงสภาพด าเนินงานที่เกิดข้ึนจริง) 

2. ผลการด าเนินงานโครงการ 
2.1 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

 (ให้ระบุจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจริง และเปรียบเทียบกับเปูาหมายของโครงการ พร้อมบอก  
ด้วยว่าเป็นไปตามเปูาหมายเพียงใด โดยให้ค านวณเป็นค่าร้อยละเพ่ือให้เห็นภาพจริง) 
 2.2  ความรู้ความเข้าใจและทักษะที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ 
 (ในกรณีที่มีการทดสอบความรู้ของผู้เข้าร่วมโครงการ ให้ระบุจ านวนผู้ที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ
คิดเป็นร้อยละเท่าใดเป็นตามเกณฑ์หรือไม)่  เช่น 
ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ 

คะแนน จ านวน ร้อยละ 
น้อยกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม   
มากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม   

รวม   
(และให้แปลผลตามตาราง) 

 
 

ต้องเขียนให้ชัดเจนว่าจะได้รับประโยชน์ 
อะไรบ้างจากการประเมินครั้งนี้ 

1. ขั้นตอนการท างาน 
2. เครื่องมือในการเก็บข้อมูล 
3. แหล่งข้อมูลที่ต้องการ 
4. วิธีการเก็บข้อมูล (เก็บข้อมูลเมื่อใด    
    อย่างไร) 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล มีวิธีการวิเคราะห์ 
    ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติอะไรบ้าง 
6. เกณฑ์การประเมิน ให้ระบุว่ามีเกณฑ์การ 
    ประเมินอย่างไร ซึ่งให้น าดัชนีวัด ความส าเร็จ 
    ของโครงการมาปรับเป็นเกณฑ์ในการ 
    ประเมิน 

สรุปผลตามวัตถุประสงค์ของการ
ด าเนินงานตามโครงการ (ระบุถึงสิ่งที่
เกิดข้ึนจริง) 
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2.3 ความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ 

(ให้ระบุจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับความคิดเห็น) เช่น  
ตารางท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ………………………………………………………. 

รายการค าถาม 
จ านวน (ร้อยละ) ผู้ตอบ 

รวม 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

 ให้ใส่
จ านวนและ

ร้อยละ 

     

       
(แปลผลตามตาราง โดยให้แปลผลเป็นรายข้อค าถาม) 

  

 2.4 การน าไปใช้ประโยชน์  
 (ให้ระบุจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับความคิดเห็น) เช่น  
ตารางท่ี 3 ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับการน าไปใช้ประโยชน์ 

รายการค าถาม 
จ านวน (ร้อยละ) ผู้ตอบ 

รวม 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

 ให้ใส่
จ านวนและ

ร้อยละ 

     

       
              (แปลผลตามตาราง โดยให้แปลผลเป็นรายข้อค าถาม) 
 

     
   3. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
       ตารางที ่4  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
  

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ จ านวน ร้อยละ 
   
   
   

(ให้แปลผลตามตาราง) 
 
 
 
 
 
 

น าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ของผู้ตอบแบบ สอบถามใน
เครื่องมือมาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
และแจกแจงความถ่ีมาใส่ใน
ตาราง 



~ 61 ~ 
 

สรุป 

 
 
 
 
 
 
 
 

    ตารางที่ 5 สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ  
ตัวชี้วัด เกณฑ ์ ผลการ 

ด าเนินงาน 
เป้าหมายการบรรล ุ

หมายเหตุ บรรล ุ ไม่บรรล ุ
1. 1. ความรู้ความเข้าใจของผู้

เข้ารับการอบรม 
ร้อยละ 80 มี
ความรู ้
ความเข้าใจระดับ
มากขึ้นไป 

ร้อยละ 
94.10 

√   

2. ความมั่นใจในการ
น าไปใช้ 

ร้อยละ 80 มีความ
มั่นใจระดับมากข้ึน
ไป 

ร้อยละ 
97.10 

√   

3. ความพึงพอใจของผู้เข้า
รับการอบรม 

ร้อยละ 80 พึง
พอใจ 
ระดับมากข้ึนไป 

ร้อยละ 
94.10 

√   

 
1. จุดเด่นของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครั้งนี้ 

……………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

2. จุดที่ควรพัฒนาของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครั้งนี้ 
……………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

3. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

เป็นการสรุปว่าการด าเนินงานตามโครงการนั้น 

บรรลุผลตามเปูาหมายหรือตัวชี้วัดของโครงการ 

หรือไม่ และพิจารณาว่าบรรลุตามเกณฑ์นั้นๆ  
หรือไม่ (ตัวอย่างในตาราง) 

ให้ระบุจุดเด่นหรือจุดแข็งของ
การด าเนินงานโครงการนี้ 

ให้ระบุจุดด้อยหรือจุดที่ควร
พัฒนาในการด าเนินงานตาม
โครงการนี้ 

ให้ระบุข้อเสนอแนะหรือทางเลือก
ในการพัฒนาการด าเนินงาน
โครงการนี้หรือโครงการต่อไปให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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ภาคผนวก 

 
1. โครงการที่ได้รับอนุมัติ 
2. ก าหนดการ/ค ากล่าวเปิด - ปิดงาน 
3. ค าสั่งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ 
4. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น 

- รายงานการประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
- หนังสือติดต่อ/หนังสือขอความร่วมมือ 
- เอกสารประกอบการฝึกอบรม สัมมนา เอกสารที่แจกในโครงการ  
- สรุปค่าใช้จ่ายของโครงการ/กิจกรรม 
- รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ/ใบลงทะเบียน 

5. ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจ ควรส ารวจความพึงพอใจให้ครอบคลุม  
- ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนของโครงการ/กิจกรรม 
- ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
- ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
- ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 

6. ภาพประกอบโครงการ ก่อนด าเนินการ /ระหว่างด าเนินการ /หลังด าเนินโครงการ ประมาณ 3 – 4 รูป 
- เรียงล าดับภาพก่อนหลัง 
- มีค าบรรยายใต้ภาพ (สถานที่  วันที่ เดือน พ.ศ. ) 2  ภาพต่อ 1 หน้า 

 
 

หมายเหตุ อาจเพ่ิมเติมหัวข้ออ่ืน ๆ ได้ตามความเหมาะสมกับลักษณะของโครงการได้  
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คณะผู้จัดท า 

 
ที่ปรึกษา 1. ………………………………………………………………… 
                     2.………………………………………………………………… 
                     3 ……………………………………………………….……….. 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  1. ………………………………………………………………… 
                     2.………………………………………………………………… 
                     3 ……………………………………………………….……….. 
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  คณะผู้จัดท า 

  
 
ที่ปรึกษา 
 1. นายเรืองฤทธิ์  ชมพูผุดผ่อง ผู้อ านวยการส านักงาน กศน .จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
 2. นางโกศล  หลักเมือง  รองผู้อ านวยการส านักงาน กศน .จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

คณะท างาน 
1. นางโกศล  หลักเมือง รองผู้อ านวยการส านักงาน กศน .จ.ประจวบคีรีขันธ์ ประธาน  
2. นางมณีรัตน์  อัจฉริยพันธกุล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   คณะท างาน  
3. นางสาววรวรรณ   จิตรนิยม ครู        คณะท างาน  
4. นางสาวกชพรรณ   ปรือปรัก   ครู        คณะท างาน 
5. นางสาวปิยภรณ์   พูลน้อย บรรณารักษ์ปฏิบัติการ     คณะท างาน  
6. นางสาวอัมไพ  ศรีทอง ครูอาสาสมัครฯ     คณะท างาน  
7. นางกรกนก  เพชรสงฆ์ ครูอาสาสมัครฯ      คณะท างาน  

          8. นางสุชาวดี   ใบภูทอง คร ูกศน.ต าบล      คณะท างาน  
          9. นางสาวสมิตา  โชติดาว ครู กศน.ต าบล     คณะท างาน  
          10.นางสาวจันทิมา  ประสงค์กิจ นักจัดการงานทั่วไป    คณะท างาน  
          11.นายอรุธพล   ถังเงิน นักวิชาการคอมพิวเตอร์    คณะท างาน  
          12.นางสาวรัชนี  อาจสัญจร นัก วิชาการศึกษา                          คณะท างานและเลขานุการ 

บรรณาธิการ 
1. นางมณีรัตน์   อัจฉริยพันธกุล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ      
2. นางสาวปิยภรณ์   พูลน้อย บรรณารักษ์ปฏิบัติการ    
3. นางสาวรัชนี   อาจสัญจร นัก วิชาการศึกษา  

ออกแบบปก 
 นายอรุธพล   ถังเงิน   นักวิชาการคอมพิวเตอร์   

 
       

 
 
 

 
 



 

 

 


