
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสำโรง 
 

 

 

 

 

 

 

 

        

   

 
 
 

 
สำนักงานส่งเสรมิการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี 

สำนักงานส่งเสรมิการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสำโรง 



การให้ความเห็นชอบเอกสาร 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี 
.......................................................................................................................... 

 

    เพ่ือ ให้การจัดการศึกษาบรรลุเป้าประสงค์ตามที่กำหนด  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอสำโรง ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  ประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐาน
ของสถานศึกษา ทรัพยากร สิ่งอำนวยความสะดวก ทิศทางการดำเนินงานของสถานศึกษา นโยบายจุดเน้น 
สภาพปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข  และแผนงานโครงการ/กิจกรรม ซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษาได้
พิจารณา แผนงาน โครงการ/กิจกรรมใน แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  ของ ศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสำโรงแล้ว เห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ดังกล่าว 

 

     ลงชื่อ……………………......………………..ผู้เห็นชอบ 
(  นายคำพวง ทัดเทียม  ) 

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

 

ลงชื่อ……………………………………..ผู้เห็นชอบ                   ลงชื่อ……...........................…………..ผู้เห็นชอบ 

         (  นายฤทธิชัยสิงหาสนิ  )                                      (  นายประชัน คุ้มหินลาด  ) 

             กรรมการ                                                                กรรมการ 
 

ลงชื่อ……………………………………..ผู้เห็นชอบ                   ลงชื่อ……...........................…………..ผู้เห็นชอบ 

        (  นายแสวง พิลารัตน์  )                                          (  นายคำผอง ทองคำวัน  ) 

             กรรมการ                                                                กรรมการ 
 

ลงชื่อ……………………………………..ผู้เห็นชอบ                   ลงชื่อ……...........................…………..ผู้เห็นชอบ 

         (  นายสุข ดวงกัลยา  )                                             (  นายสมบัติ พื้นผา  ) 

             กรรมการ                                                                กรรมการ 
 

ลงชื่อ……………………………………..ผู้เห็นชอบ                   (ลงชื่อ)............................................ผู้เห็นชอบ 

      (  นายไชยา ชาบุญเรือง  )                                          (  นางกัณฑพร กากแก้ว  ) 

              กรรมการ            กรรมการและเลขานุการ 

 

ลงช่ือ………………………………………………………………..ผู้อนุมัติ 
( นางกัณฑพร กากแก้ว ) 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสำโรง 
วันที่……………………….เดือน……………….พ.ศ………………….. 



คำนำ 

  

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบและทิศทางในการดำเนินงาน

ของสถานศึกษา ซึ่งได้กำหนดเป้าหมายการทำงานไว้ชัดเจน มีกลยุทธ์สำคัญที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานให้

บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของสถานศึกษา  

 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา โครงสร้าง

การบริหารองค์กร ทรัพยากรและสิ ่งอำนวยความสะดวกโครงการ/กิจกรรม ที่ตอบสนองต่อทิศทางการ

ดำเนินงานของสถานศึกษา ซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษาได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่

๒๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  สถานศึกษาจะได้ดำเนินการตามแผนให้บรรลุตามเป้าหมายต่อไป 

 การจัดทำปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๕ ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ ่งจากคณะกรรมการ

สถานศึกษา บุคลากรของสถานศึกษาทุกคนจนประสบความสำเร็จ จึงขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 

 

 

 

 

                                                                                      (นางกัณฑพร กากแก้ว) 

  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสำโรง 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

 

 หน้า 

คำนำ  

สารบัญ  

     บทที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป........................................................................................................... ๑ 

     บทที่ ๒ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์............................................ ๒๓ 

     บทที่ ๓ แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕....................................................... ๓๑ 

     บทที่ ๔ การกำกับ ติดตาม และประเมินผล...................................................................... ๗๖ 

ภาคผนวก  

คณะผู้จัดทำ  
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บทที่ ๑ 
ข้อมูลทั่วไป 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสำโรง 
 
 
๑.   ชื่อสถานศึกษา: ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสำโรง  จังหวัดอุบลราชธานี 

 

๒.   ท่ีตั้ง/การติดต่อ : หมู่ที่ ๙ ถนนพระภิบาล ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี  
  รหัสไปรษณีย์ ๓๔๓๖๐  โทร. ๐-๔๕๓๐-๓๐๒๐ โทรสาร ๐-๔๕๓๐-๓๒๙๔ 

   E-mail : ubon25@office.nfe.go.th 
             website : http//:.ubon.nfe.go.th/samrongnfe 

  

๓. สังกัด : สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี  
                     สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   
                     สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ 
 

๔.   ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา    
 

      ๔.๑  ประวัต ิ
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสำโรง จัดตั ้งขึ ้นตามประกาศ 

กระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ ๒๗ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๓๖ พร้อมกันทั่วประเทศ จำนวน ๗๘๙ แห่ง เป็น

สถานศึกษามีชื่อว่า ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสำโรง (ศบอ.สำโรง) สังกัดศูนย์การศึกษานอก

โรงเรียนจังหวัดอุบลราชธานี (ศนจ.อุบลราชธานี) กรมการศึกษานอกโรงเรียน  เริ่มดำเนินกิจการจัดการศึกษา

นอกโรงเรียน ทั้งสายสามัญ สายอาชีพ และการศึกษาอัธยาศัย มีอาคารห้องสมุดประชาชนเป็นที่ทำการ ในที่

ราชพัสดุขนาด ๒ ไร่ ๘๙ ตารางวา ต่อมาปี ๒๕๔๗ กรมการศึกษานอกโรงเรียนถูกยุบเป็นสำนักบริหารงาน

การศึกษานอกโรงเรียน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการส่วนศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนยัง

เป็นสถานศึกษา   และล่าสุด เมื่อวันที่ ๔ เดือนมีนาคม พ .ศ.๒๕๕๑ ได้ประกาศใช้ พระราชบัญญัติส่งเสริม

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑ มีการปรับเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน/สถานศึกษา 

และบทบาทภารกิจ ในส่วนของสถานศึกษาระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร และระดับภาค หรือเทียบเท่า เช่น 

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด ปรับเปลี่ยนเป็น สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยจังหวัด และศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาค ปรับเปลี่ยนเป็น สถาบันส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยภาค และเมื่อวันที่ ๔ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๑  ได้ประกาศปรับเปลี ่ยนชื่อ

สถานศึกษาในระดับอำเภอ/เขต จากศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ/เขต เป็นศูนย์การศึกษานอก

mailto:ubon25@office.nfe.go.th


แผนปฎิบัติการ กศน.อำเภอสำโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้า ๒ 

 

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ/เขต (กศน.อำเภอ/เขต) โดยมีบทบาทภารกิจในการจัดการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 
๔.๒  ข้อมูลพื้นฐานอำเภอสำโรง 
 อาณาเขตติดต่อ 
     ทิศเหนือ ติดต่อกับ   อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

    ทิศใต ้ ติดต่อกับ   อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 
    ทิศตะวันออก ติดต่อกับ   อำเภอเดชอุดม และอำเภอนาเยีย จังหวัดอุบราชธานี 
    ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ   อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ และอำเภอวารินชำราบ จงัหวัดอุบลราชธาน ี

 

๔.๓  สภาพชุมชน 
 

   ที่ตั้ง 
อำเภอสำโรงตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดอุบลราชธานี ระยะทางจากตัวจังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ ๒๗  
กิโลเมตร ตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ (ถนนวารินฯ-กันทรลักษ์) คำว่า "สำโรง" เป็นชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง 
ดอกเหม็น 
ใช้เมล็ดของผลทำน้ำมัน เรียกว่า "น้ำมันปลูกไม้"ใช้ประโยชน์เป็นชื่อมันชนิดหนึ่งเหมือน "มันสำปะหลัง"  

แผนที่อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 

 
 

(ท่ีมา :นามานุกรมภูมิศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี สำนักศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี) 
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พื้นที่และการใช้ประโยชน์ 
   พื้นที่ของอำเภอสำโรงมีประมาณ ๔๑๖ ตารางกิโลเมตร หรือ ๒๖๐ ,๐๐๐ ไร่ลักษณะของดินส่วน
ใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย มีศักยภาพในการอุ้มน้ำต่ำส่วนการถือครองที่ดินในพื้นที่อำเภอสำโรง การออก
เอกสารสิทธิ์ให้แก่ราษฎร มีรายละเอียด ดังนี้ 
   - หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ ก)  จำนวน   ๖,๒๑๒  แปลง 
   - หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓)   จำนวน     ๔๙๓  แปลง 
   - หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.)   จำนวน     ๒๔๔  แปลง 
 
 
 

สภาพภูมิศาสตร์โดยรวม  
    สภาพพื้นที่ เป็นที่ราบและที่ราบลุ่มน้ำ ลักษณะแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่อำเภอสำโรง มีสายน้ำ
ธรรมชาติที่สำคัญ  คือ ห้วยผับ ลำห้วยข้าวสาร ลำห้วยเจิก ห้วยแสง  ห้วยครวญ และลำห้วยขะยุง 
 แบ่งการปกครองออกเป็น ๙ ตำบล ๑๐๘  หมู่บ้าน ๑๔,๐๕๘ ครัวเรือน  มีประชากรรวมทั้งสิ้น 
๕๔,๓๗๒ คน  แบ่งเป็นชาย ๒๗,๒๑๗ คน และหญิง ๒๗,๑๕๕ คน 
 

ตารางที่ ๑ แสดงจำนวนประชากรจำแนกเป็นรายตำบล 

ตำบล 
หมู่บ้าน 

(หมู่บ้าน) 

จำนวน 

(ครัวเรือน) 

จำนวนประชาการ(คน) 

ชาย หญิง รวม 

ตำบลสำโรง 12 1,958 3,647 3,678 7,325 
ตำบลโคกก่อง 17 1,468 3,193 3,131 6,324 
ตำบลหนองไฮ 12 1,638 3,227 3,130 6,357 
ตำบลค้อน้อย 17 1,955 3,946 3,942 7,888 
ตำบลโนนกาเล็น 12 1,984 3,849 3,929 7,778 
ตำบลโคกสว่าง 12 2,211 4,043 3,997 8,040 
ตำบลโนนกลาง 10 1,197 2,240 2,279 4,519 
ตำบลบอน 7 937 1,672 1,681 3,353 
ตำบลขามป้อม 9 710 1,400 1,388 2,788 
           รวม 108 14,058 27,217 27,155 54,372 

 

 ( แหล่งที่มา :  สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อำเภอสำโรง ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 

 

 



แผนปฎิบัติการ กศน.อำเภอสำโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้า ๔ 

 

 

๔.๔  ทำเนียบผู้บริหาร 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง 

๑. นายธีระศักดิ์  บันทุปา หัวหน้าศูนย์ฯ / ผู้อำนวยการศูนย์ ๒๕๓๗-๒๕๔๑ 

๒. นายพรชัย     ณ อุบล ผู้อำนวยการ ๒๕๔๑-๒๕๔๔ 

๓. นายประพิทย์  บุญสุข ผู้อำนวยการ ๒๕๔๔-๒๕๔๘ 

๔. นายภิรมย์     ขันบุตรศรี ผู้อำนวยการ ๒๕๔๘-๒๕๔๙ 

๕. นางสุขุมาน    พาสว่าง ผู้อำนวยการ ๒๕๔๙-๒๕๕๒ 

๖. นายธฤติ        ประสานสอน รก.ผู้อำนวยการ ๒๕๕๒-๒๕๕๒ 

๗. นายกุศลศักดิ์   ณรุณ ผู้อำนวยการ ๒๕๕๒-๒๕๕๕ 

๘. นายดำรงศักดิ์  บุญลา ผู้อำนวยการ ๒๕๕๕-๒๕๖๐ 

๙. นางกัณฑพร  กากแก้ว ผู้อำนวยการ ๙ ม.ค.๒๕๖๐-ปัจจุบัน 
 

๔.๕  อัตรากำลัง 

ลำดับที่ ประเภท 
จำนวน 
(คน) 

วุฒิการศึกษา(คน) 

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตร ี
ต่ำกว่า

อนุปริญญา 
๑. ข้าราชการครูและบุคลากรฯ ๒ ๐ ๐ ๒ ๐ 
๒. ลูกจ้างประจำ ๑ ๐ ๐ ๑ ๐ 
๓. พนักงานราชการ ๑๒ ๐ ๓ ๙ ๐ 
๔. ครูศูนย์การเรียนชุมชน ๗ ๐ ๐ ๗ ๐ 
๕. บรรณารักษ์(จ้างเหมา) ๑ ๐ ๐ ๑ ๐ 
๖. วิทยากรวิชาชีพ ๙๔ ๐ ๐ ๒๕ ๖๙ 
๗. วิทยากรสอนเสริม ๓๒ ๐ ๐ ๓๒ ๐ 
๘. อาสาสมัคร กศน. ๑๐๘ ๐ ๐ ๑ ๑๐๗ 
๙. อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ๑๐๘ ๐ ๐ ๑ ๑๐๗ 

รวมทั้งสิ้น ๓๗๒ ๐ ๓ ๘๔ ๒๘๓ 
                                                        (แหล่งที่มา : ทำเนียบบุคลากรสถานศึกษา ณ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๓) 
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๔.๖  จำนวนผู้เรียนและจำนวนผู้สอน (ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕) 
 

หลักสูตร/ประเภท 
จำนวนผู้เรียน(คน) ผู้สอน

(คน) 
สัดส่วน

(ผู้เรียน:ครู) ชาย หญิง รวม 
๑. การศึกษาขั้นพื้นฐาน      

   ๑. ประถมศึกษา    ๕๘ ๓๘ ๙๖ 

  

   ๒. มัธยมศึกษาตอนต้น   ๘๒๐ ๓๙๒ ๑,๒๑๒ 

   ๓. มัธยมศึกษาตอนปลาย   ๙๕๖ ๗๖๘ ๑,๗๒๔ 

   ๔. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ๖๘ ๑๑๒ ๑๘๐ 

   ๕. จัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ๑๑๒ ๘๖ ๑๙๘ 

   ๖. เทียบระดับข้ันสูงสุดของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ๔ - ๔ 

รวม ๒,๐๕๖ ๑,๓๙๖ ๓,๑๕๐ ๒๖ ๑:๑๐๐.๓ 

๒. การศึกษาต่อเนื่อง กศน.ตำบล      

  ๑. การศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ  ๓๓๗ ๕๕๑ ๘๘๘ ๙๔ ๑:๙.๔๔ 

  ๒. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต ๑๔๙ ๒๓๔ ๓๘๓ ๒๐ ๑:๑๙.๑๕ 

  ๓. การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน ๑๗๕ ๑๒๖ ๓๐๑ ๑๕ ๑:๒๐ 

  ๔. การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลัก   

     ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๑๙๔ ๑๓๔ ๓๒๘ ๔๖ ๑:๗.๑๓ 

รวม ๘๕๕ ๑,๐๔๕ ๑,๙๐๐ ๑๗๕ ๑:๑๐.๘๕ 

๓.กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน      

รวม ๑,๓๒๘ ๑,๔๓๙ ๒,๗๖๗ ๒๙ ๑:๙๕.๔๑ 

๔.การศึกษาตามอัธยาศัย      

๑. โครงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ๒,๒๙๒ ๓,๒๙๖ ๕,๕๘๘ ๒๙ ๑:๑๒๙.๖๘ 

รวม ๒,๒๙๒ ๓,๒๙๖ ๕,๕๘๘ ๒๙ ๑:๑๒๙.๖๘ 
รวมทั้งสิ้น ๖,๕๓๑ ๗,๑๗๖ ๑๓,๗๐๗ ๒๕๙ ๑:๕๒.๙๒ 

 

แหล่งที่มา : รายงานสรุปผลการดำเนินงาน กศน.อำเภอสำโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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๕. โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา 
โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา 

     
   

 
 
 

 
- งานธุรการ - สารบรรณ  - งานส่งเสริมการรู้หนังสือ   - งานส่งเสริมสนับสนุน   
- งานการเงิน - บัญชี  - งานการศึกษาพ้ืนฐานนอกระบบ            ภาคีเครือข่าย 
- งานงบประมาณและระดม - งาน ปวช. กศน.   - งานกิจการพิเศษ 
  ทรัพยากร   - งานการศึกษาต่อเนื่อง   - งานสนับสนุน  
- งานพัสดุ       - งานการศึกษาตามอัธยาศัย             ส่งเสริมนโยบาย 
- งานบุคลากร   - งานวัดผลและประเมินผล                    จังหวัด/อำเภอ  
- งานอาคารสถานที ่  - งานกิจการนักศึกษา   - งานกิจการลูกเสือและ  
- งานแผนงาน/โครงการ  - งาน กศน.ตำบล      ยุวกาชาด 
- งานประชาสัมพันธ์       - งานโครงการพระราชดำริ 
- งานการรายงานและข้อมูล      
  สารสนเทศ 
- งานนิเทศภายใน ติดตาม 
  ประเมินผล 
- งานเลขานุการและกรรมการ 
  สถานศึกษา 
- งานประกันคุณภาพภาพ 
 จากแผนภูมิองค์กรข้างต้น  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสำโรงแบ่งการ
บริหารออกเป็น ๓ กลุ่มงาน คือ กลุ่มอำนวยการ กลุ่มจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
และกลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ  แต่ละกลุ่มมีข้าราชการและพนักงานราชการทำหน้าที่เป็นหัวหน้า
กลุ่มงาน กลุ่มละ ๑ คน ทำหน้าที่ ควบคุม กำกับและดูแลการปฏิบัติงานของคณะครูอาสาสมัครการศึกษานอก
โรงเรียน,   ครู กศน.ตำบล, ครูศูนย์การเรียนชุมชน, ครูผู้สอนคนพิการ, ครูประจำกลุ่ม และบรรณารักษ์อัตรา
จ้าง ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสำโรมีคณะกรรมการสถานศึกษา ทำ

กลุ่มจัดการศึกษานอกระบบฯ 

 

 

ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอส าโรง 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

กลุ่มอ านวยการ 

 

 

กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ 
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หน้าที่ร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ แผนพัฒนาของสถานศึกษา และมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา   
 
 

๖. งบประมาณที่ได้รับ 
 ๖.๑ เงินงบประมาณ  ๕,๐๘๐,๔๖๐.๐๐ บาท 
 ๖.๒ เงินนอกงบประมาณ   -   บาท 
 

๗. การใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ รายการ 
งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รายรับ รายจ่าย หมายเหตุ 

๑ ๓๐๓ เงินอุดหนุน วัสดุ/กิจกรรม/สอบ ๒,๔๗๐,๐๕๔.๐๐ ๒,๔๖๓,๖๒๑.๘๘  
๒ ๓๑๕ ค่าพาหนะครูผู้สอนคนพิการ ๔๘,๐๐๐.๐๐ ๔๖,๐๐๐.๐๐  
๓ ๓๑๖ ค่าวัสดุนักศึกษาผู้พิการ ๒๕,๕๐๐.๐๐ ๒๕,๓๒๘.๐๐  
๔ ๓๘๑ งบบริหารจัดการขยะมูลฝอย ๑,๘๐๐.๐๐ ๑,๗๙๐.๐๐  
๕ ๓๘๒ กิจกรรมจัดการขยะ ๑๖,๒๐๐.๐๐ ๑๖,๒๐๐.๐๐  
๖ ๔๐๑ งบบริหารศูนย์ ๑๓,๐๐๐.๐๐ ๑๒,๙๘๒.๐๐  
๗ ๔๐๗ ค่าสาธารณูปโภค ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๙,๗๖๗.๓๒  
๘ ๔๑๑ งบพัฒนาทักษะชีวิต ๔๕,๐๐๐.๐๐ ๔๔,๕๐๗.๐๐  
๙ ๔๑๒ งบพัฒนาสังคมและชุมชน ๑๔๔,๐๐๐.๐๐ ๑๔๔,๐๐๐.๐๐  

๑๐ ๔๑๓ กิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ ๓๑,๕๐๐.๐๐ ๓๑,๓๘๐.๐๐  
๑๑ ๔๑๕ จัดกระบวนการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
๕๗,๖๐๐.๐๐ ๕๗,๖๐๐.๐๐  

๑๒ ๔๔๒ งบส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ๗,๕๐๐.๐๐ ๗,๕๐๐.๐๐  
๑๓ ๔๗๓ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาชีพช่างพ้ืนฐาน ๓๒๔,๐๐๐.๐๐ ๓๒๔,๐๐๐.๐๐  
๑๔ ๔๗๔ ศูนย์ฝึกอาชีพ กลุ่มสนใจ ไม่เกิน ๓๐ ชม. ๑๒๐,๖๐๐.๐๐ ๑๒๐,๔๘๐.๐๐  
๑๕ ๔๗๕ ศูนย์ฝึกอาชีพ ๑ อำเภอ ๑ อาชีพ ๕๙,๔๐๐.๐๐ ๕๙,๔๐๐.๐๐  
๑๖ ๕๐๑ งบบริหารงานห้องสมุด ๒๒,๐๐๐.๐๐ ๒๑,๙๘๕.๐๐  
๑๗ ๕๐๓ ค่าหนังสือพิมพ์ กศน.ตำบล ๒๓,๒๒๐.๐๐ ๒๓,๒๒๐.๐๐  
๑๘ ๕๐๔ ค่าสื่อ กศน.ตำบล (ท่ีก่อสร้างปี ๒๕๕๔) ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐  
๑๙ ๕๐๗ ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ วารสาร ๑๙,๒๘๐.๐๐ ๑๖,๓๑๕.๐๐  
๒๐ ๕๐๘ ค่าสาธารณูปโภค ๔,๘๐๐.๐๐ ๔,๔๘๔.๑๘  
๒๑ ๕๑๐ ค่าจัดซื้อหนังสือ สื่อ ห้องสมุดประชาชน ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐  
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ที ่ รายการ 
งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รายรับ รายจ่าย หมายเหตุ 
๒๒ ๕๑๑ ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาบรรณารักษ์ ๖,๐๐๐.๐๐ ๖,๐๐๐.๐๐  
๒๓ ๕๑๙ ค่าสาธารณูปโภค กศน.ตำบล ๖,๐๐๐.๐๐ ๔,๘๕๐.๙๕  
๒๔ ๕๒๐ งบจัดกิจกรรม กศน.ตำบล ๕,๐๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐  
๒๕ ๖๑๐ โครงการศูนย์แนะแนว ๑,๙๐๐.๐๐ ๑,๙๐๐.๐๐  
๒๖ ๖๐๑ ค่าหนังสือเรียน ๕๔๙,๒๔๔.๐๐ ๕๔๑,๗๑๙.๐๐  
๒๗ ๖๐๒ ค่าหนังสือเรียน ปวช. ๒๒,๔๔๒.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐  
๒๘ ๗๐๑ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๙๘๖,๔๒๐.๐๐ ๙๘๖,๔๒๐.๐๐   

รวม ๕,๐๘๐,๔๖๐.๐๐ ๕,๐๕๖,๔๕๐.๓๓  

 
๘. สิ่งอำนวยความสะดวก   
 

ลำดับที่ รายการ จำนวน หมายเหตุ 
๑ เครื่องคอมพิวเตอร์PC/โน้ตบุ๊ค ๑๖ เครื่อง  
๒ เครื่องปริ้นเตอร์ ๕ เครื่อง  
๓ โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ/เครื่องรับ-ส่งสัญญาณแฟ็กซ์ ๒ เครื่อง  
๔ โทรทัศน์/เครื่องรับสัญญาณไทยคม ๑๕ ชุด  
๕ เครื่องเล่นดีวีดี/วีซีดี/เทปวีดีโอ ๑๔ เครื่อง  
๖ เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ ๒ ชุด  
๗ กล้องถ่ายภาพดิจิตอล/กล้องวีดีโอ ๔ เครื่อง  
๘ เครื่องช่วยสอน ๒ เครื่อง  
๙ เครื่องถ่ายเอกสาร ๑ เครื่อง  
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๙. แหล่งเรียนรู้และภาคีเครอืข่าย 
 ๙.๑  แหล่งเรียนรู้ 
  ๙.๑.๑ กศน.ตำบล 
 

ที ่ กศน. ตำบล 
 

ที่ตั้ง ผู้รับผิดชอบ 

๑. กศน.ตำบลสำโรง อาคารกศน.ตำบล หมูที่ ๙ ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง  
จังหวัดอุบลราชธานี 

นายนิติพัฒน์  สารีพันธ์ 

๒. กศน.ตำบลโคกก่อง อาคารสภาตำบล (หลังเก่า) บ้านโคกก่อง หมู่ที่ ๑ 
ตำบลโคกก่อง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี 

นางสาวมุจลินทร์ มหุนี 

๓. กศน.ตำบลหนองไฮ ศาลากลางบ้านน้ำเกลี้ยง  หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองไฮ 
อำเภอสำโรง  จังหวัดอุบลราชธานี 

นายสงวน  บุริบัน 

๔. กศน.ตำบลค้อน้อย อาคาร กศน.ตำบลค้อน้อย หมู่ที่ ๑ ตำบลค้อน้อย 
อำเภอสำโรง  จังหวัดอุบลราชธานี 

นางศศิกานดา  ศิริบูรณ์ 

๕. กศน.ตำบลโนนกาเล็น อาคารศูนย์เรียนรู้ชุมชน บ้านสว่างศรีสมบัติ  
หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง  
จังหวัดอุบลราชธานี 

นายวิเชียร  คำภานิล 
 

๖. กศน.ตำบลโคกสว่าง ศูนย์ประสานงานเศรษฐกิจพอเพียง บ้านคุ้ม หมู่ที ่ ๔ 
ตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี 

นางสาวรติยา  เกตวงษา 

๗. กศน.ตำบลโนนกลาง อาคารอเนกประสงค์  บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๗,๑๐ ตำบล
โนนกลาง อำเภอสำโรง  จังหวัดอุบลราชธานี 

นายกิตติ์อนันต์  โคตพิลา 

๘. กศน.ตำบลบอน อาคารศูนย์ทอผ้าไหมบ้านบอน หมู ่ที ่ ๑ ตำบลบอน 
อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี 

นางสาวกุลนันทร์ เชยประทุม 
 

๙. กศน.ตำบลขามป้อม อาคารสภาตำบล(หลังเก่า) บ้านคำก้าว หมู่ ๗  
ตำบลขามป้อมอำเภอสำโรง  จังหวัดอุบลราชธานี 

นางเรวดี  วงษ์ชมภู 

 

๙.๑.๒   ศูนย์การเรียนชุมชน 
 
 

ที ่
ศูนย์การเรียน/สถานที่
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ที่ตั้ง ผู้รับผิดชอบ 

๑. ศูนย์การเรียนชุมชน
บ้านบุ่ง 

ศาลากลางบ้านบ้านบุ่ง หมู่ที่ ๔ ตำบลโนนกาเล็น 
อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี 

นางสาวพรปวีณ์ พุฒพวง 

๒. ศูนย์การเรียนชุมชน
บ้านดอนพิกุล 

ศาลาประชาคม บ้านดอนพิกุลหมู่ที่ ๑๑  
ตำบลโคกก่อง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี 

นางสาวอัญชลี ทองสา 
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ที ่
ศูนย์การเรียน/สถานที่
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ที่ตั้ง ผู้รับผิดชอบ 

๓. ศูนย์การเรียนชุมชน
สำโรง 

อาคาร กศน.ตำบล หมู่ที่ ๙ ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง  
จังหวัดอุบลราชธานี 

นางสาวอังศิยานัณฌ์ วงศ์ชาลี   

๔. ศูนย์การเรียนชุมชน
บ้านคำสว่าง 

ศาลากลางบ้านคำสว่าง หมู่ที่  ๘ ตำบลค้อน้อย  
อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี 

นางสาวจันทร์จิรา บุญลา 

๕. ศูนย์การเรียนชุมชน
บ้านสระดอกเกษ 

ศาลากลางบ้านสระดอกเกษ บ้านสระดอกเกษ หมู่ที่ ๗ 
ตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี 

นางสาวนิหลัน สีมาคำ 

 
 

๙.๑.๓  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

 

ที ่ ชื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่อยู่ 
ความสามารถและ

ประสบการณ์ 
๑. นายดวง  วังสาลุน ๖๕ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองไฮ  อำเภอสำโรง  จังหวัด

อุบลราชธานี   
ด้านวรรณศิลป์   

๒. นายปิยทัศน์  ทัศนิยม 
 

๓๐ หมู่ที่ ๑ ตำบลโนนกลาง อำเภอสำโรง  จังหวัด
อุบลราชธานี   

การปลูกพืชผักปลอดสารพิษ 
ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๓. นายโจม  ศรีสุข   ๑๐ หมู่ที่ ๒ บ้านทรายทอง ต.ค้อน้อย 
อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี   

ด้านหัตถกรรม  
การจักสานจากไม้ไผ่ 

๔. นายผิว  แก้วระดาษ  
และ นายสมยศชัย กุลแก้ว 

๘๑ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองเทา ตำบลสำโรง  
อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี   

ด้านการสืบสานศิลปวัฒนธรรม
ไทย การแสดงหนังปาโมทัย 

๕. นางแส่ง  ดาวัน         ๕๕  บ้านแกนาคำ  ตำบลโคกก่อง อำเภอสำโรง 
จังหวัดอุบลราชธานี   

ด้านหัตถกรรม การจักสาน
หมวกจากใบตาล 

๖. นางหนูกรณ์  ยุภา ๒๐๗ หมู่ที่ ๗ บ้านโพนงาม ตำบลโนนกาเล็น อำเภอ
สำโรง จังหวัดอุบลราชธานี   

แหล่งสาธิตการทำหมอนขิด 

๗. นางคำปุย  บุสภาค ๘๗ หมู่ที่ ๒ ตำบลขามป้อม อำเภอสำโรง จังหวัด
อุบลราชธานี 

การทอผ้าขาวม้า 

๘. นางสวย  เอกา บ้านบอน หมู่ที่ ๑ ตำบลบอนอำเภอสำโรง จังหวัด
อุบลราชธานี 

ด้านการทอผ้ากาบบัว 

๙. พระครูปภาตจันทคุณ เจ้าคณะอำเภอสำโรง วัดบ้านหว้าน ตำบลสำโรง 
อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี 

ด้านศาสนาและวัฒนธรรม 

๑๐. พระครูจันทกิจจาทร หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง  
จังหวัดอุบลราชธานี  

ปรัชญา  ศาสนา  และประเพณี 
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ที ่ ชื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่อยู่ 
ความสามารถและ

ประสบการณ์ 
๑๑. นายอุดร  บรมณี บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองไฮ 

อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี  
ด้านเกษตรกรรม 

๑๒. นายบุญสี  สีทา บ้านหนองไฮ เลขที่ ๗๕ หมู่ที่ ๑ 
ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี  

สืบสานประเพณีบายศรีสู่ขวัญ 
อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม 

๑๓. นายจันทร์  บุตรโท บ้านน้ำเกลี้ยง  หมู่ที่ ๒  ตำบลหนองไฮ 
อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี  

พานบายศรีสู่ขวัญ และหมอยา
พ้ืนบ้าน 

๑๔. นางพันธ์  บุญสาลี   บ้านหนองบัว  หมู่ที่ ๔  ตำบลหนองไฮ 
อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี  

ประเพณีอีสาน  
ทำพานบายศรีสู่ขวัญ 

๑๕. นางปี  กันยาสาย   บ้านหนองบัว  หมู่ที่ ๔  ตำบลหนองไฮ 
อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี  

ประเพณีอีสาน 
ทำพานบายศรีสู่ขวัญ      

๑๖. นายบุญมี  พรมลุน บ้านหนองบัว บ้านเลขที่ ๓๕ หมู่ที่ ๔ 
ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี  

ประเพณีอีสาน  
ทำพานบายศรีสู่ขวัญ 

๑๗. นายดำ  เดชอุดม   บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๔  ตำบลหนองไฮ 
อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี  

ประเพณีอีสาน เป่าแคน 

๑๘. นายทวีชัย   ทาระศรี       เลขที่ ๓๔ หมู่ ๘ ตำบลขามป้อม  อำเภอสำโรง  
จังหวัดอุบลราชธานี  

หัตถกรรม 

๑๙. นายโชคชัย พงษ์สุวรรณ       เลขที่ ๑๖ หมู่ ๑ ตำบลขามป้อม อำเภอสำโรง  
จังหวัดอุบลราชธานี    

เกษตรกรรม 

๒๐. นายขาน  คำหลอม       เลขที่ ๒๗ หมู่ ๖ ตำบลขามป้อม อำเภอสำโรง  
จังหวัดอุบลราชธานี    

หัตถกรรม 

๒๑. นางนารี  สิมาวัน       เลขที่ ๑๐๗ หมู่ ๒ ตำบลขามป้อม  
อำเภอสำโรง  จังหวัดอุบลราชธานี  

หัตถกรรม 

๒๒. หลวงพ่อสุพัฒน์เตชพโล วัดป่าประนิมิต หมู่ ๓ ตำบลขามป้อม   
อำเภอสำโรง  จังหวัดอุบลราชธานี  

การแพทย์แผนไทย,ศาสนา 
 

๒๓. นางสมัย สิงห์ศักดา เลขที่  ๑๒๙  หมู่  ๑  ตำบลสำโรงอำเภอสำโรง  
จังหวัดอุบลราชธานี   

ศิลปกรรม (พานบายสี) 

๒๔. นายกีบุดสีนนท์   เลขที่  ๗๙  หมู่  ๒  ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง  
จังหวัดอุบลราชธานี   
 

หัตถกรรม (เฟอร์นิเจอร์ไม้) 

๒๕. นายกิตติศักดิ์ กอบเกื้อ   เลขที่  ๑๘๓  หมู่  ๓  ตำบลสำโรง  อำเภอสำโรง  
จังหวัดอุบลราชธานี   

เกษตรกรรม (เห็ดฟาง) 
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ที ่ ชื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่อยู่ 
ความสามารถและ

ประสบการณ์ 
๒๖. นางยุภา บุญสิงห์   เลขที่  ๘๒  หมู่  ๔  ตำบลสำโรง  อำเภอสำโรง  

จังหวัดอุบลราชธานี   
หัตถกรรม (สานแห) 

๒๗. นายสมยศชัย กุลแก้ว   เลขที่  ๘๑  หมู่  ๕  ตำบลสำโรง  อำเภอสำโรง  
จังหวัดอุบลราชธานี   

ภาษาและวรรณกรรม  
(หนังปาโมทัย) 

๒๘. นางทอง ใจภักดี   เลขที่  ๑๐  หมู่  ๖  ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง  
จังหวัดอุบลราชธานี   

หัตถกรรม (หมวกใบตาล) 

๒๙. นายเสริฐ  หนองเหล็ก   เลขที่  ๒๗  หมู่  ๗  ตำบลสำโรง  อำเภอสำโรง  
จังหวัดอุบลราชธานี   

ศิลปกรรม (ครูมวยไทย) 

๓๐. นางคูณมี  วรรณเวช   เลขที่  ๓๓  หมู่  ๘  ตำบลสำโรง  อำเภอสำโรง  
จังหวัดอุบลราชธานี   

หัตถกรรม(สานก่องข้าวเหนียว) 

๓๑. นางสังวาล จันทพวง   เลขที่  ๒๘  หมู่  ๙  ตำบลสำโรง  อำเภอสำโรง  
จังหวัดอุบลราชธานี   

ภาษาและวรรณกรรม 
 

๓๓. นายนิยม  บุญสุข   เลขที่  ๒๙  หมู่  ๑๐  ตำบลสำโรง  อำเภอสำโรง  
จังหวัดอุบลราชธานี   

หัตถกรรม (สานแห) 

๓๔. นายสุบิน ใจภักดี   เลขที่  ๒  หมู่  ๑๑  ตำบลสำโรง  อำเภอสำโรง  
จังหวัดอุบลราชธานี   

หัตถกรรม (สานแห) 

๓๕. นายลิน  สิมาทอง   เลขที่  ๑๗๔  หมู่  ๑๒  ตำบลสำโรง  อำเภอสำโรง  
จังหวัดอุบลราชธานี   

เกษตรกรรม  
(เกษตรผสมผสาน) 

 
 

๙.๑.๔  แหล่งเรียนรู้อื่น 
 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู้ ที่ตั้ง 
๑. ศูนย์เรียนรู้โรงเรียนพระปริยัติธรรม  ศูนย์ศึกษาธรรม หมู่ที่ ๑วัดบ้านหนองไฮ ตำบลหนองไฮ 
๒. ศูนย์เรียนรู้กลุ่มทอผ้าไหมบ้านบอน   ทอผ้าไหม หมู่ที่ ๑ บ้านบอน ตำบลบอน  
๓. ศูนย์เรียนรู้กลุ่มจักสานจากเตยหนาม จักสาน หมู่ที่ ๔ บ้านคุ้ม ตำบลโคกสว่าง 
๔. ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มทอผ้าขาวม้า   ทอผ้าขาวม้า หมู่ที่ ๒ บ้านขามป้อม ตำบลขามป้อม 
๕. ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มการทำหมวกใบตาล   สานหมวกใบตาล หมู่ที่ ๒ บ้านแกนาคำ ตำบลโคกก่อง 
๖. ศูนย์การเรียนรู้วัดอูบมุง    โบราณสถาน หมู่ที่ ๒ บ้านอูบมุง ตำบลโคกสว่าง 
๗. ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มทอสื่อใบเตย   ทอเสื่อใบเตย หมู่ที่ ๒ บ้านทรายทอง ตำบลค้อน้อย 
๘. ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มเก็บลายหมอนขิด ลายหมอนขิด หมู่ที่ ๘ บ้านโพนเมือง ตำบลโนนกาเล็น 
๙. ศูนย์การเรียนรู้การทำหนังปาโมทัย ปาโมทัย หมู่ที่ ๕ บ้านหนองเทา ตำบลสำโรง  
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ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู้ ที่ตั้ง 
๑๐. วัดป่าประชานิมิต ศาสนา หมู่ที่ ๓ บ้านโนนแคน ตำบลขามป้อม  
๑๑. วัดบ้านหว้าน ศาสนา หมู่ที่ ๒ บ้านหว้าน ตำบลสำโรง 
๑๒. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร

ทฤษฏีใหม่ประจำตำบลขามป้อม 
เกษตรธรรมชาติ หมู่ที่ ๑ ตำบลขามป้อม อำเภอสำโรง  

จังหวัดอุบลราชธานี    
๑๓. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร

ทฤษฏีใหม่ประจำตำบลโคกก่อง 
เกษตรธรรมชาติ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโคกก่อง อำเภอสำโรง  

จังหวัดอุบลราชธานี    
๑๔. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร

ทฤษฏีใหม่ประจำตำบลโคกสว่าง 
 

เกษตรธรรมชาติ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง  
จังหวัดอุบลราชธานี    

๑๕. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร
ทฤษฏีใหม่ประจำตำบลบอน 

เกษตรธรรมชาติ หมู่ที่ ๑ ตำบลบอน อำเภอสำโรง   
จังหวัดอุบลราชธานี    

๑๖. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร
ทฤษฏีใหม่ประจำตำบลโนนกาเล็น 

เกษตรธรรมชาติ หมู่ที่ ๔ ตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง  
จังหวัดอุบลราชธานี    

๑๗. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร
ทฤษฏีใหม่ประจำตำบลสำโรง 

เกษตรธรรมชาติ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง  
จังหวัดอุบลราชธานี    

๑๘. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร
ทฤษฏีใหม่ประจำตำบลโนนกลาง 

เกษตรธรรมชาติ หมู่ที ่๑ ตำบลโนนกลาง อำเภอสำโรง  
จังหวัดอุบลราชธานี    

๑๙. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร
ทฤษฏีใหม่ประจำตำบลหนองไฮ 

เกษตรธรรมชาติ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง  
จังหวัดอุบลราชธานี    

๒๐. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร
ทฤษฏีใหม่ประจำตำบลค้อน้อย 

เกษตรธรรมชาติ หมู่ที่ ๔ ตำบลค้อน้อย อำเภอสำโรง  
จังหวัดอุบลราชธานี    

 

๙.๒  ภาคีเครือข่าย 
 

ที ่ ชื่อเครือข่าย กิจกรรมที่ร่วมจัด 
๑. โรงเรียนบ้านสำโรง - โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของ

พระมหากษัตริย์ไทย สำหรับนักศึกษา กศน.อำเภอสำโรง 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  

- การสอบวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียน  
๒. โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร - การสอบวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียน/วิทยากรสอนเสริม  
๓. องค์การบริหารส่วนตำบลทุกตำบล

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน (และหน่วยงาน
ราชการในอำเภอสำโรง) 

- โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต สืบสานประเพณี
ไทย สานสัมพันธ์ วันสงกรานต์ ผู้สูงอายุ กศน.อำเภอสำโรง 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
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ที ่ ชื่อเครือข่าย กิจกรรมที่ร่วมจัด 
- โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ชุมชนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงและการเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ ระยะที่ ๑ 

- โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและการเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ ระยะที่ ๒ 

- โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน : ศึกษาดูงาน 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ตามวิถีพอเพียงอย่างยั่งยืน 
และม่ันคง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

- โครงการคาราวานส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่สู่ชุมชน “ชวนน้อง
อ่านศาสตร์พระราชา” สำโรง เมืองสำราญ อ่านทุกวัน ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ 

- โครงการค่ายพัฒนาผู้เรียนด้านการส่งเสริมรักการอ่านในชุมชน 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

๔. ศูนย์บริการวิชาการท่ี ๖ 
จังหวัดอุบลราชธานี 

- โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน : ศึกษาดู
งาน/อบรมเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชนด้านการอนุรักษ์พลังงาน
ทดแทนและการเรียนรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ 

๕. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา 
อุบลราชธานี 

- โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน : เข้าค่ายวิทยาศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

 

๑๐.เกียรติยศ  ชื่อเสียง  และผลงาน/โครงการดีเด่นของสถานศึกษา 
 

ปี พ.ศ. ชื่อ ผลงาน หน่วยงาน ชื่อผู้ได้รับ/
สถานศึกษา 

๑๕ สิงหาคม 
๒๕๕๗ 

สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ
การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ประจำปี ๒๕๕๖ 

กระทรวงศึกษาธิการ กศน.อำเภอสำโรง 

๒๖ สิงหาคม 
๒๕๕๗ 

ได้รับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม 
(พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ ) 

การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

สำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา สมศ. 
(องค์การมหาชน) 

กศน.อำเภอสำโรง 
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ปี พ.ศ. ชื่อ ผลงาน หน่วยงาน ชื่อผู้ได้รับ/
สถานศึกษา 

๓๐ ธันวาคม 
๒๕๕๑ 

ได้รับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสอง 
(พ.ศ.๒๕๔๙ – ๒๕๕๓ ) 

การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

สำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา สมศ. 
(องค์การมหาชน) 

กศน.อำเภอสำโรง 

๒๕๕๘ ได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. 
ปีการศึกษา ๒๕๕๗  สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพ

ติดและอบายมุข กระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงศึกษาธิการ กศน.อำเภอสำโรง 

๒๕๕๙ จัดดำเนินโครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ สู่ 
“อุบลราชธานีนครแห่งการอ่าน” กศน.อำเภอสำโรง 

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

กศน.อำเภอสำโรง กศน.อำเภอสำโรง 

๒๕๖๐ นักศึกษาได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชน
แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ 

สภาสังคมสงเคราะห์แห่ง
ประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ 

นายธนศักดิ์ ปาคำ
ทอง 

กศน.อำเภอสำโรง 
 

      ๑) ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙) 
 ๑.๑.)  ผลการประเมินคุณภาพภายในภาพรวมของสถานศึกษา 

มาตรฐาน ค่าน้ำหนัก 
ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน ผู้รับบริการ ๓๕ ๓๑.๗๘ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๒ คุณภาพการจัดการศึกษา/การให้บริการ ๒๕ ๒๒.๗๐ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๓ การบริหารการศึกษา ๑๐ ๙.๗๕ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๔ การประกันคุณภาพการศึกษา ๑๐ ๙.๗๙ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๕ อัตลักษณ์ของสถานศึกษา ๑๐ ๘.๗๐ ดี 
มาตรฐานที่ ๖ มาตรการส่งเสริม ๑๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 

รวมคะแนนโดยภาพรวมของสถานศึกษา ๑๐๐ ๙๒.๗๒ ดีมาก 
 

๑.๒.)  ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษารายมาตรฐาน 
 

มาตรฐาน 
น้ำหนัก
(คะแนน) 

ระดับคุณภาพ 
คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน ผู้รับบริการ ๓๕ ๓๑.๗๘  ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ ๑.๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๓ ๒.๖๐ ดี 
ตัวบ่งชี้ ๑.๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ๓ ๒.๙๑ ดีมาก 
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มาตรฐาน 
น้ำหนัก
(คะแนน) 

ระดับคุณภาพ 
คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ ๑.๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๓ ๒.๕๗ ดี 
ตัวบ่งชี้ ๑.๔ ผู้เรียนคิดเป็น/ทำเป็น ๓ ๒.๖๘ ดี 
ตัวบ่งชี้ ๑.๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๐ ๘.๙๓ ดี 
ตัวบ่งชี้ ๑.๖ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง ๕ ๔.๕๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ ๑.๗ ผู้เรียนมีงานทำหรือมีรายได้เสริม มีทักษะในการทำงาน
สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต           

๕ ๔.๖๗ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ ๑.๘ ความพึงพอใจต่อการให้บริการการศึกษาตามอัธยาศัย ๓ ๒.๘๗ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๒ คุณภาพการจัดการศึกษา/การให้บริการ ๒๕ ๒๒.๗๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ ๒.๑ คุณภาพของหลักสูตร ๔ ๓.๖๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ ๒.๒ คุณภาพของครูและผู้สอนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๔ ๓.๒๐ ดี 
ตัวบ่งชี้ ๒.๓ คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู  
               และผู้สอนที่เน้นผู้เรียนและผู้รับบริการเป็นสำคัญ 

๔ 
๓.๖๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ ๒.๔ คุณภาพผู้สอน/วิทยากรสอนการศึกษาต่อเนื่อง ๓ ๓.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ ๒.๕ คุณภาพสื่อที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและผู้รับบริการ ๓ ๒.๗๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ ๒.๖ คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ๕ ๓.๖๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ ๒.๗ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ๓ ๓.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๓ การบริหารการศึกษา ๑๐ ๙.๗๕ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ ๓.๑ คุณภาพการบริหารสถานศึกษา ๒ ๒.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ ๓.๒ ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ ๒ ๒.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ ๓.๓ ผลการบริหารความเสี่ยง ๒ ๑.๗๕ ดี 
ตัวบ่งชี้ ๓.๔ ผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร ๒ ๒.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ ๓.๕ ผลการปฏิบัติตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา ๒ ๒.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๔ การประกันคุณภาพการศึกษา ๑๐ ๙.๗๙ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ ๔.๑การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ๕ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ ๔.๒การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด ๕ ๔.๗๙ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๕ อัตลักษณ์ของสถานศึกษา ๑๐ ๘.๗๐ ดี 
ตัวบ่งชี้ ๕.๑ ผลการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญาพันธกิจและ
วัตถุประสงค์การจัดตั้งสถานศึกษา 

๕ ๔.๓๕ ดี 

ตัวบ่งชี้ ๕.๒ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา 
 

๕ ๔.๓๕ ดี 
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มาตรฐาน 
น้ำหนัก
(คะแนน) 

ระดับคุณภาพ 
คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๖ มาตรการส่งเสริม ๑๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ ๖.๑ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน
รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความยั่งยืนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
ทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

๕ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ ๖.๒ ผลที่เกิดจากการส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชน 

๕ ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐ ๙๒.๗๒ ดีมาก 
 
 
 
 
 

      ๒) ผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
          (ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) 

๒.๑.)  ผลการประเมินคุณภาพในภาพรวมของสถานศึกษา 
 

มาตรฐาน 
ผลการประเมินระดับมาตรฐาน  

๑๗-๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ ๓๕.๐๐ ๓๑.๔๕ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๒ คุณภาพการจัดการศึกษา / การให้บริการ ๒๕.๐๐ ๒๓.๐๐ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๓ การบริหารการศึกษา ๑๐.๐๐ ๙.๑๐ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๔ การประกันคุณภาพการศึกษา ๑๐.๐๐ ๙.๔๕ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๕ อัตลักษณ์ของสถานศึกษา ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๖ มาตรการส่งเสริม ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 

ค่าเฉลี่ยของผลการประเมิน ๖ มาตรฐาน ๑๐๐.๐๐ ๙๓.๐๐ ดีมาก 
๒.๒.)  ผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัดรายมาตรฐาน 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

ผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา 
โดยต้นสังกัด 

ระดับคะแนน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ ๓๑.๔๕ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๓.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

๒.๘๐ ดีมาก 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

ผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา 
โดยต้นสังกัด 

ระดับคะแนน ระดับคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๒.๗๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น ๒.๖๕ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๘.๑๐ ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง ๔.๗๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๗ผู้เรียนมีงานทำหรือมีรายได้เสริม มีทักษะในการทำงานสามารถ
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

๔.๕๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๘ความพึงพอใจต่อการให้บริการการศึกษาตามอัธยาศัย ๓.๐๐ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๒ คุณภาพการจัดการศึกษา/การให้บริการ ๒๓.๐๐ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ คุณภาพของหลักสูตร ๓.๒๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ คุณภาพของครู ๔.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ๓.๘๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ คุณภาพผู้สอน/วิทยากร การศึกษาต่อเนื่อง ๒.๔๐ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕ คุณภาพสื่อที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและผู้รับบริการ ๓.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๖ คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย   ๓.๖๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๗ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ๓.๐๐ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๓ การบริหารการศึกษา ๙.๑๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ คุณภาพของการบริหารสถานศึกษา ๒.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ ๑.๖๕ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ ผลการบริหารความเสี่ยง ๑.๖๐ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔ ผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา ๒.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๕ ผลการปฏิบัติตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา ๑.๘๕ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๔ การประกันคุณภาพการศึกษา ๙.๔๕ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ๔.๖๕ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒ การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด ๔.๘๐ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๕ อัตลักษณ์ของสถานศึกษา ๑๐.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ ผลการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา พันธกิจ 
และวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถานศึกษา 

๕.๐๐ ดีมาก 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

ผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา 
โดยต้นสังกัด 

ระดับคะแนน ระดับคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 
 

๕.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๖ มาตรการส่งเสริม ๑๐.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐานรักษา
มาตรฐานและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษา 
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒ ผลที่เกิดจาการส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชน 

๕.๐๐ ดีมาก 

ผลการประเมินโดยภาพรวมของสถานศึกษา ๙๓.๐๐ ดีมาก 
 
 
 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

จากการประเมินตนเอง จากการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด 
สถานศึกษาควรจัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ และจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้
สอดคล้องครอบคลุมกับเนื้อหาแต่ละระดับการศึกษา 
และสถานศ ึกษาควรจ ัดเก ็บข ้อม ูลสถ ิต ิและการ
ดำเนินการเปรียบเทียบค่าร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนที ่มี
การทดสอบระดับชาติในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ือ
เป็นข้อมูลปัจจัยที่ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนสูงขึ้น 
 

สถานศึกษาควรดำเนินการปรับพื ้นฐานผู ้เร ียน จัด
กิจกรรมสอนเสริม ควรใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ แก้ไขปัญหา
ครูผู ้สอนที่จบไม่ตรงในรายวิชาหลัก ใช้สื ่อเทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนให้มากขึ้น 

สถานศึกษาควรให้การอบรมพัฒนาครูและผู้สอนให้มี
ท ั กษะและเทคน ิคการถ ่ ายทอดความร ู ้ การจั ด
กระบวนการเรียนรู ้ตามหลักสูตร  ส่งเสริมให้มีและ
ผ ู ้สอนว ัดผลประเมินที ่หลากหลาย สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร ให้ครูและผู้สอนร่วมติดตาม
ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพ่ือใช้เป็นข้อมูล

สถานศึกษาควรมีการติดตามผู้เรียน/ผู้รับบริการที่สำเร็จ
หลักสูตรไปแล้วว่านำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนิน
ชีวิตประจำวัน และประกอบอาชีพหรือไม่ 
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จากการประเมินตนเอง จากการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด 
ย้อนกลับในการวางแผนให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียนเป็นรายคน 
สถานศึกษาควรวิเคราะห์การบริหารความเสี่ยงโดยจัด
เรียงลำดับความสำคัญเร่งด่วน เพื่อนำมาวางแผนจัดทำ
แผนบริหารความเสี่ยงสู่การควบคุมเพื่อให้เกิดความ
คุ้มค่าต่อการบริหารต่อไป 

สถานศึกษาควรเน้นการดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้
เป็นไปตามวงจรคุณภาพ PDCA และนำผลมาปรับปรุง
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

สถานศึกษาควรมีการวางแผนและดำเนินงานระบบการ
ประกันคุณภาพภายในอย่างครบวงจรโดยมีการวางแผน
งานพัฒนาที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี ้ตามมาตรฐานของ
สถานศึกษา นำตัวบ่งชี ้มากำหนดเป็นเป้าหมายใน
แผนงานพัฒนาอย่างชัดเจน ให้มีแผนงานหรือโครงการ
พัฒนาตอบสนองครอบคลุมในทุกตัวบ่งชี้ มีการกำหนด
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จและเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม มี
ระบบพัฒนา ส่งเสริมทางวิชาการ และควรได้รับการ
ประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัดทุกปี 

สถานศ ึกษาควรพ ัฒนาหล ักส ูตรสถานศ ึกษาให้
สอดคล้องกับเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

สถานศึกษาควรมีการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่าง
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย จะต้องสะท้อนให้
เห็นคุณภาพของผู้เรียน/ผู้รับบริการ  และผู้บริหาร ครู 
บุคลากร ชุมชน และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการ
กำหนดจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของ
สถานศึกษารวมทั้งกำหนดแผนปฏิบัติงาน โดยได้รับการ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 

ครูควรได้รับการพัฒนาการจัดทำแผนการเรียนรู้ การทำ
วิจัยชั้นเรียน การประเมินโครงการตามสภาพจริง 

สถานศึกษาควรตรวจสอบเอกสาร วิเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศ ข้อเสนอแนะจากการประเมินที่เกี่ยวข้องใน
การจัดทำแผน โครงการ  และควรส่งเสริมสนับสนุน 
กระตุ้นให้ชุมชนได้ต่อยอดความรู้อย่างต่อเนื่อง มีการ
กำกับติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 

สถานศึกษาควรจัดทำแผนและการรายงานผลการ
บริหารความเสี ่ยงในการบริหารและจัดการศึกษาทั้ง
ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกทุกปีงบประมาณ 

 สถานศ ึกษาควรกำหนดมาตรฐานและต ั วช ี ้ วั ด
ความสำเร็จด้านการจัดการศึกษาให้ชัดเจน สะท้อน
คุณภาพของผู้เรียน/ผู้รับบริการได้จริง 
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ผลการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) 
  สถานศึกษาได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง วันที่ ๒-๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมินระดับตัวบ่งช้ี 

ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
๑. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๑๐.๐๐ ๙.๖๒ ดีมาก 

๒. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๘๒ ดีมาก 

๓. ผู้เรียนมีความใฝ่รู้  และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๙.๗๒ ดีมาก 

๔. ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น ๑๐.๐๐ ๙.๕๙ ดีมาก 

๕. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๑๕.๓๙ ดี 

๖. ประสิทธิ์ผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ๑๐.๐๐ ๘.๖๗ ดีมาก 

๗. ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๓๐ ดี 

๘. พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา/ต้นสังกัด ๕.๐๐ ๔.๔๙ ดีมาก 

รวมคะแนนการประเมินกลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน : ๘๐.๐๐ ๗๑.๖๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
๙. ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ  

และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

๑๐. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์

ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

รวมคะแนนการประเมินกลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ :  ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
๑๑. ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ 

     สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

๑๒. ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษา

มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับแนวทางการ

ปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๔.๖๗ ดี 

รวมคะแนนการประเมินกลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม : ๑๐.๐๐ ๙.๖๗ ดีมาก 
รวมคะแนนการประเมินทุกตัวบ่งชี้ : ๑๐๐.๐๐ ๙๑.๒๗ ดีมาก 
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามตามมาตรฐานกฎกระทรวงฯ  
 

มาตรฐานกฎกระทรวง/ตัวบ่งช้ี 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 

๒-๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

ด้านที่ ๑  ผลการจัดการศึกษา / ๑-๕ และ ๙-๑๑ ๔.๗๘ ดีมาก 

ด้านที่ ๒  การบริหารจัดการศึกษา / ๗ และ ๑๒ ๔.๔๙ ดี 

ด้านที่ ๓  การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / ๖ ๔.๓๔ ดี 

ด้านที่ ๔  การประกันคุณภาพภายใน / ๘ ๔.๔๙ ดี 
 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 
            ๑. สถานศึกษาควรจัดโครงการ/กิจกรรมที่ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกระดับชั้นที่ยังอยู่ใน
ระดับต่ำกว่าเกณฑ์ โดยให้ความสำคัญการการอ่าน ขยายผลให้ทุกคนมีเจตคติที่ดีต่อความรู้ที่ได้รับจากการอ่าน
หนังสือ นำความรู้จากการอ่านไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน 

๒.สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนด้านการคิด การแก้ปัญหา ฝึกให้ผู้เรียน
ได้แก้ปัญหาตามสถานการณ์ ฝึกทักษะการเป็นผู้นำ การนำเสนอความคิดของตนเองในที่สาธารณะ ทั้งการพูด 
การเขียน 
 ๓. สถานศึกษาควรส่งเสริม สนับสนุนให้ครูทุกคนได้จัดทำการศึกษาวิจัย เพื ่อพัฒนาสื ่อและ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ เรื่อง 

๔. สถานศึกษาควรดำเนินการให้ความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพ วงจร 
PDCA ด้วยการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ฝึกให้ครูทุกคนได้มีความเข้าใจในแตะละขั้นตอนที่ถูกต้องสามารถ
สร้างสรรค์ชิ้นงานที่ทำโดยความเข้าใจของตนเองได้ 

๕. สถานศึกษาควรดำเนินการรักษามาตรฐานของสถานศึกษาตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูป
การศึกษาทศวรรษที่สอง ต้องการให้ผู้บริหาร และครูเป็นครูยุคใหม่ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในแต่ละมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 
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บทที่ ๒ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสำโรง 
 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสำโรง ได้ประชุมบุคลากรเพื่อร่วมกัน

ประเมินสถานการณ์ของสถานศึกษา โดยใช้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ  (SWOT Analysis)  ใน

การกำหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมในสถานศึกษารวมทั้งโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อม

ภายนอกสถานศึกษา อันเป็นปัจจัยต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  เพื่อนำผลไปใช้ในการกำหนดทิศ

ทางการดำเนินงานของสถานศึกษา  ซึ่งได้ผลการประเมินสถานการณ์ของสถานศึกษา  ดังนี้ 

การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) 
 

จุดแข็ง 
ด้านผู้เรียน/ผู้รับบริการ 

-  ผู้เรียนมีงานทำ มีรายได้ มีทักษะและเจตคติที่ดีในการประกอบอาชีพ  

- ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของชุมชน 

- ผู้เรียน/ผู้รับบริการ มีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียนและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องสามารถคิดและแก้ปัญหาได้

อย่างเหมาะสมและหลากหลาย 

ด้านการจัดการศึกษา/การให้บริการ 
- มีศูนย์เรียนรู้ตลอดชีวิต ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่ และศูนย์

ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยแนะนำแก่ผู้เรียน/ผู้รับบริการ และประชาชนผู้สนใจทุกตำบล  

- มีสื่อท่ีเป็นประโยชน์ กิจกรรมที่หลากหลาย  ให้ผู้เรียน/ผู้รับบริการ มีโอกาสได้พัฒนา ปรับเปลี่ยนการ

ปฏิบัติตนตามวิถีชีวิต ให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในครอบครัว ชุมชน สังคม ได้อย่างมีความสุข 

ด้านการบริหารการศึกษา 
-บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานในเรื่องต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 

-ผู้บริหารเป็นผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์มาก สามารถสอนงาน และตรวจเช็คความถูกต้องของงานได้เป็น

อย่างดี  

- ผู้บริหารมีภาวะผู้นำ คือ เป็นผู้นำทางความคิด วิสัยทัศน์ การบริหาร และเป็นผู้นำทางวิชาการ กล้าตัดสินใจ

และบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 

- ผู้บริหารมีความสามารถในการถ่ายทอด และการสื่อสารที่ดี ทำให้บุคลากรทราบ ทิศทางเป้าหมาย 

วัตถุประสงค์ของการทำงาน 
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- ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตัวแทนนักศึกษา ตลอดจนคณะที่ปรึกษามีส่วนร่วมในการกำหนด

ปรัชญา วิสัยทัศน์พันธกิจ เป้าประสงค์ คำขวัญ ของสถานศึกษา  ตลอดจนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา

การศึกษาของสถานศึกษา 

- ครูบุคลากรส่วนใหญ่เป็นคนในพ้ืนที่ ทำให้สะดวกต่อการปฏิบัติงาน 

- มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณท่ีชัดเจน เบิกจ่ายได้ตรงตามหมวดประเภทของเงิน  และสามารถบริหาร
จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

- กศน.อำเภอมีวัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ท่ีเป็นเทคโนโลยี ใช้ในการดำเนินงาน อย่างเหมาะสม และ
พอเพียง 

- กศน.อำเภอมีอาคาร สถานที่ ที่ทำงานเป็นเอกเทศ แยกเป็นสัดส่วน มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม 
- มีวัสดุในท้องถิ่นเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพอย่างหลากหลาย

ส่งผลให้เกิดการลดต้นทุนในการผลิตแก่กลุ่มอาชีพจักสาน และงานประดิษฐ์ เช่น ใบเตยหนาม, ใบตาล, ไม้ไผ่ 
ฯลฯ 

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
-  มีการประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในทุกกิจกรรม  เพื่อกระตุ้น ส่งเสริม ให้ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ได้นำเทคนิคการดำเนินงาน P-D-C-A  มาใช้พัฒนางานทุกโครงการ 
ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
- ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียนและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องสามารถคิดและแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
- มีอัตลักษณ์ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป็นที่ยอมรับของชุมชน 
- มีผู้เรียนสามารถนำความรู้ความสามารถท่ีมีไปใช้ในการสร้างชื่อเสียงให้กับหน่วยงานและชุมชน 

ด้านมาตรการส่งเสริม 
- มีการติดต่อ ประสานงานกับอาสาสมัคร กศน. หน่วยงานภาคีเครือข่ายอย่างหลากหลายและเต็ม

พ้ืนที ่
-กศน.อำเภอสำโรง มีการติดต่อประสานงานการจัดกิจกรรม ให้หน่วยงานภาคี เครือข่าย ผู้นำท้องถิ่น/

ชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ทุกครั้ง เพื่อประสานบูรณาการการจัดกิจกรรม และ ใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
 

จุดอ่อน 
ด้านผู้เรียน/ผู้รับบริการ 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาหลักของนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานค่อนข้างต่ำ และควรได้รับการพัฒนา
ต่อไป 
ด้านการจัดการศึกษา/การให้บริการ 
- ขาดการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
- กศน.ตำบลยังขาดความเป็นเอกเทศ และอุปกรณ์เทคโนโลยียังไม่เพียงพอ 
- นักศึกษาบางส่วนที่ประกอบอาชีพ ไม่ค่อยมีเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม กศน. 
โอกาส 
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-มีภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งพร้อมส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอย่างต่อเนื่อง 
-ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ผู้เรียน/ผู้รับบริการสามารถศึกษาค้นคว้าได้ทุกพ้ืนที่(ครบทุกตำบล) 
- มียุทธศาสตร์และจุดเน้นในการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. ที่ครอบคลุมภารกิจในชุมชน 
- มีนโยบายในการเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ 
- มีความพร้อมในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติในการการปฏิรูปประเทศเพ่ือความม่ันคง มั่งค่ัง และ
ยั่งยืน 
- มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และมีความพร้อมในการให้บริการ 
อุปสรรค 
- เส้นทางการคมนาคม การสื่อสารในบางพ้ืนที่  ยังไม่ได้รับการพัฒนา ขาดความสะดวก และความรวดเร็ว ใน
การเดินทาง และติดต่อสื่อสาร 
 
วิสัยทัศน์  กศน.อำเภอสำโรง 
“กศน.อำเภอสำโรง มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตให้กับประชาชนมี

ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

ปรัชญา 
“สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   สู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง” 
อัตลักษณ์  
“ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน”   
เอกลักษณ์  
“ดำเนินวิถีชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ค่านิยม   
“เพ่ิมการอ่าน ทำงานบรรลุวัตถุประสงค์ มุ่งตรง TEAMWINS” 
วัฒนธรรมองค์กร    
“เคารพพ่ี มีน้ำใจ ห่วงใยน้อง พร้อมทำงานเป็นทีม” 

พันธกิจ 
 1. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ เพ่ือยกระดับการศึกษา 
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมทุกช่วงวัย และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
บริบททางสังคม และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 2. ส่งเสริมสนับสนุน และประสานภาคีเครือข่าย ในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งการดำเนินกิจกรรมของศูนย์การเรียนและแหล่ง  
การเรียนรู้อ่ืน ในรูปแบบต่างๆ  
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 3. ส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง 
 4. พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื ่อและนวัตกรรม การวัดและประเมินผล  
ในทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน 
 5. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่
มีคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 1. ประชาชนทุกช่วงวัยเข้าถึงการบริการการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งการ
เรียนรู้ 
ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ตามสภาพปัญหา
และความต้องการของแต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่าง
ทั่วถึงและ 
เท่าเทียม       

 1. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
กิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย 
ทุกหลักสูตร/กิจกรรมตามสภาพปัญหาและความ
ต้องการของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย  
2. ร้อยละของชุมชน/หมู่บ้านที่ได้รับบริการ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อย่างน้อย  
3 กิจกรรม 

  2. ประชาชนได้รับการยกระดับการศึกษา มี
คุณลักษณะพื้นฐานของการเป็นพลเมืองไทย และมี
ทักษะการชีวิต 
ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีงานทำ มีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ร่วมกันใน
สังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุขตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 1. ร้อยละของผู้เรียน/ผู้รับบริการที่มีคุณลักษณะ
พ้ืนฐานของการเป็นพลเมืองไทย และมีทักษะการ
ชีวิต 
ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ และมีส่วนร่วมใน
การช่วยเหลือ/พัฒนาชุมชน สังคม 
 
 
  2. ร้อยละของผู้เรียน/ผู้รับบริการที่ผ่านการเข้าร่วม
กิจกรรมการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ดำรงชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ร่วมกันใน
สังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีความสุขและภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทย 
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  3. ร้อยละของประชาชนที่ผ่านการฝึกอาชีพ/การ
พัฒนาทักษะอาชีพ สามารถนำความรู้ไปประกอบ
อาชีพหรือพัฒนาอาชีพได้ 
  4. ร้อยละของประชาชนวัยแรงงานที่ได้รับการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพพ้ืนฐาน ตามความต้องการ
ของตลาดแรงงานในพ้ืนที่และภูมิภาค 
  5. ร้อยละของประชากรวัยแรงงานทีสำเร็จ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป 
  6. จำนวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการยกระดับมาตรฐาน
สู่วิสาหกิจชุมชน 
  7. ร้อยละของชุมชนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินเป็นชุมชนคุณธรรม 

   3. ประชาชนทุกช่วงวัยมีจติสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม  
มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาพอเพียงสู่การปฏิบัติสามารถปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถพัฒนาและใช้พลังงาน
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 1. ร้อยละของชุมชน/หมู่บ้านที่ได้รับการจัด
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือสร้างสังคมสีเขียว การ
เสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน  
 2. จำนวนองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมด้าน
การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 
 3. ร้อยละของผู้เรียน/ผู้รับบริการที่มีความรู้เกี่ยวกับ 
ภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สามารถปรับตัวเพ่ือ
ลดความเสียหายและดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข 
 4. ร้อยละของผู้เรียน/ผู้รับบริการมีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความตระหนักในความสำคัญของการ
สร้างสังคมสีเขียว และมีส่วนร่วมในการรักษา
สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชน  
 5. จำนวนหมู่บ้านต้นแบบด้านการบริหาร
สิ่งแวดล้อม/พลังงาน/การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
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   4. ประชาชนทุกช่วงวัยมีนิสัยรักการอ่านและการ
เรียนรู้ เป็นสังคมแห่งการอ่านและการเรียนรู้ เมือง
น่าอยู่ ทันสมัย 

 1. เด็กปฐมวัย 0 - 6 ปี อ่านหนังสือออกก่อนเข้า
อนุบาล 
 2. อัตราการอ่านหนังสือของประชาชนเพิ่มขึ้น 
 3. ประชาชนทุกช่วงวัยมีนิสัยรักการอ่านเพิ่มข้ึน 
 4. ประชาชนมีทักษะในการสืบค้นข้อมูล และ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างมีวิจารณญาณ 
 5. ประชาชนนำความรู้จากการอ่านมาพัฒนา
คุณภาพชีวิตเพ่ิมข้ึน 
 6. จำนวนแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง
ให้ทันสมัย มีชีวิต 
 7. จำนวน กศน. ตำบลที่มีระบบการบริการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วขั้นต่ำ 30 Mbps และระบบ
โครงข่ายเชื่อมโยงและช่องทางการอ่านและการ
เรียนรู้ที่สะดวก รวดเร็ว 
 8. ร้อยละของ กศน. ตำบลที่มีสื่อการอ่านและการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพ เพียงพอ และครอบคลุม 
เหมาะสม 
กับประชาชนทุกช่วงวัย 
 9. จำนวนผู้รับบริการสื่อการอ่าน (สื่อที่ประชาชน
ต้องรู้ ควรรู้และน่ารู้) ในชุมชนของตนเองเพ่ิมขึ้น 

   5. ประชาชนได้รับโอกาสในการเรียนรู้ และมีเจต
คติทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
สามารถคิดวิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน รวมทั้งแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์ 

 1. ร้อยละของประชาชนวัยแรงงานที่ได้รับการ
ฝึกอบรมจากศูนย์ดิจิทัลชุมชน 
 2. ร้อยละของผู้เรียน/ผู้รับบริการที่มีศักยภาพใน
การ 
ใช้ดิจิทัลแฟลตฟอร์มเพ่ือการเรียนรู้และการสร้าง
อาชีพ 

   6. หน่วยงาน สถานศึกษาสามารถนำเทคโนโลยี
ทางการศึกษา และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการ
ยกระดับคุณภาพในการจัดการเรียนรู้และเพ่ิม
โอกาสการเรียนรู้ให้กับประชาชน 

1.ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการนำความรู้เรื่อง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ  มาใช้ในการจัด
กระบวน 
การเรียนรู้เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการ
ของกลุ่มเป้าหมาย 
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2. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอน
ทางไกลในระบบต่างๆ เช่น DLIT, DLTV,ETV 
3. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการศึกษาทางไกลผ่าน
ระบบ DLIT, DLTV,ETV 

  7. หน่วยงานและสถานศึกษาพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
และการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาและ 
พัฒนาคุณภาพชีวิต ที่ตอบสนองกับการ
เปลี่ยนแปลงบริบทด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
ตามความต้องการของประชาชนและชุมชนใน
รูปแบบที่หลากหลาย 

1. จำนวนหลักสูตรหรือสื่อออนไลน์ที่ให้บริการกับ
ประชาชน ทั้งการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตาม
อัธยาศัย 
2. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกระบวนการเรียนรู้ 
เชิงบูรณาการองค์ความรู้แบบเครือข่ายสถานศึกษา
และ 
สหวิทยาการ (Stem Education) 

  8. ชุมชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน มีส่วนร่วม
ในการจัด ส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู้ของชุมชน 

 1. จำนวนชุมชน ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนให้มีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เพ่ิมข้ึน 
 

  9. บุคลากร กศน. ทุกประเภททุกระดับได้รับการ
พัฒนาเพื่อเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการ
ปฏิบัติงานตามสายงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 1. จำนวนครู กศน. ที่ได้รับการฝึกอบรม English 
Boot Camp 
 2. ร้อยละของครู กศน. ทุกประเภทที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพในการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ 
“สะเต็มศึกษา” (STEM Education) และ  Active 
Learning 
 3. ร้อยละของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
ที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะในการบริหารและการ
จัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะที่จำเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 
4. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุก
ระดับ  
ทุกประเภทที่ได้รับพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ และ
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. ร้อยละของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางก
การศึกษาท่ีผ่านการประเมินทักษะ ความรู้ 
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ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
มาตรฐานตำแหน่งงาน และวิทยฐานะเพ่ิมข้ึน 

  10. หน่วยงานและสถานศึกษามีระบบการบริหาร
จัดการองค์กรที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล 

1. หน่วยงาน สถานศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษา
และแผนการปฏิบัติการประจำปีที่มีคุณภาพ 
2.ร้อยละของสถานศึกษาที่มีแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรม 
3. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอก
ระบบโรงเรียน (N-NET)  เพ่ิมขึ้น 
4. ร้อยละของหน่วยงาน สถานศึกษาที่มีการนำ
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและ
การให้บริการประชาชน 
5. กิจกรรมการศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตาม
ประเมินผลครอบคลุมทุกกิจกรรม 
6. หน่วยงาน สถานศึกษามีสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบันและ
นำมาใช้ 
ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพการศึกษา 
 8. ระดับความพึงพอใจของผู้เรียน ผู้รับบริการ 
ชุมชน ภาคีเครือข่ายต่อการให้บริการการศึกษา 
9. สำนักงาน กศน. จังหวัดอุบลราชธานีเป็นองค์กร
คุณธรรม 
10. ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
เป็นองค์กรคุณธรรม 
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บทที่ ๓ 
แผนปฏิบัติการ ประจำปงีบประมาณ ๒๕๖๕ 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสำโรง 

 

๑. หลักการ 
กศน. เพื่อประชาชน “กศน. ก้าวใหม่ : ก้าวแห่งคุณภาพ” 
๒. ภารกิจสําคัญตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
๒.๑ โครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน” ติดตาม
และรายงานข้อมูลประชากรวัยเรียนที่หลุดจากระบบการศึกษา พร้อมทั้งดําเนินการช่วยเหลือ และสนับสนุนให้กลับ
เข้าสู่สถานศึกษาที่เหมาะสมตามบริบทต่อไป 
๒.๒ โครงการ “กศน. ปักหมุด” สํารวจ ติดตาม ค้นหา และรวบรวมข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย คนพิการ พร้อมนํากลับเข้า
สู่ระบบการศึกษา โดยวางแผนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการ ของคนพิการอย่างแท้จริง 
เพ่ือให้คนพิการสามารถเข้าถึงการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสม อย่างมีคุณภาพ 
๒.๓ โครงการสถานศึกษาปลอดภัย นําระบบมาตรฐานความปลอดภัย MOE Safety Center ผ่านศูนย์ความ
ปลอดภัย สํานักงาน กศน. มาใช้แก้ปัญหาความไม่ปลอดภัยของนักศึกษา ครู และบุคลากร กศน. 
๒.๔ การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๓. จุดเน้นการดําเนินงาน สํานักงาน กศน. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๓.๑ ด้านการจัดการเรียนรู้คณุภาพ 
๑) น้อมนําพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริทุกโครงการ หรือโครงการอันเกี่ยวเนื่องจากราชวงศ์ 
๒) ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ที่สนองตอบยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
๓) ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความม่ันคง การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย การเรียนรู้ที่ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม สร้างวินัย จิตสาธารณะ และอุดมการณ์ ความยึดมั่นในสถาบัน
หลักของชาติ การส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อและข้อมูลข่าวสาร และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Social Media) 
รวมถึงการใช้กระบวนการจิตอาสา กศน. ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ 
๔) ปรับปรุงหลักสูตรทุกระดับทุกประเภท ให้สอดรับกับการพัฒนาคน ทิศทางการพัฒนา ประเทศ สอดคล้องกับ
บริบทที่เปลี่ยนแปลง ความต้องการและความหลากหลายของผู้เรียน/ผู้รับบริการ รวมถึง ปรับลดความหลากหลาย
และความซ้ําซ้อนของหลักสูตร เช่น หลักสูตรการศึกษาสําหรับกลุ่มเป้าหมายบนพ้ืนที่สูง พื้นที่พิเศษและพ้ืนที่
ชายแดน รวมทั้งกลุ่มชาติพันธุ์ 
๕) ปรับระบบทดสอบ วัดผล และประเมินผล โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงการ
ประเมินผลการเรียนรู้ได้ตามความต้องการ เพื่อการสร้างโอกาสในการเรียนรู้ ให้ความสําคัญกับการเทียบระดับ
การศึกษา และการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ พัฒนาระบบการประเมิน สมรรถนะผู้เรียนให้ตอบโจทย์การ
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ประเมินในระดับประเทศและระดับสากล เช่น การประเมินสมรรถภาพผู้ใหญ่ ตลอดจนกระจายอํานาจไปยังพ้ืนที่ใน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
๖) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดหลักสูตรการเรียนรู้ในระบบออนไลน์ด้วยตนเองครบวงจร ตั้งแต่การ
ลงทะเบียนจนการประเมินผลเมื่อจบหลักสูตร ทั้งการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง 
และการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือเป็นการสร้างและขยายโอกาสในการเรียนรู้ให้กับ กลุ่มเป้าหมายที่สามารถเรียนรู้ได้
สะดวก และตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียน 
๗) พัฒนา Digital Learning Platform แพลตฟอร์มการเรียนรู้ของสํานักงาน กศน. ตลอดจนพัฒนาสื่อการเรียนรู้
ทัง้ในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ และให้มีคลังสื่อการเรียนรู้ที่เป็นสื่อที่ถูกต้อง ตามกฎหมาย ง่ายต่อการสืบค้นและ
นําไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
๘) เร่งดําเนินการเรื่อง Academic Credit-bank System ในการสะสมและเทียบโอน หน่วยกิตเพ่ือการสร้าง
โอกาสในการศึกษา 
๙) พัฒนาระบบนิเทศการศึกษา การกํากับ ติดตาม ทั้งในระบบ On-Site และ Online รวมทั้งส่งเสริมการวิจัยเพื่อ
เป็นฐานในการพัฒนาการดําเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
๓.๒ ด้านการสร้างสมรรถนะและทักษะคุณภาพ 
๑) ส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ที่เน้นการพัฒนาทักษะที่จําเป็นสําหรับแต่ละช่วงวัย และการจัดการศึกษา
และการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเป้าหมายและบริบทพ้ืนที่ 
๒) พัฒนาหลักสูตรอาชีพระยะสั้น ที่เน้น New skill Upskill และ Reskill ที่สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ ความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย ความต้องการของตลาดแรงงาน และกลุ่มอาชีพใหม่ที่รองรับ Disruptive Technology 
๓) ยกระดับผลิตภัณฑ์ สินค้า บริการจากโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ที่เน้น “ส่งเสริม ความรู้ สร้างอาชีพ เพิ่ม
รายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี” ให้มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของตลาด ต่อยอด ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้าง
มูลค่าเพ่ิม พัฒนาสู่วิสาหกิจชุมชน ตลอดจนเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์และช่องทาง การจําหน่าย 
๔) ส่งเสริมการจัดการศึกษาของผู้สูงอายุ เพ่ือให้เป็น Active Ageing Workforce และมี Life skill ในการดำรงชีวิต
ที่เหมาะกับช่วงวัย 
๕) ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่พัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ เช่น ผู้พิการ ออทิสติก เด็กเร่ร่อน 
และผู้ด้อยโอกาสอ่ืน ๆ 
๖) ส่งเสริมการพัฒนาทักษะดิจิทัลและทักษะด้านภาษา ให้กับบุคลากร กศน.และผู้เรียน เพ่ือรองรับการพัฒนา
ประเทศ 
๗) ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมของผู้เรียน กศน. 
๘) สร้างอาสาสมัคร กศน. เพ่ือเป็นเครือข่ายในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในชุมชน 
๙) ส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมของบุคลากร กศน. รวมทั้งรวบรวมและเผยแพร่เพื่อให้หน่วยงาน / 
สถานศึกษา นำไปใช้ในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 
๓.๓ ด้านองค์กร สถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้คุณภาพ 
๑) ทบทวนบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน สถานศึกษา เช่น สถาบัน กศน.ภาค สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่อง
สิรินธร สถานศึกษาข้ึนตรงสังกัดส่วนกลาง กลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณ
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ชายแดน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในพ้ืนที่ 
๒) ยกระดับมาตรฐาน กศน.ตำบล และศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.) ให้เป็นพ้ืนที่
การเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สำคัญของชุมชน 
๓) ปรับรูปแบบกิจกรรมในห้องสมุดประชาชน ที่เน้น Library Delivery เพ่ือเพ่ิมอัตราการอ่านและการรู้หนังสือ
ของประชาชน 
๔) ให้บริการวิทยาศาสตร์เชิงรุก Science@home โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือนำวิทยาศาสตร์สู่ชีวิตประจำวัน
ในทุกครอบครัว 
๕) ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ ในรูปแบบ Public Learning Space Co-Learning Space เพ่ือ
การสร้างนิเวศการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในสังคม 
๖) ยกระดับและพัฒนาศูนย์ฝึกอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน ให้เป็นสถาบันพัฒนาอาชีพระดับภาค 
๗) ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่ม กศน. จังหวัดให้มีประสิทธิภาพ 
๓.๔ ด้านการบริหารจัดการคณุภาพ 
๑) ขับเคลื่อนกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนทบทวนภารกิจ บทบาทโครงสร้างของ
หน่วยงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตามกฎหมาย 
๒) ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง และข้อบังคับต่าง ๆ ให้มีความทันสมัย เอ้ือต่อการบริหารจัดการ และการ
จัดการเรียนรู้ เช่น การปรับหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการจัดหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง 
๓) ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง รวมทั้งกำหนดแนวทางที่ชัดเจนในการนำคนเข้าสู่ตำแหน่ง การย้าย โอน และการเลื่อน
ระดับ 
๔) ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานตำแหน่งให้ตรงกับสายงาน และทักษะ
ที่จำเป็นในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ 
๕) ปรับปรุงระบบการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการศึกษา ให้มีความครอบคลุม เหมาะสม เช่น การปรับค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาของผู้พิการ เด็กปฐมวัย 
๖) ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา เพ่ือการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ เช่น ข้อมูลการ
รายงานผลการดำเนินงาน ข้อมูลเด็กตกหล่นจากการศึกษาในระบบ เด็กเร่ร่อน ผู้พิการ 
๗) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการอย่างเต็มรูปแบบ 
๘) สง่เสริมพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ระบบราชการ ๔.๐ และการประเมินคุณภาพและความ
โปร่งใสการดำเนินงานของภาครัฐ (ITA) 
๙) เสริมสร้างขวัญและกำลังใจ ให้กับข้าราชการและบุคลากรทุกประเภทในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การประกาศเกียรติ
คุณ การมอบโล่ / วุฒิบัตร 
๑๐) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพ่ือสร้างความพร้อมในการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย และการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชน 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
สำนักงาน กศน.อำเภอสำโรง 
(จำแนกตามงาน/โครงการ) 

ที่ ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัดความความสำเร็จ 
เป้าหมาย งบประมาณ(บาท) 

ประเภท
กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวน
เป้าหมาย 

งบ
ดำเนินงาน 

งบอุดหนุน 

 งานการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
 

๑.เพื่อยกระดับการศึกษาให้
ประชาชนมีการศึกษาในระดบัขัน้
พื้นฐานตามความต้องการในทุก
ระดับ 
๒.เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การรู้
หนังสือให้กับผู้เรียนอันเป็นพืน้ฐาน
ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

๑.จัดการศึกษาพื้นฐานนอก
ระบบในระดับ   
- ประถม 
- มัธยมศึกษาตอนต้น   
- มัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 

๑.จำนวนผู้เรียนและผู้สำเร็จ
การศึกษาพื้นฐานนอกระบบ 
๒.กลุ่มเป้าหมายได้รับการศึกษา
และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

ประชาชนใน
พื้นที่อำเภอ

สำโรง 

๑,๖๐๐ 
คน 

  

 โครงการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา นักศึกษาเทียบ
ระดับการศึกษา กศน. อำเภอ
สำโรง  ภาคเรียนที่  ๒ ปี
การศึกษา  ๒๕๖๕  

๑.ผู้มีความรู้ ความสาสมารถ 
ประสบการณ์ และคุณธรรม 
จริยธรรม ได้รับการรับรองคุณวุฒิ 
ทางการศึกษา  
 ๒. เพื่อตอบสนองความต้องการ 
การยอมรับความรู้ และ
ประสบการณ์ ของผู้เข้ารับการ
ประเมินเทียบระดบัการศึกษา มี

๑. ปฐมนิเทศ ประชุมชี้แจง
สร้างแรงจูงใจ อธิบาย
หลักสูตร กรอบการประเมิน 
๒. ประเมินภาค
ประสบการณ์  ประเมินมิติ
ความรู้ความคิด ประเมินผล
สรุปผลการดำเนนิงาน 

   กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๑๐๐  
ผ่านการประเมินเทียบระดับ
การศึกษา  มีความรู้ ความสา
สมารถ  
ประสบการณ์ และมีคุณธรรม 
จริยธรรม  ได้รับการรับรอง
คุณวุฒิทางการศึกษา   

กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาเทียบ
ระดับ
การศึกษา   
 

จำนวน  
๓  คน 

 ๑๓,๕๕๐ 

กศน-กผ-๐๑ 
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ที่ ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัดความความสำเร็จ 
เป้าหมาย งบประมาณ(บาท) 

ประเภท
กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวน
เป้าหมาย 

งบ
ดำเนินงาน 

งบอุดหนุน 

ความมั่นใจในตัวเอง มั่นใจใน
สถานภาพทางสังคม  

 โครงการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา  

๑. เพื่อให้คณะกรรมการได้รับทราบ
ผลการดำเนนิงานของ กศน.อำเภอ
สำโรง 
๒. เพื่อให้คณะกรรมการได้รับทราบ
สภาพปัญหาดำเนนิงานและ
เห็นชอบในแผนปฏิบัติการ 
๓. เพื่อให้คณะกรรมการได้รับทราบ  
เสนอแนะและเห็นชอบในการจดัทำ
แผนการปฏบิัติงานประจำปี 

๑.นำเสนอผลการ
ดำเนินงานของ กศน.อำเภอ
สำโรง 
๒.นำเสนอแผนปฏิบัตงิาน
ประจำปีของ กศน.อำเภอ
สำโรง 
๓.ปรึกษาหารือและรับ
ข้อเสนอแนะแนวทางการ
ดำเนินงาน 

๑.คณะกรรมการรับทราบผล
การดำเนินงานของ กศน.อำเภอ
สำโรง 
๒.คณะกรรมการเห็นชอบและ
เสนอแนะในการจัดทำแผนการ
ปฏิบัติงานประจำป ี

คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
ผู้บริหาร 
ครูอาสาสมัคร 
กศน. 
 

๒ คร้ัง   

 โครงการนิเทศการจัด
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย กศน.

๑. เพื่อนิเทศ  ติดตาม  ประเมินผล  
รายงานผลการจัดการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั

๑.ประชุมชี้แจง ทำความ
เข้าใจ 
๒.นิเทศ ติดตาม 

ร้อยละ ๙๐ ของผู้รับการนิเทศมี
ความรู้ความเข้าใจในการนิเทศ
กิจกรรม กศน.  /สถานศึกษามี

๑. จำนวนหน่วย
จัดที ่ได้รับการ
นิเทศ   

๙  แห่ง 
๘  แห่ง 

 ๓๖,๕๐๐ 
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ที่ ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัดความความสำเร็จ 
เป้าหมาย งบประมาณ(บาท) 

ประเภท
กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวน
เป้าหมาย 

งบ
ดำเนินงาน 

งบอุดหนุน 

อำเภอสำโรง ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๕ 
 

ของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
นโยบายของสำนักงาน กศน. ปี 
๒๕๖๕ 
๒. เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศ
ภายในหน่วยงานให้มีคุณภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
๓. เพื่อให้นำข้อมูลที่ได้จากการ
นิเทศมาวางแผนและพฒันาการจัด
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

๓.สรุป และรายงานผล แผนการนิเทศภายในหน่วยงาน 
และสามารถนำข้อมูลทีไ่ด้จาก
การนิเทศมาปรับปรุง 
พัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

   ๑ . ก ศ น . 
ต ำ บ ล
 
               
   ๒ . ศ ร ช .
 
 
       
   ๓.ห้องสมุด
ป ร ะ ช า ช น
 
         
๒. จำนวนครั้ง
ก า ร น ิ เ ท ศ
   
         
๓ .  บ ุ คล ากร
ผู้รับการนิเทศ
 

๑  แห่ง
๑๘ ครั้ง/

ปี 
๒๕  คน 
๖  คน     
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ที่ ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัดความความสำเร็จ 
เป้าหมาย งบประมาณ(บาท) 

ประเภท
กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวน
เป้าหมาย 

งบ
ดำเนินงาน 

งบอุดหนุน 

      
        ๔ . 
คณะกรรมการ
น ิ เ ท ศ         
 
           

 โครงการส่งเสริมคุณภาพ
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กศน.
อำเภอสำโรง ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๕ 

- เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม
กับวัย   ด้านสุขภาพกาย 
สุขภาพจิต สามารถดำรงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างเหมาะสม 

- อบรมให้ความรู้ ความ
เข้าใจการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตดา้นสุขภาพ
กาย สุขภาพจิต รู้จักการ
ดูแลสุขภาพของตนเอง  

ร้อยละ ๙๐ ของกลุ่มเป้าหมาย
เข้าใจการเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต 
รู้จักการดูแลสุขภาพของตนเอง 

ผู้สูงอาย ุ ๑๐๐   

 โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร   
- โครงการพัฒนาบุคลากร 
(ครูมืออาชีพ) 
- แผน และหลักสตูร
สถานศึกษา 
- การนำเสนอผลงาน การพูด
ในที่ชุมชน 

๑. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
ให้เกิดความชำนาญในการ
ปฏิบัติงาน 
๒. เพื่อพัฒนาครู และบุคลากรให้
สามารถจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสทิธิภาพ 

๑. อบรมหลักสูตรต่างๆทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร 
๒. การศึกษาดูงาน 
๓. การประชุมปฏบิัติการ 

๑. ครูและบุคลากรได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องและมี
คุณภาพ 
๒. ครู กศน.มีความสามารถใน
การจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสทิธิภาพ 

๑. ครู
อาสาสมัคร 
๒. ครู กศน.
ตำบล 
๓. ครูสอนคน
พิการ 
๔. บุคลากร
อ่ืนๆ  

       



แผนปฏิบัติการ กศน.อำเภอสำโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕               หน้า ๓๘ 

 

ที่ ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัดความความสำเร็จ 
เป้าหมาย งบประมาณ(บาท) 

ประเภท
กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวน
เป้าหมาย 

งบ
ดำเนินงาน 

งบอุดหนุน 

 โครงการประชุมเชงิ
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๕ 

๑. เพื่อให้บุคลากร กศน.อำเภอมี
ความรู้ความเข้าใจในการประกนั
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
๒. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย  ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
๓. เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับ
การประเมินภายนอกจาก  สมศ.  

๑. อบรมให้ความรู้ 
๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
จัดทำ sar 

ร้อยละ๙๐  บุคลากร กศน.
อำเภอสำโรงมีความรู้ความ
เข้าใจในการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษและมี
ความพร้อมในการรับการ
ประเมินภายนอก  จากสมศ. 

บุคลากร กศน.
อำเภอสำโรง 

๓๐ คน   

 โครงการประชุมเชงิ
ปฏิบัติการเพื่อปรับปรุง
พัฒนาแผนพฒันาคุณภาพ
การจัดการการศึกษา ๕ปี
(๒๕๖๖-๒๕๗๐) แผนปฏิบัติ
การประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๕ 

เพื่อให้สถานศึกษามีแผนพฒันา
การศึกษา ๕ปี(๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
แผนปฏบิัติการประจำป ี

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ปรับปรุงพฒันาแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการ
การศึกษา ๕ปี(๒๕๖๖-
๒๕๗๐) แผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕ 
 

สถานศึกษาได้แผนพัฒนา
การศึกษา ๕ปี(๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
แผนปฏบิัติการประจำปทีี่มี
คุณภาพ 

บุคลากร ๓๐   

 โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน
สุขภาพกาย สุขภาพจิตเพื่อ
ส่งเสริมการจัดการเรียนการ

- เพื่อให้ครู และบุคลากร กศน.
อำเภอสำโรงมีความรู้ ความเข้าใจ
ในการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต

อบรมการดูแลสุขภาพกาย 
สุขภาพจิตเพื่อส่งเสริมใน
การจัดกระบวนการเรียน

ครู และบุคลากร กศน.อำเภอ 
สามารถนำความรู้ทีไ่ด้รับจาก
วิทยากร ด้านสุขภาพกาย 

ครู และ
บุคลากร กศน.
อำเภอสำโรง 

๓๐ ๑๐,๒๗๐  



แผนปฏิบัติการ กศน.อำเภอสำโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕               หน้า ๓๙ 

 

ที่ ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัดความความสำเร็จ 
เป้าหมาย งบประมาณ(บาท) 

ประเภท
กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวน
เป้าหมาย 

งบ
ดำเนินงาน 

งบอุดหนุน 

สอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

เพื่อส่งเสริมในการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 
- เพื่อให้ครู และบุคลากร กศน.
อำเภอสำโรงสามารถนำความรูท้ี่
ได้รับไปปรบัใช้ในการพฒันาตนเอง 
พัฒนาคนได ้

การสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สุขภาพจิต  แล้วนำกลบัมา
ประยุกต์ใช้ในพฒันาตนเอง 
และพัฒนางานเกิดการพฒันา
การศึกษาของสถานศึกษาให้
เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ  

 โครงการพัฒนาศูนย์การ
เรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
กศน.ตำบล 

เพื่อพัฒนาศักยภาพศนูย์การเรียนรู้ 
ของ กศน.ตำบลในอำเภอสำโรง 

จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ 
ศูนย์ ๔ ศูนย์ของ กศน.
ตำบลในอำเภอสำโรง ได้แก่  
- ศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและ
เกษตรทฤษฎีใหม่ประจำ
ตำบล 
- ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
ประชาธิปไตยประจำตำบล 
- ศูนย์ดิจิทัลชุมชน 
- ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต
ชุมชน 

- ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วม
โครงการในอำเภอสำโรงได้รับ
การพัฒนาให้สามารถใช้
ประโยชน์ศูนย์ ๔ ศูนย์ของ 
กศน.ตำบลในชุมชน 

กศน.ตำบล ๙   
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ที่ ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัดความความสำเร็จ 
เป้าหมาย งบประมาณ(บาท) 

ประเภท
กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวน
เป้าหมาย 

งบ
ดำเนินงาน 

งบอุดหนุน 

 โครงการพัฒนาปรบัปรุงภูมิ
ทัศน์ กศน.อำเภอสำโรง 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

เพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร
สถานทีไ่ด้ครบตามความต้องการ
เหมาะสม สวยงามมั่นคงปลอดภัยมี
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน
และการเรียนรู้ 
 

พัฒนา กศน.อำเภอสำโรง  
ปรับปรุงระบบ ประปา 
ไฟฟ้า ในอาคาร 
 

ร้อยละ ๙๐ ของบุคลากร ที่ได้
ใช้ประโยชน์จากอาคารสถานที่ 
สภาพแวดล้อมจัดให้มีความ
สวยงาม มบีรรยากาศเอ้ือการ
ปฏิบัติงาน มีความพึงพอใจ ใน
ระดับดีขึ้นไป 

ครูและ
บุคลากร กศน.
อำเภอสำโรง 

   

 โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ
และป้องกันการลืมหนังสือ
ประจำภาคเรียนที่  ๒  ปี
การศึกษา  ๒๕๖๕ 
 
 
 
 

๑.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เข้าถึง
สื่อการเรียนรู้ สามารถอ่าน และ
เขียนภาษาไทย ได้ถูกต้อง และ
สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวนัได้ 
 

๑.เสนอจัดตั้งกลุ่ม 
๒.ประชุมชี้แจง สร้าง
แรงจูงใจ อธิบายหลักสูตร
ให้กับกลุ่มเป้าหมายจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
กระบวนการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรผู้ไม่รู้หนงัสือ
วัดผล ประเมินผล  

กลุ่มเป้าหมายร้อยละ๙๐  
ผู้เรียนรับบริการ ได้ใช้หลักสูตร
สื่อการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ และสามารถ
อ่าน เขียน ภาษาไทยอย่าง
ถูกต้องได้ และสามารถนำไปใช้
ในชีวิตประจำวนัได้  

ประชาชน
ทั่วไป 
กลุ่มผู้ลืม
หนังสือ 
ทั้ง ๙ ตำบล 

๓๐ ทั้งป ี  

ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
 โครงการศูนย์ฝึกอาชพีชุมชน 

“กลุ่มช่างพืน้ฐาน” 
งบประมาณ ๒๕๖๕ 
 

๑.ผู้รับบริการมีรายได้เพิ่มข้ึน 
๒.ผู้รับบริการเห็นช่องทางในการ
ประกอบอาชีพ มีงานทำ 

ฝึกอาชีพกลุ่มชา่งพืน้ฐาน - ผู้รับบริการสำเร็จตาม
หลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐   
ผู้รับบริการที่วา่งงาน 

ประชาชน ๑๘๐  ๑๒๑,๕๐๐ 
(ไตรมาส 

๑-๒) 
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ที่ ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัดความความสำเร็จ 
เป้าหมาย งบประมาณ(บาท) 

ประเภท
กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวน
เป้าหมาย 

งบ
ดำเนินงาน 

งบอุดหนุน 

๓.ผู้รับบริการที่มีอาชีพอยู่แลว้ได้รับ
การพัฒนาอาชีพ และต่อยอดอาชีพ
ของตนเองให้ดีขึ้น 

- ร้อยละ ๙๐ มีอาชีพและผู้มี
อาชีพอยู่แล้วสามารถพัฒนา
อาชีพและต่อยอดอาชีพได้ 

 โครงการศูนย์ฝึกอาชพีชุมชน 
“กลุ่มสนใจ” 
งบประมาณ ๒๕๖๕ 
 
 
 

๑.ผู้รับบริการมีรายได้เพิ่มข้ึน 
๒.ผู้รับบริการเห็นช่องทางในการ
ประกอบอาชีพ มีงานทำ 
๓.ผู้รับบริการที่มีอาชีพอยู่แลว้ได้รับ
การพัฒนาอาชีพ และต่อยอดอาชีพ
ของตนเองให้ดีขึ้น 

ฝึกอาชีพกลุ่มสนใจ - ผู้รับบริการสำเร็จตาม
หลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐   
- ผู้รับบริการที่วา่งงานร้อยละ 
๙๐ มีอาชีพและผู้มีอาชีพอยู่
แล้วสามารถพัฒนาอาชพีและ
ต่อยอดอาชีพได ้

ประชาชน ๑๘๐ ๑๑๙,๗๐๐ 
(ไตรมาส 

๑-๒) 

 

 โครงการศูนย์ฝึกอาชพีชุมชน 
“หนึ่งอำเภอ หนึ่งอาชีพ” 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  

๑. ผู้รับบริการมีรายได้เพิ่มข้ึน 
๒. ผู้รับบริการเห็นช่องทางในการ
ประกอบอาชีพ มีงานทำ 
๓. ผู ้ร ับบริการที ่ม ีอาชีพอยู ่แล้ว
ได้รับการพัฒนาอาชีพ และต่อยอด
อาชีพของตนเองให้ดีขึ้น  
 

๑. อบรมให้ความรู้ 
๒. สาธิต  ฝึกปฏบิัติจริง 
๓. ทดสอบความรู้
ความสามารถ ประเมินผล 
สรุปผลการดำเนนิงาน 

   กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๑๐๐  
ผ่านการฝึกอาชีพ  มีความรู้ 
ความสามารถ  
ในการประกอบอาชีพ เห็น
ช่องทางในการประกอบอาชีพ 
พัฒนาอาชีพ และต่อยอดอาชีพ
ของตนเอง ให้มีรายได้เพิ่มข้ึน    

ประชาชน
อำเภอสำโรง   
 

๙๐   

 โครงการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาทักษะชีวิต 

เพื่อให้ผู้เรียน ผู้รับบริการ มีความรู้ 
ความสามารถ ตลอดจนมีทักษะใน
การจัดการชีวิตของตนเอง ให้

๑.จัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิตให้สอดคล้องกับ

ร้อยละ ๙๐ ของกลุ่มเป้าหมายมี
ความสามารถในการพัฒนา
ทักษะชีวิตให้ดีขึ้นได ้

๑.นักศกึษา 
๒.ประชาชน 
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ที่ ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัดความความสำเร็จ 
เป้าหมาย งบประมาณ(บาท) 

ประเภท
กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวน
เป้าหมาย 

งบ
ดำเนินงาน 

งบอุดหนุน 

สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข  รวมทั้งใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และ
ชุมชน 

ความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย 
๒.จัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิตโดยเนน้กิจกรรม 
๓.จัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิตตามศักยภาพ
ของผู้เรียน 

 โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย 
สร้างวินยัจราจร 

เพื่อให้กลุ่ม เป้าหมายผู้เข้าร่วม
โครงการมีความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกับระเบียบกฎหมายวินัยและ
กฎจราจรเพื่อการนำไปสู่การขอรับ
ใบอนุญาตขับขี่รถยนต ์

อบรมให้ความรู้เรื่องกฎ 
ระเบียบและวินัยดา้นจราจร 

ร้อยละ ๘๐ ของผู้ที่เข้าร่วมมี
ความรู้สามารถนำความรู้และ
ทักษะที่ได้รบัไปใช้ในชีวิต 
ประจำวนัและทดสอบเพื่อขอรับ
ใบอนุญาตขับขีไ่ด ้

ประชาชน
ทั่วไป 

๕๐ ๒๐,๕๐๐  

 โครงการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาสังคมและชุมชน : 
ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้   
ตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๕ 

๑. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 
สามารถนำกลับไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวนัได ้

- ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้   
ตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

ร้อยละ ๙๐ ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ประชาชนอำเภอสำโรงได้รับ
การส่งเสริมให้มีการขยายและ
พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
ม ีการถ ่ ายทอดความร ู ้ และ

ประชาชน
ทั่วไป 

๙๐ ๖๑,๒๐๐  
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ที่ ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัดความความสำเร็จ 
เป้าหมาย งบประมาณ(บาท) 

ประเภท
กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวน
เป้าหมาย 

งบ
ดำเนินงาน 

งบอุดหนุน 

๒. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้ถ่ายทอด
ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันทุกภาคส่วนในชุมชน สงัคม 

แลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ร ่วมกันทุก
ภาคส่วน 

 โครงการการจัดกระบวนการ
เรียนรูต้ามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร
ทฤษฎีใหม่ 

เพื่อให้ผู้เรียนผู้รบับริการ มี
ความสามารถและทักษะในการดำเนิน
ชีวิตแบบพอเพียงมีงานทำ มีรายได้ 

จัดการเรียนรู้  กิจกรรม  
การศึกษาดูงาน บนพ้ืนฐาน
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชดำร ิ

ร้อยละ ๙๐ ของกลุม่เป้าหมาย
ได้รับการพัฒนาอย่างท่ัวถึงและมี
คุณภาพ และสามารถดำเนินชีวิต
อยู่บนสังคมได้อย่างมีความสุขตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๑.นักศึกษา 
๒.ประชาชน 

   

 จัดการเรียนรู้เพื่อการดำเนิน
ชีวิตตามแนวปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อสร้างและพัฒนาประชาชนดา้น
ทักษะอาชีพตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมอบรมให้ความรู้
ขยายผลการดำเนินงาน
จัดทำบญัชีครัวเรือน 

ร้อยละ๘๐ของผู้เข้าร่วม
โครงการสามารถประกอบอาชพี
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ประชาชน ๕๐ ๑๖,๑๐๐ งบพัฒนา
จังหวัด
อุบลราชธ
าน ี

 จัดการเรียนรู้เพื่อการดำเนิน
ชีวิตตามแนวปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

เพื่อสร้างและพัฒนาประชาชนดา้น
ทักษะอาชีพตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมอบรมประชาชนฝึก
ทักษะอาชีพตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ร้อยละ๘๐ของผู้เข้าร่วม
โครงการสามารถประกอบอาชพี
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ประชาชน ๕๐ ๒๖,๒๐๐ งบพัฒนา
จังหวัด
อุบลราชธ
าน ี

 โครงการจัดนิทรรศการและ
ร่วมกิจกรรมเพื่อแสดง ออก
ซึ่งความจงรัก ภักดีเนื่องใน
งานพระราชพิธีถวายพระ

เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี
เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระ
เพลิงพระบรมศพสมเด็จพระ

จัดนิทรรศการและร่วม
กิจกรรมเพื่อแสดงออกซึ่ง
ความจงรักภักดีเนื่องในงาน
พระราชพิธีถวายพระเพลิง

- ร้อยละ ๙๐ ของนักศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการได้ร่วมกิจกรรม
เพื่อแสดงออกซึ่งความ
จงรักภักดีเนื่องในงานพระราช

นักศึกษา 
กศน.อำเภอ

สำโรง 

๑๐๐   
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ที่ ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัดความความสำเร็จ 
เป้าหมาย งบประมาณ(บาท) 

ประเภท
กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวน
เป้าหมาย 

งบ
ดำเนินงาน 

งบอุดหนุน 

เพลิงพระบรมศพสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดชบรมนารถบพิตร 

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรม
นารถบพิตร 

พระบรมศพสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดชบรมนารถบพิตร 

พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดชบรมนารถบพิตร 

 โครงการค่ายพัฒนาผู้เรียน
ด้านภาษาอังกฤษและ
ภาษาตา่งประเทศ ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๕ 
 

- เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา มีทักษะ
กระบวนการคิด วิเคราะห์ มีความรู้
ความเข้าใจในด้านภาษาอังกฤษ 
และภาษาต่างประเทศ สามารถนำ
ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวนัได ้

- อบรมให้ความรู้ ความ
เข้าใจด้านภาษาอังกฤษและ
ภาษาตา่งประเทศ 

ร้อยละ ๙๐ ของผู้เข้าร่วม
โครงการ มีทักษะกระบวนการ
คิด วิเคราะห์ มีความรู้ความ
เข้าใจในด้านภาษาอังกฤษ และ
ภาษาตา่งประเทศ สามารถนำ
ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวนัได ้

นักศึกษา 
กศน.อำเภอ

สำโรง 

๑๒๐   

 โครงการอบรมอาสายุว
กาชาดนอกโรงเรียนหลักสูตร
ยุวกาชาดพื้นฐาน ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๕ 

๑. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจหลักการกาชาดไทยโดยเน้น
การมีจิตบริการ 
๒. เพื่อสร้างความสามัคคีในกลุม่ 
๓. เพื่อให้มีจิตอาสานำความรู้ไปใช้
ในชีวิตประจำวนั 

การบรรยายให้ความรู้ 
เข้าฐานเรียนรู้เนื้อหาด้าน
กาชาด 

- ร้อยละ ๙๐ ของผู้ร่วม
โครงการมีความรู้ความเข้าใจ
หลักการกาชาดไทยโดยเน้นการ
มีจิตบริการ 
- ร้อยละ ๙๐ ของผู้ร่วม
โครงการมีความสามัคคีในกลุ่ม 
- ร้อยละ ๙๐ ของผู้ร่วม
โครงการมีจิตอาสานำความรู้ไป
ใช้ในชีวิตประจำวัน 

นักศึกษา 
กศน.อำเภอ

สำโรง 

๘๐ ๖๐,๐๐๐  
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ที่ ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัดความความสำเร็จ 
เป้าหมาย งบประมาณ(บาท) 

ประเภท
กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวน
เป้าหมาย 

งบ
ดำเนินงาน 

งบอุดหนุน 

 โครงการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาสังคมและชุมชน : 
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาสังคม
และชุมชนดา้นการอนุรักษ์
พลังงานทดแทนและการ
เรียนรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ พัฒนา
และเพิมศักยภาพของตนเองในด้าน
การอนุรักษ์พลังงานทดแทนและ
การเรียนรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

ค่ายวิชาการ การอบรม 
ทัศนศึกษาดูงานนอก
ห้องเรียน 
 
 
 
 
 

ร้อยละ ๘๐ % ผู้เรียนได้ความรู้
ความเข้าใจพัฒนาเพิ่มศักยภาพ
ของตนเองกระบวนการการ
อนุรักษ์พลังงานทดแทนและ
การเรียนรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
ได ้

นักศึกษา 
กศน.อำเภอ
สำโรง  
 
 
 
 
 

   

 โครงการค่ายพัฒนาผู้เรียน
ด้านการสง่เสริมความรู้ ความ
เข้าใจ พร้อมก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลงที่ขบัเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม  (Thailand ๔.๐)
ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๕ 
 

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความ
เข้าใจในด้านองค์ความรู้ที่ขบัเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม  (Thailand ๔.๐ 

อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ
ในด้านการขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม  (Thailand ๔.๐ 

- ร้อยละ ๘๐ ของนักศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความ
เข้าพร้อมก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลงที่ขบัเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม (Thailand ๔.๐) 

นักศึกษา 
กศน.อำเภอ
สำโรง 
 

   

 โครงการ พัฒนาผู้เรียนดา้น
การแข่งขันทักษะวิชาการ 
ตามโครงการสปัดาห์หนังสือ
และการเรียนรู้อุบลราชธาน ี

- เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและครูมี
นิสัยรักการอ่าน 
 - เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกภาวะการ
เป็นผู้นำและกล้าแสดงออก 

- ประกวดแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ เชน่  
- ประกวดเรียงความเร่ือง
เมืองอุบล 

- ร้อยละ ๘๐ มีนิสัยรักการอ่าน 
นักศึกษาไดฝ้ึกภาวะการเปน็
ผู้นำและกลา้แสดงออกเปิด
โอกาสให้นักศึกษา ได้รับความรู้

- นักเรียน 
- นักศึกษา 
- ประชาชน
ทั่วไป 

๑๐๐   



แผนปฏิบัติการ กศน.อำเภอสำโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕               หน้า ๔๖ 

 

ที่ ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัดความความสำเร็จ 
เป้าหมาย งบประมาณ(บาท) 

ประเภท
กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวน
เป้าหมาย 

งบ
ดำเนินงาน 

งบอุดหนุน 

- เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา ไดร้ับ
ความรู้ที่แปลกใหม่และหลากหลาย
ในการเข้าร่วมกิจกรรม 

- ละครเวที ค่านิยม ๑๒ 
ประการ 
- ตอบปัญหายอดนักอ่าน /
สารานุกรม 
- อ่านเอาเร่ือง 
- อ่านจับใจความ 
- อ่านทำนองเสนาะ  
- หนังสือเล่มเล็ก 
ผู้สูงอายุ/ผู้พิการฝึกอาชีพ
ฯลฯ 

ที่แปลกใหม่และหลากหลายใน
การเข้าร่วมกิจกรรมมีการ
พัฒนาการเรียนรู้เพิ่มมากข้ึน 

 

 โครงการพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษาด้านกีฬา ตา้นยา
เสพติด  

นักศึกษามีสุขภาพกายแข็งแรง รู้จัก
การออกกำลังกายอย่างถูกวิธี 
สร้างประสบการณ์ การแข่งขันกีฬา
ประเภทต่างๆ 

- การออกกำลังกาย 
- การแข่งขันกีฬาประเภท
ต่างๆ 

-ร้อยละ๘๐ของนักศึกษาที่ร่วม
โครงการมีสุขภาพกายแข็งแรง
ออกกำลังกายได้ถูกวิธีมี
ประสบการณ์แข่งขันกีฬาตา่งๆ 

นักศึกษา ๒๐๐ ๖๕,๐๐๐  

 โครงการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนด้านส่งเสริมการอ่าน สู่
ตลาดประชารัฐ ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๕ 

เพิ่มทักษะการอ่านให้กับนักศึกษา 
ส่งเสริมให้อ่านหนังสืออย่าง
สม่ำเสมอ 

นิทรรศการการอ่าน จัด
หนังสือให้นักศึกษาได้เข้าถึง
อย่างสะดวก 

ร้อยละ ๘๐ ของนักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการมีทักษะการอ่าน
มากข้ึน มีการอ่านหนังสืออย่าง
สม่ำเสมอ 

นักศึกษา 
กศน.อำเภอ
สำโรง 

 

๑๘๐ ๙๓,๕๕๐  



แผนปฏิบัติการ กศน.อำเภอสำโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕               หน้า ๔๗ 

 

ที่ ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัดความความสำเร็จ 
เป้าหมาย งบประมาณ(บาท) 

ประเภท
กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวน
เป้าหมาย 

งบ
ดำเนินงาน 

งบอุดหนุน 

 โครงการ: ค่ายพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน “ค่ายวิชาการการ
ฝึกอบรมการทำโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๐”ภาค
เรียนที่ ๑ / ๒๕๖๐ 

- เพื ่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี ่ยน
เรียนรู้ในการพัฒนาตนเองเพิ่มพูน
ความรู ้ด ้านวิทยาศาสตร์ ท ักษะ
กระบวน การทางวิทยาศาสตร์และ
ส ิ ่ งแวดล ้อม ได ้พ ัฒนาและเพิ่ม
ศ ั ก ย ภ า พ ข อ ง ต น เ อ ง ใ น ด ้ า น
วิทยาศาสตร์  ทักษะ  กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และสิ ่งแวดล้อม  
สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

อบรม บรรยาย แลกเปลี่ยน
เรียนรู้เรื่องการจัดทำ
โครงงานวิทยาศาสตร์ จัด
กลุ่มทำผลงานโครงงาน
วิทยาศาสตร ์

ร้อยละ ๘๐ ของนักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการมีทักษะในการ
จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์  

นักศึกษา 
กศน.อำเภอ
สำโรง 

 

๑๕๐ ๓๒,๐๐๐  

 โครงการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนค่ายวิชาการดา้น
วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ 

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ พัฒนา
และเพิมศักยภาพของตนเองในด้าน
วิทยาศาสตร์ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมการ
เรียนรู้นอกห้องเรียน 

ค่ายวิชาการ  
การอบรม  
ทัศนศึกษาดูงานนอก
ห้องเรียน 

ผู้เรียนได้ความรู้ความเข้าใจ
พัฒนาเพิ่มศักยภาพของตนเอง
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และสิ่งแวดล้อมนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวนัได ้

นักศึกษา 
กศน.อำเภอ
สำโรงทัง้ ๓ 
ระดับ 

๑๒๐ คน  ๔๗,๐๐๐ 

 โครงการค่ายพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา ใฝ่เรียนใฝ่รู้ ควบคู่
คุณธรรม นำสุขภาพดี พฒันา
ทักษะชีวิต สู่ไทยแลนด์ ๔.๐ 

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความ
เข้าใจการเรียน ปรับพฤติกรรมสร้าง
ค่านิยม รู้จักการดูแลสุขภาพของ
ตนเอง 

อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ
การเรียน ปรับพฤติกรรม
สร้างค่านิยม รู้จักการดูแล
สุขภาพของตนเอง แบ่งกลุ่ม
การเรียนรู ้

- ร้อยละ ๘๐ ของนักศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความ
เข้าใจการเรียน มีค่านิยมที่ดีใน
การดำเนินชีวิต รู้จักการดูแล
สุขภาพของตนเอง 

นักศึกษา ๑๒๐ ๒๕,๖๗๐  



แผนปฏิบัติการ กศน.อำเภอสำโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕               หน้า ๔๘ 

 

ที่ ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัดความความสำเร็จ 
เป้าหมาย งบประมาณ(บาท) 

ประเภท
กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวน
เป้าหมาย 

งบ
ดำเนินงาน 

งบอุดหนุน 

 โครงการพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา :ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ 
๒/๒๕๖๐ 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาระดับการศึกษาขัน้
พื้นฐาน 

- อบรมวิชาหลักจากฐาน
การเรียนรู้ต่างๆ  

- ร้อยละ ๘๐ ของนักศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวชิาหลักเพิ่มข้ึน 

นักศึกษา ๒๐๐ ๕๑,๔๐๐  

 โครงการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนด้านการใช้เทคโนโลยี 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

พัฒนาความสามารถของนักศึกษา
ในการใช้เทคโนโลย ี

- อบรมและฝึกการใช้
เทคโนโลยีในการเรียน และ
การใช้ชีวิต 

- ร้อยละ ๘๐ ของนักศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการสามารถใช้
เทคโนโลยีในการเรียนและการ
ดำเนินชีวิตได ้

นักศึกษา ๙๐ ๑๗,๙๐๐  

 โครงการอบรมประวัติศาสตร์
ชาตไิทย และบุญคุณของ
พระมหากษัตริย์ไทย สำหรับ
นักศึกษา กศน.อำเภอสำโรง 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

๑. เพื ่อให้น ักศ ึกษา กศน.อำเภอ
สำโรง  ได้ม ีความร ู ้ความเข ้าใจ
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย และ
บุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 
๒. เพื ่อให้น ักศ ึกษา กศน.อำเภอ
สำโรง ได้มีจิตสำนึกในเกียรติภูมิของ
ความเป็นคนไทย มีความภูมิใจในชน
ชาติไทย รักแผ่นดินไทย 

อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ  - ร้อยละ ๘๐ ของนักศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความ
เข้าใจ ประวัติศาสตรช์าตไิทย 
และบุญคุณของพระมหากษัตรยิ์
ไทย มีจิตสำนึก ภูมิใจ  รัก
แผ่นดินไทย ศรัทธาและยดึมั่น
การปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

นักศึกษา ๑๐๐   



แผนปฏิบัติการ กศน.อำเภอสำโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕               หน้า ๔๙ 

 

ที่ ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัดความความสำเร็จ 
เป้าหมาย งบประมาณ(บาท) 

ประเภท
กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวน
เป้าหมาย 

งบ
ดำเนินงาน 

งบอุดหนุน 

๓. เพื ่อให้น ักศ ึกษา กศน.อำเภอ
สำโรง ม ีศร ัทธาและย ึดม ั ่นการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 โครงการค่ายพัฒนาผู้เรียน
ด้าน ศีลธรรม จริยธรรม และ
ธรรมศึกษา เพื่อเสริมสร้าง
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ 
สำหรับนักศึกษา กศน.อำเภอ
สำโรง ประจำปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ 

- เพื่อนำหลักธรรม และศีลธรรม คำ
สอนทางพระพุทธศาสนาเข้าสู่
นักศึกษา กศน.อำเภอสำโรง และ
เสริมสร้างค่านยิมหลัก ๑๒ ประการ 

อบรมตามหลักสูตร  
ศีลธรรม จริยธรรม 
และธรรมศึกษาใน
สถานศึกษา 
 

ร้อยละ ๙๐ ของนักศึกษา ที่เข้า
ร่วมโครงการมีความรู้ ความ
เข้าใจในหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา และสามารถ
นำหลักธรรมคำสอนของศาสนา
ไปใช้ในการดำรงชีวิตให้มีความ
พอเพียง และเป็นสุข 

นักศึกษา ๕๐   

 โครงการค่ายพัฒนาผู้เรียน
ด้านการสง่เสริมพัฒนา
ประชาธิปไตยในชุมชน 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
 

- เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา กศน.ใน
แต่ละตำบล มีความรู้ ความเข้าใจ มี
ความรับผิดชอบร่วมกัน ฝึกตนเอง
เก่ียวกับการใช้สิทธิ เสรีภาพ ความ
เสมอภาคและหน้าที่ตามระบบ
ประชาธิปไตย 

- อบรมให้ความรู้ ความ
เข้าใจการรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ร่วมกัน การใชส้ิทธิ 
เสรีภาพ ความเสมอภาค
หน้าที่ตามระบบ
ประชาธิปไตย  

ร้อยละ ๙๐ ของกลุ่มเป้าหมาย
เข้าใจการรับผิดชอบต่อหน้าที่
ร่วมกัน การใช้สิทธิ เสรีภาพ 
ความเสมอภาคหน้าที่ตามระบบ
ประชาธิปไตย 

นักศึกษา 
กศน.ตำบล ทั้ง 

๙ ตำบล 

๑๐๐   



แผนปฏิบัติการ กศน.อำเภอสำโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕               หน้า ๕๐ 

 

ที่ ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัดความความสำเร็จ 
เป้าหมาย งบประมาณ(บาท) 

ประเภท
กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวน
เป้าหมาย 

งบ
ดำเนินงาน 

งบอุดหนุน 

 โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ชีวิตนักศึกษาคนพิการ กศน.
อำเภอสำโรง ประจำปี
งบประมาณ  
๒๕๖๕ 
 
 

เพื่อคนพิการและสมาชิกใน
ครอบครัวมีความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ
ของตนเองเพิ่มขึ้น  
เพื่อคนพิการและสมาชิกใน
ครอบครัวสามารถเข้าถึงบริการ
รักษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพ 
 

- อบรมให้ความรู้ ความ
เข้าใจการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตดา้นสุขภาพ
กาย สุขภาพจิต รู้จักการ
ดูแลสุขภาพของตนเอง  

๑.ร้อยละ ๙๐ ของผู้เข้าร่วม
โครงการมีความรู้เกี่ยวกับ
สุขภาพของตนเองเพิ่มขึ้น  
 ๒. ร้อยละ ๙๐ ของผู้เข้าร่วม
โครงการตระหนักว่าคนพิการ
สามารถมีสุขภาพที่ดีได ้
 ๓.ร้อยละ ๙๐ ของผู้เข้าร่วม
โครงการสามารถเข้าถึงบริการ
รักษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ในสถานพยาบาลที่ต้องการหรือ
สถานพยาบาลใกลบ้้าน  

นักศึกษาพิการ ๕๐ ๓๕,๐๐๐  

 โครงการค่ายพัฒนาผู้เรียน
ด้านศีลธรรม จริยธรรม และ
ธรรมศึกษา เพื่อเสริมสร้าง
ค่านิยม ๑๒ ประการ สำหรับ
นักศึกษา กศน. อำเภอสำโรง 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

นำหลักธรรม และศีลธรรม คำสอน
ทางพระพทุธศาสนามาสูน่ักศึกษา 
กศน.อำเภอสำโรง และเสริมสรา้ง
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ 

อบรมสร้างความรู้ความ
เข้าใจด้านหลักธรรม และ
ศีลธรรม คำสอนทาง
พระพุทธศาสนามาสู่
นักศึกษา กศน.อำเภอสำโรง 
และเสริมสร้างคา่นิยมหลัก 
๑๒ ประการ 

-ร้อยละ ๘๐ ของนักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการความรู้ความเข้าใจ
ด้านหลักธรรม และศีลธรรม คำ
สอนทางพระพุทธศาสนามาสู่
นักศึกษา กศน.อำเภอสำโรง 
และเสริมสร้างคา่นิยมหลัก ๑๒ 
ประการ 

นักศึกษา ๕๐ ๑๕,๕๗๐  



แผนปฏิบัติการ กศน.อำเภอสำโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕               หน้า ๕๑ 

 

ที่ ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัดความความสำเร็จ 
เป้าหมาย งบประมาณ(บาท) 

ประเภท
กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวน
เป้าหมาย 

งบ
ดำเนินงาน 

งบอุดหนุน 

 โครงการบ้านหลังเรียนประจำ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ 

๑ เพื่อให้สถานศึกษาสามารถการ
บริหารจดัการเวลาเรียนและจดั
กิจกรรม “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู”้  
ได้อย่างเหมาะสม  
๒ เพื่อสรา้งสังคมแห่งการอ่าน และ 
การเรยีนรู้ตลอดชีวิต ให้ครอบคลมุทุก
กลุ่มเป้าหมาย  
๓ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสใน
การเรยีนรู้และมเีจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  
๔ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรยีนให้มี 
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มี
ทักษะในการคิดวิเคราะห์  
๕ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีคณุภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ มคีวามสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์  

 - เด็ก เยาวชน ประชาชนท่ัวไปใน

เขตพื้นท่ีอำเภอสำโรง มีความรู้

ความเข้าใจ และให้ความสำคัญ

ด้านอ่าน รักการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

และมีทักษะในการแสวงหาความรู ้

ข้อมูล ข่าวสาร ท่ีเป็นประโยชน์อัน

จะส่งผลให้เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรยีนและ

เป็นคนท่ีมีคุณภาพ 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชนท่ัวไป 

จำนวน 

๕๐๐ คน/

ปี 

ปีงบประมา

ณ พ.ศ. 

๒๕๖๕ 

 

 โครงการอาสาสมัครส่งเสริม
การอ่านประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๑. เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้ ความเข้าใจมีทักษะหรือ
ความสามารถพ้ืนฐานในการอ่านได้
ถูกต้อง  

 - นักศึกษา กศน. อำเภอสำโรง มี

ความรู้ความเข้าใจ รักการอ่าน 

สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อยา่ง

เด็ก เยาวชน 

ประชาชนท่ัวไป 
- 

นักศึกษา 

กศน.

ตำบลทั้ง 

ประจำปี

งบประมาณ 

๒๕๖๕ 

 



แผนปฏิบัติการ กศน.อำเภอสำโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕               หน้า ๕๒ 

 

ที่ ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัดความความสำเร็จ 
เป้าหมาย งบประมาณ(บาท) 

ประเภท
กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวน
เป้าหมาย 

งบ
ดำเนินงาน 

งบอุดหนุน 

๒. เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน และ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อยา่งยั่งยืน
ให้นักศึกษา 
๓. เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
สามารถนำความรู้ที่ไดไ้ปประยุกตใ์ช้
ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 

ยั่งยืน และนำความรู้ที่ได้มา

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได ้

๙ ตำบล

จำนวน 

๑๐๐ คน 

 โครงการชวนน้องอ่านผ่าน
ศาสตร์พระราชาประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๑. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ 
ความเข้าใจมีทักษะหรือความสามารถ
พื้นฐานในการอ่านได้ถูกต้อง  
๒. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ
สร้างเครือข่ายนักอ่าน และสรา้งสงัคม
แห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
๓. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ
นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้อย่าเหมาะสม 

 - นักศึกษา กศน.อำเภอสำโรง มี

นิสัยรักการอ่าน รักการเรียนรู้

ตลอดชีวิต และมีทักษะในการ

แสวงหาความรู้ ข้อมลู ข่าวสาร ที่

เป็นประโยชน์อันจะส่งผลให้เป็นผู้

ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนและเป็นคนท่ีมี

คุณภาพ 

เด็ก เยาวชน 

ประชาชนท่ัวไป 
- 

นักศึกษา 

กศน.

ตำบลทั้ง 

๙ ตำบล

จำนวน  

๑๕๐ คน 

ก.ค.-ต.ค.

๒๕๖๕ 
 

 โครงการคาราวานส่งเสริมการ
อ่านและการเรียนรู้ตาม
โครงการสัปดาหห์นังสือ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ 

๑. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและครมูี
นิสัยรักการอ่าน 
๒. เพื่อให้นักศึกษาไดฝ้ึกภาวการณ์
เป็นผู้นำและกลา้แสดงออก 
๓. เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาไดร้บั
ความรู้ที่แปลกใหม่และหลากหลายใน

 - นักศึกษา และครูมีนสิัยรักการ

อ่าน มีความเป็นผู้นำและกล้า

แสดงออกไดร้ับความรู้ที่แปลกใหม่

และหลากหลายในการเข้าร่วม

เด็ก เยาวชน 

ประชาชนท่ัวไป 
จำนวน  

๕๐ คน 

ประจำปี

งบประมาณ 

๒๕๖๕ 

 



แผนปฏิบัติการ กศน.อำเภอสำโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕               หน้า ๕๓ 

 

ที่ ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัดความความสำเร็จ 
เป้าหมาย งบประมาณ(บาท) 

ประเภท
กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวน
เป้าหมาย 

งบ
ดำเนินงาน 

งบอุดหนุน 

การเข้าร่วมกิจกรรมมีการพัฒนาการ
เรียนรูเ้พิ่มมากข้ึน 

กิจกรรม มีการพัฒนาการเรียนรู้

มากยิ่งข้ึน 

 โครงการส่งเสริมการอ่านและ
การเรยีนรู้ตามโครงการสปัดาห์
หนังสือและการเรยีนรู้
อุบลราชธานี ครั้งท่ี ๑๑ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ 

๑. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและครมูี
นิสัยรักการอ่าน 
๒. เพื่อให้นักศึกษาไดฝ้ึกภาวการณ์
เป็นผู้นำและกลา้แสดงออก 
๓. เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาไดร้บั
ความรู้ที่แปลกใหม่และหลากหลาย 

 ร้อยละ ๙๐ มีนิสัยรักการอ่าน 

นักศึกษาไดฝ้ึกภาวะ การเป็นผู้นำ

และกลา้แสดงออกเปดิโอกาสให้

นักศึกษา ได้รับความรู้ที่แปลกใหม่

และหลากหลายในการเข้าร่วม

กิจกรรมมีการพัฒนาการเรยีนรู้

เพิ่มมากข้ึน 

เด็ก เยาวชน 

ประชาชนท่ัวไป 
จำนวน  

๑๐๐ คน 

  

 โครงการพัฒนาคณุภาพผู้เรียน
ด้านทักษะชีวิต กิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน และอนุรักษ์
มรดกไทย “วันท่ี๒ เมษา วันรัก
การอ่าน” ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๕  

๑. เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้ ความเข้าใจมีทักษะหรือ
ความสามารถพ้ืนฐานในการอ่านได้
ถูกต้อง  
๒. เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน และ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อยา่งยั่งยืน
ให้นักศึกษา 
๓. เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
สามารถนำความรู้ที่ไดไ้ปประยุกตใ์ช้
ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 

  - นักศึกษา กศน. อำเภอสำโรง มี

ความรู้ความเข้าใจ รักการอ่าน 

สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อยา่ง

ยั่งยืน และนำความรู้ที่ได้มา

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

นักศึกษาได้มีความเป็นผู้นำ กล้า

แสดงออกและเปิดโอกาสให้

นักศึกษา ได้รับความรู้ที่แปล  

เด็ก เยาวชน 

ประชาชนท่ัวไป 
จำนวน 

๗๐ คน 

  



แผนปฏิบัติการ กศน.อำเภอสำโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕               หน้า ๕๔ 

 

ที่ ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัดความความสำเร็จ 
เป้าหมาย งบประมาณ(บาท) 

ประเภท
กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวน
เป้าหมาย 

งบ
ดำเนินงาน 

งบอุดหนุน 

 นวัฒกรรมอำเภอสำโรง
ผ้าขาวม้ามหาสนุก“สำโรงเมือง
สำราญ อ่านทุกวัน ปี ๒๕๖๕” 

๑. เพื่อให้อาสาสมัคร เด็ก เยาวชน 
นักเรียน นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป มีความรูค้วามเข้าใจ และมนีิสัย
รักการอ่าน   
๒. เพื่อปลูกฝังให้อาสาสมัคร เด็ก 
เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนท่ัวไป ในเขตพื้นท่ีอำเภอ
สำโรง มีนสิัยรักการอ่าน  
๓. เพื่อส่งเสริมให้อาสาสมัคร เด็ก 
เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนท่ัวไป รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ด้วยการอ่านหนังสือ  

 - เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา 

และประชาชนท่ัวไป ในเขตพื้นท่ี

อาสาสมัครรับผดิชอบดูแล ในเขต

พื้นที่อำเภอสำโรง มีความรูค้วาม

เข้าใจ และให้ความสำคญัด้านอ่าน 

รักการเรียนรูต้ลอดชีวิต และมี

ทักษะในการแสวงหาความรู้ 

ข้อมูล ข่าวสาร ท่ีเป็นประโยชน์อัน

จะส่งผลให้เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรยีนและ

เป็นคนท่ีมีคุณภาพ และมีทักษะใน

การแสวงหาความรู้ ข้อมูล 

ข่าวสาร ท่ีเป็นประโยชน์อันจะ

ส่งผลใหเ้ป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนและเปน็

คนท่ีมีคุณภาพ 

เด็ก เยาวชน 

ประชาชนท่ัวไป 
   

 กิจกรรมบ้านหนังสือชุมชน ท้ัง 
๙ตำบล ปี๒๕๖๕ 

๑. เพื่อให้อาสาสมัคร เด็ก เยาวชน 
นักเรียน นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป มีความรูค้วามเข้าใจ และมนีิสัย
รักการอ่าน   

 - เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา 

และประชาชนท่ัวไป ในเขตพื้นท่ี

อาสาสมัครรับผดิชอบดูแล ในเขต

พื้นที่อำเภอสำโรง มีความรูค้วาม

เข้าใจ และให้ความสำคญัด้านอ่าน 

เด็ก เยาวชน 

ประชาชนท่ัวไป 
จำนวน 

๕๐คน/

ครั้ง 
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ที่ ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัดความความสำเร็จ 
เป้าหมาย งบประมาณ(บาท) 

ประเภท
กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวน
เป้าหมาย 

งบ
ดำเนินงาน 

งบอุดหนุน 

๒. เพื่อปลูกฝังให้อาสาสมัคร เด็ก 
เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนท่ัวไป ในเขตพื้นท่ีอำเภอ
สำโรง มีนสิัยรักการอ่าน  
๓. เพื่อส่งเสริมให้อาสาสมัคร เด็ก 
เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนท่ัวไป รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ด้วยการอ่านหนังสือ  

รักการเรียนรูต้ลอดชีวิต และมี

ทักษะในการแสวงหาความรู้ 

ข้อมูล ข่าวสาร ท่ีเป็นประโยชน์อัน

จะส่งผลให้เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรยีนและ

เป็นคนท่ีมีคุณภาพ และมีทักษะใน

การแสวงหาความรู้ ข้อมูล 

ข่าวสาร ท่ีเป็นประโยชน์อันจะ

ส่งผลใหเ้ป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนและเปน็

คนท่ีมีคุณภาพ 

 โครงการจดัมุมส่งเสริมการอ่าน
บริษัทก้าวหน้า โภคภัณฑ์ 
จำกัด ปี2562 

๑. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ 
ความเข้าใจมีทักษะหรือความสามารถ
พื้นฐานในการอ่านได้ถูกต้อง  
๒. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ
สร้างเครือข่ายนักอ่าน และสรา้งสงัคม
แห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
๓. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ
นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้อย่าเหมาะสม 

 - บุคลากร และพนักงานใน บริษัท

ก้าวหน้า โภคภณัฑ์ จำกดั 

เด็ก เยาวชน 

ประชาชนท่ัวไป 
๑๐๐ คน ประจำปี

งบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๕ 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
กศน.อำเภอสำโรง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสำโรง 
 
 
 

๒. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที ่๗ การจัดการศึกษาและการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
กลยุทธ์ที ่๑ การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

 
๓.ชื่องาน/โครงการ งานการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
๔. วัตถุประสงค์ 

๑.เพ่ือยกระดับการศึกษาให้ประชาชนมีการศึกษาในระดับ
ขั้นพ้ืนฐานตามความต้องการในทุกระดับ 
๒.เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การรู้หนังสือให้กับผู้เรียนอัน

เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 
๖. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

๑.จำนวนผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาพื้นฐานนอกระบบ 
๒.กลุ่มเป้าหมายได้รับการศึกษาและสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้น 

๕.กิจกรรมหลัก 

๑.จัดการศึกษาพื้นฐานนอกระบบในระดับ   
- ประถม 
- มัธยมศึกษาตอนต้น   
- มัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 

๗. เป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวนเป้าหมาย 

ประชาชนในพื้นที่อำเภอ
สำโรง 

๑,๖๐๐ 

 

๙. พื้นที่ดำเนินการ 

- อำเภอสำโรง 

 
๑๐. ผู้รับผิดชอบ 

งานการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กศน-กผ-๐๒ 

๘. งบประมาณ จำนวน............................. บาท 

งบดำเนินงาน งบอุดหนุน  

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
กศน.อำเภอสำโรง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสำโรง 
 
 
 

๒. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที ่๗ การจัดการศึกษาและการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
กลยุทธ์ที ่๑ การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

 
๓.ชื่องาน/โครงการ งานการสร้างโอกาสทางการศึกษาและความเสมอภาคทางการศึกษา (กลุ่มเป้าหมายพิเศษ) 

 
๔. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ให้กับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ(คนพิการ) 

๖. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

๑.จำนวนผู้เรียน 
๒.ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและ
สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 

๕.กิจกรรมหลัก 
๑.จัดการเรียนการสอนเพ่ือการรู้หนังสือ 
๒.จัดกิจกรรมการเสริมทักษะการใช้ชีวิต 
๓.จัดการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมการมีรายได้และการมี
อาชีพที่มั่งคง 
๔.จัดการเรียนการสอนเพ่ือการสร้างภูมิคุ้มกันแห่งการเรียนรู้
และภูมิคุ้มกันในสังคม 

๗. เป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวนเป้าหมาย 

ผู้พิการ ๑๐๐ 
 

 

๙. พื้นที่ดำเนินการ 

- อำเภอสำโรง 

 
๑๐. ผู้รับผิดชอบ 

งานการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กศน-กผ-๐๒ 

๘. งบประมาณ จำนวน............................. บาท 

งบดำเนินงาน งบอุดหนุน  

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
กศน.อำเภอสำโรง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสำโรง 
 
 
 

๒. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที ่๗ การจัดการศึกษาและการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
กลยุทธ์ที ่๑ การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

 
๓.ชื่องาน/โครงการ โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา นักศึกษาเทียบระดับการศึกษา กศน. อำเภอสำโรง  ภาคเรียนที่  ๒/
๒๕๖๑  
 

 
๔. วัตถุประสงค์ 
๑.ผู้มีความรู้ ความสาสมารถ ประสบการณ์ และคุณธรรม 
จริยธรรม ได้รับการรับรองคุณวุฒิ ทางการศึกษา  
 ๒. เพื่อตอบสนองความต้องการ การยอมรับความรู้ และ
ประสบการณ์ ของผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับ
การศึกษา มีความม่ันใจในตัวเอง และสถานภาพทางสังคม 

๖. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ร้อยละ ๑๐๐  ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา  มี
ความรู้ ความสาสมารถ ประสบการณ์ และมีคุณธรรม 
จริยธรรม  ได้รับการรับรองคุณวุฒิทางการศึกษา   

๕.กิจกรรมหลัก 
๑. ปฐมนิเทศ ประชุมชี้แจงสร้างแรงจูงใจ อธิบายหลักสูตร 
กรอบการประเมิน 
๒. ประเมินภาคประสบการณ์  ประเมินมิติความรู้ความคิด 
ประเมินผลสรุปผลการดำเนินงาน 

๗. เป้าหมาย 
ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวนเป้าหมาย 
นักศึกษาเทียบระดับ

การศึกษา   
๓ 

 

๙. พื้นที่ดำเนินการ 

- อำเภอสำโรง 

 ๑๐. ผู้รับผิดชอบ 

งานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กศน-กผ-๐๒ 

๘. งบประมาณ จำนวน............................. บาท 

งบดำเนินงาน งบอุดหนุน  

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
กศน.อำเภอสำโรง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสำโรง 
 
 
 

๒. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที ่๘ การพัฒนาหลักสูตร สื่อรูปแบบ นวัตกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล งานบริการทางวิชาการ และการประกนัคณุภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยที่หลากหลาย ทันสมัย รวมทั้งหลักสูตรท้องถิ่นที่สอดคล้องกับสภาพบริบทของพ้ืนที่ และความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายและชุมชน 
 
 
๓.ชื่องาน/โครงการ  โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 

 ๔. วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อให้คณะกรรมการได้รับทราบผลการดำเนินงานของ 
กศน.อำเภอสำโรง 
๒. เพื่อให้คณะกรรมการได้รับทราบสภาพปัญหาดำเนินงาน
และเห็นชอบในแผนปฏิบัติการ 
๓. เพื่อให้คณะกรรมการได้รับทราบ  เสนอแนะเห็นชอบ
แผนการปฏิบัติงานประจำปี 
๖. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
๑.คณะกรรมการรับทราบผลการดำเนินงานของ กศน.
อำเภอสำโรง 
๒.คณะกรรมการเห็นชอบและเสนอแนะในการจัดทำ
แผนการปฏิบัติงานประจำปี 

๕.กิจกรรมหลัก 
๑.นำเสนอผลการดำเนินงานของ กศน.อำเภอสำโรง 
๒.นำเสนอแผนปฏิบัติงานประจำปีของ กศน.อำเภอสำโรง 
๓.ปรึกษาหารือและรับข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน 

๗. เป้าหมาย 
ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวนเป้าหมาย 

คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้บริหาร 
บุคลากร กศน.อ.สำโรง 

 

๓๐ 

 

๙. พื้นที่ดำเนินการ 

- อำเภอสำโรง 

 
๑๐. ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มงานแผนงานและโครงการ 

กศน-กผ-๐๒ 

๘. งบประมาณ จำนวน............................. บาท 

งบดำเนินงาน งบอุดหนุน  

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

    

 

 

 



แผนปฏิบัติการ กศน.อำเภอสำโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕               หน้า ๖๐ 

 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
กศน.อำเภอสำโรง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสำโรง 
 
 
 

๒. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที ่๘ การพัฒนาหลักสูตร สื่อรูปแบบ นวัตกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล งานบริการทางวิชาการ และการประกนัคณุภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยที่หลากหลาย ทันสมัย รวมทั้งหลักสูตรท้องถิ่นที่สอดคล้องกับสภาพบริบทของพ้ืนที่ และความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายและชุมชน 
 

 

๓.ชื่องาน/โครงการ  โครงการนิเทศการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กศน.อำเภอสำโรง ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ 
 
 
๔. วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือนิเทศ  ติดตาม  ประเมินผล  รายงานผลการจัดกิจกรรมของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงาน กศน. ปี ๒๕๖๑ 
๒. เพ่ือพัฒนาระบบการนิเทศภายในให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึนนำข้อมูล
ที่ได้จากการนิเทศมาวางแผนและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

๖. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ร้อยละ ๙๐ ของผู้รับการนิเทศมีความรู้ความเข้าใจในการนิเทศ
กิจกรรม กศน. มีแผนการนิเทศภายในหน่วยงาน และสามารถนำ
ข้อมูลที่ได้จากการนิเทศมาปรับปรุง พัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

๕.กิจกรรมหลัก 
๑.ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจ 
๒.นิเทศ ติดตาม 
๓.สรุป และรายงานผล 

๗. เป้าหมาย 
ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวนเป้าหมาย 

   ๑ .กศน .  ตำบล
 
               
   ๒ . ศ ร ช .
 
 

๙  แห่ง 
๘  แห่ง 
๑  แห่ง 
๒๕  คน 
๖  คน     

๙. พื้นที่ดำเนินการ 

- อำเภอสำโรง 

 
๑๐. ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มงานแผนงานและโครงการ 

 

กศน-กผ-๐๒ 

๘. งบประมาณ จำนวน............................. บาท 

งบดำเนินงาน งบอุดหนุน  

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

    

 

 

 



แผนปฏิบัติการ กศน.อำเภอสำโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕               หน้า ๖๑ 

 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
กศน.อำเภอสำโรง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสำโรง 
 
 
 

๒. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที ่๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ กลยุทธ์ที่ ๑. เตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ (Smart Aging Society) 
 

 
๓.ชื่องาน/โครงการ  โครงการส่งเสริมคุณภาพคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กศน.อำเภอสำโรง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

 
๔. วัตถุประสงค์ 

- เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้รับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่

เหมาะสมกับวัย   ด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต สามารถ

ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม 

๖. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ร้อยละ ๙๐ ของกลุ่มเป้าหมายเข้าใจการเสริมสร้างคุณภาพ

ชีวิตด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต รู้จักการดูแลสุขภาพของ

ตนเอง 

๕.กิจกรรมหลัก 
- อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต รู้จักการดูแลสุขภาพของตนเอง 

๗. เป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวนเป้าหมาย 

ผู้สูงอายุ ๑๐๐ 
 

๙. พื้นที่ดำเนินการ 

- อำเภอสำโรง 

 
๑๐. ผู้รับผิดชอบ 

กศน-กผ-๐๒ 

๘. งบประมาณ จำนวน............................. บาท 

งบดำเนินงาน งบอุดหนุน  

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

    

 

 

 



แผนปฏิบัติการ กศน.อำเภอสำโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕               หน้า ๖๒ 

 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
กศน.อำเภอสำโรง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสำโรง 
 
 
 

๒. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที ่๒ การพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
กลยุทธ์ที่ ๑. ขับเคลื่อน กศน. สู่ “Smart ONIE” ในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่เสริมสร้างศักยภาพของประชาชนให้
สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
 
 

 

๓.ชื่องาน/โครงการ  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  ( โครงการพัฒนาบุคลากร (ครูมืออาชีพ), แผน และหลักสูตร
สถานศึกษา ,การนำเสนอผลงาน การพูดในที่ชุมชน 
 ๔. วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้เกิดความชำนาญใน
การปฏิบัติงาน 
๒. เพื่อพัฒนาครู และบุคลากรให้สามารถจัดการเรียนการ

สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๖. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
๑. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมี
คุณภาพ 
๒. ครู กศน.มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕.กิจกรรมหลัก 
๑. อบรมหลักสูตรต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
๒. การศึกษาดูงาน 
๓. การประชุมปฏิบัติการ 

๗. เป้าหมาย 
ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวนเป้าหมาย 

๑. ครูอาสาสมัคร 
๒. ครู กศน.ตำบล 
๓. ครูสอนคนพิการ 
๔. บุคลากรอ่ืนๆ  

 ๓๐   

 

๙. พื้นที่ดำเนินการ 

- อำเภอสำโรง 

 
๑๐. ผู้รับผิดชอบ 

กศน-กผ-๐๒ 

๘. งบประมาณ จำนวน............................. บาท 

งบดำเนินงาน งบอุดหนุน  

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

    

 

 

 



แผนปฏิบัติการ กศน.อำเภอสำโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕               หน้า ๖๓ 

 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
กศน.อำเภอสำโรง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสำโรง 
 
 
 

๒. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที ่๘ การพัฒนาหลักสูตร สื่อรูปแบบ นวัตกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล งานบริการทางวิชาการ และการประกนัคณุภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยที่หลากหลาย ทันสมัย รวมทั้งหลักสูตรท้องถิ่นที่สอดคล้องกับสภาพบริบทของพ้ืนที่ และความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายและชุมชน 
 

 

๓.ชื่องาน/โครงการ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
 ๔. วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อให้บุคลากร กศน.อำเภอมีความรู้ความเข้าใจในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
๒. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย  ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
๓. เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินภายนอก
จาก  สมศ. ๖. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ร้อยละ๙๐  บุคลากร กศน.อำเภอสำโรงมีความรู้ความเข้าใจ
ในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษและมีความ
พร้อมในการรับการประเมินภายนอก  จากสมศ. 

๕.กิจกรรมหลัก 
๑. อบรมให้ความรู้ 
๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำ sar 

๗. เป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวนเป้าหมาย 

บุคลากร กศน.อำเภอ
สำโรง 

๓๐ 

 

๙. พื้นที่ดำเนินการ 

- อำเภอสำโรง 

 

๑๐. ผู้รับผิดชอบ 

กศน-กผ-๐๒ 

๘. งบประมาณ จำนวน............................. บาท 

งบดำเนินงาน งบอุดหนุน  

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

    

 

 

 



แผนปฏิบัติการ กศน.อำเภอสำโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕               หน้า ๖๔ 

 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
กศน.อำเภอสำโรง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสำโรง 
 
 
 

๒. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที ่๘ การพัฒนาหลักสูตร สื่อรูปแบบ นวัตกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล งานบริการทางวิชาการ และการประกนัคณุภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยที่หลากหลาย ทันสมัย รวมทั้งหลักสูตรท้องถิ่นที่สอดคล้องกับสภาพบริบทของพ้ืนที่ และความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายและชุมชน 
 

 
๓.ชื่องาน/โครงการ  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือปรับปรุงพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการการศึกษา ๕ปี (๒๕๖๑-
๒๕๖๕) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 ๔. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้สถานศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษา ๕ปี(๒๕๖๑-

๒๕๖๕) แผนปฏิบัติการประจำปี 

๖. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
สถานศึกษาได้แผนพัฒนาการศึกษา ๕ปี(๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
แผนปฏิบัติการประจำปีที่มีคุณภาพ 

๕.กิจกรรมหลัก 
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือปรับปรุงพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการการศึกษา ๕ปี(๒๕๖๑-๒๕๖๕) แผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

๗. เป้าหมาย 
ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวนเป้าหมาย 

บุคลากร ๒๙ 
 

๙. พื้นที่ดำเนินการ 

- อำเภอสำโรง 

 

๑๐. ผู้รับผิดชอบ 

กศน-กผ-๐๒ 

๘. งบประมาณ จำนวน............................. บาท 

งบดำเนินงาน งบอุดหนุน  

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

    

 

 

 



แผนปฏิบัติการ กศน.อำเภอสำโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕               หน้า ๖๕ 

 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
กศน.อำเภอสำโรง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสำโรง 
 
 
 

๒. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที ่๖ การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที่ ๓. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ 
 

 
๓.ชื่องาน/โครงการ  โครงการพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิตเพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอย่างมี

ประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

 ๔. วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือให้ครู และบุคลากร กศน.อำเภอสำโรงมีความรู้ ความ
เข้าใจในการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต 
- เพ่ือให้ครู และบุคลากร กศน.อำเภอสำโรงสามารถนำ
ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาคนได้ 

๖. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ครู และบุคลากร กศน.อำเภอ สามารถนำความรู้ที่ได้รับจาก
วิทยากร ด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต  แล้วนำกลับมา
ประยุกต์ใช้ในพัฒนาตนเอง และพัฒนางานเกิดการพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

๕.กิจกรรมหลัก 
อบรมการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิตเพ่ือส่งเสริมในการจัด
กระบวนการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๗. เป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวนเป้าหมาย 

ครู และบุคลากร กศน.
อำเภอสำโรง 

๒๙ 

 

๙. พื้นที่ดำเนินการ 

- อำเภอสำโรง 

 

๑๐. ผู้รับผิดชอบ 

งานบุคลากร 

กศน-กผ-๐๒ 

๘. งบประมาณ จำนวน............................. บาท 

งบดำเนินงาน งบอุดหนุน  

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

    

 

 

 



แผนปฏิบัติการ กศน.อำเภอสำโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕               หน้า ๖๖ 

 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
กศน.อำเภอสำโรง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสำโรง 
 
 
 

๒. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที ่๒ การพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
กลยุทธ์ที่ ๑. ขับเคลื่อน กศน. สู่ “Smart ONIE” ในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่เสริมสร้างศักยภาพของประชาชนให้
สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
 
 

 

๓.ชื่องาน/โครงการ  โครงการพัฒนา ๔ ศูนย์เพื่อพัฒนาศักยภาพ กศน.ตำบล 

 ๔. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ ศูนย์ ๔ ศูนย์ของ กศน.ตำบลในอำเภอ

สำโรง 

๖. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

- ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการในอำเภอสำโรงได้รับ

การพัฒนาให้สามารถใช้ประโยชน์ศูนย์ ๔ ศูนย์ของ กศน.

ตำบลในชุมชน 

๕.กิจกรรมหลัก 
จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ศูนย์ ๔ ศูนย์  
- ศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร
ทฤษฎีใหม่ประจำตำบล 
- ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยประจำตำบล 
- ศูนย์ดิจิทัลชุมชน 
- ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตชุมชน 

๗. เป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวนเป้าหมาย 

กศน.ตำบล ๙ 
 

๙. พื้นที่ดำเนินการ 

- อำเภอสำโรง 

 
๑๐. ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มงานแผนงานและโครงการ 

กศน-กผ-๐๒ 

๘. งบประมาณ จำนวน............................. บาท 

งบดำเนินงาน งบอุดหนุน  

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

    

 

 

 



แผนปฏิบัติการ กศน.อำเภอสำโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕               หน้า ๖๗ 

 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
กศน.อำเภอสำโรง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสำโรง 
 
 
 

๒. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที ่๔ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๓. เพิ่มอัตราการรู้หนังสือและยกระดับการรู้หนังสือของประชาชน 
 

 
๓.ชื่องาน/โครงการ  โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือและป้องกันการลืมหนังสือประจำภาคเรียนที่  ๒/๒๕๖๐   
 

 ๔. วัตถุประสงค์ 

๑.เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เข้าถึงสื่อการเรียนรู้ สามารถ

อ่าน และเขียนภาษาไทย ได้ถูกต้อง และสามารถนำไปใช้ใน

ชีวิตประจำวันได้ 

๖. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
กลุ่มเป้าหมายร้อยละ๙๐  ผู้เรียนรับบริการ ได้ใช้หลักสูตร
สื่อการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ และสามารถอ่าน เขียน ภาษาไทยอย่าง
ถูกต้องได้ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

๕.กิจกรรมหลัก 
๑.เสนอจัดตั้งกลุ่ม 
๒.ประชุมชี้แจง สร้างแรงจูงใจ อธิบายหลักสูตรให้กับ
กลุ่มเป้าหมายจัดกิจกรรมการเรียนรู้กระบวนการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรผู้ไม่รู้หนังสือวัดผล ประเมินผล 

๗. เป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวนเป้าหมาย 

ประชาชนทั่วไป 
กลุ่มผู้ลืมหนังสือ 

๓๐ 

 

๙. พื้นที่ดำเนินการ 

- อำเภอสำโรง 

 
๑๐. ผู้รับผิดชอบ 

กศน-กผ-๐๒ 

๘. งบประมาณ จำนวน............................. บาท 

งบดำเนินงาน งบอุดหนุน  

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

    

 

 

 



แผนปฏิบัติการ กศน.อำเภอสำโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕               หน้า ๖๘ 

 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
กศน.อำเภอสำโรง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสำโรง 
 
 
 

๒. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที ่๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ ๕. ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน สู่ “วิสาหกิจชุมชน : ชุมชนพ่ึงตนเอง ทำได้ ขายเป็น” 
 

 
๓.ชื่องาน/โครงการ  โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน “กลุ่มช่างพ้ืนฐาน” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
 

 ๔. วัตถุประสงค์ 
๑.ผู้รับบริการมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
๒.ผู้รับบริการเห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ มีงานทำ 
๓.ผู้รับบริการที่มีอาชีพอยู่แล้วได้รับการพัฒนาอาชีพ และ

ต่อยอดอาชีพของตนเองให้ดีขึ้น 

๖. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
- ผู้รับบริการสำเร็จตามหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐   
ผู้รับบริการที่ว่างงาน 
- ร้อยละ ๙๐ มีอาชีพและผู้มีอาชีพอยู่แล้วสามารถพัฒนา
อาชีพและต่อยอดอาชีพได้ 

๕.กิจกรรมหลัก 
ฝึกอาชีพกลุ่มช่างพ้ืนฐาน 

๗. เป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวนเป้าหมาย 

ประชาชน ๑๘๐  
 

๙. พื้นที่ดำเนินการ 

- อำเภอสำโรง 

 
๑๐. ผู้รับผิดชอบ 

งานการศึกษาต่อเนื่อง 

กศน-กผ-๐๒ 

๘. งบประมาณ จำนวน.........๑๒๑,๕๐๐.......... บาท 

งบดำเนินงาน งบอุดหนุน  

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

 ๑๒๑,๕๐๐   

 

 

 



แผนปฏิบัติการ กศน.อำเภอสำโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕               หน้า ๖๙ 

 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
กศน.อำเภอสำโรง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสำโรง 
 
 
 

๒. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที ่๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ ๕. ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน สู่ “วิสาหกิจชุมชน : ชุมชนพ่ึงตนเอง ทำได้ ขายเป็น” 
 

 
๓.ชื่องาน/โครงการ  โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน “กลุ่มสนใจ” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
 

 ๔. วัตถุประสงค์ 

๑.ผู้รับบริการมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
๒.ผู้รับบริการเห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ มีงานทำ 
๓.ผู้รับบริการที่มีอาชีพอยู่แล้วได้รับการพัฒนาอาชีพ และ
ต่อยอดอาชีพของตนเองให้ดีขึ้น 
 

๖. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

- ผู้รับบริการสำเร็จตามหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐   
- ผู้รับบริการที่ว่างงานร้อยละ ๙๐ มีอาชีพและผู้มีอาชีพอยู่
แล้วสามารถพัฒนาอาชีพและต่อยอดอาชีพได้ 

๕.กิจกรรมหลัก 
ฝึกอาชีพกลุ่มสนใจ 

๗. เป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวนเป้าหมาย 

ประชาชน ๑๘๐ 
 

๙. พื้นที่ดำเนินการ 

- อำเภอสำโรง 

 
๑๐. ผู้รับผิดชอบ 

กศน-กผ-๐๒ 

๘. งบประมาณ จำนวน..........๑๑๙,๗๐๐......... บาท 

งบดำเนินงาน งบอุดหนุน  

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

 ๑๑๙,๗๐๐   

 

 

 



แผนปฏิบัติการ กศน.อำเภอสำโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕               หน้า ๗๐ 

 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
กศน.อำเภอสำโรง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสำโรง 
 
 
 

๒. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที ่๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ ๕. ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน สู่ “วิสาหกิจชุมชน : ชุมชนพ่ึงตนเอง ทำได้ ขายเป็น” 
 

 
๓.ชื่องาน/โครงการ  โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน “หนึ่งอำเภอ หนึ่งอาชีพ” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

 
๔. วัตถุประสงค์ 

๑. ผู้รับบริการมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
๒. ผู้รับบริการเห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ มีงานทำ 
๓. ผู้รับบริการที่มีอาชีพอยู่แล้วได้รับการพัฒนาอาชีพ และ
ต่อยอดอาชีพของตนเองให้ดีขึ้น  
 

๖. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ร้อยละ ๑๐๐ ของกลุ่มเป้าหมาย ผ่านการฝึกอาชีพ  มี
ความรู้ ความสามารถ ในการประกอบอาชีพ เห็นช่องทางใน
การประกอบอาชีพ พัฒนาอาชีพ และต่อยอดอาชีพของ
ตนเอง ให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น    

๕.กิจกรรมหลัก 
๑. อบรมให้ความรู้ 
๒. สาธิต  ฝึกปฏิบัติจริง 
๓. ทดสอบความรู้ความสามารถ ประเมินผล สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

๗. เป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวนเป้าหมาย 

ประชาชนอำเภอสำโรง   
 

๙๐ 

 

๙. พื้นที่ดำเนินการ 

- อำเภอสำโรง 

 
๑๐. ผู้รับผิดชอบ 

กศน-กผ-๐๒ 

๘. งบประมาณ จำนวน............................. บาท 

งบดำเนินงาน งบอุดหนุน  

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

    

 

 

 



แผนปฏิบัติการ กศน.อำเภอสำโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕               หน้า ๗๑ 

 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
กศน.อำเภอสำโรง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสำโรง 
 
 
 

๒. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที ่๗ การจัดการศึกษาและการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
กลยุทธ์ที่ ๒ การศึกษาต่อเนื่อง 
 

 
๓.ชื่องาน/โครงการ  โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 

 
๔. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ผู้เรียน ผู้รับบริการ มีความรู้ ความสามารถ ตลอดจน
มีทักษะในการจัดการชีวิตของตนเอง ให้สามารถอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข  รวมทั้งใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเอง ครอบครัว และชุมชน 

๖. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ร้อยละ ๙๐ ของกลุ่มเป้าหมายมีความสามารถในการพัฒนา

ทักษะชีวิตให้ดีขึ้นได้ 

๕.กิจกรรมหลัก 
๑.จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
๒.จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตโดยเน้นกิจกรรม 
๓.จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตตามศักยภาพของ
ผู้เรียน 

๗. เป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวนเป้าหมาย 

๑.นักศึกษา 
๒.ประชาชน 

๓๐๐ 

 

๙. พื้นที่ดำเนินการ 

- อำเภอสำโรง 

 

๑๐. ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มงานการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 

กศน-กผ-๐๒ 

๘. งบประมาณ จำนวน............................. บาท 

งบดำเนินงาน งบอุดหนุน  

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

    

 

 

 



แผนปฏิบัติการ กศน.อำเภอสำโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕               หน้า ๗๒ 

 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
กศน.อำเภอสำโรง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสำโรง 
 
 
 

๒. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที ่๗ การจัดการศึกษาและการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
กลยุทธ์ที่ ๒ การศึกษาต่อเนื่อง 
 

 
๓.ชื่องาน/โครงการ  โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 

 
๔. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้ผู้เรียน/ผู้รับบริการใช้กระบวนการศึกษาเป็น

เครื่องมือในการพัฒนาสังคมชุมชนให้มีความเข้มแข็งและ

สามารถพึงตนเองได้ 

๖. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
๑. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ และ 
สามารถนำกลับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
๒. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้ถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันทุกภาคส่วนในชุมชน สังคม 

๕.กิจกรรมหลัก 
  ๑. ด้านประชาธิปไตย 

  ๒. ด้านอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

  ๓.ด้านวิสาหกิจชุมชน 

  ๔. ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 

๗. เป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวนเป้าหมาย 

ประชาชนทั่วไป ๓๐๐ 
 

๙. พื้นที่ดำเนินการ 

- อำเภอสำโรง 

 

๑๐. ผู้รับผิดชอบ 

งานการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 

กศน-กผ-๐๒ 

๘. งบประมาณ จำนวน............................. บาท 

งบดำเนินงาน งบอุดหนุน  

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

    

 

 

 



แผนปฏิบัติการ กศน.อำเภอสำโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕               หน้า ๗๓ 

 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
กศน.อำเภอสำโรง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสำโรง 
 
 
 

๒. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที ่๗ การจัดการศึกษาและการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
กลยุทธ์ที่ ๒ การศึกษาต่อเนื่อง 
 

 
๓.ชื่องาน/โครงการ  โครงการการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ 

 
๔. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้ผู้เรียนผู้รับบริการ มีความสามารถและทักษะในการ

ดำเนินชีวิตแบบพอเพียงมีงานทำ มีรายได้ 

๖. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ร้อยละ ๙๐ ของกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง

และมีคุณภาพ และสามารถดำเนินชีวิตอยู่บนสังคมได้อย่าง

มีความสุขตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๕.กิจกรรมหลัก 
จัดการเรียนรู้  กิจกรรม  การศึกษาดูงาน บนพ้ืนฐานหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ 

๗. เป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวนเป้าหมาย 

๑.นักศึกษา 
๒.ประชาชน 

๓๒๐ 

 

๙. พื้นที่ดำเนินการ 

- อำเภอสำโรง 

 ๑๐. ผู้รับผิดชอบ 

งานการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ 

กศน-กผ-๐๒ 

๘. งบประมาณ จำนวน............................. บาท 

งบดำเนินงาน งบอุดหนุน  

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

    

 

 

 



แผนปฏิบัติการ กศน.อำเภอสำโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕               หน้า ๗๔ 

 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
กศน.อำเภอสำโรง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสำโรง 
 
 
 

๒. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที ่๗ การจัดการศึกษาและการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
กลยุทธ์ที่ ๑  การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

 
๓.ชื่องาน/โครงการ  โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

 
๔. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๖. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ร้อยละ ๙๐ ของนักศึกษาได้รับพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

๕.กิจกรรมหลัก 
  ๑. พัฒนาวิชาการ ๖. ด้านลูกเสือ /ยุวกาชาด 
  ๒. ด้านพัฒนาทักษะชีวิต ๗. ด้านกีฬา/ส่งเสรมิสุขภาพ 
  ๓. ด้านพัฒนาความรูด้้าน ICT   
  ๔. ด้านภาษาต่างประเทศ   
  ๕. แสดงออกถึงความจงรัก ภักดตี่อชาติ ศาสนา และสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

 
๗. เป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวนเป้าหมาย 

นักศึกษา กศน.อำเภอสำโรง ๑,๖๐๐ 

 

๙. พื้นที่ดำเนินการ 

- อำเภอสำโรง 

 
๑๐. ผู้รับผิดชอบ 

กศน-กผ-๐๒ 

๘. งบประมาณ จำนวน............................. บาท 

งบดำเนินงาน งบอุดหนุน  

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

    

 

 

 



แผนปฏิบัติการ กศน.อำเภอสำโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕               หน้า ๗๕ 

 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
กศน.อำเภอสำโรง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสำโรง 
 
 
 

๒. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที ่๗ การจัดการศึกษาและการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
กลยุทธ์ที่ ๓ การศึกษาตามอัธยาศัย 
 

 
๓.ชื่องาน/โครงการ งานการศึกษาตามอัธยาศัย 

 
๔. วัตถุประสงค์ 

    เพ่ือให้สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมการศึกษาตาม

อัธยาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้ใช้บริการมีความพึง

พอใจ 

 

๖. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

- ร้อยละ ๘๐ ของเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษาท่ีเข้าใช้
บริการห้องสมุดประชาชนและแหล่งเรียนรู้ ในชุมชน มีนิสัย
รักการอ่าน 
 

 

๕.กิจกรรมหลัก 
  ๑. ส่งเสริมการอ่าน 
  ๒. บริการอินเตอร์เน็ท 
  ๓. บริการสื่อ สิ่งพิมพ์ มัลติมีเดีย รายการโทรทัศน์ วิทยุ
เพ่ือการศึกษา 
  ๔. ส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบล 

 
๗. เป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวนเป้าหมาย 
- นักเรียน  
- นักศึกษา 
- ประชาชนทั่วไป 

 

๒,๐๐๐ 

 

๑๐. ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มงานการศึกษาตามอัธยาศัย 

๘. งบประมาณ จำนวน............................. บาท 

งบดำเนินงาน งบอุดหนุน  

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

    

 

 

 

๙. พื้นที่ดำเนินการ 

- อำเภอสำโรง 

 

กศน-กผ-๐๒ 



แผนปฏิบัตกิาร กศน.อำเภอสำโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้า ๗๖ 

 

บทที่ ๔ 
การกำกับ ติดตาม และประเมินผล 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสำโรง 
 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสำโรง มีการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และรายงานผล โดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ได้
กำหนดแนวทางการกำกับติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบ และรายงานผลการปฏิบัติงาน/การดำเนินงานตาม
แผนงาน โครงการ/กิจกรรมไว้ดังนี้  
๑.๑. การกำกับติดตาม (Mornitoring)  
(๑) จัดทำรูปแบบการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน  
(๒) จัดผู้รับผิดชอบในการกำกับติดตามงาน  

          ๑.๒. การประเมินผล (Evaluation)  
                 (๑) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล  
                 (๒) สร้างเครื่องมือประเมินผล  

                 (๓) ดำเนินการประเมินผล ทั้งก่อนดำเนินโครงการ เพื่อดูความเป็นไปได้ ระหว่างดำเนิน
โครงการ เพ่ือดูความก้าวหน้า และปรับปรุง แก้ไขการดำเนินงาน และประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการ เพ่ือดู
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการดำเนินงาน  

          ๑.๓. การตรวจสอบ ( Audition)  
                (๑) โรงเรียนประเมินตนเองตามผลงาน โครงการที่ปฏิบัติบันทึกผล เพ่ือปรับปรุงพัฒนา  
                (๒) คณะกรรมการโรงเรียนตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อเสนอแนะแนว
ทางแก้ไขปัญหา อุปสรรค และหาทางช่วยเหลือสนับสนุน  
          ๑.๔. การรายงานผล (Reporting)  
                (๑) รายงานผลการดำเนินงาน เมื่อสิ้นสุดกิจกรรมที่กำหนดให้ โดยผู้รับผิดชอบโครงการ/
กิจกรรม  
                (๒) เมื่อสิ้นปีงบประมาณ สถานศึกษาสรุปผลการประเมินโครงการไว้แต่ละปีงบประมาณ 
เพ่ือนำไปเป็นข้อมูลในแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาการ ดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  
                (๓) เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาพัฒนาการจัดการศึกษา หรือธรรมนูญสถานศึกษา สถานศึกษาจะ
แต่งตั้งคณะกรรมการสรุปผลการปฏิบัติงาน เพื่อเผยแพร่ให้ชุมชน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบต่อไป 

 



 

 

 

 

 

 

 

คณะผู้จัดทำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะผู้จัดทำ 
ทีป่รึกษา 

1. นายทัศน์พล    เรืองศิริ   อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี            
2. นางอุไร  ยืนสุข    รองผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี                    
3. นางกัณฑพร  กากแก้ว   ผูอํานวยการศูนย กศน.อําเภอสำโรง 

ผูจัดทํา 
1. นางสาวปัทมนันท์   ธนกานต์สกุล ครูผู้ช่วย       
2. นายเกรียงไกรราษฎร์ สุวรรณจักร พนักงานธุรการ ส.2    
3. นายทศพล   พันนา  นักเทคโนโลยีฯ       
4. นายประยงค์    ทวีพนัธ์     ครูอาสาสมัครฯ     
5. นางสุภาพร    มณีสุข     ครอูาสาสมัครฯ     
6. นายนิติพัฒน์   สารีพันธ์    ครู กศน.ตำบล     
7. นายสงวน    บุริบัน    ครู กศน.ตำบล    
8. นางศศิกานดา   ศิรบิูรณ์  ครู กศน.ตำบล     
9. นางสาวมุจลินทร์  มหุนี      คร ูกศน.ตำบล  
10. นายวิเชียร     คำภานิล ครู กศน.ตำบล     
11. นายกิตติ์อนันต์   โคตพิลา  ครู กศน.ตำบล    
12. นางสาวรติยา   เกตวงษา ครู กศน.ตำบล     
13. นางสาวกลุนันทร์   เชยประทุม ครู กศน.ตำบล     
14. นางเรวดี    วงษช์มภู  ครู กศน.ตำบล   
15. นางสาวพรปวีณ์      พุฒพวง  ครู กศน.ตำบล     
16. นางสาวจันทร์จิรา   บุญลา   ครู ศรช.         
17. นางสาวอังศิยานัณฌ์ วงศ์ชาลี  ครู ศรช.        
18. นายสุทิศ    วิเศษเสาร์ ครู ศรช.         
19. นางสาวรุ่งนภา  วงษ์คำชิน  ครู ศรช.         
20. นางสาวอัญชลี  ทองสา    ครู ศรช.         
21. นางสาวนิหลัน  สีมาคำ    ครู ศรช.        
22.นางสาวณฐกร   สุขสำราญ   ครู ศรช.         
23.นางสาวพรรัชดา  ปริโยทัย   บรรณารักษ์ 

 

 



 


