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คํานํา 

รายงานผลการดําเนินงาน กศน. ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗  ของศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพิบูลยรักษ  ไดดําเนินการจัดทําโดยการรวบรวมผลการดําเนินงานตามโครงการ 
ซึ่งประกอบดวย จัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑/ 
จัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)/ จัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (สําหรับคนพิการ) /การวัดผลและประเมินผล/กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผูเรียน/จัดการศึกษาตอเน่ือง/ จัดการศึกษาตามอัธยาศัย / การประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย/การพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของบุคลากร /กิจกรรมรวมกับภาคีเครือขาย 

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพิบูลยรักษ ขอขอบคุณผูมีสวนเกี่ยวของ 
รวมทั้งภาคีเครือขายและประชาชนกลุมเปาหมายผูรับบริการการเรียนรูที่ไดมีสวนรวมใหการดําเนินงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประสบผลสําเร็จดังปรากฏรายละเอียดในรายงานฉบับน้ี ซึ่ง
เปนขอมูลและสารสนเทศที่สําคัญในการพัฒนางานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงข้ึนตอไป 

 

 

                                                                                       ศูนยการศึกษานอกระบบ      
และการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพิบูลยรักษ 

 วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน ๒๕๕๗ 
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สารบัญ 
เรื่อง         หนา 
คํานํา          ก 
สารบัญ          ข              
รายงานผลการดําเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพิบูลยรักษ  
ขอมูลบุคลากร กศน.อําเภอพิบูลยรักษ        ๑ 
การศึกษานอกระบบ 

- โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ๖ 
พุทธศักราช ๒๕๕๑   

- โครงการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช ๒๕๔๕     ๘    
(ปรับปรุง ๒๕๔๖) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช ๒๕๕๖      

-  โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ๙ 
พุทธศักราช ๒๕๕๑  (สําหรับคนพิการ)     

- โครงการปฐมนิเทศ           ๑๐    
- กิจกรรมไหวคร ู                   ๑๑ 
- การวัดและประเมินผลการศึกษา        ๑๒ 
- โครงการปจฉิมนิเทศ/มอบวุฒิบัตร        ๑๓ 
- กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน        ๑๕ 

การจัดการศึกษาตอเน่ือง              
- การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ/ศูนยฝกอาชีพชุมชน      ๒๑ 
- การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต        ๒๒  
- การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน             ๒๓ 
- การจัดกระบวนการเรียนรูตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    ๒๔

การศึกษาตามอัธยาศัย                   
- สงเสริมการอานบานหนังสืออัจฉริยะ       ๒๖ 
- กิจกรรมสงเสริมการอานวันเด็กแหงชาติ       ๒๘ 
- กิจกรรมสงเสริมการอานวันผูสูงอายุ       ๒๙ 
- กิจกรรมสงเสริมการอานในหองสมุด       ๓๐ 
- กิจกรรมสงเสริมการอานเคลื่อนที ่        ๓๑ 
- กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน/ตกแตงหองสมุด       ๓๒ 

โครงการประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย    ๓๓
โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของบุคลากร       ๓๔
โครงการพัฒนาปรังปรุง  กศน.ตําบล              ๔๑ 
กิจกรรมรวมกับภาคีเครือขาย         ๔๒ 
ผูจัดทํา 
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ตําแหนง ช่ือบุคลากร วุฒิการศึกษา เบอรโทรศัพท e-mail 

ผูอํานวยการ 

 

การศึกษามหาบัณฑิต 

กศ.ม.  
(จิตวิทยาการศึกษา) 

 ๐๘ ๑๗๒๙ ๗๗๑๒ nfe_piboonrak@hotmail.com 

ครู อาสาสมัคร 

การศึกษานอก
โรงเรียน 

 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 

 ศศ.บ. 
(บรรณารักษศาสตร) 

๐๘ ๑๗๙๙ ๓๗๖๘ nfe_piboonrak@hotmail.com 

ครู กศน.ตําบล 

 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

วท.บ. 
(เคมี) 

๐๘๗-๘๕๓๐๗๐๗ kaew๙๙๙๘@gmail.com 
 

ครู กศน.ตําบล 

 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 

ศศ.บ.  
(บริหารงานท่ัวไป) 

๐๘๙-๙๘๕๘๒๑๕ Pinkky_๑๐๘@hotmail.com 
 

หัวหนา  
ครู กศน.ตําบล 

 

 ศิลปศาสตรบัณฑิต 

ศศ.บ. (การพัฒนา
ชุมชน) 

 ๐ ๘๙๙๔๔ ๓๙๑๐ Nfe_nasay๒๕๕๕@hotmail.com 
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ครู กศน.ตําบล 

 

 ศิลปศาสตรบัณฑิต 

ศศ.บ.  
(รัฐประศาสนศาสตร) 

๐๘๔ - ๙๑๖๖๕๘๑ nooyu_dee@hotmail.com 
 
 
 

ครู กศน.ตําบล  

 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

วท.บ.  
(สถิติประยุกต) 

๐๘๙-๒๒๑๕๕๓๕ nfe_piboonrak@hotmail.com 

ครู กศน.ตําบล 

 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

วท.บ. 
 (เคมี) 

๐๘๓-๖๐๔๗๙๙๕  
๐๘๖-๙๙๑๙๖๓๘ 

nfe_piboonrak@hotmail.com 

ครู กศน.ตําบล 

 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

 วท.บ. (เกษตรศาสตร) 
๐๘๔-๓๙๑๗๘๑๗ Sparrow.cowboy@gmail.com 

 

ครูศูนยการ
เรียนชุมชน 

 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 

: ศศ.บ. 
 (รัฐประศาสนศาสตร) 

๐๘๑-๗๖๘๗๘๖๖ nusiw_wisun@hotmail.com 
 

ครูศูนยการ
เรียนชุมชน 

 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

 วท.บ. (เคมี) 
๐๘ ๒๔๖๖ ๒๗๘๔ Pattarawan๑๒๓๐@gmail.com 
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ครู ปวช. สาขา
คอมพิวเตอร

ธุรกิจ 

 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

 วท.บ.  
(วิทยาการคอมพิวเตอร) 

๐๘๙-๒๗๕๕๔๓๘ dekbaandang@hotmail.com 
 

ครู ปวช. สาขา
คอมพิวเตอร

ธุรกิจ 

 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

วท.บ.  
(วิทยาการคอมพิวเตอร) 

๐๘๙-๒๙๐๒๓๘๓ Kitsada.cs@hotmail.com 
 

ครู ปวช. สาขา
คอมพิวเตอร

ธุรกิจ 

 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 

บธ.บ.  
(การตลาด) 

๐๘๖-๖๓๔๐๘๘๒ Surapong๔๒๑@gmail.com 
 

ครู ปวช. สาขา
งานชางยนต 

 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

วท.บ. 
 (เคร่ืองกล) 

๐๘๓-๓๕๗๕๙๒๕ Emotion-tum@hotmail.com 
 

ครู ปวช. สาขา
ชางกอสราง 

 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

วท.บ.  
(เทคโนโลยีกอสราง) 

๐๘๑-๗๖๙๐๐๙๔ 

๐๘๐-๔๑๐๒๔๔๗ 

nfe_piboonrak@hotmail.com 

ครู ปวช. สาขา
ธุรกิจคาปลีก 

 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 

บธ.บ. (การจัดการ
ท่ัวไป) 

๐๘๙-๗๑๒๖๕๐๐ Aofsing@hotmail.com 
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ครู ปวช. สาขา
เกษตรศาสตร 

 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

วท.บ. (เกษตรศาสตร) 
๐๘๐-๗๔๘๐๘๗๖ yu_wida@hotmail.com 

 

ครูผูสอนคน
พิการ 

 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 

ศศ.บ.  
(การพัฒนาสังคม) 

๐๘๙-๘๖๓๒๗๑๑ Dakpunza@hotmail.com 
 

ครูผูสอนคน
พิการ 

 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 

บธ.บ. 
 (การจัดการท่ัวไป) 

๐๘๗-๙๒๐๙๙๖๘ pleple๒๕๓๑@hotmail.com 
 

ครูผูสอนคน
พิการ 

 

อุตสาหกรรม 

ศาสตรบัณฑิต 

อส.บ. (อุตสาหกรรม) 

๐๘๖-๐๗๖๖๘๕๓ je_dusadee@hotmail.com 
 

ครูผูสอนคน
พิการ 

 

เกษตรศาสตรบัณฑิต 

กษ.บ. 
 (การจัดการเกษตร) 

๐๘๖-๒๒๙๓๒๘๒ Sodazaphichitpol
๐๐๘@hotmail.com 

 

นักจัดการท่ัวไป 

 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 

ศศ.บ. 
 (บรรณารักษศาสตร) 

๐๘๖-๘๕๗๐๗๔๕ MANEE_๔๕๔๕@hotmail.com 
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เจาพนักงาน
หองสมุด 

 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 

บธ.บ.  
(คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

๐๙๓-๕๕๒๗๒๑ Apichat_pimnon@hotmail.com 
 

พนักงานบริการ 

 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ม.๖ (คณิต-อังกฤษ) 
๐๘๕-๗๔๒๗๖๐๕ 

๐๙๔-๒๗๖๗๐๐๑ 

panida_somboon@hotmail.com 
 

เจาหนาท่ีพัสดุ 

 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) 

(คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

๐๘๔-๖๐๔๔๗๓๙ yupa๒๕๒๕_@hotmail.com 
 

เจาหนาที่บันทึก
ขอมูล 

 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) 

 (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

๐๘๙-๙๔๒๘๘๓๓ poopringam@windowslive.com 
 

คนสวน 

 

ประถมศึกษา 

ป.๔ 
๐๘๐-๗๖๐๖๙๓๒ nfe_piboonrak@hotmail.com 
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๑.การศึกษานอกระบบ 
พระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดกําหนดให

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีบทบาทหนาที่ในการสงเสริมสนับสนุนการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือใหประชาชนไดรับการศึกษาอยางตอเน่ือง เกิดแรงจูงใจและมีความพรอม
ในการมีสวนรวมเพื่อจัดกิจกรรมการศึกษา และเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีความสมบูรณ  ทั้งดานรางกาย  จิตใจ   
สติปญญา มีคุณธรรม จริยธรรมมีทักษะในการเรียนรูและแสวงหาความรูดวยตนเอง และนําความรูไปใช
ประโยชนในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพ่ือใหภาคีเครือขายเกิดแรงจูงใจและมีความพรอมใน
การมีสวนรวมเพ่ือจัดกิจกรรมการศึกษา ซึ่งในปจจุบันมีการดําเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ/หลักสูตรการศึกษา
นอกระบบในรูปแบบที่หลากหลาย ดังนี้ 

    ๑.๑ โครงการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑  

กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใหใชหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ เม่ือวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑ เปนหลักสูตรที่มุงจัดการศึกษาเพ่ือตอบสนอง
อุดมการณการจัดการศึกษาตลอดชีวิต การสรางสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรูตามปรัชญา “คิดเปน”  
และกําหนดใหศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีบทบาทในการสงเสริมสนับสนุนการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือใหประชาชนไดรับการศึกษาอยางตอเน่ือง ภาคีเครือขายเกิดแรงจูงใจ
และมีความพรอมในการมีสวนรวมเพ่ือจัดกิจกรรมการศึกษา และผูเรียนไดรับพัฒนาความรูและทักษะพ้ืนฐานใน
การแสวงหาความรูและการนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน อยางมีประสิทธิภาพ 

มีวัตถุประสงคเพ่ือยกระดับการศึกษาใหกับชุมชน เพื่อใหประชากรวัยแรงงานและผูไมจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานมีความรูเม่ือจบการศึกษาสามารถนําไปศึกษาตอได และใหประชากรไดรับความรูที่หลากหลาย สามารถ
นําไปประกอบอาชีพได 

ผลการดําเนินงาน 
นักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

- ระดับประถมศึกษา  จํานวน ๙๔ คน 
 - ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  จํานวน  ๗๒๒  คน 
 - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จํานวน  ๑,๐๔๓  คน 
         รวมทั้งหมด    ๑,๘๕๙ คน 
 - นักศึกษาเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน ๑๗ คน 
 - นักศึกษาผูไมรูหนังสือหรือลืมหนังสือ  จํานวน ๓๐ คน 



รายงานผลการดําเนินงาน กศน. ประจําป ๒๕๕๗ ๗ 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
  



รายงานผลการดําเนินงาน กศน. ประจําป ๒๕๕๗ ๘ 
 

    ๑.๒ โครงการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพิบูลยรักษซึ่งไดดําเนินการขยายโอกาสทาง

การศึกษาในระดับ กศน.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช ๒๕๔๕ (ปรับปรุง พุทธศักราช
๒๕๔๖) ซึ่งเปดทําการสอน ๓ สาขาคือ สาขาเกษตรกรรม  สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ และสาขาธุรกิจคาปลีก 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช ๒๕๕๖  เปดทําการสอน ๓ สาขาคือ สาขา
คอมพิวเตอรธุรกิจ สาขางานกอสราง และสาขางานยานยนต  โดยเขาถึงความตองการของประชาชนและ
การศึกษาตอของนักศึกษา กศน.ที่จะจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน ซึ่งผูเรียนสามารถไปทํางานในสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรม หรือสรางสรรคประกอบอาชีพอิสระ ในงานดังกลาว ศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพิบูลยรักษ  จึงไดดําเนินการสรางความรวมมือ (MOU) ตามระเบียบของ กศน. ใน
การฝกประสบการณกอนการจบหลักสูตรการศึกษากับวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน อําเภอหนองหาน จังหวัด
อุดรธานี และสถานประกอบการ  และจะไดดําเนินโครงการตั้งแต ปการศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ 

มีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูเรียนมีทกัษะอาชีพตามมาตรฐานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ใหผูเรียน
มีเจตคติที่ดีตอการประกอบอาชีพ มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพของตน มีความสนใจ ใฝรู วิธีการในการแสวงหา
ความรู คิดเปน แกปญหาเปน เพ่ือใหมีความรูทั้งดานพ้ืนฐานและดานวิชาชีพ สามารถนําความรูไปใชใหเกิด
ประโยชนในการพัฒนาอาชีพและการดําเนินชีวิตใหเปนสุขแบบพอเพียงและเปนพ้ืนฐานในการศึกษาตอดานอาชีพ
ในระดับที่สูงขึ้น 

ผลการดําเนินงาน 
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช ๒๕๔๕ (ปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๔๖) 

- สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ  จํานวน  ๙๒  คน 
- สาขาธุรกิจคาปลีก    จํานวน  ๔๕ คน 
- สาขาเกษตรกรรม   จํานวน  ๔๔  คน 

นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช ๒๕๕๖ 
- สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ  จํานวน ๔๑ คน 
- สาขางานกอสราง   จํานวน ๔๐ คน 
- สาขางานชางยนต จํานวน ๔๐ คน 
 รวมทั้งหมด ๓๐๒ คน 
 
 

 



รายงานผลการดําเนินงาน กศน. ประจําป ๒๕๕๗ ๙ 
 

    ๑.๓ การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                                 
(สําหรับคนพิการ) 
 การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ มีความสําคัญเปนอยางย่ิงเพ่ือใหคนพิการไดรับโอกาสทางการศึกษา
อยางเทาเทียม เสมอภาคกับคนปกติ ซึ่งจะสงผลใหคนพิการสามารถพ่ึงพาตนเองไดรับและยังสามารถชวยเหลือ
สังคมไดตามศักยภาพ  เพ่ือสงเสริมการรูหนังสือแกผูพิการ  เพ่ือใหประชากรไดความรูที่หลากหลาย สามารถ
นําไปประกอบอาชีพได 
 จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ 
การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต  การศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน การศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ และการจัด
กระบวนการเรียนรูตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผลการดําเนินงาน 

ท่ี สถานศึกษา ประเภทความพิการ 
จํานวน 

นักศึกษา ครูผูสอนคนพิการ 

๑ กศน.อ.พิบูลยรักษ 

ทางการเห็น ๑๒ 

๔ 

ทางการไดยิน ๒๐ 
ทางสติปญญา ๓๗ 

ทางรางกาย ๔๘ 
ทางการเรียนรู ๘ 
ทางภาษาและการพูด ๐ 

ทางพฤติกรรมและอารมณ ๑๘ 
ออทิสติก ๐ 
พิการซ้ําซอน ๔ 

รวม กศน.อ.พิบูลยรักษ ๑๔๗ ๔ 

                                                                  
 
 

   

   



รายงานผลการดําเนินงาน กศน. ประจําป ๒๕๕๗ ๑๐ 
 

๑.๔ โครงการปฐมนิเทศ 
การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม มีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในการจัดการเรียนการ

สอน  สามารถปฏิบัติตนไดอยางถูกตอง สอดคลองกับระบบ ระเบียบ กฎเกณฑตาง ๆ ของสถานศึกษา รวมทั้งได
รับทราบขั้นตอนวิธีการรับบริการและตอบขอคําถามในประเด็นปญหาตาง ๆ ที่นักศึกษาตองการทราบ โดย
มุงหวังใหนักศึกษาสามารถศึกษาดวยตนเองจากสื่อตาง ๆ  ทีศู่นยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอพิบูลยรักษ จัดใหอยางมีความสุข จนสําเร็จการศึกษาอยางมีคุณภาพและเปนผูที่จบการศึกษาไดอยาง
ภาคภูมิใจ  
ผลการดําเนินงาน 

 ผูเขารวมปฐมนิเทศ ประจําภาคเรียนที่ ๒  ปการศึกษา ๒๕๕๖ จํานวน  ๕๒๗ คน  ประกอบดวย 
  -  ระดับประถมศึกษา  จํานวน       ๑๘  คน 
  -  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน      ๒๘   คน 
  -  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน                ๕๔ คน 
  - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จํานวน                 ๒๘๐ คน 
  - นักศึกษาผูพิการ  จํานวน      ๑๔๗ คน 

 ผูเขารวมปฐมนิเทศ ประจําภาคเรียนที่ ๑  ปการศึกษา ๒๕๕๗ จํานวน  ๕๖๑  คน  ประกอบดวย 
  -  ระดับประถมศึกษา  จํานวน     ๑๙ คน 
  -  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน     ๕๕   คน 
  -  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน              ๕๐ คน 

- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จํานวน               ๒๙๐ คน 
- นักศึกษาผูพิการ  จํานวน    ๑๔๗ คน 
 

 

 
  

 



รายงานผลการดําเนินงาน กศน. ประจําป ๒๕๕๗ ๑๑ 
 

๑.๕ กิจกรรมไหวครู 
กิจกรรมไหวครู  เปนกิจกรรมที่กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดใหชัดเจนวาเม่ือเปดเรียนในภาคเรียน     

ที่  ๑  ของแตละปการศึกษา  ทุกปการศึกษาตองจัดกิจกรรมไหวครูในสัปดาหที่สองของเดือนมิถุนายน เพื่อให
นักศึกษาไดแสดงความเปนลูกศิษย แสดงความออนนอมถอมตน มีสัมมาคารวะตอครูและเปนกิจกรรมที่มุง
เสริมสรางพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม รวมทั้งเปนการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามเสริมสราง
เอกลักษณของชาติ โดยนําเครื่องบูชาครู ซึ่งประกอบดวยพานไหวครู คือ พานดอกไม พานธูปเทียน มาทําพิธี   
ไหวครู 

พิธีไหวครูถือเปนพิธีกรรมและประเพณีวัฒนธรรมที่อยูคูสถาบันการศึกษาของไทยมายาวนาน เปน
พิธีกรรมที่แสดงถึงความเคารพนับถือและระลึกถึงคุณความดีของอาจารยประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูแกศิลป จาก
ความสําคัญดังกลาว ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพิบูลยรักษ จึงไดจดัพิธีวันไหวครู 
เพื่อเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีความเคารพและระลึกถึงบุญคุณของครูบาอาจารย และวัฒนธรรมอันดี 
ผลการดําเนินงาน 

 ผูเขารวมกิจกรรมไหวครู ประจําป ๒๕๕๗  จํานวน  ๑,๒๙๓  คน  ประกอบดวย 
- นักศึกษา กศน.หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จํานวน  ๘๔๒ คน 
- นักศึกษา กศน. หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  จํานวน  ๓๐๒  คน  
- นักศึกษาผูพิการ  จํานวน ๑๔๗ คน 

  

 
 

  



รายงานผลการดําเนินงาน กศน. ประจําป ๒๕๕๗ ๑๒ 
 

๑.๖ การวัดและประเมินผลการศึกษา 
 ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพิบูลยรักษ  ไดดําเนินการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน สําหรับกลุมเปาหมายผูที่อยูนอกระบบโรงเรียนและผูไมรูหนังสือสามารถอานออกเขียนได เพ่ือนําไปใช
ในการประกอบอาชีพ พัฒนาหนาที่การงานของตนเองใหมีความเจริญกาวหนายิ่งขึ้น และสามารถดํารงชีวิตอยูใน
สังคมไดอยางมีความสุขในการจัดการศึกษานอกระบบดังกลาว เนนใหผูเรียนตองศึกษาคนควาดวยตนเองและมา
พบกลุมเปนครั้งคราว ซึ่งจะมีครู กศน.ตําบล ครูศูนยการเรียนชุมชนและครูประจํากลุมใหคําปรึกษาแนะนําหรือ
อาจจะจัดกระบวนการเรียนรู ในรูปแบบอื่นที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมายที่หลากหลาย เชน แบบชั้นเรียน ตนเอง 
ทางไกล อัธยาศัย เปนตน ซึ่งผูเรียนสามารถตกลงกับสถานศึกษาไดตามความตองการและความเหมาะสม ทั้งนี้
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพิบูลยรักษ   ไดจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา การจัด
กระบวนการเรียนรู รวมถึงการวัดผลและประเมินผลการศึกษาแลวนั้น ดังนั้น คุณภาพการจัดการศึกษาจึงเปนสิ่ง
สําคัญที่จะตองเรงรัดการจัดกระบวนการเรียนรูใหไดผลสัมฤทธิ์และมีคุณภาพมาตรฐาน  
ผลการดําเนินงาน 

๑. ดําเนินการสอบประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ  N-NET ของ สทศ.  ณ โรงเรียนพิบูลย
รักษพิทยา จังหวัดอุดรธานี 

๒. ดําเนินการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ณ โรงเรียนพิบูลยรักษพิทยา จังหวัดอุดรธานี 

- ระดับประถมศึกษา 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

๓. ดําเนินการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ณ โรงเรียนพิบูลยรักษ
พิทยา จังหวัดอุดรธานี 

๔. ดําเนินการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (สําหรับคนพิการ) 

 
 

 



รายงานผลการดําเนินงาน กศน. ประจําป ๒๕๕๗ ๑๓ 
 

๑.๗ โครงการปจฉิมนิเทศ - มอบวุฒิบัตร 
จากนโยบายตอเน่ืองของรัฐบาลในการจัดการศึกษานอกระบบ หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เพ่ือจัดการศึกษา สนับสนุนการศึกษานอกระบบต้ังแตปฐมวัยจนจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จัดการศึกษาตอเน่ือง สงเสริมการรูหนังสือ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เพ่ือใหการ
จัดการศึกษามีคุณภาพ ผูเรียนสามารถไดรับความรู ทักษะในการดําเนินชีวิตของตนเองไดน้ัน  กิจกรรมการมอบ
วุฒิบัตรเปนสวนหน่ึงของการจัดการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เปน
ตัวชี้วัดความสําเร็จทางการศึกษาของผูเรียน ซึ่งผูเรียนสามารถนําความรู ทักษะ  ประสบการณ  โดยนําปรัชญา      
“คิดเปน” และนอมนําหลักการใชชีวิตอยางพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเปนเครื่องประกอบการดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข 

มีวัตถุประสงคเพ่ือมอบระเบียนแสดงผลการเรียนใหแกผูเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เพ่ือแนะนําแนวทางการประกอบอาชีพ  แนะแนวการศึกษาใหแก
ผูเรียนและใหผูเรียนเห็นความสําคัญและคุณคาของการศึกษานอกระบบ 
ผลการดําเนินงาน 

 ผูเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ จบการศึกษา
ประจําภาคเรียนที่ ๒  ปการศึกษา ๒๕๕๖ จํานวน  ๕๗ คน  ดังน้ี 

  -  ระดับประถมศึกษา  จํานวน     ๓ คน 
  -  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน    ๒๒     คน 
  -  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน              ๓๒ คน 

 หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ จบการศึกษา  ประจํา
ภาคเรียนที่ ๑  ปการศึกษา ๒๕๕๗ จํานวน  ๑๓๗  คน  ดังน้ี 

  -  ระดับประถมศึกษา  จํานวน     ๒ คน 
  -  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน    ๖๙     คน 
  -  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน              ๖๖ คน 
 
  



รายงานผลการดําเนินงาน กศน. ประจําป ๒๕๕๗ ๑๔ 
 

 
ตารางท่ี ๑ จํานวนและรอยละของนักศึกษาท่ีลงทะเบียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา 
นักศึกษาลงทะเบียนเรียน 

รอยละ 
เปาหมาย (คน) ผลการดําเนินงาน (คน) 

ระดับประถมศึกษา ๙๐ ๙๔ ๑๐๔.๔๔ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ๕๐๐ ๗๒๒ ๑๔๔.๔๐ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๕๑๐ ๑,๐๔๓ ๒๐๔.๕๑ 

โครงการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยสําหรับผูพิการ 

๑๕๐ 
 

๑๔๗ ๙๘.๖๗ 

การเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๔๓ ๑๗ ๙๓.๐๒ 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ๓๐๐ ๓๐๒ ๑๐๐.๖๖ 

รวมท้ังสิ้น ๑,๕๙๓ ๒,๓๒๕ ๑๔๕.๙๕ 

 
ตารางท่ี ๒ จํานวนและรอยละของนักศึกษาท่ีลงทะเบียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา 
นักศึกษาจบหลักสูตร 

รอยละ 
เปาหมาย (คน) ผลการดําเนินงาน (คน) 

ระดับประถมศึกษา ๕ ๓ ๖๐ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ๙๑ ๗๒ ๗๙.๑๒ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๙๘ ๙๖ ๙๗.๙๖ 

รวมท้ังสิ้น ๑๙๔ ๑๙๐ ๙๗.๙๔ 

 
 
  



รายงานผลการดําเนินงาน กศน. ประจําป ๒๕๕๗ ๑๕ 
 

    ๑.๘ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
      จากการที่รัฐบาลมีนโยบายและจุดเนนการดําเนินงานสํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย เนนสงเสริมใหผูเรียนไดรวมกลุมกันเพ่ือดําเนินกิจกรรมเสริมสรางความสามัคคีในหมูคณะ บําเพ็ญ
สาธารณะประโยชนอยางตอเน่ือง และพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามจุดหมายและ
มาตรฐานของหลักสูตร เพ่ือใหผูเรียนและผูรับบริการไดรับการศึกษาอยางตอเน่ือง เกิดแรงจูงใจและมีความ
พรอมในการมีสวนรวมเพ่ือจัดกิจกรรมการศึกษา และเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความสมบูรณ  ทั้งดานรางกาย  
จิตใจ   สติปญญา มีคุณธรรม จริยธรรมมีทักษะในการเรียนรูและแสวงหาความรูดวยตนเอง และนําความรูไปใช
ประโยชนในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 ดังนั้นเพ่ือตอบสนองตอนโยบายรัฐบาล ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ
พิบูลยรักษ   จึงไดดําเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน ดังน้ี 

 ๑.๘.๑  โครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียน การจัดกระบวนการเรียนการสอนลูกเสือวิสามัญ 
     มีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักศึกษาที่เขารับการฝกอบรมลูกเสือวิสามัญมีความรู ความเขาใจในประวัติ 

กิจการลูกเสือกฎ คําปฏิญาณ  และอุดมการณของลูกเสือวิสามัญ นําความรูที่ไดรับไปปรับใชในชีวิตประจําวัน 
และบําเพ็ญตนเพื่อประโยชนของสวนรวม เปนพลเมืองดีของ ชุมขน สังคม และประเทศชาติตอไป 

ผลการดําเนินงาน 
 ๑. ฝกอบรมลูกเสือวิสามัญ กศน. อําเภอพิบูลยรักษ มีผูเขารับการอบรมทั้งสิ้น ๕๓ คน ประกอบดวย 
นักศึกษา กศน.ตําบลบานแดง จํานวน ๑๐ คน  นักศึกษา กศน.ตําบลนาทราย จํานวน ๑๐ คน นักศึกษา กศน.
ตําบลดอนกลอย จํานวน ๑๐ คน นักศึกษา กศน.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ จํานวน ๑๐ คน และบุคลากร 
กศน.อําเภอพิบูลยรักษ จํานวน ๑๓ คน  
 ๒. ฝกปฏิบัติเขาคายลูกเสือวิสามัญ กศน. มีผูเขารวมกิจกรรมทั้งสิ้น ๑๒ คน ประกอบดวย นักศึกษา 
กศน. จํานวน ๑๐ คน และบุคลากร กศน.อําเภอพิบูลยรักษ จํานวน ๒ คน  

  



รายงานผลการดําเนินงาน กศน. ประจําป ๒๕๕๗ ๑๖ 
 

     ๑.๘.๒ โครงการชุมนุมลูกเสือ กศน. 

 จากการที่รัฐบาลมีนโยบายและจุดเนนการดําเนินงานสํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย เนนสงเสริมใหผูเรียนไดรวมกลุมกันเพ่ือดําเนินกิจกรรมเสริมสรางความสามัคคีในหมูคณะ บําเพ็ญ
สาธารณะประโยชนอยางตอเน่ือง และพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามจุดหมายและ
มาตรฐานของหลักสูตร เพ่ือใหผูเรียนและผูรับบริการไดรับการศึกษาอยางตอเน่ือง เกิดแรงจูงใจและมีความ
พรอมในการมีสวนรวมเพ่ือจัดกิจกรรมการศึกษา และเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความสมบูรณ  ทั้งดานรางกาย  
จิตใจ   สติปญญา มีคุณธรรม จริยธรรมมีทักษะในการเรียนรูและแสวงหาความรูดวยตนเอง และนําความรูไปใช
ประโยชนในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้นเพ่ือเปนการสนองตอบตอนโยบายของรัฐบาล  ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอพิบูลยรักษ จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียน : การจัดกระบวนการเรียนการสอน ลูกเสือ
วิสามัญขึ้น เพ่ือใหสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และยังเปนการพัฒนาผูเรียนใหเกิดการพัฒนาทั้ง
ดานรางกาย  จิตใจ   สติปญญา มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเปนการพัฒนาใหผูเรียนเปนผูมีความรับผิดชอบ
เปนพลเมืองดีของชาติ เกิดความสามัคคีในหมูคณะ  สรางสรรคใหสังคมสงบสุข และประเทศชาติม่ันคง 

ผลการดําเนินงาน 
  นักศึกษา กศน.และบุคลากร กศน.อําเภอพิบูลยรักษ เขารวมงานชุมนุม ลูกเสือ กศน. ครั้งที่ ๒ ระหวาง
วันที่ ๑๗ –๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗  ณ คายลูกเสือศรีราชา จังหวัดชลบุรี ทั้งสิ้น ๑๔ คน ประกอบดวย 
ผูอํานวยการ กศน. อําเภอพิบูลยรักษ จํานวน  ๑ คน  บุคลากร กศน. กศน.อําเภอพบิูลยรักษ จํานวน ๓ คน 
และนักศึกษา กศน. จํานวน ๑๐ คน  ผลที่ไดคือ 
 ผูเขารวมโครงการสามารถนําความรูที่ไดรับไปปรับใชในชีวิตประจําวัน และบําเพ็ญตนเพื่อประโยชนของ
สวนรวม เปนพลเมืองดีของชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
  



รายงานผลการดําเนินงาน กศน. ประจําป ๒๕๕๗ ๑๗ 
 

     ๑.๘.๓ โครงการแขงขันกีฬา – กรีฑา 
 มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความสามัคคี  มีน้ําใจเปนนักกีฬา ใชเวลาวางใหเปนประโยชนได

เสริมสรางสุขภาพทั้งดานรางกาย จิตใจ รูแพ รูชนะ รูอภัย  มีทักษะในการเลนกีฬาประเภทตางๆ ใชเปนกิจกรรม
ตอตานยาเสพติด และเสริมสรางความสามัคคีในหมูคณะ โดยดําเนินการจัดกิจกรรมแขงขันกีฬาสายสัมพันธ ดังนี ้

 
ผลการดําเนินงาน 
๑. แขงขันกีฬา – กรีฑา รอบคัดเลือก ระดับจังหวัด จํานวน ๒๖๐ คน วันที ่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

ณ สนามกรีฑาสถาบันการพลศึกษา จังหวัดอุดรธานี 
๒. แขงขันกีฬา – กรีฑา รอบคัดเลือกระดับภาค  จํานวน ๓๓ คน วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ สนาม

กีฬากลางจังหวัดมุกดาหาร 
ผลที่ไดคือ 
นักศึกษา กศน.อําเภอพิบูลยรักษ ไดใชเวลาวางใหเปนประโยชน มีสุขภาพดี ทั้งดานรางกาย จิตใจ รูแพ 

รูชนะ รูอภัย มีทักษะในการเลนกีฬาประเภทตางๆ มีความรักความสามัคคี ในหมูคณะ  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



รายงานผลการดําเนินงาน กศน. ประจําป ๒๕๕๗ ๑๘ 
 

     ๑.๘.๔ โครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียน การเรียนรูแบบโครงงาน 
 มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูแบบโครงงาน มุงเนนใหผูเรียนเกิดพัฒนาการดานรางกาย

อารมณ สังคม จิตใจและสติปญญา เปนการสรางบรรยากาศใหเกิดการเรียนรูโดยมุงเนนไดปฏิบัติจริงพรอมทั้ง
เปนการแลกเปลี่ยนความรูระหวางครู และผูเรียนซึ่งสามารถพัฒนาการเรียนรูไดเปนอยางดี 

 
ผลการดําเนินงาน 

 ผูเขารวมโครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียน การเรียนรูแบบโครงงาน วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ หอง
ประชุม กศน.อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี  จํานวน ๒๑๐ คน ประกอบดวย นักศึกษา กศน.ตําบลบานแดง 
จํานวน ๕๐ คน  นักศึกษา กศน.ตําบลนาทราย จํานวน ๕๐ คน   นักศึกษา กศน.ตําบลดอนกลอย จํานวน ๕๐ 
คน นักศึกษา กศน.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ จํานวน ๕๐ คน  และนักศึกษาผูคนพิการ จํานวน ๑๐ คน       
ผลที่ไดคือ ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจการเรียนรูแบบโครงงานและเกิดการพัฒนาการเรียนรูอยาง
หลากหลาย คระหนักในคุณคาของภูมิปญญาทองถิ่นและนํามาใชในชีวิตประจําวัน 
 
   
 
  



รายงานผลการดําเนินงาน กศน. ประจําป ๒๕๕๗ ๑๙ 
 

     ๑.๘.๕ โครงการตรวจสุขภาพประจําป นักศึกษา กศน. 
  มีวัตถุประสงคเพ่ือใหบุคลากรและนักศึกษา มีความรู ความเขาใจ รูจักวิธีปองกันโรคและหลีกเลี่ยง
ปญหาการดูแลสุขภาพ           

 
ผลการดําเนินงาน 

 ผูเขารับการตรวจสุขภาพทั้งสิ้น  จํานวน ๑,๒๗๔  คน ประกอบดวย บุคลากร กศน.อําเภอพิบูลยรักษ   
จํานวน   ๒๗ คน นักศึกษา กศน.หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จํานวน  ๘๔๒ คน 
นักศึกษา กศน. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  จํานวน  ๒๗๒  คน และนักศึกษาผูพิการ  จํานวน ๑๓๓ คน 
ผลที่ไดคือ บุคลากรและนักศึกษา ไดรับการตรวจสุขภาพ และมีความรู ความเขาใจ รูจักวิธีปองกันโรคและ
หลีกเลี่ยงปญหาการดูแลสุขภาพ 
          



รายงานผลการดําเนินงาน กศน. ประจําป ๒๕๕๗ ๒๐ 
 

๑.๘.๖ งานสงกรานตอาเซียน เฟสติวัล ๒๐๑๔ อุดรธานี 
  ในป พ.ศ. ๒๕๕๘ ประเทศสมาชิกอาเซียนจะมีการรวมตัวกันเปนประชาคมอาเซียน เปนการสรางสังคม
ภูมิภาคใหพลเมืองของประเทศสมาชิกอาเซียน อยูรวมกันฉันญาติมิตรในครอบครัวเดียวกัน โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมความเขาใจอันดีตอกันระหวางประเทศในภูมิภาค ธํารงไวซึ่งสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคง
ทางการเมือง สรางสรรคความเจริญกาวหนาทางดานเศรษฐกิจ การพัฒนาทางสังคม และวัฒนธรรม การกินดีอยู
ดี บนพ้ืนฐานของความเสมอภาค และผลประโยชนรวมกันของประเทศสมาชิกทั้ง ๑๐ ประเทศ ไดแก ประเทศ
ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร บรูไน เวียดนาม ลาว พมา และกัมพูชา 
         ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพิบูลยรักษ  ไดตระหนักถึงความสําคัญ
ดังกลาว และถือวาการเตรียมความพรอมดานการศึกษาซึ่งเปนพ้ืนฐานที่จะนําไปสูการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรมในกลุมประเทศของอาเซียน ไดรวมกับเครือขาย ไดจัดโครงการ “งานสงกรานตอาเซียน 
เฟสติวัล ๒๐๑๔ อุดรธานี (Songkran Asean Festival ๒๐๑๔ at Udonthani) ” โดยมีเปาหมายใหผูเขารวม
โครงการมีความรู ความเขาใจ และเตรียมความพรอมในการเปนประชากรของประชาคมอาเซียนมากยิ่งขึ้น  

ผลการดําเนินงาน 
๑. กิจกรรมคายอาเซียนแคมป   ในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗ ณ โซนเมือง ๓ (โนนสูง) ผูเขารวมกิจกรรม

จํานวน  ๕๒   คน ไดแก  บุคลากร กศน.อําเภอพิบูลยรักษ จํานวน ๒๓  คนและนักศึกษา กศน.   
อําเภอพิบูลยรักษ จํานวน  ๒๙ คน  

๒. กิจกรรมสงกรานต อาเซียนเฟสติวัล ในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗ ณ โซนเมือง ๓ (โนนสูง) ผูเขารวม
กิจกรรมจํานวน  ๕๒   คน ไดแก  บุคลากร กศน.อําเภอพิบูลยรักษ จํานวน ๒๓ คนและนักศึกษา กศน. 
อําเภอพิบูลยรักษ จํานวน  ๒๙ คน  
ผลที่ไดคือ ผูเขารวมโครงการมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับประชาคมอาเซียนมีการเตรียมความพรอม

ในการเปนประชากรอาเซียน ในป พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดอยางมีคุณภาพ 
  



รายงานผลการดําเนินงาน กศน. ประจําป ๒๕๕๗ ๒๑ 
 

๒. การจัดการศึกษาตอเนื่อง 
๒.๑ การศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ /ศูนยฝกอาชีพชุมชน 

   จัดการศึกษาที่เนนความรูและทักษะอาชีพใหสอดคลองกับสภาพของแตละทองถิ่น ใหผูเรียนมีทักษะ
ความชํานาญการเฉพาะเรื่อง สามารถเพ่ิมผลผลิตหรือลดตนทุนการผลิต มีความรูและทักษะในการจัดการระบบ
บัญชี การตลาด และการบริหารจัดการอยางครบวงจร สามารถประกอบอาชีพสมัยใหม เปนผูประกอบการเอง 
หรือรวมกลุมกันประกอบอาชีพได และรูจักนําเทคโนโลยีมาใชเพ่ือพัฒนาอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ ไดแก 

ตารางท่ี ๓ จํานวนและรอยละของผูรับบริการการศึกษานอกระบบที่ลงทะเบียนเรียน ประเภทการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาอาชีพ/ศูนยฝกอาชีพชุมชน 

กิจกรรม 
จํานวนผูลงทะเบียนเรียน (คน) 

รอยละ 
เปาหมาย  ผลการดําเนินงาน  

การแปรรูปผลิตภัณฑจากผามัดหม่ียอมคราม ๓๐ ๓๗ ๑๒๓.๓๓ 

การเพาะเห็ด ๓๐ ๓๐ ๑๐๐ 

การปลูกพืชแบบไรดิน ๓๐ ๓๐ ๑๐๐ 

การเลี้ยงไกไขแบบปลอยพื้น ๓๐ ๓๐ ๑๐๐ 

การปลูกพืชเกษตรอินทรียธรรมชาติ ๓๐ ๓๐ ๑๐๐ 

รวม ๑๕๐ ๑๕๗ ๑๐๔.๖๖ 

 



รายงานผลการดําเนินงาน กศน. ประจําป ๒๕๕๗ ๒๒ 
 

๒.๒  การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 
เปนการจัดกระบวนการเรียนรูที่เก่ียวกับชีวิต เสริมสรางความรูความสามารถของบุคคล กระตุนใหเกิด

วิธีคิด มีความรูสึกเห็นคุณคาของตนเอง ซึ่งกิจกรรมสามารถดําเนินการอยางตอเน่ือง ไดแก 

ตารางท่ี ๔ จํานวนและรอยละของผูรับบริการการศึกษานอกระบบที่ลงทะเบียนเรียน ประเภทการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาทักษะชีวิต 

กิจกรรม 
จํานวนผูลงทะเบียนเรียน (คน) 

รอยละ 
เปาหมาย  ผลการดําเนินงาน  

โครงการขับเคลื่อนการสรางความปรองดองสมานฉันท ๒๕๐ ๒๕๐ ๑๐๐ 

กิจกรรมวันผูสูงอายุและประเพณีสงกรานต ๕๐๐ ๕๐๐ ๑๐๐ 

กิจกรรมสรางความสุขอยางยั่งยืน ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

กิจกรรมเดินรณรงคตอตานยาเสพติดปรองดอง ๒๓๐ ๒๓๗ ๑๐๓.๐๔ 

รวม ๑,๐๘๐ ๑,๐๘๗ ๑๐๑ 

 
 
 
  



รายงานผลการดําเนินงาน กศน. ประจําป ๒๕๕๗ ๒๓ 
 

     ๒.๓  การศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 
จัดกิจกรรมเพ่ือตอบสนองนโยบายและความตองการของประชาชนในการพัฒนาสังคมและชุมชน บูรณา

การเน้ือหาตางๆ ใหความรูและฝกทักษะตามความตองการของชุมชน โดยใชบริบทชุมชนเปนฐานในการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู การจัดกิจกรรมเนนการจัดเวทีชาวบาน การจัดกระบวนการเรียนรูของชุมชน การจัดการ
ความรูในชุมชน ไดแก 

ตารางท่ี ๕ จํานวนและรอยละของผูรับบริการการศึกษานอกระบบที่ลงทะเบียนเรียน ประเภทการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาสังคมและชุมชน 

กิจกรรม 
จํานวนผูลงทะเบียนเรียน (คน) 

รอยละ 
เปาหมาย  ผลการดําเนินงาน  

 กิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตย ๓๐๐ ๓๐๐ ๑๐๐ 

กิจกรรมสงเสริมสรางศักยภาพผูเรียนดานศิลปวัฒนธรรมไทย ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๐๐ 

กิจกรรมการแตงกายสงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ๑๑๐ ๑๒๐ ๑๐๙.๐๙ 

รวม ๕๗๐ ๕๘๐ ๑๐๑.๗๕ 

 
             
  



รายงานผลการดําเนินงาน กศน. ประจําป ๒๕๕๗ ๒๔ 
 

  ๒.๔  การจัดกระบวนการเรียนรูตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเปนพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงชี้แนว

ทางการดําเนินชีวิตแกประชาชนในทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ชุมชน จนถึงรัฐบาล และความมุงหมายและ
หลักการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๕ ในหมวด ๑ มาตรา ๖ ที่ระบุไววา การจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ
ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับ
ผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

เพื่อตอบสนองหลักปรัชญาและหลักการศึกษาดังกลาว ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอพิบูลยรักษ ไดดําเนินการจัดกระบวนการเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหกับ
ประชาชน เปนศูนยกลางแหลงเรียนรูในชุมชน ศูนยสาธิตและทดลองดานการศึกษาอาชีพ และสรางเครือขาย
แลกเปลี่ยนเรยีนรูวิถีชีวิตพอเพียง เพ่ือพัฒนาแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู สงเสริมใหประชาชน
กลุมเปาหมายมีความรู ความเขาใจ และสามารถนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิต 
ตลอดจนพัฒนาชุมชนใหมีความเขมแข็งย่ิงขึ้น 

ตารางท่ี ๖ จํานวนและรอยละของผูรับบริการการศึกษานอกระบบที่ลงทะเบียนเรียน ประเภทการศึกษาเพ่ือ
การจัดกระบวนการเรียนรูตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

กิจกรรม 
จํานวนผูลงทะเบียนเรียน (คน) 

รอยละ 
เปาหมาย  ผลการดําเนินงาน  

อบรมการจัดกระบวนการเรียนรูแบบเศรษฐกิจพอเพียง  
พืชผักเกษตรอินทรียธรรมชาติ 

๒๒๐ ๒๓๐ ๑๐๔.๕๔ 
 

กิจกรรมการปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได ๗๘๐ ๗๙๐ ๑๐๑.๒๘ 

รวม ๑,๐๐๐ ๑,๐๒๐ ๑๐๒ 
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                ๓. การศึกษาตามอัธยาศัย      

 การศึกษาตามอัธยาศัย เปนกิจกรรมการเรียนรูในวิถีชีวิตประจําวันของบุคคลซึ่งบุคคลสามารถเลือกที่จะ
เรียนรูไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต ตามความสนใจ ความตองการ โอกาส ความพรอม และศักยภาพในการเรียนรู
ของแตละบุคคลการดําเนินงาน ยึดหลักการเขาถึงแหลงเรียนรูที่สอดคลองกับความสนใจและวิถีชีวิตของ
กลุมเปาหมาย การพัฒนาแหลงเรียนรูใหมีความหลากหลาย ทั้งสวนที่เปนภูมิปญญาทองถิ่น และสวนที่นํา
เทคโนโลยีมาใชเพ่ือการศึกษา และการจัดกรอบหรือแนวทางการเรียนรูที่เปนคุณประโยชนตอผูเรียน  

ตารางท่ี ๗ จํานวนและรอยละของผูรับบริการการศึกษานอกระบบที่ลงทะเบียนเรียน ประเภทการศึกษาตาม
อัธยาศัย 
 

กิจกรรม 
จํานวนผูรับบริการ(คน) 

รอยละ 
เปาหมาย  ผลการดําเนินงาน  

สงเสริมการอานบานหนังสืออัจฉริยะ ๑๙ แหง ๑๙ แหง ๑๐๐ 

กิจกรรมสงเสริมการอานวันเด็ก ๕๐๐  ๕๐๐ ๑๐๐ 

กิจกรรมสงเสริมการอานวันผูสูงอายุ ๕๐๐  ๕๐๐ ๑๐๐ 

กิจกรรมสงเสริมการอานในหองสมุด ๕๐๐  ๕๖๐ ๑๑๒ 

กิจกรรมสงเสริมการอานเคลื่อนที ่ ๕๕๐ ๕๗๒ ๑๐๔ 

กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน/ตกแตงหองสมุด ๑ แหง ๑แหง ๑๐๐ 

รวม 
๒,๐๕๐ คน  
๒๐ แหง 

๒,๑๓๒ คน  
๒๐ แหง 

๑๐๔ 

 
โดยมีเปาหมายใหผูเรียนไดรับความรูและทักษะพ้ืนฐานในการแสวงหาความรูที่จะเอื้อตอการเรียนรู

ตลอดชีวิต รวมทั้งไดเรียนรูสาระที่สอดคลองกับความสนใจและความจําเปนในการยกระดับคุณภาพชีวิต ทั้งใน
ดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และจัดบริการแหลงเรียนรูที่หลากหลาย ดังน้ี  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ๓.๑ กิจกรรมสงเสริมการอานบานหนังสืออัจฉริยะ 
 เปนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือจัดซื้อหนังสือที่หลากหลาย ใหประชาชนไดเลือกอานตามความตองการ เพ่ือ
กระตุนและสงเสริมนิสัยรักการอานใหกับประชาชนโดยเฉพาะผูที่อยูในถิ่นทุรกันดาร และเพ่ือสรางโอกาสให
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ประชาชนไดเขาถึงแหลงเรียนรูโดยจัดต้ังบานหนังสืออัจฉริยะใหเปนธนาคารความรูใกลบาน และมีขอมูลขาวสาร
ใกลตัวใหประชาชนเขาถึงไดโดยงาย ซึ่งที่ต้ังของบานหนังสืออัจฉริยะจะตองอยูศูนยกลางของหมูบานที่มีผูคนมา
พบปะ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกัน เจาของบานอนุญาตใหจัดเปนที่ต้ังของบานหนังสืออัจฉริยะ โดยมี
อาสาสมัครสงเสริมการอาน เปนผูที่มีจิตอาสาชวยเหลืองานสงเสริมการอาน รักการอาน และมีภูมิลําเนาอยูใน
หมูบานน้ันๆ 

ผลการดําเนินงาน 
 ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพิบูลยรักษ ไดดําเนินการกิจกรรมสงเสริม
การอานบานหนังสืออัจฉริยะ โดยดําเนินการ จํานวน ๑๙ แหง ดังน้ี 

แหงท่ี บาน หมูท่ี ตําบล 

๑ บานหนองผักแวน ๒ บานแดง 

๒ บานไชยวาน ๓ บานแดง 

๓ บานโพธิ ์ ๕ บานแดง 

๔ บานดอนเขือง ๖ บานแดง 

๕ บานโนนลือชัย ๙ บานแดง 

๖ บานแดง ๑๑ บานแดง 

๗ บานพรพิบูลย ๑๕ บานแดง 

๘ บานดอนกลอย ๑ ดอนกลอย 

๙ บานไทย ๒ ดอนกลอย 

๑๐ บานหวาน ๓ ดอนกลอย 

๑๑ บานนายม ๔ ดอนกลอย 

๑๒ บานดงยางนอย ๕ ดอนกลอย 

๑๓ บานหนองบัวสะอาด ๖ ดอนกลอย 

๑๔ บานนาทราย ๑ นาทราย 

๑๕ ดอนมวง ๓ นาทราย 

๑๖ บานถอนนาเพลิน ๖ นาทราย 

๑๗ บานนาทรายศรีวิไล ๙ นาทราย 

๑๘ บานใหมสามัคค ี ๑๐ นาทราย 

๑๙ บานมีชัยพัฒนา ๑๑ นาทราย 

 

กิจกรรม 
จํานวนผูรับบริการ(คน) 

รอยละ 
เปาหมาย  ผลการดําเนินงาน  

บานหนังสืออัจฉริยะ  ๑๙ ๑๙ ๑๐๐ 

รวม ๑๙ ๑๙ ๑๐๐ 
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 ๓.๒ กิจกรรมสงเสริมการอานวันเด็กแหงชาติ 
 เปนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือจัดซื้อหนังสือที่หลากหลาย ใหประชาชนไดเลือกอานตามความตองการ เพ่ือ
กระตุนและสงเสริมนิสัยรักการอานใหกับประชาชนโดยเฉพาะผูที่อยูในถิ่นทุรกันดาร และเพ่ือสรางโอกาสให
ประชาชนไดเขาถึงแหลงเรียนรูโดยจัดตั้งบานหนังสืออัจฉริยะใหเปนธนาคารความรูใกลบาน และมีขอมูลขาวสาร
ใกลตัวใหประชาชนเขาถึงไดโดยงาย ซึ่งที่ต้ังของบานหนังสืออัจฉริยะจะตองอยูศูนยกลางของหมูบานที่มีผูคนมา
พบปะ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกัน เจาของบานอนุญาตใหจัดเปนที่ต้ังของบานหนังสืออัจฉริยะ โดยมี
อาสาสมัครสงเสริมการอาน เปนผูที่มีจิตอาสาชวยเหลืองานสงเสริมการอาน รักการอาน และมีภูมิลําเนาอยูใน
หมูบานน้ันๆ 
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ผลการดําเนินงาน 
 ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพิบูลยรักษ ไดดําเนินการกิจกรรมสงเสริม
การอานวันเด็กแหงชาติ เม่ือวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๗ ณ องคการบริหารสวนตําบลบานแดง , องคการบริหาร
สวนตําบลนาทราย และ องคการบริหารสวนตําบลดอนกลอย โดยมีผลการดําเนินงานดังน้ี  
 

กิจกรรม 
จํานวนผูรับบริการ(คน) 

รอยละ 
เปาหมาย  ผลการดําเนินงาน  

กิจกรรมสงเสริมการอานวันเด็ก ณ 
- องคการบริหารสวนตําบลบานแดง 
- องคการบริหารสวนตําบลนาทราย  
- องคการบริหารสวนตําบลดอนกลอย 

 
๓๐๐ 
๑๐๐ 
๑๐๐ 

๓๐๐ 
๑๐๐ 
๑๐๐ 

๑๐๐ 

รวม ๕๐๐ ๕๐๐ ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๓.๓ กิจกรรมสงเสริมการอานวันผูสูงอายุ 

ผูสูงอายุเปนวัยที่มีคุณคาสําหรับลูกหลานชาวไทยทุกคน เพราะเปนวัยที่ผานประสบการณในแตละชวง
อยางมากมาย จนสามารถถายทอดประสบการณเหลาน้ันใหลูกหลานไดปฏิบัติตาม และเปนวัยที่สามารถสราง
ความสัมพันธอบอุนใหกับลูกหลานในครอบครัวและในชุมชนไดเปนอยางดีตลอดจนสรางคุณงามความดีตางๆที่
ประจักษและเปนแบบอยางเพ่ือใหลูกหลานไดถือปฏิบัติตาม เปนบุคคลที่ลูกหลานทุกคนใหความรักและความ
เคารพ เพราะทานเปนผูหน่ึงที่สรางแตสิง่ที่ดีๆใหลูกหลานในตําบลไดเห็นและไดปฏิบัติสืบตอมา จนชุมชนเกิด
ความเปลี่ยนแปลงจากอดีตจนถึงปจจุบันอยางเห็นไดชัด 

 เพ่ือเปนการแสดงออกถึงความรักและเคารพตอผูสูงอายุและเปนการสืบทอดอนุรักษ ประเพณี
วัฒนธรรมทองถิ่น ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพิบูลยรักษ รวมกับภาครัฐและ
เอกชนในทองถิ่นไดดําเนินการจัดโครงการสงเสริมวัฒนธรรมวันผูสูงอายุขึ้น ตลอดจนจัดกิจกรรมสราง
ความสัมพันธระหวางผูสูงอายุในอําเภอพิบูลยรักษ เพ่ือเปนการสรางขวัญและกําลังใจกับผูสูงอายุในการดํารงตน
เปนแบบอยางที่ดีและสามารถเปนที่ยึดเหน่ียวใจลูกหลานในตําบลตอไป 
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ผลการดําเนินงาน 
 ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธศัยอําเภอพิบูลยรักษ ไดดําเนินการกิจกรรมสงเสริมการ
อานวันผูสูงอายุ เม่ือวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๗ ณ วัดพระแทน ตําบลบานแดง อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัด
อุดรธานี โดยมีนักศึกษาประชาชนเขารวมกิจกรรมเปนจํานวนมาก มีกิจกรรมแขงผญา ,รดนํ้าดําหัวผูอาวุโส     
เปนตน 

กิจกรรม 
จํานวนผูรับบริการ(คน) 

รอยละ 
เปาหมาย  ผลการดําเนินงาน  

กิจกรรมวันผูสูงอายุ ๕๐๐  ๕๐๐ ๑๐๐ 

รวม ๕๐๐ ๕๐๐ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๓.๔  กิจกรรมสงเสริมการอานในหองสมุด 

กิจกรรมสงเสริมการอาน หมายถึงกิจกรรมตางๆที่หองสมุดจัดขึ้นเพ่ือสงเสริมใหเกิดการอานอยาง
ตอเน่ืองจนกระทั่งเปนนิสัยรักการอาน เชน การเลานิทาน การเชิดหุน การแสดงละคร การแนะนําหนังสือที่
นาสนใจ เปนตน  

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเกิดความอยากรู อยากอานหนังสือ โดยเฉพาะหนังสือที่มีคุณภาพ แนะนํา
ชักชวนใหเกิดความพยายามที่จะอานใหแตกฉาน สามารถนําความรูจากหนังสือไปใชประโยชน เกิดความเขาใจ
ในเรื่องตางๆดีขึ้น กระตุน แนะนําใหอยากรู อยากอานหนังสือหลายอยาง เปดความคิดใหกวาง ใหมีการอาน
ตอเน่ืองจนเปนนิสัย พัฒนาการอานจนถึงขั้นที่สามารถวิเคราะหเรื่องที่อานได และสรางบรรยากาศที่จูงใจใหอาน    

ผลการดําเนินงาน 
 หองสมุดประชาชนอําเภอพิบูลยรักษ ไดดําเนินการกิจกรรมสงเสริมการอานในหองสมุด ซึ่งมีกิจกรรม
ตางๆดังน้ี  

กิจกรรม 
จํานวนผูรับบริการ(คน) 

รอยละ 
เปาหมาย  ผลการดําเนินงาน  

- ใหบริการอินเตอรเน็ต ๒๐๐  ๒๑๔  ๑๐๗ 

- วาดภาพระบายสีวันพอแหงชาติ ๕๐ ๖๓ ๑๒๖ 

- เลานิทานจากภาพ ๕๐ ๖๒ ๑๒๔ 

- ใหบริการยืม-คืน หนังสือ ๒๐๐ ๒๒๑ ๑๑๐.๕ 

รวม ๕๐๐ ๕๖๐ ๑๑๒ 
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๓.๕ กิจกรรมสงเสริมการอานเคลื่อนที่ 

กิจกรรมสงเสริมการอานเคลื่อนที ่หมายถึงกิจกรรมตางๆที่หองสมุดจัดขึ้นนอกสถานที่เพ่ือสงเสริมให
เกิดการอานอยางตอเน่ืองจนกระทั่งเปนนิสัยรักการอาน เชน การเลานิทาน การเชิดหุน การแสดงละคร การ
แนะนําหนังสือที่นาสนใจ เปนตน  

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเกิดความอยากรู อยากอานหนังสือ โดยเฉพาะหนังสือที่มีคุณภาพ แนะนํา
ชักชวนใหเกิดความพยายามที่จะอานใหแตกฉาน สามารถนําความรูจากหนังสือไปใชประโยชน เกิดความเขาใจ
ในเรื่องตางๆดีขึ้น กระตุน แนะนําใหอยากรู อยากอานหนังสือหลายอยาง เปดความคิดใหกวาง ใหมีการอาน
ตอเน่ืองจนเปนนิสัย พัฒนาการอานจนถึงขั้นที่สามารถวิเคราะหเรื่องที่อานได และสรางบรรยากาศที่จูงใจใหอาน    

ผลการดําเนินงาน 
หองสมุดประชาชนอําเภอพิบูลยรักษ ไดดําเนินการกิจกรรมสงเสริมการอานเคลื่อนที่ ซึ่งมีกิจกรรมตางๆดังน้ี  

กิจกรรม 
จํานวนผูรับบริการ(คน) 

รอยละ 
เปาหมาย  ผลการดําเนินงาน  

- กิจกรรมสงเสริมการอานเคลื่อนที่ งานประเพณีโคม
ลมลอยฟา ผามัดหมี่ยอมคราม  

๒๐๐  ๒๕๐  
๑๒๕ 

- กิจกรรมสงเสริมการอานเคลื่อนที่ รวมกับโครงการ
อําเภอย้ิมเคลื่อนทีแ่ละเครือขาย   

๓๐๐ ๓๒๒ ๑๐๗.๓๓ 

รวม ๕๕๐ ๕๗๒ ๑๐๔ 
 
 
 
 
  

 

 



รายงานผลการดําเนินงาน กศน. ประจําป ๒๕๕๗ ๓๑ 
 

๓.๖ กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน/ตกแตงหองสมุด 
 การปรับปรุงภูมิทัศนหองสมุด เปนกิจกรรมอีกอยางหนึ่งที่จะทําใหหองสมุดนาอยู สวยงาม  นาเขามาใช
บริการ เปนการจูงใจผูใชบริการ และทําใหมีสมาชิกเพ่ิมมากขึ้น 

หองสมุดประชาชนอําเภอพิบูลยรักษ  เปนแหลงการเรียนรูที่อยูในความควบคุมดูแลของศูนยการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพิบูลยรักษ  เปนสถานที่ใหบริการกิจกรรมตาง  ๆ ดานขอมูล
สารสนเทศ  ภูมิปญญาทองถิ่น  รวมทั้งการใหบริการการศึกษาตามอัธยาศัย  การศึกษาตลอดชีวิต  การสงเสริม
การเรียนรูทั้งในและนอกระบบ  ดังน้ันจึงจําเปนตองพัฒนาสํานักงานทั้งภายในและภายนอกอาคารใหดู
สะอาด  รมรื่น  สะดวก  เปนที่สนใจของผูมาใชบริการย่ิงขึ้น   

วัตถุประสงคเพ่ือเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต  ของนักเรียน  นักศึกษา  ประชาชน  ทั้งในระบบและ
นอกระบบโรงเรียน เปนสถานที่ใหบริการ ดานขอมูล  สารสนเทศ  ภูมิปญญาทองถิ่น และสงเสริมใหประชาชน
สนใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู เปนตน   

ผลการดําเนินงาน 
 หองสมุดประชาชนอําเภอพิบูลยรักษ ไดดําเนินการกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน/ตกแตงหองสมุด ดังน้ี  
 

กิจกรรม 
จํานวนผูรับบริการ(คน) 

รอยละ 
เปาหมาย  ผลการดําเนินงาน  

ปรับปรุงภูมิทัศนอาคารสํานักงาน/ตกแตง
หองสมุด 

๑ แหง ๑ แหง 
๑๐๐ 

รวม ๑ แหง ๑ แหง ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
   
                                                                                                                                                                                                                                                          
  

  

 



รายงานผลการดําเนินงาน กศน. ประจําป ๒๕๕๗ ๓๒ 
 

๔. โครงการประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพิบูลยรักษ  ไดดําเนินการพัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพภายในใหไดมาตรฐาน เพ่ือพรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม โดยพัฒนาบุคลากร
ใหมีความรู ความเขาใจ และสามารถดําเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาไดอยางตอเน่ืองโดยใช
การประเมินภายในดวยตนเอง  ใหสํานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาโดยตนสังกัด โดยจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และดําเนินการตามแผนการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาใหไดคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด  ดวยการเสริมสรางความรู ความเขาใจใหกับ
บุคลากรใหตระหนักถึงความสําคัญของระบบการประกันคุณภาพ เพื่อประโยชนในการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอยางตอเน่ือง 

ผลการดําเนินงาน 
๑. ประชุมชี้แจงการเตรียมความพรอมใหกับบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา และภาคีเครือขายที่     

จะเขารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  
๒. ประชุมปฏิบัติการจัดทําคูมือการประกันคุณภาพสถานศึกษา ของ ศูนยการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพิบูลยรักษ   
๓. ประชุมปฏิบัติจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยอําเภอพิบูลยรักษ   
๔. ผานการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยตนสังกัด จากสํานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี ผลการประเมิน 

๙๓.๗๘  อยูในระดับ ดีมาก เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอพิบูลยรักษ 

๕. ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) ระหวางวันที่ ๒๑ – ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๗  ณ ศูนยการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพิบูลยรักษ 
  

  

  



รายงานผลการดําเนินงาน กศน. ประจําป ๒๕๕๗ ๓๓ 
 

๕. โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของบุคลากร 
การพัฒนาบุคลากร ตามนโยบายและจุดเนนการดําเนินงานของ กศน. นโยบายดานการบริหารจัดการ 

ไดมุงเนนใหการพัฒนาบุคลากรทุกระดับทุกประเภท เพ่ือใหมีสมรรถนะสูงขึ้นอยางตอเน่ือง ทั้งกอนและระหวาง
การดํารงตําแหนงเพ่ือใหมีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานและบริหารจัดการการดําเนินงานของ
หนวยงานและสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ  

       ๕.๑ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 เปนการพัฒนาองคความรูและฐานขอมูล พัฒนาระบบฐานระบบใหมีความครบถวน ถูกตอง ทันสมัย 
และเชื่อมโยงกัน ทั่วประเทศอยางเปนระบบเพ่ือใหหนวยงานและสถานศึกษาสามารถนําไปใชเปนเครื่องมือ
สําคัญในการบริหาร และจัดบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอยางมีประสิทธิภาพ     
          ดังน้ัน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพิบูลยรักษ  จึงไดจัดทําโครงการน้ีขึ้น
เพื่อใหบุคลากรในหนวยงานสามารถใชระบบโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ทําหนาที่เซิรฟเวอรใหบริการในระบบ
เครือขายแกลูกขาย และมีระบบรักษาความปลอดภัยเครือขายสารสนเทศ ใหสามารถใชงานไดอยางตอเน่ือง 
และมีประสิทธิภาพ 

        ผลการดําเนนิงาน 
 บุคลากร กศน.อําเภอพิบูลยรักษ เขารับการอบรมโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ระหวางวันที่ ๑๙ – 
๒๐ เมษายน ๒๕๕๗ ณ หองประชุม กศน.อําเภอพิบูลยรักษ  จํานวน ๒๖ คน  ผลที่ไดคือ บุคลากรในหนวยงาน
สามารถใชระบบโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ทําหนาที่เซิรฟเวอรใหบริการในระบบเครือขายแกลูกขาย และมีระบบ
รักษาความปลอดภัยเครือขายสารสนเทศ ใหสามารถใชงานไดอยางตอเน่ือง และมีประสิทธิภาพ 
  

 



รายงานผลการดําเนินงาน กศน. ประจําป ๒๕๕๗ ๓๔ 
 

 
๕.๒ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยเพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอนใหแกครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
 มีวัตถุประสงคเพ่ือใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดเรียนรูและเขาใจการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อใหครู
และบุคลากรทางการศึกษามีงานวิจัยในชั้นเรียน  สามารถนําเทคนิคที่ไดจากการฝกอบรมไปเลือกและปรับใชใน
กระบวนการการวิจัยในชั้นเรียนได  และเพ่ือสงเสริมใหการวิจัยในชั้นเรียนไดเกิดขึ้นใน กศน.อําเภอพิบูลยรักษ 
อยางกวางขวางและทั่วถึง 
 
        ผลการดําเนินงาน 

๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษา กศน.อําเภอพิบูลยรักษ  จํานวน ๒๒ คน เขารับการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนใหแกครูและบุคลากรทางการศึกษา  ระยะที่ ๑ ระหวาง
วันที่ ๗ – ๙ สิงหาคม ๒๕๕๗  ณ หองประชุม กศน.อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี  

 ๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษา กศน.อําเภอพิบูลยรักษ  จํานวน ๒๒ คน เขารับการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนใหแกครูและบุคลากรทางการศึกษา  ระยะที่ ๒ ระหวาง
วันที่ ๒๘ – ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗  ณ หองประชุม กศน.อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี  

 ผลที่ไดคือ  ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจการวิจัยในชั้นเรียน
และเกิดการพัฒนาการเรียนรูอยางหลากหลาย ตระหนักในคุณคาของวิจัยในชั้นเรียนและนํามาใชในการจัดการ
เรียนการสอนอยางมีคุณภาพ และมีวิจัยในชั้นเรียนคนละ ๑ เรื่อง  

 
  



รายงานผลการดําเนินงาน กศน. ประจําป ๒๕๕๗ ๓๕ 
 

๕.๓ โครงการเขาคายพัฒนาครูเพ่ือพัฒนาผูเรียนดานกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
เพื่อเผยแพรกิจกรรมกีฬาและนันทนาการออกไปสูนักศึกษา เยาวชน และประชาชนทุกเพศทุกวัยทั่ว

ประเทศ กระตุนใหเกิดความสนใจในการใชกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ มาเปนกิจกรรมออกกําลังกายภายใน
ชีวิตประจําวัน เพื่อพัฒนารางกาย จิตใจ อารมณ สังคม เกิดความรักสมัครสมานสามัคคี มีความรับผิดชอบ รูจัก
ใชเวลาวางใหเกิดประโยชนเปนการออกกําลังกายที่ถูกตองเหมาะสมแกประชาชนตอไป ศูนยการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพิบูลยรักษ ตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องดังกลาว  ดังนั้นจึงไดจัดทํา
โครงการเขาคายพัฒนาครูเพื่อพัฒนาผูเรียนดานกิจกรรมกีฬาและนันทนาการขึ้น 

 
        ผลการดําเนินงาน 
 บุคลากร จํานวน ๒๐ คน เขารวมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานนันทนาการ ระหวางวันที่ ๔ -๗ 
กันยายน ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬาราชนาวีสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  ผลที่ไดคือ บุคลากรนําทักษะดานกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการ ไปสงเสริมการเรียนรูใหแกผูเรียน เพ่ือใหมีสุขภาพรางกาย จิตใจ อารมณ ที่ดี 
  

 



รายงานผลการดําเนินงาน กศน. ประจําป ๒๕๕๗ ๓๖ 
 

 
๕.๔ อบรมบุคลากรดานแผนงานและงานประกันคุณภาพสถานศึกษา 

 มีวัตถุประสงคเพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจดานแผนงานและงานประกันคุณภาพการศึกษาใหแก
บุคลากร กศน.อําเภอพิบูลยรักษ เพ่ือนําผลการจัดการความรูดานแผนงานและงานประกันคุณภาพการศึกษาไป
ปรับใชหรือเปนสวนหน่ึงของกระบวนงานประกันคุณภาพของหนวยงานใหเปนการดําเนินงานปกติ 

                                                  
        ผลการดําเนินงาน 
 ๑.บุคลากร จํานวน ๒๖ คน ผานการอบรมดานแผนงานและงานประกันคุณภาพการศึกษา ณ กศน.
อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี 
              ๒. บุคลากร จํานวน ๕ คน ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดําเนินงานตามนโยบายและ
จุดเนน สํานักงาน กศน.ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ เขื่อนอุบลรัตน จังหวัดขอนแกน 
           ๓. บุคลากร จํานวน ๒ คน ผานอบรมเตรียมความพรอมเพ่ือเขารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
สาม  ณ โรงแรมชลพฤกษ  รีสอรท นครนายก 
 ๔. บุคลากร จํานวน ๖ คน ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลพัฒนาบุคลากรดานแผนงาน
ปงบประมาณ ๒๕๕๘   ณ โรงแรมฟาหลวงรีสอรท อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

     
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  



รายงานผลการดําเนินงาน กศน. ประจําป ๒๕๕๗ ๓๗ 
 

๕.๕ พัฒนาบุคลากรรวมกับหนวยงานตนสังกัด/ภาคีเครือขาย 
 
 
 
 
 
 
 

 
บุคลากร รับรางวัลครูดีศรีพิบูลยรักษ เนื่องในวันครู 

 ประจําป ๒๕๕๗ 
วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ 

ณ  โรงเรียน พิบูลยรักษพิทยา 
 

 
ผอ.ณัฐชยา เอื้อมอุน รับโลเกียรติคุณระดับประเทศ ประเภท กศน.อําเภอ/

เขต ขนาดกลาง ไดรับรางวัลดังนี ้รางวัลที่ ๑ ดานกิจกรรมสรางเสริม
ลักษณะนิสัย ดีเดน,รางวัลที่ ๒ ดานสงเสริมการจัดการเรียนรูตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดีเดน, และ รางวัลที่ ๒ ดานสงเสริมและ
พัฒนาบทบาทสตรี   วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗   ณ ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อ

การศึกษา (รังสิต) คลองหก อําเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธาน ี 

 
บุคลากรเขารวมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรดานการวิจัย ๑ 

ตําบล ๑ กลุมงาน ๑ งานวิจัย  
วันท่ี ๒๓ – ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ 
ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี 

 

 

บุคลากรเขาอบรมโครงการฝกอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือวิสามัญ 
ข้ันความรู ชั้นสูง (R.A.T.C)  

ระหวางวันที่ ๑ – ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ 
ณ คายลูกเสือไรสักทอง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 

 



รายงานผลการดําเนินงาน กศน. ประจําป ๒๕๕๗ ๓๘ 
 

พัฒนาบุคลากรรวมกับหนวยงานตนสังกัด/ภาคีเครือขาย  
  

 
บุคลากรเขารับการตรวจประเมินข้ันที่ ๕  

ผูกํากับลูกเสือวิสามัญ 
ข้ันความรู ช้ันสูง (R.A.T.C)  
วันท่ี ๒๘ มิถุนายน  ๒๕๕๗ 

ณ คายลูกเสือไรสักทอง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 
 

 
บุคลากรเขารวมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สํานักงาน กศน. 
ประจําป ๒๕๕๗  เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ 

ณ โรงแรมสตาร ระยอง 

 
บุคลากรเขารวมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

บุคลากรครูประกาศนียบัตรวิชาชีพ ดานการจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

ระหวางวันท่ี ๑๙-๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล อุดรธานี 

 

 
บุคลากรเขารวมอบรมโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพครูในการจัด

กิจกรรมเสริมสรางจิตสํานึกการมีสวนรวมในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตคอรรัปช่ัน 

ระหวางวันที่ ๒๕-๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล อุดรธาน ี



 

รายงานผลการดําเนินงาน กศน. ประจําป ๒๕๕๗ ๔๐ 
 

    พัฒนาบุคลากรรวมกับหนวยงานตนสังกัด/ภาคีเครือขาย  
 
  

 
บุคลากรเขารวมประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี 

วันที่ ๑๗ –๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
 

 
บุคลากรเขารวมกิจกรรม "สุดยอด กศน." ปที่ ๒                

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอบคัดเลือก Audition ๒ 
ณ หองคอนเวนชั้นฮอลล หางเซ็นทรัลพลาซา จังหวัดขอนแกน 

วันที ่๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ 
 

 
บุคลากรเขารวมกิจกรรม "สุดยอด กศน." ปที่ ๒                

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอบคัดเลือก Audition ๒ 
ณ หองคอนเวนชั้นฮอลล หางเซ็นทรัลพลาซา จังหวัดขอนแกน 

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ 

บุคลากรเขารวมกิจกรรม "สุดยอด กศน." ปที่ ๒                
ระดับประเทศ  Audition ๒ 

ณ อิมแพคอารีนา เมืองทองธานี 
วันที ่๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

 



 

รายงานผลการดําเนินงาน กศน. ประจําป ๒๕๕๗ ๔๑ 
 

๖. โครงการปรับปรุงพัฒนา กศน.ตําบล 
          การปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน กศน.ตําบล เปนกิจกรรมอีกอยางหน่ึงที่จะทําให กศน.ตําบล นาอยู สวยงาม  
นาเขามาใชบริการ เปนการจูงใจผูใชบริการ กศน.ตําบล  เปนแหลงการเรียนรูที่อยูในความควบคุมดูแลของศูนย
การศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอําเภอพิบูลยรักษ  เปนสถานที่ใหบริการกิจกรรมตาง  ๆ ดานขอมูล
สารสนเทศ  ภูมิปญญาทองถิ่น  รวมทั้งการใหบริการการศึกษาตามอัธยาศัย  การศึกษาตลอดชีวิต  การสงเสริมการ
เรียนรูทั้งในและนอกระบบ  ดังน้ันจึงจําเปนตองพัฒนา กศน.ตําบลทั้งภายในและภายนอกอาคารใหดูสะอาด  รม
รื่น  สะดวก  เปนที่สนใจของผูมาใชบริการย่ิงขึ้น   
        วัตถุประสงคเพื่อเปนแหลงจัดการเรียนการสอน   การเรียนรูตลอดชีวิต  ของนักเรียน  นักศึกษา  ประชาชน  ทั้ง
ในระบบและนอกระบบโรงเรียน เปนสถานที่ใหบริการ ดานขอมูล  สารสนเทศ  ภูมิปญญาทองถิ่น และสงเสริมให
ประชาชนสนใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู เปนตน   

ผลการดําเนินงาน 
 กศน.ตําบล ตําบลบานแดง กศน.ตําบลนาทราย และกศน.ตําบลดอนกลอย ไดดําเนินการปรับปรุงพัฒนา
ภูมิทัศน กศน.ตําบล ดังน้ี  
  

  

  



 

รายงานผลการดําเนินงาน กศน. ประจําป ๒๕๕๗ ๔๒ 
 

กิจกรรมรวมกับภาคีเครือขาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 
รวมกิจกรรมโครงการอําเภอย้ิมเคลื่อนที ่

 
บุคลากรรวมเปนเจาภาพกฐินสามัคคี  

เนื่องในวโรกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว       
  ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา 

ณ วัดมงคลสวัสดิ์ บานถอนนาเพลิน ต.นาทราย อ.พิบูลยรักษ จ.อุดรธาน ี
 

บุคลากร กศน. พรอมดวยขาราชการ และบุคลากรรวมทั้งประชาชนใน
อําเภอพิบูลยรักษ เขารวมพิธีวางพวงมาลาดอกไมสักการะ และถวายบังคม
ที่หนาพระบรมรูป รัชกาลที่ ๕ เพื่อเปนการรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เนื่องในวันปยมหาราช  

ณ หนาที่วาการอําเภอพิบูลยรักษ 

 
บุคลากร กศน. พรอมดวยขาราชการ และบุคลากรรวมทั้งประชาชนใน
อําเภอพิบูลยรักษ เขารวมถวายพระพร  เพื่อเปนการรําลึกถึงพระมหา

กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๙ 
เนื่องในวันพอแหงชาติ    ณ หนาที่วาการอําเภอพิบูลยรักษ 

 



 

รายงานผลการดําเนินงาน กศน. ประจําป ๒๕๕๗ ๔๓ 
 

กิจกรรมรวมกับภาคีเครือขาย 
 

 
 

บุคลากรรวมกิจกรรมรดน้ําดําหัวขอพร เนื่องในวันสงกรานต 
ทานนายอําเภอพิบูลยรักษ ณ หอประชุมอําเภอพิบูลยรักษ 

 

ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ และคณะบุคลากรทุกคน รวมกับ อบต.       
บานแดง จัดทําโครงการ "สืบสานงานประเพณีวันสงกรานต และวัน

ผูสูงอายุ" ประจําป ๒๕๕๗ ใหแกผูสูงอายุ และประชาชนชาวอําเภอพิบูลย
รักษ ไดแสดงออกถึงการรักษาขนบธรรมเนียนประเพณีไทย และวัฒนธรรม

ไทยสืบไป ณ ศาลาวัดพระแทน (หลวงปูพิบูลย) 

วันที ่11 เมษายน 2557 

 
ผอ.กศน.อําเภอพิบูลยรักษ นําคณะบุคลากรครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา รวมกับหนวยงานราชการ สถานศึกษา และประชาชนชาวอําเภอ
พิบูลยรักษ ตอนรับ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข (องคมนตรี) ผูแทน
พระองคเดินทางมามอบสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ แกราษฎรที่มี
ฐานะยากจนในพื้นที่ อ.พิบูลยรักษ จ.อุดรธาน ี เพ่ือขอสิ่งของ
พระราชทานแกราษฎรที่มีฐานะยากจนในพ้ืนที่ อ.พิบูลยรักษ          
 จ.อุดรธาน ี
ณ หอประชุมโรงเรียนพิบูลยรักษพิทยา สพม.๒๐ (อุดรธานี) 

 
 

ผอ.กศน.อ.พิบูลยรักษ ไดนําคณะบุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษาเขา
รวม โครงการหนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยย้ิมใหประชาชนจังหวัด
อุดรธาน ีประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ โดย นายเสนีย จิตตเกษม    
(ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี) เปนประธาน ณ ที่วาการอําเภอพิบูลยรักษ 
จังหวัดอุดรธาน ี



คณะผูจัดทํา  
 

ที่ปรึกษา 
 นายสมปอง  วิมาโร  ผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี 
 นางนงนารถ  ขันธะประโยชน      รองผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี 
 นางณัฐชยา  เอ้ือมอุน  ผูอํานวยการสถานศึกษา  ศูนยฯ กศน. อําเภอพิบูลยรักษ 

นายวิชัย  ปองขวาพล       ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

คณะทํางาน          
๑. นายลําไย  บุญพา   คณะกรรมการสถานศึกษา 
๒. นายสกล  บุญพา   คณะกรรมการสถานศึกษา 
๓. นายจิตรพล  พลสมัคร  คณะกรรมการสถานศึกษา 
๔. นายพุฒิเศรษฐ   บัวทองสิงห  คณะกรรมการสถานศึกษา 
๕. นางพรพรรณ ศรีซุย   คณะกรรมการสถานศึกษา 
๖. จาสิบเอกสุนาจ  เอ้ือมอุน  คณะกรรมการสถานศึกษา 
๗. นายทองหลอ  ศรีชัยมูล  คณะกรรมการสถานศึกษา 
๘. นายคุณาวุฒิ  ดอนกลอย  ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน 
๙. นายสมศักดิ์  บุญไชย  ครู กศน.ตําบล 
๑๐. นางสาวชาลิสา  ทองวิทิตย  ครู กศน.ตําบล 
๑๑. นางสาวจิตราวดี  นิลาลน  ครู กศน.ตําบล 
๑๒. นายณรงคฤทธ์ิ  หลาบนอก  ครู กศน.ตําบล 
๑๓. นางสาวกรรณิกา  บุตรชาต ิ  ครู กศน.ตําบล 
๑๔. นางสาวยุวดี  คนฉลาด  ครู กศน.ตําบล 
๑๕. นายแสงอรุณ  เทพบุพงษ  ครู กศน.ตําบล 
๑๖. นายวิสันต  วงษาสืบ  ครู ศูนยการเรียนชุมชน 
๑๗. นางสาวภัทรวรรณ  ชัยพิเนตร ครู ศูนยการเรียนชุมชน 
๑๘. นางสาวธีราภรณ  พรหมแสงใส ครู ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
๑๙. นายสกล  บุญพา   ครู ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
๒๐. นายตรีเพ็ชร ศรีสารคาม  ครู ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
๒๑. นางสาวยุวิดา  แพงงา  ครู ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
๒๒. นายกฤษฎา  คงชวย  ครู ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
๒๓. นายวัชรพงษ  ชัยลี   ครู ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
๒๔. นายสุรพงษ  โสสะสุนทร  ครู ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
๒๕. นายนพรัตน  พันธแสน  ครูผูสอนคนพิการ 
๒๖. นายพิชิตพล แสนแสง  ครูผูสอนคนพิการ 
๒๗. นางสาวดุษฎี สารภ ี  ครูผูสอนคนพิการ 
๒๘. นางสาวภาริณี  ลาหลง  ครูผูสอนคนพิการ 
๒๙. นายประวิท  อินทะวงศ  เจาหนาที่บันทึกขอมูล 
๓๐. นางสาวยุภาพร โพธ์ิอินทร  เจาหนาที่พัสดุ 
๓๑. นางพนิดา  สมบูรณ   เจาหนาที่ธุรการ 
๓๒. นายอภิชาต ิ พิมพนนท  บรรณรักษอัตราจาง 




