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คํานํา 
 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภออินทรบุรี  
พ.ศ. 2553 -2555  เปนแผนท่ีจัดทําข้ึนเพื่อใชเปนแผนแมบท ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย  ในชวงระยะเวลา 3 ป  คือ ปพ.ศ. 2553 -2555   เพื่อใหผูเรียน  ผูรับบริการและชุมชนม่ันใจวาสถานศึกษา
จะจดัการศึกษาตามแผนพัฒนาคุณภาพท่ีกาํหนด วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาฯมีดังนี้คือ 

1.  เพื่อเปนแนวทางในการจดัการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาให
สอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของผูเรียน ผูรับบริการและชุมชนใหบรรลุ ตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว 

2.  ใหประชาชน ชุมชน ภาคี เครือขาย เขามามีสวนรวม ในการสนับสนุน สงเสริม และดําเนินงานจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

3.  เพื่อเปนแนวทางในการติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ใหเปนไปตามจุดมุงหมายของการจัดการศึกษา   

 

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภออินทรบุรี  ขอขอบคุณสํานักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดสิงหบุรี  และอาจารยอัญชลี  ธรรมะวิธิกุล  หัวหนาหนวยศึกษานิเทศก         เปนท่ีปรึกษาในการดําเนินการ
จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  และหวังวาเอกสารฉบับนี้จะเปน
ประโยชนแกผูเกี่ยวของในการจัดทําแผนแผนพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   
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บทท่ี 1 
 

 
ขอมูลพื้นฐานสถานศึกษา อําเภออินทรบุรี 

 

ขอมูลชุมชน 
          ประวัติอําเภออินทรบุรี 
 เมืองอินทรบุรี  เปนเมืองชายแดนทางเหนือของอาณาจักรอยุธยา (ตอนตน) มีอาณาเขตติดตอกับเมือง
ชัยนาทซ่ึงเปนหัวเมืองตอนใตของอาณาจักรสุโขทัย เมืองอินทรบุรีต้ังข้ึนโดยกษัตริยสมัยกรุงศรีอยุธยา               
เม่ือประมาณป พ.ศ. 1912 ตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระราเมศวร พระโอรสของสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 1 (อูทอง)      
             เมืองอินทรบุรีเดิมต้ังอยูบริเวณเหนือวัดปราสาท ตอมายายไปบริเวณเหนือวัดโบสถ เจาเมืองอินทรคน
สุดทายคือพระศักดิบุรินทร ในรัชสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ พระองคไดเคยเสด็จมาคลองชาง และคลอง
ชางเผือกคูบารมีได 1 เชือก "ท่ีบานน้ําทรง แขวงเมืองอินทรบุรี " 
              นอกจากนั้นเมืองอินทรบุรียังเปนเมืองหนาดานสําคัญในสมัยกรุงศรีอยุธยา ตามท่ีปรากฏ คือ “ พระเจา
บุเรงนองยกทัพใหญมาลอมกรุงศรีอยุธยา ฝายไทยซ่ึงมีสมเด็จพระมหาจักรพรรดิและพระมหินทรไดเตรียม
ปองกันพระนครอยางเต็มท่ี เมืองลพบุรีเปนเมืองหนึ่งท่ีพระราชพงศาวดารกลาววา ถูกเกณฑใหไปรักษาเมือง
เชนเดียวกับเมืองสุพรรณบุรี อินทรบุรี เพชรบุรี "และปรากฏในป พ.ศ. 2307 รัชสมัยพระเจาเอกทัศน ทรงเตรียม
แผนการตอสูกับพมาโดย "  ข้ันท่ี 1 ใหเกณฑทหารออกไปรักษาดาน แบงกองทัพเรือออกเปน 9 กอง กองละ 20 ลํา 
แตละกองมีทหารประจําการกองละ 1,400 คน พรอมดวยเคร่ืองศาสตราวุธ เรือรบมีปนใหญ 1 กระบอก ปนขนาด
เล็ก 1 กระบอก แลวแบงไปประจําท่ีตาง ๆ ดังนี้  
               1.ใหหมอมมหาดเล็กวังหนา ไปต้ังรับพมาทางแมน้ําเมืองสิงหบุรี 
               2.ใหหมอมเพไท ไปต้ังรับพมาทางเมืองอินทรบุรี 
               3.ใหหมอมทิพยุพนิ ไปต้ังรับพมาทางแมน้ําเมืองพรหมบุรี 
               4.ใหศรีภูเบศก ไปต้ังรับพมาทางแมน้ําเมืองพรหมบุรี...  
                จนกระท่ังป พ.ศ. 2438 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5) พระองคไดทรง
ปฏิรูประบบบริหารราชการแผนดิน โดยใหยุบเมืองอินทรบุรีและเมืองพรหมบุรีไปข้ึนตรงกับเมืองสิงหบุรี      
เมืองอินทรบุรี จึงกลายเปนอําเภออินทรบุรี เมืองพรหมบุรีเปนอําเภอพรหมบุรี และเมืองสิงหบุรีเปนจังหวัด
สิงหบุรี 
                 สําหรับท่ีวาการอําเภออินทรบุรี คร้ังแรกต้ังอยูท่ีบริเวณวัดโพธ์ิลังกา ตอมายายเขามาต้ังอยูบริเวณวัด
ปราสาท ตรงกับท่ีต้ังเมืองอินทรบุรีคร้ังแรก อาจเปนเพราะบริเวณท่ีต้ังท่ีวาการอําเภอคับแคบไมสะดวกในการ
ขยายสํานักงานของสวนราชการอ่ืน ทางราชการจึงยายท่ีวาการอําเภอมาทางทิศใต บริเวณบานบางทองคุง หมูท่ี 3 
ตําบลอินทรบุรี คือท่ีต้ังบริเวณปจจุบันนี้ นายอําเภออินทรบุรีคนแรก คือ หลวงอินทรวรนาถ 
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อาณาเขตของอําเภออินทรบุรี 

            ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภออินทรบุรี   ต้ังอยู  ณ  หมู  3  ตําบลอินทรบุรี   
อําเภออินทรบุรี   จังหวดัสิงหบุรี   เปนสถานศึกษาขนาดกลาง มีพื้นท่ีจาํนวน  2 งาน    มีอาณาเขตติดตอดังนี ้
  ทิศเหนือ ติดตอกับ อําเภอสรรพยา  จังหวดัชัยนาท 
  ทิศตะวนัออก ติดตอกับ อําเภอบานหม่ี  จงัหวดัลพบุรี 
  ทิศใต  ติดตอกับ อําเภอเมือง  จงัหวัดสิงหบุรี 
  ทิศตะวนัตก ติดตอกับ  อําเภอสรรคบุรี  จังหวดัชัยนาท 

ขอมูลประชากร       การปกครอง  การเมือง 
 ขอมูลการปกครอง 2    เทศบาล 
   9    ตําบล 
   105   หมูบาน 
 ขอมูลประชากร 51,450 คน 
  ชาย 24,829  คน 
  หญิง 26,621 คน         (ขอมูล ณ เดือน ตุลาคม 2552) 
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สภาพภูมิประเทศ 

 อําเภออินทรบุรีมีพื้นท่ีสวนใหญเปนท่ีราบลุมริมฝงแมน้ํา โดยมีแมน้ําเจาพระยาไหลผาน  มีน้ําทวมขังใน
บางป ลักษณะของหมูบานอยูหนาแนนเรียบริมฝงแมน้ําเจาพระยา  

 
สภาพภูมิอากาศ 

 ภูมิอากาศท่ัวไปคอนขางรอนในฤดูรอน  และอบอุนในฤดูหนาว  มีฤดูฝนต้ังแตเดือนมิถุนายน - ตุลาคม   

ทรัพยากรธรรมชาติ   

 มีแหลงน้ําทางธรรมชาติท่ีสําคัญคือแมน้ําเจาพระยาและลําคลองชลประทานไหลผาน มีผลตอการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมของประชากรในพ้ืนท่ีโดยเฉพาะการทํานา ทําปละ  3 คร้ัง  

สภาพสังคมและเศรษฐกจิ 

 พื้นท่ีสวนใหญเปนท่ีราบลุม ดังนั้นประชากรสวนใหญจึงประกอบอาชีพดานเกษตรกรรม สวนใหญมี
ฐานะระดับปานกลาง  อาชีพหลักทําเกษตรกรรม อาชีพรองรับจาง  อาชีพเสริม มีกลุมอาชีพตาง ๆ  เชน  กลุมจัก
สานตะกราจิ๋ว  น้ําพริก   ดอกไมจากผาใยบัว   การจักสานปอพลาสติก  การทําปุยอินทรียอัดเม็ด ฯลฯ 

การคมนาคมและขนสง 

 อําเภออินทรบุรีมีทางหลวงแผนดินท่ีสามารถใชติดตอกับจังหวัดใกลเคียงไดโดยสะดวกมีถนนสายหลัก   
2  สาย ไดแก ถนนสายเอเชียและถนนสายสิงหบุรี-ชัยนาท สวนการคมนาคมทางน้ํา ใชแมน้ําเจาพระยาเปน       
สายหลัก 

การศึกษาและศาสนา 

 อําเภออินทรบุรี  มีวัดท้ังส้ิน  52    แหง   สํานักสงฆ   2   แหง   ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ 

        สถานศึกษา    -  โรงเรียนประถมศึกษา   26 แหง 
   -   โรงเรียนมัธยมศึกษา      3 แหง 
   -   วิทยาลัยอาชีวศึกษา        1  แหง 
              -   วิทยาลัยการอาชีพ           1 แหง 
              -   มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย สาขาวัดไผดํา  1  แหง 
สาธารณูปโภค 
 แหลงน้ํามีระบบประปาหมูบานครอบคลุมทุกหมูบาน   
 ไฟฟา   มีไฟฟาใชทุกหลังคาเรือน 
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วิสัยทัศนอําเภออินทรบุร ี

 “อินทรบุรี  เมืองนาอยู  ฟนฟูศิลปวัฒนธรรม  ผูนําดานการคาและบริการ” 

เปาหมาย 

 1.  ประชาชนมีความม่ังค่ัง 
 2.  สังคมมีความสงบสุขและประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 3.  ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมมีความอุดมสมบูรณ และยั่งยนื 

สิ่งสําคัญและสิ่งโดดเดนในชุมชน 

 1.  ความเขมแข็งของกลุมอาชีพ 
 2.  ความเขมแข็งของชุมชนท้ังในดานความรวมมือ และความสามัคคี 
 3.  ความเขมแข็งและความรวมมือของผูนําทองถ่ิน ผูนําชุมชน 
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ประวัติความเปนมาของสถานศึกษา 

   กระทรวงศึกษาธิการ โดยกรมการศึกษานอกโรงเรียนไดประกาศจดัต้ังศูนยบริการการศึกษานอก
โรงเรียน  พรอมกันท่ัวประเทศจํานวน  789  แหง  โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  พ.ศ. 2534 ประกอบกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจดัการศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดกรมการศกึษานอกโรงเรียน พ.ศ. 2536  เปนสถานศึกษาในราชการบริหารสวนกลางสังกัด
กรมการศึกษานอกโรงเรียน พ.ศ. 2536 ขอ 6 ในสวนของอําเภออินทรบุรี  มีช่ือวา“ศูนยบริการการศึกษานอก
โรงเรียนอําเภออินทรบุรี”เม่ือป พ.ศ.2537 เปนสถานศึกษาในราชการสังกัดศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวดั
สิงหบุรี กรมการศึกษานอกโรงเรียน  กระทรวงศึกษาธิการ 

    ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภออินทรบุรี  ไดประกาศจัดต้ังตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  เม่ือวันท่ี  27  สิงหาคม  2536  มีช่ือวา  ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภออินทรบุรี  
สังกัด  ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวดัสิงหบุรี  กรมการศึกษานอกโรงเรียน  กระทรวงศึกษาธิการ  โดยใช
สถานท่ีสวนหนึ่งของอาคารพระปริยัติธรรม ของวัดโพธ์ิศรี  ตําบลอินทรบุรี  อําเภออินทรบุรี  จังหวัดสิงหบุรี   
 ซ่ึงเปนท่ีทําการหองสมุดประชาชนอําเภออินทรบุรี เปนสถานศึกษาช่ัวคราวปฏิบัติหนาท่ีจดัการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน  โดยรัฐไมตองจายงบประมาณเปนคาส่ิงกอสราง  (อาคารเรียน)  ยานพาหนะ  (ใชยานพาหนะสวนตัว
ของผูบริหาร)และอ่ืนๆท่ีสามารถนํามาบริหาร/ จัดการโดยขอรับการสนับสนุนจากองคกรเอกชนและภาคีเครือขาย 
 -  ตุลาคม  2536  -  เมษายน  2540  ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภออินทรบุรีอาศัยหองสมุด
ประชาชนเปนท่ีทําการสถานศึกษา 
 -  เมษายน  2540 -  กันยายน  2549  ทานเจาคุณพระราชสุมนตมุณี ไดอนุญาตใหใชอาคาร กุฏินายใช   
หาญพานิช  เปนท่ีทําการสถานศึกษา 
 -   8 กันยายน 2549  -  ปจจุบันไดยายอาคารท่ีทําการสถานศึกษามาอยูท่ีอาคารสํานักงานการประถม ศึกษา
อําเภออินทรบุรี ตอมาเม่ือ พ.ศ.2551 ไดเปล่ียนช่ือเปน ศูนยการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ
อินทรบุรี  ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยพ.ศ.2551ประกาศใชในราช
กิจานุเบกษา   เม่ือวันท่ี 4  มีนาคม  พ.ศ.  2551 

- กรกฎาคม 2554 ไดรับงบประมาณจากสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
สํานักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ  ในการกอสรางหองสมุดประชาชนอําเภออินทรบุรี 
จํานวน 3,000,000  บาท (สามลานบาทถวน) โดยใชสถานท่ีบริเวณวดัปราสาท  เปนอาคาร  2 ช้ัน ช้ันบนเปนท่ีทํา
การสถานศึกษา ศูนยการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภออินทรบุรี  สวนช้ันลางเปนหองสมุด
ประชาชนอําเภออินทรบุรี ซ่ึงในการกอสรางคร้ังนี้ยังขาดงบประมาณในการถมดินพื้นท่ี กวาง 35 เมตร ยาว  35  
เมตร สูง  2  เมตร  จึงไดหาทุนสมทบเพ่ือการถมดิน ในการกอสรางอาคารดังกลาว โดยการทอดผาปาสามัคคี    
เพื่อการศึกษาโดยมี  ทานพระอธิการลออ โภคกุณโน เจาอาวาสวัดปราสาท เปนประธานอุปถัมภฝายสงฆ และชวย
ดูแลการกอสรางอาคารจนสําเร็จไดดวยดี  และใชเปนท่ีทําการสถานศึกษาจนถึงปจจบัุน 
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ท่ีต้ัง/การติดตอ 
ท่ีอยู     หมูท่ี  3  ตําบลอินทรบุรี  อําเภออินทรบุรี  จังหวดัสิงหบุรี 
เบอรโทรศัพท 036 - 583346 
โทรสาร  036 - 583346 
อีเมล  inburi.nfe@hotmail.com 

 

บทบาทและอํานาจหนาท่ีปจจุบัน 
1. จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
2. สงเสริม สนับสนุนและประสานภาคีเครือขาย เพื่อจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม  

                      อัธยาศัย 
  3.ดําเนินการตามนโยบายพิเศษของรัฐบาลและงานเสริมสรางความม่ันคงของชาติ 
  4.สงเสริม สนับสนุน พัฒนาแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน 
                      5.วิจัยและพัฒนาคุณภาพหลักสูตร ส่ือ กระบวนการเรียนรูและมาตรฐาน การศึกษานอกระบบและ 
                          การศึกษาตามอัธยาศัย 
  6. ดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนความรูและประสบการณ  
  7. กํากับ ดูแล ตรวจสอบ นิเทศภายใน ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน 
                       การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  8. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษานอกโรงเรียนและภาคีเครือขาย 
  9. ระดมทรัพยากรเพื่อใชในการจัดและพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   
     10. ดําเนินการประกันคุณภาพภายใน ใหสอดคลองกับระบบ หลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนด 
     11. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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ขอมูลบุคลากร 

ช่ือ – สกุล ตําแหนง 
วุฒิการศึกษา 

วิชาเอก หมายเหตุ 
ป.ตรี ป.โท 

นายทรงสวัสดิ ์ ศรีธัญรัตน        ผอ. กศน.อําเภออินทรบุรี       / การจัดการภาครัฐและ
เอกชน 

 

นางกมลวรรธน   หาญพานชิ     ขาราชการครู /  ภาษาไทย  
นางจรัญญา  พึ่งสุริยวงศ        พนักงานราชการ    /  คหกรรมศาสตร  
นางสาวพิมลพรรณ  วัฒนาธร   พนักงานราชการ    /  เทคโนโลยีการศึกษา  
นางนกนอย  กาญจนา พนักงานราชการ    /  คหกรรมศาสตร  
นายนรินทร  เศรษฐวานิช พนักงานราชการ    /  เกษตรศาสตร  
นางกัลญา  ศรีรักษ หัวหนา กศน.ตําบลอินทรบุรี /  ประถมศึกษา  
นางเพ็ญศรี   นาคพนม หัวหนา กศน.ตําบลชีน้ําราย /  ประถมศึกษา  
นางสาววนัทนา  จะระ หัวหนา กศน.ตําบลทับยา /  ภาษาอังกฤษ  
นางสาวสุวพร  สามงามออง หัวหนา กศน.ตําบลทองเอน /  บัญชี  
นางสาวพินทพวา  บุญคง หัวหนา กศน.ตําบลทางาม  / บริหารธุรกิจ  
นางสาวมารตี  แจงเนยีม หัวหนา กศน.ตําบลประศุก /  คหกรรมศาสตร  
นางสาวกนกวรรณ  ปราสาทแกว หัวหนา กศน.ตําบลงิ้วราย /  วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม  
นางสาววชรพรรณ  มีชัย หัวหนา กศน.ตําบลน้ําตาล /  รัฐศาสตร  
นางสาวลัดดาวัลย  ศรีจันทร หัวหนา กศน.ตําบลโพธ์ิชัย /  การจัดการท่ัวไป  
นางสาวพรรณ ี บุญเอ่ียม หัวหนา กศน.ตําบลหวยชัน /  นิเทศศาสตร  
นายขจรพัฒน  โกทัน บรรณารักษอัตราจาง /  รัฐประศาสนศาสตร  
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ภาษาและศาสนา 
    ประชากรอําเภออินทรบุรีใชภาษาไทยรอยละ 99 และใชภาษาอ่ืนๆรอยละ 1  และสวนใหญนับถือศาสนา
พุทธรอยละ   97  ศาสนาอ่ืนๆ รอยละ  3  ของจํานวนประชากร  คือ  ศาสนาคริสต ศาสนาอิสลาม  เปนตน      

สภาพภูมิประเทศ 

 อําเภออินทรบุรีมีพื้นท่ีสวนใหญเปนท่ีราบลุมริมฝงแมน้ํา โดยมีแมน้ําเจาพระยาไหลผานมีน้ําทวมขังใน
บางป ลักษณะของหมูบานอยูหนาแนนเรียบริมฝงแมน้ําเจาพระยา  

สภาพภูมิอากาศ 

 ภูมิอากาศท่ัวไปคอนขางรอนในฤดูรอน  และอบอุนในฤดูหนาว  มีฤดูฝนต้ังแตเดือนมิถุนายน - ตุลาคม   
 
แหลงเรียนรูและเครือขาย 

1.  แหลงเรียนรู  กศน.ตําบล 
ชื่อ กศน.ตําบล ท่ีตั้ง ผูรับผดิชอบ 

กศน.ตําบลอินทรบุรี ม.8 ต.อินทรบุรี อ.อินทรบุรี จ.สิงหบุรี นางกัลญา  ศรีรักษ 
กศน.ตําบลทบัยา ม.6 ต.ทับยา อ.อินทรบุรี จ.สิงหบุรี นางสาววนัทนา  จะระ 
กศน.ตําบลทางาม ม.6 ต.ทางาม อ.อินทรบุรี จ.สิงหบุรี นางสาวพินทพวา  บุญคง 
กศน.ตําบลประศุก ม.3 ต.ประศุก อ.อินทรบุรี จ.สิงหบุรี นางสาวมารตี  แจงเนยีม 
กศน.ตําบลหวยชัน ม.6 ต.หวยชัน อ.อินทรบุรี จ.สิงหบุรี นางสาวพรรณ ี  บุญเอ่ียม 
กศน.ตําบลทองเอน ม.5 ต.ทองเอน อ.อินทรบุรี จ.สิงหบุรี นางสาวสุวพร  สามงามออง 
กศน.ตําบลน้ําตาล ม.8 ต.น้ําตาล อ.อินทรบุรี จ.สิงหบุรี นางสาววชรพรรณ  มีชัย 
กศน.ตําบลโพธิ์ชัย ม.8 ต.โพธ์ิชัย อ.อินทรบุรี จ.สิงหบุรี นางสาวลัดดาวัลย  ศรีจันทร 
กศน.ตําบลชีน้าํราย ม.3 ต.ชีน้ําราย อ.อินทรบุรี จ.สิงหบุรี นางเพ็ญศรี  นาคพนม 
กศน.ตําบลงิ้วราย ม.8 ต.ง้ิวราย อ.อินทรบุรี จ.สิงหบุรี วาง (มี นศ. =  92 คน) 
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 2. ภูมิปญญาทองถ่ิน 
ชื่อ  ภูมิปญญาทองถ่ิน ความสามารถและประสบการณ ที่อยู 

นางจตุพร  สนเอ่ียม ดานศิลปะประดิษฐผาใยบัว ม.8  ต.ทางาม 
นางจํารัส  ศรีสาเอ่ียม ดานจักตอกสานพัด ม.4  ต.ทางาม 
นางจิตรา  ตาละอุปละ ดาน ขนมไทย ม.8  ต.ทางาม 
นางลําภู  พลายนุม ดานยาดมสมุนไพร ม.8  ต.ทางาม 
นางธนรรธร  จันทรสีทอง ดานแปรรูปอาหารจากปลา ม.3  ต.ทางาม 
นางสุนันท  สนธิ ดานจักสานหวาย ม.8  ต.ทางาม 
นายณรงค  วิมา ดานเศรษฐกิจพอเพียง ม.4  ต.ทางาม 
นายวิโรจน ดทีรัพย ดานประดิษฐตุกตาเรซ่ิน ม.5  ต.ทางาม 
นางสาวฉวี จนัเกษ ดานการรอยมาลัย ม.4  ต.ทางาม 
นางถาวร  คูณเปยม ดานการทําไขเค็ม ม.7  ต.ทางาม 
นางสุนิสา จําปาทอง ดานการนวดแผนไทย ม.2  ต.ทางาม 
นายทองหลอ  รุงเรือง ดานหมอพืน้บาน ม.10  ต.ทางาม 
นางลําจวน  สุขอุดม   การทําจักสานหวาย ม.2  ต.โพธ์ิชัย 
นางกุหลาบ  สุขเกษม การทําดอกไมจันทนและพวงหรีดผา ม.7  ต.โพธ์ิชัย 
นางลวน  ประสงค   อาหาร-ขนม ม.2  ต.โพธ์ิชัย 
นางวงคเดือน  ชํานาญหมอ กลุมดอกไมประดิษฐ ม.1  ต.ประศุก 
น.ส.สมหวัง  รางใหญ จักสาน ม.1  ต.ประศุก 
นายเพิ่ม  เอ่ียมสุภา ผูนําทางศาสนา ม.1  ต.ประศุก 

นางอารี  หอยสังข ขนมหวาน ม.1  ต.ประศุก 

นางเสนี่ย  พาเจริญ ขนมหวาน ม.1  ต.ประศุก 

นายจํารูญ  แสงอรัญ  หมอพน ม.1  ต.ประศุก 

นางสาวปราณี   ผลทับทิม ยาลมสมุนไพรแก โรคอัมพฤต ม.2  ต.ประศุก 
นายสะอาด  สิงหดี หมอพื้นบาน ม.3  ต.ประศุก 
นายทวี  นาคมา          หมอดู             ม.3  ต.ประศุก 
นายทองสุก  แสงบุญ ดนตรีไทย  ม.3  ต.ประศุก 

นางทองหลอ  บุญมาก อาหารโบราณ ม.3  ต.ประศุก 

นางมาลัย  แสงบุญ อาหารโบราณ ม.3  ต.ประศุก 

นางสมจิตร  ทองคุม ดอกไมประดษิฐ ม.3  ต.ประศุก 

นางวงเดือน  ทีเอ่ียม นวดแผนโบราณ ม.3  ต.ประศุก 
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ชื่อ  ภูมิปญญาทองถ่ิน ความสามารถและประสบการณ หมายเหตุ 
นางทองหลอ  บุญมาก อาหารโบราณ ม.3  ต.ประศุก 
นางมาลัย  แสงบุญ อาหารโบราณ ม.3  ต.ประศุก 

นางสมจิตร  ทองคุม ดอกไมประดษิฐ ม.3  ต.ประศุก 

นางวงเดือน  ทีเอ่ียม นวดแผนโบราณ ม.3  ต.ประศุก 

นางระยอง  ศรีกิจ จักสาน ม.3  ต.ประศุก 

นายพยนต  บักภู หมอน้ํามนต ม.4  ต.ประศุก 
นายเครือ  ลาวัลย        หมอน้ํามันตกระดูก ม.4  ต.ประศุก 
นายเล  ไทยสวัสดิ์ เพลงพื้นบาน ม.5  ต.ประศุก 
นายสอน  โพธ์ิวัฒ   เพลงพื้นบาน       ม.5  ต.ประศุก 
นายกราย  เท่ียงอินทร หมอพน,หมอกวาด ม.6  ต.ประศุก 
นางยุพา  เกตุปาน           หมอกวาด,ตัดตอ    ม.6  ต.ประศุก 
นายนิพนธ  บุญมี    ผูนําทางศาสนา ม.6  ต.ประศุก 
นางสวาท  โตอน  จักสานตางๆ ม.6  ต.ประศุก 
นางสุทิน  แพม่ิง    จักสานตางๆ ม.6  ต.ประศุก 
นายทองเกิน  เถ่ือนขวัญ ชางกอสราง ม.6  ต.ประศุก 

นายบุญเชิด  ทองนาค ชางกอสราง ม.6  ต.ประศุก 

นายอนันท  คลายรักษ ชางไม ม.6  ต.ประศุก 

นายวันชัย  นารอด ชางกอสราง ม.6  ต.ประศุก 

นางสนาม  หนูพรหม หมอนวดแผนโบราณ ม.7  ต.ประศุก 

นางสํารวย  คงมา         อาหารโบราณ       ม.10  ต.ประศุก 

นางลําพวน  อ่ิมหอมพันธ ชางกอสราง ม.1  ต.ประศุก 

นายสมนึก  ขุนพิทักษ ชางกอสราง ม.1  ต.ประศุก 

นายเอกพงษ  พาเจริญ ชางยนต  ม.1  ต.ประศุก 

นางสมนึก  โพธ์ินิล รอยมาลัย ม.1  ต.ประศุก 

นางรําพัน  เรืองมาลัย  การทําไขเค็ม ม.2  ต.ประศุก 

นายสมหมาย  กันหา ชางยนต ม.2  ต.ประศุก 

นายสมคิด  รนที      ชางปลูกบาน     ม.3  ต.ประศุก 

นางประภา  นาคมา  ชางเย็บเส้ือผา ม.3  ต.ประศุก 

นางภิรมย  ตาลเวช  ชางเสริมสวย  ม.3  ต.ประศุก 

นายสมนึก  อยูวัตร    การเกษตรปุยชีวภาพ ม.4  ต.ประศุก 
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ชื่อ  ภูมิปญญาทองถ่ิน ความสามารถและประสบการณ หมายเหตุ 
นางจุก  ชะวาลา การทําอาหาร ม.4  ต.ประศุก 
นายประสิทธ์ิ  คําดวง   ชางกอสราง    ม.4  ต.ประศุก 
นายสุบิน  เอ่ียมพรหม การบริหารจัดการ ม.4  ต.ประศุก 
นายวิมล  ทองเกิด      ชางกอสราง ม.4  ต.ประศุก 
นายมนตรี  ขําหลง ชางกอสราง ม.4  ต.ประศุก 
นายทิม  จูงาม         ชางกอสราง ม.4  ต.ประศุก 
นายสําเริง  จันทรยิ้ม ชางกอสราง ม.4  ต.ประศุก 
นายสุนทร  มีเมือง  ดานการเกษตร ม.5  ต.ประศุก 
นายสุทิน  ทองคุม      ชางยนต       ม.5  ต.ประศุก 
นายสมนึก  แหยมประเสริฐ ชางยนต    ม.5  ต.ประศุก 
นางแมน   พานนาค   อาหารขนม ม.7  ต.น้ําตาล 
นางสําเริง  เงินออน   อาหารขนม ม.10  ต.น้ําตาล 
นางจินดา    ทิพยจอย ดานการจกัสานปอพลาสติก   ม.10  ต.หวยชัน 
นางมาลี  สมานวงศ ดานการจกัสานปอพลาสติก   ม.10  ต.หวยชัน 
นายสนั่น  ทับบุรี ดานการการเกษตร   ม.9  ต.หวยชัน 
นายวีรวัฒน  พึ่งลออ ดานศิลปะ วัฒนธรรม  ประเพณี   ม.3  ต.หวยชัน 
นางลําจวน  ศรีจันทร ดานศิลปะ วัฒนธรรม  ประเพณี   ม.8  ต.หวยชัน 
นายสมศักดิ์  กลุนทอง ดานการการเกษตร  ม.1  ต.หวยชัน 
นายสงัด  มีฤทธ์ิ ดานการจกัสานดวยไมไผ   ม.5  ต.หวยชัน 
นายอรุณ  มีฤทธ์ิ ดานการจกัสานดวยไมไผ   ม.5  ต.หวยชัน 
นางเหล่ียม  ยวนเขียว ดานศิลปะประดิษฐ ม.1  ต.ทองเอน 
นางสาวอารียพิลาวัลย ดานศิลปะประดิษฐ ม.1  ต.ทองเอน 
นางกิมกี  แกวเหล็ก ดานอาหารขนม ม.10  ต.ทองเอน 
นางหยาดรุง วัชรพลชัย ดานอาหารขนม ม.1  ต.ทองเอน 
นางสาวมาลี  แกวเหล็ก ดานการทําปลาสมฟก ม.4  ต.ทองเอน 
นายอุทัย  บัวศรีตัน ดานการทําปุยชีวภาพ ม.10  ต.ทองเอน 
นางสาววรรณกร   ธรรมธะโร ดานการทําปุยชีวภาพ ม.9  ต.ทองเอน 
นางบุญสม  เสือเอ่ียม ดานศิลปะประดิษฐ ม.11  ต.ทองเอน 

นางวิเวิน  วุฒิวิชญานันต การถนอมอาหาร ม.6  ต.ทองเอน 

นางเบญจางค   ถนอมศิลป ดานศิลปะประดิษฐ ม.4  ต.ทับยา 
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นางสุภาพร   แสนทวี ดานอาหารขนม ม.4  ต.ทับยา 
 
 

ชื่อ  ภูมิปญญาทองถ่ิน ความสามารถและประสบการณ หมายเหตุ 

นางบุญนาค  สุขเกษม ดานศิลปะประดิษฐ ม.2  ต.ทับยา 
นางมะยม  จันทรอินทร ดานการทําปุยชีวภาพ ม.12  ต.ทับยา 
นายม่ัน  หร่ังโต ดานสมุนไพรพื้นบาน  ม.10  ต.ทับยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.แหลงเรียนรูอ่ืน 
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ชื่อ  แหลงเรียนรูอื่น ประเภทแหลงเรียนรู ที่อยู 

หองสมุดประชาชนอําเภออินทรบุรี หองสมุด หมู 3 ต.อินทรบุรี 
โรงเรียนชุมชนวัดพระนอน โรงเรียน หมู 2 ตําบลทับยา 
โรงเรียนวัดสุทธาวาส โรงเรียน หมู 4 ตําบลทับยา 
โรงเรียนวัดยาง โรงเรียน หมู 6 ตําบลทับยา 
วัดพระนอน วัด หมู 2 ตําบลทับยา 
วัดสุทธาวาส วัด หมู 4 ตําบลทับยา 
วัดธรรมจักรสิทธาราม วัด หมู 5 ตําบลทับยา 
วัดยาง วัด หมู 6 ตําบลทับยา 
วัดสาลโคดม วัด หมู 7 ตําบลทับยา 
วัดสิงห วัด หมู 8 ตําบลทับยา 
วัดปากแรต  วัด หมู 11 ตําบลทับยา 
สํานักสงฆพุทธเมธาราม สํานักสงฆ หมู 8 ตําบลทับยา 
ศูนยการเรียนชุมชนบานดอนแฝก   กลุมอาชีพ หมู 12 ตําบลทับยา 
วัดโฉมศรี  วัด หมู 8 ตําบลชีน้ําราย 
วัดบางปูน  วัด หมู 4 ตําบลชีน้ําราย 

วัดระนาม  วัด หมู 5 ตําบลชีน้ําราย 

วัดราษฎรศรัทธาทํา   วัด หมู 3 ตําบลชีน้ําราย 
โรงเรียนวัดบางปูน  โรงเรียน หมู 4 ตําบลชีน้ําราย 
โรงเรียนวัดระนาม  โรงเรียน หมู 5 ตําบลชีน้ําราย 
โรงเรียนวัดราษฎรศรัทธาทํา   โรงเรียน หมู 3 ตําบลชีน้ําราย 
โรงเรียนวัดโฉมศรี  โรงเรียน หมู 8 ตําบลชีน้ําราย 
วัดกลาง  วัด หมู 2 ตําบลทองเอน 

วัดคลองโพธ์ิศรี   วัด หมู 8 ตําบลทองเอน 

วัดเชียงราก   วัด หมู 6 ตําบลทองเอน 

วัดดงยาง  วัด หมู 13 ตําบลทองเอน 

วัดพระปรางคสามยอด วัด หมู 10 ตําบลทองเอน 

วัดลองกะเบา ตําบลทองเอน วัด หมู  7  ตําบลทองเอน 

วัดเซาสิงห ตําบลทองเอน วัด หมู  5 ตําบลทองเอน 

วัดไผดํา ตําบลทองเอน วัด หมู  4 ตําบลทองเอน 
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ชื่อ  แหลงเรียนรูอื่น ประเภทแหลงเรียนรู ที่อยู 

โรงเรียนวัดกลาง โรงเรียน หมู 2  ตําบลทองเอน 
โรงเรียนวัดไผดํา โรงเรียน หมู 4  ตําบลทองเอน 
โรงเรียนวัดเซาสิงห โรงเรียน หมู 5  ตําบลทองเอน 
โรงเรียนวัดเชียงราก โรงเรียน หมู 6  ตําบลทองเอน 
วัดลองกระเบา โรงเรียน หมู 7  ตําบลทองเอน 
วัดคลองโพธ์ิศรี โรงเรียน หมู 9  ตําบลทองเอน 
วัดดงยาง โรงเรียน หมู 12  ตําบลทองเอน 
โรงเรียนทองเอนวิทยา โรงเรียน หมู 12 ตําบลทองเอน 
วัดเฉลิมมาศ  วัด หมู  7  ตําบลอินทรบุรี 
วัดประศุก  วัด หมู   5 ตําบลอินทรบุรี 

วัดโพธ์ิลังกา   วัด หมู  6  ตําบลอินทรบุรี 

วัดปราสาท  วัด หมู  4  ตําบลอินทรบุรี 

วัดพงษสุวรรณวราราม  วัด หมู  2  ตําบลอินทรบุรี 

วัดโพธ์ิลม  วัด หมู  10 ตําบลอินทรบุรี 
วัดมวง  วัด หมู  8 ตําบลอินทรบุรี 
วัดโพธ์ิศรี  วัด หมู   8 ตําบลอินทรบุรี 
โรงเรียนวัดโบสถ โรงเรียน หมู 1 ตําบลอินทรบุรี 
โรงเรียนวัดประศุก โรงเรียน หมู 5 ตําบลอินทรบุรี 
โรงเรียนอนุบาลอินทรบุรี โรงเรียน หมู 8 ตําบลอินทรบุรี 
โรงเรียนอินทรบุรี โรงเรียน หมู 1 ตําบลอินทรบุรี 
หอสมุดแหงชาติ หองสมุด หมู 1 ตําบลอินทรบุรี 
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง โบราณสถาน หมู 8 ตําบลอินทรบุรี 
พิพิธภัณฑสถานศึกษาแหงชาติ พิพิธภัณฑ หมู 1 ตําบลอินทรบุรี 
วัดบานลํา  วัด หมู   8 ตําบลโพธ์ิชัย 
วัดกระทุมป  วัด หมู   1 ตําบลโพธ์ิชัย 

วัดสองพี่นอง  วัด หมู   2 ตําบลโพธ์ิชัย 

โรงเรียนวัดบานลํา  โรงเรียน หมู   8 ตําบลโพธ์ิชัย 
โรงเรียนวัดกระทุมป  โรงเรียน หมู   1 ตําบลโพธ์ิชัย 

โรงเรียนวัดสองพ่ีนอง  โรงเรียน หมู   2 ตําบลโพธ์ิชัย 

   



 
 

15
 

 
 

ชื่อ  แหลงเรียนรูอื่น ประเภทแหลงเรียนรู ที่อยู 

วัดกําแพง  วัด หมู   3 ตําบลทางาม 
วัดเกาะแกว  วัด หมู  5  ตําบลทางาม 
วัดแจง  วัด หมู  7  ตําบลทางาม 
วัดตุมหู  วัด หมู  9  ตําบลทางาม 
วัดทาอิฐ  วัด หมู   6 ตําบลทางาม 
วัดหวัดง  วัด หมู  10  ตําบลทางาม 
โรงเรียนวัดกําแพง โรงเรียน หมู   3 ตําบลทางาม 
โรงเรียนวัดทาอิฐ โรงเรียน หมู  6  ตําบลทางาม 
โรงเรียนวัดแจง โรงเรียน หมู  7  ตําบลทางาม 
โรงเรียนวัดตุมหู โรงเรียน หมู  9  ตําบลทางาม 
โรงเรียนวัดหวัดง โรงเรียน หมู  10  ตําบลทางาม 
วัดโฆสิทธาราม  วัด หมู 7  ตําบลน้าํตาล 
วัดทอง  วัด หมู   2  ตําบลน้ําตาล 
วัดราษฎรบํารุง  วัด หมู  4  ตําบลน้ําตาล 
วัดศรีสําราญ  วัด หมู  3  ตําบลน้ําตาล 
วัดศรีจฬุามณี  วัด หมู  1  ตําบลน้ําตาล 
โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม  โรงเรียน หมู 7  ตําบลน้าํตาล 
โรงเรียนวัดทอง  โรงเรียน หมู   2  ตําบลน้ําตาล 
วัดกระโจม  วัด หมู 5 ตําบลงิ้วราย 
วัดนอย  วัด หมู 1 ตําบลงิ้วราย 
วัดโพธ์ิสําราญ  วัด หมู 3 ตําบลงิ้วราย 
วัดแหลมทอง  วัด หมู 9 ตําบลงิ้วราย 
วัดเพิ่มประสิทธิผล  วัด หมู 6 ตําบลงิ้วราย 
โรงเรียนวัดเพิม่ประสิทธิผล โรงเรียน หมู 6 ตําบลงิ้วราย 
โรงเรียนกระโจม โรงเรียน หมู 5 ตําบลงิ้วราย 
โรงเรียนนอย โรงเรียน หมู 1 ตําบลงิ้วราย 
โรงเรียนโพธ์ิสําราญ โรงเรียน หมู 3 ตําบลงิ้วราย 
วัดการอง  วัด หมู 2 ตําบลหวยชัน 
วัดหนองสุม  วัด หมู 10 ตําบลหวยชัน 
โรงเรียนวัดการอง  โรงเรียน หมู 2 ตําบลหวยชัน 
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ชื่อ  แหลงเรียนรูอื่น ประเภทแหลงเรียนรู ที่อยู 

โรงเรียนวัดหนองสุม  โรงเรียน หมู 10 ตําบลหวยชัน 
วัดดอกไม  วัด หมู  2 ตําบลประศุก 
วัดปลาไหล  วัด หมู  3 ตําบลประศุก 
วัดสวางอารมณ  วัด หมู  9 ตําบลประศุก 
วัดเสือขาม  วัด หมู  6 ตําบลประศุก 
โรงเรียนวัดดอกไม  โรงเรียน หมู  2 ตําบลประศุก 
โรงเรียนวัดปลาไหล  โรงเรียน หมู  3 ตําบลประศุก 
โรงเรียนวัดสวางอารมณ  โรงเรียน หมู  9 ตําบลประศุก 
โรงเรียนวัดเสือขาม  โรงเรียน หมู  6 ตําบลประศุก 

 
 
 
 
 
 

คําขวัญอําเภออินทรบุรี 
ขนมเปยะเมืองอินทร ถิ่นเกษตร 
ปลอดสารพิษ เรืองฤทธิ์พระอินทร 
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ขนมหวานบานทองเอน 
ตําบลทองเอน  

จักสานไมไผ  
 ตําบลชีน้ําราย  
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หัตถกรรมผาใยบัว 
บานบางพระนอน          

 ตําบลทับยา 

จักสานปอพลาสติก 
ตําบลหวยชัน  
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                          สถานท่ีทองเทีย่วอําเภออนิทรบุรี 
 

จิตรกรรมฝาพนังวัดมวง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  อยูท่ี หมู 8 บานบางกะป ตําบลอินทรบุรี หางจากตัวจังหวัด 15 กม. ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดมวง  
ลักษณะของจิตรกรรมเปนภาพเขียนสีฝุนรองพื้น ลักษณะท่ีปรากฎเปนภาพพุทธประวัติการปลงซากอศุภกรรม
ฐานของพระภิกษุสงฆ รูปเทวดาถือพระขรรคประดับหลังบานประตูและหนาตาง จิตรกรรมแหงนี้สวนใหญยังคง
เขียนภาพพุทธประวัติ เขียนในชวงรัตนโกสินทรตอนตน-ตนรัชกาลท่ี4 มีการเขียนภาพเปนเร่ือง พุทธประวัติ การ
ปลงอศุภกรรมฐานของพระสงฆ พระอดีตพุทธ เร่ืองพระมาลัยสูตร การเดินทางไปนมัสการรอยพระพุทธบาท 
และเทวดาและลวดลายดอกไม มีคุณคาทางดานศิลปกรรม คุณคาทางดานศาสนาและคุณคาทางประวัติศาสตรและ
โบราณคด ี
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พระอินทร 
 

 
  
  

อยูท่ี หมู10   บานไร  ตําบลน้ําตาล  หางจากจังหวัด 9  กโิลเมตร 
ประวัติพระอินทร  
         พระอินทรนั้นทานมีหลายช่ือ  เชน  ทาวสักกะ  ทาวสหัสนัย  ทาวสุชัมบดี  ทาววาสพ  ทาวมฆวาน  เปนตน  
แตช่ือพระอินทรมีคนรูจักมากวาช่ืออ่ืน  ทานครอง  ๒  ช้ันฟา  คือ  สวรรคช้ันดาวดึงษ  และสวรรคช้ันจาตุมมหา
ราชิกา  ตามตํานานกลาวไววาพระอินทรนัน้ตัวเขียว  เคยถามทานผูรูวาทําไมพระอินทรจึงตัวเขียว  ไดรับคําอธิบาย
วาท่ีมีสีเขียวนัน้  เขียวดวยแสงแหงแกวท่ีช่ือวาวชิระ  ไมใชเขียวในเน้ือในหนัง 
                  
ความสําคัญ 
 พระอินทรเปนสัญลักษณของอําเภออินทรบุรี         
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วัดโบสถ 
 

 
 
วัดโบสถ 
 หางจากตัวเมือง ไปตามเสนทางสายสิงหบุรี-ชัยนาท (สายเกา)ประมาณ ๑๖ กม. เปนพระอารามหลวง เดิม
เปนวดัรางมาต้ังแตสมัยกรุงศรีอยุธยา ภายในวัดมีพิพธิภัณฑสถานแหงชาติอินทรบุรี และพระอุโบสถเพียงแหง
เดียวท่ีสรางโดยใชรางรถไฟเปนแกนกลางขางลาง 
    วัดโบสถ เปนพระอารามหลวงช้ันตรี หรือเปนพระอารามหลวงวดัแรกในจังหวดัสิงหบุรี เม่ือป พ.ศ. 
2525 โดยมีพระเดชพระคุณหลวงพอพระเทพสุทธิโมลี เปนผูมีอุปการะคุณตาง ๆ ตออําเภออินทรบุรี และเปนวดัท่ี
มีพระภกิษุ สามเณรเปนจํานวนมาก 
    ภายในวัดยังมีโรงเรียนวัดโบสถ ซ่ึงเปนโรงเรียนประถม พิพิธภัณฑสถานแหงชาติอินทรบุรี หอสมดุ
แหงชาติ และโรงเรียนพระปริยัติธรรม (โรงเรียนพระภกิษุ สามเณร) เปนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ต้ังแต ม. 1 - 6 
เปนสถานศึกษาของสามเณรท้ังทางโลกและทางธรรม ซ่ึงในปจจุบันนี้มีสามเณรท่ีเรียนประมาณ 90 รูป 
ประวัติวัดโบสถ  
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     วัดโบสถ เปนพระอารามหลวงช้ันตรีชนดิสามัญ ต้ังอยูหมูท่ี 1 ตําบลอินทรบุรี  อําเภออินทรบุรี จังหวดั
สิงหบุรี อานาเขตทิศเหนือยาว ๑๔๐ เมตร ติดตอกับหมูบานเอกชน ทิศใตยาว ๒๘๕ เมตร ติดตอแมน้ําเจาพระยา 
ทิศตะวนัตกยาว ๒๙๐ เมตร ติดกับถนนหลังวัด ลักษณะท่ัวไปพื้นท่ี เปนท่ีราบรุมน้ําทวมถึง รูปส่ีเหล่ียมผืนผาอยู
ริมฝงแมน้ําเจาพระยา 

 
 
 
 

สวนรุกขชาติคูเมือง 
 

 
 
 
 
 
 
 
  สวนรุกขชาติคูเมือง  หมูท่ี 6  ตําบลหวยชัน  อําเภออินทรบุรี  จังหวัดสิงหบุรี  จากการคนควาของคณะ
โบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  สันนิษฐานวาเปนเมืองเกาสมัยทวารวดี  สรางราวศตวรรษ  ท่ี 13  หรือ เปนเวลา 
1,200 ปเศษมาแลว  มีคันคูดิน และคันคูน้ําลอมรอบ  ชาวบานเรียกวา "คูเมือง"  ศิลปากรไดหลักฐานสําคัญทาง
ประวัติศาสตรจากโบราณวตัถุท่ีขุดคนพบในบริเวณคูเมือง  อาทิ  ถวย  ชาม  หมอไห  เคร่ืองราง  ลูกประคํา  และ
ส่ิงของอ่ืนๆอีกจํานวนมาก  มีลวดลายสีสันงดงามถูกตองตามวัตถุโบราณทางประวติัศาสตร  ซ่ึงทางศิลปากรได
สงวนบริเวณนี้ข้ึนเปนโบราณสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตรในป  พ.ศ.2508  พระราชเมธาภรณ  เจาคณะจังหวัด
สิงหบุรี - อุทัยธานี (ธรรมยุต)  เจาอาวาสวดัโบสถ (สมณศักดิ์ขณะนัน้)  ไดรวมกับผูวาราชการจังหวัดสิงหบุรีและ
เจาหนาท่ีทําการสํารวจพิจารณาเห็นวา  บริเวณคูเมืองมีตนไมยนืตนเปนจํานวนมาก   และมีโบราณสถานท่ีสําคัญ
ทางประวัติศาสตร  จึงไดจัดพื้นท่ีสวนปาแหงนี้มาทํานบํุารุงใหสวยงาม  จึงไดมีประกาศจังหวดัสิงหบุรี  เม่ือวันท่ี  
12  พฤษภาคม  พ.ศ.2510  หามมิใหบุคคลใดตัดไม  นําปศุสัตวและสัตวพาหนะเขามาเล้ียงในบริเวณสวนปาคูเมือง
พรอมไดมอบใหสํานักงานปาไมจังหวัดสิงหบุรีและสวนราชการอ่ืนดาํเนินการปรับปรุงบริเวณคูเมือง  ซ่ึงพื้นท่ี
ประมาณ  335  ไร  จัดต้ังเปนสวนรุกขชาติคูเมือง  ปลูกไมยนืตนและดัดแปลงตกแตงบริเวณพ้ืนท่ีของสวนรุกข
ชาติคูเมืองใหเปนสถานท่ีพักผอนหยอนใจของประชาชนสืบตอไป 
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วัดหนองสุมหรือวัดหลวงพอจวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัดหนองสุมหรือวัดหลวงพอจวน 
 วัดหลวงพอจวนอยูไมไกลจากสวนรุกขชาติบานคูเมืองนกัประกอบดวยส่ิงกอสรางท่ีสวยงามเคยเปนท่ี
พํานักของหลวงพอจวนพระเกจิช่ือดังของจังหวดัสิงหบุรี 
 

วัดโพธิ์ศรี   
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ประวัติวัดโพธิ์ศรี 
 วัดโพธ์ิศรี ต้ังอยูท่ี บานโพธ์ิศรี ตําบลอินทรบุรี อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี ไดสรางข้ึนเม่ือประมาณ 
พ.ศ. 2376    ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว   ดานทิศตะวันตกติดแมน้ําเจาพระยา   ดานทิศ
ตะวันออก ติดถนน รพช. อินทรบุรี น้ําตาล ซ่ึงดานทิศตะวันตก มีความยาว 160 เมตรปพุทธศักราช 2447 พระครู
วินิตศีลคุณ (ลา ปุณณชิ) สัทธิวิหาริกรูปท่ี 96 ในสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส วัดบวรนิเวศ
วิหาร เปนเจาอาวาสปกครองวัด พระครูวินิตศีลคุณ เปนพระเถระท่ีถึงพรอมดวยธรรมวินัย และวัตรปฏิบัติ เปนผู
เอาภาระธุระของพระพุทธศาสนา อาทิ จัดสรางและปฏิสังขรณถาวรวัตถุตางๆ และจัดใหมีการศึกษาท้ังของ
พระภิกษุสามเณรและกุลบุตรกุลธิดาในทองถ่ิน จนเปนท่ีศรัทธาปสาทะ ของพุทธศาสนิกชนโดยท่ัวไป อยางสนิทใจ 
 

 
การวิเคราะหเชิงกลยุทธ(Swot Analysis)ของสถานศึกษา 

    ศูนยการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภออินทรบุรี  ไดดําเนนิการวเิคราะหสภาพ 
แวดลอมภายในและภายนอกองคกร โดยใชเทคนิค SWOT ซ่ึงบุคลากรของสถานศึกษาและคณะกรรมการ
สถานศึกษารวมกันวิเคราะหเพื่อหาสภาพแวดลอมภายในองคกรเกี่ยวกับ จุดแข็ง จุดออน และสภาพแวดลอม
ภายนอกองคกร ดานโอกาสและอุปสรรค เพื่อนําขอมูลมาใชในการกําหนดกลยุทธในการทํางานใหไปสู
ความสําเร็จตามเปาหมายท่ีวางไว ผลการวิเคราะหมีดังตอไปนี ้

สภาพปจจุบันการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภออินทรบุร ี
 สภาพแวดลอมภายในองคกร 
 จุดแข็ง 
 ดานบุคลากร 
 

  1. ผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถและประสบการณดานการบริหารการศึกษานอกระบบ 
                              และการศึกษาตามอัธยาศัย 
  2. คณะกรรมการสถานศึกษาใหความรวมมือในการดําเนินการและสนับสนุนสงเสริมการจัด 
                            กิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  3. ครู กศน. มีความรู ความสามารถในการประสานความรวมมือกับหนวยงาน องคกรชุมชน  
                             และภาคีเครือขายใหเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมของสถานศึกษาไดเปนอยางด ี

     4.ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความมุงม่ัน มีความรักสามัคคี รวมมือรวมใจในการปฏิบัติหนาท่ี 
เปนอยางด ี
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   ดานทรัพยากร/งบประมาณ 
 

    1.  มีอาคารสํานักงาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภออินทรบุรี 
       หองสมุดประชาชนอําเภอและมี กศน.ตําบล ท่ีมีอาคารเปนเอกเทศครบทุกแหง จาํนวน 10 แหง 

    สะดวกตอการใหบริการและจัดกจิกรรมการศึกษาสําหรับกลุมเปาหมาย 
2.  มีงบประมาณในการจัดและสงเสริมกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
     อยางเพียงพอ  

   3. มีแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย  สามารถนํามาใชในการจัดการศึกษานอกระบบและ 
   การศึกษาตามอัธยาศัยใหกบักลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

 

          ดานกระบวนการ 
 

      1. มีการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม 
   อัธยาศัยอําเภออินทรบุรีและแผนปฏิบัติการประจําปอยางตอเนื่องเปนปจจุบัน 
     2.  มีการสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดพฒันาความรูและประสบการณของตนเอง 
  3.  มีการจัดทําคูมือระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
  4.  มีการพัฒนาหลักสูตร เนือ้หาและกิจกรรมการเรียนรูในทุกกจิกรรมท่ีสอดคลองกับ 
                              ความตองการของผูเรียนและชุมชน 
  5.  มีการจัดโครงสรางการบริหารงานของสถานศึกษาท่ีแสดงถึงบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ 
                              ของบุคลากรอยางชัดเจน 
  6.  มีระบบการบริหารจัดการในการใชเทคโนโลยี ในการทํางาน อาทิ  ระบบงาน  E- library ,  
                                 E- office,  Google  App , IT for win  เปนตน  
     7.  มีการสํารวจขอมูลชุมชนเพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานในการจัดกจิกรรมการเรียนรู 
     8.  มีการระดมทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกในการสงเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับ วัสดุอุปกรณ  

     อาคารสถานท่ี  งบประมาณ  ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูจากชุมชนและภาคีเครือขาย 
9.  มีการจัดประชุมบุคลากรและสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรไดรับการพัฒนาความรูและ  
      ประสบการณของตนเองอยางตอเนื่อง 

    10. มีการนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดกิจกรรม กศน. ทุกกิจกรรม 
    11. มีการจัดทําสรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม ทุกกิจกรรม 
   12. มีการเสริมสรางขวัญกําลังใจในการทํางาน และประกาศเกียรติคุณยกยอง แกครูและบุคลากร 
       ทางการศึกษาอยางตอเนือ่ง 
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    จุดออน 
   ดานบุคลากร 

1.  ครูและบุคลากรไมเพียงพอตอการปฏิบัติการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
  2.  ครูและบุคลากรขาดความม่ันคงในอาชีพ และคาตอบแทนไมเพียงพอตอการดํารงชีพ 

     3.  ครูและบุคลากรบางรายยงัขาดความรูและประสบการณในการจัดกิจกรรมการศึกษา กศน. 
         ตลอดจนความรูดานการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 
    4.  บุคลากรมีความรูความสามารถไมตรงกับสาขาวิชาท่ีสอน 
 

ดานทรัพยากรและงบประมาณ 
1. วัสดุ อุปกรณ การเรียนรู ส่ือ ตําราเรียน ไมเพียงพอตอการใหบริการผูเรียน/ผูรับบริการ 

                2. ขาดแคลนเคร่ืองมือในการใหบริการดานเทคโนโลยี คอมพิวเตอรเพื่อการเช่ือมโยงเครือขาย  
                             Internet สําหรับสืบคนและบริการการศึกษาสําหรับกลุมเปาหมาย 

   3. ครุภัณฑมีสภาพเกา ชํารุด ใชงานไดไมมีประสิทธิภาพและไมเพยีงพอ 
     4. ขาดงบประมาณในการดําเนินการปรับปรุงอาคาร กศน.ตําบล 
 

   ดานกระบวนการ 
               1. กิจกรรม กศน.ท่ีจัดมีลักษณะซํ้าซอนกบัหนวยงานอ่ืน 

2. กระบวนการบริหารจัดการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู ไมเปนไปตามแผนงาน เนื่องจากมี 
    นโยบายเรงดวน เชน การปฏิรูปการศึกษา  การปฏิรูปการเมือง การปกครอง เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

27
 

 
 
 
 
 

สภาพแวดลอมภายนอกองคกร 
โอกาส 
1. นโยบาย จุดเนน ยุทธศาสตร การดําเนินงานของ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม 

อัธยาศัยของสํานักงาน กศน. และสํานักงาน กศน.จังหวัด มีความชัดเจน สามารถนําไป
ปฏิบัติได 

2. สํานักงานกศน.จังหวัดสิงหบุรีสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรไดมีโอกาสศึกษา อบรม 
สัมมนาทางวิชาการ จากหนวยงานทางการศึกษา และหรือหนวยงานอ่ืน 

3. สํานักงานกศน.จังหวัดสิงหบุรีแสวงหาและพัฒนาความรวมมือองคกร ภาคีเครือขาย  
ในการจดักิจกรรม กศน. เชนการจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือในการจัดการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาข้ึนพืน้ฐานสําหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน(อสม.) 

4. สํานักงาน กศน.จังหวัดสิงหบุรี จัดใหมีการพัฒนาแหลงเรียนรูชุมชน กศน.ตําบล ตลอดจน
การนําภูมิปญญาทองถ่ินเขามา มีสวนรวมในการจัดกระบวนการเรียนรู           

5. สํานักงาน กศน.จังหวัดสิงหบุรี ไดดําเนินการประสานความรวมมือจากผูเกีย่วของในการสรร    
หาทรัพยากรและงบประมาณมาใชในการจัด กศน.ใหเพียงพออยางตอเนื่อง 

            6.   สํานักงาน กศน.จังหวัดสิงหบุรี ประชาสัมพันธการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและ 
        การศึกษาตามอัธยาศัยอยางหลากหลาย ตอเนื่องและท่ัวถึง  
 

อุปสรรค 
   1.  ประชาชนยังขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการศึกษาตลอดชีวิตและไมใหความสําคัญในการ 
            เขารับบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเทาท่ีควร 
  2. หนวยงานอ่ืน จัดการศึกษาอาชีพในวิชาท่ีซํ้าซอนกับสถานศึกษา แตมีระเบียบการเบิกจาย การเก็บ    
            เงินบํารุงการศึกษาแตกตางกับ กศน.  
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บทท่ี 2 
 

ทิศทางการพฒันาของสถานศึกษา กศน.อําเภออินทรบุรี 
 
 

 จากการวิเคราะหหลักการ  นโยบาย  กลยุทธและมาตรฐานการศึกษาท่ีเกี่ยวของ  ตลอดจนผลการ
ดําเนินงานของสถานศึกษาต้ังแตปการศึกษา  2549-2552  ไดนําไปสูการกําหนดสาระสําคัญของแผนพัฒนา
การศึกษา  3  ป   (พ.ศ. 2553-2555)ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภออินทรบุรีโดยได
กําหนด  ปรัชญา วิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาประสงค  กลยุทธ งาน/โครงการ/กิจกรรม ตามมาตรฐานตัวบงช้ี  และ
เปาหมายรายป  ดังนี้ 
 

ปรัชญาสถานศึกษา 
ใฝเรียน  ใฝรู   สูวิถีชีวิตอยางพอเพียง 

 

อัตลักษณ 
 

มีความรู  คูคุณธรรม  นอมนําเศรษฐกจิพอเพียง 

 

วิสัยทัศน   (Vision) 
 

     ศูนยการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภออินทรบุรี  เปนองคกรจดัและสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใหประชาชนเปนบุคคลแหงการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต              
บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

พันธกิจ (Mission) 
ศูนยการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภออินทรบุรี   มีพันธกิจ ดังตอไปนี ้
1.   จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ใหกับประชาชนกลุมเปาหมายที่อยูนอกโรงเรียน

ตามความตองการและความจําเปน 
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
3. พัฒนาและสงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใชในการจัดการการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใหมีประสิทธิภาพ 
4. พัฒนาการเรียนรูใหกับประชาชนกลุมเปาหมาย เพื่อใหมีความรูคูคุณธรรมและมีทักษะการดํารงชีวิต

บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5. สงเสริมสนับสนุนใหภาคีเครือขายมีสวนรวมในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 
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6. จัดสงเสริมสนับสนุน พัฒนาแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน 
7. วิจัยและพฒันาคุณภาพหลักสูตร ส่ือ กระบวนการเรียนรูและมาตรฐานการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย 
8. ดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน เทียบโอนความรูและประสบการณ กํากับ ดแูลตรวจสอบนิเทศ

ภายใน ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดําเนนิงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

9. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
10. ระดมทรัพยากรเพื่อใชในการจัดและพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
11. ดําเนินการประกันคุณภาพภายในใหสอดคลองกับระบบ หลักเกณฑ และวิธีการทีก่ําหนด 

 
 

กลยุทธ 
 ศูนยการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภออินทรบุรี กําหนดกลยุทธเพื่อเปนแนวทางใน
การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  5  กลยุทธ ดังนี้ 
กลยุทธท่ี 1 เขาถึงกลุมเปาหมายท่ีหลากหลายและท่ัวถึง 

ตัวชี้วัด  
 ฐานขอมูลความตองการการเรียนรูของกลุมเปาหมายรายบุคคล และรายชุมชน 
 แผนการเรียนรูตามความตองการการเรียนรูของกลุมเปาหมายรายบุคคล และรายชุมชน 
 ระบบการใหบริการขาวสารขอมูลสารสนเทศแกกลุมเปาหมาย 

 

แนวทางการดาํเนินงาน 
1.1  จัดกิจกรรมใหประชาชนในพ้ืนท่ีตระหนักและเห็นความสําคัญของการเรียนรูตลอดชีวิต  
1.2  คัดเลือกพื้นท่ีกลุมเปาหมายเพื่อจัดกิจกรรมนํารอง โดยดําเนินการ 2 ตําบล (เปนตําบลนํา 
รองเดิม 1 ตําบลและเพ่ิมใหมอีก 1 ตําบล) เพื่อแสวงหารูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมท่ีสุดในการ 
จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
1.3  พัฒนาระบบฐานขอมูลใหเช่ือมโยงกับภาคีเครือขาย จัดทําขอมูลรายบุคคล รายกลุม และ 
ตรวจสอบขอมูลกับหนวยงานตางๆ ในพื้นท่ีใหเปนปจจุบัน 
1.4  มีฐานขอมูลท่ีระบุความตองการในการเรียนรูของกลุมเปาหมายในพื้นท่ีดําเนินงาน 
1.5   พัฒนาระบบใหบริการขาวสารขอมูลกับกลุมเปาหมายอยางท่ัวถึงและสะดวกรวดเร็วในทุก 
สถานศึกษา 
1.6  จัดทําแผนการเรียนรูรายบุคคล รายครอบครัว และรายกลุม ในแตละชุมชน 
1.7  พัฒนาระบบคูปองสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อสรางแรงจูงใจใหกับผูเรียนและผูจัดการ 
เรียนรู 
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กลยุทธท่ี 2  ปรับวิธีเรียนเปล่ียนวิธีสอนใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของแตละ   
              กลุมเปาหมาย 
ตัวชี้วัด 

 สถานศึกษามีคลังหลักสูตรและส่ือท่ีพรอมใหบริการแกกลุมเปาหมายโดยเฉพาะการ
ประชาสัมพันธ 

 สถานศึกษามีนวัตกรรมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมสอดคลองกับสภาพความตองการของ
กลุมเปาหมาย ( 1 สถานศึกษา 1 นวัตกรรม ) 

 มีรายงานการประเมินผลการการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยเฉพาะผลสัมฤทธ์ิของผูจบ
การศึกษาแตละหลักสูตร 

 สถานศึกษามีระบบการประเมินเทียบโอนความรูและประสบการณ 
 สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

แนวทางการดาํเนินงาน 
2.1 พัฒนาหลักสูตร ส่ือ และกระบวนการเรียนรูใหสอดคลองกับสภาพความตองการของ 
กลุมเปาหมาย โดยคํานึงถึงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน เสริมสรางความตระหนักในคุณคา 
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท สันติวิธี และวิถีชีวิตประชาธิปไตย 
2.2 จัดทําคลังหลักสูตร คลังส่ือ คลังเคร่ืองมือวัดผลประเมินผล คลังเทคนิคกระบวนการจัดการ 
เรียนรู จากหลักสูตรและกิจกรรมท่ีพัฒนาข้ึนเองและขององคกร หนวยงาน ชุมชน ตลอดจนภูมิ 
ปญญาทองถ่ิน ท่ีเช่ือมโยงกับหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2.3 จัดกระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลาย เชน การเรียนแบบกลุม แบบช้ันเรียนแบบ 
ทางไกล e-learning การศึกษาดูงาน เวทีประชาคม การเรียนจากแหลงการเรียนรู การเรียนจากการ 
ฝกปฏิบัติจริงโดยจัดทําขอมูลการเรียนรูรายบุคคล รายกลุม และรายชุมชน เพื่อสะสมผลการ 
เรียนรูและประสบการณ 
2.4 พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรูโดยยึดหลักคุณธรรมนําความรูและใหผูเรียนสามารถเรียนรู
ดวยตัวเองตามศักยภาพ 
2.5 ประเมินผลการเรียนรูดวยวิธีการท่ีหลากหลาย โดยมุงเนนการประเมินความรู ทักษะ เจตคติ
และคุณธรรมจริยธรรมของผูเรียน 
2.6 นําการจัดการความรูมาใชเพื่อปรับวิธีเรียนเปล่ียนวิธีสอนใหสอดคลองกับสภาพและความ
ตองการของกลุมเปาหมาย 
2.7 จัดบริการและแนะแนวการศึกษาใหแกกลุมเปาหมายอยางท่ัวถึง 
2.8 สงเสริมใหมีการเทียบโอนความรูและประสบการณเพื่อเปนสวนหนึ่งของการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน 
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2.9 สงเสริมใหมีการประเมินเทียบระดับการศึกษาแกผูท่ีสนใจอยางกวางขวาง 
2.10 วิจัยและพัฒนากระบวนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
2.11 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

กลยุทธท่ี 3 พัฒนาแหลงการเรียนรู เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และภูมิปญญาใหเปนฐานความรูของ 
            ชุมชน 
ตัวชี้วัด 
 

 หองสมุดประชาชนไดรับการพัฒนากิจกรรมใหเปนหองสมุดมีชีวิต 
 มีการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาท่ีหลากหลายซ่ึงเพิ่มโอกาสการเขาถึงความรูของประชาชน 
 มีการสงเสริมการเรียนรูจากภูมิปญญาทองถ่ิน 

แนวทางการดาํเนินงาน 
3.1 พัฒนาแหลงเรียนรูเพื่อเสริมสรางโอกาสการเรียนรูของประชาชน 
3.2 เพิ่มชองทางการเรียนรูตลอดชีวิตดวยเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

  - วิทยุโทรทัศน 
  - ส่ือ Multimedia โดยพัฒนาเขาสูระบบ Interactive 

3.3 สงเสริมและพัฒนากระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตรในการดําเนินชีวิตใหกับประชาชน
กลุมเปาหมาย 
3.4 สงเสริมและพัฒนาแหลงการเรียนรูใหมีชีวิต เชน หองสมุดประชาชน ศูนยเรียนรู   หนวย
บริการการการศึกษาเคล่ือนท่ี 
3.5 สงเสริมแหลงการเรียนรู ภูมิปญญา และส่ือในชุมชนใหสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อ
ตอบสนองความตองการการเรียนรูของบุคคล และชุมชน เชน หอกระจายขาว วิทยุชุมชน เคเบ้ิลทีวี 
3.6 สงเสริมใหมีการพัฒนาและนํานวัตกรรมมาใชในการจัดกระบวนการเรียนรูในแหลงการ
เรียนรูเพื่อสรางโอกาสใหประชาชนเขาถึงการเรียนรูตลอดชีวิต 
3.7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสงเสริมใหเกิดการเช่ือมโยงและใชประโยชนรวมกัน
ระหวางแหลงเรียนรู ภูมิปญญา และองคความรูจากภายนอก 
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กลยุทธท่ี 4  ผนึกกําลังภาคีเครือขายใหมีสวนรวมจัดการศึกษา 
ตัวชี้วัด 

 จํานวนภาคีเครือขายในแตละพื้นท่ีรวมจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
รวมกับสถานศึกษาสังกัด กศน.  

 จํานวนกิจกรรมของสถานศึกษาท่ีมีภาคีเครือขายรวมจัด  
 รอยละของผูรับบริการที่รวมกิจกรรมการเรียนรูของภาคีเครือขาย 

 

แนวทางการดาํเนินงาน 
4.1 แสวงหาและจัดฐานขอมูลภาคีเครือขายในการจัดการเรียนรู   
4.2 สรางความตระหนักและความเขาใจกับภาคีเครือขายเพื่อรวมจัดการศึกษา กศน. 
4.3 สรางแรงจูงใจใหเกิดการรวมคิด รวมวางแผน รวมทํา รวมแกปญหา และรวมพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนรูในชุมชนกับภาคีเครือขาย 
4.4 สงเสริมใหมีการระดมการใชทรัพยากรรวมกันกับภาคีเครือขาย 
4.5 จัดและพัฒนากิจกรรมเครือขายสัมพันธ 
4.6 ถอดบทเรียนการทํางานรวมกับภาคีเครือขาย เพื่อปรับปรุง พัฒนา และขยายผลการทํางาน 
4.7  วิจัยและพัฒนาการมีสวนรวมของภาคีเครือขายในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัย 

 

กลยุทธท่ี 5  เพิ่มประสิทธิภาพการบริการ 
ตัวชี้วัด 

 

 รอยละของสถานศึกษาท่ีผานเกณฑการประเมินตัวช้ีวดัธรรมาภิบาลระดับปานกลาง 
 จํานวนบุคลากรท่ีไดรับการพฒันาในสาขาการทํางานไดตรงตามงานท่ีรับผิดชอบ 
 มีระบบการประสานงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
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แนวทางการดาํเนินงาน 
  5.1 พัฒนาระบบการทํางานในลักษณะการวิจัยและพัฒนา (R&D) อยางตอเนื่อง 
  5.2 พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการบริหาร และการจัดการความรูเพื่อเปน 

บุคลากรแกนนําในการปฏิรูปการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  5.3 เสริมสรางวัฒนธรรมการทํางานในหลักธรรมาภิบาล 
  5.4 ปรับวิธีการบริหารจัดการทรัพยากร ระหวางภายในหนวยงานและตางหนวยงานเพื่อใหเกิด 

ประสิทธิภาพสูงสุดในการใชทรัพยากร 
  5.5 ระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหเอ้ืออํานวยตอการบริการประชาชน 
  5.6 ปรับและพัฒนาระบบบริหารจัดการดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนําไปสูการบริการ    

ณ    จุดเดียว    (One-Stop Service)  
5.7 พัฒนาระบบประสานงานใหมีประสิทธิภาพ 
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ทําเนียบผูบริหาร 
 

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อ - สกุล ตําแหนง ระยะเวลาท่ีดํารงตําแหนง 

1. นายประพันธ  สุนทรนันท หัวหนาศูนยบริการการศึกษานอก
โรงเรียนอําเภออินทรบุรี  

พ.ศ. 2537 – พ.ศ. 2540 

2. นางลัดดา  โมลาส หัวหนาศูนยบริการการศึกษานอก
โรงเรียนอําเภออินทรบุรี 

พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2541 

3. นายวีระ  พราวพันธุ รักษาการผูอํานวยการศูนยบริการ
การศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ 
อินทรบุรี 

พ.ศ. 2541 – พ.ศ. 2542 

4. นางกัญญาภัสต  โพธ์ิมณี ผูอํานวยการศูนยบริการการศึกษา
นอกโรงเรียนอําเภออินทรบุรี  
ระดับ  8 

พ.ศ.2543 – พ.ศ. 2544 

5. พ.จ.อ.พัฒน  ผดุงญาติ ผูอํานวยการศูนยบริการการศึกษา
นอกโรงเรียนอําเภออินทรบุรี  
ระดับ  8 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 -  
5 มิถุนายน พ.ศ. 2548 

6. นายปญญา  สังขทิพย ผูอํานวยการศูนยการศกึษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภออินทรบุรี  ระดับ  9 

6 มิถุนายน พ.ศ. 2548 –  
13 ตุลาคม พ.ศ. 2552 

7. นายทรงสวัสดิ ์ ศรีธัญรัตน ผูอํานวยการศูนยการศกึษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภออินทรบุรี  ระดับ  8 

14 ตุลาคม พ.ศ. 2552 –  
16 ธันวาคม พ.ศ. 2553 

8. นายพัฒนะ  เธียรถาวร รองผูอํานวยการสํานักงานสงเสริม
ผูอํานวยการศูนยการศกึษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวดัสิงหบุรี (รักษาการ) 

17 ธันวาคม พ.ศ.2553 –  
7 กุมภาพนัธ พ.ศ. 2554 

9. นางฐิติมาภรณ  พึ่งสุข ผูอํานวยการศูนยการศกึษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภออินทรบุรี  ระดับ  8 

8 กุมภาพนัธ พ.ศ. 2554 – 
พฤศจิกายน พ.ศ.2554 
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อัตรากําลังบุคลากรศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภออินทรบุรี 
ช่ือ – สกุล ตําแหนง วุฒิการศึกษา วิชาเอก หมายเหตุ 

ป.ตรี ป.โท 
นางฐิติมาภรณ  พ่ึงสุข        ผอ. กศน.อําเภออินทรบุรี       / การศึกษาผูใหญ  
นางกมลวรรธน   หาญพานิช     ขาราชการครู /  ภาษาไทย  
นางจรัญญา  พ่ึงสุริยวงศ        พนักงานราชการ    /  คหกรรมศาสตร  
นางสาวพิมลพรรณ  วัฒนาธร   พนักงานราชการ    /  เทคโนโลยีการศึกษา  
นางนกนอย  กาญจนา พนักงานราชการ    /  คหกรรมศาสตร  
นายนรินทร  เศรษฐวานิช พนักงานราชการ    /  เกษตรศาสตร  
นางกัลญา  ศรีรักษ หัวหนา กศน.ตําบลอินทรบุรี /  ประถมศึกษา  
นางสาวสุวพร  สามงามออง หัวหนา กศน.ตําบลทับยา /  บัญชี  
นางสาวกนกวรรณ  ปราสาทแกว หัวหนา กศน.ตําบลทองเอน /  วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  
นางสาวพินทพวา  บุญคง หัวหนา กศน.ตําบลทางาม  / บริหารธุรกิจ  
นางสาวมารตี  แจงเนียม หัวหนา กศน.ตําบลประศุก /  คหกรรมศาสตร  
นางสาวลัดดาวัลย  ศรีจันทร หัวหนา กศน.ตําบลน้ําตาล /  การจัดการทั่วไป  
นางสาวพรรณี  บุญเอี่ยม หัวหนา กศน.ตําบลหวยชัน /  นิเทศศาสตร  
นางสาวสุนิสา   โพธิ์กลีบ บรรณารักษอัตราจาง /  วิศวกรรมคอมพิวเตอร  
นางสาวเขมรินทร  ขวัญอินทร ครูประจํากลุม     

 
 ขอมูล  กศน. ตําบล  ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภออินทรบุรี 
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โครงสรางสถานศึกษา 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                        
 
 
 
 
 

ลําดับท่ี ชื่อ กศน.ตําบล หัวหนา กศน.ตําบล วุฒิการศึกษา/สาขา 
1 กศน. ตําบลอินทรบุรี นางกัลญา  ศรีรักษ ประถมศึกษา 
2 กศน. ตําบลทับยา นางสาวสุวพร สามงามออง บัญชี 
3 กศน. ตําบลทองเอน นางสาวกนกวรรณ  ปราสาทแกว วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
4 กศน. ตําบลทางาม นางสาวพินทพวา บุญคง บริหารธุรกิจ 
5 กศน. ตําบลประศุก นางสาวมารตี  แจงเนียม คหกรรมศาสตร 
6 กศน.ตําบลนํ้าตาล นางสาวลัดดาวัลย  ศรีจันทร การจัดการทั่วไป 
7 กศน. ตําบลหวยชัน นางสาวพรรณี บุญเอี่ยม นิเทศศาสตร 
8 กศน. ตําบลชีนํ้าราย นางเพ็ญศรี  นาคพนม ประถมศึกษา 
9 กศน.ตําบลโพธิ์ชัย วาง  

10 กศน.ตําบลง้ิวราย วาง  

ผูอํานวยการสถานศึกษา 

กลุมอํานวยการ 
- งานธุรการและสารบรรณ 
- งานการเงินและบัญชี 
- งานพัสดุ 
- งานอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ 
- งานงบประมาณและระดมทรัพยากร 
- งานแผนงานและโครงการ 
- งานขอมูลสารสนเทศและการรายงาน 
- งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา 
- งานบุคลากร 
- งานสวัสดิการ 
- งานประชาสัมพันธ 
- งานควบคุมภายใน 
- งานนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
- งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
- ศูนยราชการใสสะอาด 

กลุมสงเสริมปฏิบัติการ 
- งานจัดการศึกษานอกระบบ 
        - สงเสริมการรูหนังสือ 
        - การศึกษาพื้นฐานนอกระบบ 
- งานจัดการศึกษาหลักสูตรระยะส้ัน 
        - การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ 
        - การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
        - การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 
- งานการศึกษาตามอัธยาศัย 
         - งานหองสมุดประชาชน 
         - งานจัด พัฒนาแหลงเรียนรูและ 
            ภูมิปญญาทองถ่ิน 
          - งานการศึกษาเคล่ือนที ่
           - งานการศึกษาทางสื่อสารมวลชน  
- งานทะเบียนและวัดผล 
- งานวิจัยและพัฒนาหลักสูตร สื่อ นวัตกรรม 
   และศูนยบริการใหคําปรึกษาแนะนํา  

กลุมภาคีเครือขายและกิจการพิเศษ 
- งานสงเสริม สนับสนุนภาคีเครือขาย 
- งานกิจการพิเศษ 
      - โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
      - การปองกัน แกไขปญหายาเสพติด/โรคเอดส 
      - การสงเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย 
      - การสนับสนุน สงเสริมนโยบายจังหวัด/
อําเภอ   
      - งานกิจการนักศึกษา 
      - งานกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด 
      - งานกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา 
- งานกลุมเปาหมายพิเศษ (ผูสูงอายุ, ผูพิการ,  
       เยาวชนนอกระบบโรงเรียน) 

   คณะกรรมการสถานศึกษา

กศน.ตําบล 

กศน. 
ตําบล1  

กศน. 

ตําบล2  
กศน. 

ตําบล3  
กศน. 

ตําบล4  
กศน. 

ตําบล5  
กศน. 

ตําบล6  
กศน. 
ตําบล7 

กศน. 
ตําบล 8  

กศน. 

ตําบล9  
กศน. 

ตําบล10  
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มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
 

              
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ วันท่ี 31 มกราคม 2553 ใหใชมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย   ใชสําหรับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกอบดวย  6  มาตรฐาน  27  ตัวบงช้ี  ดังนี้ 
 

มาตรฐานท่ี 1 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ  เปาหมาย วัตถุประสงค กลยุทธและ 
 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
มาตรฐานท่ี 2 การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
มาตรฐานท่ี 3 การจัดการศึกษานอกระบบประเภทการศึกษาตอเนื่อง 
มาตรฐานท่ี 4 การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  
มาตรฐานท่ี 5 การบริหารจัดการ  
มาตรฐานท่ี 6 การทํางานรวมกับภาคีเครือขาย  
 

มาตรฐาน ตัวบงชี ้

มาตรฐานท่ี 1  ปรัชญา วิสัยทัศน 
พันธกิจ เปาหมาย วัตถุประสงค 
กลยุทธและแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

1.1 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย วัตถุประสงค กลยุทธ              
การดําเนนิงานสอดคลองกัน 

1.2  แผนพัฒนาคุณภาพการศกึษาและแผนปฏิบัติการประจําป 
ครอบคลุมทุกพันธกิจ 

1.3 การกํากับ ติดตามการดําเนินงานเปนไปตามแผนและนําผลไปใช
ในการพัฒนา        

มาตรฐานท่ี 2  การจัดการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

2.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
2.2 การพัฒนาสื่อและแหลงการเรียนรูท่ีสอดคลองกับหลักสูตรและ 
      กิจกรรมการเรียนรูของผูเรียน 
2.3 การจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
2.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการจัด 
      กระบวนการเรียนรูตามหลักการจัดการศึกษานอกระบบ 
2.5 คุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.6 คุณภาพของพนักงานราชการ ครูอัตราจางและครูสอนเสริม 
2.7 คุณภาพของผูเรียน/ผูสําเร็จการศึกษานอกระบบ 
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มาตรฐาน ตัวบงชี ้

มาตรฐานท่ี 3  การจัดการศึกษา 
นอกระบบประเภทการศึกษา
ตอเนื่อง    

3.1 การพัฒนาหลักสูตรท่ีสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ
ของทองถ่ิน 

3.2 ส่ือและแหลงการเรียนรูสอดคลองกับหลักสูตรและกิจกรรม 
      การเรียนรูของผูเรียน 
3.3 ครูและผูสอนมีความสามารถในการจดักระบวนการเรียนรู 
      ตามหลักสูตร 
3.4 คุณภาพครูและผูสอน 
3.5 คุณภาพของผูเรียน/ผูรับบริการเปนไปตามตามท่ีหลักสูตรกําหนด 

มาตรฐานท่ี 4  การจัดการศึกษา
ตามอัธยาศัย 

4.1 ส่ือและแหลงการเรียนรูมีหลากหลาย เพยีงพอและตอบสนองกับ 
      ความตองการของกลุมเปาหมาย 
4.2 กระบวนการจัดการมีคุณภาพเอ้ือตอการเรียนรู 
4.3 คุณภาพของบุคลากรในการจัดการศึกษา 
4.4 ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

มาตรฐานท่ี 5  การบริหารจัดการ 5.1 ผูบริหารมีสมรรถนะในการบริหารองคกร 
5.2 คุณภาพของการบริหารจัดการ 
5.3 คุณภาพของการพัฒนาบุคลากร 
5.4 คุณภาพการศึกษาวจิัยเพือ่พัฒนางานการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย 
5.5 ระบบประกันคุณภาพภายใน 
5.6 การจัดระบบขอมูลเพื่อการบริหารจัดการ                                           
 
 

มาตรฐานท่ี 6  การทํางาน
รวมกับภาคีเครือขาย 

6.1 การมีสวนรวมของภาคีเครือขายในการจัดการศึกษานอกระบบ 
      และการศึกษาตามอัธยาศัย 
6.2 การสนับสนุนใหภาคีเครือขายจัดการศึกษานอกระบบและ 
      การศึกษาตามอัธยาศัย 
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แนวทางการพฒันาจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา (สมศ) ป 2551 
1. การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  สถานศึกษาควรพัฒนาคุณภาพดานการวัดผลประเมินผลผูเรียน  อบรม

ครูใหมีความรูความเขาใจการวัดผลและประเมินผลผูเรียนเพื่อพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง  โดยการ
จัดทําบันทึกผลหลังสอน  ประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนใหตรงเปาหมาย  หรือจุดประสงคของ
แผนการสอน  จัดทําแผนพัฒนาการสอนซอมเสริมใหไดมาตรฐาน  เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มศักยภาพ
มากข้ึน  รวมท้ังควรมีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญอยางตอเนื่อง  

2. ครูควรพัฒนาผูเรียนใหสามารถพัฒนาผลการเรียนรูดวยตนเอง  โดยใหผูเรียนจัดทําแฟมพัฒนา
ผลงาน  (Portfolios)  ของตนเอง  เพื่อผูเรียนจะใชประเมินผลงานและมีความภาคภูมิใจในความสําเร็จ
ของตนเอง 

3. การใชระบบฐานขอมูลเพื่อการจัดการ  ควรมีการนําผลการติดตามและประเมินผลการใชระบบ
ฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการไปปรับระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการใหมีความชัดเจนและ
ตอเนื่อง 

4. สถานศึกษาควรสงเสริมใหมีงานวิจัยการจัดการศึกษาทุกดาน  โดยใชงานวิจัยศูนยฯ  เปนเคร่ืองมือ
ในการพัฒนาการบริหารจัดการ  จัดทําเปนแผนระยะยาว  และโครงการครอบคลุมภารกิจของ
สถานศึกษา  ซ่ึงขยายกวางออกไปใหครบถวนทุกดาน 

5. สถานศึกษาควรวางแผนจัดทําคูมือในการปฏิบัติงาน โดยกําหนดแนวทางการดําเนินงานใหบุคลากร
ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจําปใหชัดเจน รวมทั้งมีการติดตามตรวจสอบการประเมินแผนงาน เพื่อ
สามารถนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการปตอไปใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

6. สถานศึกษาควรวางแผนประเมินหลักสูตรเพ่ือนําผลการประเมินหลักสูตรไปปรับปรุงหลักสูตรและ
มีการประกันคุณภาพหลักสูตรเพ่ือใหการนําหลักสูตรไปใชไดอยางเปนระบบวงจร และเกิด
ประสิทธิภาพ  

7. ครูทุกคนท่ีสอนประจํากลุม ท้ังครูประจําและครูพิเศษ ควรจัดทําบันทึกหลังสอนเพ่ือเปนการประเมิน 
การจัดกระบวนการการเรียนรูของตน เพื่อสามารถนําผลการประเมินท่ีบันทึกหลังสอนมาแกไข
ปญหาผูเรียนและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ 

8. ครูทุกคนควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาส่ือและการเรียนการสอนของผูเรียน เพื่อทําใหมองเห็นการ
แกปญหาผูเรียนอยางเปนระบบ และสามารถนําผลการวิจัยไปใชพัฒนาผูเรียนได 

9. สถานศึกษาควรวางแผนจัดทํารายงานเพ่ือแสดงภาระงานของบุคลากรในศูนยฯ ใหครอบคลุมทุกงาน 
เพื่อนําเสนอขออนุมัติครูเพิ่มข้ึน และเพื่อแกปญหาครูและนําผลมีภาระงานสอนมาก รวมท้ังเพื่อเปน
การสรางขวัญและกําลังใจใหครู 

10. สถานศึกษาควรจัดทําการประเมินผลหลักสูตรเปนระยะๆอยางตอเนื่อง และนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงหลักสูตร โดยเฉพาะการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพและทักษะชีวิตใหเปนรูปธรรมมากข้ึน 
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11. สถานศึกษาควรมีการกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนงานและโครงการอยางตอเนื่อง มีการ
ประเมินผลและนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงและพัฒนางาน/โครงการ รวมท้ังการปรับปรุง
ระบบฐานขอมูลใหเปนปจจบัุน ทันสมัยและถูกตองเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหาร
จัดการและการพัฒนาศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภออินทรบุรี 

12. สถานศึกษาควรดําเนนิการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในของศูนยฯ โดยเฉพาะผลลัพธ
ของระบบประกันคุณภาพและมีการนําผลการประเมินมาใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนือ่ง 
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บทท่ี 3 
 

แผนปฏิบัติการ กศน.อําเภออินทรบุรี 

 
ศูนยการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภออินทรบุรี  ไดจัดทําแผนปฏิบัติการ เพื่อใชใน

การดําเนนิการในแตละปงบประมาณ เพื่อจะบรรลุเปาหมายการศึกษา  ในระยะเวลาท่ีแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ไดกําหนดไว  คือ ปพ.ศ. 2553 – 2555  แผนปฏิบัติการ มีสาระสําคัญเกี่ยวกับ 
การจัดการศึกษานอกระบบ ระดับข้ันพืน้ฐาน การจัดการศึกษาตอเนื่อง การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยและการ
พัฒนาการจดัการศึกษา ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้  

 
1. การจัดการศึกษานอกระบบระดับขั้นพื้นฐาน 

 

ท่ี กิจกรรม 
จํานวนกลุมเปาหมาย 

ป 2553 ป 2554 ป 2555 
1 การสงเสริมผูไมรูหนังสือ 

1.1 การสอนใหรูหนังสือ  
 

280 
 

280 
 

280 
รวม 280 280 280 

2 จัดการศึกษานอกระบบระดับขั้นพื้นฐาน 
2.1 ระดับประถมศึกษา 
2.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
2.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
150 
200 
500 

 
150 
200 
500 

 
150 
200 
500 

รวม 850 850 850 
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2. การจัดการศึกษาตอเนื่อง 
 

ท่ี กิจกรรม 
จํานวนกลุมเปาหมาย 

ป 2553 ป 2554 ป 2555 

1 ฝกอบรมและพัฒนาอาชีพ 
1.1 ทักษะอาชีพ 
1.2 เขาสูอาชีพ 
1.3 พัฒนาอาชีพ 

200 250 300 

2 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
2.1 การปฐมนิเทศนักศึกษา 
2.2 การแขงขันกฬีาตานยาเสพติด 
2.3 อบรมสงเสริมประชาธิปไตย 
2.4 ปลูกปาเฉลิมพระเกยีรติ 
2.5 กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมธรรมกับ

ชีวิตประจําวัน 
2.6 อบรมองคกรนักศึกษา 
2.7 การศึกษาดูงานแหลงเรียนรูฯ 
2.8 กิจกรรมสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ 
2.9 การอบรมขับข่ีปลอดภัย 
2.10กิจกรรมปลูกปาเฉลิมพระเกยีรติ 
2.11การอบรมการปองกันแกไขปญหา ยาเสพติดและ 
      โรคเอดส 

200 300 400 

3 
 
 
 
 

การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 
3.1 การอบรมคณะกรรมการกศน.ตําบล 
3.2 การอบรมใหความรูกลุมผูสูงอายุ 
3.3 อาสาสมัคร กศน.อําเภออินทรบุรี 
3.4 การเสวนารวมกับภาคีเครือขาย 
 

600 650 700 
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ท่ี กิจกรรม 
จํานวนกลุมเปาหมาย 

ป 2553 ป 2554 ป 2555 

4 การจัดการศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3.1 การทําเห็ดนางฟา 
3.2 การทําปุยอินทรียปนเม็ด 
3.3 การทําปุยหมักชีวภาพ 
3.4 จักสานไมไผ 
3.5 การเพาะเห็ดฝาง 
3.6 เศรษฐกิจพอเพียงแบบผสมผสาน 
3.7 การศึกษาดูงานแหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 
3.8 การทําน้ําหมักชีวภาพ 
3.9 อาหาร  -ขนม 
3.10 การทําบัญชีครัวเรือน 
3.11 การจักสานปอพลาสติก 
3.12 การทําขนมหวาน 
3.13 จักสานหวาย 
3.14 ประดิษฐคริสตัล 
3.15 ตัดเย็บเส้ือผา 

1,000 1,000 1,000 
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3. การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
 

ท่ี กิจกรรม 
จํานวนกลุมเปาหมาย 

ป 2553 ป 2554 ป 2555 

1 การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
1.1 การจัดนิทรรศการวันสําคัญตาง ๆ 
1.2 หองสมุดเคล่ือนท่ีรวมกบัจังหวดัและอําเภอ 
1.3 การแนะนาํการใชหองสมุด 
1.4 บริการส่ือเทคโนโลยีและแหลงเรียนรู 
1.5 สงเสริมการใหบริการในหองสมุด 
1.6 สงเสริมอาชีพในหองสมุด 
1.7 การพัฒนาหองสมุด 
1.8 การหมุนเวียนส่ือสูศูนยการเรียนชุมชน 
1.9 การปรับปรุงเวปไซด 
1.10 การซอมแซมหนังสือ 
1.11 การทําหนงัสือ BookStart 
1.11 สัปดาหหองสมุด 
1.11 วิทยุชุมชนเพื่อการศึกษา 
1.12 บรรณารักษชวนอานเรียนเขียนภาษาอังกฤษ-
ภาษาจนี 
 

3,000 3,000 3,000 
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4. การพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 

1.พัฒนาการบริหารจัดการ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
1.1 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
1.2 โครงการการพัฒนาหลักสูตร  ส่ือ  รูปแบบและการจดักจิกรรมการเรียนการสอน 
1.3  โครงการการนิเทศและกํากบัติดตามผลการจัดการศึกษา  
 

2.พัฒนาและสงเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการบริหารจัดการ 
2.1โครงการพัฒนาขอมูลสารสนเทศ 
2.2 โครงการอบรมการใชส่ือเทคโนโลยี 
2.3 โครงการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
 

3.พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการเรียนรู 
3.1โครงการอบรมคอมพิวเตอรเบ้ืองตนสําหรับนักศึกษาและประชาชน 
3.2 โครงการสงเสริมกิจกรรมการเรียนผานส่ือ 

4.จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใหหลากหลาย ครอบคลุมทุกพื้นท่ี และ ทุก
กลุมเปาหมาย 

1.1 โครงการสงเสริมการรูหนังสือ 
1.2 โครงการจัดการศึกษาเพื่อพฒันาอาชีพ 
1.3  โครงการพัฒนาหองสมุดประชาชนใหเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต 
1.4 โครงการสงเสริมสุขภาพ 
1.5  โครงการอนรัุกษธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
1.6  โครงการคายทักษะชีวิต   

 

5. เรงรัดพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
1.1 โครงการสงเสริมประชาธิปไตย 
1.2 โครงการคายคุณธรรม  จริยธรรม  นําชีวิตสูเศรษฐกิจพอเพียงเทิดไทองคราชันย 
1.3 โครงการจัดกระบวนการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1.4 โครงการใหความรู  ความเขาใจและเฝาระวังยาเสพติดในชุมชน 
1.5 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูในชุมชนอําเภออินทรบุรี 
1.6 การจัดกระบวนการเรียนรูวทิยาศาสตรเพือ่พัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง ชุมชนและสังคม 
1.7 โครงการการสงเสริมสนับสนุนภาคีเครือขายเขามามีสวนรวมในการจดัการศึกษา 
1.8 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน สภาพภายใน และภายนอกสํานักงาน 
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6. พัฒนาศักยภาพและความกาวหนาของขาราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา   
1.1 โครงการพัฒนาบุคลากรในดานการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  แบบบูรณาการโดยใชชุมชน

เปนฐาน 
1.2 โครงการศึกษาดูงานการจดักระบวนการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
1.3 โครงการการพัฒนาบุคลากรดานการใชส่ือเทคโนโลยี 
1.4 โครงการพัฒนาบุคลากรดานการผลิตส่ือวีดีทัศน และเว็บไซด 
1.5 โครงการการพัฒนาบุคลากรดานการวจิัยและพัฒนางาน  กศน. 
1.6 โครงการเสริมสรางศักยภาพการประสานงานภาคีเครือขายในการจัดการศึกษา 
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บทท่ี 4 
 

กลยุทธและการจัดการศึกษา กศน.อําเภออินทรบุรี 
 
ศูนยการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภออินทรบุรี ไดกําหนดกลยุทธการจัดการศึกษาไว ดังนี ้
กลยุทธระดับ
หนวยงาน

และ
สถานศึกษา 

กลยุทธ 
ระดับแผนงาน 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ เกณฑ 

1.การ
สงเสริม
สนับสนุน
การรูหนังสือ
ในชุมชน 
 
 
2.การ
สงเสริม
การศึกษา
นอกระบบ
สําหรับ
ประชากรวยั
แรงงานอาย ุ
15-59 ป 
 
 
 
 
 

1.สงเสริมกิจกรรม
การอานเขียนโดยให
ครอบครัวชุมชน
และเครือขายมีสวน
รวม 
 
 
1. พัฒนาการจดั
การศึกษาตอเนื่อง
เทียบเทาการศึกษา
พื้นฐาน ตาม
กระบวนการเรียนรู 
การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตาม
อัธยาศัย 
2.พัฒนา
กระบวนการเรียนรู
การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตาม
อัธยาศัยโดยบูรณา
การที่สอดคลองกับ
วิถีชีวิตและสภาพ
ปญหาความเรงดวน

1.ผูลืมหนังสือใน
ชุมชน  มีทักษะ
ในการเรียนรู 
เพิ่มข้ึน 
 
 
 
1. จากการ วัด
และการ
ประเมินผล
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
2.ผูรับบริการมี
งานทําและมี
รายได มีความพึง
พอใจและไดรับ
การยอมรับจาก 
ของผูวาจาง 
3.ผูรับบริการมี
ความพึงพอใจเม่ือ
ไดรับการบริการ
ทุกกิจกรรมท่ีจัด
ให 

1.ผูลืมหนังสือมีทักษะพื้นฐานท่ี
จําเปนตอการดํารงชีวิตสามารถ
อานออกเขียนได 
 
 
 
 
1.ผูเรียน/ผูรับบริการนําความรูท่ี
ไดรับไปพัฒนาตนเองและชุมชน
สามารถนําความรูท่ีไดรับไป
ประกอบอาชีพได 
2. ผูเรียน/ผูรับบริการมี
พัฒนาการทางดานรางกาย  
จิตใจ อารมณ สังคม และ
สติปญญา 
3. มีศักยภาพในการคิดวเิคราะห
แกปญหาและพัฒนาทักษะท่ี
จําเปนในการดํารงชีวิตของ
ตนเองและชุมชน 

1. ผูลืมหนังสือไม
นอยกวารอยละ70 
% มีทักษะพ้ืนฐาน 
อานออกเขียนได 
 
 
 
1.ผูเรียน/
ผูรับบริการรอยละ 
80  % ไดรับ
ความรูและพัฒนา
ตนเองเพิ่มข้ึนและ
นําความรูไปใชใน
ชีวิตประจําวันได
บรรลุตาม
วัตถุประสงคของ
สถานศึกษา 
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ของแตละชุมชน 
กลยุทธระดับ
หนวยงาน

และ
สถานศึกษา 

กลยุทธ 
ระดับแผนงาน 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ เกณฑ 

3.สงเสริม
และ
สนับสนุน
การศึกษาเพื่อ
พัฒนาอาชีพ
ตามความ
ตองการของ
ชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.การ
สงเสริม
สนับสนุน
การจัด
การศึกษาเพื่อ
พัฒนาทักษะ
ชีวิต 
 
 

1.สงเสริมการฝก
ทักษะอาชีพเพือ่
ตอบสนองความ
ตองการของผูเรียน
เพื่อใหมีความรู
ทักษะพื้นฐานในการ
ประกอบอาชีพ 
2.การพัฒนาทักษะ
อาชีพท่ีมีระบบการ
บริหารจัดการท่ี
ม่ันคงได 
3.พัฒนาอาชีพโดย
การรวมกลุมอาชีพ
เดียวกนัเพื่อรวมเปน
เครือขายในการ
แลกเปล่ียนเรียนรูซ่ึง
กันและกัน 
1. การพัฒนาการจัด
กระบวนการเรียนรู
เพื่อเสริมสราง
ความรูความสามารถ
ของบุคคล 
 

1. ผูเรียน/
ผูรับบริการไดรับ
ความรูทักษะ
พื้นฐานในการ
ประกอบอาชีพ 
 
2. มีการพัฒนา
และพ่ึงพาตนเอง
ไดมีทักษะ
กระบวนการการ
บริหารจัดการเกิด
ความชํานาญมาก
ข้ึน สามารถ
นําไปประกอบ
อาชีพท่ียั่งยนื  
ม่ันคงได 
1.ผูเรียน/
ผูรับบริการ 
ไดรับความสงบ
สุขปลอดภัยใน
การดํารงชีวิต 
อยูในสังคมได 
อยางมีความสุข 

1.ผูเรียน/ผูรับบริการไดรับ
ความรูทักษะพื้นฐานในการ
ประกอบอาชีพมีการพัฒนาและ
พึ่งพาตนเองได 
2.มีทักษะกระบวนการ 
การบริหารจัดการ  เกิดความ
ชํานาญมากข้ึน  สามารถนําไป
ประกอบอาชีพท่ียั่งยนื ม่ันคงได 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.ผูเรียน/ผูรับบริการมีความสงบ
สุขตามสภาพดํารงชีวิตอยูใน
สังคมของตนและแกปญหา
สังคมของตนไดอยางมีความสุข 
 
 
 
 
 
 
 

1. ผูรับบริการไม
นอยกวารอยละ 80  
% ไดรับความรู
และทักษะพ้ืนฐาน
ในอาชีพและการ
บริหารจัดการ
สามารถนําไป
ประกอบอาชีพได 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.ผูเรียน/
ผูรับบริการรอยละ
75%มีความรูและ
สามารถแกปญหา
ของตนเองและอยู
ไดในสังคมมี
ความสงบสุขตาม
สภาพการ
ดํารงชีวิตและ
ชุมชนของตนเอง
ไดอยางมีความสุข 
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กลยุทธระดับ
หนวยงาน

และ
สถานศึกษา 

กลยุทธ 
ระดับแผนงาน 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ เกณฑ 

 

5.การ
สงเสริม
สนับสนุน 
การศึกษาเพื่อ
พัฒนาสังคม
และชุมชน 
 
6.การ
สงเสริม
สนับสนุน
การศึกษา
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

1.เรงรัดการจดั
การศึกษานอกระบบ
เพื่อสงเสริมการมี
สวนรวมในการ
พัฒนาสังคมโดยใช
ชุมชนเปนฐานแหง
การเรียนรู 
1.สงเสริมความรูดาน
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงการฝก
ทักษะอาชีพเพือ่
ตอบสนองความ
ตองการของผูเรียน
เพื่อใหมีความรู
ทักษะพื้นฐานในการ
ประกอบอาชีพ 
2.การพัฒนาทักษะ
อาชีพท่ีมีระบบการ
บริหารจัดการท่ี
ม่ันคงได 
 

 

1.ความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ 
2.เกิดสังคมแหง
การเรียนรู 
3.ชุมชนท่ี
เขมแข็งพึ่งพา
ตนเองได 
1. ผูเรียนไดรับ
ความรูทักษะ
พื้นฐานในการ
ประกอบอาชีพ 
2. ผูเรียนมีการ
พัฒนาและพา
ตนเองเขาสูอาชีพ
อยางมี
ประสิทธิภาพได 
 

 

1.ผูเรียน/ผูรับบริการมีทักษะใน
การพัฒนาศักยภาพการดํารงชีวิท่ี
สงบสุข 
2.เกิดสังคมแหงการเรียนรู 
นําไปสูสังคมท่ีเขมแข็งเอ้ืออาทร  
ชวยเหลือกันและกันและเปน
ชุมชนท่ีพึ่งพาตนเองได 
1.ผูเรียนไดรับความรูทักษะ
พื้นฐานในการประกอบอาชพี 
2.ผูเรียนมีการพัฒนาและพา
ตนเองเขาสูอาชีพอยางมี
ประสิทธิภาพได 
3.ผูเรียนมีทักษะกระบวนการ 
การบริหารจัดการ  เกิดความ
ชํานาญมากข้ึน  สามารถนําไป
ประกอบอาชีพท่ียั่งยนื ม่ันคงได 

 

1.ผูเรียน/
ผูรับบริการรอยละ 
75% มีทักษะการ
เรียนรู นําไปสู
ความเขมแข็งใน
ชุมชนและสามาร
ดํารงชีวิตอยูได
อยางมีความสุข 
1.ผูรับบริการรอย
ละ 80% ไดรับ
ความรูดาน
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและมี
ทักษะพื้นฐานใน
การประกอบ
อาชีพพัฒนาและ
พึ่งพาตนเองได  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

50
 

กลยุทธระดับ
หนวยงานและ
สถานศึกษา 

กลยุทธ 
ระดับแผนงาน ตัวชี้วัด ผลลัพธ เกณฑ 

7.การสงเสริม
การศึกษาตาม
อัธยาศัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.การสงเสริม
การจัด
การศึกษาตาม
นโยบาย
เรงดวน  
ตามจุดเนน 
ตัวช้ีวดั 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.สงเสริมการเรียนรูและ
บริการส่ือ เทคโนโลยี แหลง
เรียนรูโดยใหชุมชนและ
เครือขายมีสวนรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.สงเสริมการศึกษาตาม
นโยบายตาง ๆ นโยบาย 3 ดี 
นโยบายเรียนฟรี 15 ป 
นโยบายโครงการปฏิบัติการ
ไทยเขมแข็ง โดยใหชุมชน
และเครือขายมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษา 
 
 

1. นักศึกษา
ประชาชน
ท่ัวไป มี
ทักษะในการ
เรียนรูเพิ่มข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. นักศึกษา
ประชาชน
ท่ัวไป มี
ความรูและ
สามารถ
พัฒนาตนเอง
เปนไปตาม
นโยบายของ
รัฐอยางท่ัวถึง 
 
 
 

1. นักศึกษาประชาชน
ท่ัวไป สามารถศึกษา
หาความรูไดดวย
ตนเอง มีทักษะในการ
เรียนรูเพิ่มข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. นักศึกษาประชาชน
ท่ัวไปไดรับการพัฒนา
ตนเอง ทุก ๆดานคือ
กาย อารมณ สังคม
สติปญญา และมีทักษะ
ในการคิดแกปญหา
เปน นําไปใชใน
ชีวิตประจําวันได 
 
 
 
 
 
 
 

1. นักศึกษา
ประชาชนท่ัวไป 
มีการพัฒนา
ตนเองมีทักษะ
ในการเรียนรู
เพิ่มข้ึน 
-มีการพัฒนา
ตนเองสามารถ
ศึกษาหาความรู
ไดดวยตนเอง มี
ทักษะในการ
แสวงหาความรู
จากแหลงเรียนรู
ท่ีจัดใหได 
-นักศึกษา
ประชาชนท่ัวไป
รอยละ 75%   มี
ความรู
ความสามารถ
และพัฒนา
ตนเองนําความ
ความรูท่ีไดรับ
นําไปพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ตนเองใหเปนไป
ตามตถุประสงค
ตามนโยบาย
ของรัฐอยาง
ท่ัวถึง 
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บทท่ี 5 

 
การบริหารแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

 
 
เพื่อใหเกิดความม่ันใจวาแผนท่ีพัฒนาคุณภาพท่ีวางไว  มีการนําไปสูการปฏิบัติอยางเปนข้ันตอน  ศูนย

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภออินทรบุรี จึงไดกาํหนดหลักการและแนวทางใหดําเนินการ
นําแผนไปสูการปฏิบัติ  และประเมินผลการดําเนินงานและรายงานผลการดําเนนิการอยางมีประสิทธิภาพ  ดังนี ้

 

หลักการบริหารแผนพฒันาการจัดการศึกษา 
หลักการบริหารแผนพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยโดยยึดหลัก

วงจร เดมม่ิง PDCA  ดังนี ้
1. จัดใหมีการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและแผนปฏิบัติ

การ  เพื่อใหเกิดความม่ันใจวาจะดําเนินการจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ 
2. ดําเนินการจัดการศึกษาตามแผนท่ีกําหนด 
3. มีระบบการติดตาม 
4. มีการปรับปรุงและพัฒนาแผน 

แนวทางในการนําแผนสูการปฏิบัต ิ
1. แตงต้ังคณะผูตรวจและติดตามการนําแผนไปปฏิบัติ 
2. กําหนดวัตถุประสงคของการตรวจติดตาม 
3. วางแผนการตรวจติดตามทุกระยะตามแผน 
4. นําผลจากการรายงานการตรวจ ติดตามไปปรับปรุงพัฒนางาน ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
       มากยิ่งข้ึน 
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แผนงานและโครงการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 

               ศูนยการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภออินทรบุรี ไดกําหนดแผนงาน/โครงการ 
ไวในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (พ.ศ.2553-2555) ดังนี้ 

แผนงาน โครงการ ผลผลิต 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

1.แผนงานเรงรัดการ
สงเสริมการรูหนังสือ 
 
 
 
2.แผนงานการสงเสริม
การศึกษานอกระบบ
สําหรับประชากรวัย
แรงงานอาย ุ
15-59 ป 
 
 
 
3.แผนงานการสงเสริม
และสนับสนนุการศึกษา
เพื่อพัฒนาอาชีพตาม
ความตองการของชุมชน 
 
 
 
 
 

1.โครงการสงเสริม 
การรูหนังสือ 
 
 
 
1.โครงการจัดการศึกษาสําหรับ
ประชากรวยัแรงงาน อายุ 15-59 ป 
1.1 ระดับประถมศึกษา 
1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
1.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
 
 
1.โครงการนวดแผนไทย 
2.โครงการเพาะเหด็ฟาง 
3.โครงการทําดอกไมจนัทน 
4.โครงการทําน้ําพริก 
5.โครงการจักสานประยุกตไมไผ 
6.โครงการทอผา 
7.โครงการทําอาหาร -ขนม 
8.โครงการทําปุยชีวภาพ 
9.โครงการศิลปประดิษฐ 
 
 

-จํานวนผูไมรู
หนังสือ 280  คน 
 
 
 
-จํานวนผูเรียนใน 
แตละประเภท 
            150  คน 
            200 คน 
            500  คน 

 
 

 
- จํานวนผูรับบริการ 
750   คน   
ในอําเภออินทรบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 

-จํานวนผูลืมหนังสือไม
นอยกวารอยละ 70 % มี 
ทักษะพื้นฐาน อานออก 
เขียนได 
 
-ผูรับบริการรอยละ80 % 
ไดรับความรูและพัฒนา 
ตนเองเพิ่มข้ึนและนํา
ความรูไปใชใน
ชีวิตประจําวันไดบรรลุ 
ตามวัตถุประสงคของ
สถานศึกษา 
 
-ผูรับบริการรอยละ  
80%ไดรับความรูและ
ทักษะพื้นฐานในอาชีพ
และการบริหารจัดการ
สามารถนําไปประกอบ 
อาชีพได 
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แผนงาน โครงการ ผลผลิต 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

4.แผนงานการสงเสริม
สนับสนุนการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. แผนงาน การสงเสริม
สนับสนุน การศึกษา
เพื่อพัฒนาสังคมและ
ชุมชน 
 
 
 

 1.โครงการการแขงขันกีฬาตาน
ยาเสพติด 
2.โครงการการอบรมสงเสริม
ประชาธิปไตย 
3. โครงการปลูกปาเฉลิมพระ
เกียรติ 
4.โครงการสงเสริม จริยธรรม
ธรรมกับชีวิตประจําวนั 
5.โครงการอบรมองคกรนักศึกษา 
6.โครงการการศึกษาดูงานแหลง
เรียนรูฯ 
7.โครงการสงเสริมอาชีพผูสูงอาย ุ
8.โครงการอบรมขับข่ีปลอดภัย 
9.โครงการปลูกปาเฉลิมพระ
เกียรติ 
10.โครงการอบรมการปองกัน
แกไขปญหา ยาเสพติดและ 
โรคเอดส 
13. โครงการ 8 กันยายน วันกศน. 
 
1.โครงการอบรมสัมมนา
คณะกรรมการศูนยการ เรียน
ชุมชน 
2.โครง การอบรมใหความรูกลุม
ผูสูงอายุ 
3.อาสาสมัคร กศน.อําเภออินทร
บุรี 
4.โครงการเสวนารวมกับภาคี
เครือขาย 

- จํานวนผูรับบริการ 
900   คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- จํานวนผูรับบริการ 
1,950   คน 
 

-ผูรับบริการรอยละ 
 75% มีความรูและ
สามารถแกปญหาของ
ตนเองและอยูไดใน
สังคมมีความสงบสุขตาม
สภาพการดํารงชีวิตและ
ชุมชนของตนเองไดอยาง
มีความสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ผูรับบริการรอยละ 75% 
มีทักษะการเรียนรู
นําไปสูความเขมแข็งใน
ชุมชนและสามารถ
ดํารงชีวิตอยูไดอยางมี
ความสุข 
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แผนงาน โครงการ ผลผลิต 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

6. แผนงานการสงเสริม
สนับสนุนการศึกษาตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
7.แผนงานการสงเสริม
การจัดการศึกษาตาม
อัธยาศัย 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดการศึกษาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
1. การทําเห็ดนางฟา 
2. การยอมสีธรรมชาติ 
3. การทําปุยหมักชีวภาพ 
4.การเพาะเห็ดขอนขาว 
5. การเพาะเหด็เปาฮ้ือ 
6. เศรษฐกิจพอเพียงแบบ
ผสมผสาน 
7. การศึกษาดงูานแหลงเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียง 
จัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
1.โครงการจดันิทรรศการวัน
สําคัญตาง ๆ 
2.โครงการหองสมุดเคล่ือนท่ี
รวมกับจังหวดัและอําเภอ 
3.โครงการแนะนําการใช
หองสมุด 
4.โครงการบริการส่ือเทคโนโลยี
และแหลงเรียนรู 
5.โครงการสงเสริมการอาน
หองสมุด 
6.โครงการสงเสริมอาชีพใน
หองสมุด 
7.โครงการพัฒนาหองสมุด 
8.โครงการหมุนเวยีนส่ือสูศูนย
การเรียนชุมชน 
9.โครงการปรับปรุงเวปไซด 
10.โครงการซอมแซมหนังสือ 

- จํานวนผูรับบริการ 
3,000   คน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
- จํานวนผูรับบริการ 
9,000   คน 

 

-ผูรับบริการรอยละ 80% 
ไดรับความรูดานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและมี
ทักษะพื้นฐานในการ
ประกอบอาชีพพัฒนา
และพ่ึงพาตนเองได  
 
 
 
 
 
-นักศึกษาประชาชน
ท่ัวไปมีการพฒันาตนเอง 
มีทักษะในการเรียนรู
เพิ่มข้ึน 
-มีการพัฒนาตนเอง
สามารถศึกษาหาความรู
ไดดวยตนเอง มีทักษะใน
การแสวงหาความรูจาก
แหลงเรียนรูท่ีจัดใหได 
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แผนงาน โครงการ ผลผลิต 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
8.การสงเสริมการจัด
การศึกษาตามนโยบาย
เรงดวน  ตามจดุเนน 
ตัวช้ีวดั 
 
 
 
 
 

11. โครงการตะกราหนังสือสู
ชุมชน 
12. โครงการสัปดาหหองสมุด 
13. โครงการวิทยุชุมชนเพื่อ
การศึกษา 
14. โครงการบรรณรักษชวนอาน
เรียนเขียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน-
ภาษาอาเซียน 
การจัดการศึกษาตามนโยบาย 3 ด ี
1.โครงการจัดการศึกษาตาม
นโยบาย  3 ดี นักศึกษากศน. 
อําเภออินทรบุรี 
การจัดการศึกษาตามนโยบาย
เรียนฟรี 15  ป 
1.โครงการคายวิชาการดาน
วิทยาศาสตร 
2.โครงการอบรมคอมพิวเตอร
และอินเตอรเน็ตเบ้ืองตน 
3.โครงการสอนภาษาอังกฤษ 
4.โครงการแขงขันกีฬา กศน. 
ตานภยัยาเสพติด  
5.โครงการศึกษาแหลงเรียนรูฯ 
6.โครงการพัฒนาศูนยการเรียน
ชุมชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

- จํานวนผูรับบริการ 
1,000     คน 

 
 

- จํานวนผูรับบริการ 
1,000     คน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
-นักศึกษาประชาชน
ท่ัวไปรอยละ 75%   มี
ความรูความสามารถและ
พัฒนาตนเองนําความ
ความรูท่ีไดรับนําไป
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ตนเองใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคตาม
นโยบายของรัฐอยาง
ท่ัวถึง 
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แผนงาน โครงการ ผลผลิต 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดการศึกษาตามนโยบาย 
พิเศษ 
1.โครงการจัดการศึกษาตาม
อัธยาศัยหองสมุดมีชีวิตชีวา 
2.โครงการสงเสริมการอานสราง
คุณธรรมนอมนําเศรษฐกจิ
พอเพียง 
3.โครงการพัฒนาศักยภาพแหลง
เรียนรูใหมีชีวติเพื่อสงเสริม
การศึกษาตามอัธยาศัย 
4.โครงการอาสาสมัครรักการอาน
และการเรียนรูเพื่อปองกันการลืม
หนังสือ 
6.โครงการสงเสริมการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพท่ี 
7.โครงการจัดซ้ือหนังสือและส่ือ 
 หองสมุด 

- จํานวนผูรับบริการ 
4,000   คน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

-นักศึกษาประชาชน
ท่ัวไปรอยละ 75%   มี
ความรูความสามารถและ
พัฒนาตนเองนําความ
ความรูท่ีไดรับนําไป
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ตนเองเปนไปตาม
วัตถุประสงคตาม
นโยบายของรัฐอยาง
ท่ัวถึง 
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คณะผูจัดทาํ 
 

ท่ีปรึกษา  
            1. นางอัญชลี ธรรมะวิธีกุล                                     หัวหนาหนวยศึกษานิเทศก 
            2. นายทรงสวัสดิ์   ศรีธัญรัตน            ผอ.กศน.อําเภออินทรบุรี 
  

คณะทํางาน 
 1. นางกมลวรรธน หาญพานิช  ครู คศ. 3  
 2. นายนรินทร  เศรษฐวานิช  พนักงานราชการ ตําแหนง ครูอาสาฯ 
 3. นางสาวพิมลพรรณ วัฒนาธร  พนักงานราชการ ตําแหนง ครูอาสาฯ 
 4. นางจรัญญา  พื่งสุริยวงค  พนักงานราชการ ตําแหนง ครูอาสาฯ 
 5. นางกัลญา  ศรีรักษ   หัวหนา กศน.ตําบล 
 6. นางเพ็ญศรี  นาคพนม  หัวหนา กศน.ตําบล 
 7. นางสาวพินทพวา บุญคง   หัวหนา กศน.ตําบล 
 8. นางสาวสุวพร  สามงามออง  หัวหนา กศน.ตําบล 
 9. นางสาวกนกวรรณ ปราสาทแกว               หัวหนา กศน.ตําบล 
 10. นางสาวมารตี แจงเนยีม  หัวหนา กศน.ตําบล 
 11. นางสาวลัดดาวัลย ศรีจันทร  หัวหนา กศน.ตําบล 
 12. นางสาวพรรณี บุญเอ่ียม  หัวหนา กศน.ตําบล 
 13. นางสาวสุนิสา โพธ์ิกลีบ  บรรณารักษหองสมุด 
  

ผูรวมรวบขอมูล/จัดพิมพรูปเลม 
 นางสาวลัดดาวัลย ศรีจันทร  หัวหนา กศน.ตําบล 
 

ผูพิจารณาและตรวจสอบ 
 1.นายทองเหมาะ   ช่ืนกุศล   ประธานกรรมการสถานศึกษา 
 2.นายสุรนาท  สุขสัมฤทธ์ิ  รองประธานกรรมการสถานศึกษา 
 3.นายสนทยา  ปทมอารักษ  คณะกรรมการสถานศึกษา 
 4.นางศรีคํารณ  สุวรรณสัมพันธ  คณะกรรมการสถานศึกษา 
 5.พ.ต.ท.สราวุธ  ศรีธนายุสบด ี  คณะกรรมการสถานศึกษา  
 6.นายอธิวัฒน  อําไพ   คณะกรรมการสถานศึกษา 
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 7.นายสิทธิชัย  ชูวงศ   คณะกรรมการสถานศึกษา 
 8.นายประเสริฐ  ไทยเขียว  คณะกรรมการสถานศึกษา 

 


