
 
 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖     กศน.อ าเภอสิเกา 

๑ 

วันที่  .................................................ณ .................................................................. ................................................ 

วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้ผู้เรียน/ผู้รับบริการ มีความรู้เกี่ยวกับ 

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

๒. เพ่ือให้ผู้เรียน/ผู้รับบริการ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไป

ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

เป้าหมาย     เยาวชน นักศึกษา กศน. ผู้น าชุมชน 

และประชาชนทั่วไป   จ านวน .....................  คน 

วิทยากร 

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

.  

งบประมาณ งบทักษะชีวิต   -ค่าวัสดุ  .............. บาท -ค่าตอบแทนวิทยากร  .................... บาท 

ผลลัพธ์ 

๑. ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม ปรากฏผลร้อยละ ....................... (จ านวน ................ คน) 

๒. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียน/ผู้รับบริการ สามารถน าความรู้หรือทักษะจากโปรแกรมการเรียนรู้ / กิจกรรมไปใช้ในการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต  ปรากฏผลร้อยละ .........................  โดยแบ่งเป็นการน าความรู้ไปใช้ในด้าน 

- พัฒนาตนเอง/ขยายเครือข่าย  ร้อยละ ...........................  - ประกอบอาชีพ ร้อยละ  .......................... 

๓. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียน/ผู้รับบริการ พึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในระดับดีขึ้นไป  ปรากฏผลร้อยละ ................... 

โดยมีความพึงพอใจระดับดีขึ้นไป จ านวน  ...................  คน 

ผู้รับบริการ 
ต่ ากว่า ๑๕ ปี ๑๕ – ๓๙ ปี ๔๐ – ๕๙ ปี ๖๐ ปีขึ้นไป 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
เรียน         
ส าเร็จ         

 

ผู้รับบริการ 
รัฐวิสาหกิจ ค้าขาย เกษตรกรรม รับจ้าง อ่ืนๆ 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

เรียน           
ส าเร็จ           

 

ผู้รับบริการ 
ผู้น าท้องถิ่น อบต. แรงงานไทย เกษตรกร อสม. อื่นๆ 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

เรียน             
ส าเร็จ             

 

กลุ่มอายุ 

กลุ่มอาชีพ 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 



 
 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖     กศน.อ าเภอสิเกา 

๒ 

วันที่  .................................................ณ .................................................................................................... .............. 

วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้ผู้เรียน/ผู้รับบริการ มีความรู้เกี่ยวกับ 

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

๒. เพ่ือให้ผู้เรียน/ผู้รับบริการ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไป

ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือสร้างอาชีพ 

เป้าหมาย     นักศึกษา กศน. และประชาชน

ทั่วไป   จ านวน .....................  คน 

วิทยากร 

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

.  
งบประมาณ งบเศรษฐกิจพอเพียง   -ค่าวัสดุ  .............. บาท -ค่าตอบแทนวิทยากร  .................... บาท 

ผลลัพธ์ 

๑. ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม ปรากฏผลร้อยละ ....................... (จ านวน ................ คน) 

๒. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียน/ผู้รับบริการจบการเรียนตามหลักสูตร ปรากฏผลร้อยละ ............... (จ านวน.......... คน) 

๓. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียน/ผู้รับบริการ สามารถน าความรู้หรือทักษะจากโปรแกรมการเรียนรู้ / กิจกรรมไปใช้ในการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต  ปรากฏผลร้อยละ .........................  โดยแบ่งเป็นการน าความรู้ไปใช้ในด้าน 

- พัฒนาตนเอง/ขยายเครือข่าย  ร้อยละ ...........................  - ประกอบอาชีพ ร้อยละ  .......................... 

๔. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียน/ผู้รับบริการ พึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในระดับดีขึ้นไป  ปรากฏผลร้อยละ ................... 

โดยมีความพึงพอใจระดับดีขึ้นไป จ านวน  ...................  คน 

ผู้รับบริการ 
ต่ ากว่า ๑๕ ปี ๑๕ – ๓๙ ปี ๔๐ – ๕๙ ปี ๖๐ ปีขึ้นไป 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
เรียน         
ส าเร็จ         

 

ผู้รับบริการ 
รัฐวิสาหกิจ ค้าขาย เกษตรกรรม รับจ้าง อ่ืนๆ 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

เรียน           
ส าเร็จ           

 

ผู้รับบริการ 
ผู้น าท้องถิ่น อบต. แรงงานไทย เกษตรกร อสม. อื่นๆ 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

เรียน             
ส าเร็จ             

 

กลุ่มอายุ 

กลุ่มอาชีพ 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 



 
 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖     กศน.อ าเภอสิเกา 

๓ 

วันที่  .................................................ณ .................................... .............................................................................. 

วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้ผู้เรียน/ผู้รับบริการ มีความรู้เกี่ยวกับ 

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

๒. เพ่ือให้ผู้เรียน/ผู้รับบริการ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไป

ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

เป้าหมาย     เยาวชน นักศึกษา กศน. ผู้น าชุมชน 

และประชาชนทั่วไป   จ านวน .....................  คน 

วิทยากร 

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

.  

งบประมาณ งบพัฒนาสังคมและชุมชน   -ค่าวัสดุ  .............. บาท -ค่าตอบแทนวิทยากร  .................... บาท 

ผลลัพธ์ 

๑. ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม ปรากฏผลร้อยละ ....................... (จ านวน ................ คน) 

๒. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียน/ผู้รับบริการ สามารถน าความรู้หรือทักษะจากโปรแกรมการเรียนรู้ / กิจกรรมไปใช้ในการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต  ปรากฏผลร้อยละ .........................  โดยแบ่งเป็นการน าความรู้ไปใช้ในด้าน 

- พัฒนาตนเอง/ขยายเครือข่าย  ร้อยละ ...........................  - ประกอบอาชีพ ร้อยละ  .......................... 

๓. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียน/ผู้รับบริการ พึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในระดับดีขึ้นไป  ปรากฏผลร้อยละ ................... 

โดยมีความพึงพอใจระดับดีขึ้นไป จ านวน  ...................  คน 

ผู้รับบริการ 
ต่ ากว่า ๑๕ ปี ๑๕ – ๓๙ ปี ๔๐ – ๕๙ ปี ๖๐ ปีขึ้นไป 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
เรียน         
ส าเร็จ         

 

ผู้รับบริการ 
รัฐวิสาหกิจ ค้าขาย เกษตรกรรม รับจ้าง อ่ืนๆ 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

เรียน           
ส าเร็จ           

 

ผู้รับบริการ 
ผู้น าท้องถิ่น อบต. แรงงานไทย เกษตรกร อสม. อื่นๆ 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

เรียน             
ส าเร็จ             

 

กลุ่มอายุ 

กลุ่มอาชีพ 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 



 
 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖     กศน.อ าเภอสิเกา 

๔ 

วันที่  .................................................ณ ............................................................................................. ..................... 

วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้ผู้เรียน/ผู้รับบริการ มีความรู้เกี่ยวกับ 

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

๒. เพ่ือให้ผู้เรียน/ผู้รับบริการ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไป

ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

เป้าหมาย     เยาวชน นักศึกษา กศน. ผู้น าชุมชน 

และประชาชนทั่วไป   จ านวน .....................  คน 

วิทยากร 

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

.  

งบประมาณ .........................................   -ค่าวัสดุ  .............. บาท -ค่าตอบแทนวิทยากร  .................... บาท 

ผลลัพธ์ 

๑. ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม ปรากฏผลร้อยละ ....................... (จ านวน ................ คน) 

๒. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียน/ผู้รับบริการ สามารถน าความรู้หรือทักษะจากโปรแกรมการเรียนรู้ / กิจกรรมไปใช้ในการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต  ปรากฏผลร้อยละ .........................  โดยแบ่งเป็นการน าความรู้ไปใช้ในด้าน 

- พัฒนาตนเอง/ขยายเครือข่าย  ร้อยละ ...........................  - ประกอบอาชีพ ร้อยละ  .......................... 

๓. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียน/ผู้รับบริการ พึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในระดับดีขึ้นไป  ปรากฏผลร้อยละ ................... 

โดยมีความพึงพอใจระดับดีขึ้นไป จ านวน  ...................  คน 

ผู้รับบริการ 
ต่ ากว่า ๑๕ ปี ๑๕ – ๓๙ ปี ๔๐ – ๕๙ ปี ๖๐ ปีขึ้นไป 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
เรียน         
ส าเร็จ         

 

ผู้รับบริการ 
รัฐวิสาหกิจ ค้าขาย เกษตรกรรม รับจ้าง อ่ืนๆ 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

เรียน           
ส าเร็จ           

 

ผู้รับบริการ 
ผู้น าท้องถิ่น อบต. แรงงานไทย เกษตรกร อสม. อื่นๆ 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

เรียน             
ส าเร็จ             

 

กลุ่มอายุ 

กลุ่มอาชีพ 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 



 
 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖     กศน.อ าเภอสิเกา 

๕ 

วันที่  .................................................ณ .................................................................. ................................................ 

วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้ผู้เรียน/ผู้รับบริการ มีความรู้เกี่ยวกับ 

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

๒. เพ่ือให้ผู้เรียน/ผู้รับบริการ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไป

ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือสร้างอาชีพ 

เป้าหมาย     นักศึกษา กศน. และประชาชน

ทั่วไป   จ านวน .....................  คน 

วิทยากร 

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

.  
งบประมาณ งบศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน   -ค่าวัสดุ  .............. บาท -ค่าตอบแทนวิทยากร  .................... บาท 

ผลลัพธ์ 

๑. ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม ปรากฏผลร้อยละ ....................... (จ านวน ................ คน) 

๒. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียน/ผู้รับบริการจบการเรียนตามหลักสูตร ปรากฏผลร้อยละ ............... (จ านวน.......... คน) 

๓. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียน/ผู้รับบริการ สามารถน าความรู้หรือทักษะจากโปรแกรมการเรียนรู้ / กิจกรรมไปใช้ในการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต  ปรากฏผลร้อยละ .........................  โดยแบ่งเป็นการน าความรู้ไปใช้ในด้าน 

- พัฒนาตนเอง/ขยายเครือข่าย  ร้อยละ ...........................  - ประกอบอาชีพ ร้อยละ  .......................... 

๔. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียน/ผู้รับบริการ พึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในระดับดีขึ้นไป  ปรากฏผลร้อยละ ................... 

โดยมีความพึงพอใจระดับดีขึ้นไป จ านวน  ...................  คน 

ผู้รับบริการ 
ต่ ากว่า ๑๕ ปี ๑๕ – ๓๙ ปี ๔๐ – ๕๙ ปี ๖๐ ปีขึ้นไป 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
เรียน         
ส าเร็จ         

 

ผู้รับบริการ 
รัฐวิสาหกิจ ค้าขาย เกษตรกรรม รับจ้าง อ่ืนๆ 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

เรียน           
ส าเร็จ           

 

ผู้รับบริการ 
ผู้น าท้องถิ่น อบต. แรงงานไทย เกษตรกร อสม. อื่นๆ 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

เรียน             
ส าเร็จ             

 

กลุ่มอายุ 

กลุ่มอาชีพ 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 



 
 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖     กศน.อ าเภอสิเกา 

๖ 

วันที่  .................................................ณ ............................................................................................. ..................... 

วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้ผู้เรียน/ผู้รับบริการ มีความรู้เกี่ยวกับ 

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

๒. เพ่ือให้ผู้เรียน/ผู้รับบริการ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไป

ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

เป้าหมาย     เยาวชน นักศึกษา กศน. ผู้น าชุมชน 

และประชาชนทั่วไป   จ านวน .....................  คน 

วิทยากร 

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

.  

งบประมาณ .........................................   -ค่าวัสดุ  .............. บาท -ค่าตอบแทนวิทยากร  .................... บาท 

ผลลัพธ์ 

๑. ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม ปรากฏผลร้อยละ ....................... (จ านวน ................ คน) 

๒. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียน/ผู้รับบริการ สามารถน าความรู้หรือทักษะจากโปรแกรมการเรียนรู้ / กิจกรรมไปใช้ในการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต  ปรากฏผลร้อยละ .........................  โดยแบ่งเป็นการน าความรู้ไปใช้ในด้าน 

- พัฒนาตนเอง/ขยายเครือข่าย  ร้อยละ ...........................  - ประกอบอาชีพ ร้อยละ  .......................... 

๓. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียน/ผู้รับบริการ พึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในระดับดีขึ้นไป  ปรากฏผลร้อยละ ................... 

โดยมีความพึงพอใจระดับดีขึ้นไป จ านวน  ...................  คน 

ผู้รับบริการ 
ต่ ากว่า ๑๕ ปี ๑๕ – ๓๙ ปี ๔๐ – ๕๙ ปี ๖๐ ปีขึ้นไป 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
เรียน         
ส าเร็จ         

 

ผู้รับบริการ 
รัฐวิสาหกิจ ค้าขาย เกษตรกรรม รับจ้าง อ่ืนๆ 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

เรียน           
ส าเร็จ           

 

ผู้รับบริการ 
ผู้น าท้องถิ่น อบต. แรงงานไทย เกษตรกร อสม. อื่นๆ 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

เรียน             
ส าเร็จ             

 

กลุ่มอายุ 

กลุ่มอาชีพ 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 



 
 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖     กศน.อ าเภอสิเกา 

๗ 

วันที่  .................................................ณ .................................................................. ................................................ 

วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้ผู้เรียน/ผู้รับบริการ มีความรู้เกี่ยวกับ 

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

๒. เพ่ือให้ผู้เรียน/ผู้รับบริการ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไป

ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือสร้างอาชีพ 

เป้าหมาย     นักศึกษา กศน. และประชาชน

ทั่วไป   จ านวน .....................  คน 

วิทยากร 

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

.  
งบประมาณ ………………………………….   -ค่าวัสดุ  .............. บาท -ค่าตอบแทนวิทยากร  .................... บาท 

ผลลัพธ์ 

๑. ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม ปรากฏผลร้อยละ ....................... (จ านวน ................ คน) 

๒. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียน/ผู้รับบริการจบการเรียนตามหลักสูตร ปรากฏผลร้อยละ ............... (จ านวน.......... คน) 

๓. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียน/ผู้รับบริการ สามารถน าความรู้หรือทักษะจากโปรแกรมการเรียนรู้ / กิจกรรมไปใช้ในการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต  ปรากฏผลร้อยละ .........................  โดยแบ่งเป็นการน าความรู้ไปใช้ในด้าน 

- พัฒนาตนเอง/ขยายเครือข่าย  ร้อยละ ...........................  - ประกอบอาชีพ ร้อยละ  .......................... 

๔. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียน/ผู้รับบริการ พึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในระดับดีขึ้นไป  ปรากฏผลร้อยละ ................... 

โดยมีความพึงพอใจระดับดีขึ้นไป จ านวน  ...................  คน 

ผู้รับบริการ 
ต่ ากว่า ๑๕ ปี ๑๕ – ๓๙ ปี ๔๐ – ๕๙ ปี ๖๐ ปีขึ้นไป 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
เรียน         
ส าเร็จ         

 

ผู้รับบริการ 
รัฐวิสาหกิจ ค้าขาย เกษตรกรรม รับจ้าง อ่ืนๆ 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

เรียน           
ส าเร็จ           

 

ผู้รับบริการ 
ผู้น าท้องถิ่น อบต. แรงงานไทย เกษตรกร อสม. อื่นๆ 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

เรียน             
ส าเร็จ             

 

กลุ่มอายุ 

กลุ่มอาชีพ 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 


