
 

 
 

ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 
 

 
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 

ชื่อสถานศึกษา :  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ้าเภอวังน ้าเขียว 
ที่อยู่ :  ส่วนราชการ  ถนน ๓๐๔ ราชสีมา-กบินทร์บุรี  หมู่ที่ ๑๐   ต้าบลวังน ้าเขียว    
          อ้าเภอวังน ้าเขียว  จังหวัดนครราชสีมา       รหัสไปรษณีย์    ๓๐๓๗๐ 
เบอร์โทรศัพท์ :  ๐๔๔ - ๒๒๘๒๓๕      หมายเลขโทรสาร  ๐๔๔ - ๒๒๘๖๑๕ 
E-mail ติดต่อ :  Wang@korat.nfe.go.th  
สังกัด :   ส้านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา 

ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา 
      ๑.  ประวัติสถานศึกษา :  

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั งศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ้าเภอวังน ้าเขียว เมื่อวันที่ ๒๗ 
สิงหาคม ๒๕๕๕ ต่อมา วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๖  จังหวัดนครราชสีมาได้แต่งตั งให้ นายเสนาะ อาจศิริ  มาปฏิบัติ
ราชการในหน้าที่หัวหน้าศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ้าเภอวังน ้าเขียวโดยจัดตั งส้านักงานชั่วคราวที่ศาลาวัด
หลวงราชบ้ารุง ( กม. ๗๙ ) ถนนราชสีมา – กบินทร์บุรี  อ้าเภอวังน ้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา ต่อมาปี ๒๕๓๙ 
กรมการศึกษานอกโรงเรียนได้จัดสรรงบประมาณการก่อสร้างห้องสมุดประชาชนโดยให้ศูนย์บริการการศึกษานอก
โรงเรียนอ้าเภอวังน ้าเขียว พิจารณาหาสถานที่ในการด้าเนินการก่อสร้างที่เหมาะสม  ซึ่งได้ก้าหนดพื นที่บริเวณส่วน
ราชการอ้าเภอวังน ้าเขียว เนื อที่ประมาณ ๑  ไร่  สถานที่ก่อสร้างห้องสมุดและได้ท้าพิธีเปิดใช้ เมื่อวันที่ ๖  
ธันวาคม  ๒๕๓๙  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ้าเภอวังน ้าเขียวจึงได้ย้ายที่ท้าการมาตั งส้านักงานที่ 
ห้องสมุดประชาชนอ้าเภอวังน ้าเขียว ต่อมาได้ก่อสร้างอาคารส้านักงานขึ น เมื่อปี่ พ.ศ. ๒๕๔๘ แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 
๒๕๕๐ ตั งอยู่หน้าห้องสมุดประชาชนอ้าเภอวังน ้าเขียว ปัจจุบันได้ เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
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การศึกษาตามอัธยาศัยอ้าเภอวังน ้าเขียว  โดยประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๑ ตาม 
พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 
อาณาเขต 
 

 ทิศเหนือ  :  ติดต่อกับอ้าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
   ทิศตะวันออก :  ติดต่อกับอ้าเภอ ครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา   

 ทิศใต้  :  ติดต่อกับอ้าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี   
 ทิศตะวันตก  :  ติดต่อกับอ้าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
 

แผนที่ตั้งอ้าเภอวังน้้าเขียว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๒. สภาพชุมชน 
  ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ 
  ๒.๑  สภาพภูมิประเทศ 

อ้าเภอวังน ้าเขียวมีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาและที่ลาดชันเป็นลอนคลื่นสลับกัน 
ตลอดทั งพื นที่เป็นรูปกระทะคว่้า  โดยมีความสูงจากระดับน ้าทะเลปานกลางเฉลี่ยประมาณ ๓๐๐ – ๗๐๐ เมตร   
แต่มีพื นที่บางส่วนของต้าบลอุดมทรัพย์เป็นที่ราบลุ่ม  

๒.๒  ลักษณะภูมิอากาศและปริมาณน ้าฝน 
อ้าเภอวังน ้าเขียวมีลักษณะภูมิอากาศที่เย็นสบายตลอดปี  โดยเฉพาะในฤดูหนาวจะมี 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%96%E0%B8%A5%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4_%28%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2%29


 

 
 

อากาศหนาวเย็นตลอดปี ปกคลุมไปด้วยทะเลหมอก  ในฤดูหนาวมีอุณหภูมิเฉลี่ย ๑๓ องศาเซลเซียส ส่วนฤดูร้อน
อุณหภูมิเฉลี่ย ๓๒ องศาเซลเซียสปริมาณน ้าฝนเฉลี่ย  ๑,๐๐๐ – ๑.๓๐๐  มิลลิเมตรต่อปี   

๒.๓  สภาพทางเศรษฐกิจ 
๒.๑  การเกษตรกรรมแบบเชิงเดี่ยว  เช่น ปลูกข้าวโพดเลี ยงสัตว์ อ้อย มันส้าปะหลัง และมี 

พืชเศรษฐกิจที่ปลูกในพื นที่หลายชนิด  เช่น เบญจมาศ ผักตระกูลสลัดต่างๆ พืชผักกึ่งเมืองหนาวปลอดสารพิษ 
          ๒.๒  การปศุสัตว์  เลี ยงโคเนื อ  โคขุน  ไก่ไข่  ไก่เนื อ 
การธนาคาร  มีธนาคาร  ๒  แห่ง  และหน่วยสินเชื่อ ๑  แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จ้ากัด 

สาขาย่อยวังน ้าเขียว  ธนคารกสิกรไทย จ้ากัด สาขาย่อยวังน ้าเขียว  และหน่วยสินเชื่อธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตรวังน ้าเขียว 

ศาสนา  วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี 
๑) ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ   
๒) งานเทศกาลประเพณีท่ีส้าคัญ คือ แห่เทียนเข้าพรรษา วันสงกรานต์ บวชนาคฯลฯ 
๓) งานเบญจมาศบานในม่านหมอก จัดขึ นระหว่างเดือนธันวาคม-มกราคม ของทุกปี   
๔) งานวัวงาม จัดขึ นประมาณเดือนมกราคมของทุกปี   
๕) งานประเพณีสงกรานต์วังน ้าเขียว  จัดขึ นระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓  เมษายน  ของทุกปี 

๓. ประชากร 
อ้าเภอวังน ้าเขียว  มีประชากร ๓๙,๖๙๑ คน จ้าแนกเป็นชาย ๑๙,๘๘๖  คน หญิง ๑๙,๘๐๕  คน  

   จ้านวน  ๕  ต้าบล   ๘๓  หมู่บ้าน  ประกอบด้วย 

ต้าบล พื้นที่/ตร.ม. หมู่บ้าน/ชุมชน ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน) 
๑. ต้าบลวังน ้าเขียว 

๒. ต้าบลวังหมี 

๓. ต้าบลอุดมทรัพย์ 

๔. ต้าบลระเริง 

๕. ต้าบลไทยสามัคคี 

๒๐๖ 

๒๐๒ 

๒๕๗ 

๙๙ 

๓๑๕ 

๑๙  หมู่บ้าน 

๒๒  หมู่บ้าน 

๑๗  หมู่บ้าน 

๑๔  หมู่บ้าน 

๑๑  หมู่บ้าน 

๓,๗๙๙ 

๔,๕๙๕ 

๕,๔๙๕ 

๒,๘๖๗ 

๓,๑๓๐ 

๓,๗๗๗ 

๔,๔๘๙ 

๕,๕๘๖ 

๒,๘๓๘ 

๓,๑๑๕ 

๗,๕๗๖ 

๙,๐๘๔ 

๑๑,๐๘๑ 

๕,๗๐๕ 

๖,๒๔๕ 
 

 

๔. ส่วนราชการและองค์เอกชนในอ้าเภอวังน้้าเขียว   จ้านวน ๑๖ หน่วยงาน                                                   
๑) รัฐวิสาหกิจ ๓ แห่ง                                                                                                            

๒)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๖ แห่ง                                                                                       

๓)  ธนาคาร ๓  แห่ง                                                                                                                

         ( ข้อมูล ณ เดือน กันยายน  ๒๕๖๑ ) 



 

 
 

๔)  สหกรณ์ ๔  แห่ง  (สหกรณ์การเกษตรไทยสามัคคี กลุ่มสหกรณ์การเกษตรบ้านท่าวังไทร สหกรณ์

การเกษตรต้าบลอุดมทรัพย์ และสหกรณ์การเกษตรกลุ่มกสิกรรมไร้สารพิษวังน ้าเขียว)                            

๕. การปกครองส่วนท้องถิ่น   
๑)  เทศบาล ๑  แห่งได้แก่  เทศบาลศาลเจ้าพ่อ 

   ๒) องค์การบริหารส่วนต้าบล ๕ แห่ง   ได้แก่ 
  ๒.๑  องค์การบริหารส่วนต้าบลวังน ้าเขียว 
  ๒.๒  องค์การบริหารส่วนต้าบลวังหมี 
  ๒.๓  องค์การบริหารส่วนต้าบลอุดมทรัพย์ 
  ๒.๔  องค์การบริหารส่วนต้าบลระเริง 
  ๒.๕  องค์การบริหารส่วนต้าบลไทยสามัคคี 
 

๖. การศึกษา  
๑)  โรงเรียนระดับประถมศึกษา   จ้านวน ๑๖  แห่ง                                     
๒)  โรงเรียนระดับประถมศึกษาขยายโอกาส   จ้านวน ๑๕   แห่ง 
๓)  โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา   จ้านวน  ๒   แห่ง                               
๔)  สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ้านวน  ๑   แห่ง                     
๕)  สถานศึกษาในสังกัดส้านักงาน กศน.   จ้านวน  ๑   แห่ง 
๖)  ห้องสมุดประชาชน    จ้านวน   ๑  แห่ง                     
๗)  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ้าหมู่บ้าน            จ้านวน  ๒๐  แห่ง 

ท้าเนียบผู้บริหาร 

ล้าดับที่ ชื่อ – สกุล ต้าแหน่ง 
ระยะเวลา 

ด้ารงต้าแหน่ง 
๑ นายเสนาะ   อาจศิริ หัวหน้าศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอ้าเภอวังน ้าเขียว ๒๕๓๗  -  ๒๕๔๑ 

๒ นายวุฒิชัย   สุคนธิ ์
ผู้อ้านวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอ้าเภอวังน ้า
เขียว 

๒๕๔๑ -  ๒๕๔๖ 

๓ ส.อ.วราวุธ    พยัคฆพงษ์ 
ผู้อ้านวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอ้าเภอวังน ้า
เขียว 

๒๕๔๖ -  ๒๕๕๐ 

๔ นายพีรฉัตร   อนุวงศ์ 
ผู้อ้านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ้าเภอวังน ้าเขียว 

๒๕๕๐ - ๒๕๕๔ 

๕ นายมาโนชฐ์  ลาภจิตร 
ผู้อ้านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ้าเภอวังน ้าเขียว 

๒๕๕๔ - ปัจจุบัน 

 
 



 

 
 

จ้านวนผู้เรียน ผู้รับบริการ และจ้านวนผู้สอน (ปีการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑) 

 
จ้านวนบุคลากร  (ปีปัจจุบัน) 

 

ประเภท/ต้าแหน่ง จ้านวน 

ผู้อ้านวยการศึกษา ๑ 

ครูอาสาสมัคร ๑ 

ครู กศน.ต้าบล ๖ 

บรรณารักษ ์ ๑ 

ครูศูนย์การเรียนชุมชน ๔ 

ครูผู้สอนคนพิการ ๑๐ 

เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑ 

รวมทั้งหมด ๒๔ 

หลักสูตร/ประเภท 
การศึกษาขั นพื นฐาน 

จ้านวนผู้เรียน 
รวม จ้านวนร้อยละ 

ชาย หญิง 
- ระดับประถมศึกษา ๓๔ ๔๔ ๗๘ ๗.๗ 

- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๒๓๐ ๒๐๕ ๔๓๕ ๔๓ 

- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๒๕๔ ๒๔๕ ๔๙๙ ๔๙.๓ 

รวมจ้านวน ๕๑๘ ๔๙๔ ๑,๐๑๒ ๑๐๐ 



 

 
 

 
 

ล้าดับ ชื่อ – สกุล ระดับการศึกษา สาขาวิชา ต้าแหน่ง 

๑. นายมาโนชฐ์  ลาภจิตร ป.บัณฑิต/กศ.ม. 
- บริหารการศึกษา 
- วิทยาศาสตร์ศึกษา 

ผอ. กศน. 
อ้าเภอวังน ้าเขียว 

๒. น.ส.ดาว   อังศิริลาวัลย ์ ศษ.บ. เทคโนโลยีและสื่อสารฯ ครูอาสาสมัครฯ 
๓. นางศุภาวินีย์   เจริญผล ศศ.บ. ศิลปศาสตร์บัณฑิต ครู กศน.ต้าบล 
๔. น.ส.ธัญญพัทธ์  คา้ด ี ศศ.บ. การจัดการทั่วไป ครู กศน.ต้าบล 
๕. น.ส.อ้าภา   ดอดกระโทก บธ.บ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครู กศน.ต้าบล 
๖. น.ส.สุพรรณี   ธิถา บธ.บ บริหารทรัพยากรมนุษย ์ ครู กศน.ต้าบล 
๗. นายณัฐพงค์   ชัยพบ  ศศ.บ. เกษตรกรรม ครู กศน.ต้าบล 
๘. นายพงศกร   พันธ์ตะขบ  รศ.บ. รัฐศาสตร์ ครู กศน.ต้าบล 

๙. นางรัตน์ตะนี แสนบรรฑิต ศศ.บ. 
บรรณารักษ์ศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์ 

บรรณารักษ์ 

๑๐. นางนัดดา  สายธน ู วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ครู ศรช. 
๑๑. นางอรอนงค์  รวมสูงเนนิ บธ.บ. ระบบสารสนเทศทางคอมฯ ครู ศรช. 
๑๒. นางสาวปิยาภรณ์ สายสนิธุ์ บช.บ. บัญช ี ครู ศรช. 
๑๓. นายศรีศุภชัย ปัตถา วศ.ว วิศกรรมอุสาหกรรม ครู ศรช. 
๑๔. น.ส.สุธาทิพย์   หมืน่แก้ว รศ.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ ครูผู้สอนคนพิการ 
๑๕. นายตรีวิทย์  จินดา บธ.บ. ธุรกิจบริการ ครูผู้สอนคนพิการ 
๑๖. นายณกรณ์ พัฒนจารีต บธ.บ. การจัดการทั่วไป ครูผู้สอนคนพิการ 
๑๗. นางสาวเกษกานดา ธานี คบ. สังคมศึกษา ครูผู้สอนคนพิการ 
๑๘. นางสาวเยาวภา นกไธสง บธ.บ. การจัดการทั่วไป ครูผู้สอนคนพิการ 
๑๙. นางสาวศิริขวัญ เพ็ชรภูวงษ์ คบ. การศึกษาพิเศษ ครูผู้สอนคนพิการ 
๒๐. นางสาวพรพิรุณ แทน่กระโทก บธ.บ. สารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ครูผู้สอนคนพิการ 
๒๑. นางอุทัยวรรณ  สมหวัง คบ. ปฐมวัย ครูผู้สอนคนพิการ 
๒๒. นายสทิธิพร มีดีจันทรังษ ี ศศ.บ. พัฒนาชุมชน ครูผู้สอนคนพิการ 
๒๓. นางสาววิภาดา ฝาไธสง คบ.บ. การศึกษาพิเศษ ครูผู้สอนคนพิการ 

๒๔. นางสาวสุพัชรี พลอยม่วง วท.บ. 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร 

เจ้าหน้าที่ธุรการ 

 

ข้อมูลบุคลากร กศน.อ้าเภอวังน้้าเขียว 
 


