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ค าน า 
 

 แผนปฏิบัติงานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูกระดึง  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นเอกสารในการด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2562 ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูกระดึง  ที่สนองตอบ

เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 ทิศทางพัฒนา

ของนโยบายรัฐบาลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รวมทั้งนโยบายและจุดเน้นการด าเนินงานการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สาระของแผนปฏิบัติ

การประจ าปีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ

ภูกระดึงประกอบด้วย ประวัติความเป็นมา ที่ตั้ง วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญาหน่วยงาน ค่านิยมองค์กร 

เป้าประสงค ์ภารกิจ บทบาทหน้าที่ จุดเน้นการด าเนินงาน และรายละเอียดงาน/โครงการและงบประมาณที่จะ

ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกศน.อ าเภอ กศน.ต าบล และห้องสมุดประชาชนในสังกัดศูนย์

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูกระดึง 

 งานแผนงานและโครงการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูกระดึง

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ฉบับนี้จน

ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของศูนย์การศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูกระดึง  จะเป็นแนวทางในการบริการ/โครงการ และ

งบประมาณของ กศน.อ าเภอ กศน.ต าบล และห้องสมุดประชาชน ในสังกัด ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการ

ก ากับติดตามผลการด าเนินงานของผู้บริหาร รวมทั้งเป็นข้อมูลส าหรับหน่วยงานและผู้สนใจกิจกรรมงานศูนย์

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูกระดึง  ต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
 
 สภาพทั่วไป 
 
ชื่อสถานศึกษา  ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูกระดึง 

บ้านวงเวียน หมู่ที่ 8 ต าบลภูกระดึง อ าเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 42180 
โทรศัพท์ 042 - 871075 โทรสาร 042 - 871075 
เว็บไซต์  http://www.pkdnfe.com      

สังกัด ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 

 ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา 
1.ประวัติ 
                ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูกระดึง (กศน.อ าเภอภูกระดึง)
ประกาศจัดตั้งข้ึนเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2536 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการ
การศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอ/กิ่งอ าเภอในสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน โดย ฯพณฯ ปราโมทย์ สุขุม 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในประกาศจัดตั้ง โดยศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน
อ าเภอภูกระดึง เป็น 1 ในสถานศึกษา จ านวน 789 แห่ง ที่ประกาศจัดตั้งข้ึนเป็นครั้งแรก และเม่ือวันที่  
7 กรกฎาคม  2546  กระทรวงศึกษาธิการปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ ท าให้ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน
อ าเภอภูกระดึง ได้เปลี่ยนสังกัดจากเดิมสังกัด กรมการศึกษานอกโรงเรียน มาเป็นสังกัด ส านักบริหารงาน
การศึกษานอกโรงเรียน ต่อมาเมื่อวันที่  3 มีนาคม 2551 ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  พุทธศักราช 2551  และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่  4 มีนาคม 2551 ท าให้
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอภูกระดึง เปลี่ยนชื่อมาเป็น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอภูกระดึง  สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จนถึง
ปัจจุบัน   
              ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูกระดึง    เปิดท าการครั้งแรก  เมื่อ
วันที่  29 มีนาคม 2537  โดยมีนายเกษม ทาข้ามป้อม ได้รับการแต่งตั้งจากกรมการศึกษานอกโรงเรียนให้มา
ปฏิบัติราชการในหน้าที่หัวหน้าศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอภูกระดึง และใช้ที่ท าการร่วมกับ

http://www.pkdnfe.com/


ส านักงานศึกษาธิการอ าเภอภูกระดึง ซ่ึงต้ังอยู่ในบรเิวณพ้ืนท่ีของท่ีวา่การอ าเภอภกูระดึง  ต าบลภกูระดึง  
อ าเภอภูกระดึง จังหวัดเลย  เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2539  ได้ย้ายที่ท าการจากส านักงานศึกษาธิการ
อ าเภอภูกระดึง มาตั้งอยู่ ณ ที่ท าการเลขท่ี 48/1 หมู่ที่ 3 ต าบลภูกระดึง  อ าเภอภูกระดึง จังหวัดเลย เมื่อปี 
พ.ศ. 2541 ได้ย้ายที่ท าการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอภูกระดึง มาเช่าอาคารพาณิชย์เป็น
ส านักงานและแบ่งพ้ืนที่ส่วนหนึ่งเป็นห้องสมุดประชาชนอ าเภอภูกระดึง  

ต่อมาได้ย้ายที่ท าการไปอยู่ภายในบริเวณท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลศรีฐาน อ าเภอ 
ภูกระดึง จังหวัดเลย และห้องสมุดประชาชนอ าเภอภูกระดึง รวมทั้งศูนย์คอมพิวเตอร์อ าเภอภูกระดึง ซึ่งได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย   และเม่ือวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 
2551 ได้ย้ายที่ท าการส านักงาน กศน.อ าเภอภูกระดึง มาอยู่ที่อาคารที่ท าการหลังเก่าขององค์การบริหารส่วน
ต าบลภูกระดึง  บ้านวงเวียน หมู่ที่ 3 ต าบลภูกระดึง อ าเภอภูกระดึง จังหวัดเลย พ.ศ.2559 ย้ายอาคาร
ส านักงานมาอยู่ที่ ศาลาประชาคมอ าเภอภูกระดึง อาคารหน้าที่ว่าการอ าเภอภูกระดึง บ้านภูกระดึง หมู่ที่ 8 
ต าบลภูกระดึง อ าเภอภูกระดึง จังหวัดเลย  จนถึงปัจจุบัน และมี นางนวพร  สุ่ยวงศ์  ด ารงต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูกระดึง   
 

2.อาณาเขตที่ตั้งสถานศึกษา    
  กศน.อ าเภอภูกระดึง ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดเลย    อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดเลย ตามเส้นทาง
หลวงแผ่นดิน สาย  14  หมายเลข  201  (เลย- ขอนแก่น) ระยะทางประมาณ 76 กิโลเมตร ใช้เวลา ในการ
เดินทางโดยรถยนต์ประมาณ  1  ชั่วโมง 30 นาท ี

2.1 อาณาเขตติดต่อ 

ทิศเหนือ   ติดกับเขตอ าเภอหนองหิน จังหวัดเลย 
ทิศใต้    ติดกับเขตอ าเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น และอ าเภอน้ าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ทิศตะวันตก ติดกับเขตอ าเภอภูหลวง จังหวัดเลย และอ าเภอน้ าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ทิศตะวันออก ติดกับเขตอ าเภอผาขาว จังหวัดเลย และอ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 

 

3.สภาพของชุมชน  

3.1 ประวัติอ าเภอภูกระดึง 
เดิมอ าเภอภูกระดึง อยู่ในเขตปกครองของอ าเภอภูกระดึง จังหวัดเลย เนื่องจากหมู่บ้านศรีฐาน 

เป็นพื้นที่ท่ีมีธรรมชาติสวยงาม เป็นสิ่งจูงใจนักท่องเที่ยวมาก คือ “เขาภูกระดึง” มีลักษณะเหมือนกระดึงคว่ า
เป็นภูเขาสูง ปกคลุมไปด้วยป่าไม้นานาพันธุ์  เป็นทิวเขาสลับซับซ้อน เมื่อประมาณปี พ.ศ.2504  
นายช านาญ ยุวบูรณ์ อธิบดีกรมการปกครองในสมัยนั้นกับคณะ ได้มาทัศนาจรบนภูกระดึง และพิจารณาเห็น
ว่า  หากมีเจ้าหน้าที่ให้บริการอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวตามสมควร จะเป็นการดึงดูดประชาชนทั่วไป
ให้มาท่องเที่ยวมากข้ึน ซึ่งเป็นผลดีทางด้านเศรษฐกิจแก่ประชาชนในท้องถิ่นเป็นอย่างมากจึงได้สัง่การให้
จังหวัดเลย โดยนายกิติ ยธการี ซึ่งด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเลยในขณะนั้น ได้เสนอขอจัดตั้งกิ่งอ าเภอ 



ภูกระดึง ขึ้น และกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศตั้งกิ่งอ าเภอภูกระดึง เมื่อวันที่  1 มกราคม 2505  ซ่ึง
ประกอบด้วย ต าบลศรีฐาน ต าบลปวนพุ และต าบลผาขาว อยู่ในความปกครองของอ าเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 
ต่อมาเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2506 ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเป็นอ าเภอภูกระดึง ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา 

3.2 ลักษณะภมูิศาสตร ์

ภูมิประเทศของอ าเภอภูกระดึง เป็นภูเขาสูง มีภูเขาส าคัญ ๆ โดยรอบ มีตัวเมืองอยู่ตรงกลาง  
เป็นที่ราบสลับภู เขา ซึ่ งใช้ท าการเกษตร  ระดับความสูงจากระดับน้ าทะเล (MSL) 400-1 ,200 เมตร 
อ าเภอภูกระดึงมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 626 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 391,250 ไร่ 

3.3 สภาพภูมิอากาศ 

สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาโดยรอบ มีพ้ืนที่ราบอยู่ตรงกลาง ท าให้สภาพอากาศและอุณหภูมิ

เปลี่ ยนแปลงโดยง่าย ฤดูร้อนอากาศจะร้อนจัด โดยเฉพาะในระหว่างเดือน เมษายน -พฤษภาคม 

อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดประมาณ 40 องศาเซลเซียส ฤดูหนาวอากาศจะหนาวจัด โดยเฉพาะช่วงเดือนพฤศจิกายน 

- มกราคม  อุณ ห ภู มิ เฉ ลี่ ย ป ระม าณ 10 -20  อ งศ า เซล เซี ย ส  ซึ่ งก ล่ า ว ได้ ว่ า  “อ า เภ อภู ก ระดึ ง 

เป็นอ าเภอท่ีมีระดับความหนาวเย็นค่าเฉลี่ยต่ ามาก”  

3.4 แม่น้ าที่ส าคัญ  ได้แก่  ล าน้ าพองโก เป็นต้นก าเนิดของแม่น้ าพอง ก าเนิดจากภูกระดึงไหลผ่าน  

บ้านพองหนีบ บ้านนายาง บ้านอีเลิศ ต าบลศรีฐาน บ้านทุ่งใหญ่ ต าบลภูกระดึง ไปบรรจบกับน้ าพองใหญ่  

ซึ่งมีต้นก าเนิดจากภูกระดึงเช่นกัน แต่อยู่ อีกด้านหนึ่ งของภูกระดึง ไหลผ่านบ้านนาน้อย บ้านนาโก  

ต าบลศรีฐาน  บ้านสงป่าเปลือย บ้านนายางใต้  ต าบลภูกระดึง ไปบรรจบล าน้ าพองโกที่บ้านทุ่งใหญ่  

ต าบลภูกระดึง ไหลผ่านบ้านผานกเค้า บ้านศรีรักษา บ้านวังลานและบ้านห้วยหมาก ต าบลผานกเค้า ไหลลงสู่

เขื่อนอุบลรัตน์ จงัหวัดขอนแก่น 

3.5 ภูเขา  อ าเภอภูกระดึงมีภูเขาที่ส าคัญ ๆ คือ  “ภูกระดึง” บนยอดเขาเป็นสถานที่ซึ่งมีธรรมชาติ  
สวยงาม น่าชมเป็นอย่างยิ่ ง แต่ละปีมีนักท่องเที่ยวชมทิวทัศน์ของภูกระดึง ประมาณ 80 ,000คน  
ถึง 100 ,000 คน บนยอดเขามี พ้ืนที่ราบประมาณ 60 ตารางกิโลเมตร สูงจากระดับพ้ืนดินประมาณ 
1 ,045 เมตร (ระยะทางเดินขึ้นจากเชิงเขาประมาณ 5 กิ โลเมตร ) อยู่ห่ างจากที่ตั้ งที่ ว่าการอ าเภอ 
ประมาณ 5 กิโลเมตร ปัจจุบันเป็นอุทยานแห่งชาติ  นอกจากนี้ยังมีภูเขาส าคัญ ๆ เช่น ภูผายา ภูผาขาว  
ภูเปือย ภูนกข้ีกี่ ภูคือ ภูกระแต   

 
 
 
 
 
 



3.6 ทรัพยากรธรรมชาติส าคัญ 

3.6.1 แร่ธาตุ ในพื้นที่อ าเภอภูกระดึง มีแร่เหล็ก ตะกั่ว แมงกานิส 
3.6.2 ของป่า มีอบเชย สีเสียด และหวาย 
3.6.3 สัตว์ป่า มีช้าง กวาง หมี ชะนี ไก่ป่า เลียงผา กระจง เก้ง ฯลฯ 
3.6.4 ป่าไม้ ไม้ที่พบส่วนมากจะเป็น ไม้มะค่า ไม้ตะแบก ไม้แดง ไม้ยาง ไม้ชิงชัน ฯลฯ 

3.7 การคมนาคม 

เส้นทางคมนาคมภายในอ าเภอ  สามารถเดินทางติดต่อกันได้ทางบก มีถนนคอนกรีต 
ถนนลาดยาง และ ถนนลูกรังเชื่อมติดต่อกันระหว่างต าบลและหมู่บ้าน 

ทางหลวงแผ่นดิน สาย 14 หมายเลข 201 เลย - ขอนแก่น (มะลิวรรณ) ระยะทางประมาณ 201  
กิโลเมตร 

ทางหลวงจังหวัด แยกจากทางหลวงแผ่นดิน สาย 14 ที่กิโลเมตร 74 หมายเลข 2019  ถึงเชิงเขา 
ภูกระดึง ระยะทางประมาณ  8  กิโลเมตร 
ทางหลวงชนบท สายศรีฐาน - วังยาง ต.ศรีฐาน ระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร 
ทางหลวงชนบท สายหนองอีเลิง - นาโก ต.ศรีฐาน ระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร 
ทางหลวงชนบท สายผานกเค้า - วังลาน ต.ผานกเค้า ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร 
และสายซ าบ่าง - ห้วยส้มใต้ ต.ห้วยส้ม ระยะทางประมาณ  10 กิโลเมตร 

3.7.1 การคมนาคมระหว่างอ าเภอภูกระดึงกับจังหวัดเลย 

โดยเน้น เส้นทางหลวงแผ่นดิน สาย 14  หมายเลข 201 (เลย - ขอนแก่น ) เริ่มต้นจาก 
อ าเภอภูกระดึง ผ่านอ าเภอหนองหิน อ าเภอภูกระดึง ถึงจังหวัดเลย ระยะทางประมาณ 76 กิโลเมตร 
เป็นถนนลาดยางโดยตลอด สามารถใช้สัญจรไปมาได้สะดวกทุกฤดูกาลใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์  
ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาท ี

3.7.2 การคมนาคมระหว่างอ าเภอภูกระดึงกับจังหวัดขอนแก่น 

โดยเน้นเส้นทางหลวงแผ่นดินสาย 14หมายเลข 201 (เลย - ขอนแก่น)เริ่มต้นจาก  อ าเภอภู
กระดึง ผ่านอ าเภอภูผาม่าน อ าเภอชุมแพ อ าเภอหนองเรือ อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ระยะทาง
ประมาณ 128 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยางโดยตลอด สามารถใช้สัญจรไปมาสะดวกทุกฤดูกาล ใช้เวลาในการ
เดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาท ี

 

 

 



3.8 ประชากร 

จากทะเบียนราษฎร์ ณ เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2557 จ านวนประชากร รวม  34,540  คน 
เป็นชาย 17,415   คน เป็นหญิง 17,129  คน มีความหนาแน่นประชากรเฉลี่ยต่อพ้ืนที่ประมาณ 60 คน 
ต่อตารางกิโลเมตร  (ข้อมูล  ณ  เดือน กันยายน  2560) 

ข้อมูลจ านวนประชากร  อ าเภอภูกระดึง  จังหวัดเลย 

ล าดับที่ ต าบล 
จ านวนประชากร (คน) 

รวม(คน) 
ชาย หญิง 

1 ภูกระดึง 4,076 4,086 8,162 

2 ศรีฐาน 5,938 5,689 11,627 

3 ผานกเค้า 3,969 3,942 7,911 

4 ห้วยส้ม 3,432 3,412 6,844 

รวมทั้งสิ้น 17,415 17,129 34,540 
 
     3.9  ด้านการสาธารณูปโภค การสื่อสาร และโทรคมนาคม 

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  จ านวน  1 แห่ง   
- ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข   จ านวน  1 แห่ง 
- แหล่งการเรียนรู้วิทยุชุมชน จ านวน  2 แห่ง 
- การประปาส่วนภูมิภาค การประปาต าบลและการประปาหมู่บ้าน  54  แห่ง 

3.10  สภาพทางเศรษฐกิจ    
อาชีพที่ส าคัญของประชากร ประกอบอาชีพการเกษตรมีพ้ืนที่การเกษตร ทั้งสิ้น 105,713 ไร่ 

ครอบครัวเกษตร จ านวน 8,500 ครัวเรือน การเกษตรกรรมมีพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญๆ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด 
มันส าปะหลัง อ้อย ถั่วเหลือง มะขามหวาน ยางพารา ไผ่ มะม่วง และถ่ัวแดง   

ผลิตภัณฑ์มวลรวม โดยเฉลี่ยรายได้ของประชากรต่อคนเท่ากับ 39,000 บาท : คน : ปี  

3.11 ด้านทางสาธารณสุข 
1.  การให้บริการด้านสาธารณสุข โดยมีสถานบริการ   ดังนี้ 
- ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ  จ านวน  1  แห่ง 
- โรงพยาบาล  ขนาด  60  เตียง  จ านวน  1  แห่ง  
- รพ.สต.     จ านวน  5  แห่ง 
- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน   จ านวน  3  แห่ง 

 
 



2. จ านวนบุคลากรทางด้านสาธารณสุข 
- แพทย์    จ านวน    4 คน 
- ทันตแพทย์   จ านวน    3 คน 
- เภสัชกร    จ านวน    3 คน 
- พยาบาลวิชาชีพ   จ านวน  42 คน 
- นักวิชาการสาธารณสุข  จ านวน  4   คน 
- เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  จ านวน  32 คน 

3. อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า    ร้อยละ  100 
4.  หอกระจายข่าว     จ านวน  54 แห่ง  

         ที่มา : - ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอภูกระดึง 
 

3.12 ป่าไม้    
พ้ืนที่อ าเภอภูกระดึงโดยทั่วไปเป็นป่าจึงเกิดปัญหาการบุกรุกท าลายป่าเป็นประจ า พ้ืนที่เป็นป่า

แยกได้  ดังนี้ 
ป่ าสงวนแห่ งชาติ  มี จ านวน  3 ป่ า คือ  ป่ าห้ วยส้ม -ป่ าภู ผาแดง  ภูกระยา -ภูสามยอด 

และป่าภูค้อภูกระแต  รวมเนื้อที่ประมาณ  276,250 ไร่   อุทยานแห่งชาติ จ านวน 1 แห่ง คือ อุทยาน
แห่งชาติ 
ภูกระดึง เนื้อท่ีประมาณ 217,581 ไร่ 
 

3.13 ด้านการปกครอง 
สภาพการปกครอง  อ าเภอภูกระดึงแบ่งการปกครองเป็น  4  ต าบล  54  หมู่บ้าน 

1.  ต าบลภูกระดึง  จ านวน  13  หมู่บ้าน 
2.  ต าบลศรีฐาน  จ านวน  16  หมู่บ้าน 
3  ต าบลผานกเค้า  จ านวน  14  หมู่บ้าน 
4.  ต าบลห้วยส้ม  จ านวน  11  หมู่บ้าน 

เทศบาล  1  แห่ง  คือ   เทศบาลต าบลภูกระดึง 
 องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.)  4  แห่ง คือ 

1.  องค์การบริหารส่วนต าบลภูกระดึง 
2.  องค์การบริหารส่วนต าบลศรีฐาน  
3.  องค์การบริหารส่วนต าบลผานกเค้า  
4.  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส้ม 

 

 



3.14  สภาพทางสังคม 
เนื่องจากอ าเภอภูกระดึง เป็นพ้ืนที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ จึงมีประชาชน

อพยพเข้ามาประกอบอาชีพการเกษตรในพ้ืนที่จ านวนมาก โดยอพยพมาจากจังหวัดต่าง ๆ เช่น อุดรธานี 
ขอนแก่น มหาสารคาม ชัยภูมิ ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี บุรีรัมย์ นครราชสีมา ฯลฯ จึงท าให้บางท้องที่มี
ขนบธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติที่ต่างกันไป การรวมตัวกันมีน้อยและก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ เช่น ปัญหาบุกรุก
ท าลายป่าสงวนแห่งชาติอยู่เป็นประจ า  

3.15 การประกอบอาชีพ   
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรกรรม  กระจัดกระจายอยู่ตามชนบททั่วไป  

พืชที่นิยมปลูก คือ ข้าวโพด มันส าปะหลัง อ้อย ปอ ถั่ว เป็นต้น ส่วนการปลูกจะมีการปลูกในพ้ืนที่ราบลุ่มและ
ปลูกเพ่ือการบริโภคภายในครอบครัวและขายผลผลิตเพื่อเป็นรายได้ให้แก่ครอบครัว 

3.16 การศึกษา   
อ าเภอภูกระดึงได้ประกาศตั้งเป็นอ าเภอที่ปลอดผู้ไม่รู้หนังสือตามโครงการรณรงค์ 

เพ่ือการไม่รู้หนังสือแห่งชาติ เมื่อปี พ .ศ. 2529 ส่วนใหญ่เมื่อเรียนจบหลักสูตรภาคบังคับแล้ว จะไม่ค่อย 
ไปเรียนต่อ สาเหตุเกิดจากความยากจน ช่วยผู้ปกครองประกอบอาชีพ 

3.17 การศาสนา 
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ศาสนาคริสต์และอ่ืน ๆ มีบ้างไม่มากนัก 
 

3.18 ปัญหาที่ส าคัญของอ าเภอภูกระดึง 
3.18.1 ปัญหาการบุกรุกท าลายป่า 

    อ าเภอภูกระดึงพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเขา มีทรัพยากรป่าไม้อุดมสมบูรณ์มาก่อน ท าให้คน
อพยพมาจากที่อ่ืนเข้ามาอาศัยท าไร่ การขยายที่ท ากินก็เพ่ิมตามไปด้วย ต่อมามีพ่อค้าต่างถิ่นมารับซื้อไม้ 
ไปท าเฟอร์นิ เจอร์และสร้างบ้าน ชาวบ้านก็จะรับจ้างท าไม้และได้กระท าต่อเนื่องมานาน จนไม้มีค่า  
ในป่าเกือบจะหมด ประกอบกับเจ้าหน้าที่ป้องกันรักษาป่ามีน้อย ดูแลไม่ทั่วถึง ในการปฏิบัติ งานปราบปราม 
ผู้บุกรุกท าลายป่านั้น ใช้ก าลังเจ้าหน้าที่ป่าไม้ เจ้าหน้าที่ต ารวจและกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดน 

3.18.2 ปัญหาราษฎรไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง 
      เนื่องจากพ้ืนที่อ าเภอภูกระดึง เป็นป่าเขา จึงมีพ้ืนที่เพาะปลูกน้อยและส่วนมากเป็นเขตพ้ืนที่

อุทยานฯและป่าสงวนแห่งชาติ  จึงไม่สามารถออกเอกสารสิทธิในที่ดินท ากินให้กับราษฎร 
 
 
 
 
 
 



จ านวนบุคลากร 

ประเภท/ต าแหน่ง 
จ านวน 

ต่ ากว่า ป.ตร ี ป.ตร ี ป.โท ป.เอก รวมจ านวน 
ข้าราชการครู -  2 - 2 
บุคลากรทางการศึกษา - - - - - 
ลูกจ้างประจ า - - - - - 
พนักงานราชการ -    9 - - 7 
ครูศูนย์การเรียนชุมชน - 4 - - 4 
บรรณารักษ์จ้างเหมาบริการ - 1 - - 1 

รวมจ านวน - 14 2 - 16 

 
 
 

 ท าเนียบผู้บริหาร 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
ระยะเวลา 

ที่ด ารงต าแหน่ง 
1 นายเกษม ทาขามป้อม หัวหน้าศูนย ์ 2537-2541 

2 นายชาญชัย  โพนกองเส็ง หัวหน้าศูนย ์ 2541-2542 

3 นายอดุลย์เดช  ติยะบุตร หัวหน้าศูนย ์ 2542-2543 

4 นางสาวศรีไพร  ผิวโสม ผู้อ านวยการศูนย์ฯ 2543-2546 

5 นายวีระพล  กลั่นตา ผู้อ านวยการสถานศึกษา 2546-2552 
6 นายประเด็จ  แปงกันทา (รก.)ผู้อ านวยการสถานศึกษา 2552-2552 

7 นายสมศักดิ์  จูมวันทา (รก.)ผู้อ านวยการสถานศึกษา 2552-2552 

8 นางสาวอรุณี  พันธุ์พาณิชย์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา 2552-2554 

9 ว่าที่ ร.ต.หญิง ทิวาพร  จูมศรีสิงห์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา 2554-2559 

10 
นางนงลักษณ์ พร้อมจะบก  

ครู รักษาการในต าแหน่ง  
ผู้อ านวยการสถานศึกษา  

2559-2561 

11 นางนวพร  สุ่ยวงศ์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา 2561-ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



5. โครงสร้างสถานศึกษา 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. ข้อมูลบุคลากร 
 7.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง วุฒิ

การศึกษา 
สาขาวิชาเอก 

1. นางนวพร  สุ่ยวงศ์ ผอ.กศน.อ าเภอ 
ภูกระดึง 

ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 

2. นางนงลักษณ์  พร้อมจะบก คร ู ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 

3. นายแถลง การะเกษ ครูอาสาสมัคร กศน. ปริญญาตรี ประถมศึกษา 

4. นางลัดดาวัลย์  แสงขาว ครูอาสาสมัคร กศน. ปริญญาตรี ภาษาไทย 

5. นางสุกันยา  สกุลเดช ครู กศน.ต าบล ปริญญาตรี ประถมศึกษา 

6. นางขนิษฐา วีระจิตสกุลงาม ครู กศน.ต าบล ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 

7. นางวิลาวัณย์ แซ่อัง ครู กศน.ต าบล ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

8. นางสาวพิชญา สวาสนา ครู กศน.ต าบล ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 

9. นางสาวภณิดา  ทองเทียม ครู กศน.ต าบล ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.2 บุคลากร ลูกจ้างตามระเบียบพัสดุ 
ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก 
1. นางสาวดารารัตน์  จงธรรม์ ครู ศรช. ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ 

2. นางสาวภาณิดา จันทร ครู ศรช. ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 

3. นางสาวนิตยา  บุญค าภา ครู ศรช. ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

4. นางสาวอรไพลิน เมฆพรประเสริฐ ครู ศรช. ปริญญาโท สัตวศาสตร์ 

5. นางอารีพร  หล้าสีดา บรรณารักษ์ ปริญญาตรี บรรณารักษ์ 

 
 
 
 
 แหล่งเรียนรู้ 

ชื่อ กศน.ต าบล ที่ตั้ง ผู้รับผิดชอบ 
กศน.ต าบลศรีฐาน บ้านศรีฐาน หมู่ที่ 1 นางขนษิฐา  วีระจิตสกุลงาม 

นางสาวภาณิดา  จนัทร 
กศน.ต าบลภูกระดึง วัดศรีภูกระดึง  หมู่ที่ 3 นางสุกันยา  สกุลเดช 

นางสาวภณิดา  ทองเทียม 
นางสาวจนัทร์สุดา   เมฆพรประเสริฐ 

กศน.ต าบลห้วยส้ม รพ.สต.ห้วยส้ม หมู่ที่ 1 นางสาวพชิญา  สวาสนา 
นางสาวดารารัตน์  จงธรรม์ 

กศน.ต าบลผานกเค้า บ้านผานกเค้า  หมู่ที่ 1 นางวลิาวัณย์  แซ่อัง 
นางสาวนิตยา  บุญค าพา 

ห้องสมุดประชาชน อ าเภอภูกระดึง นางอารีพร  หล้าสีดา 
รวมจ านวน 5 แห่ง  10  คน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 แหล่งเรียนรู้ 
 

 
 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

ประเภทแหล่งเรียนรู้ ที่ตั้ง 

กลุ่มจักสานตัดเย็บ แหล่งหัตถกรรม 142 หมู่ที่ 1 บ้านทุง่ใหญ่  
ต.ภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย 

การท ากระเป๋าจากซองกาแฟ แหล่งหัตถกรรม 9 หมู่ที่ 2 บ้านห้วยคะมะ ต.ภูกระดึง 
อ.ภูกระดึง จ.เลย 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกร
บ้านวงเวียน 

แหล่งหัตถกรรม 226 หมู่ที่ 3 บ้านวงเวียน ต.ภกูระดึง 
อ.ภูกระดึง จ.เลย 

หมวกไหมพรมจากดา้ยขนแกละ แหล่งหัตถกรรม 83 หมู่ที่ 5 บ้านนายางใต้  
ต.ภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย 

การท าหมอนฟักทอง แหล่งหัตถกรรม 37 หมู่ที่ 6 บ้านสงป่าเปลือย 
ต.ภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย 

การถักทอไหมพรม แหล่งหัตถกรรม 251 หมู่ที่ 7 บ้านหนองตูม 
ต.ภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย 

กลุ่มเย็บผ้าห่มนวม แหล่งหัตถกรรม 52 หมู่ที่ 9 ต บ้านหนองโสน  
ต.ภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย 

การเพาะพันธุ์ปลา ประกอบการ 99 หมู่ที่ 10 บ้านท่ายาง ต.ภูกระดึง 
อ.ภูกระดึง จ.เลย 

สวนสตรอเบอร์รี่ ประกอบการ 388 หมู่ที่ 11 บ้านราชวิถี  
ต.ภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย 

ผลิตภัณฑ์จากทางมะพร้าว แหล่งหัตถกรรม 68 หมู่ที่ 12 บ้านหนองขอน  
ต.ภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย 

ศูนย์ส่งเสริมอาชีพกลุม่ถักทอไหมพรม นางนิ่มนวล สีทาดี ม.1 ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง  จ.เลย 
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น นายเกษม สมชาย ม.2 ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง  จ.เลย 
มูลนิธิการพฒันาที่ยั่งยืน(ภาคอีสาน)   นายกิตติ  โพธิ์เตมีย์ ม. 4 ต.ผานกเคา้ อ.ภูกระดึง  จ.เลย 
วัดพุทธญาณรังษ ี พระอาจารย์มหาวิชัยญาณมุณ ี ม.5 ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง  จ.เลย 
การแปรรปูผลิตภณัฑ์จากด้ายขนแกะ นางเดือน พรมนิล ม. 8 ต.ผานกเคา้ อ.ภูกระดึง  จ.เลย 
การแปรรปูผลิตภณัฑ์จากด้ายขนแกะ นางสมชนก  แก่นของ ม. 9 ต.ผานกเคา้ อ.ภูกระดึง  จ.เลย 

 
 



 
 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

ประเภทแหล่งเรียนรู้ ที่ตั้ง 

แหล่งฝึกอาชีพ นางนงลักษณ์ ภูสีสอด ม. 13 ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง  จ.เลย 
การเพาะพันธุ์กล้วยไม้ เกษตรกรรม 177 ม.4 บ.ห้วยไผ่ ต.ห้วยส้ม  

อ.ภูกระดึง 
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร คหกรรม 17 ม.7 บ.ผาฆ้อง ต.ห้วยส้ม  

อ.ภูกระดึง 
การเย็บหมอนขิด คหกรรม 140 ม.7 บ.ผาฆ้อง ต.ห้วยส้ม  

อ.ภูกระดึง 
นวดแผนไทย คหกรรม ม.4 บ.ห้วยไผ่ ต.ห้วยส้ม  

อ.ภูกระดึง 
เกษตรอินทรีย์ เกษตรกรรม 77 ม.7 บ.ผาฆ้อง ต.ห้วยส้ม  

อ.ภูกระดึง  
.การถักทอ  ไหมพรม ศูนย์เรียนรู้เพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้ากิจกรรม การถักทอ 

62 หมู่ที่ 1 บ้านศรีฐาน ต าบลศรีฐาน  
อ าเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 42180   

การท าไม้กวาด จากต้นแขม ศูนย์เรียนรู้เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสนิค้า 

19 หมู่ที่ 4  บ้านวังยาง ต าบลศรีฐาน 
อ าเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 42180 

ศูนย์เรียนรู้ศาสนาวัฒนาธรรมประจ า
หมู่บ้าน 

ศูนย์เรียนรู้ศาสนาวัฒนา
ธรรมประจ าหมู่บ้าน  
 กิจกรรม ปราชญ์ชาวบ้าน 
ผู้น าศาสนา 

หมู่ที่ 7 บ้านนาน้อย ต าบลศรีฐาน 
อ าเภอภูกระดึง  
จังหวัดเลย 42180 

การท าหน่อไม้อัดปี๊บ แหล่งฝึกอาชีพ หมู่ที ่8 บ้านห้วยเดื่อ ต าบลศรีฐาน 
อ าเภอภูกระดึง  
จังหวัดเลย 42180   

การเลี้ยงไก่ชน แหล่งประกอบการ หมู่ที่ 10 บ้านหนองอีเลิง ต าบลศรี
ฐาน อ าเภอภูกระดึง 
 จังหวัดเลย 42180    

 
 
 
 



 
 
 
 
ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

ประเภทแหล่งเรียนรู้ ที่ตั้ง 

การปลูกไผ่นอกฤดูกาล เกษตรกรรม หมู่ที ่11 บ้านทานตะวัน ต าบลศรีฐาน 
อ าเภอภูกระดึง 
 จังหวัดเลย 42180จ.เลย 

ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร 

เกษตรกรรม หมู่ที่ 12 บ้านน้ าพอง ต าบลศรีฐาน  
อ าเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 42180 

การถักทอผ้าไหม ผ้าฝ้าย หัตถกรรม 68 หมู่ที่ 13 บ้านอีเลิศใต้ ต าบลศรี
ฐาน อ าเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 
42180 

 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ภูปัญญาท้องถิ่น ความรู้ความสามารถ ที่อยู ่
นายฉลาด   แสนตา หมอสู่ขวัญ 81 หมู่ที่ 4 บ้านนายางเหนือ ต.ภูกระดึง 

อ.ภูกระดึง จ.เลย 
นายศักดา   ดุมใหม่ นวดแผนไทย 5 หมู่ที่ 8 บ้านภูกระดึง ต.ภูกระดึง  

อ.ภูกระดึง จ.เลย 
นายรินทร์   ผามี จักสานไม้ไผ 27 หมู่ที่ 13 บ้านนายาง ต.ภูกระดึง  

อ.ภูกระดึง จ.เลย 
นายสมร โลมจันทร์ หมอชาวบ้าน 81 หมู่ที่ 4 บ้านนายางเหนือ ต.ภูกระดึง 

อ.ภูกระดึง จ.เลย 
นายหล่าม  กองลาแซ การจักรสานไม้ไผ่และหวาย ม. 6 ต.ผานกเคา้ อ.ภูกระดึง  จ.เลย 
นางกลิ่น มาทา ทอเสื่อกก ม. 7 ต.ผานกเคา้ อ.ภูกระดึง  จ.เลย 
นางสาวสุวรัตน์ อุทธสิงห์ หัตถกรรม ม. 10 ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง  จ.เลย 
นางอรสง่า   อินทะวงค์ แปรรูปหน่อไม้อัดถุง ม. 11 ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง  จ.เลย 
นางสายทอง ทองจ าปา หมอชาวบ้าน ม. 12 ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง  จ.เลย 
นางมลิวัลย์  สุวรรณกิจ หัตถกรรม ม. @4 ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง  จ.เลย 
นายวีระ  ขาวดา เกษตรผสมผสาน 48 หมู่ 8 บ.โนนสะอาด ต.ห้วยส้ม  

อ.ภูกระดึง 
นายสมหมาย  บรรพแก้ว หมอชาวบ้าน 10 หมู่ 10 บ.ห้วยไผ่ ต.ห้วยสม้  



นางวิภา ศรีสุนทร หัตถกรรม 71 หมู่ 10 บ.ห้วยไผ่ ต.ห้วยสม้  
อ.ภูกระดึง 

นางสารินี  จงจิตร หัตถกรรม 30 หมู่ 4 บ.ห้วยไผ่ ต.ห้วยส้ม  
อ.ภูกระดึง 

นายสมร    ชาวนาแปน ประดิษฐ์กรรม ช้างไม้ 100  หมู่ที่ 2  ช่ือหมู่บ้านนาแปน 
ต าบลศรีฐาน อ าเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 
42180 

นายวาด  ปัญญาสิม   สานกระติบช้าว 83  หมู่ที่ 3  ชื่อหมู่บ้านอีเลิศ  
ต าบลศรีฐาน อ าเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 
42180 

นายหลั่น  ค ามา หัตถกรรม จักรสาน 1 หมู่ที่ 5  ชื่อหมู่บ้านพองหนีบ 
 ต าบลศรีฐาน อ าเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 

42180 
นายสุรัตน์     ศรีบัว ประดิษฐ์กรรม ช้างปูน 18  หมู่ที่ 6  ชื่อหมู่บ้านนาโก ต าบลศรี

ฐาน อ าเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 42180 
นายทองเลี่ยม  รามศิริ หัตถกรรม ท าตุ้มใส่ปลา

ไหล 
34 หมู่ที่ 9  ชื่อหมู่บ้านนาแปนใต้   
ต าบลศรีฐาน   อ าเภอภูกระดึง จังหวัด
เลย 42180 

นายเฉลียว  ถิ่นถาน หัตถกรรม จักรสาน 18  หมู่ที่ 14  ชื่อหมู่บ้านนาแปนเหนือ
ต าบลศรีฐาน อ าเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 
42180   

นายสลาย  พันสนิท เกษตรผสมผสาน เลขที่  50  หมู่ที่ 15  ชื่อหมู่บ้านนาเจริญ 
ต าบลศรีฐาน อ าเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 
42180   

นายสวัสดิ์  เชาว์ผักปลั่ง 
 

ศิลปวัฒนธรรม หมอดู หมู่ที่ 16  ชื่อหมู่บ้านแสนสุข 
 ต าบลศรีฐาน อ าเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 
42180   

 
 
 
 
 
 



 ภาคีเครือข่าย 
 

ภาคีเครือข่าย ที่อยู่/ที่ตั้ง 
1.ปกครองอ าเภอภูกระดึง ต าบลภูกระดึง  อ าเภอภูกระดึง   
2.ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอภูกระดึง ต าบลภูกระดึง  อ าเภอภูกระดึง   
3.ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอภูกระดึง ต าบลภูกระดึง  อ าเภอภูกระดึง   
4.สถานีต ารวจภูธรภูกระดึง ต าบลภูกระดึง  อ าเภอภูกระดึง   
5.ประมงอ าเภอภูกระดึง ต าบลภูกระดึง  อ าเภอภูกระดึง   
6.สัสดีอ าเภอภูกระดึง ต าบลภูกระดึง  อ าเภอภูกระดึง   
7.ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่ภูกระดึง ต าบลภูกระดึง  อ าเภอภูกระดึง   
8.ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอภูกระดึง ต าบลภูกระดึง  อ าเภอภูกระดึง   
9.องค์การบริหารส่วนต าบลศรีฐาน ต าบลศรีฐาน อ าเภอภูกระดึง   
10.องค์การบริหารส่วนต าบลภูกระดึง ต าบลภูกระดึง อ าเภอภูกระดึง   
11.องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส้ม ต าบลห้วยส้ม  อ าเภอภูกระดึง   
12.องค์การบริหารส่วนต าบลผานกเค้า ต าบลผากเค้า อ าเภอภูกระดึง   
13.เทศบาลต าบลภูกระดึง ต าบลภูกระดึง อ าเภอภูกระดึง   

 
 
 
 
 

 
 



1 

 

ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการด าเนินงาน ส านักงาน กศน. 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 

➣ วิสัยทัศน์ 
คนไทยได้รับโอกาสการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ  สามารถด ารงชีวิตที่

เหมาะสมกับช่วงวัยสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และมีทักษะที่จ าเป็นในโลกศตวรรษ  
ที ่21 

➣ พันธกิจ 
1. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ  เพ่ือยกระดับ

การศึกษาพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมทุกช่วงวัย พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงบริบททางสังคม และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

2. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานภาคีเครือข่าย ในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งการด าเนินกิจกรรมของศูนย์การเรียนและแหล่ง
การเรียนรู้อ่ืนในรูปแบบต่างๆ 

3. ส่งเสริมและพัฒนาการน าเทคโนโลยีทางการศึกษา  และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้ เกิด
ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนอย่างท่ัวถึง 

4. พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรม การวัดและประเมินผลใน
ทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน 

5. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือมุ่งจัดการศึกษาและการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

➣ เป้าประสงค์ 
1. ประชาชนผู้ด้อย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษา รวมทั้งประชาชนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ

ได้รับโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาต่อเนื่องและ
การศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง เป็นไปตามสภาพ ปัญหา และความต้องการ
ของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 

2. ประชาชนได้รับการยกระดับการศึกษา สร้างเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความเป็น
พลเมืองอันน าไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน  เพ่ือพัฒนาไปสู่ความ
มั่นคงและยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม 

3. ประชาชนได้รับโอกาสในการเรียนรู้และมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
สามารถคิด วิเคราะห์และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่าง
สร้างสรรค ์



4. ประชาชนได้รับการสร้างและส่งเสริมให้มีนิสัยรักการอ่านเพื่อการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
5. ชุมชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมจัด ส่งเสริม และสนับสนุนการด าเนินงานการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งการขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู้ของชุมชน 
 
6. หน่วยงานและสถานศึกษาพัฒนา เทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการ

ยกระดับคุณภาพในการจัดการเรียนรู้และเพ่ิมโอกาสการเรียนรู้ให้กับประชาชน 
7. หน่วยงานและสถานศึกษาพัฒนาสื่อและการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนา

คุณภาพชีวิต  ที่ตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงบริบทด้านเศรษฐกิจ  สังคม การเมือง วัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งตามความต้องการของประชาชน และชุมชนในรูปแบบที่หลากหลาย 

8. บุคลากรของหน่วยงานและสถานศึกษาได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

9. หน่วยงานและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 

➣ ตัวช้ีวัด 
1. จ านวนผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 

ตามสิทธิที่ก าหนดไว้ 

 2. จ านวนของคนไทยกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้/ได้รับบริการกิจกรรม

การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับสภาพ ปัญหา และความต้องการ 

 3. จ านวนผู้รับบริการในพื้นที่เป้าหมายได้รับการส่งเสริมด้านการรู้หนังสือและพัฒนาทักษะชีวิต 

4. ร้อยละการอ่านของคนไทยเพ่ิมขึ้น 

5. จ านวนนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับบริการติวเข้มเต็มความรู้  

6. จ านวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่เข้าถึงบริการการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ใน

รูปแบบต่าง ๆ 

7. จ านวนประชาชนที่ได้รับการอบรมให้มีความรู้ ในอาชีพการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพบริบท 

และความต้องการของพ้ืนที่/ชุมชน  

 8. จ านวนแหล่งเรียนรู้ในระดับต าบลที่มีความพร้อมในการให้บริการการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย 

 9. จ านวนท าเนียบศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียงของต าบล และจ านวนกลุ่มเกษตรชุมชนดีเด่น 

10. จ านวนประชาชนได้รับการอบรมตามหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ (ระยะ

สั้น) ส าหรับประชาชนในศูนย์อาเซียนศึกษา กศน. 



11. มีการพัฒนาอุปกรณ์การผลิตและการเผยแพร่ข่าวโทรทัศน์เพ่ือการศึกษาส าหรับศูนย์ข่าว

โทรทศัน์เพ่ือการศึกษา 1 ระบบ 

12. จ านวนบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรายการโทรทัศน์ได้รับการอบรมให้มีความรู้และทักษะใน 

การปฏิบัติงานเพ่ือรองรับการปฏิบัติงานในสถานีวิทยุโทรทัศน์ระบบดิจิทัล 

13. จ านวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่เข้าถึงบริการความรู้นอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยผ่านช่องทางสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีการสื่อสาร 

14. จ านวนรายการโทรทัศน์/ CD/แอพพลิเคชั่น ในการให้ความรู้ด้านการเกษตร 

15. จ านวน/ประเภทของสื่อ ที่มีการจัดท า/พัฒนาและน าไปใช้เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน/

ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

16. ร้อยละของหน่วยงาน และสถานศึกษา กศน. ที่มีการใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดท า

ฐานข้อมูลชุมชนและการบริหารจัดการ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานการศึกษานอกระบบ และการศึกษา

ตามอัธยาศัยขององค์การ 

17. จ านวนระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาของประเทศที่ได้รับการพัฒนาให้ทันสมัยและเป็น

ปัจจุบัน 

18. จ านวนผู้ผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่ก าหนดของโครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับต าบล 

19. ร้อยละของต าบล/แขวง มีปริมาณขยะลดลง  

20. จ านวนบุคลากรของหน่วยงานและสถานศึกษาได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการ

ปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

21. ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดที่มีระบบประกันคุณภาพภายในและมีการจัดท ารายงานการประเมิน

ตนเอง 

22. จ านวนองค์กรภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ที่ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการด าเนินงาน

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

1. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน (N-NET) 
 2. ร้อยละของก าลังแรงงานที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า ได้รับ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
 3. ร้อยละของนักเรียน/นักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาที่ได้รับบริการติวเข้มเต็มความรู้
เพ่ิมสูงขึ้น  



 4. ร้อยละผู้จบหลักสูตร/กิจกรรมการศึกษานอกแบบที่สามารถน าความรู้ความเข้าใจไปใช้ได้ตาม
จุดมุ่งของหลักสูตร/กิจกรรมที่ก าหนด 
 5. ร้อยละของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมที่สามารถอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของ
กิจกรรม 
 6. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนเรียนที่มีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการพัฒนาอาชีพ
ตามโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 

7. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับ

การพัฒนาศักยภาพ ทักษะอาชีพ สามารถมีงานท าหรือน าไปประกอบอาชีพได้ 

 8. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ด้านอาชีพ (ระยะสั้น) มีความรู้ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต
ได้ 
 9. จ านวนครู กศน. ต้นแบบการสอนเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษสามารถเป็นวิทยากรแกนน าได้ 
 10.ร้อยละของครู กศน. ทั่วประเทศ สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได้
อย่างสอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน 
 11.ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านเกณฑ์การ
อบรมตามหลักสูตรที่ก าหนด 
 12.ร้อยละของหน่วยงาน และสถานศึกษา กศน. ที่สามารถด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
ตามบทบาทภารกิจที่รับผิดชอบได้ส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า/ตามแผนที่ก าหนดไว้ 

 
 

นโยบายเร่งด่วนเพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
 

1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
1.1 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ รัชกาลที่ 10 

1) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความเป็นพลเมืองดี เคารพความคิดของผู้อ่ืน ยอมรับความแตกต่างและ
หลากหลายทางความคิดและอุดมการณ์รวมทั้งสังคมพหุวัฒนธรรม 

2) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ปลูกฝังคุณธรรม สร้างวินัย จิตสาธารณะ และ
อุดมการณ์ความยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ รวมทั้งการมีจิตอาสา ผ่านกิจกรรมลูกเสือ กศน. และ
กิจกรรมอื่นๆ ตลอดจนสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร 

1.2 พัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในเขตพ้ืนที่พิเศษ1) เขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และพ้ืนที่ชายแดน 



1.1 พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีความ
สอดคล้องกับบริบทของสังคม วัฒนธรรม และพ้ืนที่ เพ่ือสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ 

1.2 เร่งจัดท าแผนและมาตรการด้านความปลอดภัยที่ชัดเจนส าหรับหน่วยงานและ
สถานศึกษา รวมทั้งบุคลากรที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย
บูรณาการแผนและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ 

1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ในสถาบันศึกษาปอเนาะ ในรูปแบบ
ต่างๆ ที่หลากหลายตรงกับความต้องการของผู้เรียน อาทิ การเพ่ิมพูนประสบการณ์ การเปิดโลกทัศน์ การ
ยึดมั่นในหลักคุณธรรมและสถาบันหลักของชาติ 

1.4 สนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับทุกประเภทให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้น  เพ่ือให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดย
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือยกระดับการศึกษาและพัฒนาศักยภาพประชาชน สร้างงานและพัฒนาอาชีพที่
เป็นไปตามบริบทและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ 

2.1 ขับเคลื่อน กศน. สู่ “Smart ONIE” ในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่เสริมสร้างศักยภาพ
ของประชาชนให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 

1) พัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของครูและบุคลากร กศน. เช่น  
Boot Camp หลักสูตรภาษาอังกฤษ การจัดหลักสูตรภาษาเพ่ืออาชีพ 

2) พัฒนาความรู้และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล การใช้ Social Media และ Application 
ต่างๆ เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2.2 พัฒนาก าลังคนให้เป็น “Smart Digital Persons (SDPs)” ที่มีทักษะด้านภาษาและทักษะ
ดิจิทัลเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ 

1) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้าน Digital เพ่ือให้ประชาชน มีความรู้พ้ืนฐานด้าน Digital 
และความรู้เรื่องกฎหมายว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  ส าหรับการใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันรวมทั้งการพัฒนาและการเข้าสู่อาชีพ 

2) สร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะพ้ืนฐานให้กับประชาชน เกี่ยวกับการท าธุรกิจและ
การค้าออนไลน์ (พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) เพ่ือร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล 

3) พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของประชาชนในรูปแบบต่างๆ อย่างเป็น
รูปธรรม โดยเน้นทักษะภาษาเพ่ืออาชีพ ทั้งในภาคธุรกิจ การบริการ และการท่องเที่ยว 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีคุณภาพ 

3.1 เตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ (Smart Aging Society) 



1) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้กับประชาชนเพ่ือสร้างตระหนักถึงการเตรียมพร้อมเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ(Ageing Society) มีความเข้าใจในพัฒนาการของช่วงวัย รวมทั้งเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการ
ดูแลรับผิดชอบผู้สูงอายุในครอบครัวและชุมชน 

2) พัฒนาการจัดบริการการศึกษาและการเรียนรู้ส าหรับประชาชนในการเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุที่เหมาะสมและมีคุณภาพ 

3) จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตส าหรับผู้สูงอายุภายใต้แนวคิด “Active Aging” 
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  และพัฒนาทักษะชีวิต ให้สามารถดูแลตนเองทั้งสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต และรู้จักใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 

4) สร้างความตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ เปิดโอกาสให้มีการเผยแพร่ภูมิ
ปัญญาของผู้สูงอายุและให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านต่างๆ ในชุมชน เช่น ด้านอาชีพ กีฬา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

3.2 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรม (Smart Farmer : เกษตรกรปราดเปรื่อง) 
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมที่

เหมาะกับบริบทของพื้นที่และความต้องการของชุมชน รวมทั้งการเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตร และสร้าง
ช่องทางการจ าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางต่างๆ โดยตระหนักถึงคุณภาพของผลผลิตความปลอดภัยต่อระบบ
นิเวศน์ ชุมชน และผู้บริโภค 

3.3 ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบ  “สะเต็มศึกษา” (STEM Education) ส าหรับ
นักศึกษาและประชาชนโดยบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ควบคู่กับเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ เพ่ือประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันพัฒนาทักษะชีวิตสู่การประกอบอาชีพ 

3.4 เพ่ิมอัตราการอ่านของประชาชน โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในรูปแบบต่างๆ เช่น 
อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดประชาชน บ้านหนังสือชุมชน ห้องสมุดเคลื่อนที่ เพ่ือพัฒนาให้
ประชาชนมีความสามารถในระดับอ่านคล่อง เข้าใจความ คิดวิเคราะห์พ้ืนฐาน และสามารถรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารที่ถูกต้องและทันเหตุการณ์  รวมทั้ งน าความรู้ที่ ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบั ติจริงใน
ชีวิตประจ าวัน 

3.5 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน สู่ “วิสาหกิจชุมชน : ชุมชนพ่ึงตนเอง ท าได้ ขายเป็น” 
1) ส่งเสริมการจัดการศึกษาอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของชุมชน และความต้องการ

ของตลาด รวมทั้งสร้างเครือข่ายการรวมกลุ่มในลักษณะวิสาหกิจชุมชน สร้างรายได้ให้กับชุมชน ให้ชุมชน
พ่ึงพาตนเองได ้

2) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า การท าช่องทางเผยแพร่และ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนให้เป็นระบบครบวงจร 

3.6 จัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางเกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน 
1) พัฒนาบุคลากรและแกนน าเกษตรกรในการเผยแพร่และจัดกระบวนการเรียนรู้ตาม

แนวทางเกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม 



2) จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบระดับต าบลด้านเกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรรม เพ่ือถ่ายทอดความรู้ด้านเกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมให้กับชุมชน 

3) ส่งเสริมให้มีการบูรณาการระหว่าง ศฝช. และ กศน.อ าเภอ ในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ตามแนวทางเกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมให้กับประชาชน 

3.7 ยกระดับคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยพัฒนาหลักสูตร รูปแบบ
การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คุณภาพของสื่อและนวัตกรรม รวมการมต
รฐานของการวัดและประเมินผลเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้สังคมเกี่ยวกับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
ส านักงาน กศน. 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

4.1 ส่งเสริมการน าระบบคูปองการศึกษามาใช้ เพ่ือสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ 

4.2 สร้างกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบ E-learning ที่ใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการ
เรียนรู้ เพ่ือเป็นการสร้างและขยายโอกาสในการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้สะดวก รวดเร็ว ตรงตามความ
ต้องการของประชาชนผู้รับบริการ 

4.3 เพ่ิมอัตราการรู้หนังสือและยกระดับการรู้หนังสือของประชาชน 
1) เร่งจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมอัตราการรู้หนังสือ และคงสภาพการรู้หนังสือ ให้ประชาชน

สามารถอ่านออกเขียนได้ และคิดเลขเป็น โดยเฉพาะประชาชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้และพ้ืนที่ห่างไกล โดยมีการวัดระดับการรู้หนังสือ การใช้สื่อ กระบวนการ และกิจกรรมพัฒนาทักษะ
ในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่และกลุ่มเป้าหมาย ให้ประชาชนสามารถฟัง พูด 
อ่าน และเขียนภาษาไทย เพ่ือประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจ าวันได้ 

2) ยกระดับการรู้หนังสือของประชาชน โดยจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการรู้หนังสือใน
รูปแบบต่างๆ รวมทั้งทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน 

4.4 ยกระดับการศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมายทหารกองประจ าการ รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายพิเศษอ่ืนๆ 
เช่น คนพิการเด็กออกกลางคัน ให้จบการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 
 4.5 พลิกโฉม กศน. ต าบล สู่ “กศน.ต าบล 4 G” 

1) พัฒนาครู กศน. และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ : 
Good Teacher ให้เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงความรู้กับผู้รับบริการ มีความเป็น “ครูมืออาชีพ” มีจิต
บริการ มีความรอบรู้และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม เป็นผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการ
ความรู้ที่ด ีรวมทั้งเป็นผู้ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 

2) พัฒนา กศน.ต าบล ให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง : 
Good PlaceBest Check-In มีความพร้อมในการให้บริการการศึกษาและการเรียนรู้  เป็นแหล่งข้อมูล



สาธารณะที่ง่ายต่อการเข้าถึง และสะดวกต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างสร้างสรรค์ มีสิ่งอ านวยความสะดวก 
ดึงดูดความสนใจ และมีความปลอดภัยส าหรับผู้รับบริการ 

3) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายใน กศน.ต าบล : Good Activities ให้มีความ
หลากหลายน่าสนใจ ตอบสนองความต้องการของชุมชน เพ่ือพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของประชาชน 
รวมทั้งเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามาจัดกิจกรรมเพ่ือเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของคนในชุมชน 

4) เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย : Good Partnership ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือสร้างความ
เข้าใจ และให้เกิดความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุน และจัดการศึกษาและการเรียนรู้ให้กับประชาชน
อย่างมีคุณภาพ 

4.6 ประสานความร่วมมือหน่วยงาน  องค์กร หรือภาคส่วนต่างๆ ที่มีแหล่งเรียนรู้ อ่ืนๆ เช่น 
พิพิธภัณฑ์ศูนย์เรียนรู้แหล่งโบราณคดี ห้องสมุด เพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีรูปแบบที่
หลากหลายและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
5. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5.1 ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้กับประชาชน เกี่ยวกับการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ 

5.2 สร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการสร้างสังคมสีเขียว ส่งเสริมความรู้ให้กับประชาชน
เกี่ยวกับการคัดแยกการแปรรูป และการก าจัดขยะ รวมทั้งการจัดการมลพิษในชุมชน 

5.3 ส่งเสริมให้หน่วยงานและสถานศึกษาใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งลดการใช้
ทรัพยากรที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ 

6.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  และ
เชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลกลางของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือการบริหารจัดการและบูรณาการข้อมูลของ
ประชาชนอย่างเป็นระบบ 

6.2 ส่งเสริมการใช้ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-office) ในการบริหารจัดการ เช่น ระบบการ
ลา ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการขอใช้รถราชการ ระบบการขอใช้ห้องประชุม เป็นต้น 

6.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสาสนเทศเพ่ือช่วยในการบริหารจัดการอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งระบบการ
จัดท าแผนปฏิบัติการและระบบการรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี  รวมทั้งระบบการประกันคุณภาพ
ของสถานศึกษา 

6.4 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานต าแหน่ง ให้ตรงกับ
สายงานหรือความช านาญ 

 
 
 



ภารกิจต่อเนื่อง 
 

1. ด้านการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ 
1.1 การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1) สนับสนนุ การจัดการศึกษานอกระบบตั้งแต่ปฐมวัย จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดย
ด าเนิน การให้ผู้เรียนได้รับการสนับสนุนค่าจัดซื้อหนังสือเรียน ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และค่า
จัดการเรียนการสอนอย่างทั่วถึงและเพียงพอ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2) จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้ด้อย  พลาด 
และขาดโอกาสทางการศึกษา ทั้งระบบการให้บริการ ระบบการเรียนการสอน ระบบการวัดและประเมินผล
การเรียน ผ่านการเรียนแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง การพบกลุ่ม การเรียนแบบชั้นเรียน และการจัดการศึกษา
ทางไกล 

3) จัดให้มีการประเมินเพ่ือเทียบระดับการศึกษา  และการเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์ที่มีความโปร่งใส ยุติธรรม ตรวจสอบได้ มีมาตรฐานตามที่ก าหนด และสามารถตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4) จัดให้มีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีคุณภาพที่ผู้เรียนต้องเรียนรู้และเข้าร่วมปฏิบัติ
กิจกรรม เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการจบหลักสูตร อาทิ กิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคี กิจกรรมเกี่ยวกับการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง การส่งเสริมการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด 
กิจกรรมจิตอาสา และการจัดตั้งชมรม/ชุมนุม พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนน ากิจกรรมการบ าเพ็ญ
ประโยชน์อื่นๆ นอกหลักสูตร มาใช้เพ่ิมชั่วโมงกิจกรรมให้ผู้เรียนจบตามหลักสูตรได้ 

 
1.2 การส่งเสริมการรู้หนังสือ 

1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัยและเป็นระบบ
เดียวกันทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

2) พัฒนาหลักสูตร สื่อ แบบเรียน เครื่องมือวัดผลและเครื่องมือการด าเนินงานการส่งเสริม
การรู้หนังสือที่สอดคล้องกับสภาพแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 

3) พัฒนาครู กศน. และภาคีเครือข่ายที่ร่วมจัดการศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถ และ
ทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้ไม่รู้หนังสืออย่างมีประสิทธิภาพ และอาจจัดให้มีอาสาสมัครส่งเสริม
การรู้หนังสือในพ้ืนที่ทีม่ีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ การคงสภาพการรู้
หนังสือการพัฒนาทักษะการรู้หนังสือให้กับประชาชนเพ่ือเป็นเครื่องมือในการศึกษาและเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิตของประชาชน 



1.3 การศึกษาต่อเนื่อง 
1) จัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท าอย่างยั่งยืน โดยให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษา

อาชีพเพ่ือการมีงานท าในกลุ่มอาชีพเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม คหกรรม และอาชีพเฉพาะ
ทางหรือการบริการ ที่สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน ความต้องการและศักยภาพของแต่ละพ้ืนที่ 
ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้กับศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนโดยจัดให้มีหนึ่งอาชีพเด่นต่อหนึ่งศูนย์ฝึกอาชีพ 
รวมทั้งให้มีการก ากับ ติดตาม และรายงานผลการจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท าอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 

2) จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตให้กับทุกกลุ่มเป้าหมาย  โดยเฉพาะคนพิการ 
ผู้สูงอายุ ที่สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นของแต่ละบุคคล และมุ่งเน้นให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมีทักษะการ
ด ารงชีวิตลอดจนสามารถประกอบอาชีพพ่ึงพาตนเองได้ มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการชีวิต
ของตนเองให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข สามารถเผชิญสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และเตรียมพร้อมส าหรับการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของข่าวสารข้อมูลและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในอนาคต โดยจัดกิจกรรมที่มีเนื้อหาส าคัญต่างๆ เช่น สุขภาพกายและจิต การป้องกัน
ภัยยาเสพติด เพศศึกษา คุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินผ่าน
การศึกษารูปแบบต่างๆ อาทิ ค่ายพัฒนาทักษะชีวิต การจัดตั้งชมรม/ชุมนุม การส่งเสริมความสามารถพิเศษ
ต่างๆ 

3) จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน โดยใช้หลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้
แบบบูรณาการในรูปแบบของการฝึกอบรม การประชุม สัมมนา การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัด
กิจกรรมจิตอาสา การสร้างชุมชนนักปฏิบัติ และรูปแบบอ่ืนๆ ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และบริบทของ
ชุมชนแต่ละพ้ืนที่ โดยจัดกระบวนการให้บุคคลรวมกลุ่มเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สร้างกระบวนการจิต
สาธารณะ การสร้างจิตส านึกความเป็นประชาธิปไตย ความเป็น พลเมืองดี การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
การบ าเพ็ญประโยชน์ในชุมชน  การบริหารจัดการน้ า การรับมือกับสาธารณภัยการอนุรักษ์พลังงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน 

4) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านกระบวนการเรียนรู้
ตลอดชีวิตในรูปแบบต่างๆ ให้กับประชาชน เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้ม กัน สามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง และ
มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ตามทิศทางการพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน 

1.4 การศึกษาตามอัธยาศัย 
1) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในระดับต าบล เพ่ือการถ่ายทอดองค์ความรู้ 

และจัดกิจกรรมเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ในชุมชนได้อย่างทั่วถึง 
2) จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน และพัฒนาความสามารถใน

การอ่านและศักยภาพการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
3) ส่งเสริมให้มีการสร้างบรรยากาศ  และสิ่งแวดล้อมที่ เอ้ือต่อการอ่านให้เกิดขึ้นใน

สังคมไทย โดยสนับสนุนการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางและทั่วถึง  เช่น พัฒนา



ห้องสมุดประชาชนทุกแห่งให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน  ส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัคร
ส่งเสริมการอ่าน การสร้างเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์เพ่ือส่งเสริมการ
อ่านและการเรียนรู้ที่หลากหลายออกให้บริการประชาชนในพ้ืนที่ต่าง  ๆ อย่างทั่วถึงสม่ าเสมอ รวมทั้ง
เสริมสร้างความพร้อมในด้านสื่ออุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุนการอ่าน และการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอ่าน
อย่างหลากหลาย 

4) จัดสร้างและพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ตลอดชีวิตของประชาชนและเป็นแหล่งท่องเที่ยวประจ าท้องถิ่น  โดยจัดท าและพัฒนานิทรรศการ สื่อและ
กิจกรรมการศึกษาที่เน้นการเสริมสร้างความรู้และสร้างแรงบันดาลใจสอดแทรกวิธีการคิดและปลูกฝังเจต
คติทางวิทยาศาสตร์ผ่านการฝึกทักษะกระบวนการที่บูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ควบคู่กับเทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์รวมทั้งสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  บริบทของของ
ชุมชนและประเทศ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงระดับภูมิภาคและระดับโลก เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ มี
ความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ มีทักษะที่จ าเป็นในโลกศตวรรษที่ ๒๑มีความสามารถในการปรับตัว
รองรับการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และสามารถน าความรู้และ
ทักษะไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต การพัฒนาอาชีพ การรักษาสิ่งแวดล้อม การบรรเทาและป้องกันภัย
พิบัติทางธรรมชาติ 
2. ด้านหลักสูตร ส่ือ รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล งานบริการทางวิชาการ 
และการประกันคุณภาพการศึกษา 

2.1 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่หลากหลาย ทันสมัย รวมทั้งหลักสูตรท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับสภาพบริบทของพ้ืนที่ และความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและชุมชน 

2.2 ส่งเสริมการพัฒนาสื่อแบบเรียน สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่ออ่ืนๆ ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
กลุ่มเป้าหมายทั่วไปและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 

2.3 พัฒนารูปแบบการจัดจัดการศึกษาทางไกลให้มีความทันสมัยด้วยระบบห้องเรียนและการ
ควบคุมการสอบออนไลน์ 

2.4 พัฒนาระบบการประเมิน เพ่ือเทียบระดับการศึกษา  และการเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์ให้มีคุณภาพมาตรฐาน และสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.5 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการศึกษานอกระบบทุกหลักสูตร  โดยเฉพาะหลักสูตรใน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน โดยการน าแบบทดสอบกลาง และระบบการสอบอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Exam) มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัย พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ การ
วัดและประเมินผลและเผยแพร่รูปแบบการจัด ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและ



การศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือให้มีการน าไปสู่การปฏิบัติอย่างกว้างขวางและมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับ
บริบทอย่างต่อเนื่อง 

2.7 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน  เพ่ือพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกโดยพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความส าคัญของระบบการประกัน
คุณภาพ และสามารถด าเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาได้อย่างต่อเนื่องโดยใช้การประเมิน
ภายในด้วยตนเอง และจัดให้มีระบบสถานศึกษาพ่ีเลี้ยงเข้าไปสนับสนุนอย่างใกล้ชิด ส าหรับสถานศึกษาที่ยัง
ไม่ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก ให้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่
ก าหนด 
3. ด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

3.1 ผลิตและพัฒนารายการวิทยุและรายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษาให้เชื่อมโยงและตอบสนองต่อ
การจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาเพ่ือกระจายโอกาสทาง
การศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายต่างๆให้มีทางเลือกในการเรียนรู้ที่หลากหลายและมีคุณภาพ สามารถพัฒนา
ตนเองให้รู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร เช่น รายการพัฒนาอาชีพเพ่ือการมีงานท า 
รายการติวเข้มเติมเต็มความรู้ ฯลฯ เผยแพร่ทางสถานีวิทยุศึกษาสถานีวิทยุโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) และทางอินเทอร์เน็ต 

3.2 พัฒนาช่องทางการเผยแพร่การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผ่านระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลและช่องทางออนไลน์ต่างๆ  เช่น Youtube Facebook หรือ Application อ่ืนๆ เพ่ือ
ส่งเสริมให้ครู กศน. น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Do It Yourself : 
DIY) 

3.3 พัฒนาสถานีวิทยุศึกษา และสถานีโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และ
การออกอากาศให้กลุ่มเป้าหมายสามารถใช้เป็นช่องทางการเรียนรู้ที่มีคุณภาพได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
โดยขยายเครือข่ายการรับฟังให้สามารถรับฟังได้ทุกที่ ทุกเวลา ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ และเพ่ิมช่องทาง
ให้สามารถรับชมรายการโทรทัศน์ได้ทั้งระบบKu - Band , C - Band และทางอินเทอร์เน็ต พร้อมที่จะ
รองรับการพัฒนาเป็นสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาสาธารณะ(Free ETV) 

3.4 พัฒนาระบบการให้บริการสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาให้ได้หลายช่องทางทั้งทางอินเทอร์เน็ต 
และรูปแบบอ่ืน ๆเช่น Application บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ Tablet, DVD, CD, VCD และ MP3 เป็น
ต้น เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเลือกใช้บริการเพ่ือเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ได้ตามความ
ต้องการ 

3.5 ส ารวจ วิจัย ติดตามประเมินผลด้านสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และน าผลมาใช้
ในการพัฒนางานให้มีความถูกต้อง ทันสมัยและสามารถส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
ประชาชนได้อย่างแท้จริง 
4. ด้านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ หรือโครงการอันเกี่ยวเนื่องจากราชวงศ์ 



4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ หรือโครงการอัน
เกี่ยวเนื่องจากราชวงศ ์

4.2 จัดท าฐานข้อมูลโครงการและกิจกรรมของ กศน . ที่สนองงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ หรือโครงการอันเกี่ยวเนื่องจากราชวงศ์  ที่สามารถน าไปใช้ในการวางแผน  การติดตาม
ประเมินผลและการพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.3 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการด าเนินงานเพ่ือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

4.4 พัฒนาศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามบทบาทหน้าที่ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.5 จัดและส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนบนพ้ืนที่สูง  ถิ่น
ทุรกันดาร และพ้ืนที่ชายขอบ 
5. ด้านการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และพื้นทีบ่ริเวณชายแดน 

5.1 พัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
1) จัดและพัฒนาหลักสูตร และกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ที่ตอบสนอง

ปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งอัตลักษณ์และความเป็นพหุวัฒนธรรมของพ้ืนที่ 
2) พัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเข้มข้นและ

ต่อเนื่องเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
3) ให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดให้มีมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยแก่บุคลากรและ

นักศึกษา กศน.ตลอดจนผู้มาใช้บริการอย่างทั่วถึง 
5.2 พัฒนาการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

1) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการจัดท าแผนการศึกษาตาม
ยุทธศาสตร์และบริบทของแต่ละจังหวัดในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

2) จัดท าหลักสูตรการศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ โดยเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของ
ตลาด ให้เกิดการพัฒนาอาชีพได้ตรงตามความต้องการของพ้ืนที่ 

5.3 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงชายแดนของศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน 
(ศฝช.) 

1) พัฒนาศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน ให้เป็นศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
ต้นแบบด้านเกษตรกรรม เป็นศูนย์สาธิตการประกอบอาชีพ ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบการจัดกิจกรรมตามแนว
พระราชด าริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับประชาชนตามแนวชายแดนด้วยวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

2) มุ่งจัดและพัฒนาการศึกษาอาชีพ โดยใช้วิธีการหลากหลาย ใช้รูปแบบเชิงรุกเพ่ือการ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเช่น การจัดมหกรรมอาชีพ การประสานความร่วมมือกับเครือข่าย การจัดอบรมแกนน า
ด้านอาชีพ ที่เน้นเรื่องเกษตรธรรมชาติที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนชายแดน  ให้แก่ประชาชนตามแนว
ชายแดน 



6. ด้านบุคลากร ระบบการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
6.1 การพัฒนาบุคลากร 

1) พัฒนาบุคลากรทุกระดับ ทุกประเภทให้มีสมรรถนะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งก่อนและ
ระหว่างการด ารงต าแหน่งเพ่ือให้มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานและบริหารจัดการการ
ด าเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดพัฒนา
ตนเองเพ่ือเลื่อนต าแหน่งหรือเลื่อนวิทยฐานะโดยเน้นการประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์ 

2) พัฒนาศึกษานิเทศก์ กศน. ให้มีสมรรถนะที่จ าเป็นครบถ้วน มีความเป็นมืออาชีพ 
สามารถปฏิบัติการนิเทศได้อย่างมีศักยภาพ เพ่ือร่วมยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยในสถานศึกษา 

3) พัฒนาหัวหน้า กศน. ต าบล/แขวง ให้มีสมรรถนะสูงขึ้น เพ่ือการบริหารจัดการ กศน. 
ต าบล/แขวงและการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการเป็นนักจัดการความรู้
และผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 

4) พัฒนาครู กศน. และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาให้สามารถจัดรูปแบบการ
เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ โดยส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถในการจัดท าแผนการสอน  การจัด
กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลและการวิจัยเบื้องต้น 

5) พัฒนาศักยภาพบุคลากร ที่รับผิดชอบการบริการการศึกษาและการเรียนรู้ ให้มีความรู้ 
ความสามารถและมีความเป็นมืออาชีพในการจัดบริการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน 

6) ส่งเสริมให้คณะกรรมการ กศน. ทุกระดับ และคณะกรรมการสถานศึกษา มีส่วนร่วมใน
การบริหารการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจของ กศน. อย่างมีประสิทธิภาพ 

7) พัฒนาอาสาสมัคร กศน. ให้สามารถท าหน้าที่สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

8) พัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคลากร รวมทั้งภาคีเครือข่ายทั้ง
ในและต่างประเทศในทุกระดับ โดยจัดให้มีกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างสัมพันธภาพและเพ่ิมแระสิทธิภาพในการ
ท างานร่วมกันในรูปแบบที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง 

6.2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอัตราก าลัง 
1) จัดท าแผนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและด าเนินการปรับปรุงสถานที่  และวัสดุ

อุปกรณ ์ให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ 
2) บริหารอัตราก าลังที่มีอยู่ ทั้งในส่วนที่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน 
3) แสวงหาความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการระดมทรัพยากรเพ่ือน ามาใช้ในการ

ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความพร้อมส าหรับด าเนินกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยและการส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับประชาชน 

6.3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 



1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความครบถ้วน  ถูกต้อง ทันสมัย และเชื่อมโยงกันทั่ว
ประเทศอย่างเป็นระบบเพ่ือให้หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดสามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือส าคัญใน
การบริหาร การวางแผน การปฏิบัติงานการติดตามประเมินผล รวมทั้งจัดบริการการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ โดยพัฒนาระบบการก ากับ ควบคุม 
และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลรวมของนักศึกษา กศน. ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย 
และเชื่อมโยงกันทั่วประเทศ สามารถสืบค้นและสอบทานได้ทันความต้องการเพ่ือประโยชน์ในการจัด
การศึกษาให้กับผู้เรียนและการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

4) ส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้ในหน่วยงานและสถานศึกษาทุกระดับ รวมทั้งการศึกษา
วิจัยเพ่ือสามารถน ามาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนและชุมชนพร้อมทั้งพัฒนาขีดความสามารถเชิงการแข่งขันของหน่วยงานและสถานศึกษา 

5) สร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการพัฒนาและ
ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

6.4 การก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมิน และรายงานผล 
1) สร้างกลไกการก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการด าเนินงานการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้เชื่อมโยงกับหน่วยงาน สถานศึกษา และภาคีเครือข่ายทั้งระบบ 
2) ให้หน่วยงานและสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องทุกระดับ พัฒนาระบบกลไกการก ากับ ติดตาม

และรายงานผลการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สามารถตอบสนองการด าเนินงานตามนโยบายในแต่ละเรื่อง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสื่ออ่ืน ๆ ที่เหมาะสม เพ่ือการ
ก ากับ นิเทศติดตาม ประเมินผล และรายงานผลอย่างมีประสิทธิภาพ 

4) พัฒนากลไกการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของหน่วยงาน สถานศึกษา เพ่ือการรายงานผลตามตัวชี้วัดในค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี 
ของส านักงาน กศน.ให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนด 

5) ให้มีการเชื่อมโยงระบบการนิเทศในทุกระดับ ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร 
ตั้งแต่ส่วนกลางภูมิภาค กลุ่มจังหวัด จังหวัด อ าเภอ/เขต และต าบล/แขวง เพ่ือความเป็นเอกภาพในการใช้
ข้อมูล และการพัฒนางานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 

 

 

 



การด าเนินงานส าคัญ 
ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงาน   

“โครงการชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน”  

--------------------------------------------------- 

ส านกังาน กศน. ได้ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้  

 1. ขยายผลชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในระดับต าบล ๆ ละ 1 ชุมชน รวมทั้งสิ้น 

7,424 ชุมชน ภายในเดือนธันวาคม 2561 เพ่ือให้มีชุมชนต้นแบบที่สามารถเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้

ครบทุกระดับ (จังหวัด อ าเภอ ต าบล)   

  (1) จัดท าแนวทาง/เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกชุมชนต้นแบบระดับต าบล เพื่อให้

หน่วยงาน  สถานศึกษาในสังกัดด าเนินการให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน   

  (2) แจ้งให้หน่วยงาน สถานศึกษา ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกชุมชนต้นแบบระดับต าบล  

ตามแนวทาง/เกณฑ์ท่ีก าหนด  

  (3) หน่วยงาน สถานศึกษา แจ้งรายชื่อชุมชนต้นแบบระดับต าบล ผ่านระบบ DMIS ของ

ส านักงาน กศน.  

  (4) หน่วยงาน สถานศึกษา รายงานผลการด าเนินงานของชุมชนต้นแบบระดับต าบล ราย

ไตรมาส  (ทุกวันที่ 20 ของเดือนสุดท้ายของแต่ละไตรมาส)  

 2. แนวทางการพัฒนาชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ทุกระดับ (จังหวัด อ าเภอ ต าบล)         

เพ่ือพัฒนายกระดับชุมชนต้นแบบสู่ความยั่งยืน  

  (1) จัดท าแนวทางการพัฒนาชุมชนต้นแบบทุกระดับ ประกอบด้วย 3 เรื่อง คือ การ

บริหารจัดการ ชุมชนต้นแบบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนต้นแบบ และการพัฒนาต่อยอด   

  (2) แจ้งแนวทางการพัฒนาชุมชนต้นแบบทุกระดับ ให้หน่วยงาน สถานศึกษาด าเนินการ

ส่งเสริม และพัฒนาเพ่ือยกระดับชุมชนต้นแบบ   

  (3) หน่วยงาน สถานศึกษา รายงานผลการด าเนินงานผ่านระบบ DMIS ของส านักงาน 

กศน. รายไตรมาส  

 3. การสร้างการรับรู้ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ชุดความรู้ของกระทรวงศึกษาธิการ ประเด็นที่



ประชาชน ยังมีระดับการรับรู้น้อย 2 ประเด็น คือ ประเด็น 05 รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย และประเด็น 06 

รู้กลไกบริหารราชการ   

  (1) จัดท าInfo-graphic ประเด็น 05, 06 (เพ่ิมเติม) เพ่ือส่งให้หน่วยงาน สถานศึกษา

เผยแพร่และ สร้างการรับรู้แก่ประชาชน  

  (2) สถานศึกษา ด าเนินการสอนสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอน  

  (3) สถานศึกษารายงานผลการด าเนินงานภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ทาง google 

form 

 4. การจัดแสดงผลการด าเนินงานของชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  

  (1) จัดประชุมแสดงผลการด าเนินงานของชุมชนต้นแบบ เพ่ือสรุปผลการด าเนินงานการ

ขยายผล ชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ประจ าปี 2562  

  (2) จัดนิทรรศการแสดงผลการด าเนินงานของชุมชนต้นแบบ   

 5. การติดตามผลการด าเนินงาน  

  (1) การติดตามผลในพ้ืนที่เชิงประจักษ์ โดยสถาบัน กศน.ภาค และส านักงาน กศน.

จังหวัด/กทม.  

  (2) การติดตามการรายงานผลการด าเนินงานผ่านระบบ DMIS ของส านักงาน กศน.  

  (3) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานโครงการขยายผลชุมชนต้นแบบตามโครงการไทย

นิยม ยั่งยืน  ประจ าปี 2562  

แนวทางขับเคลื่อนการด าเนินงาน  

การแก้ไขปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา   

---------------------------------------------------  

 ส านักงาน กศน.ได้ด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  

พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ที่ได้มอบหมายให้ด าเนินการแก้ปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา 

โดยมีเป้าหมาย น าเข้าสู่ระบบการศึกษาตามความต้องการ และสอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ของแต่ละ

บุคคล โดยในปีงบประมาณ 2561 ส านักงาน กศน. ได้ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาและ

การสื่อสาร และส านักติดตามและประเมินผล ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด าเนินการ

ส ารวจ ตรวจสอบ และติดตามประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบ การศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา ความ



ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อร่วมกันน ากลุ่มเป้าหมายเข้าสู่ระบบการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ

การศึกษา โดยมีแนวทางการด าเนินงานที่ต่อเนื่อง ดังนี้  

 1.  สร้างการรับรู้และประสานความร่วมมือในการด าเนินงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งใน

ระดับภาค  ระดับจังหวัด อ าเภอ และต าบล เพ่ือให้รับทราบถึงกระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการด าเนินงาน

แก้ปัญหาประชากรวัยเรียน ที่อยู่นอกระบบการศึกษาแบบบูรณาการภารกิจในพ้ืนที่ ด าเนินการจัดตั้ง

คณะท างานขับเคลื่อนการแก้ปัญหาประชากรวัย เรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาระดับจังหวัด อ า เภอ และ

ต าบล ให้ส านักจังหวัดเป็น “ศูนย์ข้อมูลประชากรวัยเรียน ที่อยู่นอกระบบการศึกษา” และเสนอข้อมูลที่ได้

จากการตรวจสอบ วิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการขอกลุ่มเป้าหมาย   ส่งต่อให้กับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องได้น าไปด าเนินการต่อไป โดยมีสถาบัน กศน.ภาค สนับสนุนการท างานทั้งด้านวิชาการ  การ

ติดตามและประเมินผล และให้ความช่วยเหลือ 

 2.  น าประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาเข้าสู่ระบบการศึกษาอย่างทั่วถึง โดยคณะท างาน

ในแต่ละ ระดับขับเคลื่อนตามบทบาทหน้าที่ มี กศน.อ าเภอ/เขต เป็นหน่วยจัดการศึกษาและประสานความ

ร่วมมือเพ่ือส่งต่อ กลุ่มเป้าหมายตามความต้องการ และสอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล มี 

กศน.ต าบล/แขวง คอย ขับเคลื่อนร่วมกับผู้น าชุมชน ภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ ใช้กลยุทธ์ “กศน.ชวนน้อง

เรียน” เพ่ือน ากลุ่มเป้าหมายเข้าเรียนใน สถานศึกษาในสังกัดส านักงาน กศน. ทั้งการจัดการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน การศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ การศึกษาเพ่ือพัฒนา ทักษะชีวิต หรือกิจกรรมอ่ืน ตามความสนใจ และ

ร่ ว ม กั บ ส ถ าน ศึ ก ษ า ใน สั งกั ด อ่ื น ส ร้ า งระบ บ ก ารส่ งต่ อ ก ลุ่ ม เป้ าห ม าย  ใน พ้ื น ที่ ให้ ชั ด เจ น  

 3. พัฒนาระบบติดตามและช่วยเหลือผู้ เรียน มีคณะท า งานในระดับจังหวัด ระดับอ า เภอ 

ด าเนินงานจัดท า แผนงานติดตามและช่วยเหลือผู้เรียน ไว้ในศูนย์บริการให้ค าปรึกษาของ กศน.อ าเภอ/เขต 

น าระบบฐานข้อมูลประชากร วัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา มาเป็นเครื่องมือในการค้นหา ตรวจสอบ 

และติดตาม ประชากรวัยเรียนกลุ่มเดิม และ กลุ่มใหม่ที่อยู่ในระบบฐานข้อมูล เพ่ือทราบการคงสภาพใน

ระบบการศึกษา ไม่ให้กลุ่มเป้าหมายออกจากระบบ การศึกษา  ให้กศน.ต าบล ให้เป็น “ศูนย์ข้อมูลการ

ช่วยเหลือประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา” มีหน้าที่ เป็นศูนย์เชื่อมโยงความช่วยเหลือตามสภาพ

ปัญหา ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ที่เป็นประชากรวัยเรียนที่อยู่นอก ระบบการศึกษา ซึ่งส่วนใหญ่เป็น

กลุ่มด้อยโอกาส ขาดโอกาส และพลาดโอกาสทางการศึกษาในพ้ืนที่ และใช้กลยุทธ์“เคาะประตูบ้าน รุกถึงที่ 

ลุยถึงถิ่น” ให้ครู กศน.ต าบลร่วมกับผู้น าชุมชน ภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ติดตามกลุ่มเป้าหมาย อย่างทั่วถึง   

 4. ขยายผลการด าเนินงานเต็มพ้ืนที่ เพ่ือร่วมกันแก้ปัญหา โดยสร้างจังหวัดต้นแบบ “เมืองแห่งการ

เรียนรู้ และให้โอกาสทางการศึกษา” ที่ทุกภาคส่วนของจังหวัดได้ร่วมกันขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบ



บูรณาการทั้ง การศึกษานอกระบบและการศึกษาในระบบ ส าหรับกลุ่มเป้าหมายที่พลาดโอกาส ขาดโอกาส 

และด้อยโอกาสทาง การศึกษา โดยเฉพาะกลุ่มที่หลุดออกจากระบบการศึกษา ให้สามารถเลือกเรียนกับ 

กศน. ได้ตามความต้องการ  มีหลักสูตรและแนวทางการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายตาม

มาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดไว้ใน แต่ละช่วงวัย รวมทั้งส่งต่อผู้เรียนให้เข้าเรียนในสถานศึกษาทุก

สังกัด  

แนวทางขับเคลื่อนการด าเนินงาน   

การขยายผลการอบรมหลักสูตรการคา้ออนไลน์   

---------------------------------------------------  

ส านักงาน กศน. ได้ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้  

 1. เปิดศูนย์ให้ค าปรึกษา OOCC กศน.   

  1.1. ประสานงานกับ DTAC  เพ่ือเปิดช่องทางในการให้ค าปรึกษากับประชาชนเกี่ยวกับ

การค้าออนไลน์ เบื้องต้น ผ่านช่องทาง Website, Line, Facebook, email ตามความตกลงร่วมมือ   

  1.2 อบรมให้ความรู้กับผู้แทนจาก กศน.จังหวัดละ 1 คน เพ่ือเป็น OOCC Consult โดย

วิทยากรจาก DTAC เพ่ือร่วมกับเน็ตอาสาในการให้ค าปรึกษาเบื้องต้น   

  1.3 ผู้ผ่านการอบรม  OOCC Consult ร่วมเป็นคณะท างานให้ค าปรึกษาของศูนย์ OOCC  

 2. ประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของศูนย์ให้ค าปรึกษา OOCC   

  2.1  จัดท าคลิปวีดีโอ โดยมีน้อง OO และ น้อง CC เป็นตัวการ์ตูนหรือมาสคอต 

  2.2  เผยแพร่คลิปวีดีโอผ่านช่องทาง online ต่าง ๆ  

 3. อบรมวิทยากรแกนน า ครู ก 1 คน และ ครู ข 1 คน จ านวน 2 หลักสูตร คือ 1. หลักสูตร

การตลาดและการสร้าง มูลค่าในกับสินค้า  2. หลักสูตรการโปรโมทสินค้า   

  3.1 .ขยายผลการอบรมวิทยากรแกนน า ครู ข และ ครู ค   ครู ข. ตัวแทน กศน.อ าเภอ 

จ านวน 851 คน   ครู ค. ครู กศน.ต าบล จ านวน 7,424 คน   

  3.2. ขยายผลอบรมประชาชนในหลักสูตรการค้าออนไลน์ จ านวน 2 หลักสูตร 

กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนใน พื้นที่  178,176 คน (กศน.ต าบล 7,424 ต าบล X 12 คน X 2 หลักสูตร)    

  1. หลักสูตรการตลาดและการสร้างมูลค่าในกับสินค้า  2 วัน    

  2. หลักสูตรการโปรโมทสินค้า 2 วัน  โดยเป้าหมายจ านวน 12 คนต่อหลักสูตร และให้เข้า

ร่วมกลุ่ม OOCC ส านักงาน กศน.  

 4.สร้างความต่อเนื่องและคงสภาพในการเป็นสมาชิก OOCC ในการค้าออนไลน์ให้กับผู้เข้ารับการ



อบรมกับ กศน.   

  4.1 ประเมินผู้เข้ารับการอบรม โดยครู กศน.ต าบลผู้อบรมติดตามผู้เข้าร่วมอบรมให้อยู่ใน

กลุ่ม OOCC อย่างต่อเนื่อง   

  4.2 ประกวดผู้ท าการค้าออนไลน์ดีเด่นในระดับ กศน.อ าเภอ และ กศน.จังหวัด  

  4.3 ส่งต่อผู้ค้าออนไลน์ไปยังหน่วยงานอื่น เช่น กรมธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  

 5. ติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานผ่านระบบ DMIS โดยรายงานผลการดา เนิน

งาน OOCC ทุกสิ้นไตรมาส  

แนวทางขับเคลื่อนการด าเนินงาน   

การส่งเสริมให้ประชาชนอ่านออกเขียนได้  

 ---------------------------------------------------  

ส านักงาน กศน. ได้ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้   

 1. การส่งเสริมการรู้หนังสือส าหรับประชาชน หลักสูตรการรู้หนังสือไทย พุทธศักราช 2557    

 1) จัดท าแนวทางการส่งเสริมให้ประชาชนอ่านออกเขียนได้    

 2) จัดท าคู่มือหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการรู้

หนังสือ ไทย พุทธศักราช 2557 โดยออกอากาศทางสถานี ETV    

 3) จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการรู้หนังสือ 

ไทยพุทธศักราช 2557 โดยออกอากาศทางสถานี ETV     

 4) จัดท ารายงานการประเมินหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ตาม 

หลักสูตรการรู้หนังสือไทย พุทธศักราช 2557 โดยออกอากาศทางสถานี ETV    

 5) จัดท าเครื่องมือประเมินระดับการรู้หนังสือไทย    

 6) ส ารวจข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือไทย และข้อมูลผู้เรียน หลักสูตรการรู้หนังสือไทย พุทธศักราช 2557 

 7) จัดท าฐานข้อมลผู้ไม่รู้หนังสือ และผู้เรียน หลักสูตรการรู้หนังสือไทย พุทธศักราช 2557    

 8) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานส่งเสริมการรู้หนังสือ เพื่ออ่านออกเขียนได้  

  2. การส่งเสริมการรู้หนังสือส าหรับประชาชนทั่วไป และนักศึกษา กศน. ระดับการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานด้วยการ ประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. (อ่านออกเขยีนได้)    

 1) จัดท าแนวทางการอบรมการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอ่านออกเขียน

ได้)    

 2) จัดท าเครื่องมือการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอ่านออกเขียนได้)    



 3) การจัดอบรมแนวทางการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอ่านออกเขียนได้)    

 4) ติดตามการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอ่านออกเขียนได้)    

 5) จัดท ารายงานการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอ่านออกเขียนได้) 

แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงาน  

การรณรงค์เรื่องการเพ่ิมอัตราการอ่าน  

---------------------------------------------------  

ส านักงาน กศน. ได้ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้  

  จัดการส่งเสริมการอ่านโดยใช้หน่วยเคลื่อนที่เข้าหาชุมชน  

  ก าหนดให้การอ่านเป็นวาระจังหวัดทุกจังหวัด  

 เพ่ิมและขยายกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชิงรุกในชุมชน  

  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายร่วมจัดสนับสนุนการอ่าน เช่น ในโรงงาน   

 สถานประกอบการ โรงพยาบาล คอนโดมิเนียม ฯลฯ  

  พัฒนาการบริการให้ประชาชนได้เข้าถึงสื่อส่งเสริมการอ่าน ได้สะดวก พร้อมเข้าสู่สังคมดิจิทัล 

  ส่งเสริมสนับสนุนให้ห้องสมุดประชาชนทุกแห่งพัฒนาระบบหนังสือผ่าน QR Code  

แนวทางขับเคลื่อนการด าเนินงาน  

การส่งเสริมดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน  

--------------------------------------------------- 

 ด้วย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์) ได้มอบนโยบาย ให้

ส านักงาน กศน. เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 ส านักงาน กศน. ให้ด าเนินงานการจัดกิจกรรม

เพ่ือส่งเสริมสุขภาวะอนามัย ของประชาชนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจที่

ถูกต้องในการดูแลสุขภาวะอนามัยของ ตนเอง ครอบครัว และชุมชนให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ซึ่ง ครู 

กศน. จะเข้าไปช่วยประสานงานร่วมกับโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ และเจ้าหน้าที่ อสม. ในระดับหมู่บ้าน 

หรือการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพให้กับประชาชน ในพ้ืนที่  ส านักงาน กศน. จึงได้จัดท าแนว

ทางการด าเนินงานการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสุขภาวะอนามัยในชุมชน และ กรอบคู่มือการส่งเสริมการ

ดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในพ้ืนที่ โดยกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและ การศึกษาตาม

อัธยาศัย  เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการจัดกิจกรรมการด าเนินงานการขับเคลื่อนการส่งเสริมการดูแลสุข 

ภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในพื้นท่ีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน     



วัตถุประสงค์    

 1. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษา กศน. และประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจสุขภาวะอนามัย    

 2. เพ่ือให้นักศึกษา กศน. และประชาชน ได้มีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดี   

กลุ่มเป้าหมาย    
 นักศึกษา กศน. และประชาชน   

วิธีการด าเนินงาน       
 1. ส านักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ชี้แจงการด าเนินงานการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม สุข

ภาวะอนามัยของประชาชนในชุมชน ส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้แก่ กศน.อ าเภอ/

เขต  และสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) โรงพยาบาลประจ าจังหวัด และส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร    

 2. ส านักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ประสานขอความร่วมมือกับสาธารณสุข จังหวัด 

(สสจ.) โรงพยาบาลประจ าจังหวัด ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร    

 3. กศน.อ าเภอ/เขต ประสานขอความร่วมมือกับสาธารณสุขอ าเภอ (สสอ.) โรงพยาบาล ประจ า

อ าเภอ และศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร    

 4. กศน.ต าบล/แขวง ประสานขอความร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  อาสาสมัคร

สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) และศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็นวิทยากร ให้

ความรู้เกี่ยวกับสุขภาวะอนามัยกับกลุ่มเป้าหมาย    

 5. ครู กศน.ต าบล/แขวง ร่วมมือกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ด าเนินงาน จัด

กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสุขภาวะอนามัยของประชาชนในชุมชน มีเนื้อหา ดังนี้     

  5.1 สุขภาวะอนามัยแม่ อาทิ อนามัยวัยรุ่น การดูแลหญิงตั้งครรภ์ การดูแลหลังคลอด  

โรคและความเสี่ยง  

  5.2 สุขภาวะอนามัยเด็ก อายุระหว่างแรกเกิด –5 ปี อาทิ พัฒนาการ วัคซีน ทันตสุขภาพ 

โภชนาการ  

  5.3 ปัญหาโรคที่ไม่ติดต่อ NCDs (Non-Communicable Diseases)  อาทิ ความรู้ 

โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคมะเร็ง อาหาร โรคหัวใจและหลอดเลือด และ 3 อ. 2 ส. ประกอบด้วย  

อาหาร อารมณ์ ออกก าลังกาย ไม่ดื่มสุรา และไม่สูบบุหรี่     

  5.4 ผู้สูงอายุ อาทิ การดูแลสุขภาพ อาหาร การออกก าลังกาย การส่งเสริมอาชีพ    

 6. ครู กศน. ต าบล/แขวง และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) สามารถให้ความรู้ 

เกี่ยวกับสุขภาวะอนามัย ให้แก่กลุ่มเป้าหมายตามเนื้อหาข้อ 5.1 หรือ 5.2 หรือ 5.3 หรือ 5.4 หรือ 5.1 -  



5.4  โดยผ่านกระบวนการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต สอดแทรกเนื้อหา

ความเข้าใจใน กระบวนการเรียนการสอน (พบกลุ่ม)     

 7. ครู กศน.ต าบล/แขวง และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ออกตรวจเยี่ยมบ้าน 

นักศึกษา กศน./ประชาชน และบันทึกผลการตรวจเยี่ยมหลังจากการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาวะอนามัย    

 8. ครู กศน.ต าบล/แขวง สรุปผลการด าเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค ในการจัดกิจกรรม เพ่ือ

ส่งเสริมสุขภาวะอนามัยของประชาชนในชุมชน    

 9. สถาบัน กศน.ภาค ก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสุข 

ภาวะอนามัยของประชาชนในชุมชน และรายงานผลดังกล่าวให้ส านักงาน กศน. ทราบ   

การรายงานผล 
 1. ขอให้การรายงานผลการด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามล าดับขั้น ดังนี้         

  1.1  เมื่อครู กศน.ต าบล/แขวง  ด าเนินการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว ให้รายงานผล การ

ด าเนินการต่อ กศน.อ าเภอ/เขต และส่งภาพถ่ายการจัดกิจกรรมดังกล่าว        

  1.2  ให้ กศน.อ าเภอ/เขต สรุปผลการด าเนินงานของ กศน.ต าบล/แขวง แล้วรายงานผล

การ ด าเนินการต่อส านักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร และส่งภาพถ่ายการจัดกิจกรรมดังกล่าว        

  1.3  ให้ส านักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร รวบรวมและสรุปผลการด าเนินงาน

ดังกล่าว รายงานให้ส านักงาน กศน. โดยผ่านระบบ DMIS  ดังนี้     

   ครั้งที่ 1  รายงานภายในวันที่  14  ธันวาคม  2561 

   ครั้งที่ 2  รายงานภายในวันที่  14  มีนาคม  2562 

   ครั้งที่ 3  รายงานภายในวันที่  14  มิถุนายน  2562 

   ครั้งที่ 4  รายงานภายในวันที่  13  กันยายน  2562    

 2. ให้ส านักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร คัดเลือกรูปภาพการจัดกิจกรรมดังกล่าว  ทุกครั้งที่

รายงานผล จ านวน 5 ภาพ มายัง E-mail : opd_nfe@nfe.go.th กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ   

 

 

 

 



วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) 
 

        
          
             

เพ่ือให้จังหวัดเลขสามารถด าเนินการตามนโยบาย คสช.รัฐบาล และสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ตลอดจนวิสัยทัศน์
ของจังหวัดเลย “เมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนภายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่ง
หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจังหวัดเลย มีมติเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ก าหนดวาระการ
ขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) รวม 8 ประเด็น เพื่อให้เกิดความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ดังนี้ 

Tourism and Sports ยะระดับแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์และบริการ
ด้านการท่องเที่ยว ส่งเสริมการตลาดและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว อนุรักษ์ฟ้ืนฟูธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเป็นมิตรกับคนทั้งมวลเสริมสร้างการ
ท่องเที่ยวชุมชน การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ภูมิปัญญา การเกษตร และศิลปวัฒนธรรมไปสู่การสร้างมูลค่า
ด้านการท่องเที่ยวให้สามารถสร้างและกระจายรายได้แก่ประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนออกก าลังกาย เล่น
กีฬา เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

 Health ส่งเสริมประชาชนชาวเลยให้มีการกินดีอยู่ดี มีความรู้ความเข้าใจและตระหนัก ใน
การดูแลสุขภาพอนามัยทั้งทางร่ายกายและจิตใจของตนเองที่เหมาะสม สามารถถึงการรักษาพยาบาลอย่าง
เท่าเทียมและท่ัวถึงยกระดับการบริการสาธารณสุข สร้างวัฒนธรรม การบริโภคท่ีปลอดภัย 

 Aqriculture ส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน และทันสมัย โดยการน าเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาใช้ในการยกระดับคุณภาพและผลผลิตทาการเกษตร การแปรรู้สินค้าภาคเกษตรให้มีคุณภาพ
และมาตรฐาน พัฒนาและเพ่ิมแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร ผลักดันการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Young Smart 
Farmer/Samar Farmer สร้างความเข็มแข็งให้กับ สถาบันเกษตรกร สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรรวมทั้งมี
เครือข่ายธุรกิจ มุ่นเน้นการส่งเสริมและการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีการบริหารจัดการทรัพยากร
อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน ควบคู่ไปกับการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการด าเนินชีวิต 
เพ่ือสร้างความม่ันคง และความปลอดภัยทางอาหารแก่ชาวเลย ชาวไทยและนานาประเทศ 

 Investment and Trade เพ่ิ ม ศั ก ยภ าพ และความส ามารถ ใน การแข่ งขั น ขอ ง
ผู้ประกอบการค้า การบริการ และการผลิต การส่งเสริม SMEs/ Start up วิสาหกิจชุมชน สถาบันสหกรณ์ 
กลุ่มอาชีพต่างๆ อ านวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน ส่งเสริมการค้าชายแดน การจ้างงานที่มี
คุณค่า การพัฒนาสัมมาชีพ เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ OTOP ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในการผลิตและบริการภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน 

 Loei for All  ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง ปรับปรุงและ
พัฒนาบริการภาครัฐมุ่งสู่ความเป็นสากล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ การ
พัฒนาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง การลดความเหลื่อมล้ า ส่งเสริมคามเสมอภาคทางสังคมและความเท่า
เทียมทางเพศ การขจัดความยากจน สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ มุ่นเน้นการพัฒนาเด็กและเยาวชน 



สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการผู้ด้อยโอกาส และ “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” แก่ทุกกลุ่ม พัฒนาบ้านเมืองให้สะอาด 
แก้ไขปัญหายาเสพติด อ านวยความยุติธรรม สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ให้มีความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย เสริมสร้างวินัยจราจร เป็นถิ่นฐานที่ปลอดภัยส าหรับอยู่
อาศัย เพ่ือความสงบสุขอย่างยั่งยืน 

 Open Town to arts and Culture  เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และ
ท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภาษาพ้ืนถิ่นให้มีการรักษา สืบทอดและพัฒนาอย่างยั่งยืน สร้าง
จิตส านึก ค่านิยม และวิถีชีวิตที่ดีงามในสังคม ส่งเสริมต่อยอดทุนทางศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับประเทศเพ่ือนบ้าน เพื่อน าเลย
ไปสู่สากล 

 Education ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล ส่งเสริมการเรียนรู้และ
ทักษะวิชาชีพตลอดชีวิต จัดการเรียนรู้อย่างมีเป้าหมายเพ่ือส่วนรวม เน้นการน าความรู้ไปสู่การปฏิบัติ 
สามารถใช้ความรู้สร้างนวัตกรรม เป็นพลเมืองที่ดีและพัฒนาทักษะชีวิตสู่งานอาชีพ ภายใต้การเตรียมคนใน
ศตวรรษท่ี 21 โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ 
 Integrity ส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาล การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีในทุกภาคส่วนเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและรู้จักพอเพียง มีความสามัคคี มีวินัย ท านุบ ารุง และส่งเสริมศาสนา จารีตประเพณี
อันดีงาม ส่งเสริมให้ชาวเลยมีความปรองดองสมานฉันท์ เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ยึดมั่นการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขใช้วิถีวัฒนธรรม และแนวทางศาสนาในการ
ด ารงชีวิต ส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งสงบสุข ส่งเสริมและปลูกฝังให้ชาวเลยมีความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ 
ความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต เอ้ืออาทร ช่วยเหลือเกื้อกูล เคารพกฎหาย กติกาสังคม และครรลอง
คลองธรรมที่ด ี

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส่วนที ่3 
การบริหารจัดการด้านการศกึษาของกศน.อ าเภอภูกระดึง 

 
 

สถานศึกษาได้ประชุมบุคลากรเพ่ือร่วมกันประเมินสถานภาพของสถานศึกษาโดยใช้การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ในการก าหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา
รวมทั้งโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอกสถานศึกษาอันเป็นปัจจัยต่อการจัดการศึกษาเพ่ือน า
ผลไปใช้ในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อ าเภอภูกระดึง ซึ่งได้ผลการประเมินสถานภาพของดังนี้ 
1. SWOT Analysis ของสถานศึกษา 
 1.1 สภาพแวดล้อมภายใน 
 1.1.1จุดแข็ง(Strength )อยู่ในชุมชน 
 1.1.1.1 สถานศึกษาอยู่ในทีชุ่มชน    
 1.1.1.2สถานศึกษามีอาคารเป็นเอกเทศ 
 1.1.1.3มีบุคลากรเต็มพ้ืนที่/บุคลากรมีความรู้ความสามารถหลากหลายสาขาวิชา 
 1.1.1.4สถานศึกษามีนโยบาย/จุดเน้นการด าเนินงานที่ชัดเจน   
  1.1.1.5ผู้บริหารใช้หลักธรรมมาภิบาลในการบริหาร 
 1.1.1.6มีการกระจายงบประมาณอย่างทั่วถึงตามแผนงบประมาณ 
 1.1.1.7มีการประชาสัมพันธ์งาน กศน.อย่างต่อเนื่อง 
 1.1.1.8 มีวัสดุ สื่อเพียงพอต่อการจัดกิจกรรม 
 1.1.1.9 มีภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือในการจัด ส่งเสริมงาน กศน. 
 1.1.2 จุดอ่อน (Weakness ) 
 1.1.2.1บุคลากรขาดความก้าวหน้าในการท างานท าให้เกิดภาวะสมองไหล  
 1.1.2.2การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนบุคลากรบ่อย ๆ 
 1.1.2.3สื่อเทคโนโลยีไม่ทันสมัย ส าหรับการให้บริการ 
 1.1.2.4การปฏิบัติงานบางอย่างไม่ตรงกับบทบาทหน้าที่   
 1.1.2.5บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการอบรมก่อนการปฏิบัติงาน 
 1.1.2.6 สื่อเทคโนโลยีไม่เพียงพอในการให้บริการ  
 1.1.2.7 ระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงาน และการมีส่วนร่วม
จากภาคีเครือข่ายยังไม่เพียงพอ 
 
 



 1.2สภาพแวดล้อมภายนอก 
 1.2.1 โอกาส(Opportunity) 
 1.2.1.1 มีภาคีเครือข่ายที่หลากหลาย ในการร่วมจัด ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงาน 
 1.2.1.2มีแหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาที่หลากหลาย 
 1.2.1.3เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว/ศิลปะและวัฒนธรรม    
  1.2.1.4 ประชากรชาวเลยมีอาชีพที่หลากหลาย 
 1.2.1.5การคมนาคมสะดวก และมีระบบสาธารณูปโภคเพียงพอ 
 1.2.1.6มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารที่หลากหลายรวดเร็ว 
 1.2.1.7มีช่องทางการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งาน กศน. ที่หลากหลาย 
 1.2.1.8ผู้บริหารระดับจังหวัด/อ าเภอให้ความส าคัญกับการศึกษา 

 1.2.2อุปสรรค(Threats ) 
 1.2.2.1ขาดการท างานแบบบูรณาการร่วมกันเกิดความซ้ าซ้อนในการท างาน 
  1.2.2.2ผู้เรียนมีอายุเฉลี่ยน้อยลง มีวุฒิภาวะและความรับผิดชอบน้อยเป็นปัญหาในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1.2.2.3ผู้เรียนเห็นความส าคัญการประกอบอาชีพมากกว่าการเรียนรู้ 
 
2. ทิศทางการด าเนินงานของสถานศึกษา  

2.1 ปรัชญาสถานศึกษา 

คิดเป็น” เป ็นกระบวนการคิดเพ่ือแก้ไขปัญหาน าพาไปสู่ความสุขความส าเร็จโดยใช้ข้อมูล ๓ ด้าน

มาประกอบการตัดสินใจ คือ ข้อมูลด้านวิชาการ ตนเองและสังคม ตัดสินใจและลงมือปฏิบัติถ้าส าเร็จก็มี

ความสุขถ้าไม่พอใจก็กลับไปทบทวนใหม่                                                                         

                                
 2.2 วิสัยทัศน์ 

“ประชาชนอ าเภอภูกระดึงได้รับโอกาสการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สามารถ

ด ารงชีวิตที่เหมาะสมกับช่วงวัย สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะที่จ าเป็นใน

โลกศตวรรษท่ี 21” 

2.3 อัตลักษณ์ สถานศึกษา“ใฝ่เรียนรู้ คู่อาชีพ” 

2.4 เอกลักษณ์ “ให้โอกาสทางการศึกษา ประสานการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย”  

2.5 ค าขวัญ “การเรียนรู้  ไม่มีวันสายเกินไป  ไม่ไกลเกินเอ้ือม” 
 2.6 พันธกิจ 



  1) จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ เพ่ือ

ยกระดับการศึกษา พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมทุกช่วงวัย และ

พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงบริบททางสังคม และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

  2) ส่งเสริมสนับสนุน และประสานภาคีเครือข่าย ในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งการด าเนินกิจกรรมของศูนย์การเรียนและ

แหล่งการเรียนรู้อื่น ในรูปแบบต่างๆ  

  3) ส่งเสริมและพัฒนาการน าเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิด

ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนอย่างท่ัวถึง 

  4) พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรม การวัดและ

ประเมินผลในทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน 

  5) พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือมุ่งจัดการศึกษาและ
การเรียนรู้ที่มีคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

  6)  จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการขอ
งกศน.อ าเภอภูกระดึง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.7 เป้าประสงค์และตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1. ประชาชนเขตพ้ืนที่อ าเภอภูกระดึง ผู้ด้อยพลาด

และขาดโอกาสทางการศึกษารวมทั้งประชาชน

ทั่วไปได้รับโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบ

การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

การศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มี

คุณภาพอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึงเป็นไปตามสภาพ

ปัญหาและความต้องการของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 

-  จัดการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

การศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัยจ านวน  4

ต าบล  41 หมู่บ้าน  ในพ้ืนที่อ าเภอภูกระดึง นักศึกษาและ

ประชาชนทั่วไป  ร้อยละ 80  ในพื้นที่อ าเภอภูกระดึง เข้า

ร่วมในการจัดโครงการ/กิจกรรม 

 

2. ประชาชนเขตพ้ืนที่อ าเภอภูกระดึง ได้รับ

การศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเพ่ือยกระดับ

คุณภาพการศึกษาอันน าไปสู่การยกระดับคุณภาพ

ชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมขนเพ่ือ

พัฒนาไปสู่ความม่ันคงและยั่งยืนทางด้าน

เศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และ

สิ่งแวดล้อม 

-  จัดการศึกษาต่อเนื่อง  (การศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ  

การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต  การศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคม

และชุมชน การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง)  โดยจัดให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา

และความต้องการนักศึกษาและประชาชนทั่วไป  ร้อยละ 

80  ในพื้นที่อ าเภอภูกระดึง เข้าร่วมในการจัดโครงการ/

กิจกรรม 

3. ประชาชนเขตพ้ืนที่อ าเภอภูกระดึง ได้รับการ

ส่งเสริมการอ่านเพ่ือสร้างนิสัยรักการอ่านและการ

แสวงหาความรู้ด้วยตนเองโดยมีกศน.ต าบลศูนย์

การเรียนชุมชนและแหล่งเรียนรู้อื่นในชุมชนเป็น

กลไกในการจัดการเรียนรู้ 

-  จัดการศึกษาตามอัธยาศัย  โดยนักศึกษาและประชาชน

ทั่วไป ร้อยละ 80  ในพื้นที่อ าเภอภูกระดึง เข้าร่วมในการจัด

โครงการ/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอ่าน โดยมี กศน.ต าบล

จ านวน 4 แห่ง แหล่งเรียนรู้อ่ืน ในพ้ืนที่ 

4. ประชาชนเขตพ้ืนที่อ าเภอภูกระดึง ได้รับโอกาส

ในการเรียนรู้และมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีที่เหมาะสมสามารถคิดวิเคราะห์และ

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันรวมทั้งแก้ปัญหาและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์ 

-  จัดการศึกษาต่อเนื่อง  (การศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและ

ชุมชน การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง)  โดยจัดให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความ

ต้องการนักศึกษาและประชาชนทั่วไป  ร้อยละ 80  ในพ้ืนที่

อ าเภอภูกระดึง เข้าร่วมในการจัดโครงการ/กิจกรรม 



เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

5. ชุมชนและทุกภาคส่วนเขตพ้ืนที่อ าเภอภูกระดึง

ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการจัดส่งเสริมและ

สนับสนุนการด าเนินงานการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยรวมทั้งมีส่วนร่วมในการ

ขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู้ของชุมชนตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและปรัชญาคิดเป็น 

- จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เป็นส่วน

หนึ่งของการบริหารจัดการ โดยมุ่งเน้นการจัดการที่

สอดคล้องกับสภาพกลุ่มเป้าหมาย  สังคม  ชุมชน  และตาม

จุดเน้นและนโยบายการจัดการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยชุมชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมเป็น

ภาคีเครือข่ายในการจัดส่งเสริมและสนับสนุน ร้อยละ 80  

6. กศน.ต าบลและกศน.อ าเภอ พัฒนาและน าสื่อ

เทคโนโลยีทางการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสารมาใช้ในการเพ่ิมโอกาสและ

ยกระดับคุณภาพในการจัดการเรียนรู้ 

- จัดอบรมบุคลากร โดยเน้นการน าสื่อเทคโนโลยีทาง

การศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

นักศึกษาและประชาชนทั่วไป  ร้อยละ 80  ในพื้นที่อ าเภอภู

กระดึง เข้าร่วมในการจัดโครงการ/กิจกรรม 

7. กศน.ต าบลและกศน.อ าเภอ พัฒนาและจัด

กระบวนการเรียนรู้เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนา

คุณภาพชีวิตที่ตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลง

บริบทด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองวัฒนธรรม

ประวัติศาสตร์และสิ่งแวดล้อมรวมทั้งตามความ

ต้องการของประชาชนและชุมชนในรูปแบบที่

หลากหลาย 

-  จัดการศึกษาต่อเนื่อง  (การศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและ

ชุมชน การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง)  โดยจัดให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความ

ต้องการนักศึกษาและประชาชนทั่วไป  ร้อยละ 80  ในพ้ืนที่

อ าเภอภูกระดึง เข้าร่วมในการจัดโครงการ/กิจกรรม 

8. บุคลากรของกศน.อ าเภอภูกระดึง ได้รับการ

พัฒนาเพื่อเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

อย่างทั่วถึง 

-จัดโครงการพัฒนาบุคลากร บุคลากร ร้อยละ 80 เพ่ิม

สมรรถนะในการปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย 

9. กศน.อ าเภอภูกระดึง มีระบบการบริหารจัดการ

ตามหลักธรรมมาภิบาล 

-ปลูกฝังการปฏิบัติตนตามหลักธรรมมาภิบาลบุคลากร ร้อย

ละ 80มีวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมปฏิบัติตนตาม

องค์ประกอบของหลักธรรมมาภิบาล 

 



 2.8  กลยุทธ์ 
 2.8.1 ประเด็นกลยุทธ์ มี  2 ประเด็น ประกอบด้วย  
 ประเด็นที่ 1.  การสร้างโอกาสทางการศึกษา 

 ประเด็นที่ 2.  การพัฒนาการจัดการและพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ 
 2.8.2 กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่  1 เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายและทั่วถึง 
 ตัวชี้วัด 

 1.1 ฐานข้อมูลความต้องการการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายรายบุคคล  และราย
ชุมชน 

 1.2 แผนการเรียนรู้ตามความต้องการการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายรายบุคคล  
และรายชุมชน 

 1.3 ระบบการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศแก่กลุ่มเป้าหมาย 
 

 แนวทางการด าเนินงาน 
 1.1 จัดกิจกรรมให้ประชาชนในพื้นที่  41 หมู่บ้าน  ให้ตระหนักและเห็น

ความส าคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 1.2 ก าหนดพ้ืนที่และกลุ่มเป้าหมายเพื่อเจาะลึกจัดกิจกรรม โดยด าเนินการทั้ง 

4 ต าบล ต าบล ละ 1 หมู่บ้าน  เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 1.3 พัฒนาระบบฐานข้อมูล  ระบบสารสนเทศ  โดยจัดท าข้อมูลรายบุคคล  
รายกลุ่ม  และเชื่อมโยงกับภาคีเครือข่ายเพ่ือสามารถตรวจสอบให้เป็นปัจจุบันและน าไปใช้ได้ 

 1.4 มีฐานข้อมูลที่ระบุความต้องการ  ความพึงพอใจของผู้เรียน  ผู้รับบริการ
ในพ้ืนที่เป้าหมาย 

 1.5 จัดท าแผนการเรียนรู้รายบุคคล  รายครอบครัว  และรายกลุ่ม  ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ทุกกิจกรรม 
  กลยุทธ์ที่  2  ปรับวิธีเรียน  เปลี่ยนวิธีสอน  ให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการ
ของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 
   ตัวชี้วัด 
   2.1  มีหลักสูตรและสื่อที่พร้อมให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมาย  โดยเฉพาะการ
ประชาสัมพันธ์การให้บริการ 
   2.2  มีวิธีการและนวัตกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพ
และความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย อย่างน้อย 1 วิธีการ หรือ 1 นวัตกรรม 



   2.3  มีรายงานการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  โดยเฉพาะ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้จบการศึกษาแต่ละหลักสูตรเพ่ิมข้ึน 
   2.4  มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
   แนวทางการด าเนินงาน 
   2.1  จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา และคลังหลักสูตรให้สอดคล้องกับปัญหาและ
ความต้องการของผู้เรียนและผู้รับบริการ 
   2.2  จัดให้มีการพัฒนาหลักสูตร โดยค านึ งถึงการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
   2.3  จัดให้มีสื่อ ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ
เนื้อหาของแต่ละ กิจกรรมการเรียนรู้ 
   2.4  จัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียน  ผู้รับบริการ และเนื้อหาของแต่ละกิจกรรม 
   2.5  พัฒนาจัดกระบวนการเรียนรู้โดยยึดหลักคุณธรรมน าความรู้ และให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตามศักยภาพ 
   2.6  จัดให้มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ตาม
เนื้อหาการเรียนรู้ของแต่ละกิจกรรม  โดยมุ่งเน้นการประเมินความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรม จริยธรรม 
ของผู้เรียนและผู้รับบริการ 
   2.7น าการจัดการความรู้มาใช้ให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย 
   2.8 จัดบริการแนะแนวการศึกษาให้แก่กลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง 
   2.9 วิจัยและพัฒนากระบวนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย 
   2.10 น าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพ
ภายนอกมาใช้ในการบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา และภูมิปัญญาให้เป็น
ฐานความรู้ของชุมชน 
   ตัวชี้วัด 
  3.1  ห้องสมุดประชาชนได้รับการพัฒนากิจกรรมให้เป็นห้องสมุดมีชีวิต 
  3.2  มีการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาที่หลากหลาย  ซึ่งเพ่ิมโอกาสการเข้าถึง
ความรู้ของประชาชน 
  3.3  มีการส่งเสริมการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น  และแหล่งเรียนรู้ 
  แนวทางการด าเนินงาน 



  3.1  ขยายแหล่งเรียนรู้ให้หลากหลายและกว้างขวาง ครอบคลุมในทุก
ประเภทและพ้ืนที่ 
  3.2  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและองค์ความรู้  ตลอดจนสื่อต่างๆ 
ในการให้บริการอย่างครอบคลุมและท่ัวถึง 
  3.3  ส่งเสริมสนับสนุนช่องทางการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาเช่น
ศูนย์ ICT  โทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV) 
  3.4  ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีชีวิต เช่น ห้องสมุดประชาชน  กศน.
ต าบล  กศน.อ าเภอ  แหล่งเรียนรู้  ตลอดจนส่งเสริมการจัดกิจกรรมในรูปหอกระจายข่าว วิทยุชุมชน   

กลยุทธ์ที่  4  ผนึกก าลังภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมจัดการศึกษา 
 ตัวชี้วัด 
 4.1  จ านวนภาคีเครือข่ายอย่างน้อย 4 เครือข่าย ในพ้ืนที่ร่วมจัดการศึกษา
นอกโรงเรียนร่วมกับสถานศึกษา 
 4.2  จ านวนกิจกรรมอย่างน้อย 4 กิจกรรม  ของสถานศึกษา  ทีมีภาคี
เครือข่ายร่วมจัด 
 4.3  ร้อยละ 80ของผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมายที่ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ของ
ภาคีเครือข่ายมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 
 แนวทางการด าเนินงาน 
 4.1  แสวงหาและจัดท าฐานข้อมูล  และท าเนียบภาคีเครือข่ายในการจัดการ
เรียนรู้  ทั้งในและนอกพ้ืนที่อ าเภอภูกระดึง 
 4.2  สร้างความตระหนักและความเข้าใจกับภาคีเครือข่ายเพ่ือร่วมจัดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตในรูปแบบต่าง ๆ  
 4.3  จัดให้มีข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ของภาคีเครือข่าย 
 4.4  สร้างแรงจูงใจให้เกิดการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา 
และร่วมพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชนกับภาคีเครือข่าย 
 4.5  ส่งเสริมให้มีการระดมการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับภาคีเครือข่าย 
 4.6  จัดและพัฒนากิจกรรมเครือข่ายสัมพันธ์ 
 
 กลยุทธ์ที่  5  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร 
 ตัวชี้วัด 
 5.1  สถานศึกษา  ผ่านเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดธรรมาภิบาลระดับดี 
 5.2  จ านวนบุคลากรไม่ต่ ากว่าร้อยละ 95ท างานตรงตามความรับผิดชอบ 
 5.3  มีระบบการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ 
  แนวทางการด าเนินงาน 



 5.1  พัฒนาระบบการท างานในลักษณะการวิจัยและพัฒนา (R&D) อย่าง
ต่อเนื่อง 
 5.2  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการบริการ  และการจัดการ
ความรู้เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
 5.3  น าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
 5.4  ใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการท างาน 
 5.5  พัฒนาระบบการให้บริการด้วยเทคโนโลยีสื่อสารสนเทศ  เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการ 
 5.6  จัดและพัฒนาการประสานงานกับกลุ่มเป้าหมายให้มีประสิทธิภาพ  โดย
การจัดอาสาสมัคร กศน.  เป็นผู้ประสานงานระหว่างต าบล และหมู่บ้าน 
 5.7  น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการ 
 2.9 เป้าหมาย 
 1. ประชากรวัยแรงงานอายุ 15-59 ปี  ได้รับการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการและ
ความจ าเป็นได้แก่ 
                    1) ประชากรวัยแรงงานอายุ 15–39 ปี  ได้รับการศึกษาไม่น้อยกว่าระดับมัธยมศึกษา 
 2) ประชากรวัยแรงงานอายุ 40–59 ปี  ได้รับบริการการศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตาม
อัธยาศัย 
 2. ประชาชนในอ าเภอภูกระดึงมีความรู้และทักษะการด ารงชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 3. ภาคส่วนของสังคมอย่างน้อย 1 ภาคี มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 4. ประชาชนในอ าเภอภูกระดึงได้รับบริการการเรียนรู้ตลอดชีวิต จากสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และแหล่งเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 งบประมาณ 
 

ประเภทงบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ 
งบประมาณที่ใช้ 

จ านวน (บาท) คิดเป็นร้อยละ 
เงินนอกงบประมาณ  0 0 
เงินงบประมาณ    

รวม    
 

 จ านวนผู้เรียน ผู้รับบริการ และจ านวนผู้สอน  

หลักสูตร/ประเภท 
จ านวนผู้เรียน 

รวม จ านวนผู้สอน 
ชาย หญิง 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน     
-  ผู้ไม่รู้หนังสือ 8 8 16 2 
- ระดับประถมศึกษา 82 110 192 2 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 340 355 695 4 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 450 534 984 5 

รวมจ านวน 880 1,007 1,887 11 
การศึกษาต่อเนื่อง     
-การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ 100 220 320 12 
-การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชวีติ 80 120 200 8 
-การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 160 160 320 8 
-การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

32 32 64 8 

รวมจ านวน    36 
การศึกษาตามอัธยาศัย     

11 จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยใน กศน.ต าบล 450 750 1,200 

ผู้รับบริการห้องสมุดประชาชน 5,000 5,000 10,000 
    

รวมจ านวน    

 
 
 

  



 
 

ส่วนที่ 4 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และรายละเอียดงาน/โครงการ 

  
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูกระดึง จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน  7  งาน  7  โครงการ ที่ต้องปฏิบัติงานตามนโยบายและจุดเน้นที่ส าคัญ
ของส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ส านักงาน กศน.) ตามบทบาท
ภารกิจของหน่วยงานและความต้องการของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 

 

จุดเน้นการด าเนินงานของงาน/โครงการ ในปีงบประมาณ 2562 
 

 งาน 
 1.การจัดการศึกษาและการเรียนรู้  
  -  การจัดการศึกษาส าหรับผู้ไม่รู้หนังสือ  
  -  การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานนอกระบบ 
                      2. การศึกษาต่อเนื่อง 
    - ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  
    - การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
    - การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 
    - การจัดการศึกษาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. การศึกษาตามอัธยาศัย 
    - แหล่งเรียนรู้ กศน.ต าบล  
    - กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
 4. งานพัฒนาบุคลากร  
     - พัฒนาบุคลการด้านการจัดการเรียนการสอน 
     - โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน การเงิน บัญชี และพัสดุ 
     - โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการนิเทศ 
     - โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดท าแผนงาน/โครงการ 
 5. งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 6. งานนิเทศ ก ากับ ติดตาม 



 7. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 โครงการ 

1. โครงการไทยนิยมยั่งยืน 
2. โครงการบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล/สร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับต าบล

(ขยายผลการอบรมหลักสูตรการค้าออนไลน์) 
3. โครงการส่งเสริมสุขภาวะอนามัยของประชาชนในชุมชน 
4. โครงการ Smart ONIE เพ่ือสร้าง Smart Farmer 

 5. โครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ 
 6. โครงการจัดหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ  
 7. โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูกระดึง  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(1) หน่วยงาน................................................       สถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูกระดึง      ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

 
(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

เป้าหมาย 
อุดหนุน ด าเนิน 

งาน   
รายจ่ายอื่น 

การจัดการ
ศึกษานอก
ระบบระดบั
การศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

1) เพื่อสนับสนุนการจัด
การศึกษานอกระบบตั้งแต่
ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน โดยด าเนินการให้
ผู้เรียนได้รับการสนับสนุนค่า
จัดซื้อต าราเรียน ค่าจัด
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน และค่าเล่าเรียนอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอเพื่อเพิ่ม
โอกาสในการรับการศึกษาที่มี
คุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
2) เพื่อจัดการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้
ด้อย พลาด และขาดโอกาส

1) จัดการศึกษานอกระบบตั้งแต่
ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โดยด าเนินการให้ผู้เรียนได้รับการ
สนับสนุนค่าจัดซื้อต าราเรียน ค่าจัด
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และค่า
เล่าเรียนอย่างทั่วถึงและเพียงพอเพื่อ
เพิ่มโอกาสในการรับการศึกษาที่มี
คุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
2) จัดการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับ
กลุ่มเป้าหมายผู้ด้อย พลาด และขาด
โอกาสทางการศึกษา ทั้งระบบการ
ให้บริการ ระบบการเรียนการสอน 
ระบบการวัดและประเมินผลการเรียน 
ผ่านการเรียนแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง 

1.การจัดการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับประถม ม.ต้น ม.ปลาย 
2.จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน/
หนังสือเรียน 
3.จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน/
หนังสือเรียน ส าหรับผู้พกิาร 
4.การจัดการศึกษาผู้ไม่รู้
หนังสือ 
5.กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา 
กศน. 
6.กิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้/
ค่ายวิชาการ 
7.กิจกรรมลูกเสือ/ยุวกาชาด 
8.กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด 
9.การประเมินระดับการรู้
หนังสือของนักศึกษา กศน. 

1. จ านวนผู้เรียน
เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว ้
2.ร้อยละของผูเ้รียนที่
เข้ารับการศึกษา 
3.ร้อยละของผูเ้รียนที่
จบหลักสตูร 
4. ความเหมาะสม
ของสถานท่ี/สื่อ/สิ่ง
อ านวยความสะดวก 
5.ร้อยละของผูเ้รียนที่
สามารถน าความรู้ไป
ใช้ในการศึกษาต่อ
หรือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

ผูด้้อย พลาด และ
ขาดโอกาสทาง
การศึกษาอายุ 15-
59 ปี 
ระดับประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

1,038 1,000,000   

กศน-กผ-01/62 



ทางการศึกษา ทั้งระบบการ
ให้บริการ ระบบการเรียนการ
สอน ระบบการวัดและ
ประเมินผลการเรียน ผ่านการ
เรียนแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง 
การพบกลุ่ม การเรียนแบบช้ัน
เรียน  
3) เพื่อจัดให้มกีารประเมินเพื่อ
เทียบระดบัการศึกษา และการ
เทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ ์
ที่มีความโปร่งใส ยตุิธรรม 
ตรวจสอบได้ มีมาตรฐานตามที่
ก าหนด และสามารถตอบสนอง
ความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

การพบกลุ่ม การเรียนแบบช้ันเรียน 
และการจัดการศึกษาทางไกล 
3) จัดให้มีการประเมินเพื่อเทียบระดบั
การศึกษา และการเทียบโอนความรูแ้ละ
ประสบการณ์ที่มีความโปร่งใส ยตุิธรรม 
ตรวจสอบได้ มีมาตรฐานตามที่ก าหนด 
และสามารถตอบสนองความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
4) ส่งเสริมให้ผู้เรียนต้องเรียนรู้และ
ปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เพื่อด าเนินกิจกรรมเสริมสร้างความ
สามัคคี ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์
อย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เช่น 
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุว
กาชาด กิจกรรมจิตอาสา การจัดตั้ง
ชมรม/ชุมนุม และเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
น ากิจกรรมการบ าเพ็ญประโยชน์อ่ืน ๆ
นอกหลักสูตร มาใช้เพิ่มช่ัวโมง
กิจกรรมให้ผู้เรียนจบตามหลักสูตรได้ 
5.จัดกิจกรรมด้านพัฒนาทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ ส่งเสริมให้ร่างการ

10.กิจกรรมติวเข้ม/สอนเสริม 
11.วัดและประเมินผล 

 
 

6.ความพึงพอใจท่ีอยู่
ในระดับ ดี ขึ้นไป 

 



แข็งแรง ห่างไกลยาเสพติ  การแข่งขัน
กีฬา  
6.จัดกิจกรรม ด้านวิชาการ สอนเสริม 
ปรับระดับการศึกษา ติวข้อสอบ  
 

รวม  1,038 1,000,000   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูกระดึง  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(1) หน่วยงาน................................................       สถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูกระดึง      ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

 
(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

เป้าหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจ่ายอื่น 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การศึกษา
ต่อเน่ือง 

1) จัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานท าอย่างยั่งยืน 
โดยให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อ
การมีงานท า และอาชีพท่ีสอดคล้องกับศักยภาพ
ของผู้เรียนและศักยภาพของแต่ละพื้นท่ี  
2) จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตให้กับทุก
กลุ่ มเป้ าหมาย โดยจัดกิจกรรมการศึกษาใน
รูปแบบต่างๆ อาทิ ค่ายพัฒนาทักษะชีวิต  การ
จัดตั้งชมรม/ชุมนุม การส่งเสริมความสามารถ
พิเศษต่างๆ ท่ีมุ่งเน้นให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมีความรู้
ความสามารถในการบริหารจัดการชีวิตของตนเอง
ให้อยู่ ในสั งคมได้อย่างมีความสุข มี คุณธรรม
จริยธรรม รวมท้ังสามารถใช้ เวลาว่างให้ เป็ น
ประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชน 
3) จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โดยใช้
หลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ
บูรณาการในรูปแบบของการฝึกอบรม  การเรียน
ทางไกล การประชุ ม  สั มมนา การจั ด เวที

1) จัดกิจกรรมศูนย์ฝกึ
อาชีพชุมชน  
2) การจัดการศึกษาเพือ่
พัฒนาทักษะชวีิต 
3) การจัดการศึกษาเพือ่
พัฒนาสังคมและชุมชน 
4)การจัดการศึกษาการ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
5) การติดตาม
ประเมินผล 
6) การสรุป รายงานผล
การด าเนินงาน 

 

1. จ านวนผู้เรียนเป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
2.ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้ารับ
การศึกษา 
3.ร้อยละของผู้เรียนท่ีจบ
หลักสูตร 
4. ความเหมาะสมของสถานท่ี/
สื่อ/สิ่งอ านวยความสะดวก 
5.ร้อยละของผู้เรียนท่ีสามารถน า
ความรู้ไปใช้หรือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

 

ประชาชนทั่วไป 
1) ศูนย์ฝึกอาชพี
ชุมชน 
- 1 อ าเภอ 1 อาชีพ 
- กลุ่มสนใจ 
- ชั้นเรียนวิชาชีพ 
 
2) พัฒนาทักษะ
ชีวิต 
3) พัฒนาสังคมและ
ชุมชน 
4) เศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
 
 

52 
122 
96 

 
90 

 
120 

 
64 

  
 
 
 

 
 

19,666 
 

45,600 
 

27,360 

 
 
 

46,286 
85,400 
86,800 

 



แลกเปล่ียนเรียนรู้  การจัดกิจกรรมจิตอาสา การ
สร้ างชุมชนนักปฏิ บั ติ  และรูปแบบอื่ นๆ ท่ี
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และบริบทของชุมชน
แต่ละพื้นท่ี โดยเน้นการด าเนินตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างจิตส านึกความ
เป็นประชาธิปไตย ความเป็ นพลเมืองดี  การ
บ าเพ็ ญ ป ระ โยช น์  การอ นุ รั กษ์ พ ลั งงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตส านึก
และวินัยในชุมชน เช่น การส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมในชุมชน การเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน การจัด
กิจกรรมจิตอาสาศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจ า
ต าบล 

 
รวม    92,626 218,486 

 
 
. 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูกระดึง  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(1) หน่วยงาน................................................       สถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูกระดึง      ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

 
(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/
โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

เป้าหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจ่ายอื่น 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การศกึษา
ตามอธัยาศยั 

1) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาแหล่งการ
เรียนรู้ในระดับต าบล เพื่อการถ่ายทอด
องค์ความรู้ และจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่
องค์ความรู้ในชุมชนได้อย่างทั่วถึง 
2) ก าหนดให้การอ่านเป็นวาระจังหวัด 
3) จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อ
ปลูกฝั งนิ สั ยรักการอ่ านเพิ่ ม ขยาย
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชิงรุกในชุมชน 
และพัฒนาความสามารถในการอ่านและ
ศักยภาพการเรียนรู้ของประชาชนทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
4) ส่งเสริมให้มีการสร้างบรรยากาศ และ
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการอ่านให้เกิดขึ้นใน
สังคมไทยโดยสนับสนุนการพัฒนาแหล่ง
การเรียนรู้ให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางและ
ทั่วถึง เช่น พัฒนาห้องสมุดประชาชนทุก

1) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ กศน.ต าบล 
และร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อ
เสริมสร้างวัฒนธรรมส่งเสริมการ
อ่าน 
2) กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
  - จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านใน
ห้องสมุดและพัฒนาหอ้งสมุด
ประชาชน 
- จัดมุดเด็กปฐมวัยในห้องสมุด 
- จัดกจิกรรมครอบครัวรักการอ่าน 
- ห้องสมุดชาวตลาด 
  - รถโมบายเคลื่อนที ่
  - ใช้ระบบเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้
และจัดท าสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
  - บ้านหนังสือชุมชน 
  - อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน 
  - ส ารวจ/วิจยัผลการด าเนินงาน
ด้านการส่งเสริมการอ่าน   

1. จ านวนผู้รับบริการเป็นไปตาม
เป้าหมายทีก่ าหนดไว ้
2. ความเหมาะสมของสถานที่/สื่อ/
สิ่งอ านวยความสะดวก 
3.ร้อยละของผู้รับบริการที่สามารถ
น าความรู้ไปใช้หรือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
4.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดีขึ้น
ไป 

 

1) ห้องสมุดประชา 
ขน 
2) กศน.ต าบล 
3) อาสาสมัคร
ส่งเสริมการอ่าน 
4) บ้านหนังสือ
ชุมชน 
5) ประชาชนทั่วไป 
6) ครอบครัว 
 
7) ภาคีเครือข่าย 

1 
 
4 
108 
 
54 
 
10,000 
200 
 
30 

 

   



แห่งให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
ชุมชน การใช้ระบบเช่ือมโยงแหล่งเรียนรู้
และการพัฒนาระบบหนังสือผ่าน QR 
Code ส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัคร
ส่งเสริมการอ่าน การสร้างเครือข่าย
ส่ งเสริ มการอ่ าน จั ดหน่ วยบริ การ
เคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์เพื่อส่งเสริมการ
อ่านและการเรียนรู้ที่หลากหลายออก
ให้บริการประชาชนในพ้ืนท่ีต่างๆ อย่าง
ทั่วถึง สม่ าเสมอ รวมทั้งเสริมสร้างความ
พร้อมในด้านสื่ออุปกรณ์ เพื่อสนับสนุน
การอ่าน และการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
การอ่านอย่างหลากหลาย 
5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายร่วม
จัดสนับสนุนการอ่าน เช่น ในโรงงาน 
สถานประกอบการ โรงพยาบาล ฯลฯ 

 

 

รวม  10,397    

 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูกระดึง  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(1) หน่วยงาน................................................       สถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูกระดึง      ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

 
(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/
โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

เป้าหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจ่ายอื่น 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ

พัฒนา

บุคลากร 

1) พัฒนาบุคลากรทุกระดับทุกประเภท

ให้มีสมรรถนะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้ง

ก่อนและระหว่างการด ารงต าแหน่ง

เพื่อให้มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน 

สามารถปฏิบัติงานและบริหารจัดการการ

ด าเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษา

ได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งส่งเสริมให้

บุคลากรในสังกัดพัฒนาตนเองเพื่อเลื่อน

ต าแหน่งหรือเลื่อนวิทยฐานะโดยเน้นการ

ประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์ 

2) พั ฒนาหั วหน้ า กศน.ต าบลให้ มี

สมรรถนะสูงขึ้นในการบริหารจัดการ กศน.

ต าบล และการปฏิบัติงานตามบทบาท

1) พัฒนาบุคลากรด้านการ

จัดการเรียนการสอน 

2) พัฒนาบุคลากรด้าน 

การเงิน บัญชี และพสัด ุ

3)พัฒนาบุคลากรด้านการ

นิเทศ 

4) พัฒนาบุคลากรด้านการ

จัดท าแผนงาน/โครงการ 

5) พัฒนาคุณภาพบุคลากร 

ด้านการประกันคณุภาพ

การศึกษา 

1.จ านวนบุคลากรของ

หน่วยงานและสถานศึกษา

ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่ม

สมรรถนะในการปฏิบัติงาน

การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย 

2.ความเหมาะสมของหลักสตูร

การพัฒนา 

3. ร้อยละของบุคลากรที่

สามารถน าความรู้ไปใช้หรือ

พัฒนาคุณภาพชีวิต 

4.ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับ 

บุคลากร

อ าเภอภู

กระดึง  

จ านวน  

16 คน 

100,000 
 

  



ภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการ

เป็นนักจัดการความรู้และผู้อ านวยความ

สะดวกในการเรียนรู้เพื่อให้ผู้ เรียนเกิด

การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 

3) พัฒนาครูกศน. และผู้ที่เกี่ยวข้องให้

สามารถจัดรูปแบบการเรียนรู้ได้อย่างมี

คุ ณ ภ าพ โดยส่ งเส ริ ม ให้ มี ค วาม รู้

ความสามารถในการจัดท าแผนการสอน 

การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและ

ประเมินผล และการวิจัยเบื้องต้น 

4) ส่ ง เส ริ ม แ ล ะพั ฒ น าศั ก ย ภ าพ

คณะกรรมการ กศน.ต าบล เพื่อการมี

ส่วนร่วมในการบริหารการด าเนินงาน

ตามบทบาทภารกิจของ กศน.ต าบล 

อย่างมีประสิทธิภาพ 

5) พัฒนาศักยภาพบุคลากร ที่รับผิดชอบ

การบริการการศึกษาและการเรียนรู้ ให้มี

ความรู้ ความสามารถและมีความเป็นมือ

อาชีพในการจัดบริการส่งเสริมการเรียนรู้

 ดี ขึ้นไป 

 

 



ตลอดชีวิตของประชาชน 

6) เสริ มสร้ างสั มพั นธภาพระหว่ าง

บุคลากร รวมทั้งภาคีเครือข่ายทั้งในและ

ต่ างประเทศในทุ กระดั บ เพื่ อ เพิ่ ม

ประสิทธิภาพในการท างานร่วมกัน โดย

จัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะ 

และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคลากร และภาคีเครือข่ายในรูปแบบท่ี

หลากหลายอย่างต่อเนื่อง 

 

รวม  16 100,000   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูกระดึง  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(1) หน่วยงาน................................................       สถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูกระดึง      ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

 
(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/
โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

เป้าหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจ่ายอื่น 

 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานประกัน
คุณภาพ
ภายใน
สถานศึกษา 

 

1 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความ
เข้าใจ ตระหนักถึงความส าคัญของ
ระบบการประกันคุณภาพ และ
ด าเนินการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง 
2 เพ่ือพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน  
3 เพ่ือพร้อมรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก  
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้
คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด 

5. กิจกรรมหลัก 
1) อบรมพัฒนางานระบบ
ประกันคณุภาพสถานศึกษา
ให้กับบุคลากร  
2) พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาให้
ได้มาตรฐาน 
3) ประเมินคณุภาพภายใน
สถานศึกษา 
4) จัดท ารายงานการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

1) ร้อยละของบุคลากรที่มีความรู้ 
ความเข้าใจ ตระหนักถึง
ความส าคัญของระบบการ
ประกันคุณภาพ และด าเนินการ
ประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง 
2) สถานศึกษาที่มีระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและมี
การจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง 
3) ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับ
ดี ขึ้นไป 

สถานศึกษา(กศน.
อ าเภอ) และ 
บุคากร กศน.
อ าเภอ 

 

สถาน 
ศึกษา 1 
แห่ง 
และ
บุคลากร 
จ านวน 
16  คน 

50,000   

รวม  16 50,000   

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูกระดึง  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(1) หน่วยงาน................................................       สถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูกระดึง      ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

 
(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/
โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

เป้าหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจ่ายอื่น 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการงาน
นิเทศ ก ากับ 
ติดตาม 

1.เพ่ือติดตามงานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยของสถานศึกษาโดยใช้
กระบวนการ นิเทศติดตามผล
และน าผลการนิเทศไปพัฒนา
ปรับปรุงแกไขใหเ้หมาะสมตาม
สภาพบริบทของแต่ละพ้ืนที่ในปี
งบประมาณตอ่ๆไป 
2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพงาน
การศึกษาและใหค าปรึกษา
ค าแนะน าแกบุคลากรกศน.ใน
การด าเนินงาน 
 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
นิเทศ 
2.วางแผนนิเทศ 
3.เตรียมสื่อ คู่มือ 
เครื่องมือการนิเทศ 
4.ปฏิบัติการนิเทศ 
5.ประเมินผล/สรุปผล
รายงานการนิเทศ มายัง
ส านักงน กศน.จังหวัดเลย 
 

1.ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย 
ที่สามารถด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมตาม
บทบาทภารกิจที่รับผิดชอบ
ได้ส าเร็จตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้อย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ โดยใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า/ตาม
แผนที่ก าหนดไว้ 
2.ความพึงพอใจที่อยู่ใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 
 

1) กศน.ต าบล 
2) ห้องสมุด
ประชาชน 
3) บ้าน
หนังสือชุมชน 
 

4 
 1 
 

54 

   

รวม  59    



 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูกระดึง  จังหวัดเลย 
(งาน/โครงการในภาพรวม) 

(1) หน่วยงาน................................................       สถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูกระดึง      ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 
 

(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

เป้าหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจ่ายอื่น 

 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ 

1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการงบประมาณ โดยพัฒนา
ระบบการก ากับ ควบคุม และ
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้
เป็นตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มี
ความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย 
และเช่ือมโยงกันทั่วประเทศอย่าง
เป็นระบบเพื่อให้หน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดสามารถ
น าไปใช้เป็นเครื่องมือส าคัญใน
การบริหาร การวางแผน การ
ปฏิบัติงาน การตดิตามประเมนิผล 
และการน าผลมาพัฒนาการ
ด าเนนิงานอยา่งต่อเนื่อง ตาม

1) ประชุมชีแ้จงคณะครู 
บุคลากร และ 
เจ้าหน้าท่ีงานท่ีเกี่ยวข้อง 
2) การพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการงบประมาณ ใน
ระบบ DMIS 62 
3) การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
เพื่อการบริหารจัดการ ใน 
facebook  และในระบบ 
DMIS62 
4) การประชาสัมพันธ์ ระดับ
จังหวัดอ าเภอ และต าบล 
5) การบริการความเสีย่ง 

 

1.จ านวนระบบฐานข้อมลู

กลางด้านการศึกษาของ
ประเทศท่ีได้รับการพัฒนาให้
ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 
2.ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับ 
ดี ขึ้นไป 

  

บุคลากร กศน.
อ าเภอภูกระดึง  
 

 

16  คน    



วงจรคณุภาพ 
เดมมิ่ง (PDCA) รวมทั้งจัดบริการ
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลรวม
ของนักศึกษา กศน.ให้มีความ
ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และ
เช่ือมโยงกันทั่วประเทศ สามารถ
สืบค้นและสอบทานได้ทันความ
ต้องการเพื่อประโยชน์ในการจัด
การศึกษาให้กับผู้เรียนและการ
บริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

รวม  16    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูกระดึง  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(1) หน่วยงาน................................................       สถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูกระดึง      ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

 
(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

เป้าหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจ่ายอื่น 
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โครงการไทยนิยม 
ยั่งยืน   ( โครงการ
ชุมชนต้นแบบตาม
โครงการไทยนิยม 
ยั่งยืน ) 

เพ่ือให้ประชาชนในหมู่บ้าน
ต้นแบบ  รู้สิทธิ รู้หน้าที่ 
ของการเป็นพลเมืองดี 
ภายใต้การปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตย   สามารถ
เข้าถึงและรู้กลไกการ
บริหารราชการ 
 

.การอบรมให้ความรู้เรื่องรู้
สิทธิ รู้หน้าที่ ของการเป็น
พลเมืองดแีละรู้กลไกการ
บริหารราชการ 
 

   ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนในหมู่บ้าน
ต้นแบบ  รู้สิทธิ รู้หน้าที่ 
ของการเป็นพลเมืองดี 
ภายใต้การปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตย   สามารถ
เข้าถึงและรู้กลไกการ
บริหารราชการ  
 

หมู่บ้าน
ต้นแบบ 

4 หมู่บ้าน    

รวม  4หมู่บ้าน    

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูกระดึง  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(1) หน่วยงาน................................................       สถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูกระดึง      ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

 
(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

เป้าหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจ่ายอื่น 
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โครงการบูรณาการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
ดิจิทัล/สร้าง
เครือข่ายดิจิทัล
ชุมชนระดับต าบล 

                        
(ขยายผลการอบรม
หลักสูตรการค้า
ออนไลน์) 
 

1)พัฒนาทักษะการใช้ Social 
Media เพื่อการจัดการเรียนการ
สอน ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
2) พัฒนาความรู้และทักษะด้าน 
Digital ให้กับครูและบุคลากร 
กศน.ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การจัดการเรยีนการสอน 
3) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
ดา้น Digital เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้พื้นฐานด้านDigital และ
ความรู้เรื่องกฎหมายว่าด้วยการ
กระท าความผิดเกีย่วกับ
คอมพิวเตอร์ ส าหรับการใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
รวมทั้งการพัฒนาและการเข้าสู่

1.1 อบบรมวิทยากรแกนน าครู 
ก 
1.2 ขยายผลการอบรม
วิทยากรแกนน า ครู ข  
1.3 ขยายผลการอบรม
วิทยากรแกนน า  ครู ค 
1.4 ขยายผลการอบรม
ประชาชน  2 หลักสูตร  
1.5 ประเมินผูเ้ข้ารับการอบรม 
โดย ครู กศน.ต าบลผู้อบรม(ครู 
ค) ติดตามผู้เข้าร่วมอบรมให้
อยู่ในกลุ่มศูนยผ์ลติภณัฑ์สินค้า
ออนไลน์ อย่างต่อเนื่อง 
1.6 ประกวดผู้ท าการค้า
ออนไลน์ดีเด่นในระดับ กศน.
อ าเภอ และ กศน.จังหวดั 

1.จ านวนบุคลากรของ
หน่วยงานและสถานศึกษา
ได้รับการพัฒนา 
2. จ านวนผู้ผ่านการอบรม 
ตามหลักสูตรที่ก าหนด 
3. ความเหมาะสมของ
หลักสตูรการพัฒนา 
4. ร้อยละของบุคลากรที่
สามารถน าความรู้ไปใช้หรือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
5.ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับ 
ดี ขึ้นไป 

 

1) ครู 
2) ประชาชน
ทั่วไป 
 

16 
80 
 

   



อาชีพ 
4) สร้างความรู้ความเข้าใจและ
ทักษะพื้นฐานให้กับประชาชน 
เกี่ยวกับการท าธุรกิจและการค้า
ออนไลน์ (พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์) เพ่ือร่วม
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทลั 

 

1.7 ติดตามประเมินผลและ
รายงานผลการด าเนินงานผา่น
ระบบ DMIS 

 

รวม  96    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูกระดึง  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(1) หน่วยงาน................................................       สถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูกระดึง      ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

 
(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

เป้าหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจ่ายอื่น 
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สง่เสริมสขุภาวะ
อนามยัของ
ประชาชนในชมุชน 

1)เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา กศน. 
และประชาชน มีความรู้ ความ
เข้าใจสุขภาวะอนามัย    
2)  เพื่อให้นักศึกษา กศน. และ
ประชาชน ได้มสีุขภาพอนามยั
และคณุภาพชีวิตที่ด ี

 

1) ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาวะ
อนามัยกับกลุ่มเป้าหมาย 
2) ออกตรวจเยี่ยมบ้าน
นักศึกษา กศน./ประชาชน 
3) จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุข
ภาวะอนามัยของประชาชนใน
ชุมชน 

 

1.จ านวนบุคลากรของ
หน่วยงานและสถานศึกษา
ได้รับการพัฒนา 
2. จ านวนผู้ผ่านการอบรม 
ตามหลักสูตรที่ก าหนด 
3. ความเหมาะสมของ
หลักสตูร 
4. ร้อยละของผูร้ับการอบรม 
ที่สามารถน าความรูไ้ปใช้หรือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
5.ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับ 
ดี ขึ้นไป 
 

 

นักศึกษา กศน.และ
ประชาชน 

200     

รวม  200    

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูกระดึง  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(1) หน่วยงาน................................................       สถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูกระดึง      ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

 
(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/
โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

เป้าหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจ่ายอื่น 
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โครงการ ตาม
หลักสตูร Smart 
ONIE เพื่อสร้าง 
Smart Farmer 
 

1. เพิ่มส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ด้าน
เกษตรกรรมที่เหมาะกับบริบท
ของพื้นที่และความต้องการของ
ชุมชนรวมทั้งการเพิ่มมูลค่า
สินค้าทางการเกษตรและสร้าง
ช่องทางการจ าหน่ายสินค้า
ผ่านช่องทางต่างๆ โดย
ตระหนักถึงคณุภาพของ
ผลผลติความปลอดภยั 
ต่อระบบนิเวศน์ ชุมชน และ
ผู้บริโภค 

1) ส่งเสริมให้ครูมีทักษะ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรม
ในการจัดกระบวนการ
เรียนรูด้้านเกษตรกรรมที่
เหมาะกับบริบทของพื้นที่
และความต้องการของ
ชุมชน 
2) จัดให้ประชาชนไดร้ับ
การอบรมตามหลักสตูร 
Smart ONIE เพื่อสร้าง 
Smart Farmer 
 

1.จ านวนประชาชนได้รับการอบรมตามหลักสูตร 
Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer 
2. ร้อยละของประชาชนกลุม่เป้าหมายที่ผ่านการ

อบรมตามหลักสูตร Smart ONIE เพื่อสร้าง 

Smart Farmer มีความรู้ และสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 

3.  ร้อยละของครู กศน. ที่สามารถจัดกระบวนการ

เรียนรูต้ามหลักสูตร Smart ONIE เพื่อสร้าง 

Smart Farmer ได้อย่างสอดคล้องกับบริบทของ

ผู้เรยีน 

4.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 

 

 

-บุคลากร กศน.
อ าเภอภูกระดึง 
-ประชาชนทั่วไป 
 

16  คน 

 

40 คน 

-.- - 60,800 

รวม  56   60,800 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูกระดึง  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(1) หน่วยงาน................................................       สถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูกระดึง      ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

 
(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/
โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

เป้าหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจ่ายอื่น 
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โครงการ

อบรม

ภาษาอังกฤ

ษเพ่ือการ

สื่อสาร 

 

1. เพ่ือฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสารด้านอาชีพการค้าขาย การ

ท่องเที่ยว และการเกษตร ให้กับ

ประชาชนในพื้นที่ 

2. เพ่ือให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่าน

การอบรมตามโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือ

การสื่อสารด้านอาชีพการค้าขาย/การ

ท่องเที่ยวและการเกษตร สามารถน า

ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ

ประกอบอาชีพ และด าเนิน

ชีวิตประจ าวันได้ 

ฝึกอบรมให้กับ

ประชาชนในพื้นท่ี 

 

40 คน  ร้อยละ 80 
ผ่านการอบรม  

ประชาชน
ทั่วไป 

40 คน   48,800 48,000 

รวม   40  48,000 



 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูกระดึง  จังหวัดเลย 
(งาน/โครงการในภาพรวม) 

(1) หน่วยงาน................................................       สถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูกระดึง      ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 
 

(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

เป้าหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจ่ายอื่น 
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โครงการจัดหลักสูตรดูแล
ผู้สูงอายุ (หลกัสูตรระยะ
สั้น 70 ชั่วโมง) 

1 เพื่อให้ผู้ช่วยเหลอืดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิง (Care giver) มีความรู้
ความเข้าใจเร่ืองการดูแลสุขภาพ
อนามัยผู้สูงอายุและปฏิบัติต่อ
ผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2 เพื่อเตรียมการรองรับระบบการ
ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวใน
ท้องถิ่นชุมชน 
3  เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ
ภาคีเครือข่ายที่ท างานด้านการดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว 

1.จัดกระบวน การด าเนินงาน
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 
2.ประชาสัมพันธ์โครงการ 
3.คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด 
4.ด าเนินการผลิตและฝึกอบรม
ภาคทฤษฎแีละภาคปฏิบัต ิ
5.ประเมินผลการฝึกอบรม 
 

1.จ านวนผู้ดูแลผู้สูงอาย ุ
2.ความเหมาะสมของหลักสูตรการ
พัฒนา 
3. ร้อยละผู้จบที่สามารถน าความรู้
ไปใช้หรือพัฒนาคุณภาพชวีิต 
4.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ขึ้น
ไป 
 

ประชาชนอ าเภอภู
กระดึง 

20 คน -.- - 25,700 

รวม  20   25,700 



 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูกระดึง  จังหวัดเลย 
(งาน/โครงการในภาพรวม) 

(1) หน่วยงาน................................................       สถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูกระดึง      ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 
 

(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

เป้าหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจ่ายอื่น 
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โครงการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยโดยการมีส่วนรว่ม
ของชุมชน 

1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
โครงการฯ มีความรู้ 
ความเข้าใจในการคัด
แยกขยะ 
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
โครงการฯ มีความรู้ 
ความเข้าใจในการ
แก้ปัญหาขยะใน
ครัวเรือน ชุมชน สังคม 
 

1. ส ารวจความตอ้งการของกลุ่มเปา้หมาย 
2.ประชุมเพื่อก าหนดแนวทาง 
การด าเนินงาน 
3. ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดไว้ และ
ประสานงานวิทยากร 
4. ด าเนินงานตามโครงการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยโดยการมีส่วนรว่มของชุมชน กิจกรรม 
    4.1 ให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะ  
มูลฝอยในพื้นที ่
    4.2 ให้ความรู้เกี่ยวกบัการคัดแยกขยะ 
     - ขยะอินทรีย ์(ถังสีเขียว) 
     - ขยะทั่วไป  (ถังสีฟ้า) 
     - ขยะรีไซเคิล  (ถังสีฟ้า) 
     - ขยะอันตราย (ถังสีแดง) 
5. สรุปผลและประเมินผลตามโครงการ ฯ 

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ 75 มี
ความพึงพอใจ มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการคัดแยกขยะ และการ
แก้ปัญหาขยะในครัวเรือน ชุมชน 
สังคม 
 

กศน.ต าบล 4 ต าบล - - 8,000   

รวม  4   8,000 



ปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 

(จ าแนกตามโครงการรวม) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

1.หน่วยงาน         ส านักงานกศน.จังหวัดเลย 

 2.สอดคล้อง ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธกิาร ขอ้ 2,4,3 /ยุทธศาสตร์ข้อที ่1 , 3, 4 และภารกิจตอ่เนื่อง ข้อที่ 1/ วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย E 

(THAILOEI 4.0) 

 

3. ชื่องาน/โครงการ การจัดการศึกษาและการเรียนรู้ 
 

7.เป้าหมาย 
ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน หน่วย 

ผู้ด้อย พลาด และขาด
โอกาสทางการศึกษา
อาย ุ15-59 ปี 
ระดับประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

 
 
 

125 
373 
521 

 
 
 

คน 
คน 
คน 

ผู้ไม่รู้หนังสือ 16 คน 

รวมทั้งสิ้น 1,035 คน 

 

 

4. วัตถุประสงค ์:เพื่อ 
1)สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบตั้งแต่ปฐมวัยจน
จบการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยด าเนินการให้ผู้เรียนได้รับ
การสนับสนุนค่าจัดซื้อต าราเรียน ค่าจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน และค่าเล่าเรียนอย่างทั่วถึงและเพียงพอ
เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับการศึกษาที่มีคุณภาพโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย 
2) จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้ด้อย พลาด และขาดโอกาสทาง
การศึกษา ทั้งระบบการให้บริการ ระบบการเรียนการ
สอน ระบบการวัดและประเมินผลการเรียน ผ่านการ
เรียนแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง การพบกลุ่ม และการเรียน
แบบช้ันเรียน  
3) จัดให้มีการประเมินเพื่อเทียบระดับการศึกษา และการ
เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ที่มีความโปร่งใส 
ยุติธรรม ตรวจสอบได้ มีมาตรฐานตามที่ก าหนด และ
สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
4) ส่งเสริมให้ผู้ เรียนต้องเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อด าเนินกิจกรรมเสริมสร้างความ
สามัคคี  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่ อง และส่งเสริมการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข เช่น กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุว
กาชาด กิจกรรมจิตอาสา การจัดตั้งชมรม/ชุมนุม และ
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนน ากิจกรรมการบ าเพ็ญประโยชน์
อื่นๆนอกหลักสูตร มาใช้เพิ่มช่ัวโมงกิจกรรมให้ผู้เรียนจบ
ตามหลักสูตรได้ 
5) จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มอัตราการรู้หนังสือให้คนไทยให้
สามารถอ่านออกเขียนได้ โดยใช้หลักสูตรการรู้หนังสือ
ไทย พุทธศักราช 2557 ของส านักงาน กศน. และสื่อที่
เหมาะสมกับสภาพและพื้นทีข่องกลุ่มเป้าหมาย   
 

 

5. กจิกรรมหลัก 
1)จัดการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
2) จัดการจัดการศึกษาส าหรับผู้ไมรู่้
หนังสือ  
3) จัดการจัดการเทียบระดับการศกึษา 
4) จัดการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
5) การตดิตามประเมินผล 
6) การสรุป รายงานผลการด าเนินงาน 

6. งบประมาณ  
งบอุดหนุน   จ านวน. 1,116,280  บาท 
ผลผลิตที่  4 จ านวน      88,000  บาท 
 รวมทั้งสิ้น  35,439,813  บาท 
งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

อุดหนุน 
ผลผลิตที่ 4 

279,070 279,070 
4,400 

279,070 
4,400 

279,070 

รวมทั้งสิ้น 279,070 283,470 283,470 279,070 

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
-ช่ือ-สกุล..นางลัดดาวัลย์  แสงขาว 
นางสาวภณดิา  ทองเทียม 
 
โทรศัพท์   042- 871075 
โทรสาร   042- 871075 

 
 

 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
กศน.อ าเภอภูกระดึง 

8.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
1. จ านวนผู้เรียนเป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว ้
2.ร้อยละของผูเ้รียนที่เข้ารับการศกึษา 
3.ร้อยละของผูเ้รียนที่จบหลักสูตร 
4. ความเหมาะสมของสถานท่ี/สื่อ/สิ่ง
อ านวยความสะดวก 
5.ร้อยละของผูเ้รียนทีส่ามารถน าความรู้
ไปใช้ในการศึกษาต่อหรือพัฒนาคณุภาพ
ชีวิต 
6.ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 

 

กศน.-กผ-02 



1.การจัดการศึกษาและการเรียนรู้ 
 
2.สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการด าเนินงาน กศน.  
 1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
 1.1 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ รัชกาลที่ 10 
 1.2 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ปลูกฝังคุณธรรม สร้างวินัย จิตสาธารณะ และอุดมการณ์ความยึดมั่น
ในสถาบันหลักของชาติ รวมทั้งการมีจิตอาสา ผ่านกิจกรรมลูกเสือ กศน. และกิจกรรมอ่ืนๆตลอดจนสนับสนุนให้มีการ
จัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร 
 3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีคุณภาพ 
 3.3 ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบ “สะเต็มศึกษา” (STEM Education) ส าหรับนักศึกษาและ
ประชาชน โดยบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ควบคู่กับเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เพ่ือ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน พัฒนาทักษะชีวิตสู่การประกอบอาชีพ 
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 41. ส่งเสริมการน าระบบคูปองการศึกษา มาใช้เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ 
 4.2 สร้างกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบ E-learning MOOCที่ใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการเรียนรู้ 
เพ่ือเป็นการสร้างและขยายโอกาสในการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้สะดวก รวดเร็ว ตรงตามความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ 
          4.4 ยกระดับการศึกษาให้กลุ่มเป้าหมายกองประจ าการให้จบการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ภารกิจต่อเนื่อง 
 1.ด้านการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ 
  1.1 การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   1) สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โดยด าเนินการให้ผู้เรียนได้รับการสนับสนุนค่าจัดซื้อต าราเรียน ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และ 
ค่าเล่าเรียนอย่างทั่วถึงและเพียงพอเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการรับการศึกษาที่มีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
   2) จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้ด้อย พลาด และขาดโอกาส
ทางการศึกษา ทั้งระบบการให้บริการ ระบบการเรียนการสอน ระบบการวัดและประเมินผลการเรียน ผ่านการเรียนแบบ
เรียนรู้ด้วยตนเอง การพบกลุ่ม การเรียนแบบชั้นเรียน และการจัดการศึกษาทางไกล 
  
3.หลักการและเหตุผล 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 49 บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับ
การศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายและพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 มาตรา 10 การจัดการศึกษาต้องจัดให้ บุคคล มีสิทธิ และโอกาส เสมอกันในการรับ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า12 ปีที่รัฐต้องจัดให้ อย่างทั่วถึงและ มีคุณภาพโดย ไม่เก็บค่าใช้จ่าย  ประกอบกับ
นโยบายเร่งด่วน ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปี 2555 ข้อ 3.เร่งรัดจัดการศึกษา
นอกระบบตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือยกระดับการศึกษาให้กับประชาชน และข้อ 4เร่งรัดการ
จัดระบบความรู้เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาการอ่านของผู้เรียนและประชาชนเพ่ือให้การจัดการศึกษาของ

http://www.tamanoon.com/tamanoon50/Section/section49.htm


ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูกระดึงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงได้จัดท าโครงการนี้
ขึ้น 
4.วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ประชาชนผู้ผู้ด้อย /พลาด โอกาสทางการศึกษารวมทั้งประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษา อย่างเท่า
เทียมและทั่วถึง 

 
5.เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  นักศึกษา กศน.อ าเภอภูกระดึง  รวมทั้งสิ้น จ านวน  1,038 คน 
 เชิงคุณภาพ 
  ผู้เรียนที่จบการศึกษาน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน เช่น ศึกษาต่อ 
6.วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
เป้าหมาย 

( Output )
ย่อยๆ 

พ้ืนที่
ด าเนินการ 

ระยะเวลา 
งบ 

ประมาณ 

1.การจัดการศึกษา
นอกระบบระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ระดับประถม ม.ต้น 
ม.ปลาย 
 
 
 
 
 
 

1.เพื่อให้ประชาชนผู้ผู้
ด้อย /พลาด โอกาส
ทางการศึกษารวมทั้ง
ประชาชนได้รับโอกาส
ทางการศึกษา อย่างเท่า
เทียมและทั่วถึง 
 

-กลุ่ม
ประชาชนที่ผู้
ด้อย ขาด/
พลาดโอกาส
ทางการศึกษา 
 
 
 
 

  1,038 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ าเภอ 
ภูกระดึง 

ต.ค. 2560 -
ก.ย.2561 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
7.วงเงินงบประมาณท้ังโครงการ 
 ใช้งบประมาณแผนงาน : บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งบอุดหนุน รหัสงบประมาณ
2000229016500019  แหล่งของเงิน6111410 ค่าจัดการเรียนการสอน จ านวนเงินทั้งสิ้น  1,116,280 บาท  
 
 
 



 
 
 
8.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก ไตรมาส 1 
ต.ค.-ธ.ค. 2560 

ไตรมาส 2 
ม.ค.-มี.ค. 2562 

ไตรมาส 3 
เม.ย.-มิ.ย. 2562 

ไตรมาส 4 
ก.ค.-ก.ย. 2562 

ด าเนินการตาม
โครงการ 
1.การจัดการศึกษา
นอกระบบระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ระดับประถม ม.ต้น 
ม.ปลาย 
 
 

279,070 283,470 283,470 279,070 

 
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 - เจ้าหน้าที่งานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 - ครูอาสาสมัคร กศน. 
 - ครู กศน.ต าบล/ครูศูนย์การเรียนชุมชน 
 - ครูประจ ากลุ่ม 
10.เครือข่าย 
 - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ี 
 - ผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน 
 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
 
11.โครงการที่เกี่ยวข้อง 
- โครงการการศึกษาตามอัธยาศัย 
- โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตลอดชีวิต 
- โครงส่งเสริมการจัดการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่าย 
 
12.ผลลัพธ์ 
ผู้เรียนที่จบการศึกษาน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน เช่น ศึกษาต่อ แก้ปัญหาของตนเองและชุมชน 
 
13.ตังชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัดผลผลิต 
มีผู้เรียนเข้าศึกษาตามหลักสูตรและจบตามเกณฑ์และระยะเวลาที่สถานศึกษาก าหนด 
ตัวชี้วัดผลลัพธ ์



ร้อยละ 80 ของผู้เรียนน าความรู้ ประสบการณ์จากการเรียนไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของตนเองและน าไปศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 

 
14. การติดตามประเมินโครงการ 
- แบบทดสอบ/ข้อสอบ 
-แบบติดตามผู้เรียน 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 

(จ าแนกตามโครงการรวม) 
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1.หน่วยงาน         �ส านักงานกศน.จังหวัดเลย 

 2.สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ข้อท่ี 1 ,3, 4 และภารกิจต่อเนื่อง ข้อท่ี 1 /วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย T,A,I,L 

 3. ชื่องาน/โครงการการศึกษาต่อเนื่อง 

 
7.เป้าหมาย 
ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จ านวน หน่วย 

ประชาชนทั่วไป 
1) ศูนย์ฝึกอาชพีชุมชน 
- 1 อ าเภอ 1 อาชีพ 
- กลุ่มสนใจ 
- ชั้นเรียนวิชาชีพ 
2) พัฒนาทักษะชีวิต 
3) พัฒนาสังคมและ
ชุมชน 
4) เศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

52 
122 
96 

180 
 

120 
72 

 
 

คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
 

คน 
รวมทั้งสิ้น 642 คน 

 

 

4. วัตถุประสงค ์:เพื่อ 
1) จัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานท าอย่างยั่งยืน โดยให้
ความส าคัญกับการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานท า และ
อาชีพท่ีสอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียนและศักยภาพของ
แต่ละพื้นท่ี  
2) จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตให้กับทุกกลุ่มเป้าหมาย 
โดยจัดกิจกรรมการศึกษาในรูปแบบต่างๆ อาทิ ค่ายพัฒนา
ทั กษะชี วิ ต   การจั ดตั้ งชมรม/ชุ ม นุ ม  การส่ งเสริ ม
ความสามารถพิเศษต่างๆ ท่ีมุ่งเน้นให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการชีวิตของตนเองให้
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีคุณธรรมจริยธรรม รวมท้ัง
สามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และ
ชุมชน 
3) จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โดยใช้หลักสูตร
และการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการในรูปแบบของ
การฝึกอบรม  การเรียนทางไกล การประชุม สัมมนา การจัด
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การจัดกิจกรรมจิตอาสา การสร้าง
ชุ มชนนั กปฏิ บั ติ  และรูปแบบอื่ นๆ ท่ี เหมาะสมกั บ
กลุ่มเป้าหมาย และบริบทของชุมชนแต่ละพื้นท่ี โดยเน้นการ
ด าเนินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การสร้าง
จิตส านึกความเป็นประชาธิปไตย ความเป็นพลเมืองดี การ
บ าเพ็ญประโยชน์ การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
4) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตส านึกและวินัยใน
ชุมชน เช่น การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในชุมชน การ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน 
การจัดกิจกรรมจิตอาสาศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจ าต าบล 
5) จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตส าหรับคนพิการอย่าง
มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของแต่ละ
บุคคล และมีทักษะการด ารงชีวิตตลอดจนสามารถประกอบ
อาชีพพ่ึงพาตนเองได้เต็มศักยภาพอย่างมีศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ัง
สร้างความตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้ด้อยโอกาส
ให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

 
 

 

5. กิจกรรมหลัก 
1) จัดกิจกรรมศูนย์ฝกึอาชพีชุมชน  
2) การจัดการศึกษาเพือ่พัฒนาทักษะชีวติ 
3) การจัดการศึกษาเพือ่พัฒนาสังคมและชุมชน 
4)การจัดการศึกษาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
5) การติดตามประเมินผล 
6) การสรุป รายงานผลการด าเนินงาน 

6. งบประมาณ  
งบรายจ่ายอ่ืน  จ านวน  218,086 บาท 
ผลผลิตที่  4  จ านวน   85,786  บาท 
รวมทั้งสิ้น     จ านวน  บาท 

งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
- 1 อ าเภอ 1 อาชีพ 
- กลุ่มสนใจ 
- ชั้นเรียนวิชาชีพ 

 
 

 
23,143 
42,700 
43,200 

 
23,143 
42,700 
43,200 

 

พัฒนาทักษะชวีิต  9,833 9,833  

พัฒนาสังคมและ
ชุมชน 

 22,800 22,800  

เศรษฐกิจพอเพียง  10,260 10,260  

รวมทั้งสิ้น 1,996,875 1,938,937 2,014,875 1,996,875 

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
-ช่ือ-สกุล  นางวิลาวณัย์  แซ่อัง  
โทรศัพท์    
โทรสาร    

 
 

 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
กศน.อ าเภอภูกระดึง 

8.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
1. จ านวนผู้เรียนเป็นไปตามเป้าหมายท่ี
ก าหนดไว้ 
2.ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้ารับการศึกษา 
3.ร้อยละของผู้เรียนท่ีจบหลักสูตร 
4. ความเหมาะสมของสถานท่ี/สื่อ/สิ่ง
อ านวยความสะดวก 
5.ร้อยละของผู้เรียนท่ีสามารถน าความรู้ไป
ใช้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
6.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 
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1.โครงการ การศึกษาต่อเนื่อง 

 
2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ข้อที่ 1.1. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคนให้คุณภาพ ข้อที่ 1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ด้านส่งเสริมและจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมข้อ 1, 2 และ 3 
3. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551  ให้ไว้  ณ วันที ่  19 
กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2551 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบบันี ้ คือ โดยที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแหง่ชาติมี
หลักการจัดการศกึษาให้เป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรบั ประชาชน และให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้มีส่วนร่วมในการ
จดัการศึกษา รวมทัง้สถานศึกษาอาจจัดการศกึษาในระบบ การศึกษานอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัย รูปแบบ
ใดรปูแบบหนึ่งหรือทัง้สามรูปแบบก็ได้ โดยเป็นการผสมผสานระหว่างการศึกษาทัง้สามรูปแบบ เพ่ือให้สามารถพัฒนา 
การศึกษาและคณุภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากกลไกและการด าเนินการ เกีย่วกบัการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยยังไมมี่กฎหมายเฉพาะรองรับ  ดังนั้นเพือ่ให้เป็นไปตามแนวทางและ
เป้าหมายดังกล่าว จึงสมควรให้มีกฎหมายเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศยั ให้เป็นไปอย่างมรีะบบและต่อเนื่อง มีการบริหารและจัดการศกึษาทีมี่ประสิทธิภาพเพ่ือท าให้ประชาชนได้มี
โอกาสเรียนรู้และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนได้ตามศักยภาพเปน็สังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญา     อันจะ
มีผลในการพัฒนาก าลังคนและประเทศชาติให้เจริญกา้วหน้าต่อไป 

    กระทรวงศึกษาธิการได้ปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษาต่อเนื่อง พ.ศ. 2554 ประกาศ ณ วันที ่ 5 
กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เพ่ือประโยชนในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้บุคคลได้รบัการศกึษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอย่างทั่วถงึและมีคุณภาพตามกฎหมายว่าด้วยการศกึษาแห่งชาติและทนต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลได้รบัการศกึษาต่อเนื่องตลอดชีวิต ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษา
แห่งชาติและภาคเครอืขา่ยทุกภาคส่วนสังคมมสี่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 อาศยัอ านาจตามความใน มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 กระทรวงศึกษาธิการจงึวางระเบยีบไว้ดังนี้ระเบยีบนี้เรียกว่า “ระเบยีบ
กระทรวงศกึษาธิการ ว่าด้วย การจัดการศึกษาต่อเนื่อง พ.ศ.2554”   โดยไดก้ าหนดจุดมุ่งหมายส าคัญในการพัฒนาคน
ไทย ให้ไดร้บัการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต ทั้งด้าน
ประชากร การเมืองการปกครอง สังคม เศรษฐกจิ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการเชื่อมโยงสังคม
เศรษฐกจิภูมิภาคเอเชีย ระดับภูมิภาคและระดับโลก จึงจ าเป็นทีจ่ะต้องจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้กลุม่เปา้หมาย
ประชาชนไดร้บัการเรียนรู้ทีส่อดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ทัง้ดา้นการพัฒนาอาชีพ การพัฒนาทักษะชีวติ และ
การพัฒนาสังคมและชุมชน ซ่ึงจ าเป็นต้องใช้วิธีการและรูปแบบที่หลากหลาย ตามความต้องการและความสนใจของ
ประชาชนทุกกลุ่มช่วงวัย โดยเน้นกระบวนการคิดเพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน ตามหลักปรชัญาคดิเป็นและหลัก
ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง  

4.วัตถุประสงค์ 
 4.1 จัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท าอย่างยั่งยืน โดยให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงาน
ท า และอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียนและศักยภาพของแต่ละพ้ืนที่  



 4.2 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตให้กับทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยจัดกิจกรรมการศึกษาในรูปแบบต่างๆ อาทิ 
ค่ายพัฒนาทักษะชีวิต  การจัดตั้งชมรม/ชุมนุม การส่งเสริมความสามารถพิเศษต่างๆ ที่มุ่งเน้นให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมีความรู้
ความสามารถในการบริหารจัดการชีวิตของตนเองให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งสามารถใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชน 
 4.3 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน โดยใช้หลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการใน
รูปแบบของการฝึกอบรม  การเรียนทางไกล การประชุม สัมมนา การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การจัดกิจกรรมจิตอาสา การ
สร้างชุมชนนักปฏิบัติ และรูปแบบอ่ืนๆ ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และบริบทของชุมชนแต่ละพ้ืนที่ โดยเน้นการด าเนิน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างจิตส านึกความเป็นประชาธิปไตย ความเป็นพลเมืองดี การบ าเพ็ญประโยชน์ 
การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 4.4 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างจิตส านึกและวินัยในชุมชน เช่น การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใน
ชุมชน การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน การจัดกิจกรรมจิตอาสาศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจ าต าบล 
 4.5 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตส าหรับคนพิการอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษ
ของแต่ละบุคคล และมีทักษะการด ารงชีวิตตลอดจนสามารถประกอบอาชีพพ่ึงพาตนเองได้เต็มศักยภาพอย่างมีศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้ด้อยโอกาส
ให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
 
5.เป้าหมายการด าเนินงาน 

5.1เชิงปริมาณ 
  - ประชาชนทั่วไปในเขตพ้ืนที่อ าเภอภูกระดึง จ านวน  642 คน 

5.2เชิงคุณภาพ 
 - ประชาชนทั่วไปมีความรู้และประสบการณ์ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น น าไปปรับใช้ในการด าเนิน
ชีวิตปัจจุบัน และด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.วิธีด าเนินงาน 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วัตถุประสงค์ กลุ่ม 

เป้าหมาย 
เป้าหมาย พ้ืนที่

ด าเนินการ 
ระยะเวลา งบประมาณ 

1.จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพ
ชุมชน 
 กลุ่มสนใจ(ไม่เกิน 30 ซม.) 
      ชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ซม. 
ขึ้นไป 
    ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 1 
อ าเภอ 1 อาชีพ 
 
2. การจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาทักษะชีวิต 
    
3. การจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาสังคมและชุมชน 
       
4. การจัดการศึกษาการ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

1.จัดการศึกษา
อาชีพเพ่ือการมี
งานท าอย่างยั่งยืน 
โดยให้ความส าคัญ
กับการจัด
การศึกษาอาชีพ
เพ่ือการมีงานท า 
และอาชีพที่
สอดคล้องกับ
ศักยภาพของ
ผู้เรียนและ
ศักยภาพของแต่
ละพ้ืนที่  
2. จัดการศึกษา
เพ่ือพัฒนาทักษะ
ชีวิตให้กับทุก
กลุ่มเป้าหมาย โดย
จัดกิจกรรม
การศึกษาใน
รูปแบบต่างๆ อาทิ 
ค่ายพัฒนาทักษะ
ชีวิต  การจัดตั้ง
ชมรม/ชุมนุม การ
ส่งเสริม
ความสามารถ
พิเศษต่างๆ ที่
มุ่งเน้นให้ทุก
กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้
ความสามารถใน
การบริหารจัดการ
ชีวิตของตนเองให้
อยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข มี

ประชาชนใน
เขตพ้ืนที่ 
อ าเภอ 

ภูกระดึง 

642 คน เขตพ้ืนที่ 
 อ าเภอภู
กระดึง 

จังหวัดเลย 
(กศน. ต าบล 

4 ต าบล) 

วันที่ 1 
ตุลาคม 

2561 ถึง 
วันที่ 30
กันยายน 
2562 

 



คุณธรรมจริยธรรม 
รวมทั้งสามารถใช้
เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ต่อ
ตนเอง ครอบครัว 
และชุมชน 
3. จัดการศึกษา
เพ่ือพัฒนาสังคม
และชุมชน โดยใช้
หลักสูตรและการ
จัดกระบวนการ
เรียนรู้แบบบูรณา
การในรูปแบบของ
การฝึกอบรม  การ
เรียนทางไกล การ
ประชุม สัมมนา 
การจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
การจัดกิจกรรมจิต
อาสา การสร้าง
ชุมชนนักปฏิบัติ 
และรูปแบบอ่ืนๆ 
ที่เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย 
และบริบทของ
ชุมชนแต่ละพ้ืนที่ 
โดยเน้นการด าเนิน
ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง การสร้าง
จิตส านึกความเป็น
ประชาธิปไตย 
ความเป็นพลเมือง
ดี การบ าเพ็ญ
ประโยชน์ การ
อนุรักษ์พลังงาน 
ทรัพยากรธรรม 



ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
4. ส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้เพ่ือ
สร้างจิตส านึกและ
วินัยในชุมชน เช่น 
การส่งเสริม
คุณธรรมและ
จริยธรรมในชุมชน 
การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการขยะ
มูลฝอยของชุมชน 
การจัดกิจกรรมจิต
อาสาศูนย์เรียนรู้
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
และเกษตรทฤษฎี
ใหม่ประจ าต าบล 
 

 
7.วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 
  เบิกจ่ายจากงบแผนงาน:พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการ
การศึกษานอกระบบ งบด าเนินงานรหัสงบประมาณ200239004000000 แหล่งของเงิน 6211200เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดกิจกรรม การจัดการศึกษาต่อเนื่อง  จ านวนเงิน 303,872  บาท  

 

8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

การจัดกิจกรรม
การเรียนรู ้

ไตรมาส 1 
(ต.ค. –ธ.ค.2561) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.–มี.ค.2562) 

ไตรมาส3 
(เม.ย.–มิ.ย.2562) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค. – ก.ย. 

2562) 
1.กิจกรรมศูนย์ฝึกอาชพี
ชุมชน 
 กลุ่มสนใจ(ไม่เกิน 30 
ซม.) 
  ชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ซม. 
ขึ้นไป 
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 1 
อ าเภอ 1 อาชีพ 
    
 

 
 

 
 

42,700 
                      
                     43,200 
                                         
                     23,143 
 
 
 

  



2. การจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาทักษะชวีิต 
    
3. การจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาสังคมและชุมชน 
 
4. การจัดการศึกษาการ
เรียนรูต้ามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

9,833 
 
 

22,800 
 
 

10,260 
 
 

 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานการศึกษาต่อเนื่อง (กศน.อ าเภอภูกระดึง) 
10.  เครือข่าย 

10.1 หน่ายงานราชการที่เกี่ยวข้อง  
10.2 อาสาสมัคร กศน. 
10.3ผู้น าชุมชน 
10.4 องค์การปกครองท้องถิ่น 

11. โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
  11.1 โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  11.2 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 
  11.3 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 
  11.4 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ  
12. ผลลัพธ์ 
 ประชาชนทั่วไปมีความรู้และประสบการณ์ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น น าไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิต
ปัจจุบัน และด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
 

13.  ตัวชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 
 13.1 ผลผลิต    

- ประชาชนในเขตพ้ืนที่อ าเภอภูกระดึงจ านวน   642  คน มีความรู้และประสบการณ์ สามารถพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้ดีขึ้น น าไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตปัจจุบัน และด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

13.2 ผลลัพธ์  
13.2.1. จ านวนผู้เรียนเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
13.2.2.ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ารับการศึกษา 
13.2.3.ร้อยละของผู้เรียนที่จบหลักสูตร 
13.2.4. ความเหมาะสมของสถานที่/สื่อ/สิ่งอ านวยความสะดวก 
13.2.5.ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถน าความรู้ไปใช้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
13.2.6.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 

14. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 14.1  พิจารณาจากจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 14.2  ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน  

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 

(จ าแนกตามโครงการรวม) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1.หน่วยงาน         �ส านักงานกศน.จังหวัดเลย 

 
2.สอดคล้อง ตามข้อสั่งการของรฐัมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 4,5  ยุทธศาสตร์ข้อที่ 1 ,3, 4 และภารกิจต่อเนื่อง ข้อท่ี 1  

 3. ชื่องาน/โครงการการศึกษาตามอัธยาศัย 

 
7.เป้าหมาย 
ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จ านวน หน่วย 

1) กศน.ต าบล(สร้างใหม่) 
2) กศน.ต าบลอื่นๆ 
3) ห้องสมุดประชาชน 
4) อาสาสมัครส่งเสริมการ
อ่าน 
5) ประชาชนทั่วไป 
6) บ้านหนังสือชุมชน 
7) ครอบครัว 
 
8) ภาคีเครือข่าย 

2 
2 
1 

108 
 

500 
54 

400 
 

30 

แห่ง 
แห่ง 
แห่ง 
คน 
 

คน 
แห่ง 

ครอบ
ครัว 
% 

รวมทั้งสิ้น 

1,097 แห่ง
คน 

ครอบ
ครัว 

 

 

4. วัตถุประสงค ์:เพื่อ 
1) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในระดับ
ต าบล เพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ และจัดกิจกรรม
เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ในชุมชนได้อย่างทั่วถึง 
2) ก าหนดให้การอ่านเป็นวาระจังหวัด 
3) จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังนิสัยรัก
การอ่านเพิ่ม ขยายกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชิงรุกใน
ชุมชน และพัฒนาความสามารถในการอ่านและ
ศักยภาพการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
4) ส่งเสริมให้มีการสร้างบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการอ่านให้เกิดขึ้นในสังคมไทยโดยสนับสนุน
การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง
และทั่วถึง เช่น พัฒนาห้องสมุดประชาชนทุกแห่งให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน การใช้ระบบ
เช่ือมโยงแหล่งเรียนรู้และการพัฒนาระบบหนังสือ
ผ่าน QR Code ส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัคร
ส่งเสริมการอ่าน การสร้างเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน 
จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์เพื่อส่งเสริม
การอ่านและการเรียนรู้ที่หลากหลายออกให้บริการ
ประชาชนในพื้นที่ ต่างๆ อย่างทั่ วถึง สม่ าเสมอ 
รวมทั้งเสริมสร้างความพร้อมในด้านสื่ออุปกรณ์ เพื่อ
สนับสนุนการอ่าน และการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
การอ่านอย่างหลากหลาย 
5) ส่ งเสริมสนับสนุ นให้ ภาคี เครือข่ ายร่วมจั ด
สนั บ สนุ น การอ่ าน  เช่ น  ใน โรงงาน  สถาน
ประกอบการ โรงพยาบาล ฯลฯ 

5. กิจกรรมหลัก 
1) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ กศน.ต าบล และร่วมกับภาคี
เครือข่ายเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมส่งเสริมการอ่าน 
2) กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
  - จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในห้องสมุดและ
พัฒนาห้องสมุดประชาชน 
- จัดมุดเด็กปฐมวัยในห้องสมุด 
- จัดกจิกรรมครอบครัวรักการอ่าน 
- ห้องสมุดชาวตลาด 
  - รถโมบายเคลื่อนที ่
  - ใช้ระบบเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้และจดัท าสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์
  - บ้านหนังสือชุมชน 
  - อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน 
  - ส ารวจ/วิจยัผลการด าเนินงานด้านการส่งเสริม
การอ่าน   

6. งบประมาณ  
ผลผลิตที่  5    จ านวน  บาท 

งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
กศน.ต าบล(สร้างใหม่)     

หนังสือพิมพ์ กศน.
ต าบล 

    

ห้องสมุดประชาชน     

รวมทั้งสิ้น     

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
นางอารีพร  หลา้สีดา 
-ชื่อ-สกุล  โทรศัพท ์   
โทรสาร    

 
 

 

9. พื้นที่ด าเนินการ 
กศน.อ าเภอ  1  แห่ง 
กศน.ต าบล    4  แห่ง 
ห้องสมุดประชาชน   1 แห่ง 

8.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
1. จ านวนผู้รับบริการเป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว ้
2. ความเหมาะสมของสถานที่/สื่อ/สิ่งอ านวย
ความสะดวก 
3.ร้อยละของผู้รับบริการที่สามารถน าความรู้ไป
ใช้หรือพัฒนาคุณภาพชวีิต 
4.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดีขึ้นไป 

กศน.-กผ-02 



1. ชื่อโครงการ  การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย อบรมสัมมนาอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน  ประจ าปี 2562 

2. สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น ปีงบประมาณ 2562 
นโยบายเร่งด่วนเพ่ือร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพคนให้มีคุณภาพ    เพ่ิมอัตราการอ่านของประชาชน โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในรูปแบบต่างๆ เช่น 
อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดประชาชน บ้านหนังสือชุมชน ห้องสมุดเคลื่อนที่ เพ่ือพัฒนาให้ประชาชนมี
ความสามารถในระดับอ่านคล่อง เข้าใจความ คิดวิเคราะห์พ้ืนฐาน และสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและทัน
เหตุการณ์ รวมทั้งน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติจริงในชีวิตประจ าวัน 
3. สอดคล้องมาตรฐานตัวบ่งชี้   

กศน  : ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การศึกษาตามอัธยาศัย 
1) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในระดับต าบล เพ่ือการถ่ายทอดองค์ความรู้ และจัด

กิจกรรมเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ในชุมชนได้อย่างทั่วถึง 
2) จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน และพัฒนาความสามารถในการอ่านและ

ศักยภาพการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
3) ส่งเสริมให้มีการสร้างบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการอ่านให้เกิดขึ้นในสังคมไทย โดย

สนับสนุนการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางและทั่วถึง เช่น พัฒนาห้องสมุดประชาชนทุกแห่งให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน การสร้างเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน 
จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์เพ่ือส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ที่หลากหลายออกให้บริการประชาชนใน
พ้ืนที่ต่าง ๆ อย่างทั่วถึงสม่ าเสมอ รวมทั้งเสริมสร้างความพร้อมในด้านสื่ออุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุนการอ่าน และการจัด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านอย่างหลากหลาย 
 

4. หลักการและเหตุผล 
ประเทศไทยให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้มาเป็นระยะเวลานาน มีหน่วยงานทั้ง

ภาครัฐบาลและเอกชนจัดกิจกรรมเกี่ยวกับหนังสือและการรณรงค์ส่งเสริมการอ่าน รัฐบาลมีการก าหนดนโยบายด้าน
การอ่านอย่างต่อเนือง ทั้งจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ตลอดจนนโยบายด้านการศึกษา ได้แก่ นโยบายในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552 -
2561) และการก าหนดทศวรรษแห่งการอ่าน (พ.ศ.2552-2561) ตามคณะรัฐมนตรีมีมติให้ปี พ.ศ.2552-2561 เป็น
ทศวรรษแห่งการอ่าน เพ่ือการพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน  

การอ่านหนังสือเป็นการพัฒนาตนเองและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นมากในการพัฒนาคน
และพัฒนาสังคม  การอ่านหนังสือของคนไทยเป็นกิจกรรมที่ไม่แพร่หลายแม้ในหมู่ผู้รู้หนังสือแล้วโดยเฉพาะการอ่าน
หนังสือที่ดีและมีสาระยิ่งมีน้อยขึ้นไปอีก สาเหตุมีอยู่หลายประการ นับตั้งแต่การขาดแคลนหนังสือที่ดีและตรงกับความ
ต้องการของผู้อ่าน การขาดแคลนแหล่งหนังสือที่จะยืมอ่านได้  ไปจนถึงการดึงความสนใจและการแย่งเวลาของสื่ออ่ืนๆ 
เช่น โทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียงฯลฯ วิทยุกระจายเสียง รวมทั้งขาดการชักจูง การกระตุ้น และมีนิสัย รักการอ่านทั้งใน
และนอกโรงเรียน  เมื่อเทียบกับความเพลิดเพลินและการได้ฟังได้รู้เห็นเรื่องต่างๆจากโทรทัศน์ และวิทยุกระจายเสียง
แล้ว  การอ่านหนังสือเพ่ือวัตถุประสงค์ดังกล่าวต้องใช้ความพยายามมากกว่า และต้องมีทักษะในการอ่าน ถ้าจะให้การ
อ่านหนังเกิดเป็นนิสัยจ าเป็นต้องมีการปลูกฝังและชักชวนให้เกิด ความสนใจการอ่านอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ   

 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูกระดึง ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของ
การอ่านที่เป็นจุดบ่มเพาะและสร้างนิสัยรักการอ่านที่เกิดขึ้นในชุมชน จึงได้จัดท าโครงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยขึ้น 



เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมการอ่านที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยมีห้องสมุดประชาชนและกศน.ต าบล บ้านหนังสือชุมชน 
อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการเสริมสร้างการรักการอ่านในชุมชน ตลอดจนเสริมสร้างภาคี
เครือข่ายให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของชุมชนได้อย่างยั่งยืน 

  
5. วัตถุประสงค์ 

1) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในระดับต าบล เพ่ือการถ่ายทอดองค์ความรู้ และจัดกิจกรรมเพ่ือ
เผยแพร่องค์ความรู้ในชุมชนได้อย่างทั่วถึง 

2) ก าหนดให้การอ่านเป็นวาระจังหวัด 
3) จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังนิสัยรักการอ่านเพ่ิม ขยายกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชิงรุกใน

ชุมชน และพัฒนาความสามารถในการอ่านและศักยภาพการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
4) ส่งเสริมให้มีการสร้างบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการอ่านให้เกิดขึ้นในสังคมไทยโดยสนับสนุนการ

พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางและทั่วถึง เช่น พัฒนาห้องสมุดประชาชนทุกแห่งให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ตลอดชีวิตของชุมชน การใช้ระบบเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้และการพัฒนาระบบหนังสือผ่าน QR Code ส่งเสริมและ
สนับสนุนอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน การสร้างเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์เพ่ือ
ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ที่หลากหลายออกให้บริการประชาชนในพ้ืนที่ต่างๆ อย่างทั่ วถึง สม่ าเสมอ รวมทั้ง
เสริมสร้างความพร้อมในด้านสื่ออุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุนการอ่าน และการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอ่านอย่าง
หลากหลาย 

5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายร่วมจัดสนับสนุนการอ่าน เช่น ในโรงงาน สถานประกอบการ 
โรงพยาบาล ฯลฯ 
 
5. เป้าหมาย    

5.1 เชิงปริมาณ  
 1. นักศึกษา กศน.อ าเภอภูกระดึง ที่เป็นอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน  จ านวน  108  คน 
5.2 เชิงคุณภาพ 

  - ร้อยละ 80  กศน.ต าบล บ้านหนังสือชุมชน อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน 
มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการอ่านและสร้างชุมชนรักการอ่านเพิ่มขึ้น  

 

 

 

 

 

 



6. วิธีด าเนินการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้า 
หมาย 

 
เป้าหมาย 

 

พื้นที่
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบ 
ประมาณ 

อบรมสัมมนา

อาสาสมัคร

ส่งเสริมการอ่าน  

ประจ าปี 2562 

1. เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้

อาสาสมัคร มีนิสัยรักการอ่าน รู้จัก

ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวเอง เกิด

ความรู้อันเป็นรากฐานในการ

ค้นคว้าวิจัยสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 

สร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกัน 

ระหว่างอาสาสมัครกับ ชาวบ้านใน

ชุมชน ครูกศน.อ าเภอภูกระดึง และ

กลุ่มอาสาสมัครประชาชนและ กศน.

ต าบลเป็นกลไกขับเคลื่อน 

   

นักศึกษา กศน.
อ าเภอภูกระดึง  

- นักศึกษา กศน.
อ าเภอภูกระดึงท่ี
เป็นอาสาสมัคร 
จ านวน  108 คน 
 

กศน.อ าเภอ 
ภูกระดึง 
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2561 

 

 

 

 

 

 
7. งบประมาณ 

-  โดยขอเบิกจ่ายจากเงิน  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน

การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รหัสงบประมาณ 2000233016500556 แหล่งของเงิน 

6211410  งบเงินอุดหนุน ค่าจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เป็นเงิน  12,960 บาท (หนึ่งหม่ืนสองพันเก้าร้อยหกสิบบาท

ถ้วน) โดยมีรายจ่ายดังนี้ 

1.ค่าอาหาร จ านวน 108 คนๆละ 70 บาท            รวม  7,560  บาท 
 2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 108  คนๆละ 25 บาทจ านวน 2 มื้อ    รวม 5,400   บาท 

                          รวมทั้งสิ้น  12,960    บาท 
                    (หนึ่งหม่ืนสองพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)                                                                    
หมายเหตุ.....ทุกรายการถั่วเฉลี่ยตามท่ีจ่ายจริง 

 
8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 9.1  กศน.อ าเภอภูกระดึง 

กิจกรรมหลัก 
ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.-ธ.ค.61) 
ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.-มี.ค.62) 
ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย-มิ.ย.62) 
ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.-ก.ย.62) 
อบรมสัมมนาอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน  

ประจ าปี 2562 

/ - - - 



 
10. เครือข่าย 
 10.1 ปกครองอ าเภอภูกระดึง 
 10.2 ท้องถิ่นอ าเภอภูกระดึง 
 10.3  สาธารณสุขอ าเภอภูกระดึง 
11. โครงการที่เกี่ยวข้อง 
 11.1 โครงการส่งเสริมการอ่านในบ้านหนังสือชุมชน 
 11.2 โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชน ประจ าปี 2562 
12. ผลลัพธ์ (Outcome) 

 - ร้อยละ 80 ห้องสมุดประชาชน กศน.ต าบล บ้านหนังสือชุมชน และอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน มีส่วนร่วมใน

การส่งเสริมการอ่านและสร้างชุมชนรักการอ่านเพ่ิมขึ้น 

13. ดัชนีชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 

 13.1 ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 
  - นักศึกษาเข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)  

 - นักศึกษาเข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากข้ึนไป ถึงร้อยละ 80 
 14. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 14.1 การประเมินผล โดยประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 
(จ าแนกตามโครงการรวม) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

กศน.-กผ.-02 

1.หน่วยงาน         �ส านักงานกศน.จังหวัดเลย 

 2.สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ข้อท่ี 1,2, 6 และภารกิจต่อเนื่อง ข้อท่ี 2,6 

 3. ชื่องาน/โครงการงานพัฒนาบุคลากร 

 
7.เป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จ านวน หน่วย 

1) ผู้บริหาร 
2) ข้าราชการ 
3) พนักงานราชการ 
4) ลูกจ้างประจ า 
5) ครู ศรช. 
6) บรรณารักษ์จ้างเหมา 
7) จ้างเหมาอื่น 

1 
1 
9 
 

4 
1 
 

คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
 

รวมทั้งสิ้น 16 คน 

 

 

4. วัตถุประสงค ์:เพื่อ 
1) พัฒนาบุคลากรทุกระดับทุกประเภทให้มีสมรรถนะ
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งก่อนและระหว่างการด ารง
ต าแหน่งเพื่อให้มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน สามารถ
ปฏิบัติงานและบริหารจัดการการด าเนินงานของ
หน่วยงานและสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้ง
ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดพัฒนาตนเองเพื่อเลื่อน
ต าแหน่งหรือเลื่อนวิทยฐานะโดยเน้นการประเมินวิทย
ฐานะเชิงประจักษ์ 
2) พัฒนาหัวหน้า กศน.ต าบลให้มีสมรรถนะสูงขึ้นในการ
บริหารจัดการ กศน.ต าบล และการปฏิบัติงานตาม
บทบาทภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการเป็นนัก
จัดการความรู้และผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้
เพื่อให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพอย่าง
แท้จริง 
3) พั ฒนาครู กศน. และผู้ ที่ เกี่ ยวข้ องให้ สามารถ
จัดรูปแบบการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพโดยส่งเสริมให้มี
ความรู้ความสามารถในการจัดท าแผนการสอน การจัด
กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และการวิจัย
เบื้องต้น 
4) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ กศน.
ต าบล เพื่อการมีส่วนร่วมในการบริหารการด าเนินงาน
ตามบทบาทภารกิจของ กศน.ต าบล อย่างมีประสิทธิภาพ 
5) พัฒนาศักยภาพบุคลากร ท่ีรับผิดชอบการบริการ
การศึกษาและการเรียนรู้ ให้มีความรู้ ความสามารถและ
มีความเป็นมืออาชีพในการจัดบริการส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตของประชาชน 
6) เสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคลากร รวมทั้งภาคี
เครือข่ายทั้งในและต่างประเทศในทุกระดับเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างานร่วมกัน โดยจัดให้มีกิจกรรม
การพัฒนาสมรรถนะ และเสริมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลากร และภาคี เครือข่ ายในรูปแบบที่
หลากหลายอย่างต่อเนื่อง 

5. กิจกรรมหลัก 
1) พัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียน
การสอน 
2) พัฒนาบุคลากรด้าน การเงิน บัญชี 
และพัสด ุ
3)พัฒนาบุคลากรด้านการนิเทศ 
4) พัฒนาบุคลากรด้านการจัดท า
แผนงาน/โครงการ 
 

6. งบประมาณ  - 
 

งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
     

รวมทั้งสิ้น     

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
-ช่ือ-สกุล  นางขนิษฐา  วีระจิตสกลุงาม 
โทรศัพท์    
โทรสาร    

 
 

 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
กศน.อ าเภอ1  แห่ง 

8.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
1.จ านวนบุคลากรของหน่วยงานและ
สถานศึกษาได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่ม
สมรรถนะในการปฏิบัติงานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
2.ความเหมาะสมของหลักสตูรการ
พัฒนา 
3. ร้อยละของบุคลากรที่สามารถน า
ความรู้ไปใช้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
4.ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 

 

กศน.-กผ-02 



 

โครงการศึกษาดูงานพัฒนาบุคลากร 
 
1. ชื่อโครงการ  โครงการศึกษาดูงานพัฒนาบุคลากร 
 
2สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และจุดเน้น:  
นโยบายเร่งด่วนเพ่ือร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ   4  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางการศึกษา  ข้อ 5. พลิกโฉล กศน.ต าบล สู่ “กศน.ต าบล 4 G”  5.1พัฒนาครู กศน. 
        ภารกิจต่อเนื่อง  : 6. ด้านบุคลากร ระบบการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
                                 ข้อ 6.1 การพัฒนาบุคลากร ข้อ 1),  3), 4),  6),          
3. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  พ.ศ. 2551  ก าหนดให้สถานศึกษาท าหน้าที่
ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรที่ท าหน้าที่จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีความรู้ 
ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  กระตุ้นให้เกิดการใฝ่รู้  ให้ค าปรึกษาแนะน าผู้เรียนให้รู้จักการแก้ไขปัญหา
ของตนเองได้  รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียน  ผู้รับบริการเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ซึ่งจะก่อให้เกิดความเข้มแข็งและการ
พ่ึงพาตนเองของคนในชุมชน ในการพัฒนาบุคลากรดังกล่าวสถานศึกษาจึงต้องจัดทั้งในลักษณะของการอบรมให้ความรู้ 
การประชุมสัมมนา และการศึกษาดูงาน  เพ่ือน าประสบการณ์ดังกล่าวมาปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม  และตอบสนอง
ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง  (พ.ศ. 2552 – 2561) 
            สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และจุดเน้น ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้านการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ทุกประเภทให้มีสมรรถนะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง พัฒนาครู 
กศน. และผู้ที่เกี่ยวข้องให้สามารถจัดรูปแบบการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีความเป็นมืออาชีพในการจัดบริการส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน 
   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูกระดึง จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากร 
เพ่ือเป็นการพัฒนาและเพ่ิมพูน  
4. วัตถุประสงค์ 

1) พัฒนาบุคลากรทุกระดับทุกประเภทให้มีสมรรถนะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งก่อนและระหว่างการด ารงต าแหน่ง
เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานและบริหารจัดการการด าเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดพัฒนาตนเองเพ่ือเลื่อนต าแหน่งหรือเลื่อนวิทยฐานะโดยเน้นการ
ประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์ 

2) พัฒนาหัวหน้า กศน.ต าบลใหม้ีสมรรถนะสูงขึ้นในการบริหารจัดการ กศน.ต าบล และการปฏิบัติงานตามบทบาท
ภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการเป็นนักจัดการความรู้และผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 

3) พัฒนาครูกศน. และผู้ที่เกี่ยวข้องให้สามารถจัดรูปแบบการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพโดยส่งเสริมให้มีความรู้
ความสามารถในการจัดท าแผนการสอน การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และการวิจัยเบื้องต้น 

4) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ กศน.ต าบล เพ่ือการมีส่วนร่วมในการบริหารการด าเนินงานตาม
บทบาทภารกิจของ กศน.ต าบล อย่างมีประสิทธิภาพ 



5) พัฒนาศักยภาพบุคลากร ที่รับผิดชอบการบริการการศึกษาและการเรียนรู้ ให้มีความรู้ ความสามารถและมีความ
เป็นมืออาชีพในการจัดบริการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน 

6) เสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคลากร รวมทั้งภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศในทุกระดับเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างานร่วมกัน โดยจัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร 
และภาคีเครือข่ายในรูปแบบที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง 
 
5.เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา กศน.อ าเภอภูกระดึง  จ านวน   16    คน             
 เชิงคุณภาพ 
 บุคลากร กศน.อ าเภอภูกระดึง ได้เพ่ิมพูนความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการศึกษา กับแหล่งการเรียนรู้
ต้นแบบและน าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้บังเกิด
ประสิทธิภาพสูงขึ้น 
6 .วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ 
1.ประชุม
บุคลากรผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

เพ่ือหารือและ
ขอมติที่ประชุม 

บุคลากร 16 คน กศน.อ าเภอ 
ภูกระดึง 

  

2.เขียน
โครงการเสนอ
ขออนุมัติ 

ขออนุมัติ
โครงการ 

บุคลากร  กศน.อ าเภอ 

ภูกระดึง 

  

3.แต่งตั้ง
คณะท างาน 

มอบหมายงาน
ตามหน้าที่ 

บุคลากร  กศน.อ าเภอ 

ภูกระดึง 

  

4. ด าเนิน
กิจกรรมตาม
โครงการ 

1) พัฒนา
บุคลากรด้าน
การจัดการเรียน
การสอน 
2) พัฒนา
บุคลากรด้าน 
การเงิน บัญชี 
และพัสดุ 
3)พัฒนา
บุคลากรด้าน
การนิเทศ 
4) พัฒนา
บุคลากรด้าน

บุคลากร 16 คน กศน.อ าเภอ 

ภูกระดึง 

  



 
7.ระยะเวลาที่ด าเนินการ 
        วันที่     
8. สถานที่ด าเนินการ 

- กศน.อ าเภอภูกระดึง 
 
 
9. วงเงินงบประมาณท้ังโครงการ 
 ใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. 2562  แผนงาน ชีวิต โครงการ รหัสงบประมาณ   แหล่งของเงิน   
ดังรายละเอียดใช้จ่าย ดังนี้ 
  
 หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายตามท่ีจ่ายจริงทุกรายการ 
 
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 10.1 เจ้าหน้าที่งานการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 10.2 ครู อาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน 
 10.3 ครู กศน.ต าบลทุกต าบล 
 
11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 บุคลากร กศน.อ าเภอภูกระดึง  ได้รับการพัฒนาและเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยทุกด้าน  
 
 

การจัดท า
แผนงาน/
โครงการ 
5) พัฒนา
คุณภาพ
บุคลากร ด้าน
การประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 
 

ติดตาม
ประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

สรุปผลการ
ด าเนินงานและ
ปรับปรุงแก้ไข
ต่อไป 

เจ้าหน้า
งาน/ผู้นิเทศ 

16 คน อ าเภอภูกระดึง 10 กันยายน 
62 

 



12.ตัวชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 
  1.จ านวนบุคลากรของหน่วยงานและสถานศึกษาได้รับการพัฒนาเพื่อเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

2.ความเหมาะสมของหลักสูตรการพัฒนา 
3. ร้อยละของบุคลากรที่สามารถน าความรู้ไปใช้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
4.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 

 
13. การประเมินผล 
 - ภาพถ่ายกิจกรรม 
 - สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม 
 - รายงานผล  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 

(จ าแนกตามโครงการรวม) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

กศน.-กผ.-02 

1.หน่วยงาน         �ส านักงานกศน.จังหวัดเลย 

 2.สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ข้อท่ี 1 , 3, 6 และภารกิจต่อเนื่อง ข้อท่ี 2 

 3. ชื่องาน/โครงการงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 
7.เป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จ านวน หน่วย 

2) กศน.อ าเภอ 
 
 

1 
 

แห่ง 
แห่ง 

 
รวมทั้งสิ้น 1 แห่ง 

 

 

4. วัตถุประสงค์ :เพ่ือ 
 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ให้ได้มาตรฐาน เพ่ือพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก โดยพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ ตระหนักถึงความส าคัญของระบบ
การประกันคุณภาพ และสามารถด าเนินการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาได้อย่าง
ต่อเนื่องโดยใช้การประเมินภายในด้วยตนเอง 
และจัดให้มีระบบสถานศึกษาพ่ีเลี้ยงเข้าไป
สนับสนุนอย่างใกล้ชิด ส าหรับสถานศึกษาที่ยัง
ไม่ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก ให้
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้คุณภาพ
ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
 

5. กิจกรรมหลัก 
1) พัฒนาระบบประกันคณุภาพภายใน
สถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน  
2) อบรมพัฒนางานระบบประกัน
คุณภาพสถานศึกษากับบุคลากร 
3) พัฒนาบุคลากร 
 

6. งบประมาณ  - 
 

งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
     

รวมทั้งสิ้น     

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
-ช่ือ-สกุล  นางขนิษฐา  วีระจิตสกลุงาม  
โทรศัพท์   042- 812657 
โทรสาร   042- 812267 

 
 

 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
ส านักงาน กศน.จังหวัดเลย  1  แห่ง 
กศน.อ าเภอ14  แห่ง 

8.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
1.ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดที่มี
ระบบประกันคุณภาพภายในและมีการ
จัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
2.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ขึ้น
ไป 

 

กศน.-กผ-02 



 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูกระดึง 

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

1. โครงการงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
2.  สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการด าเนินงาน  กศน.  

นโยบายเร่งด่วน เพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ 

ภารกิจต่อเนื่อง ข้อ 2 ด้านหลักสูตร สื่อ รูปแบบการจัดการกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล งาน
บริการทางวิชาการ และการประกันคุณภาพการศึกษา ข้อ 6 ด้านบุคลากร ระบบการบริหารจัดการ  

3. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2560  ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ให้ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอ/เขต เป็นเป้าหมายในการจัด และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย โดยมุ่งเน้นให้เกิดแก่ผู้เรียน/ผู้รับบริการ รวมถึงผลผลิต และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษามีมาตรฐานการศึกษา เกิดความเท่าเทียมทางการศึกษา และเป็นที่ยอมรับต่อชุมชน สังคม และ
ประชาชน  

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูกระดึง ได้ตระหนักถึง และเห็นความส าคัญใน
การน ามาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ใช้เป็นแนวทางใน
การจัดการศึกษาเพ่ือความเป็นเอกภาพและมีมาตรฐานเดียวกันและเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส่งเสริม สนับสนุนให้ระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเข้มแข็งและยั่งยืน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภู
กระดึง จึงได้จัดท าโครงการงานประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา ขึ้น เพ่ือสร้างความเข้าใจมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
รวมทั้งพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
4.วัตถุประสงค์ 

1.  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความส าคัญของระบบการประกันคุณภาพ และ
ด าเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง 
                2. เพ่ือพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน 

      3. เพื่อพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้คุณภาพตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 
 
 
 
 
 



5.เป้าหมาย 
 5.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  -  ผู้บริหารสถานศึกษา     จ านวน   1   คน 
               -  บุคลากร กศน.อ าเภอภูกระดึง ประกอบด้วย  

ข้าราชการ               จ านวน   1   คน 
เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์    จ านวน   1  คน 
ครูอาสาสมัคร ฯ     จ านวน   2   คน 
ครู กศน.ต าบล       จ านวน   7  คน 
ครู ศรช.      จ านวน    4  คน 

      รวมทั้งสิ้น                 จ านวน  16   คน 
5.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 ผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ/เขต และสามารถพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายใน โดยใช้มาตรฐาน ตัวบ่งชี้เป็นเป้าหมายในการจัดการศึกษาเชิงคุณภาพ 
 
6. วิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
พื้นที่

ด าเนินการ 
   ระยะเวลา งบประมาณ 

1) อบรมพัฒนางานระบบ
ประกันคณุภาพสถานศึกษา
ให้กับบุคลากร  
2) พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
ให้ได้มาตรฐาน 
 
 
3) ประเมินคณุภาพภายใน
สถานศึกษาและสรุปผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
4) จัดท าและรายงานผลการ
ประกันคณุภาพภายใน
สถานศึกษา 
 

4.1 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ ตระหนักถึงความส าคัญ
ของระบบการประกันคุณภาพ และ
ด าเนินการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง 
 
 
4.2 เพ่ือพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาให้ได้
มาตรฐาน  
4.3 เพ่ือพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก  
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้
ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด 

 สถาน 
ศึกษา 1 แห่ง 
และบุคลากร 
จ านวน 27 
คน 

กศน.อ าเภอ 
ภูกระดึง 

8-9 
ม.ค. 
2562 

 5,000 
 

1ต.ค.
2561-30 
ก.ย. 
2562 
 
 

 
- 
 

20-22
ก.ย. 
2562 
 
 

45,000 
 

  23-30 
ก.ย. 
2562 

- 

 
7. วงเงินงบประมาณ  
   เงินงบประมาณ แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งบเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน รหัสงบประมาณ  
2000233016500556 แหล่งเงิน  6211410  จ านวนเงิน 50,000  บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)   



8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.60) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.62) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.61) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.61) 

1) อบรมพัฒนางานระบบประกันคุณภาพ
สถานศึกษาให้กับบุคลากร  
2) พัฒนาระบบประกันคณุภาพภายใน
สถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
3) ประเมินคณุภาพภายในสถานศกึษา และ
สรุปผลการประเมินคณุภาพภายใน
สถานศึกษา 
4) จัดท ารายงานการประกันคณุภาพภายใน
สถานศึกษา 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

5,000 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 

45,000 
 
- 

 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
    ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูกระดึง 
 
10. เครือข่าย 
 คณะกรรมการสถานศึกษา 
11.โครงการที่เกี่ยวข้อง 

ทุกโครงการ/กิจกรรม ที่จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ของศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูกระดึง 

12. ผลลัพธ์ (Outcome) 
ผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ และสามารถพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายใน โดยใส่มาตรฐาน ตัวบ่งชี้เป็นเป้าหมายในการจัดการศึกษาเชิงคุณภาพ 

13.  ดัชนีตวัชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 1) ร้อยละของบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความส าคัญของระบบการประกันคุณภาพ และด าเนินการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง 

2) สถานศึกษาที่มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและมีการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
3) ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับดี ขึ้นไป 

14. การติดตามและประเมินผล 
 แบบประเมินความพึงพอใจ  และผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 

(จ าแนกตามโครงการรวม) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

กศน.-กผ.-02 

1.หน่วยงาน         �ส านักงานกศน.จังหวัดเลย 

 
2.สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ข้อท่ี 1 , 3, 6 และภารกิจต่อเนื่อง ข้อท่ี 6 

 3. ชื่องาน/โครงการงานนิเทศ ก ากับ ติดตาม 

 
7.เป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จ านวน หน่วย 

1) ส านักงาน กศน.จังหวัด 
2) กศน.อ าเภอ 
3) กศน.ต าบล 
4) ห้องสมุดประชาชน 
5) ห้องสมุดประชาชน
เฉลิมราชกุมาร ี
6) บ้านหนังสือชุมชน 
 
 

 
1 
4 
1 
 
 

54 

แห่ง 
แห่ง 
แห่ง 
แห่ง 
แห่ง 

 
แห่ง 

รวมทั้งสิ้น  แห่ง 

 

 

4. วัตถุประสงค ์:เพื่อ 
1) สร้างกลไกการก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมิน และ
รายงานผลการด าเนินงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยให้เช่ือมโยงกับหน่วยงาน 
สถานศึกษา และภาคีเครือข่ายทั้งระบบ  
2) ให้หน่วยงานและสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 
พัฒนาระบบกลไกการก ากับ ติดตามและรายงานผลการ
น านโยบายสู่การปฏิบัติ  ให้สามารถตอบสนองการ
ด าเนิ นงานตามนโยบายในแต่ ละเรื่ องได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ 
3)ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
และสื่ออ่ืนๆ ที่เหมาะสม เพื่อการก ากับ นิเทศ ติดตาม 
ประเมินผล และรายงานผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
4)พัฒนากลไกการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน 
สถานศึกษา เพื่อการรายงานผลตามตัวช้ีวัดในค ารับรอง
การปฏิบัติราชการประจ าปีของส านักงาน กศน.ให้
ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเกณฑ์ วิธีการ 
และระยะเวลาที่ก าหนด 
5) ให้มีการเช่ือมโยงระบบการนิเทศในทุกระดับ ท้ั ง
หน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร ตั้งแต่ จังหวัด 
อ าเภอ และต าบล เพื่อความเป็นเอกภาพในการใช้ข้อมูล 
และการพัฒนางานการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย 
 

5. กิจกรรมหลัก 
1. ด าเนินการนิเทศ ตดิตาม ประเมิน 
และรายงานผลอย่างเป็นระบบ 
2. อบรมพัฒนาระบบงานการนิเทศ 
ติดตามประเมิน และรายงานผล 
3. พัฒนาบุคลากร 
 

6. งบประมาณ  - 
 

งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
     

รวมทั้งสิ้น     

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
-ช่ือ-สกุล  นางลดัดาวัลย์  แสงขาว 
โทรศัพท์    
โทรสาร    

 
 

 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
กศน.อ าเภอ1  แห่ง 
กศน.ต าบล   4  แห่ง 
ห้องสมุดประชาชน   1  แห่ง 
บ้านหนังสือชุมชน   54    แห่ง  
 

8.ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
1.ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษา 
กศน. ที่สามารถด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรมตามบทบาทภารกิจที่รับผิดชอบได้
ส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่าง
โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า/ตามแผนที่ก าหนดไว้ 
2.ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 
 

กศน.-กผ-02 



โครงการการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
 

1. งานการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
 

2.สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการด าเนินงาน กศน.  

  ภารกิจต่อเนื่อง 

   6. ด้านบุคลากร ระบบการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
    6.4 การก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมิน และรายงานผล 

       1) สร้างกลไกการก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการด าเนินงานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้เชื่อมโยงกับหน่วยงาน สถานศึกษา และภาคีเครือข่ายทั้งระบบ  

2)  ให้หน่วยงานและสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องทุกระดับ พัฒนาระบบกลไกการก ากับ ติดตามและ
รายงานผลการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สามารถตอบสนองการด าเนินงานตามนโยบายในแต่ละเรื่องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  
3.หลักการและเหตุผล 

การนิเทศ ก ากับ ติดตามผลภายในของสถานศึกษา เป็นเครื่องมือการด าเนินงานการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยส่วนหนึ่งที่สถานศึกษาตองตระหนักและให้ความส าคัญในการนิเทศภายในของ
สถานศึกษาโดยมีการจัดท าแผนนิเทศและแตงตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามงานทุกกิจกรรม มีการสรุปผลการ
นิเทศและน าผลการนิเทศ ขอเสนอแนะในการนิเทศไปแก้ไขปรับปรุงพัฒนางานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
อยางตอเนื่องและเปนระบบ เพ่ือพัฒนาคุณภาพของบุคลากรและสามารถตอบสนอกลุมเปาหมายงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในรูปแบบที่หลากหลายไดอยางมีประสิทธิภาพ  ดังนั้นเพ่ือให
การด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาใหมีคุณภาพเกิดประสิทธิผล
และบรรลุตามวัตถุประสงคของงานกิจกรรมตางๆในพ้ืนที่ทุกโครงการ / กิจกรรมที่ด าเนินการใน ป
งบประมาณ ๒๕๕๖ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูกระดึง จึงด าเนินการจัด
โครงการการนิเทศ ก ากับ ติดตามผลผลการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสนับสนุนบุคลากรที่จัดกิจกรรมในพื้นที่ให
มีก าลังใจและแก้ไขปญหาตางๆใหกับบุคลากรในการท างานตลอดจนกระตุนใหผูเรียน /ผูรับบริการเกิดความ
สนใจและเห็นคุณค่าของการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยการแสวงหาความรู้ด วยตนเองอยางมี
ความสุขสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตามที่คาดหวังของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือติดตามงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการ 

นิเทศติดตามผลและน าผลการนิเทศไปพัฒนาปรับปรุงแกไขใหเ้หมาะสมตามสภาพบริบทของแต่ละพ้ืนที่ในปี
งบประมาณต่อๆไป 

2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพงานการศึกษาและใหค าปรึกษาค าแนะน าแกบุคลากรกศน.ในการด าเนินงาน 
3. กศนต าบล/ห้องสมุดประชาชน/บ้านหนังสือชุมขน ไดรับการพัฒนาในการปรับปรุง  

 
5.เป้าหมาย 

  เชิงปริมาณ 
- กศน.ต าบล            4     แห่ง 
- ห้องสมุดประชาชน     1    แห่ง 
- บ้านหนังสือชุมชน    54    แห่ง  

รวมทั้งสิ้น              56  แห่ง 
  เชิงคุณภาพ 
  - ผรูับบริการและผูเรียนที่เขารวมกิจกรรมงานการศึกษา กศน. มีความพึงพอใจและเห็นคุณคาของ
การศึกษาและสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาท่ีคาดหวังตามวัตถุประสงคที่วางแผนไว 

- บุคลากรของสถานศึกษาไดรับการพัฒนาในการปรับปรุงแกไขการท างานและมี 
ขวัญก าลังใจในการ  ด าเนินงาน กศน. 

- กศนต าบล/ห้องสมุดประชาชน/บ้านหนังสือชุมขน ไดรับการพัฒนาในการปรับปรุง  
 

6.วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
เป้าหมาย 

( Output )
ย่อยๆ 

พ้ืนที่
ด าเนินการ 

ระยะเวลา 
งบ 

ประมาณ 

1. แต่งตั้ง
คณะกรรมการนิเทศ 
2.วางแผนนิเทศ 
3.เตรียมสื่อ คู่มือ 
เครื่องมือการนิเทศ 
4.ปฏิบัติการนิเทศ 
5.ประเมินผล/
สรุปผลรายงานการ
นิเทศ มายังส านักงน 
กศน.จังหวัดเลย 
 
 
 
 

1.ผูรับบริการและผูเรียน
ที่เขารวมกิจกรรมงาน
การศึกษากศน. มีความ
พึงพอใจและเห็นคุณคา
ของการศึกษาและ
สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาที่คาดหวัง
ตามวัตถุประสงคที่
วางแผนไว 
 2.บุคลากรของ
สถานศึกษาไดรับการ
พัฒนาในการปรับปรุง
แกไขการท างานและมี
ขวัญก าลังใจในการ 

-กศนต าบล 
-ห้องสมุด
ประชาชน 
-บ้านหนังสือ
ชุมขน 
 
 
 

  4 แห่ง 
    1 แห่ง 
  54 แห่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ าเภอ 
ภูกระดึง 

ต.ค. 2561 -
ก.ย. 2562 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ด าเนินงาน กศน. 
3.กศนต าบล/ห้องสมุด
ประชาชน/บ้านหนังสือ
ชุมขน ไดรับการพัฒนา
ในการปรับปรุง  

 
7.วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 

          -  
8.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก ไตรมาส 1 
ต.ค.-ธ.ค. 2561 

ไตรมาส 2 
ม.ค.-มี.ค. 2562 

ไตรมาส 3 
เม.ย.-มิ.ย. 2562 

ไตรมาส 4 
ก.ค.-ก.ย. 2562 

นิเทศ ติดตาม 7,500 7,500 7,500 7,500 

 

9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  - ครูอาสาสมัคร กศน. 
  - ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูกระดึง 
 

10.เครือข่าย 
  - องคก์ารปกครองส่วนท้องถิ่น 
  - ผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน 
  - คณะกรรมการสถานศึกษา 
 

11.โครงการที่เกี่ยวข้อง 
- โครงการการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
- โครงการการจัดการศึกษาต่อเนื่อง 
- โครงการการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
- โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่าย 

 

 12.ผลลัพธ์ 
 การก ากับ ติดตามและรายงานผลการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สามารถตอบสนองการด าเนินงานตาม

นโยบาย ในแต่ละเรื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 13.ตังชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 
 ตัวช้ีวัดผลผลิต 

กศน.ต าบล   4    แห่ง /ห้องสมุดประชาชน   1  แห่ง/บ้านหนังสือชุมชน    54   แห่ง  
 ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 

 การก ากับ ติดตามและรายงานผลการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สามารถตอบสนองการ
ด าเนินงานตามนโยบายในแต่ละเรื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 14. การติดตามประเมินโครงการ 
 - แบบรายงานการนิเทศ 



 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 
(จ าแนกตามโครงการรวม) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

กศน.-กผ.-02 

1.หน่วยงาน         �ส านักงานกศน.จังหวัดเลย 

 2.สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ข้อท่ี 1 , 3, 6 และภารกิจต่อเนื่อง ข้อท่ี 6 

 3. ชื่องาน/โครงการ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 
7.เป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จ านวน หน่วย 

1) ส านักงาน กศน.จังหวัด 
2) กศน.อ าเภอ 
3) กศน.ต าบล 
4) ห้องสมุดประชาชน 
 
 

 
1 
4 
1 
 
 
 

แห่ง 
แห่ง 
แห่ง 
แห่ง 
แห่ง 

 
 

รวมทั้งสิ้น 6 แห่ง 

 

 

4. วัตถุประสงค ์:เพื่อ 
1) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ โดย
พัฒนาระบบการก ากับ ควบคุม และเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณให้เป็นตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง 
ทันสมัย และเช่ือมโยงกันทั่วประเทศอย่างเป็นระบบ
เพื่อให้หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดสามารถ
น าไปใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหาร การวางแผน 
การปฏิบัติงาน การติดตามประเมินผล และการน าผลมา
พัฒนาการด าเนินงานอยา่งต่อเนื่อง ตามวงจรคุณภาพเดม
มิ่ง (PDCA) รวมทั้งจัดบริการการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลรวมของนักศึกษา กศน.ให้มี
ความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และเชื่อมโยงกันทั่ว
ประเทศ สามารถสืบค้นและสอบทานได้ทันความ
ต้องการเพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียน
และการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

5. กิจกรรมหลัก 
1)พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
งบประมาณ 
2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการ
บริหารจดัการ 
 

6. งบประมาณ  - 
 

งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
     

รวมทั้งสิ้น     

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
-ช่ือ-สกุล  นางนวพร  สุ่ยวงศ ์
โทรศัพท์    
โทรสาร    

 
 

 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
กศน.อ าเภอ1  แห่ง 

8.ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
1.จ านวนระบบฐานข้อมูลกลางด้าน

การศึกษาของประเทศที่ได้รับการ

พัฒนาให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 

2.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ขึ้น
ไป 

 

กศน.-กผ-02 



 

1.ชื่อโครงการ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 

2. สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ข้อที่ 1 , 3, 6 และภารกิจต่อเนื่อง ข้อที่ 6 
    มาตรฐานที่ 3 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่  3.1 การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมาภิบาล 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของภาคีเครือข่าย 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4  การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

ลักษณะโครงการ :  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูกระดึง 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. หลักการเหตุผล  
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 และตามนโยบาย

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ 2562 การจัดและส่งเสริมการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ เพ่ือยกระดับการศึกษา สมรรถนะในการเรียนรู้และการ
แก้ปัญหา พัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิตและสังคม และเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของประชาชน
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยของภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศอาเซียนเพ่ือผนึกก าลังในการ
พัฒนาคุณภาพของประชากร   พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา และส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้เพ่ือให้รู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
ชุมชน โดยการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของคนในชุมชน ส่งเสริมบทบาทของภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้และศูนย์การเรียนในรูปแบบต่างๆ  และพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้สามารถด าเนินงานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ตามนโยบายดังกล่าวสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูกระดึง เห็น
ความส าคัญในการบริหารสถานศึกษาจึงจัดท า  โครงการการพัฒนาระบบบริหารจัดการ ขึ้น 

 
 

 
 
 
 

 
 



4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ โดยพัฒนาระบบการก ากับ ควบคุม และเร่งรัดการ

เบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 2. เพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และเชื่อมโยงกันทั่วประเทศอย่างเป็นระบบ

เพ่ือให้หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดสามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหาร การวางแผน การปฏิบัติงาน การ

ติดตามประเมินผล และการน าผลมาพัฒนาการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ตามวงจรคุณภาพเดมมิ่ง (PDCA) รวมทั้งจัดบริการ

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

 3. เพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูลรวมของนักศึกษา กศน.ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และเชื่อมโยงกันทั่ว

ประเทศ สามารถสืบค้นและสอบทานได้ทันความต้องการเพ่ือประโยชน์ในการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนและการบริหาร

จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ 
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กศน.อ าเภอภูกระดึง  จ านวน  16  คน   

 เชิงคุณภาพ 
 -บุคลากร กศน.อ าเภอภูกระดึง ร้อยละ 80  มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการสถานศึกษา  
 -กศน.อ าเภอ ภูกระดึง บริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามที่ก าหนด 
  

 6.วิธีด าเนินการ 
กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้า 

หมาย 

พ้ืนที่
ด าเนินการ 

ระยะ 

เวลา 

งบ 

ประมาณ 

1.จัดประชุมชี้แจงคณะครู 
บุคลากร และเจ้าหน้าที่
งานที่เก่ียวข้อง 

-เพ่ือชี้แจงท าความ
เข้าใจกับบุคลากร 
-จัดท าโครงการ 
เพ่ือขออนุมัติ 
-ประสานเครือข่าย 

ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

กศน.อ าเภอภู
กระดึง 

16 คน กศน.
อ าเภอ 
ภูกระดึง 

1 ต.ค. 
2561- 
30 ก.ย. 
2562 

- 



2. ด าเนินการ 
ตามโครงการ 
-การพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
งบประมาณ  ในระบบ 
DMIS62 

-การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเพ่ือการบริหาร
จัดการ  ใน facebook 
และในระบบ DMIS62  

- กิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ์ระดับ
จังหวัด อ าเภอ และ
ต าบล                      
- การบริหารความเสี่ยง 

2.1 เพ่ือบริหาร
สถานศึกษาให้บรรลุ
ตามมาตรฐานที่
ก าหนด 

2.2 เพ่ือให้
สถานศึกษามี
ศักยภาพในการ
ให้บริการ 

 

ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

กศน.อ าเภอ 

ภูกระดึง 

27 คน กศน.
อ าเภอภู
กระดึง 

1 ต.ค. 
61- 30 
ก.ย. 62 

 15,000.- 

3 .สรุปและรายงานผลการ
ด าเนินการ 

-เพ่ือให้ทราบถึง 
ผลของการจัด 
กิจกรรม 
-เพ่ือให้หน่วยงาน 
ผู้เกี่ยวข้องทราบถึง
ผลการจัดกิจกรรม 

ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

กศน.อ าเภอภู
กระดึง 

16 คน กศน.
อ าเภอ 

ภูกระดึง 

ก.ย.
2562 

 

 

7. วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ  

                       งบอุดหนุน  จ านวน  15,000 บาท 

 

 

 
 

 
 
 
 



8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.61) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค.62) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย.62) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย.62) 

1.จัดประชุมชี้แจงคณะครู 

บุคลากร และเจ้าหน้าที่งานที่

เกี่ยวข้อง 

2. ด าเนินการ 
ตามโครงการ 

-การพัฒนาประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการงบประมาณ  ใน

ระบบ DMIS62 

-การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือ

การบริหารจัดการ  ใน 

facebook และในระบบ 

DMIS62  

- กิจกรรมการประชาสัมพันธ์

ระดับจังหวัด อ าเภอ และ

ต าบล                      

 - การบริหารความเสี่ยง 

    

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูกระดึง  

10. เครือข่าย 

1.  ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 
2.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอภูกระดึง 
3.  ส่วนราชการ 

 
 
 



 
11. โครงการที่เกี่ยวข้อง 

 ทุกโครงการใน กศน.อ าเภอภูกระดึง 

12. ผลลัพธ์ (Outcome) 

  -   บุคลากร กศน.อ าเภอภูกระดึง ร้อยละ 80  มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการสถานศึกษา  
- กศน.อ าเภอ ภูกระดึง บริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามท่ีก าหนด  
 

13. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 

   13.1  ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 
   -บุคลากร กศน.อ าเภอภูกระดึง ร้อยละ 80  มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการสถานศึกษา  

  13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์(Outcome) 
                  -กศน.อ าเภอภูกระดึง บริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน ตามที่
ก าหนด 
 
14. การติดตามประเมินผลโครงการ 
      1. การสังเกต 
 2. การสัมภาษณ์ 
 3. ตอบแบบสอบถาม 
 4. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 

(จ าแนกตามโครงการรวม) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

กศน.-กผ.-02 

1.หน่วยงาน         �ส านักงานกศน.จังหวัดเลย 

 2.สอดคล้อง ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธกิาร ขอ้ 1 /ยุทธศาสตร์ข้อที่ 1 , 3 และภารกจิต่อเนื่อง ข้อที่ 6/วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย T,L,O 

 3. ชื่องาน/โครงการ โครงการชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน 

 
7.เป้าหมาย 

ประเภท
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน หน่วย 

ต าบลละ 1 
หมู่บ้าน/ชุมชน 

4 
 

แห่ง 

รวมทั้งสิ้น 4 
 

แห่ง 

 

 

4. วัตถุประสงค์ :เพ่ือ 
1) ขยายผลชุมชนต้นแบบตามโครงการไทย
นิยม ยั่งยืน ในระดับต าบล ๆ ละ 1 ชุมชน 
เพ่ือให้มีชุมชนต้นแบบที่สามารถเผยแพร่
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้ครบทุกระดับ (จังหวัด 
อ าเภอ ต าบล) 
2) พัฒนาชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยม 
ยั่งยืนทุกระดับ (จังหวัด อ าเภอ ต าบล)เพ่ือ
พัฒนายกระดับชุมชนต้นแบบสู่ความยั่งยืน 
3) เพ่ือสร้างการรับรู้ตามโครงการไทยนิยม 
ยั่ ง ยื น  แ ก่ ป ระ ช าช น  แ ล ะนั ก ศึ ก ษ า ใน
สถานศึกษา 
 

5. กิจกรรมหลัก 
ร่วมกับทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมเพื่อสร้างชุมชน 
หมู่บ้านที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดย 
1. ขยายผลชุมชนต้นแบบฯ ระดับต าบล (ต าบลละ 1 
ชุมชน) 
2. ชี้แจงแนวทาง/หลกัเกณฑ์การพัฒนาชุมชนต้นแบบ
ตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน  
ทุกระดับ สู่ความยั่งยืน 
3. การสร้างการรับรู้ตามโครงการไทยนยิม ยั่งยืน ชุด
ความรูข้อง กระทรวงศึกษาธกิาร (05 รูสิ้ทธิ รูห้น้าที ่
รูก้ฎหมาย/06 รู้กลไกการบริหารราชการ) 
4.การจัดแสดงผลการด าเนินงานของชุมชนต้นแบบฯ 
5. การติดตามผลการด าเนินงาน 
 

 
 6. งบประมาณ  - 

งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
     

รวมทั้งสิ้น     

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
-ช่ือ-สกุล  นางสุกันยา  สกุลเดช 
โทรศัพท์    
โทรสาร    

 
 

 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
กศน.อ าเภอ1  แห่ง 

8.ตัวชีวัดความส าเร็จ  
1.จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่ท ากิจกรรม
ร่วม 
2.จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมและสามารถ
น าความรูไ้ปใช้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
3.ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 

 

กศน.-กผ-02 



1.โครงการไทยนิยม ยั่งยืน   ( โครงการชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน )  
 

2.สอดคล้องกับโครงการนโยบายเร่งด่วนโครงการไทยนิยมยั่งยืน   ( ด้านความม่ันคง ) 
        ด้วยรัฐบาลภายใต้การน าของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เสนอหลักการการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่..16..มกราคม 2561..โดย
ก าหนดกรอบหลักการในการด าเนินการ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความยั่งยืน ตาม “โครงการไทย
นิยม ยั่งยืน” 10 เรื่อง คือ 

1. สัญญาประชาคมผูกใจไทยเป็นหนึ่ง 2. คนไทยไม่ทิ้งกัน 

3. ชุมชนอยู่ดีมีสุข   4. วิถีไทย วิถีพอเพียง 

5. รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย  6. รู้กลไกการบริหารราชการ 

7. รู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม  8. รู้เท่าทันเทคโนโลยี 

9. ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด  10. งานภารกิจของทุกหน่วยงาน (Function) 

           ตามค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 21/2561..ลงวันที่ 23..มกราคม 2561..ก าหนดให้มีคณะกรรมการขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน 4 ระดับ คือ ระดับชาติ ระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ระดับอ าเภอ/
เขต และทีมขับเคลื่อนฯ ระดับต าบล เพ่ือบูรณาการกลไกการขับเคลื่อนบูรณาการชุดความรู้จ านวน 10 เรื่อง แผนงาน/
โครงการ และงบประมาณลงไปในพ้ืนที่เป้าหมาย  

        ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูกระดึง เป็นหน่วยงานในเขตพ้ืนที่ระดับ
อ าเภอ  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูกระดึง เป็นหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนและขยายผลเพิ่มเติม ในด้านที่ 5. รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย    และ 6. รู้กลไกการบริหารราชการ เพ่ือให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามนโยบายเร่งด่วน จึงได้จัดท า  โครงการไทยนิยม ยั่งยืน   ( โครงการชุมชนต้นแบบตาม
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ) ดังกล่าว 

3.วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ประชาชน  รู้สิทธิ รูห้น้าที่ ของการเป็นพลเมืองดี ภายใตก้ารปกครองระบอบประชาธิปไตย 
2. เพ่ือให้ประชาชน   สามารถเข้าถึงและรู้กลไกการบริหารราชการ  

 
5.เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  หมู่บ้านต้นแบบอ าเภอภูกระดึง   จ านวน  4  หมู่บ้าน 
 
 เชิงคุณภาพ 

      ร้อยละ 80 ของประชาชนในหมู่บ้านต้นแบบ  รู้สิทธิ รูห้น้าที่ ของการเป็นพลเมืองดี ภายใต้การปกครอง
ระบอบ ประชาธิปไตย   สามารถเข้าถึงและรู้กลไกการบริหารราชการ  

 
6.วิธีการด าเนินการ 



กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
เป้าหมาย 

( Output )
ย่อยๆ 

พ้ืนที่
ด าเนินการ 

ระยะเวลา 
งบ 

ประมาณ 

1.การอบรมให้ความรู้
เรื่องรู้สิทธิ รู้หน้าที่ 
ของการเป็นพลเมือง
ดีและรู้กลไกการ
บริหารราชการ 
 
 
 

1.เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านต้นแบบ  รู้สิทธิ 
รู้หน้าที่ ของการเป็น
พลเมืองดี ภายใต้การ
ปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตย   สามารถ
เข้าถึงและรู้กลไกการ
บริหารราชการ 
 

-หมู่บ้าน
ต้นแบบอ าเภอ
ภูกระดึง   
จ านวน  4  
หมู่บ้าน 
 
 

  4  หมู่บ้าน 
 
 
 
 
 
 

อ าเภอ 
ภูกระดึง 

ธ.ค. 2561  
 
 
 
 

 
7.วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
 

8.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 - กศน.อ าเภอภูกระดึง  
 

9 .เครือข่าย 
 - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ี 
 - ผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน 
 

10.โครงการที่เกี่ยวข้อง 
         - โครงส่งเสริมการจัดการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่าย 
 

11.ผลลัพธ์ 
         ร้อยละ 80 ของประชาชนในหมู่บ้านต้นแบบ  รู้สิทธิ รู้หน้าที่ ของการเป็นพลเมืองดี ภายใต้การปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตย   สามารถเข้าถึงและรู้กลไกการบริหารราชการ  
12.ตังชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัดผลผลิต 
ประชาชนในหมู่บ้านต้นแบบ 4 หมู่บ้าน เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรและจบตามเกณฑ์และระยะเวลาที่

สถานศึกษาก าหนด 
ตัวชี้วัดผลลัพธ ์

         ร้อยละ 80 ของประชาชนในหมู่บ้านต้นแบบ  รู้สิทธิ รู้หน้าที่ ของการเป็นพลเมืองดี ภายใต้การปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตย   สามารถเข้าถึงและรู้กลไกการบริหารราชการ  
 

13. การติดตามประเมินโครงการ 
         - แบบประเมินความพึงพอใจ 
 



                                           แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 
(จ าแนกตามโครงการรวม) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

กศน.-กผ.-02 กศน.-กผ.-02 

1.หน่วยงาน         �ส านักงานกศน.จังหวัดเลย 

 2.สอดคล้อง ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธกิาร ขอ้ 3  ยุทธศาสตร์ข้อที่ 2  และภารกจิต่อเนื่อง ขอ้ที่ 1/วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย I,In 

 
3. ชื่องาน/โครงการ โครงการบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล/สร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับต าบล 

                        (ขยายผลการอบรมหลักสูตรการค้าออนไลน์) 
 

 7.เป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จ านวน หน่วย 

1) ครู 
2) ประชาชนทั่วไป 
 

6 
200 

 

คน 
คน 
 

รวมทั้งสิ้น 206 คน 

 

 

4. วัตถุประสงค ์:เพื่อ 
1)พัฒนาทักษะการใช้ Social Media เพือ่การ
จัดการเรียนการสอน ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
2) พัฒนาความรู้และทักษะด้าน Digital ให้กับครู
และบุคลากร กศน.ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการ
จัดการเรียนการสอน 
3) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้าน Digital เพื่อให้
ประชาชนมีความรู้พื้ นฐานด้านDigital และ
ความรู้เรื่องกฎหมายว่าด้วยการกระท าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ส าหรับการใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน รวมทั้งการพัฒนาและการเข้าสู่
อาชีพ 
4) สร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะพื้นฐาน
ให้กับประชาชน เกี่ยวกับการท าธุรกิจและการค้า
ออนไลน์  (พาณิ ชย์อิ เล็กทรอนิกส์ ) เพื่อร่วม
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล 
 

5. กิจกรรมหลัก 
1.1 อบบรมวิทยากรแกนน าครู ก 
1.2 ขยายผลการอบรมวิทยากรแกนน า ครู ข  
1.3 ขยายผลการอบรมวิทยากรแกนน า  ครู ค 
1.4 ขยายผลการอบรมประชาชน  2 
หลักสตูร 1.5 ประเมินผูเ้ข้ารับการอบรม โดย 
ครู กศน.ต าบล 
ผู้อบรม(ครู ค) ติดตามผูเ้ข้าร่วมอบรมให้อยู่ใน
กลุ่ม OOCC อย่างต่อเนื่อง 
1.6 ประกวดผู้ท าการค้าออนไลนด์ีเด่นใน
ระดับ กศน.อ าเภอ และ กศน.จังหวัด 
1.7 ติดตามประเมินผลและรายงานผลการ
ด าเนินงานผ่านระบบ DMIS 
 

6. งบประมาณ  รายจ่ายอ่ืนจ านวน    บาท 

    งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
งบรายจ่ายอื่น     

รวมทั้งสิ้น     

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ช่ือ-สกุล  นางสาวพิชญา สวาสนา 
โทรศัพท์    
โทรสาร    

 
 

 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
กศน.อ าเภอ  1 แห่ง 

8.ตัวชีวัดความส าเร็จ  
1.จ านวนบุคลากรของหน่วยงานและ
สถานศึกษาได้รับการพัฒนา 
2. จ านวนผู้ผ่านการอบรม ตามหลักสูตรที่
ก าหนด 
3. ความเหมาะสมของหลักสูตรการพัฒนา 
4. ร้อยละของบุคลากรที่สามารถน าความรูไ้ป
ใช้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
5.ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 

 

กศน.-กผ-02 



1.ชื่อโครงการ บูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล/สร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับต าบล 
                        (ขยายผลการอบรมหลักสูตรการค้าออนไลน์) 
  
2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และจุดเน้นการด าเนนิงาน ส านักงาน กศน.  

นโยบายเร่งด่วนเพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 3  ยุทธศาสตร์ข้อที่ 2  และภารกิจต่อเนื่อง ข้อที่ 1/วาระการ

ขับเคลื่อนจังหวัดเลย I,In 

3. หลักการและเหตุผล  
 ตามที่รัฐบาลมีนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล เพ่ือให้เกิดการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน
ด้านนวัตกรรม การพัฒนาคน การให้บริการต่างๆ ของภาครัฐ รวมถึงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจการศึกษาสร้าง
สารสนเทศและองค์ความรู้ต่างๆ ให้เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของ 4 กระทรวงหลัก คือ กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงสาธารณสุข 
 ส านักงาน กศน. ในฐานะเป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน การจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งเป็นภาพรวมของการศึกษาตลอดชีวิต จึงเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินงานใน
ด้านของการสร้างเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชน เพ่ือสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งของชุมชน ในการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสังคมดิจิทัล 
 ในการนี้ เพ่ือเป็นการส่งเสริมและด าเนินงานในเรื่องการสร้างเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชน และสร้างความพร้อม
ของชุมชน ให้บรรลุตามนโยบาย และวัตถุประสงค์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภู
กระดึง จึงได้จัดโครงการ บูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล/สร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับต าบล  (ขยายผลการ
อบรมหลักสูตรการค้าออนไลน์  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้น 
 
4.วัตถุประสงค์ 
 1)พัฒนาทักษะการใช้ Social Media เพ่ือการจัดการเรียนการสอน ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2) พัฒนาความรู้และทักษะด้าน Digital ให้กับครูและบุคลากร กศน.ในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียน
การสอน 

3) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้าน Digital เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้พ้ืนฐานด้านDigital และความรู้เรื่อง
กฎหมายว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ส าหรับการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งการ
พัฒนาและการเข้าสู่อาชีพ 

 4) สร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะพ้ืนฐานให้กับประชาชน เกี่ยวกับการท าธุรกิจและการค้าออนไลน์ 
(พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) เพ่ือร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล  
 
5.  เป้าหมายการด าเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 

1)  ครู  16 คน 
2)  ประชาชนทั่วไป  200  คน 

 เชิงคุณภาพ 



ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาของหน่วยงานและสถานศึกษาได้รับการพัฒนา หลักสูตรการตลาดและ
สร้างมูลค่าให้กับสินค้า การส่งเสริมการขาย พร้อมทั้งขยายผลอบรบให้ประชาชนให้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการท า
ธุรกิจการค้าออนไลน์ 
6. วิธีด าเนินการ 

กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย เป้า 

หมาย 

พ้ืนที่
ด าเนินการ 

ระยะ 

เวลา 

งบ 

ประมาณ 
1. อบบรมวิทยากรแกนน าครู ก 
 

1)พัฒนาทักษะการใช้ 
Social Media เพื่อการ
จัดการเรียนการสอน ของครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
2) พัฒนาความรู้และทักษะ
ด้าน Digital ให้กับครูและ
บุคลากร กศน.ในการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการจัดการ
เรียนการสอน 

บุคลากร  กศน.
อ าเภอภูกระดึง 

1  คน ครู กศน.ต าบล
ทุกต าบล 

ต.ค 2561 –  
ก.ย. 2562 

      - 

2.ขยายผลการอบรมวิทยากรแกน
น า ครู ข 

1.)พัฒนาทักษะการใช้ 
Social Media เพื่อการ
จัดการเรียนการสอน ของครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
2) พัฒนาความรู้และทักษะ
ด้าน Digital ให้กับครูและ
บุคลากร กศน.ในการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการจัดการ
เรียนการสอน 

บุคลากร  กศน.
อ าเภอภูกระดึง 

2  คน กศน.ต าบลทุก
ต าบล 

ต.ค 2561 –  
ก.ย. 2562 

      - 

3. ขยายผลการอบรมวิทยากรแกน
น า  ครู ค 
 

1)พัฒนาทักษะการใช้ 
Social Media เพื่อการ
จัดการเรียนการสอน ของครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
2) พัฒนาความรู้และทักษะ
ด้าน Digital ให้กับครูและ
บุคลากร กศน.ในการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการจัดการ
เรียนการสอน 

ประชาชนทั่วไป 200  คน กศน.ต าบลทุก
ต าบล 

ต.ค 2561 –  
ก.ย. 2562 

169,480 บาท 

4 .ขยายผลการอบรมประชาชน  2 
หลักสูตร  

-ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
ด้าน Digital เพื่อให้
ประชาชนมีความรู้พื้นฐาน
ด้านDigital และความรู้เรื่อง
กฎหมายว่าด้วยการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ ส าหรับการใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
รวมทั้งการพัฒนาและการ
เข้าสู่อาชีพ 
4) สร้างความรู้ความเข้าใจ
และทักษะพื้นฐานให้กับ
ประชาชน เกีย่วกับการท า
ธุรกิจและการค้าออนไลน์ 
(พาณิชย์อิเล็กทรอนกิส์) 

ประชาชนทั่วไป 
อ าเภอภูกระดึง 

200 คน กศน.ต าบลทุก
ต าบล 

ต.ค 2561 –  
ก.ย. 2562 

      - 



เพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ดิจิทัล 
ประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิตได้ 

5.ประเมินผู้เข้ารับการอบรม โดย 
ครู กศน.ต าบล 
ผู้อบรม(ครู ค) ติดตามผู้เข้าร่วม
อบรมให้อยู่ในกลุ่ม ศูนย์ผลิตภัณฑ์
สินค้าออนไลน์ อยา่งต่อเนื่อง 
 

-ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
ด้าน Digital เพื่อให้
ประชาชนมีความรู้พื้นฐาน
ด้านDigital และความรู้เรื่อง
กฎหมายว่าด้วยการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ ส าหรับการใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
รวมทั้งการพัฒนาและการ
เข้าสู่อาชีพ 
4) สร้างความรู้ความเข้าใจ
และทักษะพื้นฐานให้กับ
ประชาชน เกีย่วกับการท า
ธุรกิจและการค้าออนไลน์ 
(พาณิชย์อิเล็กทรอนกิส์) 
เพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ดิจิทัล 
ประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิตได้ 

ประชาชนทั่วไป 
อ าเภอภูกระดึงทั้ง 10 
ต าบล 

 2จ0 คน กศน.ต าบลทุก
ต าบล 

ต.ค 2561 –  
ก.ย. 2562 

      - 

6.ประกวดผู้ท าการค้าออนไลน์
ดีเด่นในระดับ กศน.อ าเภอ และ 
กศน.จังหวัด 

3) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
ด้าน Digital เพื่อให้
ประชาชนมีความรู้พื้นฐาน
ด้านDigital และความรู้เรื่อง
กฎหมายว่าด้วยการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ ส าหรับการใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
รวมทั้งการพัฒนาและการ
เข้าสู่อาชีพ 
4) สร้างความรู้ความเข้าใจ
และทักษะพื้นฐานให้กับ
ประชาชน เกีย่วกับการท า
ธุรกิจและการค้าออนไลน์ 
(พาณิชย์อิเล็กทรอนกิส์) 
เพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ดิจิทัล 
 

บุคลากร  กศน.
อ าเภอภูกระดึง 

4  คน ครู กศน.ต าบล
ทุกต าบล 

ต.ค 2561 –  
ก.ย. 2562 

      - 

 

 

 

 



7. งบประมาณ 

 ใช้งบประมาณ  169,488 บาท   (-หนึ่งแสนหกหมืน่เก้าพันร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน-)   

8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก ไตรมาส 1 

ต.ค.-ธ.ค.61 

ไตรมาส 2 

ม.ค.–มี.ค.62 

ไตรมาส 3 

เม.ย.–มิ.ย.62 

ไตรมาส 4 

ก.ค.– ก.ย.62 

1.1 อบบรมวิทยากรแกนน าครู ก 
1.2 ขยายผลการอบรมวิทยากรแกนน า ครู ข  
1.3 ขยายผลการอบรมวิทยากรแกนน า  ครู ค 
1.4 ขยายผลการอบรมประชาชน  2 หลักสูตร  
1.5 ประเมินผูเ้ข้ารับการอบรม โดย ครู กศน.
ต าบล 
ผู้อบรม(ครู ค) ติดตามผูเ้ข้าร่วมอบรมให้อยู่ใน
กลุ่ม OOCC อย่างต่อเนื่อง 
1.6 ประกวดผู้ท าการค้าออนไลนด์ีเด่นในระดับ 
กศน.อ าเภอ และ กศน.จังหวัด 

 

84,740 

 

- 84,740 

 

 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
- นางสาวพิชญา สวาสนา  
 

10.  สถานที่ด าเนินการ 
 กศน.ต าบลทุกต าบล 
 
11. เครือข่าย   

 1.องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
 2.ผู้น าชุมชน/อาสาสมัคร 
 
12. โครงการที่เกี่ยวข้อง 

 โครงการจัดการศึกษาต่อเนื่องทุกโครงการ 

13.  ผลลัพธ์ (Outcome) 
 กลุ่มเปา้หมายมีความรู้ความเข้าใจ ในการสร้างมูลค่าให้กับสินค้า การส่งเสริมการขาย พร้อมทั้งขยาย

ผลอบรบให้ประชาชนให้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการท าธุรกิจการค้าออนไลน์ เพ่ือใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน
รวมทั้งการพัฒนาเข้าสู่อาชีพได้ 
  
 
 
 



14.  ดัชนีชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 

1.ตัวชี้วัดผลผลิต (OUTPUT) 
- ประชาชนทั่วไป         จ านวน   200  คน        

2.ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ( OUTCOMES) 
 ร้อยละ 80 ของ ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนา มีความรู้ความเข้าใจตามหลักสูตรและเห็น

ความส าคัญในการท าธุรกิจการค้าออนไลน์  

15.  การติดตามและประเมินโครงการ 
 1. แบบประเมินความพึงพอใจ 

 2. ติดตาม/ประเมินผลกิจกรรม/โครงการ 

 3. รายงานสรุปผลกิจกรรม/โครงการ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 

(จ าแนกตามโครงการรวม) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

กศน.-กผ.-02 กศน.-กผ.-02 

1.หน่วยงาน         �ส านักงานกศน.จังหวัดเลย 

 2.สอดคล้อง ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธกิาร ขอ้ 1/ ยุทธศาสตร์ข้อที่ 2  และภารกจิต่อเนื่อง ขอ้ที่ 1/วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย T,H 

 3. ชื่องาน/โครงการส่งเสริมดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน  

7.เป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จ านวน หน่วย 

1) ครู 
2) นักศึกษา 
3) ประชาชนทั่วไป 
 

16 
200 
200 

 

คน 
คน 
คน 

รวมทั้งสิ้น 416 คน 

 

 

4. วัตถุประสงค ์: 

1)เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษา กศน. และประชาชน 
มีความรู้ ความเข้าใจสุขภาวะอนามัย    
2)  เพ่ือให้นักศึกษา กศน. และประชาชน ได้มี
สุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดี 
 

5. กิจกรรมหลัก 
1) ประสานขอความร่วมมือกับสาธารณสุข
จังหวัด (สสจ.)/สาธารณสุขอ าเภอ (สสอ.)  /
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล (รพ
สต.) และด าเนินการท า MOU  
2) จัดอบรมครูในการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ตาม
แนวทางการส่งเสริมดูแลสุขภาวะและ
สุขอนามัยของประชาชนในชุมชน 
3) ด าเนินการจัดกจิกรรมโดยประสานขอความ
ร่วมมือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล 
(รพสต.) ขอวิทยากร  ให้ความรู้เกี่ยวกับสุข
ภาวะอนามยักับกลุ่มเป้าหมาย 
4) รวบรวมและสรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม
การส่งเสริมดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยและ
รายงานให้ สนง.กศน. โดยผ่านระบบ DMIS 

6. งบประมาณ  รายจ่ายอ่ืนจ านวน   บาท 

งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
งบรายจ่ายอื่น - - - - 

รวมทั้งสิ้น - - - - 

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ช่ือ-สกุล  นางวิลาวลัย์  แซ่อัง 
โทรศัพท์    
โทรสาร    

 
 

 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
กศน.อ าเภอ  1  แห่ง 

8.ตัวชีวัดความส าเร็จ  
1.จ านวนบุคลากรของหน่วยงานและ
สถานศึกษาได้รับการพัฒนา 
2. จ านวนผู้ผ่านการอบรม ตามหลักสูตร
ที่ก าหนด 
3. ความเหมาะสมของหลักสูตร 
4. ร้อยละของผูi้รับการอบรม ท่ีสามารถ
น าความรูไ้ปใช้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
5.ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับ ดี ขึน้ไป 

 

กศน.-กผ-02 



โครงการส่งเสริมสุขภาวะอนามัยของประชาชนในชุมชน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูกระดึง 
................................................................................... 

1. ช่ือโครงการ : ส่งเสริมสุขภาวะอนามัยของประชาชนในชุมชนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2. สอดคล้อง   ตามข้อสั่งการรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการ  ข้อ 4,5   
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีคุณภาพ 
          ข้อที่ 1,3,4 และภารกิจต่อเนื่องข้อที่  1 
3. หลักการและเหตุผล 
  ด้วย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์) ได้มอบนโยบาย ให้
ส านักงาน กศน. เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 ส านักงาน กศน. ให้ด าเนินงานการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
สุขภาวะอนามัย ของประชาชนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้ าใจที่ถูกต้องในการดูแลสุข
ภาวะอนามัยของ ตนเอง ครอบครัว และชุมชนให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ซึ่ง ครู กศน. จะเข้าไปช่วยประสานงาน
ร่วมกับโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ และเจ้าหน้าที่ อสม. ในระดับหมู่บ้าน หรือการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพให้กับประชาชน ในพ้ืนที่  ส านักงาน กศน. จึงได้จัดท าแนวทางการด าเนินงานการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสุข
ภาวะอนามัยในชุมชน และ กรอบคู่มือการส่งเสริมการดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในพ้ืนที่ โดยกลุ่ม
พัฒนาการศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัย  เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการจัดกิจกรรมการด าเนินงานการ
ขับเคลื่อนการส่งเสริมการดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในพ้ืนที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน   

 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูกระดึง  จึงได้จัดส่งเสริมสุขภาวะ
อนามัยของประชาชนในชุมชน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ให้นักศึกษา  กศน. และประชาชนมีความรู้  ความ
เข้าใจสุขภาวะอนามัย  มีสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตที่ดี 
4. วัตถุประสงค์ 
 4.1  เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษา กศน. และประชาชน  มีความรู้  ความเข้าใจสุขภาวะอนามัย 
 4.2   เพ่ือให้นักศึกษา กศน. และประชาชน  มีสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตที่ดี 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักศึกษา กศน. และประชาชน    จ านวน     200   คน 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 วันที่ 3 ธันวาคม 2561 – 10 กันยายน พ.ศ. 2562  
7. สถานที่จัดกิจกรรม 
 กศน.ต าบลทั้ง  4 ต าบล 
8. วิธีการด าเนินงาน 
1. ประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตการด าเนินงาน 
2. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
3. ด าเนินการตามแผนงาน 
4. ติดตามผลและประเมินผลระหว่างการด าเนินงาน 
5. ประเมินผลหลังสิ้นสุดโครงการ 
6. สรุปผลการด าเนินงาน 



 
รายละเอียดของกิจกรรม 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

พื้นที่
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ 

1. ประชุม
วางแผนการ
ด าเนินงาน 

เพ่ือเตรียมความพร้อมของ
บุคลากรและวางแผนการ
ด าเนินงานโครงการ 

บุคลากร กศน.
อ าเภอภูกระดึง  

12 คน กศน.อ าเภอ
ภูกระดึง 

26 พ.ย.
2561 

- 

2. จัดท าโครงการ
และขออนุมัติ 

เพ่ือจัดท าโครงการและขอ
อนุมัติงบประมาณในการ
ด าเนินงาน 

จนท.กลุ่มงาน
การศึกษา
ต่อเนื่อง 

2 คน กศน.อ าเภอ
ภูกระดึง 

28 พ.ย. 
2561 

_ 

3. ด าเนินงานตาม
โครงการ ดังนี้ 
ส่งเสริมสุขภาวะ
อนามัยของ
ประชาชนใน
ชุมชน 
ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2562 

1.  เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษา 
กศน. และประชาชน   
มีความรู้  ความเข้าใจสุข
ภาวะอนามัย 
2.   เพ่ือให้นักศึกษา กศน. 
และประชาชน   
มีสุขภาพจิตและคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 
 

- ผู้บริหาร  
- บุคลากรใน 
กศน.อ าเภอ 
ภูกระดึง  
- นักศึกษา 
กศน.  
และประชาชน 
 

1คน 
 
 

15 คน 
 

 
200 คน 

 

- กศน.
ต าบล ทั้ง 4 
ต าบล 

 

3 ธ.ค.2561 
–  

10 ก.ย. 62 

- 

4.สรุปผลการ
ด าเนินงาน /
ประเมินผล 

เพ่ือสรุปผลและน าผลการ
ด าเนินงานโครงการมา
พัฒนา/ปรังปรุง  หาทาง
แก้ไขปัญหาและ รายงาน
ผลการด าเนินงานต่อ
ผู้เกี่ยวข้อง 

เจ้าหน้าที่กลุ่ม
งานการศึกษา

ต่อเนื่อง   

2  คน กศน.อ าเภอ
ภูกระดึง 

14 ธ.ค.61 
14 มี.ค.62 
14 มิ.ย.62 
13 ก.ย.62 

_ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.งบประมาณ 
 - 
10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 61 

ไตรมาส 2 
 (ม.ค.-มี.ค.) 62 

ไตรมาส 3  
(เม.ย.-มิ.ย.) 62 

ไตรมาส 4  
 (ก.ค.-ก.ย.) 62 

 - ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาวะ
อนามัยกับกลุ่มเป้าหมาย 
 - ออกตรวจเยี่ยมบ้านนักศึกษา 
กศน. และประชาชน 
 - จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสุขภาวะ
อนามัยของประชาชนในชุมชน 

 
 

 
 

 

 
           

 

          
 
 
        

 
 
 
 
 
 

 
11. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 1. เจ้าหน้าที่งาน 
 2. ครูอาสาสมัครฯ 
 3. ครู กศน.ต าบล 
 4. ครู ศรช. 
12. เครือข่าย 

โรงพยาบาลภูกระดึง 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต าบลในอ าเภอภูกระดึง 

13. โครงการที่เกี่ยวช้อง 
- 
14. ผลลัพธ์ 
 14.1  นักศึกษา กศน. และประชาชน  มีความรู้  ความเข้าใจสุขภาวะอนามัย 
 14.2   นักศึกษา กศน. และประชาชน  มีสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตที่ดี 
15. ดัชนีวัดผลส าเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัดผลผลิต (Outputs) 
 นักศึกษา กศน. และประชาชน  เข้าร่วมโครงการและผ่านการอบรมตามโครงการ ระยะเวลาที่

สถานศึกษาก าหนด 
ตัวชี้วัดผลลัพธ ์(Outcomes)  

ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้  ความเข้าใจสุขภาวะอนามัย  มีสุขภาพจิตและคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 
16. การติดตามประเมินผลโครงการ 
      แบบประเมินโครงการ 

       
 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 

(จ าแนกตามโครงการรวม) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

1.หน่วยงาน         �ส านักงานกศน.จังหวัดเลย 

 2.สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ข้อท่ี  3,4และภารกิจต่อเนื่อง ข้อท่ี 1 /วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย T,A,L 

 3. ชือ่งาน/โครงการตามหลักสูตร Smart ONIE เพ่ือสร้าง Smart Farmer 
 
 7.เป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จ านวน หน่วย 

1) ครู 
2) ประชาชนทั่วไป 
 

16 
40 

คน 
คน 
 

รวมทั้งสิ้น 56 คน 

 

 

4. วัตถุประสงค์ : เพ่ือ 

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้าน
เกษตรกรรมที่เหมาะกับบริบทของพ้ืนที่และความ
ต้องการของชุมชนรวมทั้งการเพ่ิมมูลค่าสินค้า
ทางการเกษตรและสร้างช่องทางการจ าหน่าย
สินค้าผ่านช่องทางต่างๆ โดยตระหนักถึง
คุณภาพของผลผลิตความปลอดภัย 
ต่อระบบนิเวศน์ ชุมชน และผู้บริโภค 
 

5. กิจกรรมหลัก 
1)ส่งเสริมให้ครูมีทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ด้านเกษตรกรรมที่เหมาะกับ
บริบทของพ้ืนที่และความต้องการ
ของชุมชน 

2) จัดให้ประชาชนได้รับการอบรม
ตามหลักสูตร Smart ONIE เพ่ือ
สร้าง Smart Farmer 
 
 

6. งบประมาณ งบรายจ่ายอ่ืน จ านวน  60,800บาท 
 

งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
งบรายจ่ายอื่น  60,800   

รวมทั้งสิ้น     

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
-ช่ือ-สกุล  นางขนิษฐา  วีระจิตสกลุ
งาม 
โทรศัพท์    
โทรสาร    

 
 

 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
กศน.อ าเภอ1  แห่ง 

8.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
1.จ านวนประชาชนได้รับการอบรมตาม
หลักสูตร Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart 
Farmer 
2. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการ

อบรมตามหลักสูตร Smart ONIE เพื่อสร้าง 

Smart Farmerมีความรู้ และสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 

3. ร้อยละของครู กศน. ที่สามารถจัดกระบวนการ

เรียนรูต้ามหลักสูตร Smart ONIE เพื่อสร้าง 

Smart Farmerได้อย่างสอดคล้องกับบริบทของ

ผู้เรียน 

4.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 

 

กศน.-กผ-02 
กศน.-กผ.-02 



1. ชื่อโครงการ  :  โครงการ Smart ONIE เพ่ือสร้าง Smart Farmer  
2. ตอบสนองนโยบายและจุดเน้นการด าเนินงานส านักงาน กศน.ประจ าปีงบประมาณ 2562 
      นโยบายเร่งด่วนเพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
ข้อที่ 2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ    
           แข่งขันของประเทศ 

2.1 ขับเคลื่อน กศน. สู่ “Smart ONIE” ในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่เสริมสร้างศักยภาพของ
ประชาชนให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
3. หลักการเหตุผล 
 นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) มีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกร โดยชี้น าเกษตรกรไทยต้องเป็น 
“Smart Farmer” คือ ต้องน าความรู้ หลักวิชาการ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เข้ามาช่วยในการท าเกษตรโดยต้องท าให้
น้อยลง ได้ผลผลิตมากขึ้น ใช้พ้ืนที่ให้น้อยลง ใช้น้ าให้น้อยลง ผลผลิตเพิ่มข้ึน 
 ส านักงาน กศน. จึงได้จัดท าโครงการ Smart ONIE เพ่ือสร้าง Smart Farmer เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนได้พัฒนาความรู้ด้านการเกษตร และยกระดับเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนได้พัฒนาความรู้ด้านการเกษตร และยกระดับเกษตรกรให้เป็น Smart farmer ตามความเหมาะสมกับบริบท 
และความต้องการของท้องถิ่น/ชุมชน ผ่านวิธีการ และกระบวนการที่หลากหลาย ทั้งนี้ศูนย์การศึกษาศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูกระดึงเป็นสถานศึกษาในสังกัด ส างาน กศน.จึงได้ตอบสนองต่อนโยบายดังกล่าว 
ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 ตามโครงการ Smart ONIE เพ่ือสร้าง Smart Farmer จึงได้
ด าเนินการโครงการนี้ขึ้น  
4. วัตถุประสงค์ 
  4.1 เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการเป็น Smart Farmer 

4.2 เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการท าการเกษตร ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่และ
เห็นช่องทาง หรือการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร 
เ 4.3 พ่ือส่งเสริมให้ประชาชนที่ผ่านการอบรม สามารถยกระดับเป็น Smart Farmer ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 
5.กลุ่มเป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
   ประชาชนในพื้นท่ีอ าเภอภูกระดึง จ านวน 80 คน  
 

เชิงคุณภาพ 
  ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการเป็น Smart Farmer มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการท า
การเกษตร ตามความเหมาะสมของพื้นที่และเห็นช่องทาง หรือการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร และประชาชนที่ผ่าน
การอบรม สามารถยกระดับเป็น Smart Farmer ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
 
 
 
 
 



5.วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
เป้าหมาย 

( Output )
ย่อยๆ 

พื้นที่
ด าเนินการ 

ระยะเวลา 
งบ 

ประมาณ 

1) ส่งเสริมให้ครูมี
ทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมในการ
จัดกระบวนการ
เรียนรู้ด้าน
เกษตรกรรมที่เหมาะ
กับบริบทของพ้ืนที่
และความต้องการของ
ชุมชน 
2) จัดให้ประชาชน
ได้รับการอบรมตาม
หลักสูตร Smart 
ONIE เพ่ือสร้าง 
Smart Farmer 
 
 
 
 
 
 

1.เพ่ือ 
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
นวัตกรรมในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ด้าน
เกษตรกรรมที่เหมาะกับ
บริบทของพ้ืนที่และความ
ต้องการของชุมชนรวมทั้ง
การเพ่ิมมูลค่าสินค้าทาง
การเกษตรและสร้างช่อง
ทางการจ าหน่ายสินค้า
ผ่านช่องทางต่างๆ โดย
ตระหนักถึงคุณภาพของ
ผลผลิตความปลอดภัย 
ต่อระบบนิเวศน์ ชุมชน 
และผู้บริโภค 
 
 
 

-กลุ่ม
ประชาชน
ทั่วไปในเขต
พ้ืนที่อ าเภอภู
กระดึง 
 
 
 
 

  40 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ าเภอ 
ภูกระดึง 

ม.ค. - ก.ย.
2562 

60,800 
 
 
 
 
 
 
 

 
7.วงเงินงบประมาณท้ังโครงการ 
 ใช้งบประมาณแผนงาน : บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร โครงการ Smart ONIE เพ่ือสร้าง 
Smart Farmer งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายโครงการ Smart ONIE เพ่ือสร้าง Smart Farmer   รหัสงบประมาณ 
2000217053700001  จ านวนเงินทั้งสิ้น  60,800  บาท  
 
 
 
 
 
 
 



8.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
กิจกรรมหลัก ไตรมาส 1 

ต.ค.-ธ.ค. 2560 
ไตรมาส 2 
ม.ค.-มี.ค. 2561 

ไตรมาส 3 
เม.ย.-มิ.ย. 2561 

ไตรมาส 4 
ก.ค.-ก.ย. 2561 

ด าเนินการตาม
โครงการ 
1) ส่งเสริมให้ครูมี
ทักษะการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
นวัตกรรมในการจัด
กระบวนการเรียนรู้
ด้านเกษตรกรรมที่
เหมาะกับบริบทของ
พ้ืนที่และความ
ต้องการของชุมชน 
2) จัดให้ประชาชน
ได้รับการอบรมตาม
หลักสูตร Smart 
ONIE เพ่ือสร้าง 
Smart Farmer 

- 
 

60,800    

 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 นางขนิษฐา วีระจิตสกุลงาม  
10. เครือข่าย/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 1. ผู้น าชุมชน  
 2.ส านักงานเกษตรอ าเภอภูกระดึง 
 3.ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอภูกระดึง 
11. โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 1.โครงการพัฒนาสังคมและชุมชน 
 2.โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ 
             ตามศาสตร์พระราชา  
12.  ผลลัพธ์ 
 กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ ความเข้าใจในการเป็น Smart Farmer มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการท า
การเกษตร ตามความเหมาะสมของพื้นที่และเห็นช่องทาง หรือการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร และประชาชนที่ผ่าน
การอบรม สามารถยกระดับเป็น  Smart Farmer ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
 



13. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
      ตัวชี้วัดผลผลิต 
     เชิงปริมาณ   

1.ร้อยละ 85 ผู้เข้าร่วมโครงการมีผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
เชิงคุณภาพ   
ร้อยละ 85  ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ ใน ระดับดี ขึ้นไป 

     ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 
ร้อยละ 85 มีความรู้ ความเข้าใจในการเป็น Smart Farmer มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการท าการเกษตร 

ตามความเหมาะสมของพื้นที่และเห็นช่องทาง หรือการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร และประชาชนที่ผ่านการอบรม 
สามารถยกระดับเป็น Smart Farmer ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
14. การประเมินผลโครงการ 
  -แบบประเมินความพึงพอใจโดยใช้แบบมาตรวัดประมาณค่า 
  -แบบทดสอบความรู้โดยใช้แบบทดสอบความรู้ 
  -แบบติดตามผู้จบหลักสูตร 
  -แบบประเมินทักษะโดยใช้แบบสังเกต 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 

(จ าแนกตามโครงการรวม) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กศน.-กผ.-02 

1.หน่วยงาน         �ส านักงานกศน.จังหวัดเลย 

 2.สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ข้อท่ี  2และภารกิจต่อเนื่อง ข้อท่ี 6 /วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย T,L,E 

 3. ชื่องาน/โครงการ  โครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ 
 
 

7.เป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จ านวน หน่วย 

1) ครู 
2) ประชาชนทั่วไป 
 

17 
40 

 

คน 
คน 
 

รวมทั้งสิ้น 57 คน 

 

 

4. วัตถุประสงค์ :เพ่ือ 

1)พัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษของครูและบุคลากร และขยายผล 
ไปยังการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของประชาชน
ในรูปแบบต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม เช่น หลักสูตร
ภาษาอังกฤษการจัดหลักสูตรภาษาเพ่ืออาชีพ 

2)จัดให้ประชาชนได้รับการอบรมตามหลักสูตร
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ (ระยะ
สั้น)ส าหรับประชาชนในศูนย์อาเซียน
ศึกษากศน. 
3) ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรม
ตามหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้าน
อาชีพ (ระยะสั้น) มีความรู้ในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินชีวิตได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. กิจกรรมหลัก 
1)พัฒนาความรู้ความสามารถ 
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของครู
และบุคลากร 

2) จัดให้ประชาชนได้รับการอบรม
ตามหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารด้านอาชีพ (ระยะสั้น) 
 
 

6. งบประมาณ งบรายจ่ายอ่ืน จ านวน  48,000  บาท 

งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
งบรายจ่ายอื่น  48,000   

รวมทั้งสิ้น     

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
-ช่ือ-สกุล  นางวิลาวณัย์  แซ่อัง 
โทรศัพท์    
โทรสาร    

 
 

 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
กศน.อ าเภอ1  แห่ง 

8.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
1.จ านวนประชาชนได้รับการอบรมตาม
หลักสูตรภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสารด้านอาชีพ 
(ระยะสั้น)ส าหรับประชาชนในศูนย์อาเซียน
ศึกษา กศน. 
2. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการ

อบรมตามหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ด้านอาชีพ (ระยะสั้น) มีความรู้ในการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ

ด าเนินชีวิตได้ 

3. ร้อยละของครู กศน. ที่สามารถจัดกระบวนการ

เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้อย่าง

สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน 

4.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 

 

กศน.-กผ-02 



 
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

1. ชื่อโครงการ อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
2.  ความสอดคล้องกับนโยบาย 

2.1 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 3.2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

2.2 จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4.ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอด 

ชีวิต 

2.3 นโยบายและจุดเน้นการด าเนินงาน ส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นโยบาย
เร่งด่วนเพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ 

ประเทศ 

 1. ขับเคลื่อน กศน. สู่ “Smart ONIE” ในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่เสริมสร้างศักยภาพของ 

ประชาชนให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 

1.1 พัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของครูและบุคลากร และขยาย 

ผลไปยังการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของประชาชนในรูปแบบต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม เช่น Boct Camp หลักสูตร

ภาษาอังกฤษ การจัดหลักสูตรภาษาเพ่ืออาชีพ 

 

ภารกิจต่อเนื่อง 
1. ด้านการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ 

1.2 การศึกษาต่อเนื่อง 
1) จัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท าอย่างยั่งยืน โดยให้ความส าคัญการจัด 

การศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท า และอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียนและศักยภาพของแต่ละพ้ืนที่ 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันภาษาอังกฤษมีความจ าเป็นต่อการติดต่อสื่อสารในโลกแห่งข้อมูลข่าวสารซึ่งมีความเจริญก้าวหน้าและ

พัฒนาอย่างรวดเร็วท าให้การสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ สามารถท าได้อย่างง่ายดายโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง 

ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพในการติดต่อสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ จึงมีความส าคัญต่อบุคลากรภายในหน่วยงาน และ

ประชาชน เพ่ือให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของประชาชนโลกและเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้ประชาชนมีความพร้อมใน

การพัฒนาขีดความสามารถทางด้านทักษะภาษาอังกฤษในระดับท่ีสามารถติดต่อสื่อสารเพ่ือการประกอบอาชีพได้ 

 ทั้งนี้ จากการอ้างอิงตามกฎบัตรอาเซียนมาตราที่ 34 ระบุให้ใช้ภาษาท างานของอาเซียนคือ ภาษาอังกฤษ 

(The working language of ASEAN shall be English) ซึ่งหมายความว่าประชาชนใน 10 ประเทศอาเซียนจะต้องใช้

ภาษาอังกฤษมากขึ้น นอกเหนือจากการใช้ภาษาประจ าชาติหรือภาษาประจ าท้องถิ่นของตนเอง จึงเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วง



คือ ปัญหาในเรื่องทักษะทางภาษาต่างประเทศของคนไทยจากผลส ารวจของส านักต่างๆ ล้วนแต่ชี้ชัดตรงกันว่า 

“ภาษาอังกฤษ” ของเราสู้เพ่ือนบ้านในอาเซียนไม่ได้และอยู่ใน “ระดับต่อมาก” โดยหากมองไปที่พ้ืนฐานทางภาษาใน

บรรดาทักษะทั้ง 4 ด้านผู้เรียนชาวไทยโดยมากจะมีปัญญาด้านการพูดและการฟัง อันเป็นทักษะพ้ืนฐานในการสื่อสาร

ระหว่างกัน 

 กศน.อ าเภอภูกระดึง จึงเห็นความส าคัญในการพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพการค้าขาย/การ

ท่องเที่ยว/การเกษตรให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี ดังนั้น จึงได้ท าโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  เพ่ือฝึกอบรม

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ของ กศน.อ าเภอภูกระดึง และเพ่ือให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่

ผ่านการอบรมตามโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ

และด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 

 

4. วัตถุประสงค์ 
 4.1 เพ่ือฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพการค้าขาย การท่องเที่ยว และการเกษตร ให้กับ

ประชาชนในพื้นท่ี 

  4.2 เพ่ือให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรมตามโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพการ

ค้าขาย/การท่องเที่ยวและการเกษตร สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ และด าเนิน

ชีวิตประจ าวันได้ 

 

5. เป้าหมาย 
 5.1 เชิงปริมาณ 
  ประชาชนทั่วไป อ าเภอภูกระดึง   จ านวนทั้งสิ้น  40  คน 

 5.2 เชิงคุณภาพ 
  ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรมตามโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพการ

ค้าขาย สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ และด าเนินชีวิตประจ าวันได้



6.วิธีด าเนินงาน  

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย พื้นที่ด าเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ 
6.1 ประชุมวางแผน 1.เพื่อก าหนดจุดเน้นการด าเนินงานและวางแผนส่งเสริม

สนับสนนุการติดตามประเมินผลและการรายงานเพื่อแต่งตั้ง

คณะท างาน 

บุคลกร กศน.

อ าเภอ 

จ านวน 

16 คน 

กศน.อ าเภอ 

ภูกระดึง 

 - 

6.2 เสนอโครงการเพื่อ

อนุมัติ/ยืมเงินงบประมาณ 

2. เพื่อเสนอของบประมาณและขออนุญาตผู้มีอ านาจลงนาม

อนุมัติโครงการ 

เจ้าหน้าที่

แผนงานและ

โครงการ 

จ านวน  

2 คน 

กศน.อ าเภอ 

ภูกระดึง 

  

6.3 จัดโครงการกิจกรรม

ด าเนินการจัดฝึกอบรม

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ด้านอาชีพการค้าขายให้กับ

ประชาชนในพื้นที่ร่วมกับภาคี

เครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐ

และเอกชน 

1 เพ่ือฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ

การค้าขาย การท่องเที่ยว และการเกษตร ให้กับ

ประชาชนในพื้นท่ี 

 2 เพ่ือให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรมตาม

โครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพการ

ค้าขาย/การท่องเที่ยวและการเกษตร สามารถน าความรู้

ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ และด าเนิน

ชีวิตประจ าวันได้ 

 

1.ประชาชน

อ าเภอภูกระดึง  

 

 

 

จ านวน  

40 คน 

 

อ าเภอภูกระดึง   แผนงาน บูรณาการยกระดับ

คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้

มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา

และการเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรม

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้าน

อาชีพ งบรายจ่ายอื่น รหัส

งบประมาณ 2000232042700061

แหล่งของเงิน 6211500 จ านวน 

48,000 บาท 

6.4 สรุปประเมนิผลและ

รายงานผลการด าเนนิงาน 

1.เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการจัดอบรมพร้อมทั้ง

รายงานผลการจัดเพื่อเป็นแนวทางในการจัดอบรมคร้ังต่อไป 

เจ้าหน้าที่

เก่ียวข้อง 

จ านวน 16 

คน 

   



1 

 

7.วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 
 แผนงาน : บูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถงึ  โครงการ

ขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ งบรายจ่าย

อ่ืน รหัสงบประมาณ 2000232042700061 แหล่งของเงิน 6211500 จ านวน 48,000 บาท (สี่หมื่นแปดพันบาท

ถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอาชีพ จ านวน 2 รุ่น 

 7.1 ค่าวิทยากร 3คน/ชั่วโมงละ200/จ านวน6ชั่วโมง/5วัน   เป็นเงิน  18,000  บาท 

 7.2 ค่าอาหารกกลางวัน จ านวน 5 มื้อๆละ 70 บาท/จ านวน 40 คน    เป็นเงิน  14,000 บาท 

 7.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 10 มื้อๆละ 25 บาท จ านวน 40 คน   เป็นเงิน  10,000 บาท 

 7.4 ค่าถ่ายเอกสารการอบรมพร้อมเข้าเล่ม จ านวน 40 เล่มๆละ 120 บาท เป็นเงิน    4,800 บาท 

 7.5 ค่าป้ายโครงการ ขนาด 2x4 เมตร     เป็นเงิน   1,200 บาท 

     รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  48,000 บาท (สี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

หมายเหตุ ทุกรายการถัวเฉลี่ยจ่ายตามที่จ่ายจริง 

8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โครงการกิจกรรม

ด าเนินการจัดฝึกอบรม

ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารด้านอาชีพการ

ค้าขายให้กับ

ประชาชนในพื้นที่

ร่วมกับภาคีเครือข่าย

ทั้งหน่วยงานภาครัฐ

และเอกชน 

- 48,000 บาท - - 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 9.1 ครู กศน.ต าบล 

 9.2 ครู ศรช 

10.เครือข่าย 

 10.1 โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 



 10.2 ผู้น าชุมชน 

 10.3 คณะกรรมการสถานศึกษา 

11. โครงการที่เกี่ยวข้อง 
 โครงการจัดการศึกษาต่อเนื่อง 
 

12. ผลลัพธ์ 
 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรมตามโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอาชีพด้านค้าขาย/

การท่องเที่ยวและการเกษตร มีความรู้ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบ

อาชีพ และด าเนินชีวิตประจ าวันได้เป็นอย่างดี 
 

1.3 ตัวช้ีวัดผลส าเร็จโครงการ 
 
 13.1 ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output) 
  ประชาชนอ าเภอภูกระดึงมีความรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอาชีพด้านค้าขาย/การท่องเที่ยว

และการเกษตร จ านวนทั้งสิ้น ภจ คน 

 13.2 ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcome)  
  ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรมตามโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอาชีพด้าน

ค้าขาย/การท่องเที่ยวและการเกษตรสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ และด าเนิน

ชีวิตประจ าวันได้ 

 

13. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 13.1 สังเกตพฤติกรรมผู้เข้าร่วมการอบรม 

 13.2 แบบประเมินความพึงพอใจการอบรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ก าหนดการ 

โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารดา้นอาชีพการค้าขาย 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยัอ าเภอภูกระดึง 

วันที่ 1  

 เวลา 08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

 เวลา 09.00 – 10.30 น. USEFUL EXPRESSIONS FOR SALES STAFF (CONVENIENCE STORE) 

- Greeting & Leave taking (การทักทายและอ าลา) 

เวลา 10.30 – 10.45 น.  – พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

เวลา 10.45 – 12.00 น.  USEFUL EXPRESSIONS FOR SALES STAFF (CONVENIENCE STORE) 

- Greeting & Leave taking (การทักทายและอ าลา) (ต่อ) 

เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00 – 14.30 น. USEFUL EXPRESSIONS FOR SALES STAFF (CONVENIENCE STORE) 

- Thanking & Apologizing (การขอบคุณและขอโทษ) 

เวลา 14.30 – 14.45 น.  พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

เวลา 14.45-16.30 น. - USEFUL EXPRESSIONS FOR SALES STAFF (CONVENIENCE STORE) 

- Thanking & Apologizing (การขอบคุณและขอโทษ) (ต่อ) 

วันที่ 2  

 เวลา 08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

เวลา 09.00 – 10.30 น. USEFUL EXPRESSIONS FOR SALES STAFF (CONVENIENCE STORE) 

- Offering help/ assistance (การเสนอให้ความช่วยเหลือ) (ต่อ) 

เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00 – 14.30 น. USEFUL EXPRESSIONS FOR SALES STAFF (CONVENIENCE STORE) 

- Telling Positions and prfces of products  

(การบอกต าแหน่งและราคาสินค้า) 

เวลา 14.30 – 14.45 น.  พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

เวลา 14.45-16.30 น. USEFUL EXPRESSIONS FOR SALES STAFF (CONVENIENCE STORE) 

- Telling Positions and prfces of products  

(การบอกต าแหน่งและราคาสินค้า) (ต่อ) 

 



วันที่  3 

 เวลา 08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

เวลา 09.00 – 10.30 น. USEFUL EXPRESSIONS FOR SALES STAFF (CONVENIENCE STORE) 

- Giving information about goods or services 

(การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ)  

เวลา 10.30 – 10.45 น.  – พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

เวลา 10.45 – 12.00 น.  USEFUL EXPRESSIONS FOR SALES STAFF (CONVENIENCE STORE) 

- Giving information about goods or services 

    (การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ) (ต่อ) 

 เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00 – 14.30 น.  UเSEFUL EXPRESSIONS FOR SALES STAFF (CONVENIENCE STORE) 

    - Giving directions for use (or instructions) of products  

    (การให้ค าแนะน าวิธีใช้สินค้า) 

เวลา 14.30 – 14.45 น.  พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

เวลา 14.45-16.30 น. USEFUL EXPRESSIONS FOR SALES STAFF (CONVENIENCE STORE) 

(การให้ค าแนะน าวิธีใช้สินค้า) (ต่อ) 

วันที่ 4 

 เวลา 08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

เวลา 09.00 – 10.30 น. USEFUL EXPRESSIONS FOR SALES STAFF (CONVENIENCE STORE) 

   - Providing suggestions and plus sell  

   ( การเสนอแนะและส่งเสริมการขาย) 

เวลา 10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

เวลา 10.45 – 12.00 น.  – USEFUL EXPRESSIONS FOR SALES STAFF (CONVENIENCE STORE) 

   - Providing suggestions and plus sell  

   ( การเสนอแนะและส่งเสริมการขาย) (ต่อ) 

เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00 – 14.30 น. USEFUL EXPRESSIONS FOR SALES STAFF (CONVENIENCE STORE) 

- Receiving payment & Giving change (การรับและทอนเงิน) 

เวลา 14.30 – 14.45 น.  พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 



เวลา 14.45-16.30 น. USEFUL EXPRESSIONS FOR SALES STAFF (CONVENIENCE STORE) 

- Receiving payment & Giving change (การรับและทอนเงิน) (ต่อ) 

 

วันที่ 5 

 เวลา 08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

เวลา 09.00 – 10.30 น.   USEFUL EXPRESSIONS FOR SALES STAFF (CONVENIENCE STORE) 

- ประโยคภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการค้าขาย 

เวลา 10.30 – 10.45 น.  – พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

เวลา 10.45 – 12.00 น.  – USEFUL EXPRESSIONS FOR SALES STAFF (CONVENIENCE STORE) 

- ประโยคภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการค้าขาย (ต่อ) 

เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00 – 14.30 น. USEFUL EXPRESSIONS FOR SALES STAFF (CONVENIENCE STORE) 

- Providing other information (การให้ข้อมูลอ่ืนๆ) 

เวลา 14.30 – 14.45 น.  พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

เวลา 14.45-16.30 น. USEFUL EXPRESSIONS FOR SALES STAFF (CONVENIENCE STORE) 

- Providing other information (การให้ข้อมูลอ่ืนๆ) (ต่อ) 

หมายเหตุ  ก าหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 

(จ าแนกตามโครงการรวม) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

กศน.-กผ.-02 กศน.-กผ.-02 

1.หน่วยงาน         �ส านักงานกศน.จังหวัดเลย 

 2.สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ข้อท่ี 1 , 3 และภารกิจต่อเนื่อง ข้อท่ี 1/วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย T,H,E 

 3. ชื่องาน/โครงการโครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ (หลักสูตร 70 ชม.) 
 

7.เป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จ านวน หน่วย 

ประชาชนทั่วไป 
 

20 
 

คน 
 

รวมทั้งสิ้น 20 คน 

 

 

4. วัตถุประสงค ์:เพื่อ 

1) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้กับประชาชนเพื่อ
สร้างตระหนักถึงการเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ (AgeingSociety) มีความเข้าใจใน
พัฒนาการของช่วงวัย รวมทั้งเรียนรู้และมีส่วน
ร่วมในการดูแลรับผิดชอบผู้สูงอายุในครอบครัว
และชุมชน 
2) พัฒนาการจัดบริการการศึกษาและการเรียนรู้
ส าหรับประชาชนในการเตรียมความพร้อม 
เข้าสู่วัยสูงอายุที่เหมาะสมและมีคุณภาพ 
3) จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตส าหรับ
ผู้ สู งอ ายุ ภ าย ใต้ แน วคิ ด  “Active Aging”
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนา
ทักษะชีวิต ให้สามารถดูแลตนเองทั้งสุขภาพ
กายและสุขภาพจิต และรู้จักใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยี 
4)สร้างความตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ผู้สูงอายุ เปิดโอกาสให้มีการเผยแพร่ภูมิปัญญา
ของผู้สูงอายุ และให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้าน
ต่างๆ ในชุมชน เช่น ด้านอาชีพ กีฬา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 

5. กิจกรรมหลัก 
เรียนรู้และมีส่วนร่วมในการดูแล
รับผิดชอบผู้สูงอายุในครอบครัว
และชุมชน 
 

6. งบประมาณ รายจา่ยอ่ืน จ านวน  25,700บาท 
 

งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
งบรายจ่ายอื่น - 25,700   

รวมทั้งสิ้น -    

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
-ช่ือ-สกุล  นางสาวพิชญา สวาสนา 
โทรศัพท์    
โทรสาร    

 
 

 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
กศน.อ าเภอ1  แห่ง 

8.ตัวชีวัดความส าเร็จ  
1.จ านวนผู้ดูแลผูสู้งอาย ุ
2.ความเหมาะสมของหลักสตูรการ
พัฒนา 
3. ร้อยละผู้จบทีส่ามารถน าความรู้ไปใช้
หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
4.ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 
 

 

กศน.-กผ-02 



1. ชื่อโครงการ โครงการจัดหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ  (หลักสูตรระยะสั้น 70 ชั่วโมง) 
 
2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และจุดเน้นการด าเนินงาน ส านักงาน กศน.ประจ าปีงบประมาณ 2562 
นโยบายเร่งด่วนเพ่ือร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 

ข้อ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีคุณภาพ  
     1. เตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ (Smart Aging Society) 

ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการด าเนินงาน ส านักงาน กศน.  2562 
ภารกิจต่อเนื่อง ข้อที่ 1   
วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย T,H,E (THAILOEI 4.0)  Tourism and Sports , Health  , 

Education 
 
3. หลักการและเหตุผล 
 สภาพสังคมท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันของประเทศไทยล้วนมีโครงสร้างของประชากรที่ก าลังก้าวเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุทั้งสิ้น ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการส าเร็จของการวางแผนประชากร การวางแผนครอบครัว และการ
พัฒนาประเทศที่ประสบความส าเร็จ ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวว่า ประชากรที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป มีแนวโน้มจะเพ่ิมขึ้นจนถึงปี 2570    คน
ไทย 1 ใน 4 จะเป็นประชากรผู้สูงอายุ และจะท าให้ประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ซึ่งในเรื่อง
ดังกล่าวนี้ กระทรวงศึกษาได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการคุ้มครอง การส่งเสริม สนับสนุนผู้สูงอายุ
ในด้านการบริการทางแพทย์ และการสาธารณสุข ด้านการศึกษาและข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนิน
ชีวิต ด้านการประกอบอาชีพหรือฝึกอาชีพที่เหมาะสม 
 รัฐบาล ก าหนดนโยบายเร่งด่วนเพ่ือร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ ที่ 3. 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีคุณภาพ  3.1 เตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ (Smart Aging Society)  1) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้กับประชาชนเพื่อสร้างตระหนัก
ถึงการเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ(Ageing Society) มีความเข้าใจในพัฒนาการของช่วงวัย รวมทั้งเรียนรู้
และมีส่วนร่วมในการดูแลรับผิดชอบผู้สูงอายุในครอบครัวและชุมชน  2) พัฒนาการจัดบริการการศึกษาและการ
เรียนรู้ส าหรับประชาชนในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุที่เหมาะสมและมีคุณภาพ 3) จัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตส าหรับผู้สูงอายุภายใต้แนวคิด “Active Aging” การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
พัฒนาทักษะชีวิต ให้สามารถดูแลตนเองทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต และรู้จักใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 4) 
สร้างความตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ เปิดโอกาสให้มีการเผยแพร่ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุและให้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมด้านต่างๆ ในชุมชน เช่น ด้านอาชีพ กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  ส านักงาน กศน. ได้รับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการ มีส่วนร่วมในการด าเนินงานและด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยให้หน่วยงานสนับสนุน ส่งเสริม ให้สถานศึกษาจัดท ากิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องเข้าใน
แผนปฏิบัติการประจ าปี พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ส านักงาน กศน.จังหวัด



เลย ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัด จึงสนับสนุน ส่งเสริม ให้สถานศึกษาจัดท าแผน กิจกรรม/โครงการ และจัดการ
ศึกษาให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขั้น ในหลายรูปแบบ เช่น การส่งเสริมการเรียนรู้ การจัดการศึกษาในหลักสูตร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การจัดการศึกษาต่อเนื่อง การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การ
จัดการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นต้น โดยประสานภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ในการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์
ให้กับผู้สูงอายุให้ได้รับความรู้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ซึ่งผู้ที่เรียนจบหลักสูตร 70 ชั่วโมง สามารถน าความรู้
ที่ได้รับไปดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว และชุมชน ที่ป่วยแต่ยังสามารถช่วยตนเองได้ อาจจะสมัครเป็น อสม. ประจ า
หมู่บ้าน หรือหากประสงค์จะประกอบอาชีพในสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุ ก็สามารถเรียนเพ่ิมเติมใน
หลักสูตร 420 ชั่วโมง ได้ 
4. วัตถุประสงค์  

4.1 เพ่ือให้ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง (Care giver) มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการดูแล
สุขภาพอนามัยผู้สูงอายุและปฏิบัติต่อผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.2 เพ่ือเตรียมการรองรับระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวในท้องถิ่นชุมชน 
4.3 เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่ายที่ท างานด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว 

5. เป้าหมาย 
 5.1 เชิงปริมาณ 
     ประชาชนอ าเภอภูกระดึง       จ านวน 20 คน 
 5.2 เชิงคุณภาพ 

    ร้อยละ 80 ของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่เข้ารับการพัฒนามีความรู้ ทักษะ ตามหลักสูตรและเห็นวามส าคัญ
ของการดูแลผู้สูงอายุ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.วิธีการด าเนินการ/กิจกรรมในการด าเนินงาน 
กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย พ้ืนที่

ด าเนินการ 
ระยะเวลา 
 

งบประมาณ
(บาท) 

1.จัดกระบวน 
การด าเนินงาน
ร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
2.ประชา 
สัมพันธ์โครงการ 
3.คัดเลือก
กลุ่มเป้าหมาย
ตามคุณสมบัติที่
ก าหนด 
4.ด าเนินการ
ผลิตและ
ฝึกอบรม
ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ 
5.ประเมินผล
การฝึกอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.เพ่ือให้ผู้
ช่วยเหลือดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พ่ึงพิง (Care 
giver) มีความรู้
ความเข้าใจเรื่อง
การดูแลสุขภาพ
อนามัยผู้สูงอายุ
และปฏิบัติต่อ
ผู้สูงอายุได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2.เพ่ือเตรียมการ
รองรับระบบการ
ดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุระยะยาว
ในท้องถิ่นชุมชน 
3.  เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
และภาคีเครือข่าย
ที่ทางานด้านการ
ดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุระยะยาว 
4. เพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
และภาคีเครือข่าย
ที่ทางานด้านการ
ดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุระยะยาว 

-มีประสบการณ์
ในการดูแล
ผู้สูงอายุไม่น้อย
กว่า 1 ปีหรือมีจิต
อาสาที่จะเป็น
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ 
กลุ่มติดเตียงและ
ติดบ้าน 
-บุคคลทั่วไป 
(เพศชาย-หญิง) 
-อายุ 18 ปีขึ้นไป 
-ผู้ส าเร็จ
การศึกษาไม่ต่ า
กว่าระดับ
ประถมศึกษา 
-ไม่เป็นผู้มีความ
ประพฤติเสื่อม
เสียหรือบกพร่อง
ในศีลธรรมอันดี
งาม 
-มีสุขภาพ
แข็งแรงไม่เป็น
โรคร้ายแรงหรือ
โรคติดต่อร้ายแรง 
-มีวุฒิภาวะและ
บุคลิกลักษณะ
เหมาะสมในการ
เป็นผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ 

20 คน - กศน.อ าเภอ
ภูกระดึง 
-โรงพยาบาล
ภูกระดึง 
-โรงพยาบาล
ส่งเสริม
สุขภาพ ทั้ง 
10 ต าบล 

18 เม.ย. - 1 
พ.ค. 2562 

25,700 

 



7. งบประมาณทั้งโครงการ 
 จากเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562  แผนงาน : บูรณาการพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ งบรายจ่ายอื่น 
ค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข 
รหัสงบประมาณ 200027103970001  เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้  

ค่าวิทยากร     14,000      บาท 
ค่าบริหารจัดการ/ค่าวัสดุ    11,700      บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    25,700      บาท 

                                ( สองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน ) 
หมายเหตุ: ทุกรายการถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง 
 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 8.1 กศน.อ าเภอภูกระดึง 
 
9. เครือข่าย 
 9.1 หัวหน้าส่วนราชการ 
 9.2 สาธารสุขอ าเภอภูกระดึง 
 9.3 โรงพยาบาลภูกระดึง 
 9.4 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
 9.5 ผู้น าชุมชน 
 
10. โครงการที่เกี่ยวข้อง 
 10.1 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 
 10.2 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 
 10.3 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
เพ่ือส่งเสริมการจัดและพัฒนาหลักสูตรที่หลากหลายให้ตรงกับสภาพปัญหาความต้องการของผู้สูงอายุแต่ละคน 
 
 
 
 
 



12. ดัชนีชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 
12.1  ตัวชี้วัดผลผลิต (Out put) 

  จัดและพัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตรระยะสั้น 70 ชั่วโมง 1 ห้องเรียน จ านวน 20 คน 
 12.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Out come) 

          ร้อยละ 80 ของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่เข้ารับการพัฒนามีความรู้ ทักษะ ตามหลักสูตรและเห็น
ความส าคัญของการดูแลผู้สูงอายุ 
13. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

13.1 แบบประเมินความพึงพอใจ 
13.2 ติดตาม/ประเมินผลกิจกรรม/โครงการ 
13.3 รายงานสรุปผลกิจกรรม/โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 
(จ าแนกตามโครงการรวม) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

กศน.-กผ.-02 

1.หน่วยงาน         �ส านักงานกศน.จังหวัดเลย 

 2.สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ข้อท่ี 1 , 3 และภารกิจต่อเนื่อง ข้อท่ี 6/วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย T,A,I 

 3. ชื่องาน/โครงการโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

 

7.เป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จ านวน หน่วย 

หมู่บ้านชุมชนในเขต
จังหวัดเลย 
 

4 
 

แห่ง 
 

รวมทั้งสิ้น 
 

4 
 

แห่ง 

 

 

4. วัตถุประสงค ์:เพ่ือ 
ส่งเสริมให้จัดกิจกรรมให้ความรู้จัดการขยะมูล
ฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 

5. กิจกรรมหลัก 
ส่งเสริมให้จัดกิจกรรมให้ความรู้
จดัการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน 

6. งบประมาณ งบรายจ่ายอ่ืนจ านวน  8,000  บาท 
 

งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
งบรายจ่ายอื่น  8,000   

รวมทั้งสิ้น  8,000   

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
-ช่ือ-สกุล นางสาวภณดิา  ทองเทียม 
โทรศัพท์    
โทรสาร    

 
 

 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
กศน.อ าเภอ1  แห่ง 

8.ตัวชีวัดความส าเร็จ  
1.จ านวนเป้าหมายมีการน าขยะมลูฝอย
กลับมาใช้ประโยชน ์
2. ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 

 

กศน.-กผ-02 



โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 

1. ชื่อโครงการ    โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการด าเนินงาน   ส านักงาน  กศน.ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  

2. สอดคล้อง   ภารกิจต่อเนื่อง     
ข้อที่  1.  ด้านการศึกษาและการเรียนรู้ 
จุดเน้นที่การด าเนินงานข้อที่ 1.2  การศึกษาต่อเนื่อง 
      ข้อ 4. ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตส านึกและวินัยในชุมชน เช่น การส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมในชุมชน  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน  
 ศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจ าต าบล 

3.  หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันปัญหาขยะ เป็นปัญหาของสังคมไทย ซึ่งพบว่าขยะมูลฝอยมีผลกระทบในด้านต่าง ๆ 

อาทิเช่น  ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ท า ให้เกิด

การปนเปื้อนของพ้ืนดิน แหล่งน้ าและอากาศ ท าให้บ้านเมืองไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย อีกทั้งยังเป็นแหล่งแพร่

เชื้อโรค ซึ่งการป้องกันและการแก้ไขปัญหาของขยะมูลฝอยควรเริ่มต้นด้วยการสร้างจิตส านึกแก่มนุษย์ให้รู้จัก

รับผิดชอบในการรักษาความสะอาด ให้รู้จักทิ้งขยะให้ถูกที่ถูกประเภท และลดการใช้ การซื้ออันก่อให้เกิดขยะ

หรือสิ่งของที่ไม่ต้องการใช้ในอนาคต   ประกอบการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตาม

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 

จริยธรรม มีสติปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีศักยภาพในการประกอบอาชีพและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จึง

สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ที่นอกเหนือจากการเรียนปกติ  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน

มีทักษะการด าเนินชีวิตที่ดี มีความสามารถจัดการกับชีวิต ชุมชน สังคม มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ และพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ สามารถเข้าถึง

แหล่งเรียนรู้และบูรณาการความรู้มาใช้ในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  

 ดังนั้น กศน.อ าเภอภูกระดึง จึงได้จัดโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะ ขึ้น เพ่ือให้
นักศึกษา กศน.เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ความเข้าใจในการแก้ปัญหาขยะที่เป็นปัญหาของสังคมไทย  มี
ความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมการจัดการขยะ การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนน าความรู้ไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตของตนเอง ครอบครัว 
ชุมชน  สังคมต่อไป 
 
4.  วัตถุประสงค์ 

กศน.-กผ.-02 



4.1 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจในการคัดแยกขยะ 
4.2 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจในการแก้ปัญหาขยะในครัวเรือน ชุมชน สังคม 

   
5.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ  
 -  หมู่บ้านในเขตอ าเภอภูกระดึง  จ านวน  10 แห่ง 

เชิงคุณภาพ  
   - ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ 75 มีความพึงพอใจ มีความรู้ ความเข้าใจในการคัดแยกขยะ และการ 

แก้ปัญหาขยะในครัวเรือน ชุมชน สังคม 
 

๖.  วิธีด าเนินการ 

กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย/คน 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 
ระยะเวลา งบประมาณ 

1. ส ารวจความ
ต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย 

- เพื่อให้ได้ตรงความ
ต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย 

ครูและบุคลากร กศน.
อ าเภอภูกระดึง 

16 คน  กศน.อ าเภอ 
ภูกระดึง 

 

พฤศจิกายน
2561 

 
 
 
 
 
 
 
เป็นเงินจ านวน 
8,000 บาท 
(-แปดพันบาท
ถ้วน-) 
 

2.ประชุมเพื่อก าหนด
แนวทาง 
การด าเนินงาน 

- เพื่อก าหนดแนวทาง
ในการด าเนินงานตาม
โครงการฯ 

ครูและบุคลากร กศน.
อ าเภอภูกระดึง 

16 คน  กศน.อ าเภอ 
ภูกระดึง 

 

26 ธันวาคม 
2561 

3. ด าเนินการตาม
แนวทางที่ก าหนดไว้ 
และประสานงาน
วิทยากร 

- เพื่อด าเนินการตาม
แนวทางที่ก าหนดไว้
และประสานงาน
วิทยากร 

หมู่บ้านในเขตอ าเภอ 
ภูกระดึง 

 

4 แห่ง  อ าเภอภูกระดึง 
 
 

8 กุมภาพันธ์
2562 

4. ด าเนินงานตาม
โครงการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย
โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน  

- เพื่อจัดกิจกรรมตาม
โครงการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย
โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน 

กศน.ต าบลทั้ง 4 ต าบล 4 แห่ง   

5. สรุปผลและ
ประเมินผลตาม
โครงการ ฯ 

- เพื่อให้ทราบถึง
สภาพปัญหาและ
อุปสรรค 

ครู กศน.ต าบล 16 คน 
 

 

กศน.อ าเภอ 
ภูกระดึง 

 

22 กันยายน
2562 

 
- 



7. วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 
จากเงินแผนงาน : แผนงาน:  บูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอย  งบรายจ่ายอื่น รหัสงบประมาณ 2000239037500014      แหล่งของเงิน  
6011500  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ 

8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

กิจกรรมหลัก 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.2561) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค.2562) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย.2562) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย.2562) 
1. ส ารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  - - - 
2. ประชุมเพื่อก าหนดแนวทาง 
    การด าเนินงาน 

 - - - 

3. ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดไว้ และ    
   ประสานงานวิทยากร 

-  - - 

4. ด าเนินงานตามโครงการบริหารจัดการขยะ 
    มูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
     4.1 ให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะ  
            มูลฝอยในพื้นที ่
     4.2 ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ 
           - ขยะอินทรีย์ (ถังสีเขียว) 
           - ขยะทั่วไป  (ถังสีฟ้า) 
           - ขยะรีไซเคิล  (ถังสีฟ้า) 
          - ขยะอันตราย (ถังสีแดง) 

- - - - 

5. สรุปผลและประเมินผลตามโครงการ ฯ     

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          -  บุคลากร กศน.อ าเภอภูกระดึง 

10.  เครือข่าย 
 -   องค์การบริหารส่วนต าบล 

-   เทศบาลต าบลภูกระดึง 

           -   หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ในอ าเภอ 
  

11.  โครงการที่เกี่ยวข้อง 
  โครงการส่งเสริมสุขภาวะอนามัยของประชาชนในชุมชน 
 
 
 



 12. ผลลัพธ์(Outcome) 
- ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจ มีความรู้ ความเข้าใจในการคัดแยกขยะ และการ 

     แก้ปัญหาขยะในครัวเรือน ชุมชน สังคม 
13.   ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
        13.1 ตัวชี้วัดผลผลิต  (OUTPUTS) 
                - ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ 75 มีความพึงพอใจ มีความรู้ ความเข้าใจในการคัดแยก                    
                  ขยะ และการแก้ปัญหาขยะในครัวเรือน ชุมชน สังคม 
     13.2 ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (OUTCOMES) 

  ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ 75 มีความพึงพอใจ มีความรู้ ความเข้าใจในการคัดแยกขยะและการ
แก้ปัญหาขยะในครัวเรือน ชุมชน สังคม 

14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 - พิจารณาจากแบบสังเกต 
 - ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะผู้จัดท า 
 

ที่ปรึกษา  
นายปัญญา ศาสตรา    ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จ.เลย 
ว่าที่ร้อยโทจ านงค์  นนทะมาศ    รองผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จ.เลย 
นางนวพร  สุ่ยวงศ์     ผู้อ านวยการ  กศน.อ าเภอภูกระดึง 
นางนงลักษณ์ พร้อมจะบก   ครู  
นายสุวัฒน์ วงศ์ศิริ    คณะกรรมการสถานศึกษา 
นางนันทวรณ วงศ์วาน    คณะกรรมการสถานศึกษา 
นายอิสระ ไชยปราบ    คณะกรรมการสถานศึกษา 
นางไพจิตร  สิงหไธสงค์    คณะกรรมการสถานศึกษา 
พระครูสุทัศน์ธรรมมานุยุต   คณะกรรมการสถานศึกษา 
นางสุพัตร  สุขเสริม    คณะกรรมการสถานศึกษา 
  
ข้อมูล  

 นายแถลง    การะเกษ  ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน 
 นายลัดดาวัลย์   แสงขาว   ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน 
 นางสุกันยา   สกุลเดช   ครู กศน.ต าบล 
 นางขนิษฐา วีระจิตสกุลงาม  ครู กศน.ต าบล 
 นางวิลาวัณย์   แซ่อัง   ครู กศน.ต าบล 
 นางสาวพิชญา  สวาสนา   ครู กศน.ต าบล 
 นางสาวภณิดา ทองเทียม  ครู กศน.ต าบล 
 นางสาวจันทร์สุดา เมฆพรประเสริฐ ครู ศรช. 
 นางสาวภาณิดา  จันทร   ครู ศรช. 
 นางสาวนิตยา  บุญค าภา  ครู ศรช. 
 นางสาวดารารัตน์ จงธรรม์  ครู ศรช. 
 นางอารีพร หล้าสีดา   บรรณารักษ์จ้างเหมาบริการ  

รวบรวม / เรียบเรียง ร่าง/ พิมพ์  
 นางขนษิฐา  วีระจิตสกุลงาม  ครู กศน.ต าบล 

ผู้ตรวจ  
 นางนงลักษณ์  พร้อมจะบก   ครู  
. 
 



 


