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ค ำน ำ 
 

 แผนปฏิบัติงานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอหนองหิน ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2562 เป็นเอกสารในการด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2562 ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอหนองหิน ท่ีสนองตอบเจตนารมณ์

พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 ทิศทางพัฒนาของนโยบาย

รัฐบาลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รวมท้ังนโยบายและจุดเน้นการด าเนินงานการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยของส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สาระของแผนปฏิบัติการประจ าปี

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอหนองหิน

ประกอบด้วย ประวัติความเป็นมา ท่ีต้ัง วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญาหน่วยงาน ค่านิยมองค์กร เป้าประสงค์ ภารกิจ 

บทบาทหน้าท่ี จุดเน้นการด าเนินงาน และรายละเอียดงาน/โครงการและงบประมาณท่ีจะด าเนินการใน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกศน.ต าบล และห้องสมุดประชาชนในสังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยอ าเภอหนองหิน 

 งานแผนงานและโครงการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอหนองหินขอขอบคุณ

ทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ฉบับนี้จนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี

และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยอ าเภอหนองหิน จะเป็นแนวทางในการบริการ/โครงการ และงบประมาณของงกศน.ต าบล และ

ห้องสมุดประชาชนในสังกัด ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการก ากับติดตามผลการด าเนินงานของผู้บริหาร รวมท้ังเป็น

ข้อมูลส าหรับหน่วยงานและผู้สนใจกิจกรรมงานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอหนอง

หิน ต่อไป 

      

         

        (นางพลพธู  วรฉัตร) 

            ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอหนองหิน 
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ส่วนท่ี 1 
ข้อมูลท่ัวไปของสถำนศึกษำ 

 
1. ชื่อสถำนศึกษำศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอหนองหิน 
 

2. ที่ต้ัง/กำรติดต่อ  เลขท่ี 222/3 หมู่ท่ี  2 บ้านภูหินกอง ต าบลหนองหิน อ าเภอหนองหิน จังหวัดเลย  42190 
โทรศัพท์ 042 – 852150 โทรสาร 042 – 874192   
เว็บไซต์  -  เว็บบล็อก http://honghinnfeloei.blogspot.com 

3. สังกัด  ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย   
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   
กระทรวงศึกษาธิการ  

4. ประวัติควำมเป็นมำของศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอหนองหิน 

 4.1 ประวัติศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอหนองหิน 
กระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้

ประกาศจัดต้ังศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอ/เขต  พร้อมกันจ านวน 31 แห่งท่ัวประเทศ เมื่อวันท่ี 14 
พฤศจิกายน 2550 โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  
พ.ศ. 2534 เป็นสถานศึกษาในราชการบริหารส่วนกลางสังกัดส านักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน  ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 
 กิ่งอ าเภอหนองหิน ได้ประกาศจัดต้ังเป็นอ าเภอหนองหินเป็นอ าเภอต้ังใหม่ เมื่อวันท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ. 
2550 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ซึ่งขณะนั้นกิ่งอ าเภอหนองหนิยังไม่มีสถานศึกษา กศน. ต่อมา
กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ประกาศจัดต้ังสถานศึกษาของอ าเภอหนองหิน มีช่ือว่า “ศูนย์บริการการศึกษานอก
โรงเรียนอ าเภอหนองหนิ”  เมื่อวันท่ี   14  เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 เป็นสถานศึกษาในราชการบริหาร
ส่วนกลาง สังกัดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวดัเลย  ส านักบริหารการศึกษานอกโรงเรียนส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ   
        ต่อมาเมื่อมีพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการจัดต้ังถานศึกษา ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 125 
ตอนพิเศษ 60ง 2551  มีนาคม (หน้า 15) เป็นศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยหนองหิน 
โดยมี ช่ือย่ อ เป็นทางราชการว่ า ”กศนอ า เภอหนองหิน ”   สั งกั ด  ส านั ก งาน ส่ง เสริ มการ ศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย(กศน.จังหวัดเลย) ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ  
และการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ จนถึงปัจจุบัน 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอหนองหิน ได้ใช้อาคารหน้าเทศบาลต าบลหนอง
หิน  เป็นท่ีท าการ เมื่อ ปีพ.ศ. 2550 และต่อมาได้มาเช่าอยู่ท่ีอาคารพาณิชย์  2 ช้ัน เลขท่ี 174 หมู่ท่ี  4  ต าบล

http://honghinnfeloei.blogspot.com/
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หนองหิน  อ าเภอหนองหิน จังหวัดเลย  เมื่อปี  2552  เส้นทางสายขอนแก่น-เมืองเลย  ศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอหนองหิน ได้จัดต้ังขึ้น เมื่อ ปี พ.ศ. 2550  
 ปัจจุบันส านักงานต้ังอยู่ท่ี เลขท่ี 222/3 หมู่ท่ี 2 ต าบลหนองหิน อ าเภอหนองหิน จังหวัดเลย 42190 
โทรศัพท์ 04–2852 –150  โทรสาร  0–4287 –4192 
 4.2  ท ำเนียบผู้บริหำร  

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ระยะเวลำที่ด ำรงต ำแหน่ง 
1 นายวีระพล  กล่ันตา ผอ.กศน.ภูกระดึง รักษาการในต าแหน่ง

ผอ.กศน.อ าเภอหนองหิน 
พ.ศ.2550– พ.ศ.2551 

2 นางปิยะนุช    กุณวงษ์ ผอ.กศน.อ าเภอหนองหิน พ.ศ.2551– พ.ศ.2551 
3 นายสมศักดิ์  จูมวันทา ผอ.กศน.อ าเภอหนองหิน พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2554 

4 นายประเด็จ  แปลงกันทา ผอ.กศน.อ าเภอเชียงคาน รักษาการใน
ต าแหน่งผอ.กศน.อ าเภอหนองหิน 

พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2554 

5 นางสาวสมร  พงษ์พันธ์ ผอ.กศน.อ าเภอหนองหิน พ.ศ. 2554 – 30 กันยายน  2555 
6 นางพลพธู  วรฉัตร ผอ.กศน.อ าเภอหนองหิน 1  ตุลาคม  2555  - ปัจจุบัน 

4.3 อำณำเขตอ ำเภอหนองหิน    
  อ าเภอหนองหิน ต้ังอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดเลย มีระยะทาง ห่างจากจังหวัดเลยประมาณ  46 
กิโลเมตร  ซึ่งมีขอบเขตติดต่อกับอ าเภอต่างๆดังนี้ 
  ทิศเหนือ   ติดต่อกับ  อ าเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย 
  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  อ าเภอภูกระดึง  จังหวัดเลย 
  ทิศใต้    ติดต่อกับ  อ าเภอผาขาว  จังหวัดเลย 
  ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ อ าเภอภูหลวง               จังหวัดเลย 

4.4  สภำพชุมชน 
 4.4.1  สภำพทั่วไป 

 เดิมเป็นหมู่บ้านหนึ่งอยู่ในเขตการปกครองของต าบลปวนพุ  อ าเภอภูกระดึง  ต่อมาได้แยกการ
ปกครองจากต าบลปวนพุมาต้ังเป็น ต ำบลหนองหิน  เมื่อปี พ.ศ. 2523  เมื่อเกิดการขยายตัวของพื้นท่ีในเขตต าบล
หนองหิน ซึ่งมีความเจริญท้ังทางด้านวัตถุ สภาพเศรษฐกิจ สังคม และชุมชนเมือง โดยเฉพาะชุมชนท่ีต้ังบ้านหนอง
หิน (ปัจจุบันอยู่ในเขตเทศบาลต าบลหนองหิน) จังหวัดเลย จึงได้เสนอกระทรวงมหาดไทยขอยกฐานะเป็นกิ่งอ าเภอ 
โดยรวมต าบลหนองหิน ต าบลปวนพุ และต าบลตาดข่า ต้ังเป็น ก่ิงอ ำเภอหนองหิน   ตามประกาศกระทรวง  ลง
วันท่ี  1  มิถุนายนพ.ศ. 2540  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 3 ต าบล  34 หมู่บ้าน คือ ต าบลหนองหิน 
ประกอบด้วย หมู่บ้าน จ านวน  14  หมู่บ้าน  ต าบลปวนพุ ประกอบด้วย หมู่บ้าน จ านวน  15 หมู่บ้าน และต าบล
ตาดข่า ประกอบด้วย หมู่บ้าน จ านวน  5  หมู่บ้าน มีพื้นท่ีท้ังหมดจ านวน 2,922.31  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
182,699  ไร่ ต่อมาจึงได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น อ ำเภอหนองหิน เมื่อวันท่ี 24  สิงหาคม  พ.ศ. 2550  
จนถึงปัจจุบัน 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B8&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B6%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2523
http://th.wikipedia.org/wiki/1_%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/1_%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/24_%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2550
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4.4.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
  สภาพพื้นท่ีโดยท่ัวไปของอ าเภอหนองหิน เป็นภูเขามีท่ีราบสลับกับเนินเขาเต้ียๆภูเขาท่ีส าคัญๆ 
ได้แก่ ภูค้อ ภูกระแต ภูผาขาว ภูผายา ซึ่งภูเขาบางภูเขาเป็นภูเขาหินแกรนิตท่ีสวยงาม โดยได้รับการพัฒนาให้เป็น
แหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคัญ เรียกว่า สวนหินผางาม จากแนวเขาต่างๆท าให้เกิดต้นน้ าล าธารเล็กๆมีล าน้ าท่ีส าคัญๆ 
ได้แก่ ล าน้ าปวน ล าน้ าพวย ล าน้ าห้วยเด่ือ ห้วยสงกา ห้วยใส มีน้ าตกท่ีสวยงาม เช่น น้ าตกเพียงดิน และน้ าตกสวน
ห้อม 

4.4.3  ลักษณะภูมิอำกำศ  
  ลักษณะภูมิอากาศของอ าเภอหนองหิน เป็นแบบ มรสุม แบ่งออกเป็น 3 ฤดู  คือ ฤดูร้อน เริ่มต้ังแต่
เดือน กุมภาพันธ์ ถึงเดือน  พฤษภาคม อากาศร้อนจัดเดือนมีนาคม ถึง เมษายน อุณหภูมิเฉล่ีย 32 – 38  องศา
เซลเซียส ฤดูฝน เริ่มต้ังแต่เดือน มิถุนายน ถึงเดือน กันยายน ฝนจะท้ิงช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม ฝน
ชุกช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน ปริมาณน้ าฝนโดยเฉล่ียประมาณ 151.7  มิลลิเมตร ฤดูหนาว เริ่มต้ังแต่เดือน 
ตุลาคม ถึงเดือน มกราคม อากาศหนาวจัดในช่วงเดือนธันวาคม – มกราคม อุณหภูมิเฉล่ียประมาณ 6 – 12 องศา
เซลเซียส 

4.4.4 ด้ำนกำรปกครอง 

อ าเภอหนองหิน แบ่งเขตพื้นท่ีการปกครองตาม พ.ร.บ. ลักษณะการปกครองท้องท่ี พ.ศ. 2457  
รวม 3  ต าบล  34  หมู่บ้านดังนี้ 
  1. ต าบลหนองหิน  ประกอบด้วย หมู่บ้าน จ านวน  14  หมู่บ้าน 
  2. ต าบลปวนพุ   ประกอบด้วย หมู่บ้าน จ านวน  15  หมู่บ้าน 
  3. ต าบลตาดข่า   ประกอบด้วย หมู่บ้าน จ านวน  5  หมู่บ้าน    
แบ่งการปกครองเป็นเทศบาลต าบล 1 แห่ง องค์การบริหารส่วนต าบล  3  แห่งดังนี้  
  1. เทศบาลต าบลหนองหิน  
  2. องค์การบริหารส่วนต าบลปวนพุ  
  3. องค์การบริหารส่วนต าบลตาดข่า  
  4. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหิน 
ประชำกรอ าเภอหนองหิน  มีประชากรท้ังส้ิน  จ านวน  25,034  คน   แยกเป็น  เพศชาย 12,668  คน เพศหญิง 
12,366   คน (ข้อมูล  ณ  30  มิถุนายน  2560) 

4.4.5  ด้ำนกำรศึกษำ  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติได้แบ่งเขตการศึกษาออกเป็น  เขตการศึกษาพื้นท่ีต่างๆ  โดย

สถานศึกษาในพื้นท่ีอ าเภอหนองหิน  จัดอยู่ในเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเขต 2 และเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาเขต  19  ประกอบด้วยสถานศึกษาของรัฐและเอกชน  รวม  14  แห่ง 

  4.4.6  ด้านความสงบเรียบร้อย 

มีสถานีต ารวจภูธรอ าเภอหนองหิน  รับผิดชอบ  3  ต าบล 

4.4.7 สภำพทำงเศรษฐกิจ 
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ประชากรประมาณร้อยละ  60  ประกอบอาชีพเกษตรกร พื้นท่ีเพื่อการเกษตรทั้งหมด  70,875 ไร่ 
แยกเป็น พื้นท่ีท านา 29,827 ไร่พื้นท่ีท าไร่ 28,948 ไร่  และพื้นท่ีปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น  12,100  ไร่ 
พืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดส าหรับเล้ียงสัตว์ อ้อย มันส าปะหลัง มะขามหวาน และมะม่วง  อาชีพรอง

ของประชากรอ าเภอหนองหินคือ การค้าขาย และรับจ้าง 

4.4.8  ทรัพยำกรและแหล่งท่องเที่ยวที่ส ำคัญ อ าเภอหนองหินมีแหล่งท่องเท่ียวที่ส าคัญ  ได้แก่ 

  - คุนหมิงเมืองไทย (สวนหินผางาม)  - วัดถ้ ามโหฬาร 

  - วัดถ้ าโพธิสัตว์     - น้ าตกเพียงดิน  

  - น้ าตกสวนห้อม     - ภูป่าเปาะ(ฟูจิเมืองเลย) 

- สวนสวรรค ์     - สวนหินผางาม 
- น้ าพุ      - ผาบ่อง 
4.4.9  ด้านสาธารณสุข 

  มีสถานบริการสาธารณสุข ประกอบด้วย โรงพยาบาลของรัฐ  1 แห่ง  ได้แก่  โรงพยาบาล 
หนองหิน  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน  5  แห่ง 

 5. โครงสร้ำงสถำนศึกษำ 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย แบ่งการบริหารเป็น 3  กลุ่มงาน  
ได้แก่   

5.1  กลุ่มอ านวยการ     
5.2  กลุ่มการจัดการศึกษานอกระบบและการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
5.3  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87
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โครงสร้ำงศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอหนองหิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        6. ข้อมูลบุคลำกร(ปีปัจจุบัน)  

 
ประเภท/ต ำแหน่ง 

จ ำนวน 
ต่ ำกว่ำ ป.ตร ี ป.ตร ี ป.โท ป.เอก รวมจ ำนวน 

ข้าราชการครู - - 1 - 1 
บุคลากรทางการศึกษา - - - - - 
ลูกจ้างประจ า - - - - - 
พนักงานราชการ - 6 1 - 7 
ครูศูนย์การเรียนชุมชน - 4 - - 4 
อัตราจ้าง - 1 - - 1 
รวมจ ำนวน - 12 2 - 13 
 
  
 

 

ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
นำงพลพธู  วรฉัตร 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 

กลุ่มงำนอ ำนวยกำร กลุ่มงำนกำรศึกษำนอกระบบ
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 

กลุ่มภำคีเครือข่ำย   
และกิจกำรพิเศษ 

กศน.ต ำบล ในสังกัด 1.งำนกำรเงินและบัญชี 
2.งำนแผนงำนและโครงกำร 
3.งำนสวัสดิกำร 
4.งำนข้อมูลสำรสนเทศและรำยงำน 
5.งำนพัสด ุ
6.งำนบุคลำกร 
7.งำนอำคำรสถำนท่ี 
8.งำนรำชกำรใสสะอำด 
9.งำนควบคุมภำยใน 
10.งำนนิเทศภำยในติดตำมและประเมินผล 
11.งำนประกันคุณภำพภำยใน 
12.งำนธุรกำรและสำรบรรณ 
13.งำนประชำสัมพันธ์ 
14.งำนเลขำฯคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 

 
 
 

กศน.ต ำบลหนองหิน 
กศน.ต ำบลปวนพุ 
กศน.ต ำบลตำดข่ำ 

 

1.งำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
2.งำนส่งเสริมกำรรู้หนังสือ 
3.งำนปวช.กศน. 
4.งำนทะเบียนและวัดผล 
5.งำนกำรศึกษำต่อเน่ือง 
6.งำนกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
7.งำนพัฒนำหลักสูตร สื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลย ี
8.งำนศูนย์บริกำรให้
ค ำปรึกษำ    แนะแนว 
9.งำนกิจกำรนักศึกษำ 
 
 
 

1.งำนกิจกำรพิเศษ 
2.งำนส่งเสริมสนับสนุน 
ภำคีเครือขำ่ย 
3.งำนกิจกรรมลูกเสือ
และยุวกำชำด 
 
 
 

ครู กศน.ต ำบล  
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7.  ทรัพยำกรและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดกำรศึกษำ 
7.1  อำคำรสถำนที่ 

 อาคารส านักงาน กศน.อ าเภอหนองหิน และห้องสมุดประชาชน จ านวน    1  แห่ง 
 กศน.ต าบล       จ านวน    3  แห่ง 

7.2  สำธำรณูปโภคและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
 ไฟฟ้า   จ านวน  4  หม้อ   
 ประปา   จ านวน  4  หม้อ 
 โทรศัพท์/โทรสาร จ านวน  2  เครื่อง 
 โทรทัศน ์ จ านวน  4  เครื่อง  
 เครื่องปรินซ์เตอร์ จ านวน  6  เครื่อง 

 

8.  แหล่งเรียนรู้และภำคีเครือข่ำย 

 8.1  แหล่งเรียนรู้ 

   8.1.1  กศน.ต าบล 

ท่ี ชื่อ กศน.ต ำบล ที่ต้ัง ผู้รับผิดชอบ 
1 กศน.ต าบลหนองหิน 164 หมู่ท่ี 2 บ้านภูหินกอง ต าบลหนองหิน 

อ าเภอหนองหิน  จังหวัดเลย  42190 
นางอริยาภรณ์   ทันชม 
T.084-7992194 

2 กศน.ต าบลปวนพุ หมู่ท่ี 1 บ้านปวนพุ  ต าบลปวนพุ  อ าเภอหนองหิน  จังหวัด
เลย  42190 

นางดารุณี    ค ามา 
T.083-3453592 

3 กศน.ต าบลตาดข่า 268 หมู่ท่ี 1 บ้านตาดข่า อ าเภอหนองหิน จังหวัดเลย42190 นายสิริพงษ์   อุดนอก 
T.086-2265369 

รวมกศน.ต ำบล   จ ำนวน  3  แห่ง 
8.1.2  ศูนย์การเรียนชุมชน   

ท่ี ชื่อศูนย์กำรเรียนชุมชน ที่ต้ัง ผู้รับผิดชอบ 
1 

 
ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านห้วยไผ่ใต้ หมูท่ี่ 6  บ้านห้วยไผ่ใต้  ต าบลหนองหิน  

อ าเภอหนองหิน จังหวัดเลย 42190 
นายพิชิต  มูลชมภู 
T.085-4653959 

2 ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านปวนพ ุ หมู่ท่ี 1 บ้านปวนพุ  ต าบลปวนพุ 
อ าเภอหนองหิน  จังหวัดเลย 42190 

นายภัทรพงษ์  กิจเรณู 
 T.091-8650501                

3 ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านภูหินกอง หมู่ท่ี 2 บ้านภูหินกอง ต าบลหนองหิน 
อ าเภอหนองหิน  จังหวัดเลย 42190 

นางสาวจารุณี  สีลา  
T.086-2298380          

4 ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านฟากนา หมู่ท่ี 4 บ้านภูหินกอง ต าบลหนองหิน นางเบญจวรรณ์  เช้ือจีน 
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อ าเภอหนองหิน  จังหวัดเลย 42190 T.098-1213095 
5 ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านผาฝ้าย หมู่ท่ี 11 บ้านผาฝ้าย ต าบลปวนพุอ าเภอ

หนองหิน  จังหวัดเลย 42190 

นางสาวพรสุรางค์  สุวรรณสนธ์ิ 

T.084-7973697 

6 ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านห้วยเด่ือ หมู่ท่ี  8 บ้านห้วยเด่ือ ต าบลหนองหิน  
อ าเภอหนองหิน  จังหวัดเลย 42190 

นางสาววาสนา  สีลา 
T.062-1157038 

รวม ศูนย์กำรเรียนชุมชน   จ ำนวน   6   แห่ง 

8.1.3  แหล่งเรียนรู้ 

ชื่อ แหล่งเรียนรู้ 
ประเภทแหล่ง

เรียนรู้ 
ที่ต้ัง ผู้รับผิดชอบ 

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง ม.3 บ้านโคกใหญ่ ต าบลตาดข่า 
อ าเภอหนองหิน 

นายเฉลิมชัย  อินทรชัยศรี 

การท าลูกประคบและสมุนไพร สมุนไพร ม.1 บ้านตาดข่า ต าบลตาดข่า 
อ าเภอหนองหิน 

นางปรานี   นอศรี 

เกษตรผสมผสาน เกษตรผสมผสาน ม.1 บ้านตาดข่า ต าบลตาดข่า 
อ าเภอหนองหิน 

นายทองพูน วรรณศร ี

สวนหินผางาม/คุณหมิงเมืองไทย แหล่งท่องเท่ียว ม.10 บ้านผางาม ต าปวนพุ 
อ าเภอหนองหิน 

นายแดง  มุ่งลือ 

ยาสมุนไพรคุณตาบุญ ยาสมุนไพร ม. 2 บ้านภูหินกอง  ต าบล
หนองหิน อ าเภอหนองหิน  

นายบุญ  สุขบัว 

เกษตรผสมผสาน เกษตรผสมผสาน ม. 2  บ้านเหล่าใหญ่  ต าบล 
ปวนพุ  อ าเภอหนองหิน 

นายส ารอง  ลุนใต้ 

วัดขามชุม ความเช่ือและ
ศาสนา 

ม. 9 บ้านโคกสว่าง ต าบลหนอง
หิน อ าเภอหนองหิน 

นายอภิชัย  ผองแก้ว 

ไร่ผาเรือน บ้านผาฝ้าย การด ารงชีวิตตาม
สภาพแวดล้อมตาม

ธรรมชาติ 

บ้านผาฝ้าย ต าบลปวนพุ 
อ าเภอหนองหิน 

นายสมศักดิ์  โทสิงห์ 

สวนผักหวาน การด ารงชีวิตตาม
สภาพแวดล้อมตาม

ธรรมชาติ 

บ้านหนองหมากแก้ว ต าบล 
ปวนพุ  อ าเภอหนองหิน 

นางอิงอร  ค ามา 

ฟาร์มไก่สุวิทย์ แหล่งเรียนรู้ด้าน
เศรษฐกิจ 

บ้านห้วยไผ่เหนือ ต าบลปวนพุ 
อ าเภอหนองหิน 

นายสุวิทย์  พรมดี 
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ฟาร์มเห็ดสาคร แหล่งเรียนรู้ด้าน
เศรษฐกิจ 

บ้านทุ่งโพธิ์  ต าบลปวนพุ  
อ าเภอหนองหิน 

นายสาคร  รามศิริ 

ร้านค้าชุมชน แหล่งเรียนรู้ด้าน
เศรษฐกิจ 

ม.6 บ้านห้วยไผ่ใต้ ต าบลหนอง
หิน อ าเภอหนองหิน 

นางวรินทร  เคหัง 

การท าไม้กวาดจากต้นแขม การประดิษฐ์กรรม ม.7  บ้านร่องป่าไผ่  ต าบล
หนองหิน  อ าเภอหนองหิน 

นางหนูพิศ  โสดามา 

จักสานไม้ไผ่ การประดิษฐ์กรรม ม.11  บ้านห้วยโจด  ต าบล
หนองหิน อ าเภอหนองหิน 

นายสวน  เทวะสัตย์ 

การสานตะกร้าเมคราเม่ การประดิษฐ์กรรม ม.1  บ้านตาดข่า  ต าบลตาดข่า 
อ าเภอหนองหิน 

นางนิลวรรณ  สอนแก้ว 

สานตะกร้าพลาสติก การประดิษฐ์กรรม ม.14  บ้านลานมัน  ต าบล
หนองหิน  อ าเภอหนองหิน 

นางสารภี  ศิริพันธะ 

การท าเฟอร์นิเจอร์จากเศษไม้ การประดิษฐ์กรรม ม.5  บ้านน้ าใส  ต าบลหนองหิน 
อ าเภอหนองหิน 

นายกลชัย  อุทรบูรณ์ 

ภูป่าเปาะ แหล่งเรียนรู้ตาม
ธรรมชาติ 

บ้านผาหวาย  ต าบลปวนพุ  
อ าเภอหนองหิน 

นายบุญลือ  พรหมหาลา 

สวนหินผางาม แหล่งเรียนรู้ตาม
ธรรมชาติ 

บ้านผางาม  ต าบลปวนพุ  
อ าเภอหนองหิน 

อบต.ปวนพุ 

ถ้ าโพธิสัตว์ แหล่งเรียนรู้ตาม
ธรรมชาติ 

บ้านจอมทอง  ต าบลปวนพุ  
อ าเภอหนองหิน 

อบต.ปวนพุ 

ท าเป็ดจากรากไผ่/มังกร การประดิษฐ์กรรม บ้านไร่พวย  ต าบลตาดข่า 
อ าเภอหนองหิน 

นางคูณ  ทันช่วย 

เกษตรพอเพียง การด ารงชีวิตตาม
แนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 

บ้านสุขใจ ต าบลหนองหิน 
อ าเภอหนองหิน 

นายอรรถพล  ทันชม 

ฟาร์มเห็ดสาคร การเพาะเห็ดต่างๆ บ้านทุ่งโพธิ์ ต าบลปวนพุ อ าเภอ
หนองหิน 

นายสาคร  รามศิริ 

ปลูกผัก ท าสวนล าไย การด ารงชีวิตตาม
แนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 

บ้านหนองหิน ต าบลหนองหิน 
อ าเภอหนองหิน 

นายหนูกัน ภาไสย์ 

แคทลียาพันธ์ไม ้ การฝึกอาชีพ บ้านไร่ศรีอุบล ต าบลหนองหิน 
อ าเภอหนองหิน 

น.ส.สุเพียร แสนหอม 
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น้ าส้มเกล็ดหิมะ การฝึกอาชีพ บ้านฟากนา ต าบลหนองหิน 
อ าเภอหนองหิน 

นายธนชาด น้อยแดง 

การท าขนมข้าแตน การฝึกอาชีพ บ้านน้ าใส ต าบลหนองหิน 
อ าเภอหนองหิน 

นางนพรัตน์ เชาวัฒนา
พาณิชย์ 

วัดป่าสามัคคีธรรม ศาสนาและ
วัฒนธรรมประเพณ ี

บ้านห้วยไผ่ใต้ ต าบลหนองหิน 
อ าเภอหนองหิน 

นางจิตตานันท์ ศรีจันทะ 

การเล้ียงหมูหลุม การฝึกอาชีพ บ้านหลักร้อยหกสิบ ต าบล
หนองหิน อ าเภอหนองหิน 

นายทรงยศ ติภิ 

วัดป่าห้วยโจด ศาสนาและ
วัฒนธรรมประเพณี 

บ้านห้วยโจด ต าบลหนองหิน 
อ าเภอหนองหิน 

นางเนตรชนก มาลี 

วัดศรีสมบรูณ์ ศาสนาและ
วัฒนธรรมประเพณี 

บ้านลานมัน ต าบลหนองหิน 
อ าเภอหนองหิน 

นายกมลศักดิ์ ไชยศรัตา 

ถักทอไหมพรม หัตกรรม บ้านเหล่าใหญ่ ต าบลปวนพุ 
อ าเภอหนองหิน 

นางส ารวยจ าปาสุริ 

น้ าตกสวนห้อม การท่องเท่ียวทาง
ธรรมชาติ 

บ้านสวนห้อม ต าบลปวนพุ 
อ าเภอหนองหิน 

นายฉลอง พิลาฤทธิ์ 

วัดสว่างอารมณ์ ศาสนาและ
วัฒนธรรมประเพณี 

บ้านห้วยเด่ือน้อย ต าบลปวนพุ 
อ าเภอหนองหิน 

พระอธิการสาคร ฐิตธมโน 

การท าสวนยางพารา การฝึกอาชีพ บ้านห้วยเป้า ต าบลปวนพุ 
อ าเภอหนองหิน 

นายวร คนเพียร 

การเล้ียงไก่พื้นบ้าน การฝึกอาชีพ บ้านนาเหล่านน้อย ต าบลปวนพุ 
อ าเภอหนองหิน 

นายประมวล พรมดี 

การเล้ียงหมูขุน การฝึกอาชีพ บ้านหนองจิก ต าบลปวนพุ 
อ าเภอหนองหิน 

นายวันชัย ค ามา 

การตัดผม เสริมสวย สถานประกอบการ บ้านทุ่งสีทอง ต าบลปวนพุ 
อ าเภอหนองหิน 

น.ส.อาภรลักษณ์ แก่นตา 

วัดศรีดวงประทีป ศาสนาและ
วัฒนธรรมประเพณี 

บ้านตาดข่า ต าบลตาดข่า 
อ าเภอหนองหิน 

นายสิริพงษ์ อุดนอก 

วัดตาดข่าพัฒนาราม ศาสนาและวัฒนธรรม
ประเพณี 

บ้านตาดข่า ต าบลตาดข่า 
อ าเภอหนองหิน 

นายเกษมสัน์ ถาวงษ์กลาง 

วัดอัมรินทร์ป้อมทราย ศาสนาและ
วัฒนธรรมประเพณี 

บ้านโคกใหญ่ ต าบลตาดข่า 
อ าเภอหนองหิน 

นายประมาณ สมสะอาด 
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วัดศรีเกษ ศาสนาและ
วัฒนธรรมประเพณ ี

บ้านไร่พวย ต าบลตาดข่า 
อ าเภอหนองหิน 

นายสท้าน ชัยภูมิ 

วัดศรีเทพ ศาสนาและ
วัฒนธรรมประเพณี 

บ้านซ าทอง ต าบลตาดข่า 
อ าเภอหนองหิน 

นายหนูพิษ ภูเขม่า 

การเพาะเห็ดขอนขาว การฝึกอาชีพ บ้านร่องป่าไผ่ ต าบลหนองหิน 
อ าเภอหนองหิน 

นางหนูนิด แสนอินทร์
อ านาจ 

รวมแหล่งเรียนรู้  จ ำนวน  44  แห่ง 

  8.1.4  ภูมิปัญญา 

ชื่อ ภูมิปัญญำท้องถ่ิน 
ควำมสำมำรถและ

ประสบกำรณ์ 
ที่ต้ัง 

นายไสว  ค ามา การจักสานวัสดุจากไม้ไผ่ บ้านหนองจอก  ต าบลปวนพุ  อ าเภอหนองหิน 
นางปราณี  นอศรี สมุนไพรพืน้บ้าน ม.1 บ้านตาดข่า ต าบลตาดข่า อ าเภอหนองหิน 
นายปัน อุดนอก ช่างไม้,ช่างปูน ม.1 บ้านตาดข่า ต าบลตาดข่า อ าเภอหนองหิน 
นายวิไล  มณีวงค์ หมอสู่ขวัญ ม.1 บ้านตาดข่า ต าบลตาดข่า อ าเภอหนองหิน 
นายขันตรี  สอนเต็ม การจักสานวัสดุจากไม้ไผ่ บ้านห้วยเด่ือน้อย ต าบลปวนพุ  อ าเภอหนองหิน 
นายมา  งิ้วลาย การจักสานวัสดุจากไม้ไผ่ บ้านน้อยสามัคคี  ต าบลตาดข่า อ าเภอหนองหิน 
นายสนิท  สีวาท การสานกระด้งจากต้นคล้า ม.3บ้านไร่ศรีอุบล ต าบลหนองหิน อ าเภอหนองหิน 
นายบุญมา  พาคะ การสานกระติบข้าว ม.10  บ้านหลัก 160  ต าบลหนองหิน   

อ าเภอหนองหิน 
นายแวง  รกชัฏ การจักสานวัสดุจากไม้ไผ่ ม.12  บ้านภูทอง  ต าบลหนองหิน   

อ าเภอหนองหิน 
นางเชม  ค ามุงคุณ การทอเส่ือ บ้านห้วยเป้า  ต าบลปวนพุ  อ าเภอหนองหิน 
นายสิน  นามกันยา การไพหญ้า บ้านทุ่งสีทอง  ต าบลปวนพุ  อ าเภอหนองหิน 
นายบุญ  สุขบัว สมุนไพรและต ารายาพื้นบ้าน ม.2 บ้านภูหินกอง ต าบลหนองหิน  

อ าเภอหนองหิน 
นายสอ้าน  ส านิ สมุนไพรและต ารายาพื้นบ้าน บ้านสวนห้อม  ต าบลปวนพุ  อ าเภอหนองหิน 
นางสถิต  สุรีย์รักษ์ การสานสวิง ม.8 บ้านห้วยเด่ือ ต าบลหนองหิน อ าเภอหนองหิน 
นายเหรียญ  แส่วภูเขียว การสานแห ม.13 บ้านสุขใจ  ต าบลหนองหิน อ าเภอหนองหิน 
นางทองสูน  บุญสว่าง การท าพรมเช็ดเท้า ม.4 บ้านฟากนา  ต าบลหนองหิน อ าเภอหนองหิน 
นายวินะ  สนธิพงษ ์ ศิลปินพื้นบ้าน บ้านนาเหล่าน้อย  ต าบลปวนพุ  อ าเภอหนองหิน 
นายสนิท  ไชยแสน วงกลองยาว ม.1 บ้านปวนพุ  ต าบลปวนพุ  อ าเภอหนองหิน 
นายส ารอง  ลุ่นใต้ เกษตรผสมผสาน บ้านเหล่าใหญ่  ต าบลปวนพุ  อ าเภอหนองหิน 
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นางแสงแก้ว  ชัยยันต์ งานฝีมือ(ร้อยมาลัย,ถักไหมพรม) ม.1บ้านหนองหิน ต าบลหนองหิน อ าเภอหนองหิน 
นางทองยุ่น  ภูเหม่า การสานสวิง บ้านซ าทอง  ต าบลตาดข่า  อ าเภอหนองหิน 
นางอุทัย บัวชัยยา สมุนไพรและต ารายาพื้นบ้าน บ้านภูหินกอง ต าบลหนองหิน อ าเภอหนองหิน 
นางเรืองอไร นามวงษา สมุนไพรและต ารายาพื้นบ้าน บ้านร่องป่าไผ่ ต าบลหนองหิน อ าเภอหนองหิน 
นางดารุณี แถลงกัณฑ์ สมุนไพรและต ารายาพื้นบ้าน บ้านห้วยเด่ือ ต าบลหนองหิน อ าเภอหนองหิน 
นางดิออน ชัยพิลา การประดิษฐ์กรรม บ้านโคกสว่าง ต าบลหนองหิน อ าเภอหนองหิน 
นายตัน อินทะปัญโย การประดิษฐ์กรรม บ้านปวนพุ ต าบลปวนพุ อ าเภอหนองหิน 
นายบุญลือ พรมหาลา การประดิษฐ์กรรม บ้านผาหวาย ต าบลปวนพุ อ าเภอหนองหิน 
นายเคน ชมภูทัส การประดิษฐ์กรรม บ้านหนองหมากแก้ว ต าบลปวนพุ  

อ าเภอหนองหิน 
นายสมาน นามเภา สมุนไพรและต ารายาพื้นบ้าน บ้านห้วยไผ่ ต าบลปวนพุ อ าเภอหนองหิน 
นายจีรศักดิ์ สารฤทธิ์ การประดิษฐ์กรรม บ้านผาฝ้าย ต าบลปวนพุ อ าเภอหนองหิน 
นายวีระยุทธ แก้วโวหาร การประดิษฐ์กรรม บ้านผางาม ต าบลปวนพุ อ าเภอหนองหิน 
นายสุนัน ค ามงคุณ อาหารและผักพื้นบ้าน บ้านปวนพุ ต าบลปวนพุ อ าเภอหนองหิน 
นางน้อย ศรีหาบุตร การด ารงชีวิตตาม

สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ 
บ้านตาดข่า ต าบลตาดข่า อ าเภอหนองหิน 

นางบานเย็น สุดบุญมา อาหารและผักพื้นบ้าน บ้านน้อยสามัคคี ต าบลตาดข่า อ าเภอหนองหิน 
น.ส.แก้วใจ อินทรชัยศรี การด ารงชีวิตตาม

สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ 
บ้านโคกใหญ่ ต าบลตาดข่า อ าเภอหนองหิน 

นายไวทิน ทินช่วย การด ารงชีวิตตาม
สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ 

บ้านไร่พวย ต าบลตาดข่า อ าเภอหนองหิน 

นายหนูพัน ภูเขม่า การด ารงชีวิตตาม
สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ 

บ้านซ าทอง  ต าบลตาดข่า อ าเภอหนองหิน 

นายเอกราษฎร ค ามงคุณ ศิลปะพื้นบ้าน/การละเล่น
พื้นบ้าน 

บ้านจอมทอง ต าบลปวนพุ อ าเภอหนองหิน 

  รวมภูมิปัญญำ   จ ำนวน  38  แห่ง 
 8.1.5  ภาคีเครือข่าย 

ท่ี ภำคีเครือข่ำย ที่ต้ัง 

1 ท่ีว่าการอ าเภอหนองหิน ท่ีว่าการอ าเภอหนองหิน 
2 เกษตรอ าเภอหนองหิน เกษตรอ าเภอหนองหิน 
3 ท้องถิ่นอ าเภอหนองหิน ท้องถิ่นอ าเภอหนองหิน 
4 พัฒนาชุมชนอ าเภอหนองหิน พัฒนาชุมชนอ าเภอหนองหิน 
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5 ปศุสัตว์อ าเภอหนองหิน ท่ีว่าการอ าเภอหนองหิน 
6 เทศบาลต าบลหนองหิน เทศบาลต าบลหนองหิน 
7 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหิน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหิน 
8 องค์การบริหารส่วนต าบลปวนพุ องค์การบริหารส่วนต าบลปวนพุ 
9 องค์การบริหารส่วนต าบลตาดข่า องค์การบริหารส่วนต าบลตาดข่า 
10 โรงเรียนหนองหินวิทยา โรงเรียนหนองหินวิทยา 
11 โรงเรียนชุมชนหนองหิน โรงเรียนชุมชนหนองหิน 
12 โรงเรียนบ้านปวนพ ุ โรงเรียนบ้านปวนพ ุ
13 โรงเรียนบ้านหนองหมากแก้ว โรงเรียนบ้านหนองหมากแก้ว 
14 โรงเรียนบ้านตาดข่า โรงเรียนบ้านตาดข่า 
15 โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพ โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพ 
16 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้ โรงเรียนบ้านห้วยใผ่ใต้ 
17 วัดร่มโพธิธรรม วัดร่มโพธิธรรม  ต าบลหนองหิน 
18 วัดภูหินกอง วัดภูหินกอง บ้านภูหินกกอง  อ าเภอหนองหิน 
19 วัดวังวิโมกข ์ วัดวังวิโมกข์   ต าบลปวนพุ 
20 สภ.หนองหิน สภ.หนองหิน ต าบลหนองหิน 
21 บ้านหนังสือชุมชน  ทุกแห่ง บ้านหนังสือชุมชน  จ านวน  39  แห่ง 

22 ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน 
ท่ีท าการผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน  จ านวน  34  
หมู่บ้าน 

23 ก านันทุกต าบล ท่ีท าการก านัน ทุกต าบล 
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ส่วนที่ 2 
ยุทธศำสตร์และจุดเน้นกำรด ำเนินงำน ส ำนักงำน กศน. 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
 

 

➣ วิสัยทัศน์ 
คนไทยได้รับโอกาสการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สามารถด ารงชีวิตท่ีเหมาะสมกับ

ช่วงวัยสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะท่ีจ าเป็นในโลกศตวรรษ  ท่ี 21 

➣ พันธกิจ 
1. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยท่ีมีคุณภาพ เพื่อยกระดับการศึกษา

พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมทุกช่วงวัย  พร้อมรับการเปล่ียนแปลงบริบท
ทางสังคม และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

2. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานภาคีเครือข่าย ในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมท้ังการด าเนินกิจกรรมของศูนย์การเรียนและแหล่งการเรียนรู้อื่นใน
รูปแบบต่างๆ 

3. ส่งเสริมและพัฒนาการน าเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพใน
การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนอย่างท่ัวถึง 

4. พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือและนวัตกรรม การวัดและประเมินผลในทุก
รูปแบบให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน 

5. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งจัดการศึกษาและการเรียนรู้ท่ีมี
คุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

➣ เป้ำประสงค์ 
1. ประชาชนผู้ด้อย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษา รวมท้ังประชาชนกลุ่มเป้าหมายพิเศษได้รับ

โอกาสทางการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่องและการศึกษา
ตามอัธยาศัยท่ีมีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง เป็นไปตามสภาพ ปัญหา และความต้องการของแต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย 

2. ประชาชนได้รับการยกระดับการศึกษา สร้างเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความเป็น
พลเมืองอันน าไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน เพื่อพัฒนาไปสู่ความมั่นคงและ
ยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และส่ิงแวดล้อม 

3. ประชาชนได้รับโอกาสในการเรียนรู้และมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสามารถคิด 
วิเคราะห์และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน รวมท้ังแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์ 

4. ประชาชนได้รับการสร้างและส่งเสริมให้มีนิสัยรักการอ่านเพื่อการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
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5. ชุมชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมจัด ส่งเสริม และสนับสนุนการด าเนินงานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมท้ังการขับเคล่ือนกิจกรรมการเรียนรู้ของชุมชน 

6. หน่วยงานและสถานศึกษาพัฒนา เทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการยกระดับ
คุณภาพในการจัดการเรียนรู้และเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ให้กับประชาชน 

7. หน่วยงานและสถานศึกษาพัฒนาส่ือและการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ท่ีตอบสนองกับการเปล่ียนแปลงบริบทด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และ
ส่ิงแวดล้อม รวมท้ังตามความต้องการของประชาชน และชุมชนในรูปแบบท่ีหลากหลาย 

8. บุคลากรของหน่วยงานและสถานศึกษาได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

9. หน่วยงานและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 

➣ ตัวชี้วัด 
1. จ านวนผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย  

ตามสิทธิที่ก าหนดไว้ 

 2. จ านวนของคนไทยกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ /ได้รับบริการกิจกรรมการศึกษา

ต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัยท่ีสอดคล้องกับสภาพ ปัญหา และความต้องการ 

 3. จ านวนผู้รับบริการในพื้นท่ีเป้าหมายได้รับการส่งเสริมด้านการรู้หนังสือและพัฒนาทักษะชีวิต 

4. ร้อยละการอ่านของคนไทยเพิ่มขึ้น 

5. จ านวนนักเรียนนักศึกษาท่ีได้รับบริการติวเข้มเต็มความรู้  

6. จ านวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไปท่ีเข้าถึงบริการการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ใน

รูปแบบต่าง ๆ 

7. จ านวนประชาชนท่ีได้รับการอบรมให้มีความรู้ ในอาชีพการเกษตรท่ีเหมาะสมกับสภาพบริบท และ

ความต้องการของพื้นท่ี/ชุมชน  

 8. จ านวนแหล่งเรียนรู้ในระดับต าบลท่ีมีความพร้อมในการให้บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย 

 9. จ านวนท าเนียบศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียงของต าบล และจ านวนกลุ่มเกษตรชุมชนดีเด่น 

10. จ านวนประชาชนได้รับการอบรมตามหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารด้านอาชีพ (ระยะส้ัน)  

ส าหรับประชาชนในศูนย์อาเซียนศึกษา กศน. 

11. มีการพัฒนาอุปกรณ์การผลิตและการเผยแพร่ข่าวโทรทัศน์เพื่อการศึกษาส าหรับศูนย์ข่าวโทรทัศน์เพื่อ

การศึกษา 1 ระบบ 
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12. จ านวนบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตรายการโทรทัศน์ได้รับการอบรมให้มีความรู้และทักษะใน 

การปฏิบัติงานเพื่อรองรับการปฏิบัติงานในสถานีวิทยุโทรทัศน์ระบบดิจิทัล 

13. จ านวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไปท่ีเข้าถึงบริการความรู้นอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยผ่านช่องทางส่ือเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีการส่ือสาร 

14. จ านวนรายการโทรทัศน์/ CD/แอพพลิเคช่ัน ในการให้ความรู้ด้านการเกษตร 

15. จ านวน/ประเภทของส่ือ ท่ีมีการจัดท า/พัฒนาและน าไปใช้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน/

ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

16. ร้อยละของหน่วยงาน และสถานศึกษา กศน. ท่ีมีการใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดท าฐานข้อมูล

ชุมชนและการบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยของ

องค์การ 

17. จ านวนระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาของประเทศท่ีได้รับการพัฒนาให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 

18. จ านวนผู้ผ่านการอบรมตามหลักสูตรท่ีก าหนดของโครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับต าบล 

19. ร้อยละของต าบล/แขวง มีปริมาณขยะลดลง  

20. จ านวนบุคลากรของหน่วยงานและสถานศึกษาได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

21. ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดท่ีมีระบบประกันคุณภาพภายในและมีการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 

22. จ านวนองค์กรภาคส่วนต่าง ๆ ท้ังในและต่างประเทศ ท่ีร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการด าเนินงาน

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ 

1. ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน 
(N-NET) 
 2. ร้อยละของก าลังแรงงานท่ีส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า ได้รับการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
 3. ร้อยละของนักเรียน/นักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาท่ีได้รับบริการติวเข้มเต็มความรู้เพิ่ม
สูงขึ้น  
 4. ร้อยละผู้จบหลักสูตร/กิจกรรมการศึกษานอกแบบท่ีสามารถน าความรู้ความเข้าใจไปใช้ได้ตามจุดมุ่ง
ของหลักสูตร/กิจกรรมท่ีก าหนด 
 5. ร้อยละของผู้ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมท่ีสามารถอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของ
กิจกรรม 
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 6. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายท่ีลงทะเบียนเรียนท่ีมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาอาชีพตาม
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 

7. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการ

พัฒนาศักยภาพ ทักษะอาชีพ สามารถมีงานท าหรือน าไปประกอบอาชีพได้ 

 8. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการอบรมตามหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารด้าน
อาชีพ (ระยะส้ัน) มีความรู้ในการส่ือสารภาษาอังกฤษ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
 9. จ านวนครู กศน. ต้นแบบการสอนเพื่อการส่ือสารภาษาอังกฤษสามารถเป็นวิทยากรแกนน าได้ 
 10.ร้อยละของครู กศน. ท่ัวประเทศ สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารได้อย่าง
สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน 
 11.ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านเกณฑ์การอบรมตาม
หลักสูตรที่ก าหนด 
 12.ร้อยละของหน่วยงาน และสถานศึกษา กศน. ท่ีสามารถด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
ตามบทบาทภารกิจท่ีรับผิดชอบได้ส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า/ตามแผนท่ีก าหนดไว้ 

 

นโยบำยเร่งด่วนเพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ 
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง 

1.1 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ รัชกาลท่ี 101) เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจท่ีถูกต้องในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความเป็นพลเมือง
ดี เคารพความคิดของผู้อื่น ยอมรับความแตกต่างและหลากหลายทางความคิดและอุดมการณ์รวมท้ังสังคมพหุ
วัฒนธรรม 

2) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีปลูกฝังคุณธรรม สร้างวินัย จิตสาธารณะ และอุดมการณ์
ความยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ รวมท้ังการมีจิตอาสา ผ่านกิจกรรมลูกเสือ กศน. และกิจกรรมอื่นๆ ตลอดจน
สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร 

1.2 พัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในเขตพื้นท่ีพิเศษ1) เขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นท่ีชายแดน 

1.1 พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีความสอดคล้อง
กับบริบทของสังคม วัฒนธรรม และพื้นท่ี เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นท่ี 

1.2 เร่งจัดท าแผนและมาตรการด้านความปลอดภัยท่ีชัดเจนส าหรับหน่วยงานและสถานศึกษา  
รวมท้ังบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยบูรณาการแผนและ
ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นท่ี 

1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ในสถาบันศึกษาปอเนาะ ในรูปแบบต่างๆ ท่ี
หลากหลายตรงกับความต้องการของผู้เรียน อาทิ การเพิ่มพูนประสบการณ์ การเปิดโลกทัศน์ การยึดมั่นในหลัก
คุณธรรมและสถาบันหลักของชาติ 
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1.4 สนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับทุกประเภทให้มีสมรรถนะท่ีสูงขึ้น เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยส่งเสริม
การจัดการศึกษาเพื่อยกระดับการศึกษาและพัฒนาศักยภาพประชาชน  สร้างงานและพัฒนาอาชีพท่ีเป็นไปตาม
บริบทและความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 
2. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
ประเทศ 

2.1 ขับเคล่ือน กศน. สู่ “Smart ONIE” ในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ท่ีเสริมสร้างศักยภาพของ
ประชาชนให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 

1) พัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของครูและบุคลากร กศน. เช่น  
Boot Camp หลักสูตรภาษาอังกฤษ การจัดหลักสูตรภาษาเพื่ออาชีพ 

2) พัฒนาความรู้และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล การใช้ Social Media และ Application ต่างๆ 
เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2.2 พัฒนาก าลังคนให้เป็น “Smart Digital Persons (SDPs)” ท่ีมีทักษะด้านภาษาและทักษะดิจิทัลเพื่อ
รองรับการพัฒนาประเทศ 

1) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้าน Digital เพื่อให้ประชาชน มีความรู้พื้นฐานด้าน Digital และ
ความรู้เรื่องกฎหมายว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  ส าหรับการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน
รวมท้ังการพัฒนาและการเข้าสู่อาชีพ 

2) สร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะพื้นฐานให้กับประชาชน  เกี่ยวกับการท าธุรกิจและการค้า
ออนไลน์ (พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) เพื่อร่วมขับเคล่ือนเศรษฐกิจดิจิทัล 

3) พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของประชาชนในรูปแบบต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม 
โดยเน้นทักษะภาษาเพื่ออาชีพ ท้ังในภาคธุรกิจ การบริการ และการท่องเท่ียว 
3. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคนให้มีคุณภำพ 

3.1 เตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ (Smart Aging Society) 
1) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้กับประชาชนเพื่อสร้างตระหนักถึงการเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคม

ผู้สูงอายุ(Ageing Society) มีความเข้าใจในพัฒนาการของช่วงวัย รวมท้ังเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการดูแล
รับผิดชอบผู้สูงอายุในครอบครัวและชุมชน 

2) พัฒนาการจัดบริการการศึกษาและการเรียนรู้ส าหรับประชาชนในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
วัยสูงอายุท่ีเหมาะสมและมีคุณภาพ 

3) จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตส าหรับผู้สูงอายุภายใต้แนวคิด  “Active Aging” 
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาทักษะชีวิต ให้สามารถดูแลตนเองท้ังสุขภาพกายและสุขภาพจิต และ
รู้จักใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 

4) สร้างความตระหนักถึงคุณค่าและศักด์ิศรีของผู้สูงอายุ เปิดโอกาสให้มีการเผยแพร่ภูมิปัญญา
ของผู้สูงอายุและให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านต่างๆ ในชุมชน เช่น ด้านอาชีพ กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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3.2 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรม (Smart Farmer : เกษตรกรปราดเปรื่อง) 
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมท่ีเหมาะ

กับบริบทของพื้นท่ีและความต้องการของชุมชน รวมท้ังการเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร และสร้างช่องทางการ
จ าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางต่างๆ โดยตระหนักถึงคุณภาพของผลผลิตความปลอดภัยต่อระบบนิเวศน์ ชุมชน และ
ผู้บริโภค 

3.3 ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบ “สะเต็มศึกษา” (STEM Education) ส าหรับนักศึกษาและ
ประชาชนโดยบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ควบคู่กับเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เพื่อ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันพัฒนาทักษะชีวิตสู่การประกอบอาชีพ 

3.4 เพิ่มอัตราการอ่านของประชาชน โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในรูปแบบต่างๆ  เช่น 
อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดประชาชน บ้านหนังสือชุมชน ห้องสมุดเคล่ือนท่ี เพื่อพัฒนาให้ประชาชนมี
ความสามารถในระดับอ่านคล่อง เข้าใจความ คิดวิเคราะห์พื้นฐาน และสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้องและทัน
เหตุการณ์ รวมท้ังน าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติจริงในชีวิตประจ าวัน 

3.5 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน สู่ “วิสาหกิจชุมชน : ชุมชนพึ่งตนเอง ท าได้ ขายเป็น” 
1) ส่งเสริมการจัดการศึกษาอาชีพท่ีสอดคล้องกับศักยภาพของชุมชน และความต้องการของ

ตลาด รวมท้ังสร้างเครือข่ายการรวมกลุ่มในลักษณะวิสาหกิจชุมชน สร้างรายได้ให้กับชุมชน ให้ชุมชนพึ่งพาตนเอง
ได้ 

2) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า  การท าช่องทางเผยแพร่และ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนให้เป็นระบบครบวงจร 

3.6 จัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางเกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน 
1) พัฒนาบุคลากรและแกนน าเกษตรกรในการเผยแพร่และจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทาง

เกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม 
2) จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบระดับต าบลด้านเกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม 

เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านเกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมให้กับชุมชน 
3) ส่งเสริมให้มีการบูรณาการระหว่าง ศฝช. และ กศน.อ าเภอ ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ตาม

แนวทางเกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมให้กับประชาชน 
3.7 ยกระดับคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการ

จัดการเรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คุณภาพของส่ือและนวัตกรรม รวมการมตรฐานของการ
วัดและประเมินผลเพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้สังคมเกี่ยวกับคุณภาพการจัดการศึกษาของส านักงาน กศน. 
4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 

4.1 ส่งเสริมการน าระบบคูปองการศึกษามาใช้ เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ 

4.2 สร้างกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบ E-learning ท่ีใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการเรียนรู้ เพื่อ
เป็นการสร้างและขยายโอกาสในการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้สะดวก รวดเร็ว ตรงตามความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ 
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4.3 เพิ่มอัตราการรู้หนังสือและยกระดับการรู้หนังสือของประชาชน 
1) เร่งจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มอัตราการรู้หนังสือ และคงสภาพการรู้หนังสือ ให้ประชาชนสามารถ

อ่านออกเขียนได้ และคิดเลขเป็น โดยเฉพาะประชาชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และ
พื้นท่ีห่างไกล โดยมีการวัดระดับการรู้หนังสือ การใช้ส่ือ กระบวนการ และกิจกรรมพัฒนาทักษะในรูปแบบต่างๆ ท่ี
เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพพื้นท่ีและกลุ่มเป้าหมาย ให้ประชาชนสามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทย 
เพื่อประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจ าวันได้ 

2) ยกระดับการรู้หนังสือของประชาชน โดยจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการรู้หนังสือในรูปแบบต่างๆ 
รวมท้ังทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน 

4.4 ยกระดับการศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมายทหารกองประจ าการ รวมท้ังกลุ่มเป้าหมายพิเศษอื่นๆ เช่น คน
พิการเด็กออกกลางคัน ให้จบการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปพัฒนา
ตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 
 4.5 พลิกโฉม กศน. ต าบล สู่ “กศน.ต าบล 4 G” 

1) พัฒนาครู กศน. และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ : Good 
Teacher ให้เป็นตัวกลางในการเช่ือมโยงความรู้กับผู้รับบริการ มีความเป็น “ครูมืออาชีพ” มีจิตบริการ มีความ
รอบรู้และทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม เป็นผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการความรู้ท่ีดี รวมท้ังเป็น
ผู้ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 

2) พัฒนา กศน.ต าบล ให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  : 
Good PlaceBest Check-In มีความพร้อมในการให้บริการการศึกษาและการเรียนรู้ เป็นแหล่งข้อมูลสาธารณะท่ี
ง่ายต่อการเข้าถึง และสะดวกต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างสร้างสรรค์ มีส่ิงอ านวยความสะดวก ดึงดูดความสนใจ 
และมีความปลอดภัยส าหรับผู้รับบริการ 

3) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายใน  กศน.ต าบล : Good Activities ให้มีความ
หลากหลายน่าสนใจ ตอบสนองความต้องการของชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของประชาชน รวมท้ังเปิด
โอกาสให้ชุมชนเข้ามาจัดกิจกรรมเพื่อเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของคนในชุมชน 

4) เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย : Good Partnership ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมท้ังส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อสร้างความเข้าใจ และให้
เกิดความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุน และจัดการศึกษาและการเรียนรู้ให้กับประชาชนอย่างมีคุณภาพ 

4.6 ประสานความร่วมมือหน่วยงาน องค์กร หรือภาคส่วนต่างๆ ท่ีมีแหล่งเรียนรู้อื่นๆ เช่น พิพิธภัณฑ์ศูนย์
เรียนรู้แหล่งโบราณคดี ห้องสมุด เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีรูปแบบท่ีหลากหลายและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
5. ยุทธศำสตร์ด้ำนส่งเสริมและจัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5.1 ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้กับประชาชน เกี่ยวกับการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ 

5.2 สร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการสร้างสังคมสีเขียว ส่งเสริมความรู้ให้กับประชาชนเกี่ยวกับ
การคัดแยกการแปรรูป และการก าจัดขยะ รวมท้ังการจัดการมลพิษในชุมชน 
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5.3 ส่งเสริมให้หน่วยงานและสถานศึกษาใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม รวมท้ังลดการใช้ทรัพยากร
ท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
6. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำประสิทธิภำพระบบบริหำรจัดกำร 

6.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และเช่ือมโยง
กับระบบฐานข้อมูลกลางของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อการบริหารจัดการและบูรณาการข้อมูลของประชาชนอย่าง
เป็นระบบ 

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

6.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสาสนเทศเพื่อช่วยในการบริหารจัดการอย่างเต็มรูปแบบ  ท้ังระบบการจัดท า
แผนปฏิบัติการและระบบการรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี รวมท้ังระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษา 

6.4 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานต าแหน่ง ให้ตรงกับสายงาน
หรือความช านาญ 

ภำรกิจต่อเนื่อง 
1. ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 

1.1 การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1) สนับสนนุ การจัดการศึกษานอกระบบต้ังแต่ปฐมวัย จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยด าเนิน 

การให้ผู้เรียนได้รับการสนับสนุนค่าจัดซื้อหนังสือเรียน ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และค่าจัดการเรียน
การสอนอย่างท่ัวถึงและเพียงพอ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2) จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้ด้อย พลาด และขาด
โอกาสทางการศึกษา ท้ังระบบการให้บริการ ระบบการเรียนการสอน ระบบการวัดและประเมินผลการเรียน ผ่าน
การเรียนแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง การพบกลุ่ม การเรียนแบบช้ันเรียน และการจัดการศึกษาทางไกล 

3) จัดให้มีการประเมินเพื่อเทียบระดับการศึกษา และการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ท่ีมี
ความโปร่งใส ยุติธรรม ตรวจสอบได้ มีมาตรฐานตามท่ีก าหนด และสามารถตอบสนองความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4) จัดให้มีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนท่ีมีคุณภาพท่ีผู้เรียนต้องเรียนรู้และเข้าร่วมปฏิบัติ
กิจกรรม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการจบหลักสูตร อาทิ กิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคี กิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดการบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง  การส่งเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด กิจกรรมจิตอาสา 
และการจัดต้ังชมรม/ชุมนุม พร้อมท้ังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนน ากิจกรรมการบ าเพ็ญประโยชน์อื่นๆ นอกหลักสูตร มา
ใช้เพิ่มช่ัวโมงกิจกรรมให้ผู้เรียนจบตามหลักสูตรได้ 

1.2 การส่งเสริมการรู้หนังสือ 
1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัยและเป็นระบบ

เดียวกันท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
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2) พัฒนาหลักสูตร ส่ือ แบบเรียน เครื่องมือวัดผลและเครื่องมือการด าเนินงานการส่งเสริมการรู้

หนังสือท่ีสอดคล้องกับสภาพแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 
3) พัฒนาครู กศน. และภาคีเครือข่ายท่ีร่วมจัดการศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ

การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้ไม่รู้หนังสืออย่างมีประสิทธิภาพ และอาจจัดให้มีอาสาสมัครส่งเสริมการรู้หนังสือ
ในพื้นท่ีท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ การคงสภาพการรู้หนังสือ
การพัฒนาทักษะการรู้หนังสือให้กับประชาชนเพื่อเป็นเครื่องมือในการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
ของประชาชน 

1.3 การศึกษาต่อเนื่อง 
1) จัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานท าอย่างยั่งยืน โดยให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาอาชีพ

เพื่อการมีงานท าในกลุ่มอาชีพเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม คหกรรม และอาชีพเฉพาะทางหรือการ
บริการ ท่ีสอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน ความต้องการและศักยภาพของแต่ละพื้นท่ี ตลอดจนสร้างความ
เข้มแข็งให้กับศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนโดยจัดให้มีหนึ่งอาชีพเด่นต่อหนึ่งศูนย์ฝึกอาชีพ  รวมท้ังให้มีการก ากับ ติดตาม 
และรายงานผลการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานท าอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

2) จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตให้กับทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะคนพิการ ผู้สูงอายุ ท่ี
สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นของแต่ละบุคคล และมุ่งเน้นให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมีทักษะการด ารงชีวิตลอดจน
สามารถประกอบอาชีพพึ่งพาตนเองได้ มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการชีวิตของตนเองให้อยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข สามารถเผชิญสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และ
เตรียมพร้อมส าหรับการปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของข่าวสารข้อมูลและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในอนาคต โดย
จัดกิจกรรมท่ีมีเนื้อหาส าคัญต่างๆ เช่น สุขภาพกายและจิต การป้องกันภัยยาเสพติด เพศศึกษา คุณธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินผ่านการศึกษารูปแบบต่างๆ อาทิ ค่ายพัฒนาทักษะชีวิต 
การจัดต้ังชมรม/ชุมนุม การส่งเสริมความสามารถพิเศษต่างๆ 

3) จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โดยใช้หลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ
บูรณาการในรูปแบบของการฝึกอบรม การประชุม สัมมนา การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ การจัดกิจกรรมจิตอาสา 
การสร้างชุมชนนักปฏิบัติ และรูปแบบอื่นๆ ท่ีเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และบริบทของชุมชนแต่ละพื้นท่ี โดยจัด
กระบวนการให้บุคคลรวมกลุ่มเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน สร้างกระบวนการจิตสาธารณะ การสร้างจิตส านึก
ความเป็นประชาธิปไตย ความเป็น พลเมืองดี การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การบ าเพ็ญประโยชน์ในชุมชน การ
บริหารจัดการน้ า การรับมือกับสาธารณภัยการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ช่วยเหลือซึ่ง
กันและกันในการพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน 

4) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านกระบวนการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตในรูปแบบต่างๆ ให้กับประชาชน เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้ม กัน สามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง และมีการบริหาร
จัดการความเส่ียงอย่างเหมาะสม ตามทิศทางการพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน 
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1.4 การศึกษาตามอัธยาศัย 
1) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในระดับต าบล เพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ และจัด

กิจกรรมเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ในชุมชนได้อย่างท่ัวถึง 
2) จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน และพัฒนาความสามารถในการอ่าน

และศักยภาพการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
3) ส่งเสริมให้มีการสร้างบรรยากาศ และส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการอ่านให้เกิดขึ้นในสังคมไทย โดย

สนับสนุนการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางและท่ัวถึง เช่น พัฒนาห้องสมุดประชาชนทุกแห่งให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน การสร้างเครือข่ายส่งเสริม
การอ่าน จัดหน่วยบริการเคล่ือนท่ีพร้อมอุปกรณ์เพื่อส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ท่ีหลากหลายออกให้บริการ
ประชาชนในพื้นท่ีต่าง ๆ อย่างท่ัวถึงสม่ าเสมอ รวมท้ังเสริมสร้างความพร้อมในด้านส่ืออุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการ
อ่าน และการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านอย่างหลากหลาย 

4) จัดสร้างและพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ตลอดชีวิตของประชาชนและเป็นแหล่งท่องเท่ียวประจ าท้องถิ่น โดยจัดท าและพัฒนานิทรรศการ ส่ือและกิจกรรม
การศึกษาท่ีเน้นการเสริมสร้างความรู้และสร้างแรงบันดาลใจสอดแทรกวิธีการคิดและปลูกฝังเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ผ่านการฝึกทักษะกระบวนการท่ีบูรณาการความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ ควบคู่กับเทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์รวมทั้งสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บริบทของของชุมชนและ
ประเทศ รวมท้ังการเปล่ียนแปลงระดับภูมิภาคและระดับโลก เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ มีความสามารถในการคิด
เชิงวิเคราะห์ มีทักษะท่ีจ าเป็นในโลกศตวรรษท่ี ๒๑มีความสามารถในการปรับตัวรองรับการผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถน าความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
การพัฒนาอาชีพ การรักษาส่ิงแวดล้อม การบรรเทาและป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
2. ด้ำนหลักสูตร สื่อ รูปแบบกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ กำรวัดและประเมินผล งำนบริกำรทำงวิชำกำร และ
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

2.1 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยท่ีหลากหลาย ทันสมัย รวมท้ังหลักสูตรท้องถิ่นท่ีสอดคล้องกับสภาพบริบท
ของพื้นท่ี และความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและชุมชน 

2.2 ส่งเสริมการพัฒนาส่ือแบบเรียน ส่ืออิเล็กทรอนิกส์และส่ืออื่นๆ ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
กลุ่มเป้าหมายท่ัวไปและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 

2.3 พัฒนารูปแบบการจัดจัดการศึกษาทางไกลให้มีความทันสมัยด้วยระบบห้องเรียนและการควบคุมการ
สอบออนไลน์ 

2.4 พัฒนาระบบการประเมินเพื่อเทียบระดับการศึกษา และการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้มี
คุณภาพมาตรฐาน และสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.5 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการศึกษานอกระบบทุกหลักสูตร โดยเฉพาะหลักสูตรในระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน โดยการน าแบบทดสอบกลาง และระบบการสอบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) มา
ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัย พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผลและเผยแพร่รูปแบบการจัด ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย เพื่อให้มีการน าไปสู่การปฏิบัติอย่างกว้างขวางและมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทอย่างต่อเนื่อง 

2.7 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน เพื่อพร้อมรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกโดยพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความส าคัญของระบบการประกันคุณภาพ และ
สามารถด าเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาได้อย่างต่อเนื่องโดยใช้การประเมินภายในด้วยตนเอง  
และจัดให้มีระบบสถานศึกษาพี่เล้ียงเข้าไปสนับสนุนอย่างใกล้ชิด ส าหรับสถานศึกษาท่ียังไม่ได้เข้ารับการประเมิน
คุณภาพภายนอก ให้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
3. ด้ำนเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ 

3.1 ผลิตและพัฒนารายการวิทยุและรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาให้เช่ือมโยงและตอบสนองต่อการจัด
กิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาเพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาส าหรับ
กลุ่มเป้าหมายต่างๆให้มีทางเลือกในการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและมีคุณภาพ  สามารถพัฒนาตนเองให้รู้เท่าทันส่ือ
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสาร เช่น รายการพัฒนาอาชีพเพื่อการมีงานท า รายการติวเข้มเติมเต็มความรู้ 
ฯลฯ เผยแพร่ทางสถานีวิทยุศึกษาสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) และทาง
อินเทอร์เน็ต 

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

3.3 พัฒนาสถานีวิทยุศึกษา และสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการ
ออกอากาศให้กลุ่มเป้าหมายสามารถใช้เป็นช่องทางการเรียนรู้ท่ีมี คุณภาพได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยขยาย
เครือข่ายการรับฟังให้สามารถรับฟังได้ทุกท่ี ทุกเวลา ครอบคลุมพื้นท่ีท่ัวประเทศ และเพิ่มช่องทางให้สามารถรับชม
รายการโทรทัศน์ได้ท้ังระบบKu - Band , C - Band และทางอินเทอร์เน็ต พร้อมท่ีจะรองรับการพัฒนาเป็นสถานี
วิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาสาธารณะ(Free ETV) 

3.4 พัฒนาระบบการให้บริการส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้ได้หลายช่องทางท้ังทางอินเทอร์เน็ต  และ
รูปแบบอื่น ๆเช่น Application บนโทรศัพท์เคล่ือนท่ี และ Tablet, DVD, CD, VCD และ MP3 เป็นต้น เพื่อให้
กลุ่มเป้าหมายสามารถเลือกใช้บริการเพื่อเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ได้ตามความต้องการ 

3.5 ส ารวจ วิจัย ติดตามประเมินผลด้านส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และน าผลมาใช้ในการ
พัฒนางานให้มีความถูกต้อง ทันสมัยและสามารถส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนได้อย่าง
แท้จริง 
4. ด้ำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ หรือโครงกำรอันเก่ียวเนื่องจำกรำชวงศ์ 

4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ หรือโครงการอันเกี่ยวเนื่อง
จากราชวงศ์ 
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4.2 จัดท าฐานข้อมูลโครงการและกิจกรรมของ กศน. ท่ีสนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
หรือโครงการอันเกี่ยวเนื่องจากราชวงศ์ ท่ีสามารถน าไปใช้ในการวางแผน การติดตามประเมินผลและการพัฒนา
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.3 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการด าเนินงานเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  เพื่อให้
เกิดความเข้มแข็งในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

4.4 พัฒนาศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามบทบาทหน้าท่ีท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.5 จัดและส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนบนพื้นท่ีสูง ถิ่นทุรกันดาร 
และพื้นท่ีชายขอบ 
5. ด้ำนกำรศึกษำในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และพื้นที่บริเวณชำยแดน 

5.1 พัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
1) จัดและพัฒนาหลักสูตร และกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ท่ีตอบสนองปัญหาและ

ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายรวมท้ังอัตลักษณ์และความเป็นพหุวัฒนธรรมของพื้นท่ี 
2) พัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องเพื่อให้

ผู้เรียนสามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
3) ให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดให้มีมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยแก่บุคลากรและ

นักศึกษา กศน.ตลอดจนผู้มาใช้บริการอย่างท่ัวถึง 
5.2 พัฒนาการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

1) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการจัดท าแผนการศึกษาตามยุทธศาสตร์และ
บริบทของแต่ละจังหวัดในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

2) จัดท าหลักสูตรการศึกษาตามบริบทของพื้นท่ี โดยเน้นสาขาท่ีเป็นความต้องการของตลาด ให้
เกิดการพัฒนาอาชีพได้ตรงตามความต้องการของพื้นท่ี 

5.3 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงชายแดนของศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน (ศฝช.) 
1) พัฒนาศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน  ให้เป็นศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

ต้นแบบด้านเกษตรกรรม เป็นศูนย์สาธิตการประกอบอาชีพ ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบการจัดกิจกรรมตามแนว
พระราชด าริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับประชาชนตามแนวชายแดนด้วยวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

2) มุ่งจัดและพัฒนาการศึกษาอาชีพ โดยใช้วิธีการหลากหลาย ใช้รูปแบบเชิงรุกเพื่อการเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายเช่น การจัดมหกรรมอาชีพ การประสานความร่วมมือกับเครือข่าย การจัดอบรมแกนน าด้านอาชีพ ท่ี
เน้นเรื่องเกษตรธรรมชาติท่ีสอดคล้องกับบริบทของชุมชนชายแดน ให้แก่ประชาชนตามแนวชายแดน 
6. ด้ำนบุคลำกร ระบบกำรบริหำรจัดกำร และกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน 

6.1 การพัฒนาบุคลากร 
1) พัฒนาบุคลากรทุกระดับ ทุกประเภทให้มีสมรรถนะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท้ังก่อนและระหว่าง

การด ารงต าแหน่งเพื่อให้มีเจตคติท่ีดีในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานและบริหารจัดการการด าเนินงานของ
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หน่วยงานและสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดพัฒนาตนเองเพื่อเล่ือน
ต าแหน่งหรือเล่ือนวิทยฐานะโดยเน้นการประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์ 

2) พัฒนาศึกษานิเทศก์ กศน. ให้มีสมรรถนะท่ีจ าเป็นครบถ้วน มีความเป็นมืออาชีพ สามารถ
ปฏิบัติการนิเทศได้อย่างมีศักยภาพ เพื่อร่วมยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยในสถานศึกษา 

3) พัฒนาหัวหน้า กศน. ต าบล/แขวง ให้มีสมรรถนะสูงขึ้น เพื่อการบริหารจัดการ กศน. ต าบล/
แขวงและการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการเป็นนักจัดการความรู้และผู้อ านวย
ความสะดวกในการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 

4) พัฒนาครู กศน. และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาให้สามารถจัดรูปแบบการเรียนรู้
ได้อย่างมีคุณภาพ โดยส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถในการจัดท าแผนการสอน การจัดกระบวนการเรียนรู้ การ
วัดและประเมินผลและการวิจัยเบื้องต้น 

5) พัฒนาศักยภาพบุคลากร ท่ีรับผิดชอบการบริการการศึกษาและการเรียนรู้  ให้มีความรู้ 
ความสามารถและมีความเป็นมืออาชีพในการจัดบริการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน 

6) ส่งเสริมให้คณะกรรมการ กศน. ทุกระดับ และคณะกรรมการสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการ
บริหารการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจของ กศน. อย่างมีประสิทธิภาพ 

7) พัฒนาอาสาสมัคร กศน. ให้สามารถท าหน้าท่ีสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

8) พัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคลากร รวมท้ังภาคีเครือข่ายท้ังในและ
ต่างประเทศในทุกระดับ โดยจัดให้มีกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพและเพิ่มแระสิทธิภาพในการท างานร่วมกัน
ในรูปแบบท่ีหลากหลายอย่างต่อเนื่อง 

6.2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอัตราก าลัง 
1) จัดท าแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและด าเนินการปรับปรุงสถานท่ี และวัสดุอุปกรณ์ ให้มี

ความพร้อมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ 
2) บริหารอัตราก าลังท่ีมีอยู่ ท้ังในส่วนท่ีเป็นข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ให้เกิดประสิทธิภาพ

สูงสุดในการปฏิบัติงาน 
3) แสวงหาความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการระดมทรัพยากรเพื่อน ามาใช้ในการปรับปรุง

โครงสร้างพื้นฐานให้มีความพร้อมส าหรับด าเนินกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับประชาชน 

6.3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และเช่ือมโยงกันท่ัวประเทศอย่าง

เป็นระบบเพื่อให้หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดสามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหาร การวางแผน 
การปฏิบัติงานการติดตามประเมินผล รวมท้ังจัดบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ โดยพัฒนาระบบการก ากับ ควบคุม และ
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 

3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลรวมของนักศึกษา กศน. ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และ
เช่ือมโยงกันท่ัวประเทศ สามารถสืบค้นและสอบทานได้ทันความต้องการเพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาให้กับ
ผู้เรียนและการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

4) ส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้ในหน่วยงานและสถานศึกษาทุกระดับ รวมท้ังการศึกษาวิจัย
เพื่อสามารถน ามาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและ
ชุมชนพร้อมท้ังพัฒนาขีดความสามารถเชิงการแข่งขันของหน่วยงานและสถานศึกษา 

5) สร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนท้ังในประเทศและต่างประเทศ ในการพัฒนาและส่งเสริม
การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

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

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้เช่ือมโยงกับหน่วยงาน สถานศึกษา และภาคีเครือข่ายท้ังระบบ 
2) ให้หน่วยงานและสถานศึกษาท่ีเกี่ยวข้องทุกระดับ พัฒนาระบบกลไกการก ากับ ติดตามและ

รายงานผลการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สามารถตอบสนองการด าเนินงานตามนโยบายในแต่ละเรื่องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และส่ืออื่น ๆ ท่ีเหมาะสม เพื่อการก ากับ 
นิเทศติดตาม ประเมินผล และรายงานผลอย่างมีประสิทธิภาพ 

4) พัฒนากลไกการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของหน่วยงาน สถานศึกษา เพื่อการรายงานผลตามตัวช้ีวัดในค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี ของ
ส านักงาน กศน.ให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาท่ีก าหนด 

5) ให้มีการเช่ือมโยงระบบการนิเทศในทุกระดับ ท้ังหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร ต้ังแต่
ส่วนกลางภูมิภาค กลุ่มจังหวัด จังหวัด อ าเภอ/เขต และต าบล/แขวง เพื่อความเป็นเอกภาพในการใช้ข้อมูล และ
การพัฒนางานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

กำรด ำเนินงำนส ำคัญ 
           ตำมข้อสั่งกำรของรัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์) 

             ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

           แนวทางการขับเคล่ือนการด าเนินงาน   

      “โครงการชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน”  

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

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

 1. ขยายผลชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในระดับต าบล ๆ ละ 1 ชุมชน รวมท้ังส้ิน 7,424 
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ชุมชน ภายในเดือนธันวาคม 2561 เพื่อให้มีชุมชนต้นแบบท่ีสามารถเผยแพร่แลกเปล่ียนเรียนรู้ ได้ครบทุกระดับ 

(จังหวัด อ าเภอ ต าบล)   

  (1) จัดท าแนวทาง/เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกชุมชนต้นแบบระดับต าบล เพื่อให้หน่วยงาน  

สถานศึกษาในสังกัดด าเนินการให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน   

  (2) แจ้งให้หน่วยงาน สถานศึกษา ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกชุมชนต้นแบบระดับต าบล  ตาม

แนวทาง/เกณฑ์ท่ีก าหนด  

  (3) หน่วยงาน สถานศึกษา แจ้งรายช่ือชุมชนต้นแบบระดับต าบล ผ่านระบบ DMIS ของ

ส านักงาน กศน.  

  (4) หน่วยงาน สถานศึกษา รายงานผลการด าเนินงานของชุมชนต้นแบบระดับต าบล รายไตรมาส  

(ทุกวันท่ี 20 ของเดือนสุดท้ายของแต่ละไตรมาส)  

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

เพื่อพัฒนายกระดับชุมชนต้นแบบสู่ความยั่งยืน  

  (1) จัดท าแนวทางการพัฒนาชุมชนต้นแบบทุกระดับ ประกอบด้วย 3 เรื่อง คือ การบริหาร

จัดการ ชุมชนต้นแบบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนต้นแบบ และการพัฒนาต่อยอด   

  (2) แจ้งแนวทางการพัฒนาชุมชนต้นแบบทุกระดับ ให้หน่วยงาน สถานศึกษาด าเนินการส่งเสริม 

และพัฒนาเพื่อยกระดับชุมชนต้นแบบ   

  (3) หน่วยงาน สถานศึกษา รายงานผลการด าเนินงานผ่านระบบ DMIS ของส านักงาน กศน. ราย

ไตรมาส  

 3. การสร้างการรับรู้ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ชุดความรู้ของกระทรวงศึกษาธิการ ประเด็นท่ี

ประชาชน ยังมีระดับการรับรู้น้อย 2 ประเด็น คือ ประเด็น 05 รู้สิทธิ รู้หน้าท่ี รู้กฎหมาย และประเด็น 06 รู้กลไก

บริหารราชการ   

  (1) จัดท าInfo-graphic ประเด็น 05, 06 (เพิ่มเติม) เพื่อส่งให้หน่วยงาน สถานศึกษาเผยแพร่และ 

สร้างการรับรู้แก่ประชาชน  

  (2) สถานศึกษา ด าเนินการสอนสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอน  

  (3) สถานศึกษารายงานผลการด าเนินงานภายในวันท่ี 20 ธันวาคม 2561 ทาง google form 

 4. การจัดแสดงผลการด าเนินงานของชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  

  (1) จัดประชุมแสดงผลการด าเนินงานของชุมชนต้นแบบ เพื่อสรุปผลการด าเนินงานการขยายผล 

ชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ประจ าปี 2562  
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  (2) จัดนิทรรศการแสดงผลการด าเนินงานของชุมชนต้นแบบ   

 5. การติดตามผลการด าเนินงาน  

  (1) การติดตามผลในพื้นท่ีเชิงประจักษ์ โดยสถาบัน กศน.ภาค และส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม.  

  (2) การติดตามการรายงานผลการด าเนินงานผ่านระบบ DMIS ของส านักงาน กศน.  

  (3) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานโครงการขยายผลชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยม 

ยั่งยืน  ประจ าปี 2562  

                                                    แนวทางขับเคล่ือนการด าเนินงาน  

                                  การแก้ไขปัญหาประชากรวัยเรียนท่ีอยู่นอกระบบการศึกษา   

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

 ส านักงาน กศน.ได้ด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  พล

เอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ท่ีได้มอบหมายให้ด าเนินการแก้ปัญหาประชากรวัยเรียนท่ีอยู่นอกระบบการศึกษา โดยมี

เป้าหมาย น าเข้าสู่ระบบการศึกษาตามความต้องการ และสอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล โดยใน

ปีงบประมาณ 2561 ส านักงาน กศน. ได้ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาและการส่ือสาร และ

ส านักติดตามและประเมินผล ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ด าเนินการส ารวจ ตรวจสอบ และ

ติดตามประชากรวัยเรียนท่ีอยู่นอกระบบ การศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อ

ร่วมกันน ากลุ่มเป้าหมายเข้าสู่ระบบการศึกษา ท้ังในระบบและนอกระบบการศึกษา โดยมีแนวทางการด าเนินงานท่ี

ต่อเนื่อง ดังนี ้

 1.  สร้างการรับรู้และประสานความร่วมมือในการด าเนินงานกับทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังในระดับภาค  

ระดับจังหวัด อ าเภอ และต าบล เพื่อให้รับทราบถึงกระบวนการ ข้ันตอน และวิธีการด าเนินงานแก้ปญัหาประชากร

วัยเรียน ท่ีอยู่นอกระบบการศึกษาแบบบูรณาการภารกิจในพื้นท่ี ด าเนินการจัดต้ังคณะท างานขับเคล่ือนการ

แก้ปัญหาประชากรวัย เรียนท่ีอยู่นอกระบบการศึกษาระดับจังหวัด อ าเภอ และต าบล ให้ส านักจังหวัดเป็น “ศูนย์

ข้อมูลประชากรวัยเรียน ท่ีอยู่นอกระบบการศึกษา” และเสนอข้อมูลท่ีได้จากการตรวจสอบ วิเคราะห์สภาพปัญหา 

ความต้องการขอกลุ่มเป้าหมาย   ส่งต่อให้กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้น าไปด าเนินการต่อไป โดยมีสถาบัน กศน.

ภาค สนับสนุนการท างานท้ังด้านวิชาการ  การติดตามและประเมินผล และให้ความช่วยเหลือ 

 2.  น าประชากรวัยเรียนท่ีอยู่นอกระบบการศึกษาเข้าสู่ระบบการศึกษาอย่างท่ัวถึง โดยคณะท างานในแต่

ละระดับขับเคล่ือนตามบทบาทหน้าท่ี มี กศน.อ าเภอ/เขต เป็นหน่วยจัดการศึกษาและประสานความร่วมมือเพื่อส่ง

ต่อ กลุ่มเป้าหมายตามความต้องการ และสอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล มี กศน.ต าบล/แขวง คอย 

ขับเคล่ือนร่วมกับผู้น าชุมชน ภาคีเครือข่ายในพื้นท่ี ใช้กลยุทธ์ “กศน.ชวนน้องเรียน” เพื่อน ากลุ่มเป้าหมายเข้า
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เรียนใน สถานศึกษาในสังกัดส านักงาน กศน. ท้ังการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ 

การศึกษาเพื่อพัฒนา ทักษะชีวิต หรือกิจกรรมอื่น ตามความสนใจ และร่วมกับสถานศึกษาในสังกัดอื่นสร้างระบบ

การส่งต่อกลุ่มเป้าหมาย ในพื้นท่ีให้ชัดเจน  

 3. พัฒนาระบบติดตามและช่วยเหลือผู้เรียน มีคณะท างานในระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ ด าเนินงานจัดท า 

แผนงานติดตามและช่วยเหลือผู้เรียน ไว้ในศูนย์บริการให้ค าปรึกษาของ กศน.อ าเภอ/เขต น าระบบฐานข้อมูล

ประชากร วัยเรียนท่ีอยู่นอกระบบการศึกษา มาเป็นเครื่องมือในการค้นหา ตรวจสอบ และติดตาม ประชากรวัย

เรียนกลุ่มเดิม และ กลุ่มใหม่ท่ีอยู่ในระบบฐานข้อมูล เพื่อทราบการคงสภาพในระบบการศึกษา ไม่ให้กลุ่มเป้าหมาย

ออกจากระบบ การศึกษา  ให้กศน.ต าบล ให้เป็น “ศูนย์ข้อมูลการช่วยเหลือประชากรวัยเรียนท่ีอยู่นอกระบบ

การศึกษา” มีหน้าท่ี เป็นศูนย์เช่ือมโยงความช่วยเหลือตามสภาพปัญหา ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ท่ีเป็น

ประชากรวัยเรียนท่ีอยู่นอก ระบบการศึกษา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มด้อยโอกาส ขาดโอกาส และพลาดโอกาสทาง

การศึกษาในพื้นท่ี และใช้กลยุทธ์“เคาะประตูบ้าน รุกถึงท่ี ลุยถึงถิ่น” ให้ครู กศน.ต าบลร่วมกับผู้น าชุมชน ภาคี

เครือข่ายในพื้นท่ีติดตามกลุ่มเป้าหมาย อย่างท่ัวถึง   

 4. ขยายผลการด าเนินงานเต็มพื้นท่ี เพื่อร่วมกันแก้ปัญหา โดยสร้างจังหวัดต้นแบบ “เมืองแห่งการเรียนรู้ 

และให้โอกาสทางการศึกษา” ท่ีทุกภาคส่วนของจังหวัดได้ร่วมกันขับเคล่ือนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการท้ัง 

การศึกษานอกระบบและการศึกษาในระบบ ส าหรับกลุ่มเป้าหมายท่ีพลาดโอกาส ขาดโอกาส และด้อยโอกาสทาง 

การศึกษา โดยเฉพาะกลุ่มท่ีหลุดออกจากระบบการศึกษา ให้สามารถเลือกเรียนกับ กศน. ได้ตามความต้องการ  มี

หลักสูตรและแนวทางการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายตามมาตรฐานท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนดไว้

ใน แต่ละช่วงวัย รวมท้ังส่งต่อผู้เรียนให้เข้าเรียนในสถานศึกษาทุกสังกัด  

แนวทางขับเคล่ือนการด าเนินงาน   

การขยายผลการอบรมหลักสูตรการค้าออนไลน์   

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

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

 1. เปิดศูนย์ให้ค าปรึกษา OOCC กศน.   

  1.1. ประสานงานกับ DTAC  เพื่อเปิดช่องทางในการให้ค าปรึกษากับประชาชนเกี่ยวกับการค้า

ออนไลน์ เบ้ืองต้น ผ่านช่องทาง Website, Line, Facebook, email ตามความตกลงร่วมมือ   

  1.2 อบรมให้ความรู้กับผู้แทนจาก กศน.จังหวัดละ 1 คน เพื่อเป็น OOCC Consult โดยวิทยากร

จาก DTAC เพื่อร่วมกับเน็ตอาสาในการให้ค าปรึกษาเบ้ืองต้น   

  1.3 ผู้ผ่านการอบรม  OOCC Consult ร่วมเป็นคณะท างานให้ค าปรึกษาของศูนย์ OOCC  
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 2. ประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าท่ีของศูนย์ให้ค 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. หลักสูตรการตลาดและ

การสร้าง 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 พื้นท่ี  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 และให้เข้าร่วม

กลุ่ม OOCC ส านักงาน กศน.  

 4.สร้างความต่อเนื่องและคงสภาพในการเป็นสมาชิก OOCC ในการค้าออนไลน์ให้กับผู้เข้ารับการอบรม

กับ กศน.   

  4.1 ประเมินผู้เข้ารับการอบรม โดยครู กศน.ต าบลผู้อบรมติดตามผู้เข้าร่วมอบรมให้อยู่ในกลุ่ม 

OOCC อย่างต่อเนื่อง   

  4.2 ประกวดผู้ท าการค้าออนไลน์ดีเด่นในระดับ กศน.อ าเภอ และ กศน.จังหวัด  

  4.3 ส่งต่อผู้ค้าออนไลน์ไปยังหน่วยงานอื่น เช่น กรมธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  

 5. ติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานผ่านระบบ DMIS โดยรายงานผลการดา เนินงาน 

OOCC ทุกส้ินไตรมาส  

แนวทางขับเคล่ือนการด าเนินงาน   

การส่งเสริมให้ประชาชนอ่านออกเขียนได้  

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

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

 1. การส่งเสริมการรู้หนังสือส าหรับประชาชน หลักสูตรการรู้หนังสือไทย พุทธศักราช 2557    

 1) จัดท าแนวทางการส่งเสริมให้ประชาชนอ่านออกเขียนได้    

 2) จัดท าคู่มือหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการรู้หนังสือ ไทย 

พุทธศักราช 2557 โดยออกอากาศทางสถานี ETV    
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 3) จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการรู้หนังสือ ไทย

พุทธศักราช 2557 โดยออกอากาศทางสถานี ETV     

 4) จัดท ารายงานการประเมินหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ตาม หลักสูตร

การรู้หนังสือไทย 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 าหรับประชาชนท่ัวไป และนักศึกษา กศน. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วย

การ ประเมินระดับการรู้หนงัสือของนักศึกษา กศน. (อ่านออกเขยีนได้)    

 1) จัดท าแนวทางการอบรมการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอ่านออกเขียนได้)    

 2) จัดท าเครื่องมือการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอ่านออกเขียนได้)    

 3) การจัดอบรมแนวทางการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอ่านออกเขียนได้)    

 4) ติดตามการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอ่านออกเขียนได้)    

 5) จัดท ารายงานการประเมินระดับการรู้หนงัสือของนักศึกษา กศน. (การอ่านออกเขียนได้) 

แนวทางการขับเคล่ือนการด าเนินงาน  

การรณรงค์เรื่องการเพิ่มอัตราการอ่าน  

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

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

  จัดการส่งเสริมการอ่านโดยใช้หน่วยเคล่ือนท่ีเข้าหาชุมชน  

  ก าหนดให้การอ่านเป็นวาระจังหวัดทุกจังหวัด  

 เพิ่มและขยายกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชิงรุกในชุมชน  

  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายร่วมจัดสนับสนุนการอ่าน เช่น ในโรงงาน   

 สถานประกอบการ โรงพยาบาล คอนโดมิเนียม ฯลฯ  

  พัฒนาการบริการให้ประชาชนได้เข้าถึงส่ือส่งเสริมการอ่าน ได้สะดวก พร้อมเข้าสู่สังคมดิจิทัล 

  ส่งเสริมสนับสนุนให้ห้องสมุดประชาชนทุกแห่งพัฒนาระบบหนังสือผ่าน QR Code  
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แนวทางขับเคล่ือนการด าเนินงาน  

การส่งเสริมดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน  

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

 ด้วย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์) ได้มอบนโยบาย ให้ส านักงาน 

กศน. เมื่อวันท่ี 2 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 ส านักงาน กศน. ให้ด าเนินงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุข

ภาวะอนามัย ของประชาชนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจท่ีถูกต้องในการดูแลสุข

ภาวะอนามัยของ ตนเอง ครอบครัว และชุมชนให้มีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง ซึ่ง ครู กศน. จะเข้าไปช่วย

ประสานงานร่วมกับโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ และเจ้าหน้าท่ี อสม. ในระดับหมู่บ้าน หรือการอบรมให้ความรู้

เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพให้กับประชาชน ในพื้นท่ี  ส านักงาน กศน. จึงได้จัดท าแนวทางการด าเนินงานการจัด

กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาวะอนามัยในชุมชน และ กรอบคู่มือการส่งเสริมการดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของ

ประชาชนในพื้นท่ี โดยกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัย  เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการ

จัดกิจกรรมการด าเนินงานการขับเคล่ือนการส่งเสริมการดูแลสุข ภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในพื้นท่ีเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน     

วัตถุประสงค์    

 1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา กศน. และประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจสุขภาวะอนามัย    

 2. เพื่อให้นักศึกษา กศน. และประชาชน ได้มีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตท่ีดี   

กลุ่มเป้ำหมำย    

 นักศึกษา กศน. และประชาชน   

วิธีกำรด ำเนินงำน       

 1. ส านักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ช้ีแจงการด าเนินงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม สุขภาวะ

อนามัยของประชาชนในชุมชน ส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้แก่ กศน.อ าเภอ/เขต  และ

สาธารณสุขจังหวัด (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 าอ าเภอ 

และศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร    

 4. กศน.ต าบล/แขวง ประสานขอความร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  อาสาสมัคร
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สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) และศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นวิทยากร ให้ความรู้

เกี่ยวกับสุขภาวะอนามัยกับกลุ่มเป้าหมาย    

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

เพื่อส่งเสริมสุขภาวะอนามัยของประชาชนในชุมชน มีเนื้อหา ดังนี้     

  5.1 สุขภาวะอนามัยแม่ อาทิ อนามัยวัยรุ่น การดูแลหญิงต้ังครรภ์ การดูแลหลังคลอด  โรคและ

ความเส่ียง  

  5.2 สุขภาวะอนามัยเด็ก อายุระหว่างแรกเกิด –5 ปี อาทิ พัฒนาการ วัคซีน ทันตสุขภาพ 

โภชนาการ  

  5.3 ปัญหาโรคท่ีไม่ติดต่อ NCDs (Non-Communicable Diseases)  อาทิ ความรู้ โรคเบาหวาน 

ความดันโลหิตสูง โรคมะเร็ง อาหาร โรคหัวใจและหลอดเลือด และ 3 อ. 2 ส. ประกอบด้วย  อาหาร อารมณ์ ออ

กก าลังกาย ไม่ด่ืมสุรา และไม่สูบบุหรี่     

  5.4 ผู้สูงอายุ อาทิ การดูแลสุขภาพ อาหาร การออกก าลังกาย การส่งเสริมอาชีพ    

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

สุขภาวะอนามัย ให้แก่กลุ่มเป้าหมายตามเนื้อหาข้อ 5.1 หรือ 5.2 หรือ 5.3 หรือ 5.4 หรือ 5.1 -  5.4  โดยผ่าน

กระบวนการจัดกิจกรรมเพื่อพฒันาทักษะชีวิต กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต สอดแทรกเนื้อหาความเข้าใจใน 

กระบวนการเรียนการสอน (พบกลุ่ม)     

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

กศน./ประชาชน และบันทึกผลการตรวจเย่ียมหลังจากการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาวะอนามัย    

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

ภาวะอนามัยของประชาชนในชุมชน    

 9. สถาบัน กศน.ภาค ก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุข ภาวะ

อนามัยของประชาชนในชุมชน และรายงานผลดังกล่าวให้ส านักงาน กศน. ทราบ   

กำรรำยงำนผล 

 1. ขอให้การรายงานผลการด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามล าดับข้ัน 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 แล้วรายงานผลการ 

ด าเนินการต่อส านักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร และส่งภาพถ่ายการจัดกิจกรรมดังกล่าว        
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วำระกำรขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) 
 

  1.3  ให้ส านักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร รวบรวมและสรุปผลการด าเนินงานดังกล่าว 

รายงานให้ส านักงาน กศน. โดยผ่านระบบ DMIS  ดังนี้     

   ครั้งท่ี 1  รายงานภายในวันท่ี  14  ธันวาคม  2561 

   ครั้งท่ี 2  รายงานภายในวันท่ี  14  มีนาคม  2562 

   ครั้งท่ี 3  รายงานภายในวันท่ี  14  มิถุนายน  2562 

   ครั้งท่ี 4  รายงานภายในวันท่ี  13  กันยายน  2562    

 2. ให้ส านักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร คัดเลือกรูปภาพการจัดกิจกรรมดังกล่าว  ทุกครั้งท่ี

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

        
          
             

เพื่อให้จังหวัดเลขสามารถด าเนินการตามนโยบาย คสช.รัฐบาล และสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ตลอดจนวิสัยทัศน์ของจังหวัดเลย 
“เมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเท่ียว การค้า และการลงทุนภายการพัฒนาท่ียั่งยืน” ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการและ
คณะกรรมการจังหวัดเลย มีมติเมื่อวันท่ี 30 ตุลาคม 2560 ก าหนดวาระการขับเคล่ือนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) 
รวม 8 ประเด็น เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ดังนี้ 

Tourism and Sports ยะระดับแหล่งท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์และบริการด้านการ
ท่องเท่ียว ส่งเสริมการตลาดและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเท่ียว อนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเป็นมิตรกับคนท้ังมวลเสริมสร้างการท่องเท่ียวชุมชน การ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ภูมิปัญญา การเกษตร และศิลปวัฒนธรรมไปสู่การสร้างมูลค่าด้านการท่องเท่ียวให้
สามารถสร้างและกระจายรายได้แก่ประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนออกก าลังกาย เล่นกีฬา เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

Health ส่งเสริมประชาชนชาวเลยให้มีการกินดีอยู่ดี มีความรู้ความเข้าใจและตระหนัก ในการดูแลสุขภาพ
อนามัยท้ังทางร่ายกายและจิตใจของตนเองท่ีเหมาะสม สามารถถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง
ยกระดับการบริการสาธารณสุข สร้างวัฒนธรรม การบริโภคท่ีปลอดภัย 

Aqriculture ส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน และทันสมัย โดยการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ใน
การยกระดับคุณภาพและผลผลิตทาการเกษตร การแปรรู้สินค้าภาคเกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน พัฒนาและ
เพิ่มแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร ผลักดันการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Young Smart Farmer/Samar Farmer สร้าง
ความเข็มแข็งให้กับ สถาบันเกษตรกร สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรรวมท้ังมีเครือข่ายธุรกิจ มุ่นเน้นการส่งเสริมและ
การพัฒนาท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมมีการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน ควบคู่ไปกับการน้อมน า
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการด าเนินชีวิต เพื่อสร้างความมั่นคง และความปลอดภัยทางอาหารแก่
ชาวเลย ชาวไทยและนานาประเทศ 

Investment and Trade เพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการค้า การบริการ 
และการผลิต การส่งเสริม SMEs/ Start up วิสาหกิจชุมชน สถาบันสหกรณ์ กลุ่มอาชีพต่างๆ อ านวยความสะดวก
ด้านการค้าและการลงทุน ส่งเสริมการค้าชายแดน การจ้างงานท่ีมีคุณค่า การพัฒนาสัมมาชีพ เศรษฐกิจฐานราก
และประชารัฐ OTOP ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริการภายใต้การพัฒนาท่ี
ยั่งยืน 

Loei for All  ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง ปรับปรุงและพัฒนาบริการ
ภาครัฐมุ่งสู่ความเป็นสากล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ การพัฒนาเพื่อเสริมสร้าง
ความมั่นคง การลดความเหล่ือมล้ า ส่งเสริมคามเสมอภาคทางสังคมและความเท่าเทียมทางเพศ การขจัดความ
ยากจน สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ มุ่นเน้นการพัฒนาเด็กและเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการผู้ด้อยโอกาส 
และ “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” แก่ทุกกลุ่ม พัฒนาบ้านเมืองให้สะอาด แก้ไขปัญหายาเสพติด อ านวยความยุติธรรม 
สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ให้มีความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 
เสริมสร้างวินัยจราจร เป็นถิ่นฐานท่ีปลอดภัยส าหรับอยู่อาศัย เพื่อความสงบสุขอย่างยั่งยืน 

Open Town to arts and Culture  เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และท านุบ ารุงศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี ภาษาพื้นถิ่นให้มีการรักษา สืบทอดและพัฒนาอย่างยั่งยืน สร้างจิตส านึก ค่านิยม และวิถีชีวิต
ท่ีดีงามในสังคม ส่งเสริมต่อยอดทุนทางศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อน าเลยไปสู่สากล 

Education ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล ส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะวิชาชีพตลอด
ชีวิต จัดการเรียนรู้อย่างมีเป้าหมายเพื่อส่วนรวม เน้นการน าความรู้ไปสู่การปฏิบัติ สามารถใช้ความรู้สร้าง
นวัตกรรม เป็นพลเมืองท่ีดีและพัฒนาทักษะชีวิตสู่งานอาชีพ ภายใต้การเตรียมคนในศตวรรษท่ี 21 โดยการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ 
 Integrity ส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาล การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีในทุกภาคส่วนเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและรู้จักพอเพียง มีความสามัคคี มีวินัย ท านุบ ารุง และส่งเสริมศาสนา จารีตประเพณีอันดีงาม 
ส่งเสริมให้ชาวเลยมีความปรองดองสมานฉันท์ เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขใช้วิถีวัฒนธรรม และแนวทางศาสนาในการด ารงชีวิต ส่งเสริมให้ชุมชน
เข้มแข็งสงบสุข ส่งเสริมและปลูกฝังให้ชาวเลยมีความเข้าใจในสิทธิและหน้าท่ี ความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์
สุจริต เอื้ออาทร ช่วยเหลือเกื้อกูล เคารพกฎหาย กติกาสังคม และครรลองคลองธรรมท่ีดี 
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                                                              ส่วนที่ 3 
กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรศึกษำของ กศน.อ ำเภอหนองหิน 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอหนองหิน ได้ประชุมบุคลากรเพื่อร่วมกัน

ประเมินสถานภาพของสถานศึกษาโดยใช้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  (SWOT Analysis) ในการก าหนดจุดแข็ง
และจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษารวมท้ังโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก
สถานศึกษาอันเป็นปัจจัยต่อการจัดการศึกษาเพื่อน าผลไปใช้ ในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานของศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอหนองหิน ซึ่งได้ผลการประเมินสถานภาพของดังนี้ 
สภำพแวดล้อมภำยใน 

จุดแข็ง  
1.สถานศึกษามีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม มีโครงสร้างการบริหารและการด าเนินงานท่ี ชัดเจน  
2.ผู้เรียน มาพบกลุ่ม และเข้าร่วมกิจกรรมของสถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอ มีน้ าใจต่อผู้อื่น  มีจิตอาสา มี

การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 
3.ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครูได้มีการมอบหมายให้นักศึกษาไปศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากแหล่ง

เรียนรู้  เช่น   ทางอินเตอร์เน็ต  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
4.ผู้เรียนมีทักษะในการศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้  ทางอินเตอร์เน็ต และมีทักษะในการน าเสนอ

ช้ินงานของโครงงาน  และการแสดงความคิดเห็น  มีทักษะในการเรียนรู้ร่วมกนั 
5.มีการจัดท าแผนการเรียนรู้ทั้ง 3  ระดับครบทุกรายวิชา และมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี

หลากหลาย  เช่น  การแบ่งกลุ่มเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม  การเรียนรู้แบบการท าโครงงาน 
6.มีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยท่ีผู้เรียนมีส่วนร่วมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 

ใช้โปรมแกรม ITในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศส าหรับนักศึกษาข้ันพื้นฐาน    
 

จุดอ่อน 
1.ครูผู้สอนยังไม่มีทักษะความช านาญในการท าวิจัยในช้ันเรียน 
2.ไม่ได้มีการพฒันาวิทยากรวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
3.ส่ือในการจัดการเรียนการสอน ไม่มีความหลากหลายและไม่ทันสมัย 
4.หลักสูตรสถานศึกษา ท้ังการศึกษาช้ันพื้นฐาน และการศึกษาต่อเนื่อง ยังไม่ได้มีการปรับปรุงอย่างเป็น

ระบบ 
5.มีการติดตามนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงาน แต่ยังไม่เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง การรายงาน และการ

ประเมินโครงการ ยังไม่ครบทุกโครงการ 
6.การจัดท าระบบข้อมูล สารสนเทศ ของงานการศึกษาต่อเนื่องยังไม่ครบถ้วน และไม่เป็นระบบ 
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สภำพแวดล้อมภำยนอก 
โอกำส  

1. มีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานระดับอ าเภอและผู้น าท้องถิ่นอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
2. มี กศน.ต าบล ต้ังอยู่ใจกลางชุมชนส่งผลให้การให้บริการเป็นไปอย่างสะดวกและท่ัวถึง 
3. ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายสามารถศึกษาหาความรู้ได้ 
4. ประชาชน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น าท้องถิ่น หน่วยงานภาคี เครือข่ายในท้องถิ่น              

และคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
5. ประชาชนในอ าเภอหนองหินส่วนใหญ่มีอาชีพและมีรายได้ในระหว่างเรียน 

อุปสรรค  

1. งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานในพื้นท่ี ท าให้ไม่สามารถตอบสนอง              
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในพื้นท่ีได้อย่างท่ัวถึง 

2. ประชาชนในอ าเภอหนองหินบางส่วนมีความรู้น้อยและไม่ค่อยให้ความส าคัญในการศึกษาต่อ 
3. ได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้าท าให้ไม่สามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็วส่งผลให้ต้องเร่งรัดในการ

จัดกิจกรรมเป็นเหตุให้ประสิทธิภาพในการด าเนินงานลดลง 
4. ได้รับงบประมาณในการจัดการศึกษาด้านอาชีพน้อย ท าให้ขาดความต่อเนื่องในการด าเนินงาน             

ให้เกิดแก่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. บุคลากรอัตราจ้างมีข้อจ ากัดในการเข้ารับการพัฒนาส่งผลให้การปฏิบัติงานด้อยประสิทธิภาพ 
 
จากผลการประเมินสถานการณ์ของสถานศึกษา   โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ  

(SWOT nalysis) ของสถานศึกษาดังกล่าวข้างต้น   สถานศึกษาสามารถน ามาก าหนดทิศทางการ 
ด าเนินงานของสถานศึกษา  ได้แก่ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ  และ กลยุทธ์
ดังนี ้
ปรัชญำ   
 “ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  และ ปรัชญำคิดเป็น” 
 “เศรษฐกิจพอเพียง” คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผลรวมถึงความจ าเป็นท่ีจะต้องมีระบบภูมิคุ้มกัน
ในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปล่ียนแปลงท้ังภายนอกและภายใน ท้ังนี้จะต้องอาศัย
ความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการน าวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการ
ด าเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับให้มีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและให้มี ความรอบรู้ท่ีเหมาะสม 
ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับ
การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางท้ังด้านวัตถุ สังคม ส่ิงแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็น
อย่างดี 
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 ควำมพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ พร้อม ๆ กัน ดังนี้ 

           1. ควำมพอประมำณ: หมายถึง ความพอดีท่ีไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเอง

และผู้อื่น เช่นการผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ 

2. ควำมมีเหตุผล: หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล

โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องตลอดจนค านึงถึงผลท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท านั้น ๆ อย่างรอบคอบ  

3. กำรมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว: หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปล่ียนแปลงด้านต่าง 
ๆ ท่ีจะเกิดขึ้นโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ ต่าง ๆ ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตท้ังใกล้และไกล 
           “คิดเป็น” คือ คิดแก้ไขปัญหาเพื่อให้ตนเองมีความสุข โดยอาศัยข้อมูลตนเอง ความรู้ทางวิชาการและ
สภาพแวดล้อม  ในการวิเคราะห์ตัดสินใจ   
 

วิสัยทัศน์ 

             กศน.อ าเภอหนองหิน เป็นองค์กรท่ีเปิดโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ  

สามารถด ารงชีวิตท่ีเหมาะสมกับช่วงวัย  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และมีทักษะท่ีจ าเป็นใน

โลกศตวรรษที่ 21 

อัตลักษณ์  คือ  “ใฝ่เรียน  ใฝ่รู้  คู่อาชีพ” 

เอกลักษณ์   คือ “จัดการเรียนรู้ร่วมภาคีเครือข่าย” 
 

พันธกิจ  ( Mission ) 
  1.จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และส่งเสริมการศึกษาในระบบให้มี

คุณภาพ 

  2.จัดและส่งเสริมการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานท าเพื่อพัฒนาสมรรถนะของประชาชนและชุมชนให้

สามารถสร้างรายได้  พึ่งพาตนเอง โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแข่งขันด้านอาชีพได้อย่างยั่งยืน  

  3.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย    

เพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต และการศึกษาเพื่อการมีงานท า 

  4.พัฒนาและส่งเสริมการน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพต่อการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาอาชีพเพื่อการ 

มีงานท า   
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  5. พัฒนาบุคลากร  และระบบการบริหารจัดการให้สามารถด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาเพื่อการมีงานท าของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้ำประสงค์ 

1. ประชาชนผู้ด้อย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษา รวมท้ังประชาชนท่ัวไปได้รับโอกาส  
ทางการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่องและการศึกษา  
ตามอัธยาศัยท่ีมีคุณภาพ อย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง เป็นไปตามสภาพ ปัญหา และความต้องการของแต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย 
 2. ประชาชนได้รับการยกระดับการศึกษา สร้างเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองอัน
น าไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน เพื่อพัฒนาไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืน
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และส่ิงแวดล้อม 
 3. ประชาชนได้รับโอกาสในการเรียนรู้และมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสามารถคิด 
วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน รวมท้ังแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์ 

4. ประชาชนได้รับการสร้างและส่งเสริมให้มีนิสัยรักการอ่านเพื่อการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
 5. ชุมชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมจัด ส่งเสริม และสนับสนุนการด าเนินงานการศึกษา  
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมท้ังการขับเคล่ือนกิจกรรมการเรียนรู้ของชุมชน 
 6. หน่วยงานและสถานศึกษาพัฒนา เทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยี ดิจิทัล มาใช้ในการยกระดับ
คุณภาพในการจัดการเรียนรู้และเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ให้กับประชาชน 
 7. หน่วยงานและสถานศึกษาพัฒนาส่ือและการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ท่ีตอบสนองกับการเปล่ียนแปลงบริบทด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และ
ส่ิงแวดล้อม รวมท้ังตามความต้องการของประชาชน และชุมชนในรูปแบบท่ีหลากหลาย  
 8. บุคลากรของหน่วยงานและสถานศึกษาได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
 9. หน่วยงานและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ 

1. จ านวนผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย  

ตามสิทธิที่ก าหนดไว้ 

 2. จ านวนของคนไทยกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้/ได้รับบริการกิจกรรมการศึกษา

ต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัยท่ีสอดคล้องกับสภาพ ปัญหา และความต้องการ 

 3. จ านวนผู้รับบริการในพื้นท่ีเป้าหมายได้รับการส่งเสริมด้านการรู้หนังสือและพัฒนาทักษะชีวิต 

 4. ร้อยละการอ่านของคนไทยเพิ่มขึ้น 
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5. จ านวนนักเรียนนักศึกษาท่ีได้รับบริการติวเข้มเต็มความรู้  

6. จ านวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไปท่ีเข้าถึงบริการการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ใน

รูปแบบต่าง ๆ 

7. จ านวนประชาชนท่ีได้รับการอบรมให้มีความรู้ ในอาชีพการเกษตรท่ีเหมาะสมกับสภาพบริบท และ

ความต้องการของพื้นท่ี/ชุมชน  

 8. จ านวนแหล่งเรียนรู้ในระดับต าบลท่ีมีความพร้อมในการให้บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย 

 9. จ านวนท าเนียบศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียงของต าบล และจ านวนกลุ่มเกษตรชุมชนดีเด่น 

10. จ านวนประชาชนได้รับการอบรมตามหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารด้านอาชีพ (ระยะส้ัน) 

ส าหรับประชาชนในศูนย์อาเซียนศึกษา กศน. 

11. จ านวนบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตส่ือเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้รับการอบรมให้มีความรู้และ

ทักษะในการปฏิบัติงาน 

12. จ านวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไปท่ีเข้าถึงบริการความรู้นอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยผ่านช่องทางส่ือเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีการส่ือสาร 

13. จ านวน/ประเภทของส่ือ ท่ีมีการจัดท า/พัฒนาและน าไปใช้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน/

ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

14. ร้อยละของหน่วยงาน หรือสถานศึกษา กศน. ท่ีมีการใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดท าฐานข้อมูล

ชุมชนและการบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยของ

องค์การ 

15. จ านวนระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาของหน่วยงาน หรือสถานศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาให้ทันสมัย

และเปน็ปัจจุบัน 

16. จ านวนผู้ผ่านการอบรมตามหลักสูตรท่ีก าหนดของโครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับต าบล 

17. ร้อยละของต าบล/แขวง มีปริมาณขยะลดลง  

18. จ านวนบุคลากรของหน่วยงานและสถานศึกษาได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

19. ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดท่ีมีระบบประกันคุณภาพภายในและมีการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 

20. จ านวนองค์กรภาคส่วนต่าง ๆ ท่ีร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการด าเนินงานการศึกษานอกระบบ       

และการศึกษาตามอัธยาศัย 
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ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ 
1. ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน 

(N-NET) 
 2. ร้อยละของก าลังแรงงานท่ีส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า ได้รับการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
 3. ร้อยละของนักเรียน/นักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาท่ีได้รับบริการติวเข้มเต็มความรู้เพิ่ม
สูงขึ้น  
 4. ร้อยละผู้จบหลักสูตร/กิจกรรมการศึกษานอกแบบท่ีสามารถน าความรู้ความเข้าใจไปใช้ได้ตามจุดมุ่ง
ของหลักสูตร/กิจกรรมท่ีก าหนด 
 5. ร้อยละของผู้ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมท่ีสามารถอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของ
กิจกรรม 
 6. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายท่ีลงทะเบียนเรียนท่ีมีรายได้เพิ่มข้ึนจากการพัฒนาอาชีพตาม
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
 7. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการอบรมตามหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารด้าน
อาชีพ (ระยะส้ัน) มีความรู้ในการส่ือสารภาษาอังกฤษ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
 8. จ านวนครู กศน. ต้นแบบการสอนเพื่อการส่ือสารภาษาอังกฤษสามารถเป็นวิทยากรแกนน าได้ 
 9.ร้อยละของครู กศน. ท่ัวประเทศ สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารได้อย่าง
สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน 
 10.ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านเกณฑ์การอบรมตาม
หลักสูตรที่ก าหนด 
 11.ร้อยละของหน่วยงาน หรือสถานศึกษา กศน. ท่ีสามารถด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามบทบาท
ภารกิจท่ีรับผิดชอบได้ส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า/ตาม
แผนท่ีก าหนดไว้ 
ประเด็นกลยุทธ์ 

1.  การสร้างโอกาสทางการศึกษา 
2.  การจัดการและพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่  1  เข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยที่หลำกหลำยและทั่วถึง 
 
       ตัวชี้วัด 

1.1 ฐานข้อมูลความต้องการการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายรายบุคคล  และรายชุมชน 
1.2 แผนการเรียนรู้ตามความต้องการการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายรายบุคคล  และรายชุมชน 
1.3 ระบบการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศแก่กลุ่มเป้าหมาย 
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     แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
      1.1 จัดกิจกรรมให้ประชาชนในพื้นท่ี  34 หมู่บ้าน  ใหต้ระหนักและเห็นความส าคัญของการเรียนรู้

ตลอดชีวิต 
1.2 ก าหนดพื้นท่ีและกลุ่มเป้าหมายเพื่อเจาะลึกจัดกิจกรรม โดยด าเนินการท้ัง 3 ต าบล ๆ ละ 1 

หมู่บ้าน  เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.3 พัฒนาระบบฐานข้อมูล  ระบบสารสนเทศ  โดยจัดท าข้อมูลรายบุคคล  รายกลุ่ม  และเช่ือมโยง

กับภาคีเครือข่ายเพื่อสามารถตรวจสอบให้เป็นปัจจุบันและน าไปใช้ได้ 
1.4 มีฐานข้อมูลท่ีระบุความต้องการ  ความพึงพอใจของผู้เรียน  ผู้รับบริการในพื้นท่ีเป้าหมาย 
1.5 จัดท าแผนการเรียนรู้รายบุคคล  รายครอบครัว  และรายกลุ่ม  ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุก

กิจกรรม 
 

กลยุทธ์ที่  2  ปรับวิธีเรียน  เปลี่ยนวิธีสอน  ใหส้อดคล้องกับสภำพและควำมต้องกำรของแต่ละกลุ่มเป้ำหมำย 
        ตัวชี้วัด 
  2.1  มีหลักสูตรและส่ือท่ีพร้อมให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมาย  โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์การ
ให้บริการ 
  2.2  มีวิธีการและนวัตกรรมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพและความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย อย่างน้อย 1 วิธีการ หรือ 1 นวัตกรรม 
  2.3  มีรายงานการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  โดยเฉพาะผลสัมฤทธิ์ของผู้จบ
การศึกษาแต่ละหลักสูตรเพิ่มขึ้น 
  2.4  มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

  แนวทางการด าเนินงาน 
  2.1  จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  และคลังหลักสูตรให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของ
ผู้เรียนและผู้รับบริการ 
  2.2  จัดให้มีการพัฒนาหลักสูตร  โดยค านึงถึงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย 
  2.3  จัดให้มีส่ือ  ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับเนื้อหาของแต่ละ 
กิจกรรมการเรียนรู ้
  2.4  จัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย  ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  ผู้รับบริการ 
และเนื้อหาของแต่ละกิจกรรม 
  2.5  พัฒนาจัดกระบวนการเรียนรู้โดยยึดหลักคุณธรรมน าความรู้  และให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเองตามศักยภาพ 
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  2.6  จัดให้มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  ตามเนื้อหาการเรียนรู้ของแต่
ละกิจกรรม  โดยมุ่งเน้นการประเมินความรู้  ทักษะ  เจตคติ  และคุณธรรม จริยธรรม  ของผู้เรียนและผู้รับบริการ 
  2.7  น าการจัดการความรู้มาใช้ให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
  2.8  จัดบริการแนะแนวการศึกษาให้แก่กลุ่มเป้าหมายอย่างท่ัวถึง 
  2.9  วิจัยและพัฒนากระบวนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  2.10  น าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  และการประเมินคุณภาพภายนอกมาใช้ในการ
บริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนำแหล่งเรียนรู้  เทคโนโลยีเพือ่กำรศึกษำ  และภูมิปัญญำให้เป็นฐำนควำมรู้ของชุมชน 
       ตัวชี้วัด 
  3.1  ห้องสมุดประชาชนได้รับการพัฒนากิจกรรมให้เป็นห้องสมุดมีชีวิต 
  3.2  มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาท่ีหลากหลาย  ซึ่งเพิ่มโอกาสการเข้าถึงความรู้ของประชาชน 
  3.3  มีการส่งเสริมการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น  และแหล่งเรียนรู้ 
 

  แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
  3.1  ขยายแหล่งเรียนรู้ให้หลากหลายและกว้างขวาง ครอบคลุมในทุกประเภทและพื้นท่ี 
  3.2  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและองค์ความรู้  ตลอดจนส่ือต่าง ๆ ในการให้บริการอย่าง
ครอบคลุมและท่ัวถึง 
  3.3  ส่งเสริมสนับสนุนช่องทางการเรียนรู้  ด้วยเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เช่น ศูนย์  ICT  โทรทัศน์
เพื่อการศึกษา  (ETV) 
  3.4  ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีชีวิต  เช่น  ห้องสมุดประชาชน  กศน.ต าบล  กศน.อ าเภอ  
แหล่งเรียนรู้  ตลอดจนส่งเสริมการจัดกิจกรรมในรูปหอกระจายข่าว  วิทยุชุมชน   
 

กลยุทธ์ที่  4  ผนึกก ำลังภำคีเครือข่ำยให้มีส่วนร่วมจัดกำรศึกษำ 
        ตัวชี้วัด 
  4.1  จ านวนภาคีเครือข่ายอย่างน้อย 5 เครือข่าย ในพื้นท่ีร่วมจัดการศึกษานอกโรงเรียนรว่มกับ
สถานศึกษา 
  4.2  จ านวนกิจกรรมอย่างน้อย  5  กิจกรรม  ของสถานศึกษา  ทีมีภาคีเครือข่ายร่วมจัด 
  4.3  ร้อยละ  80 ของผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมายท่ีร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ของภาคีเครือข่ายมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 
 

  แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
  4.1  แสวงหาและจัดท าฐานข้อมูล  และท าเนียบภาคีเครือข่ายในการจัดการเรียนรู้  ท้ังในและ
นอกพื้นท่ีอ าเภอหนองหิน 
  4.2  สร้างความตระหนักและความเข้าใจกับภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตใน
รูปแบบต่าง ๆ  
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  4.3  จัดให้มีข้อตกลงความร่วมมือ  (MOU) ของภาคีเครือข่าย 
  4.4  สร้างแรงจูงใจให้เกิดการร่วมคิด  ร่วมวางแผน  ร่วมท า  ร่วมแก้ปัญหา  และร่วมพัฒนาการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชนกับภาคีเครือข่าย 
  4.5  ส่งเสริมให้มีการระดมการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับภาคีเครือข่าย 
  4.6  จัดและพัฒนากิจกรรมเครือข่ายสัมพันธ์ 
กลยุทธ์ที่  5  เพิ่มประสิทธิภำพกำรบรหิำร 
  ตัวชี้วัด 
  5.1  สถานศึกษา  ผ่านเกณฑ์การประเมินตัวช้ีวัดธรรมาภิบาลระดับดี 
  5.2  จ านวนบุคลากรไม่ต่ ากว่าร้อยละ 95 ท างานตรงตามความรับผิดชอบ 
  5.3  มีระบบการประสานงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

  แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
  5.1  พัฒนาระบบการท างานในลักษณะการวิจัยและพัฒนา (R&D) อย่างต่อเนื่อง 
  5.2  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการบริการ  และการจัดการความรู้เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
  5.3  น าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
  5.4  ใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการท างาน 
  5.5  พัฒนาระบบการให้บริการด้วยเทคโนโลยีส่ือสารสนเทศ  เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการ 
           5.6  จัดและพัฒนาการประสานงานกับกลุ่มเป้าหมายให้มีประสิทธิภาพ  โดยการจัดอาสาสมัคร 
กศน.  เป็นผู้ประสานงานระหว่างต าบล และหมู่บ้าน 
            5.7  น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการ 
เป้ำหมำย 
 1. ประชากรวัยแรงงานอายุ 15-59 ปี  ได้รับการศึกษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการและความจ าเป็นได้
แก ่
                    1.1 ประชากรวัยแรงงานอายุ 15–39 ปี  ได้รับการศึกษาไม่น้อยกว่าระดับมัธยมศึกษา 
            1.2 ประชากรวัยแรงงานอายุ 40–59 ปี  ได้รับบริการการศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตาม
อัธยาศัย 
 2. ประชาชนในอ าเภอหนองหิน  มีความรู้และทักษะการด ารงชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3. ภาคส่วนของสังคมอย่างน้อย  1  ภาคี มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 4. ประชาชนในอ าเภอหนองหินได้รับบริการการเรียนรู้ตลอดชีวิต จากส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และแหล่งเรียนรู ้
 

ค ำขวัญ กศน.อ ำเภอหนองหิน    
  “การเรียนรู้   ไม่แก่เกินวัย  ไมไ่กลเกินเอื้อม” 
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สีประจ ำสถำนศึกษำ 
   สีชมพู 
 งบประมำณ 

ประเภทงบประมำณ งบประมำณที่ได้รับ 
งบประมำณที่ใช้ 

จ ำนวน (บำท) คิดเป็นร้อยละ 
เงินนอกงบประมาณ - - - 
เงินงบประมาณ 2,353,556.80 2,353,556.80 100 

รวม 2,353,556.80 2,353,556.80 100 

 จ ำนวนผู้เรียน ผู้รับบริกำร และจ ำนวนผู้สอน (ปปีัจจุบัน) 

หลักสตูร/ประเภท 
จ ำนวนผูเ้รียน (คน) 

รวม 
จ ำนวนคร/ูวิทยำกร/ผู้จัดกิจกรรม 

(คน) ชำย หญิง 
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน     
- ผู้ไม่รู้หนังสือ 22 48 70 1 
- ระดับประถมศึกษา 46 44 90 5 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 275 211 486 11 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 501 443 944 11 

รวมจ ำนวน 844 746 1,590 28 
กำรศึกษำตอ่เนือ่ง     

ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 60 - 60 3 

หลักสูตรการพัฒนาอาชีพ (กลุ่มสนใจไม่เกิน  30  
ช่ัวโมง) 

200 160 360 11 

หลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ  (หลักสูตร
ช้ันเรียนวิชาชีพ  30  ช่ัวโมงขึ้นไป)   

20 40 60 3 

การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 343 392 735 11 

การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมชุมชน 249 229 478 11 

กิจกรรมการ เรี ยนรู้ ต ามหลักปรั ชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง   

162 153 315 11 

รวมจ ำนวน 1,034 974 2,008 64 
กำรศึกษำตำมอัธยำศัย     
ส่งเสริมการอ่าน 1,739 2,761 4,500 14 

รวมจ ำนวน 1,739 2,761 4,500 14 
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ส่วนท่ี 4 
   แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 และรำยละเอียดงำน/โครงกำร 

 
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอหนองหิน จัดท าแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน  7  งาน  7  โครงการ ท่ีต้องปฏิบัติงานตามนโยบายและจุดเน้นท่ีส าคัญ
ของส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ส านักงาน กศน.) ตามบทบาทภารกิจของ
หน่วยงานและความต้องการของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 

 

จุดเน้นกำรด ำเนินงำนของงำน/โครงกำร ในปีงบประมำณ 2562 
 

 งำน 
 1.การจัดการศึกษาและการเรียนรู้  
  -  การจัดการศึกษาส าหรับผู้ไม่รู้หนังสือ  
  -  การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานนอกระบบ 
                      2. การศึกษาต่อเนื่อง 
    - ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  
    - การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
    - การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 
    - 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 
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 โครงกำร 
1. โครงการไทยนิยมยั่งยนื 
2. โครงการบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล/สร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับต าบล(ขยายผล

การอบรมหลักสูตรการค้าออนไลน์) 
3. โครงการส่งเสริมสุขภาวะอนามัยของประชาชนในชุมชน 
4. โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer 

 5. โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารด้านอาชีพ 
 6. โครงการจัดหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ  
 7. โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
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แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2562 
ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอหนองหิน  จังหวัดเลย 

(งำน/โครงกำรในภำพรวม) 

(1) หน่วยงาน................................................       สถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอหนองหิน      ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 
(2) 
ท่ี 

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

เป้าหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน 

ผลิตท่ี 4   
รายจ่าย

อื่น 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงกำร กำร
จัดกำรศึกษำและ
กำรเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

1)สนับสนุนการจัดการศึกษา
นอกระบบต้ังแต่ปฐมวัยจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดย
ด าเนินการให้ผู้เรียนได้รับการ
สนับสนุนค่าจัดซื้อต าราเรียน ค่า
จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน และค่าเล่าเรียนอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอเพ่ือเพ่ิม
โอกาสในการรับการศึกษาที่มี
คุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
2) จัดการศึกษานอกระบบระดับ
การศึ กษาข้ันพ้ืนฐานให้ กั บ
กลุ่มเป้าหมายผู้ด้อย พลาด และ
ขาดโอกาสทางการศึกษา ทั้ ง
ระบบการให้บริการ ระบบการ
เรียนการสอน ระบบการวัดและ

1.การจัดการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานระดับประถม  
ม.ต้น ม.ปลาย 
2.จัดซื้อส่ือการเรียนการ
สอน/หนังสือเรียน 
3.จัดซื้อส่ือการเรียนการ
สอน/หนังสือเรียน ส าหรับ
ผู้พิการ 
4.การจัดการศึกษาผู้ไม่รู้
หนังสือ 
5.กิจกรรมปฐมนิเทศ
นักศึกษา กศน. 
6.กิจกรรมปรับพื้น

1. จ านวนผู้เรียนเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
2.ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ารับ
การศึกษา 
3.ร้อยละของผู้เรียนที่จบ
หลักสูตร 
4. ความเหมาะสมของ
สถานที่/สื่อ/สิ่งอ านวยความ
สะดวก 
5.ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถ
น าความรู้ไปใช้ในการศึกษา
ต่อหรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
6.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ 
ดี ข้ึนไป 

 

ผู้ด้อย พลาด 
และขาดโอกาส
ทางการศึกษา
อายุ 15-59 ปี 
ระดับ 
-ประถมศึกษา 
-มัธยมศึกษา
ตอนต้น 
-มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 
-ผู้ไม่รู้หนังสือ 
 
 

 
 

 

 

28 
652 

 
1,002 

 

14 

 

 
 

 

    
 

   25,760 
 730,240 
 
1,122,240 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,700 

- 
 

 

 

 

 

 

   กศน.-กผ-01 
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ประเมินผลการเรียน ผ่านการ
เรียนแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง การ
พบกลุ่ม และการเรียนแบบชั้น
เรียน  
3) จัดให้มีการประเมินเพ่ือเทียบ
ระดับการศึกษา และการเทียบ
โอนความรู้และประสบการณ์ที่มี
ความโปร่งใส ยุติธรรม ตรวจสอบ
ได้ มีมาตรฐานตามที่ก าหนด และ
สามารถตอบสนองความต้องการ
ของกลุ่ มเป้ าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
4) ส่งเสริมให้ผู้เรียนต้องเรียนรู้
และปฏิ บั ติ กิ จกรรมพัฒนา
คุณภาพชีวิต เพ่ือด าเนินกิจกรรม
เสริมสร้างความสามัคคี ป้องกัน
และแก้ ไขปั ญหายา เสพติ ด
บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์อย่าง
ต่ อ เ น่ื อง  และส่ ง เสริ มกา ร
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข เช่น กิจกรรมลูกเสือ 
เน ตร น ารี  แล ะ ยุ ว ก าช า ด 
กิจกรรมจิตอาสา การจัดต้ั ง

ฐานความรู้/ค่ายวิชาการ 
7.กิจกรรมลูกเสือ/ยุว
กาชาด 
8.กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพ
ติด 
9.การประเมินระดับการรู้
หนังสือของนักศึกษา 
กศน. 
10.กิจกรรมติวเข้ม/สอน
เสริม 
11.วัดและประเมินผล 
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ชมรม/ชุมนุม และเปิดโอกาสให้
ผู้ เรียนน ากิจกรรมการบ าเพ็ญ
ประโยชน์อื่นๆนอกหลักสูตร มา
ใช้เพ่ิมชั่วโมงกิจกรรมให้ผู้เรียน
จบตามหลักสูตรได้ 
5) จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมอัตรา
การรู้หนังสือให้คนไทยให้
สามารถอ่านออกเขียนได้ โดยใช้
หลักสูตรการรู้ 

รวม  1,696 1,878,240 7,700  
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แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2562 
ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอหนองหิน  จังหวัดเลย 

(งำน/โครงกำรในภำพรวม) 

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

(2) 
ท่ี 

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

เป้าหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน  

ผลิตท่ี 4  
รายจ่าย

อื่น 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงกำรกำรศึกษำ
ต่อเนื่อง 

1) จัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงาน
ท าอย่างย่ังยืน โดยให้ความส าคัญ
กับการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมี
งานท า และอาชีพที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของผู้เรียนและศักยภาพ
ของแต่ละพื้นที่  
2) จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ
ชีวิตให้กับทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยจัด
กิจกรรมการศึกษาในรูปแบบต่างๆ 
อาทิ ค่ายพัฒนาทักษะชีวิต  การ
จัดต้ังชมรม/ชุมนุม การส่งเสริ ม
ความสามารถพิเศษต่างๆ ที่มุ่งเน้น
ให้ ทุ กกลุ่ ม เป้ าหมายมี ความรู้
ความสามารถในการบริหารจัดการ
ชีวิตของตนเองให้อยู่ในสังคมได้
อ ย่ า ง มี ค ว า มสุ ข  มี คุ ณธ รรม

1) จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  
2) การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิต 
3) การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
สังคมและชุมชน 
4)การจัดการศึกษาการเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5) การติดตามประเมินผล 
6) การสรุป รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

 

1. จ านวนผู้เรียนเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว ้
2.ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ารับ
การศึกษา 
3.ร้อยละของผู้เรียนที่จบ
หลักสูตร 
4. ความเหมาะสมของสถานที่/
สื่อ/สิ่งอ านวยความสะดวก 
5.ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถน า
ความรู้ไปใช้หรือพฒันาคุณภาพ
ชีวิต 

 
 

 

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

 
 
 

64 
114 
90 

134 
 

90 
 

54 

-  
 

57,600 
79,800 
81,000 
14,640 

 
34,200 

 
20,520 

 
 
 
 

- 

   กศน.-กผ-01 
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จริยธรรม รวมทั้งสามารถใช้เวลาว่าง
ใ ห้ เ ป็ นป ร ะ โ ย ช น์ ต่ อต น เ อ ง 
ครอบครัว และชุมชน 
3) จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม
และชุมชน โดยใช้หลักสูตรและการ
จัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณา
การในรูปแบบของการฝึกอบรม  
การเรี ยนทางไกล การประชุ ม 
สัมมนา การจัดเวทีแลกเปลี่ ยน
เรียนรู้   การจัดกิจกรรมจิตอาสา 
การสร้ างชุมชนนักปฏิบั ติ  และ
รู ปแบบอื่ นๆ  ที่ เ หมาะสมกั บ
กลุ่มเป้าหมาย และบริบทของชุมชน
แต่ละพื้นที่ โดยเน้นการด าเนินตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กา รสร้ า งจิ ตส า นึ กความเป็ น
ประชาธิปไตย ความเป็นพลเมืองดี 
การบ าเพ็ญประโยชน์ การอนุรักษ์
พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
4) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ เพื่อ
สร้างจิตส านึกและวิ นัยในชุมชน 
เช่น การส่ งเสริมคุณธรรมและ
จริ ยธ ร รม ในชุ มชน ก า ร เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยของชุมชน การจัดกิจกรรม
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จิตอาสาศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎี
ใหม่ประจ าต าบล 

รวม  546  287,760  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



54 
 

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2562 
ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอหนองหิน  จังหวัดเลย 

(งำน/โครงกำรในภำพรวม) 

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

(2) 
ท่ี 

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

เป้าหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน

ผลิตที่ 4   
รายจ่าย

อื่น 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการการศึกษา
ตามอัธยาศัย 

1) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาแหล่งการ
เรียนรู้ในระดับต าบล เพื่อการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ และจัด
กิจกรรมเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ใน
ชุมชนได้อย่างทั่วถึง 
2) ก าหนดให้การอ่านเป็นวาระ
จังหวัด 
3) จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านเพิ่ ม 
ขยายกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชิงรุก
ในชุมชน และพัฒนาความสามารถ
ในการอ่านและศักยภาพการเรียนรู้
ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
4) ส่งเสริมให้มีการสร้างบรรยากาศ 
และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการอ่านให้
เกิดขึ้นในสังคมไทยโดยสนับสนุน

1) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ กศน.ต าบล 
และร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อ
เสริมสร้างวัฒนธรรมส่งเสริมการ
อ่าน 
2) กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
  - จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านใน
ห้องสมุดและพัฒนาห้องสมุด
ประชาชน 
- จัดมุดเด็กปฐมวัยในห้องสมุด 
- จัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน 
- ห้องสมุดชาวตลาด 
  - รถโมบายเคลื่อนที่ 
  - ใช้ระบบเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้
และจัดท าสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
  - บ้านหนังสือชุมชน 
  - อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน 
  - ส ารวจ/วิจัยผลการด าเนินงาน

1. จ านวนผู้รับบริการเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
2. ความเหมาะสมของสถานที่/สื่อ/
สิ่งอ านวยความสะดวก 
3.ร้อยละของผู้รับบริการที่สามารถ
น าความรู้ไปใชห้รือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
4.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดีขึ้น
ไป 

 
 

 

 

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

1 
 
3 
34 
 

20 
 

3,000 
 

23 
 
 

 

 

 

-  21,500 
 

151,410 
 
- 
 
- 
 
- 

 

   กศน.-กผ-01 
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การพัฒนาแหล่ งการเรี ยนรู้ ให้
เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางและทั่วถึง 
เช่น พัฒนาห้องสมุดประชาชนทุก
แห่งให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของชุมชน การใช้ระบบเชื่อมโยง
แหล่งเรียนรู้และการพัฒนาระบบ
หนังสือผ่าน QR Code ส่งเสริมและ
สนับสนุนอาสาสมัครส่งเสริมการ
อ่าน การสร้างเครือข่ายส่งเสริมการ
อ่าน จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่พร้อม
อุปกรณ์เพื่อส่งเสริมการอ่านและ
การเรี ยนรู้ ที่ ห ลากหลายออก
ให้บริการประชาชนในพื้นที่ ต่างๆ 
อย่างทั่ วถึ ง สม่ า เสมอ รวมทั้ ง
เสริมสร้างความพร้อมในด้านสื่อ
อุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการอ่าน และ
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่าน
อย่างหลากหลาย 
5) ส่ ง เ ส ริ ม ส นั บ ส นุ น ใ ห้ ภ า คี
เครือข่ายร่วมจัดสนับสนุนการอ่าน 
เช่น ในโรงงาน สถานประกอบการ 
โรงพยาบาล ฯลฯ 

ด้านการส่งเสริม  

 

 

 

 

 

 

รวม    172,910  
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แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2562 
ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอหนองหิน  จังหวัดเลย 

(งำน/โครงกำรในภำพรวม) 

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

(2) 
ท่ี 

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

เป้าหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจ่าย

อื่น 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนา 
บุคลากร 

1) พัฒนาบุคลากรทุกระดับทุก
ประเภทให้มีสมรรถนะสูงขึ้นอย่าง
ต่อเน่ือง ทั้งก่อนและระหว่างการ
ด ารงต าแหน่งเพื่อให้มีเจตคติที่ดีใน
การปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงาน
และบริหารจัดการการด าเนินงาน
ของหน่วยงานและสถานศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งส่งเสริม
ให้บุคลากรในสังกัดพัฒนาตนเอง
เพื่อเลื่อนต าแหน่งหรือเลื่อนวิทย
ฐานะโดยเน้นการประเมินวิทยฐานะ
เชิงประจักษ์ 
2) พัฒนาหัวหน้า กศน.ต าบลให้มี
สมรรถนะสูงขึ้นในการบริหารจัดการ 
กศน.ต าบล และการปฏิบัติงานตาม
บทบาทภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 

1) พัฒนาบุคลากรด้านการ
จัดการเรียนการสอน 
2) พัฒนาบุคลากรด้าน การเงิน 
บัญชี และพัสดุ 
3)พัฒนาบุคลากรด้านการนิเทศ 
4) พัฒนาบุคลากรด้านการจัดท า
แผนงาน/โครงการ 

 

1.จ านวนบุคลากรของหน่วยงาน
และสถานศึกษาได้รับการพัฒนา
เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย 
2.ความเหมาะสมของหลักสูตร
การพัฒนา 
3. ร้อยละของบุคลากรที่สามารถ
น าความรูไ้ปใชห้รือพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
4.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี 
ขึ้นไป 

 

1) ผู้บริหาร 
2) พนักงานราชการ 
3) ครู ศรช. 
4) บรรณารักษ์จ้าง
เหมา 

 

1 คน 
6 คน 
5 คน 
1 คน 

 

 - - 

   กศน.-กผ-01 



57 
 

โดยเน้นการเป็นนักจัดการความรู้
และผู้อ านวยความสะดวกในการ
เรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่
มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 
3) พัฒนาครูกศน. และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ให้สามารถจัดรูปแบบการเรียนรู้ได้
อย่างมีคุณภาพโดยส่งเสริมให้มี
ความรู้ความสามารถในการจัดท า
แผนการสอน การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผล และ
การวิจัยเบื้องต้น 
4) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการ กศน.ต าบล เพื่อ
การมีส่วนร่วมในการบริหารการ
ด าเนินงานตามบทบาทภารกิจของ 
กศน.ต าบล อย่างมีประสิทธิภาพ 
5) พัฒนาศั กยภาพบุ คลากร ที่
รับผิดชอบการบริการการศึกษาและ
ก า ร เ รี ย น รู้  ใ ห้ มี ค ว า ม รู้ 
ความสามารถและมีความเป็นมือ
อาชีพในการจัดบริการส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน 
6) เสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่าง
บุคลากร รวมทั้งภาคีเครือข่ายทั้งใน
และต่างประเทศในทุกระดับเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างานร่วมกัน 
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โดยจัดให้มีกิ จกรรมการพัฒนา
ส ม ร ร ถ น ะ  แ ล ะ เ ส ริ ม ส ร้ า ง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร และ
ภ า คี เ ค รื อ ข่ า ย ใ น รู ป แ บ บ ที่
หลากหลายอย่างต่อเน่ือง 

 
รวม      
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แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2562 
ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอหนองหิน  จังหวัดเลย 

(งำน/โครงกำรในภำพรวม) 

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

(2) 
ท่ี 

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

เป้าหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจ่

ายอื่น 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่องำน/โครงกำร
งานประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

 

4.1 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ ตระหนักถึงความส าคัญ
ของระบบการประกันคุณภาพ และ
ด าเนินการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาได้อย่างต่อเน่ือง 
4.2 เพื่อพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาให้ได้
มาตรฐาน  
4.3 เพื่อพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก  
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้
ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด 

5. กิจกรรมหลัก 
1) อบรมพัฒนางานระบบประกัน
คุณภาพสถานศึกษาให้กับ
บุคลากร  
2) พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาให้ได้
มาตรฐาน 
3) ประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
4) จัดท ารายงานการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

1) ร้อยละของบุคลากรที่มีความรู้ 
ความเข้าใจ ตระหนักถึงความส าคัญ
ของระบบการประกันคุณภาพ และ
ด าเนินการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาได้อย่างต่อเน่ือง 
2) สถานศึกษาที่มีระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและมีการ
จัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
3) ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับดี 
ขึ้นไป 

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

 

1 แห่ง 
 

13 คน 

 - - 

รวม      

 

   กศน.-กผ-01 
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แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2562 
ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอหนองหิน  จังหวัดเลย 

(งำน/โครงกำรในภำพรวม) 

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

(2) 
ท่ี 

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

เป้าหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจ่าย

อื่น 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการงานนิเทศ 
ก ากับ ติดตาม 

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

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

1.ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย ที่
สามารถด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรมตามบทบาทภารกิจที่
รับผิดชอบได้ส าเร็จตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่าง
โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า/ตามแผน
ที่ก าหนดไว้ 
2.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ 
ดี ข้ึนไป 

 

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

3 
 

 1 
 

20 

   

รวม      

 

   กศน.-กผ-01 
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แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2562 
ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอหนองหิน  จังหวัดเลย 

(งำน/โครงกำรในภำพรวม) 

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

(2) 
ท่ี 

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

เป้าหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจ่าย

อื่น 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงกำร การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ 

1) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการงบประมาณ โดยพัฒนา
ระบบการก ากับ ควบคุม และ
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้
เป็นตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มี
ความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย 
และเชื่อมโยงกันทั่วประเทศอย่าง
เป็นระบบเพ่ือให้หน่วยงานและ
สถานศึกษาในสั งกัดสามารถ
น าไปใช้เป็นเครื่องมือส าคัญใน
การบริหาร การวางแผน การ
ปฏิบัติงาน การติดตามประเมินผล 
และการน าผลมาพัฒนาการ
ด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง ตาม

1) ประชุมชี้แจงคณะครู 
บุคลากร และ 
เจ้าหน้าท่ีงานที่เกี่ยวข้อง 
2) การพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการงบประมาณ ใน
ระบบ DMIS 62 
3) การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
เพ่ือการบริหารจัดการ ใน 
facebook  และในระบบ 
DMIS62 
4) การประชาสัมพันธ์ ระดับ
จังหวัดอ าเภอ และต าบล 
5) การบริการความเสี่ยง 

 

1.จ านวนระบบฐานข้อมูล
กลางด้านการศึกษาของ
ประเทศที่ได้รับการพัฒนาให้
ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 
2.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ 
ดี ข้ึนไป 

 

บุคลากร กศน.
อ าเภอหนองหิน 

 

12 คน    

   กศน.-กผ-01 
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ว ง จ ร คุ ณ ภ า พ 
เดมมิ่ง (PDCA) รวมทั้งจัดบริการ
กา ร ศึ ก ษ า นอ ก ร ะ บ บ แล ะ
การศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลรวม
ของนักศึกษา กศน.ให้มีความ
ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และ
เชื่อมโยงกันทั่วประเทศ สามารถ
สืบค้นและสอบทานได้ทันความ
ต้องการเพ่ือประโยชน์ในการจัด
การศึกษาให้กับผู้เรียนและการ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 
 

 
รวม  12 คน    
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แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2562 
ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอหนองหิน  จังหวัดเลย 

(งำน/โครงกำรในภำพรวม) 

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

(2) 
ท่ี 

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

เป้าหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจ่าย

อื่น 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงกำรไทยนิยม
ยั่งยืน 

   เพ่ือให้ประชาชนในหมู่บ้าน
ต้นแบบ  รู้สิทธิ รู้หน้าท่ี ของ
การเป็นพลเมืองดี ภายใต้การ
ปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตย   สามารถเข้าถึง
และรู้กลไกการบรหิารราชการ 

1) .การอบรมให้ความรู้เรื่องรู้
สิทธิ รู้หน้าท่ี ของการเป็น
พลเมืองดีและรู้กลไกการ
บริหารราชการ 
2) การติดตามประเมินผล 
3) การสรุป รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

 

1. ประชาชนในหมู่บ้าน
ต้นแบบ 4 หมู่บ้าน เข้ารับการ
อบรมตามหลักสูตรและจบ
ตามเกณฑ์และระยะเวลาท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
2.  ร้อยละ 80 ของประชาชน
ในหมู่บ้านต้นแบบ  รู้สิทธิ รู้
หน้าท่ี ของการเป็นพลเมืองดี 
ภายใต้การปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตย   สามารถเข้าถึง

และรู้กลไกการบริหารราชการ  
 

หมู่บ้านต้นแบบ 3 หมู่บ้ำน    

รวม      

 

   กศน.-กผ-01 
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แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2562 
ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอหนองหิน  จังหวัดเลย 

(งำน/โครงกำรในภำพรวม) 

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

(2) 
ท่ี 

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

เป้าหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจ่าย

อื่น 
9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงกำรบูรณำกำร
พัฒนำเศรษฐกิจ
ดิจิทัล/สร้ำง
เครือข่ำยดิจิทัล
ชุมชนระดับต ำบล                        
(ขยำยผลกำรอบรม
หลักสูตรกำรค้ำ
ออนไลน์) 

 

1)พัฒนาทักษะการใช้ Social 
Media เพ่ือการจัดการเรียนการ
สอน ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
2) พัฒนาความรู้และทักษะด้าน 
Digital ให้กับครูและบุคลากร 
กศน.ในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
การจัดการเรียนการสอน 
3) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
ด้าน Digital เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้พ้ืนฐานด้านDigital และ
ความรู้เรื่องกฎหมายว่าด้วยการ
ก ร ะ ท า ค ว า ม ผิ ด เ กี่ ย ว กั บ
คอมพิวเตอร์  ส าหรับการใช้
ประโยชน์ ในชี วิตประจ า วัน 

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 ประเมินผู้เข้ารับการอบรม 
โดย ครู กศน.ต าบลผู้อบรม(ครู 
ค) ติดตามผู้เข้าร่วมอบรมให้
อยู่ในกลุ่มศูนย์ผลิตภัณฑ์สินค้า
ออนไลน์ อย่างต่อเน่ือง 
1.6 ประกวดผู้ท าการค้า
ออนไลน์ดีเด่นในระดับ กศน.

1.จ านวนบุคลากรของ
หน่วยงานและสถานศึกษา
ได้รับการพัฒนา 
2. จ านวนผู้ผ่านการอบรม 
ตามหลักสูตรที่ก าหนด 
3. ความเหมาะสมของ
หลักสูตรการพัฒนา 
4. ร้อยละของบุคลากรที่
สามารถน าความรู้ไปใช้หรือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
5.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ 
ดี ข้ึนไป 

 

 ประชาชนทั่วไป 

 
80 คน - - 56,496 

   กศน.-กผ-01 
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รวมทั้งการพัฒนาและการเข้าสู่
อาชีพ 
4) สร้างความรู้ความเข้าใจและ
ทักษะพ้ืนฐานให้กับประชาชน 
เก่ียวกับการท าธุรกิจและการค้า
อ อ น ไ ล น์  ( พ า ณิ ช ย์
อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ )  เ พ่ื อ ร่ ว ม
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล 

 

อ าเภอ และ กศน.จังหวัด 

 

รวม  80 คน   56,496 
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แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2562 
ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอหนองหิน  จังหวัดเลย 

(งำน/โครงกำรในภำพรวม) 

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

(2) 
ท่ี 

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

เป้าหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจ่าย

อื่น 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงกำร  ส่งเสริม
สุขภำวะอนำมัย
ของประชำชนใน
ชุมชน 

1)เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษา กศน. 
และประชาชน มีความรู้ ความ
เข้าใจสุขภาวะอนามัย    
2)  เพ่ือให้นักศึกษา กศน. และ
ประชาชน ได้มีสุขภาพอนามัย
และคุณภาพชีวิตที่ดี 

 

1) ให้ความรู้เก่ียวกับสุขภาวะ
อนามัยกับกลุ่มเป้าหมาย 
2) ออกตรวจเย่ียมบ้าน
นักศึกษา กศน./ประชาชน 
3) จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสุข
ภาวะอนามัยของประชาชนใน
ชุมชน 

 

1.จ านวนบุคลากรของ
หน่วยงานและสถานศึกษา
ได้รับการพัฒนา 
2. จ านวนผู้ผ่านการอบรม 
ตามหลักสูตรที่ก าหนด 
3. ความเหมาะสมของ
หลักสูตร 
4. ร้อยละของผู้รับการอบรม 
ที่สามารถน าความรู้ไปใช้หรือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
5.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ 
ดี ข้ึนไป 

 

นักศึกษา กศน.และ
ประชาชน 

150 คน - -  

รวม  150 คน    

   กศน.-กผ-01 
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แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2562 
ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอหนองหิน  จังหวัดเลย 

(งำน/โครงกำรในภำพรวม) 

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

(2) 
ท่ี 

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

เป้าหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจ่าย

อื่น 
11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงกำรตำม
หลักสูตร Smart 
ONIE เพื่อสร้ำง 
Smart Farmer 

- ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมในการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ด้าน
เกษตรกรรมที่เหมาะกับบริบทของ
พื้นที่และความต้องการของชุมชน
รวมทั้งการเพิ่มมูลค่าสินค้าทาง
การเกษตรและสร้างช่องทางการ
จ าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางต่างๆ 
โดยตระหนักถึงคุณภาพของ
ผลผลิตความปลอดภัย 
ต่อระบบนิเวศน์ ชุมชน และ
ผู้บริโภค 

1)ส่งเสริมให้ครูมีทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ด้านเกษตรกรรมที่เหมาะ
กับบริบทของพื้นที่และความ
ต้องการของชุมชน 
2) จัดให้ประชาชนได้รับการ
อบรมตามหลักสูตร Smart 
ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer 

 

1.จ านวนประชาชนได้รับการอบรม
ตามหลักสูตร Smart ONIE เพื่อ
สร้าง Smart Farmer 
2. ร้อยละของประชาชน

กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรมตาม

หลักสูตร Smart ONIE เพือ่สร้าง 

Smart Farmerมีความรู้ และ

สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ

ด าเนินชีวิตได้ 

3. ร้อยละของครู กศน. ที่สามารถจัด

กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร 

Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart 

Farmerได้อย่างสอดคล้องกับบริบท

ของผู้เรียน 

ประชาชนทั่วไป 

 
3  แห่ง - - 45,600 

รวม  3 แห่ง   45,600 

   กศน.-กผ-01 
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แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2562 
ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอหนองหิน  จังหวัดเลย 

(งำน/โครงกำรในภำพรวม) 

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

(2) 
ท่ี 

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

เป้าหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจ่าย

อื่น 
12 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงกำร  โครงการ
ภาษาอังกฤษเพื่อ
การส่ือสารด้าน
อาชีพ 

1)พัฒนาความรู้ความสามารถ 
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
ของครูและบุคลากร และ
ขยายผล 
ไปยังการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของประชาชนใน
รูปแบบต่างๆ อย่างเป็น
รูปธรรม เช่น หลักสูตร
ภาษาอังกฤษการจัดหลักสูตร
ภาษาเพื่ออาชีพ 

2)จัดให้ประชาชนได้รับการ
อบรมตามหลักสูตร
ภาษาอังกฤษเพื่อการ

1)พัฒนาความรู้
ความสามารถ ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษของครูและ
บุคลากร 

2) จัดให้ประชาชนได้รับ
การอบรมตามหลักสูตร
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสารด้านอาชีพ (ระยะ
ส้ัน) 
 

1.จ านวนประชาชนได้รับการอบรม
ตามหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารด้านอาชีพ (ระยะสั้น)ส าหรับ
ประชาชนในศูนย์อาเซียนศึกษา 
กศน. 
2. ร้อยละของประชาชน

กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรมตาม

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ด้านอาชีพ (ระยะสั้น) มีความรู้ในการ

สื่อสารภาษาอังกฤษ และสามารถ

น าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 

3. ร้อยละของครู กศน. ที่สามารถจัด

กระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อ

การสื่อสารได้อย่างสอดคล้องกับ

บริบทของผู้เรียน 

4.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ขึ้น

ประชำชนท่ัวไป 80 คน - - 96,000   

   กศน.-กผ-01 
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ส่ือสารด้านอาชีพ (ระยะ
ส้ัน)ส าหรับประชาชนใน
ศูนย์อาเซียนศึกษากศน. 
3) ให้ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการ
อบรมตามหลักสูตร
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร
ด้านอาชีพ (ระยะส้ัน) มี
ความรู้ในการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษ และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิตได้ 
 

ไป 

 

รวม      
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แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2562 
ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอหนองหิน  จังหวัดเลย 

(งำน/โครงกำรในภำพรวม) 

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

(2) 
ท่ี 

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

เป้าหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจ่าย

อื่น 
13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงกำรจัด
หลักสูตรดูแล
ผู้สูงอำยุ          
(หลักสูตรระยะสั้น 
70 ชั่วโมง) 

1 เพ่ือให้ผู้ช่วยเหลือดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง (Care 
giver) มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง
การดูแลสุขภาพอนามัยผู้สูงอายุ
และปฏิบัติต่อผู้สูงอายุได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2 เพ่ือเตรียมการรองรับระบบ
การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะ
ยาวในท้องถ่ินชุมชน 
3  เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร
และภาคีเครือข่ายที่ท างานด้าน
การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะ
ยาว 

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

1.จ านวนผู้ดูแลผู้สูงอายุ 
2.ความเหมาะสมของหลักสูตร
การพัฒนา 
3. ร้อยละผู้จบทีส่ามารถน า
ความรู้ไปใช้หรือพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
4.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ 
ดี ข้ึนไป 

 

ประชาชนอ าเภอ
หนองหิน 3  ต าบล 

 

20 คน - - 25,700   

รวม      

   กศน.-กผ-01 
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แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2562 
ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอหนองหิน  จังหวัดเลย 

(งำน/โครงกำรในภำพรวม) 

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

(2) 
ท่ี 

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

เป้าหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจ่าย

อื่น 
14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการบริหาร
จดัการขยะมลูฝอย
โดยการมีสว่นร่วม
ของชุมชน 

1 ให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ 
ความเข้าใจในการคัดแยกขยะ 
2 ให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ 
ความเข้าใจในการแก้ปัญหาขยะใน
ครัวเรือน ชุมชน สังคม 

 

1. ส ารวจความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย 
2.ประชุมเพื่อก าหนดแนวทาง 
การด าเนินงาน 
3. ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนด
ไว้ และประสานงานวิทยากร 
4. ด าเนินงานตามโครงการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน  
  4.1 ให้ความรู้เร่ืองการบริหาร
จัดการ           ขยะ มูลฝอยใน
พื้นที่ 
   4.2 ให้ความรู้เก่ียวกับการคัด
แยกขยะ ฯลฯ 
5. สรุปผลและประเมินผลตามโครง 
การ ฯ 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ 

75 มีความพึงพอใจ มีความรู้ 

ความเข้าใจในการคัดแยกขยะ 

และการ แก้ปัญหาขยะใน

ครัวเรือน ชุมชน สังคม  

 

ประชาชนอ าเภอ
หนองหิน 3  ต าบล 

 

60 คน - - 6,000   

รวม      

   กศน.-กผ-01 
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แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
ศูนยก์ำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอหนองหิน  จังหวัดเลย 

(จ ำแนกตำมโครงกำรรวม)                                         
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  1.หน่วยงาน         ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอ าเภอหนองหิน 

 2.สอดคล้อง ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 2,4,3 /ยุทธศาสตร์ข้อที่ 1 , 3, 4 และภารกิจต่อเน่ือง ข้อที่ 1/ วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย E 

(THAILOEI 4.0) 

 

3. ชื่องำน/โครงกำร การจัดการศึกษาและการเรียนรู ้
 

7.เป้ำหมำย 
ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน หน่วย 

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

 
 
 
 

28 
652 

1,002 

 
 
 
 

คน 
คน 
คน 

ผู้ไม่รู้หนังสือ 14 คน 

รวมทั้งสิ้น 1,698 คน 

 

 

4. วัตถุประสงค์ :เพื่อ 
1)สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบต้ังแต่ปฐมวัยจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยด าเนินการให้ผู้เรียนได้รับการ
สนับสนุนค่าจัดซื้อต าราเรียน ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน และค่าเล่าเรียนอย่างทั่วถึงและเพียงพอเพื่อเพิ่ม
โอกาสในการรับการศึกษาที่มีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
2) จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับ
กลุ่มเป้าหมายผู้ด้อย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษา ทั้ง
ระบบการให้บริการ ระบบการเรียนการสอน ระบบการวัด
และประเมินผลการเรียน ผ่านการเรียนแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง 
การพบกลุ่ม และการเรียนแบบชั้นเรียน  
3) จัดให้มีการประเมินเพื่อเทียบระดับการศึกษา และการเทียบ
โอนความรู้และประสบการณ์ที่มีความโปร่งใส ยุติธรรม 
ตรวจสอบได้ มีมาตรฐานตามที่ก าหนด และสามารถตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4) ส่งเสริมให้ผู้ เรียนต้องเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพชีวิต เพื่อด าเนินกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคี 
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์
อย่างต่อเน่ือง และส่ งเสริ มการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เช่น 
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด กิจกรรมจิตอาสา 
การจัดต้ังชมรม/ชุมนุม และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนน ากิจกรรม
การบ าเพ็ญประโยชน์อื่นๆนอกหลักสูตร มาใช้เพิ่มชั่วโมง
กิจกรรมให้ผู้เรียนจบตามหลักสูตรได้ 
5) จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มอัตราการรู้หนังสือให้คนไทยให้
สามารถอ่านออกเขียนได้ โดยใช้หลักสูตรการรู้หนังสือไทย 
พุทธศักราช 2557 ของส านักงาน กศน. และสื่อที่เหมาะสม
กับสภาพและพื้นที่ของกลุ่มเป้าหมาย   
 

 

5. กิจกรรมหลัก 
1.การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานระดับประถม ม.ต้น ม.ปลาย 
2.จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน/หนังสือเรียน 
3.จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน/หนังสือเรียน 
ส าหรับผู้พิการ 
4.การจัดการศึกษาผู้ไม่รู้หนังสือ 
5.กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา กศน. 
6.กิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้/ค่ายวิชาการ 
7.กิจกรรมลูกเสือ/ยุวกาชาด 
8.กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด 
9.การประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา 
กศน. 
10.กิจกรรมติวเข้ม/สอนเสริม 
11.วัดและประเมินผล 
 

6. งบประมำณ  

งบอุดหนุน   จ านวน. 1,878,240 บาท 
ผลผลิตท่ี  4 จ านวน         7,700 บาท 

 รวมท้ังสิ้น  1,887,040  บำท 
งบประมำณ ไตรมำสท่ี 1 ไตรมำสท่ี 2 ไตรมำสท่ี 3 ไตรมำสท่ี 4 

อุดหนุน 
ผลผลิตที่ 4 

469,560  
1,925   

469,560  
1,925   

469,560  
1,925   

469,560  
1,925   

รวมทั้งสิ้น 471,485 471,485 471,485 471,485 

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
- เจ้าหน้าที่งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- ครู อาสาสมัคร กศน. 
- ครู กศน.ต าบล/ครูศูนย์การเรียนชุมชน 

 

 

9. พื้นที่ด ำเนินกำร 
กศน.ต าบล 3 แห่ง 

8.ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ  
1. จ านวนผู้เรียนเป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ 
2.ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ารับการศึกษา 
3.ร้อยละของผู้เรียนที่จบหลักสูตร 
4. ความเหมาะสมของสถานที่/สื่อ/สิ่ง
อ านวยความสะดวก 
5.ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถน าความรู้ไป
ใช้ในการศึกษาต่อหรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
6.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 

 

กศน.-กผ-02 
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1.ชื่อโครงกำร การจัดการศึกษาและการเรียนรู้ 

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

    มาตรฐานท่ี 3 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษา 

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

ลักษณะโครงกำร :  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร :  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอหนองหิน 

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

3. หลักกำรเหตุผล  
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 และตามนโยบาย

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ 2562  การจัดและส่งเสริมการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยท่ีมีคุณภาพ เพื่อยกระดับการศึกษา สมรรถนะในการเรียนรู้และการ
แก้ปัญหา พัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิตและสังคม และเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของประชาชน
อย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยของภาคีเครือข่ายท้ังในและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อผนึกก าลังในการ
พัฒนาคุณภาพของประชากร   พัฒนาส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษา และส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้เพื่อให้รู้เท่าทันส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร    ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
ชุมชน โดยการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของคนในชุมชน ส่งเสริมบทบาทของภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้และศูนย์การเรียนในรูปแบบต่างๆ  และพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้สามารถด าเนินงานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ตามนโยบายดังกล่าวสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอหนองหิน เห็น
ความส าคัญในการบริหารสถานศึกษาจึงจัดท า  โครงการการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ขึ้น 

4. วัตถุประสงค์ 
 1. สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบต้ังแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยด าเนินการให้
ผู้เรียนได้รับการสนับสนุนค่าจัดซื้อต าราเรียน ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และค่าเล่าเรียนอย่าง
ท่ัวถึงและเพียงพอเพื่อเพิ่มโอกาสในการรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
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 2. จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้ด้อย พลาด และขาด
โอกาสทางการศึกษา ท้ังระบบการให้บริการ ระบบการเรียนการสอน ระบบการวัดและประเมินผลการเรียน 
ผ่านการเรียนแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง การพบกลุ่ม และการเรียนแบบช้ันเรียน  
 3. จัดให้มีการประเมินเพื่อเทียบระดับการศึกษา และการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ท่ีมี
ความโปร่งใส ยุติธรรม ตรวจสอบได้ มีมาตรฐานตามท่ีก าหนด และสามารถตอบสนองความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนต้องเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อด าเนินกิจกรรมเสริมสร้าง
ความสามัคคี ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เช่น กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุว
กาชาด กิจกรรมจิตอาสา การจัดต้ังชมรม/ชุมนุม และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนน ากิจกรรมการบ าเพ็ญประโยชน์
อื่นๆนอกหลักสูตร มาใช้เพิ่มช่ัวโมงกิจกรรมให้ผู้เรียนจบตามหลักสูตรได้ 
 5. จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มอัตราการรู้หนังสือให้คนไทยให้สามารถอ่านออกเขียนได้ โดยใช้หลักสูตร
การรู้หนังสือ 

 
5.เป้ำหมำย 
 เชิงปริมาณ 
  นักศึกษา กศน.อ าเภอหนองหิน  รวมท้ังส้ิน จ านวน  1,696 คน 
 เชิงคุณภาพ 
  ผู้เรียนท่ีจบการศึกษาน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน เช่น ศึกษาต่อ 
6.วิธีกำรด ำเนินกำร 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
เป้าหมาย 

( Output )
ย่อยๆ 

พื้นท่ี
ด าเนินการ 

ระยะเวลา 
งบ 

ประมาณ 

1.การจัดการศึกษา
นอกระบบระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน
ระดับประถม ม.ต้น 
ม.ปลาย 
2.จัดซื้อส่ือการเรียน
การสอน/หนังสือ
เรียน 
3.จัดซื้อส่ือการเรียน
การสอน/หนังสือ

1.เพื่อให้ประชาชนผู้ผู้
ด้อย /พลาด โอกาส
ทางการศึกษารวมท้ัง
ประชาชนได้รับโอกาส
ทางการศึกษา อย่างเท่า
เทียมและท่ัวถึง 
 

-กลุ่ม
ประชาชนท่ีผู้
ด้อย ขาด/
พลาดโอกาส
ทางการศึกษา 
 
 
 
 

 1,696คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ าเภอ 
หนองหิน 

ต.ค. 2561 -
ก.ย.2562 

1,878,240 
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เรียน ส าหรับผู้พิการ 
4.การจัดการศึกษาผู้
ไม่รู้หนังสือ 
5.กิจกรรมปฐมนิเทศ
นักศึกษา กศน. 
6.กิจกรรมปรับพื้น
ฐานความรู้/ค่าย
วิชาการ 
7.กิจกรรมลูกเสือ/ 
ยุวกาชาด 
8.กิจกรรมกีฬาต้าน
ยาเสพติด 
9.การประเมินระดับ
การรู้หนังสือของ
นักศึกษา กศน. 
10.กิจกรรมติวเข้ม/
สอนเสริม 
11.วัดและ
ประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 

 
7.วงเงินงบประมาณท้ังโครงการ 
 ใช้งบประมาณแผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบอุดหนุน รหัสงบประมาณ2000233016500514 แหล่ง
ของเงิน6111410 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวนเงินท้ังส้ิน 1,878,240 บาท  
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8.แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
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 
ด าเนินการตาม
โครงการ 
1.การจัดการศึกษา
นอกระบบระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน
ระดับประถม ม.ต้น 
ม.ปลาย 

469,560 
 

469,560 
 

469,560 
 

469,560 
 

 
9.ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 - เจ้าหน้าท่ีงานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 - ครู อาสาสมัคร กศน. 
 - ครู กศน.ต าบล/ครูศูนย์การเรียนชุมชน 
10.เครือข่ำย 
 - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพืน้ท่ี 
 - องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 
 - ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 
 - โรงพยาบาลประจ าอ าเภอหนองหิน 
 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
 - วัด 
11.โครงกำรที่เกี่ยวข้อง 

- โครงการการศึกษาตามอัธยาศัย 
- โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตลอดชีวิต 
- โครงส่งเสริมการจัดการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่าย 

  
12.ผลลัพธ ์

ผู้เรียนท่ีจบการศึกษาน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน เช่น ศึกษาต่อ แก้ปัญหาของตนเองและ
ชุมชน 
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13.ตังชี้วัดผลส ำเร็จของโครงกำร 
ตัวชี้วัดผลผลิต 

มีผู้เรียนเข้าศึกษาตามหลักสูตรและจบตามเกณฑ์และระยะเวลาท่ีสถานศึกษาก าหนด 
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 

ร้อยละ 80 ของผู้เรียนน าความรู้ ประสบการณ์จากการเรียนไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของตนเองและน าไปศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
 

14. กำรติดตำมประเมินโครงกำร 
- แบบทดสอบ/ข้อสอบ 
- แบบติดตามผู้เรียน 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
 
 

 
   ลงช่ือ...........................................ผู้เขียน/เสนอโครงการ  ลงช่ือ........................................ผู้เสนอโครงการ 
            (นายสิริพงษ์  อุดนอก)                                      (นางอริยาภรณ์  ทันชม) 
                 ครู กศน.ต าบล                      ครู  กศน.ต าบล    
 
             

ลงช่ือ........................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                   (นางดารุณี   ค ามา) 
                                                     ครู  กศน.ต าบล 

 
ลงช่ือ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                              (นางปภาดา  สิงห์สถิตย์) 
                             ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน 
 

 
ลงช่ือ..........................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                 (นางพลพธู   วรฉัตร) 
                                        ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอหนองหิน 
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แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
ศูนยก์ำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอหนองหิน  จังหวัดเลย 

(จ ำแนกตำมโครงกำรรวม)                                         
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1.โครงกำรกำรศึกษำต่อเนื่อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1.หน่วยงาน         �ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอหนองหิน   

 2.สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ข้อที่ 1 ,3, 4 และภารกิจต่อเน่ือง ข้อที่ 1 /วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย T,A,I,L 

 3. ชื่องำน/โครงกำรกำรศึกษำต่อเนื่อง 

 7.เป้ำหมำย 
ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จ านวน หน่วย 

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

 
 

64 
114 
90 

134 
90 

 
54 

 
 

คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
 

คน 
รวมทั้งสิ้น 546 คน 

 

 

4. วัตถุประสงค์ :เพ่ือ 
1) จัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานท าอย่างย่ังยืน โดยให้
ความส าคัญกับการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานท า และ
อาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียนและศักยภาพของ
แต่ละพื้นที่  
2) จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตให้กับทุกกลุ่มเป้าหมาย 
โดยจัดกิจกรรมการศึกษาในรูปแบบต่างๆ อาทิ ค่ายพัฒนา
ทั กษะชี วิ ต  การจั ด ต้ั งชมรม/ชุ มนุ ม การส่ ง เสริ ม
ความสามารถพิเศษต่างๆ ที่มุ่ งเน้นให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการชีวิตของตนเองให้
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้ง
สามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และ
ชุมชน 
3) จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โดยใช้หลักสูตร
และการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการในรูปแบบของ
การฝึกอบรม  การเรียนทางไกล การประชุม สัมมนา การจัด
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การจัดกิจกรรมจิตอาสา การสร้าง
ชุ มชนนักปฏิ บั ติ  และรู ปแบบอื่ นๆ ที่ เหมาะสมกั บ
กลุ่มเป้าหมาย และบริบทของชุมชนแต่ละพื้นที่ 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. กิจกรรมหลัก 
1) จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  
2) การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
3) การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 
4)การจัดการศึกษาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
5) การติดตามประเมินผล 
6) การสรุป รายงานผลการด าเนินงาน 

6. งบประมำณ  
งบด ำเนินงำน   
ผลผลิตท่ี  4  จ านวน      287,760  บาท 

งบประมำณ ไตรมำสท่ี 1 ไตรมำสท่ี 2 ไตรมำสท่ี 3 ไตรมำสท่ี 4 
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
- 1 อ าเภอ 1 อาชีพ 
- กลุ่มสนใจ 
- ชั้นเรียนวิชาชีพ 

 
28,800 
39,900 
40,500 

  
28,800 
39,900 
40,500 

 

พัฒนาทักษะชีวิต 7,320  7,320  

พัฒนาสังคมและ
ชุมชน 

17,100  17,100  

เศรษฐกิจพอเพียง 10,250  10,250  

รวมทั้งสิ้น 143,870  143,870  

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
- งานการศึกษาต่อเน่ือง 
- ครู อาสาสมัครฯ 
- ครู กศน.ต าบล ท้ัง 3 ต าบล 
 

 

9. พื้นที่ด ำเนินกำร 
- กศน.อ าเภอ 1  แห่ง 
- กศน.ต าบล  3  แห่ง 

8.ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ  
1. จ านวนผู้เรียนเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด
ไว ้
2.ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ารับการศึกษา 
3.ร้อยละของผู้เรียนที่จบหลักสูตร 
4. ความเหมาะสมของสถานที่/สื่อ/สิ่งอ านวย
ความสะดวก 
5.ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถน าความรู้ไปใช้
หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
6.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 

 

กศน.-กผ-02 
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1. โครงกำรกำรศึกษำต่อเนื่อง 
2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ข้อท่ี 1.1. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคนให้คุณภาพ ข้อท่ี 1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ด้านส่งเสริมและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมข้อ 1, 2 และ 3 
3. หลักกำรและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551  ใหไ้ว้  ณ วันท่ี  19 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีกฎหมายว่าด้วยการศกึษาแหง่ชาติมี
หลักการจดัการศึกษาให้เปน็การศึกษาตลอดชีวิตส าหรับ ประชาชน และให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้มีส่วนร่วมในการ
จัดการศกึษา รวมท้ังสถานศึกษาอาจจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัย รูปแบบ
ใดรูปแบบหนึ่งหรือท้ังสามรูปแบบก็ได้ โดยเปน็การผสมผสานระหว่างการศึกษาท้ังสามรูปแบบ เพื่อใหส้ามารถพัฒนา 
การศึกษาและคุณภาพชวีิตของประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากกลไกและการด าเนินการ เกี่ยวกับการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยยังไม่มีกฎหมายเฉพาะรองรับ  ดังนั้นเพื่อใหเ้ป็นไปตามแนวทางและ
เป้าหมายดังกล่าว จึงสมควรให้มกีฎหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ให้เป็นไปอยา่งมีระบบและต่อเนื่อง มีการบริหารและจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อท าใหป้ระชาชนได้มี
โอกาสเรยีนรู้และสามารถพัฒนาคุณภาพชวีิตของตนได้ตามศักยภาพเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญา     อนั
จะมีผลในการพัฒนาก าลังคนและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 

กระทรวงศึกษาธิการได้ปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการจดัการศึกษาต่อเนื่อง พ.ศ. 2554 ประกาศ ณ วันท่ี 5 
กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เพื่อประโยชนในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาใหบุ้คคลได้รบัการศกึษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแหง่ชาติและทนต่อการเปล่ียนแปลง
ของสังคมและเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนใหบุ้คคลได้รับการศกึษาต่อเนื่องตลอดชีวิต ตามกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแหง่ชาติและภาคเครือขา่ยทุกภาคส่วนสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 อาศัยอ านาจตามความใน มาตรา 12 แห่ง
พระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 กระทรวงศึกษาธิการจึงวางระเบียบไว้ดังนี้
ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การจดัการศกึษาต่อเนื่อง พ.ศ.2554”   โดยได้ก าหนด
จุดมุ่งหมายส าคัญในการพัฒนาคนไทย ให้ได้รับการเรียนรู้อยา่งต่อเนื่อง ประกอบกับการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์
ปัจจุบันและอนาคต ท้ังด้านประชากร การเมืองการปกครอง สังคม เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
ส่ิงแวดล้อม รวมท้ังการเช่ือมโยงสังคมเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชีย ระดับภูมภิาคและระดับโลก จึงจ าเปน็ท่ีจะต้องจัดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อใหก้ลุ่มเป้าหมายประชาชนได้รับการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของโลก ท้ังด้านการ
พัฒนาอาชีพ การพัฒนาทักษะชีวิต และการพัฒนาสังคมและชุมชน ซึ่ง 

จ าเป็นต้องใช้วิธีการและรูปแบบท่ีหลากหลาย ตามความต้องการและความสนใจของประชาชนทุกกลุ่มช่วงวัย โดย
เน้นกระบวนการคิดเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน ตามหลักปรัชญาคิดเป็นและหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง 
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4.วัตถุประสงค์ 

 4.1 จัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานท าอย่างยั่งยืน โดยให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงาน
ท า และอาชีพท่ีสอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียนและศักยภาพของแต่ละพื้นท่ี  
 4.2 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตให้กับทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยจัดกิจกรรมการศึกษาในรูปแบบต่างๆ อาทิ 
ค่ายพัฒนาทักษะชีวิต  การจัดต้ังชมรม/ชุมนุม การส่งเสริมความสามารถพิเศษต่างๆ ท่ีมุ่งเน้นให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมีความรู้
ความสามารถในการบริหารจัดการชีวิตของตนเองให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีคุณธรรมจริยธรรม รวมท้ังสามารถใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชน 
 4.3 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โดยใช้หลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการใน
รูปแบบของการฝึกอบรม  การเรียนทางไกล การประชุม สัมมนา การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้  การจัดกิจกรรมจิตอาสา 
การสร้างชุมชนนักปฏิบัติ และรูปแบบอื่นๆ ท่ีเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และบริบทของชุมชนแต่ละพื้นท่ี โดยเน้นการ
ด าเนินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างจิตส านึกความเป็นประชาธิปไตย ความเป็นพลเมืองดี การบ าเพ็ญ
ประโยชน์ การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 4.4 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตส านึกและวินัยในชุมชน เช่น การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใน
ชุมชน การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน การจัดกิจกรรมจิตอาสาศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจ าต าบล 
 4.5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตส าหรับคนพิการอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็น
พิเศษของแต่ละบุคคล และมีทักษะการด ารงชีวิตตลอดจนสามารถประกอบอาชีพพึ่งพาตนเองได้เต็มศักยภาพอย่างมี
ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและศักด์ิศรี
ของผู้ด้อยโอกาสให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ 
 
5.เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน 

5.1เชิงปริมาณ 
  - ประชาชนท่ัวไปในเขตพื้นท่ีอ าเภอหนองหิน จ านวน  546  คน 

5.2เชิงคุณภาพ 
 - ประชาชนท่ัวไปมีความรู้และประสบการณ์ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น น าไปปรับใช้ในการด าเนิน
ชีวิตปัจจุบัน และด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
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6.วิธีด ำเนินงำน 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ วัตถุประสงค์ กลุ่ม 

เป้าหมาย 
เป้าหมาย พื้นท่ี

ด าเนินการ 
ระยะเวลา งบประมาณ 

1.จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพ
ชุมชน 
 กลุ่มสนใจ(ไม่เกิน 30 ซม.) 
   - การท าปลาส้ม    
   - การแปรูปผลิตภัณฑ์จาก
กล้วย 
   - การขยายพันธ์พืช 
   - การท ากรอบรูป
วิทยาศาสตร์แบบเย็น  
   - การท าขนมกรอบเค็ม 
   - การเพาะเห็ดฟางใน
ตะกร้า 
   - การท าข้าวทอดสมุนไพร 
   - การท าขนมทองม้วน/
ทองพับ 
   - การขนมจีบ 
   - การท าหมูแก้ว 
   - การท ามะพร้าวแก้ว 
   - การท าแจ่วบ่อง 
   - การท าตะกร้าจากเส้น
พลาสติก 
  - การท าพานบายศรี 
  - การท าขนมชั้น 
  - การถนอมอาหาร (ไข่เค็ม
ไอโอดีน) 
ช้ันเรียนวิชาชีพ 31 ซม. ขึ้น
ไป 
   - ช่างปูน 
   - ช่างเช่ือมโลหะ 
   - นวดแผนไทย    

1.จัดการศึกษา
อาชีพเพื่อการมี
งานท าอย่างยั่งยืน 
โดยให้ความส าคัญ
กับการจัด
การศึกษาอาชีพ
เพื่อการมีงานท า 
และอาชีพท่ี
สอดคล้องกับ
ศักยภาพของ
ผู้เรียนและ
ศักยภาพของแต่
ละพื้นท่ี  
2) จัดการศึกษาเพื่ อ
พัฒนาทักษะชีวิตให้กับ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย โดย
จัดกิจกรรมการศึกษา
ในรูปแบบต่างๆ อาทิ 
ค่ายพัฒนาทักษะชีวิต  
การจัดต้ังชมรม/ชุมนุม 
ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
ความสามารถพิ เศษ
ต่างๆ ที่มุ่งเน้นให้ทุก
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้
ความสามารถในการ
บริหารจัดการชีวิตของ
ตนเองให้อยู่ในสังคมได้
อย่ า งมี ความสุ ข  มี
คุณธรรมจริ ยธรรม 
รวมทั้งสามารถใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ต่อ
ตนเอง ครอบครัว และ
ชุมชน 

ประชาชนใน
เขตพื้นท่ี 
อ าเภอ 

หนองหิน 

546 คน เขตพื้นท่ี 
 อ าเภอ

หนองหิน 
จังหวัดเลย 

(กศน. ต าบล 
3 ต าบล) 

วันท่ี 1 
ตุลาคม 

2561 ถึง 
วันท่ี 30
กันยายน 
2562 

เบิกจ่ายจากงบ
แผนงาน:
พื้นฐานด้าน
การพัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพคน 
ผลผลิตท่ี 4 
ผู้รับบริการ
การศึกษานอก
ระบบ งบ
ด าเนินงาน
รหัส
งบประมาณ
2002390040
00000 แหล่ง
ของเงิน 
6211200เพื่อ
เป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัด
กิจกรรม การ
จัดการศึกษา
ต่อเนื่อง
จ านวนเงิน
287,760  บาท  
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   - ช่างทาสี 
   - ช่างปูกระเบ้ือง 
 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 1 
อ าเภอ 1 อาชีพ 
   - ช่างปูน 
   - ช่างเช่ือมโลหะ 
2. การจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาทักษะชีวิต 
   - โครงการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านอาหารและยา
ปลอดภัยเพื่อสุขภาพชีวิตท่ีดี 
   - โครงการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อ
ส่งเสริมประชาธิปไตยและ
ความเป็นพลเมืองในระบบ
ประชาธิปไตย 
   - โครงการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อ
สุขภาพ อนามัยผู้สูงอายุ 
   - โครงการส่งเสริมทักษะ
ด้านสุนทรียภาพของ
ประชาชน 
 
3. การจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาสังคมและชุมชน 
   - โครงการการใช้
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อพัฒนาสังคมและ
ชุมชน 
   - โครงการ ส่งเสริมการ
เรียนรู้ด้านสังคมและชุมชน 
เพื่อสร้างความสุขสู่สังคมแห่ง

 
 
 
 
 
 
2. จัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาทักษะ
ชีวิตให้กับทุก
กลุ่มเป้าหมาย โดย
จัดกิจกรรม
การศึกษาใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. จัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาสังคมและ
ชุมชน โดยใช้
หลักสูตรและการ
จัดกระบวนการ
เรียนรู้แบบบูรณา
การในรูปแบบของ
การฝึกอบรม  การ
เรียนทางไกล การ
ประชุม สัมมนา 
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การเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 กศน.อ าเภอหนองหิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. การจัดการศึกษาการ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
   - โครงการศึกษาเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและเกษตรทฤษฎี
ใหม่ 
     - โครงการอบรมเพื่อ
ขยายผลการจัดกระบวนการ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและ

การจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
การจัดกิจกรรมจิต
อาสา การสร้าง
ชุมชนนักปฏิบัติ 
และรูปแบบอื่นๆ ท่ี
เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย และ
บริบทของชุมชนแต่
ละพื้นท่ี โดยเน้น
การด าเนินตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
การสร้างจิตส านึก
ความเป็น
ประชาธิปไตย 
ความเป็นพลเมืองดี 
การบ าเพ็ญ
ประโยชน์ การ
อนุรักษ์พลังงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

 
4. ส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้เพื่อ
สร้างจิตส านึกและ
วินัยในชุมชน เช่น 
การส่งเสริม
คุณธรรมและ
จริยธรรมในชุมชน 
การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการขยะ
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เกษตรทฤษฏีใหม่ประจ า
ต าบล 
 

มูลฝอยของชุมชน 
การจัดกิจกรรมจิต
อาสาศูนย์เรียนรู้
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
และเกษตรทฤษฎี
ใหม่ประจ าต าบล 

 
7.วงเงินงบประมำณทั้งโครงกำร 
  เบิกจ่ายจากงบแผนงาน:พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตท่ี 4 ผู้รับบริการ
การศึกษานอกระบบ งบด าเนินงานรหัสงบประมาณ200239004000000 แหล่งของเงิน 6211200เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดกิจกรรม การจัดการศึกษาต่อเนื่อง  จ านวนเงนิ 287,760  บาท  

 

8. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

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.กิจกรรมศูนย์ฝึก
อาชีพชุมชน 

กลุ่มสนใจ(ไม่เกิน 
30 ชม.) 
   - การท าปลาส้ม    
   - การแปรูป
ผลิตภัณฑ์จาก
กล้วย 
 - การขยายพันธ์
พืช 
 - การท ากรอบรูป
วิทยาศาสตร์แบบ
เย็น  
 - การท าขนม
กรอบเค็ม 
- การเพาะเห็ดฟาง

 

 

19,950 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19,950 

 

 

19,950 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19,950 
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ในตะกร้า 
 - การท าข้าวทอด
สมุนไพร 
 - การท าขนม
ทองม้วน/ทองพับ 
- การขนมจีบ 
 - การท าหมูแก้ว 
 - การท ามะพร้าว
แก้ว 
 - การท าแจ่วบ่อง 
 - การท าตะกร้า
จากเส้นพลาสติก 
- การท าพาน
บายศรี 
 - การท าขนมชั้น 
 - การถนอม
อาหาร (ไข่เค็ม
ไอโอดีน/ใบเตย) 
ช้ันเรียนวิชาชีพ 31 
ซม. ขึ้นไป 
   - ช่างปูน 
   - ช่างเช่ือมโลหะ 
   - นวดแผนไทย    
   - ช่างทาสี 
   - ช่างปูกระเบ้ือง 
 ศูนย์ฝึกอาชีพ
ชุมชน 1 อ าเภอ 1 
อาชีพ 
   - ช่างปูน 
   - ช่างเช่ือมโลหะ 
2. การจัดการ
ศึกษาเพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40,500 

 

 

 

 

 

 

28,800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40,500 

 

 

 

 

 

 

28,800 
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- โครงการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้าน
อาหารและยา
ปลอดภัยเพื่อ
สุขภาพชีวิตท่ีดี 
 - โครงการจัด
การศึกษาเพื่อ
พัฒนาทักษะชีวิต
เพื่อส่งเสริม
ประชาธิปไตยและ
ความเป็นพลเมือง
ในระบบ
ประชาธิปไตย 
- โครงการส่งเสริม
ทักษะด้าน
สุนทรียภาพของ
ประชาชน 
 
3. การจัดการ
ศึกษาเพื่อพัฒนา
สังคมและชุมชน 
 - โครงการการใช้
เทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อพัฒนาสังคม
และชุมชน 
 - โครงการ 
ส่งเสริมการเรียนรู้
ด้านสังคมและ
ชุมชน เพื่อสร้าง
ความสุขสู่สังคม

 

 

7,320 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17,100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,320 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17,100 
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แห่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิต  
 กศน.อ าเภอหนอง
หิน 
4. การจัดการ
ศึกษาการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
   - โครงการศึกษา
เรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและ
เกษตรทฤษฎีใหม่ 
     - โครงการ
อบรมเพื่อขยายผล
การจัด
กระบวนการเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง
และเกษตรทฤษฏี
ใหม่ประจ าต าบล 

 

 

 

 

 

 

10,250 

 

 

 

 

 

 

10,250 

 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

  งานการศึกษาต่อเนื่อง (กศน.อ าเภอหนองหิน) 
10.  เครือข่ำย 

10.1 หน่ายงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง  
10.2 อาสาสมัคร กศน. 
10.3ผู้น าชุมชน 
10.4 องค์การปกครองท้องถิ่น 

 
11. โครงกำร/กิจกรรมที่เก่ียวข้อง 
  11.1 โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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  11.2 โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
  11.3 โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 
  11.4 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ  
12.ผลลัพธ ์
 ประชาชนท่ัวไปมีความรู้และประสบการณ์ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น น าไปปรับใช้ในการด าเนิน
ชีวิตปัจจุบัน และด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
 

13.  ตัวชี้วัดผลส ำเร็จของโครงกำร 
 13.1 ผลผลิต    
- ประชาชนในเขตพื้นท่ีอ าเภอหนองหิน  จ านวน 546  คน มีความรู้และประสบการณ์ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้

ดีขึ้น น าไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตปัจจุบัน และด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

13.2 ผลลัพธ์  
13.2.1. จ านวนผู้เรียนเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
13.2.2.ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้ารับการศึกษา 
13.2.3.ร้อยละของผู้เรียนท่ีจบหลักสูตร 
13.2.4. ความเหมาะสมของสถานท่ี/ส่ือ/ส่ิงอ านวยความสะดวก 
13.2.5.ร้อยละของผู้เรียนท่ีสามารถน าความรู้ไปใช้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
13.2.6.ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 

14.กำรติดตำมประเมินผลโครงกำร 
  14.1  พิจารณาจากจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
  14.2  ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน  
 

   ลงช่ือ...........................................ผู้เขียน/เสนอโครงการ  ลงช่ือ........................................ผู้เสนอโครงการ 
            (นายสิริพงษ์  อุดนอก)                                       (นางอริยาภรณ์  ทันชม) 
                 ครู กศน.ต าบล                        ครู  กศน.ต าบล    
 
             

ลงช่ือ........................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                   (นางดารุณี   ค ามา) 
                                                      ครู  กศน.ต าบล 
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ลงช่ือ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                               (นางปภาดา  สิงห์สถิตย์) 

                              ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน 
 

 
ลงช่ือ..........................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                  (นางพลพธู   วรฉัตร) 
                                         ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอหนองหิน 
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แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
ศูนยก์ำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอหนองหิน  จังหวัดเลย 

(จ ำแนกตำมโครงกำรรวม)      
                               

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

2.สอดคล้อง ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศกึษาธิการ ข้อ 4,5  ยุทธศาสตร์ข้อที่ 1 ,3, 4 และภารกิจต่อเน่ือง ข้อที่ 1  

 3. ชื่องำน/โครงกำรการศึกษาตามอัธยาศัย 

 
7.เป้ำหมำย 
ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จ านวน หน่วย 

1) ห้องสมุดประชา ขน 
2) กศน.ต าบล 
3) อาสาสมัครส่งเสริมการ
อ่าน 
4) บ้านหนังสือชุมชน 
5) ประชาชนทั่วไป 
 
6) ภาคีเครือข่าย 

1 
3 
34 
 

20 
3,000 

 
23 

 

แห่ง 
แห่ง 

คน 
 

แห่ง 
คน 
 

รวมทั้งสิ้น 
24 
3,000 

 

แห่ง
คน 
 

 

 

4. วัตถุประสงค์ :เพ่ือ 
1) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ใน
ระดับต าบล เพ่ือการถ่ายทอดองค์ความรู้ และจัด
กิจกรรมเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ในชุมชนได้อย่าง
ทั่วถึง 
2) ก าหนดให้การอ่านเป็นวาระจังหวัด 
3) จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังนิสัย
รักการอ่านเพ่ิม ขยายกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชิง
รุกในชุมชน และพัฒนาความสามารถในการอ่าน
และศักยภาพการเรี ยนรู้ ของประชาชนทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
4) ส่ ง เสริ มให้ มี การสร้ างบรรยากาศ และ
สิ่ งแวดล้อมที่ เอื้ อต่อการอ่ านให้ เกิ ดข้ึนใน
สังคมไทยโดยสนับสนุนการพัฒนาแหล่งการ
เรียนรู้ให้เกิดข้ึนอย่างกว้างขวางและทั่วถึง เช่น 
พัฒนาห้องสมุดประชาชนทุกแห่งให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน การใช้ระบบเชื่อมโยง
แหล่งเรียนรู้และการพัฒนาระบบหนังสือผ่าน QR 
Code ส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครส่งเสริม
การอ่าน การสร้างเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน จัด
หน่วยบริการเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์เพ่ือส่งเสริม
การอ่ านและการเรี ยนรู้ ที่ หลากหลายออก
ให้บริการประชาชนในพ้ืนที่ต่างๆ อย่างทั่ วถึง 
สม่ าเสมอ รวมทั้งเสริมสร้างความพร้อมในด้านสื่อ
อุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุนการอ่าน และการจัด
กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอ่านอย่างหลากหลาย 
5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายร่วมจัด
สนับสนุนการอ่ าน เช่น ในโรงงาน สถาน
ประกอบการ โรงพยาบาล ฯลฯ 

5. กิจกรรมหลัก 
1) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ กศน.ต าบล และร่วมกับภาคี
เครือข่ายเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมส่งเสริมการอ่าน 
2) กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
  - จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในห้องสมุดและ
พัฒนาห้องสมุดประชาชน 
- จัดมุดเด็กปฐมวัยในห้องสมุด 
- จัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน 
- ห้องสมุดชาวตลาด 
  - รถโมบายเคลื่อนที่ 
  - ใช้ระบบเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้และจัดท าสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 
  - บ้านหนังสือชุมชน 
  - อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน 
  - ส ารวจ/วิจัยผลการด าเนินงานด้านการส่งเสริม
การอ่าน   

6. งบประมำณ  
ผลผลิตที่  5    จ านวน 97,324 บาท 

งบประมำณ ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 
ค่าวารสาร ห้องสมุด 3000 3000 3000 3000 
ค่าหนังสือพิมพ์ ต าบล 1852 1852 1852 1852 

ค่าสาธารณูปโภค 1425 1425 1425 1425 

หนังสือพิมพ์ห้องสมุด 1825 1825 1825 1825 

ห้องสมุดประชาชน 7500 7500 7500 7500 

ซ้ือสื่อห้องสมุด 7500 7500 7500 7500 

รวมทั้งสิ้น 23,102 23,102 23,102 23,102 

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
-ชื่อ-สกุล  นางเจนจิรา กล่ าคลองตัน 
โทรศัพท์   042- 852150 
โทรสาร   042- 874192 

 

9. พื้นที่ด ำเนินกำร 
กศน.อ าเภอ  1  แห่ง 
กศน.ต าบล    3  แห่ง 
ห้องสมุดประชาชน      1  แห่ง 
บ้านหนังสือชุมชน     20   แห่ง 

8.ตัวชีว้ัดควำมส ำเร็จ  

1. จ านวนผู้รับบริการเป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ 
2. ความเหมาะสมของสถานที่/สื่อ/สิ่งอ านวย
ความสะดวก 
3.ร้อยละของผู้รับบริการที่สามารถน าความรู้ไป
ใช้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
4.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดีขึ้นไป 

กศน.-กผ-02 

1.หน่วยงาน         �ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอหนองหิน   
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โครงกำรกำรจัดกำรศึกษำตำมอัธยำศัยกำรอบรมสัมมนำอำสำสมัครส่งเสริมกำรอ่ำน  

กศน.อ ำเภอหนองหิน ประจ ำปี 2562 
ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอหนองหิน 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. ชื่อโครงกำร  กำรจัดกำรศึกษำตำมอัธยำศัย กำรอบรมสัมมนำอำสำสมัครส่งเสริมกำรอ่ำน ประจ ำปี   

                    กศน.อ ำเภอหนองหิน ประจ ำป ี2562 

2. สอดคล้องกับนโยบำยและจุดเน้น ปีงบประมำณ 2562 

นโยบายเร่งด่วนเพื่อร่วมขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคนให้มีคุณภาพ    เพิ่มอัตราการอ่านของประชาชน โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านใน
รูปแบบต่างๆ เช่น อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดประชาชน บ้านหนังสือชุมชน ห้องสมุดเคล่ือนท่ี เพื่อพัฒนา
ให้ประชาชนมีความสามารถในระดับอ่านคล่อง เข้าใจความ คิดวิเคราะห์พื้นฐาน และสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารท่ี
ถูกต้องและทันเหตุการณ์ รวมท้ังน าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติจริงในชีวิตประจ าวัน 
 
3. สอดคล้องมำตรฐำนตัวบ่งชี้   

กศน  : ตัวบ่งช้ีท่ี 1.4 การศึกษาตามอัธยาศัย 
1) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในระดับต าบล เพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ และจัด

กิจกรรมเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ในชุมชนได้อย่างท่ัวถึง 
2) จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน และพัฒนาความสามารถในการอ่าน

และศักยภาพการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
3) ส่งเสริมให้มีการสร้างบรรยากาศ และส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการอ่านให้เกิดขึ้นในสังคมไทย โดย

สนับสนุนการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนอย่างกว้างขวางและท่ัวถึง เช่น พัฒนาห้องสมุดประชาชนทุกแห่งให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน การสร้างเครือข่ายส่งเสริมการ
อ่าน จัดหน่วยบริการเคล่ือนท่ีพร้อมอุปกรณ์เพื่อส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ที่หลากหลายออกให้บริการประชาชน
ในพื้นท่ีต่าง ๆ อย่างท่ัวถึงสม่ าเสมอ รวมท้ังเสริมสร้างความพร้อมในด้านส่ืออุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการอ่าน และการ
จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านอย่างหลากหลาย 

 
 

4. หลักกำรและเหตุผล 
ประเทศไทยให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ มาเป็นระยะเวลานาน มีหน่วยงานท้ัง

ภาครัฐบาลและเอกชนจัดกิจกรรมเกี่ยวกับหนังสือและการรณรงค์ส่งเสริมการอ่าน รัฐบาลมีการก าหนดนโยบายด้าน
การอ่านอย่างต่อเนือง ท้ังจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา 
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พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ตลอดจนนโยบายด้านการศึกษา ได้แก่ นโยบายในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552 -
2561) และการก าหนดทศวรรษแห่งการอ่าน (พ.ศ.2552-2561) ตามคณะรัฐมนตรีมีมติให้ปี พ.ศ.2552-2561 เป็น
ทศวรรษแห่งการอ่าน เพื่อการพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน  

การอ่านหนังสือเป็นการพัฒนาตนเองและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ซึ่งเป็นส่ิงจ าเป็นมากในการพัฒนาคน
และพัฒนาสังคม  การอ่านหนังสือของคนไทยเป็นกิจกรรมท่ีไม่แพร่หลายแม้ในหมู่ผู้รู้หนังสือแล้วโดยเฉพาะการอ่าน
หนังสือท่ีดีและมีสาระยิ่งมีน้อยขึ้นไปอีก สาเหตุมีอยู่หลายประการ นับต้ังแต่การขาดแคลนหนังสือท่ีดีและตร งกับ
ความต้องการของผู้อ่าน การขาดแคลนแหล่งหนังสือท่ีจะยืมอ่านได้  ไปจนถึงการดึงความสนใจและการแย่งเวลาของ
ส่ืออื่นๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียงฯลฯ วิทยุกระจายเสียง รวมท้ังขาดการชักจูง การกระตุ้น และมีนิสัย รักการ
อ่านท้ังในและนอกโรงเรียน  เมื่อเทียบกับความเพลิดเพลินและการได้ฟังได้รู้เห็นเรื่องต่างๆจากโทรทัศน์ และ
วิทยุกระจายเสียงแล้ว  การอ่านหนังสือเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวต้องใช้ความพยายามมากกว่า และต้องมีทักษะใน
การอ่าน ถ้าจะให้การอ่านหนังเกิดเป็นนิสัยจ าเป็นต้องมีการปลูกฝังและชักชวนให้เกิด ความสนใจการอ่านอย่ าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ   

 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอหนองหิน ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของ
การอ่านท่ีเป็นจุดบ่มเพาะและสร้างนิสัยรักการอ่านท่ีเกิดขึ้นในชุมชน จึงได้จัดท าโครงการอบรมสัมมนาอาสาสมัคร
ส่งเสริมการอ่าน ประจ าปี 2562 เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการอ่านท่ีเกิดขึ้นในชุมชน โดยมีห้องสมุดประชาชนและกศน.
ต าบล บ้านหนังสือชุมชน อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน เป็นกลไกในการขับเคล่ือนการเสริมสร้างการรักการอ่านใน
ชุมชน ตลอดจนเสริมสร้างภาคีเครือข่ายให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของชุมชนได้อย่า ง
ยั่งยืน 

  
5. วัตถุประสงค์ 

1) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในระดับต าบล เพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ และจัดกิจกรรมเพื่อ
เผยแพร่องค์ความรู้ในชุมชนได้อย่างท่ัวถึง 

2) ก าหนดให้การอ่านเป็นวาระจังหวัด 
3) จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านเพิ่ม ขยายกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชิงรุกใน

ชุมชน และพัฒนาความสามารถในการอ่านและศักยภาพการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
4) ส่งเสริมให้มีการสร้างบรรยากาศ และส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการอ่านให้เกิดข้ึนในสังคมไทยโดยสนับสนุนการ

พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางและท่ัวถึง เช่น พัฒนาห้องสมุดประชาชนทุกแห่งให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ตลอดชีวิตของชุมชน การใช้ระบบเช่ือมโยงแหล่งเรียนรู้และการพัฒนาระบบหนังสือผ่าน QR Code ส่งเสริมและ
สนับสนุนอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน การสร้างเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน จัดหน่วยบริการเคล่ือนท่ีพร้อมอุปกรณ์เพื่อ
ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ท่ีหลากหลายออกให้บริการประชาชนในพื้นท่ีต่างๆ อย่างท่ัวถึง สม่ าเสมอ รวมท้ัง
เสริมสร้างความพร้อมในด้านส่ืออุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการอ่าน และการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านอย่าง
หลากหลาย 
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5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายร่วมจัดสนับสนุนการอ่าน เช่น ในโรงงาน สถานประกอบการ 
โรงพยาบาล ฯลฯ 
5. เป้ำหมำย    

5.1 เชิงปริมำณ  
 1. นักศึกษา กศน.อ าเภอหนองหิน  จ านวน  100  คน 
5.2 เชิงคุณภำพ 

  - ร้อยละ 80  กศน.ต าบล บ้านหนังสือชุมชน อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน 
มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการอ่านและสร้างชุมชนรักการอ่านเพิ่มขึ้น  

6. วิธีด ำเนินกำร 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้ำ 
หมำย 

 
เป้ำหมำย 

 

พื้นที่
ด ำเนนิกำร 

ระยะ 
เวลำ 

งบประ
มำณ  

อบรมสัมมนา

อาสาสมัคร

ส่งเสริมการ

อ่าน  

ประจ าปี 

2562 

1. เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้

อาสาสมัคร มีนิสัยรักการอ่าน รู้จัก

ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวเอง เกิด

ความรู้อันเป็นรากฐานในการ

ค้นคว้าวิจัยสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ 

สร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกัน 

ระหว่างอาสาสมัครกับ ชาวบ้านใน

ชุมชน ครูกศน.อ าเภอนาแห้ว และ

กลุ่มอาสาสมัครประชาชนและ 

กศน.ต าบลเป็นกลไกขับเคล่ือน 

   

นักศึกษา 
กศน.อ าเภอ
หนองหิน  

- นักศึกษา 
กศน.อ าเภอ
หนองหิน
จ านวน  100 
คน 
 

กศน.
อ าเภอ
หนองหิน 
 
 
 
 

8 

ธันวาคม

2561 

 

 

 

 

17,060 

 
7. งบประมำณ 

-  โดยขอเบิกจ่ายจากเงิน  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน

การจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน รหัสงบประมาณ 2000233016500556 แหล่งของเงิน 

6211410  งบเงินอุดหนุน ค่าจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เป็นเงิน  17,060  บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกสิบบาทถ้วน) 

 หมำยเหตุ.....ทุกรำยกำรถ่ัวเฉลี่ยตำมที่จ่ำยจริง 
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8. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 9.1  กศน.อ าเภอหนองหิน 
10. เครือข่ำย 
 10.1 ปกครองอ าเภอหนองหิน 
 10.2 ท้องถิน่อ าเภอหนองหิน 
 10.3  สาธารณสุขอ าเภอหนองหิน 
11. โครงกำรที่เกี่ยวข้อง 
 11.1 โครงการส่งเสริมการอ่านในบ้านหนังสือชุมชน 
 11.2 โครงการห้องสมุดเคล่ือนท่ีสู่ชุมชน ประจ าปี 2562 
 
12. ผลลัพธ์ (Outcome) 

 - ร้อยละ 80 ห้องสมุดประชาชน กศน.ต าบล บ้านหนังสือชุมชน และอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน มีส่วนร่วม

ในการส่งเสริมการอ่านและสร้างชุมชนรักการอ่านเพิ่มขึ้น 

13. ดัชนีชี้วัดผลส ำเร็จของโครงกำร 

 13.1 ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 
  - นักศึกษาเข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)  

 - นักศึกษาเข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป ถึงร้อยละ 80  

14. กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
 14.1 การประเมินผล โดยประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจ 

กิจกรรมหลัก 
ไตรมำสที่ 1 

(ต.ค.-ธ.ค.61) 

ไตรมำสที่ 2 

(ม.ค.-มี.ค.62) 
ไตรมำสที่ 3 

(เม.ย-มิ.ย.62) 
ไตรมำสที่ 4 

(ก.ค.-ก.ย.62) 

อบรมสัมมนาอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน  

ประจ ำปี 2562 

/ / / / 
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   ลงช่ือ...........................................ผู้เขียน/เสนอโครงการ  ลงช่ือ...........................................ผู้เสนอโครงการ 
            (นายสิริพงษ์  อุดนอก)                                       (นางอริยาภรณ์  ทันชม) 
                 ครู กศน.ต าบล                                 ครู  กศน.ต าบล    
 
             

ลงช่ือ........................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                    (นางดารุณี   ค ามา) 
                                                      ครู  กศน.ต าบล 

 
ลงช่ือ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                              (นางปภาดา  สิงห์สถิตย์) 
                            ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน 
 

 
ลงช่ือ..........................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                  (นางพลพธู   วรฉัตร) 
                                        ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอหนองหิน 
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แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

ศูนยก์ำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอหนองหิน  จังหวัดเลย 
(จ ำแนกตำมโครงกำรรวม) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1.หน่วยงาน         ศนูย์การศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอหนองหิน 

 2.สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ข้อที่ 1,2, 6 และภารกิจต่อเน่ือง ข้อที่ 2,6 

 3. ชื่องำน/โครงกำรงานพัฒนาบุคลากร 

 

7.เป้ำหมำย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จ านวน หน่วย 

1) ผู้บริหาร 
2) พนักงานราชการ 
3) ครู ศรช. 
4) บรรณารักษ์จ้างเหมา 
 

1 
6 
5 
1 
 

คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
 

รวมทั้งสิ้น 13 คน 

 

 

4. วัตถุประสงค์ :เพ่ือ 
1) พัฒนาบุคลากรทุกระดับทุกประเภทให้มีสมรรถนะสูงขึ้น
อย่างต่อเน่ือง ทั้งก่อนและระหว่างการด ารงต าแหน่งเพื่อให้มี
เจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานและบริหาร
จัดการการด าเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพรวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดพัฒนา
ตนเองเพื่อเลื่อนต าแหน่งหรือเลื่อนวิทยฐานะโดยเน้นการ
ประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์ 
2) พัฒนาหัวหน้า กศน.ต าบลให้มีสมรรถนะสูงขึ้นในการบริหาร
จัดการ กศน.ต าบล และการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจ
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการเป็นนักจัดการความรู้และผู้
อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 
3) พัฒนาครูกศน. และผู้ที่เกี่ยวข้องให้สามารถจัดรูปแบบการ
เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพโดยส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถ
ในการจัดท าแผนการสอน การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัด
และประเมินผล และการวิจัยเบื้องต้น 
4) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ กศน.ต าบล 
เพื่อการมีส่วนร่วมในการบริหารการด าเนินงานตามบทบาท
ภารกิจของ กศน.ต าบล อย่างมีประสิทธิภาพ 
5) พัฒนาศักยภาพบุคลากร ที่รับผิดชอบการบริการ
การศึกษาและการเรียนรู้ ให้มีความรู้ ความสามารถและมี
ความเป็นมืออาชีพในการจัดบริการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตของประชาชน 
6) เสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคลากร รวมทั้งภาคี
เครือข่ ายทั้ งในและต่างประเทศในทุกระดับเพื่ อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการท างานร่วมกัน โดยจัดให้มีกิจกรรมการ
พัฒนาสมรรถนะ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลากร และภาคีเครือข่ายในรูปแบบที่หลากหลายอย่าง
ต่อเน่ือง 
 

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

6. งบประมำณ  - 
 

งบประมำณ ไตรมำสท่ี 1 ไตรมำสท่ี 2 ไตรมำสท่ี 3 ไตรมำสท่ี 4 
     

รวมทั้งสิ้น     

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
-ชื่อ-สกุล  นางปภาดา  สิงห์สถิตย์ 
โทรศัพท์   042- 852150 
โทรสาร   042- 874192 

 
 

9. พื้นที่ด ำเนินกำร 
กศน.อ าเภอ 

8.ตัวชีว้ัดควำมส ำเร็จ  
1.จ านวนบุคลากรของหน่วยงานและ
สถานศึกษาได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิม
สมรรถนะในการปฏิบัติงานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
2.ความเหมาะสมของหลักสูตรการ
พัฒนา 
3. ร้อยละของบุคลากรที่สามารถน า
ความรู้ไปใช้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
4.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ข้ึนไป 

 

กศน.-กผ-02 
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โครงกำรศึกษำดูงำนพัฒนำบุคลำกร 

1. ชื่อโครงกำร  โครงการศึกษาดูงานพัฒนาบุคลากร 

2. สอดคล้องกับยุทธศำสตร์และจุดเน้น:  

นโยบายเร่งด่วนเพื่อร่วมขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ   4  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความ

เสมอภาคทางการศึกษา  ข้อ 5. พลิกโฉล กศน.ต าบล สู่ “กศน.ต าบล 4 G”  5.1 พัฒนาครู กศน. 

        ภารกิจต่อเนื่อง  : 6. ด้านบุคลากร ระบบการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  

                                 ข้อ 6.1 การพัฒนาบุคลากร ข้อ 1),  3), 4),  6),          

3. หลักกำรและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  พ.ศ. 2551  ก าหนดให้สถานศึกษาท า
หน้าท่ีส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรท่ีท าหน้าท่ีจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีความรู้ 
ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  กระตุ้นให้เกิดการใฝ่รู้  ให้ค าปรึกษาแนะน าผู้เรียนให้รู้จักการแก้ไขปัญหา
ของตนเองได้  รวมท้ังส่งเสริมให้ผู้เรียน  ผู้รับบริการเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ซึ่งจะก่อให้เกิดความเข้มแข็งและการ
พึ่งพาตนเองของคนในชุมชน ในการพัฒนาบุคลากรดังกล่าวสถานศึกษาจึงต้องจัดท้ังในลักษณะของการอบรมให้
ความรู้ การประชุมสัมมนา และการศึกษาดูงาน  เพื่อน าประสบการณ์ดังกล่าวมาปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม  และ
ตอบสนองตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง  (พ.ศ. 2552 – 2561) 
            สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และจุดเน้น ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
ประจ าปีงบประมาณ 2562 ด้านการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ทุกประเภทให้มีสมรรถนะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง พัฒนาครู 
กศน. และผู้ท่ีเกี่ยวข้องให้สามารถจัดรูปแบบการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีความเป็นมืออาชีพในการจัดบริการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน 

   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอหนองหิน จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากร 
เพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่มพูน  

4. วัตถุประสงค์ 
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1) พัฒนาบุคลากรทุกระดับทุกประเภทให้มีสมรรถนะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท้ังก่อนและระหว่างการด ารงต าแหน่งเพื่อให้มี
เจตคติท่ีดีในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานและบริหารจัดการการด าเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพรวมท้ังส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดพัฒนาตนเองเพื่อเล่ือนต าแหน่งหรือเล่ือนวิทยฐานะโดยเน้นการประเมิน
วิทยฐานะเชิงประจักษ์ 

2) พัฒนาหัวหน้า กศน.ต าบลให้มีสมรรถนะสูงขึ้นในการบริหารจัดการ กศน.ต าบล และการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจ

อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการเป็นนักจัดการความรู้และผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้

ท่ีมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 

3) พัฒนาครูกศน. และผู้ท่ีเกี่ยวข้องให้สามารถจัดรูปแบบการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพโดยส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถ

ในการจัดท าแผนการสอน การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และการวิจัยเบื้องต้น 

4) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ กศน.ต าบล เพื่อการมีส่วนร่วมในการบริหารการด าเนินงานตามบทบาท

ภารกิจของ กศน.ต าบล อย่างมีประสิทธิภาพ 

5) พัฒนาศักยภาพบุคลากร ท่ีรับผิดชอบการบริการการศึกษาและการเรียนรู้ ให้มีความรู้ ความสามารถและมีความเป็นมือ

อาชีพในการจัดบริการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน 

6) เสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคลากร รวมท้ังภาคีเครือข่ายท้ังในและต่างประเทศในทุกระดับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การท างานร่วมกัน โดยจัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร และภาคี

เครือข่ายในรูปแบบท่ีหลากหลายอย่างต่อเนื่อง 

5.เป้ำหมำย 

 เชิงปริมำณ 

  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา กศน.อ าเภอหนองหิน จ านวน    13    คน             

 เชิงคุณภำพ 

 บุคลากร กศน.อ าเภอหนองหิน ได้เพิ่มพูนความรู้ แลกเปล่ียนประสบการณ์ในการจัดการศึกษา กับแหล่งการ

เรียนรู้ต้นแบบและน าความรู้ท่ีได้รับมาพัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้

บังเกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น 

6.วิธีกำรด ำเนินกำร 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย พื้นท่ีด าเนินการ ระยะเวลา งบ  ประมาณ 
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7.ระยะเวลำที่ด ำเนินกำร 
        วันท่ี     
8. สถำนที่ด ำเนินกำร 

-  
9. วงเงินงบประมำณทั้งโครงกำร 
 ใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. 2562  แผนงาน  ชีวิต โครงการ รหัสงบประมาณ   แหล่งของเงิน   
ดังรายละเอียดใช้จ่าย ดังนี้ 

1.ประชุม
บุคลากรผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง 
 

เพื่อหารือและ
ขอมติท่ีประชุม 

บุคลากร 13 คน    

2.เขียน
โครงการเสนอ
ขออนุมัติ 

ขออนุมัติ
โครงการ 

บุคลากร 1 คน    

3.แต่งต้ัง
คณะท างาน 

มอบหมายงาน
ตามหน้าท่ี 

บุคลากร 13 คน    

4. ด าเนิน
กิจกรรมตาม
โครงการ 

1) พัฒนาบุคลากร
ด้านการจัดการ
เรียนการสอน 
2) พัฒนาบุคลากร
ด้าน การเงิน 
บัญชี และพัสดุ 
3)พัฒนาบุคลากร
ด้านการนิเทศ 
4) พัฒนาบุคลากร
ด้านการจัดท า
แผนงาน/โครงการ 
5) พัฒนาคุณภาพ
บุคลากร ด้านการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

บุคลากร 13 คน    

ติดตาม
ประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

สรุปผลการ
ด าเนินงานและ
ปรับปรุงแก้ไข
ต่อไป 

เจ้าหน้า
งาน/ผู้นิเทศ 

13 คน อ าเภอหนองหิน 10กันยายน 
62 
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 หมำยเหตุ  ขอถัวจ่ำยตำมที่จ่ำยจริงทุกรำยกำร 
 

10. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 10.1 เจ้าหน้าท่ีงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 10.2 ครู อาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน 
 10.3 ครู กศน.ต าบลทุกต าบล 
11.ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 บุคลากร กศน.อ าเภอหนองหิน ได้รับการพัฒนาและเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยทุกด้าน  
ตัวชี้วัดผลส ำเร็จของโครงกำร 
  1.จ านวนบุคลากรของหน่วยงานและสถานศึกษาได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

2.ความเหมาะสมของหลักสูตรการพัฒนา 
3. ร้อยละของบุคลากรท่ีสามารถน าความรู้ไปใช้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

  4.ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 
14. กำรประเมินผล 
 - ภาพถ่ายกิจกรรม 
 - สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม 
 - รายงานผล  
   ลงช่ือ...........................................ผู้เขียน/เสนอโครงการ  ลงช่ือ........................................ผู้เสนอโครงการ 
            (นายสิริพงษ์  อุดนอก)                                      (นางอริยาภรณ์  ทันชม) 
                 ครู กศน.ต าบล                       ครู  กศน.ต าบล    
             

ลงช่ือ........................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                   (นางดารุณี   ค ามา) 
                                                      ครู  กศน.ต าบล 

 
ลงช่ือ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                              (นางปภาดา  สิงห์สถิตย์) 
                             ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน 
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ลงช่ือ..........................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                   (นางพลพธู   วรฉัตร) 
                                         ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอหนองหิน
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แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
ศูนยก์ำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอหนองหิน  จังหวัดเลย 

(จ ำแนกตำมโครงกำรรวม) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

กศน.-กผ.-02 

1.หน่วยงาน         ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอหนองหิน   

 2.สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ข้อที่ 1 , 3, 6 และภารกิจต่อเน่ือง ข้อที่ 2 

 3. ชื่องำน/โครงกำรงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 
7.เป้ำหมำย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จ านวน หน่วย 

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

1  
 

13 

แห่ง 
 

คน 
 

รวมทั้งสิ้น 1/13 แห่ง/คน 

 

 

4. วัตถุประสงค์ : 
4.1 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
ตระหนักถึงความส าคัญของระบบการประกัน
คุณภาพ และด าเนินการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง 
4.2 เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน  
4.3 เพื่อพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก  
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้คุณภาพ
ตามมาตรฐานท่ีก าหนด 

5. กิจกรรมหลัก 
1) อบรมพัฒนางานระบบประกัน
คุณภาพสถานศึกษาให้กับบุคลากร  
2) พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
3) ประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและสรุปผลการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
4) จัดท าและรายงานผลการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

6. งบประมำณ  - 
งบประมำณ ไตรมำสท่ี 1 ไตรมำสท่ี 2 ไตรมำสท่ี 3 ไตรมำสท่ี 4 

     

รวมทั้งสิ้น - - - - 

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
-ชื่อ-สกุล  นางปภาดา  สิงห์สถิตย์ 
โทรศัพท์   042- 852150 
โทรสาร    042- 874192 

 
 

 

9. พื้นที่ด ำเนินกำร 
กศน.อ าเภอหนองหิน 

8.ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ  

1) ร้อยละของบุคลากรท่ีมีความรู้ ความ
เข้าใจ ตระหนักถึงความส าคัญของระบบ
การประกันคุณภาพ และด าเนินการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ได้อย่างต่อเนื่อง 
2) สถานศึกษาท่ีมีระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาและมีการจัดท ารายงาน
การประเมินตนเอง 
3) ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับดี ขึ้นไป 

 

กศน.-กผ-02 
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โครงกำรงำนประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอหนองหิน 

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

1. โครงกำรงำนประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
2.  สอดคล้องกับนโยบำยและจุดเนน้กำรด ำเนินงำน  กศน.  

นโยบายเร่งด่วน เพื่อร่วมขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ 

ภารกิจต่อเนื่อง ข้อ 2 ด้านหลักสูตร ส่ือ รูปแบบการจัดการกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
งานบริการทางวิชาการ และการประกันคุณภาพการศึกษา ข้อ 6 ด้านบุคลากร ระบบการบริหารจัดการ  

3. หลักกำรและเหตุผล 
 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2560  ลงวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2560 ให้ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ/เขต เป็นเป้าหมายในการจัด และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย โดยมุ่งเน้นให้เกิดแก่ผู้เรียน/ผู้รับบริการ  รวมถึงผลผลิต และผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นจาก
กระบวนการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีมาตรฐานการศึกษา เกิดความเท่าเทียมทางการศึกษา และเป็นท่ี
ยอมรับต่อชุมชน สังคม และประชาชน  

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอหนองหิน ได้ตระหนักถึง และเห็น
ความส าคัญในการน ามาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม ใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพและมีมาตรฐานเดียวกันและเพื่อใช้เป็น
เครื่องมือส่งเสริม สนับสนุนให้ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเข้มแข็งและยั่งยืน ศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย จึงได้จัดท าโครงการงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจมาตรฐานและตัวบ่งช้ี รวมท้ังพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

 

4.วัตถุประสงค์ 
1.  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความส าคัญของระบบการประกันคุณภาพ 

และด าเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง 
                2. เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน 

      3. เพื่อพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้คุณภาพตาม
มาตรฐานท่ีก าหนด 
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5.เป้ำหมำย 
 5.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  -  ผู้บริหารสถานศึกษา     จ านวน   1   คน 
               -  บุคลากร กศน.อ าเภอหนองหิน ประกอบด้วย  

ข้าราชการ              จ านวน   1   คน 
ครูอาสาสมัคร ฯ     จ านวน   1   คน 
ครู กศน.ต าบล       จ านวน   5   คน 
ครู ศรช.               จ านวน    5  คน 
เจ้าหน้าท่ีบรรณารักษ์    จ านวน    1  คน 

      รวมท้ังส้ิน                จ านวน  13   คน 
5.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 ผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ/เขต และสามารถ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน โดยใช้มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีเป็นเป้าหมายในการจัดการศึกษาเชิงคุณภาพ 
 
6. วิธีกำรด ำเนินงำน 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 
   ระยะเวลา งบประมำณ 

1) อบรมพัฒนางานระบบ
ประกันคุณภาพสถานศึกษา
ให้กับบุคลากร  
2) พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
ให้ได้มาตรฐาน 
 
 
3) ประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและสรุปผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
4) จัดท าและรายงานผลการ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
 

4.1 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ ตระหนักถึงความส าคัญ
ของระบบการประกันคุณภาพ และ
ด าเนินการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง 
 
 
4.2 เพื่อพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาให้ได้
มาตรฐาน  
4.3 เพื่อพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก  
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้
ได้คุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนด 

 สถาน 
ศึกษา 1 แห่ง 
และบุคลากร 
จ านวน 13คน 

กศน.อ าเภอ
หนองหิน 

8-9 
ม.ค. 
2562 

 - 
 

1ต.ค.
2561-30 
ก.ย. 
2562 
 
 

 
- 
 

20-22
ก.ย. 
2562 
 
 

- 
 

  23-30 
ก.ย. 
2562  

- 
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7. วงเงินงบประมำณ  
   เงินงบประมาณ แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการ
สอน รหัสงบประมาณ  2000233016500556 แหล่งเงิน  6211410  จ านวนเงิน -  บาท  

8. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

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

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.-มี.ค.61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.-มิ.ย.61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.-ก.ย.61) 

1) อบรมพัฒนางานระบบประกันคุณภาพ
สถานศึกษาให้กับบุคลากร  
2) พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
3) ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และ
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
4) จัดท ารายงานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
    งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
    ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอหนองหิน 

10. เครือข่ำย 

 คณะกรรมการสถานศึกษา 

11.โครงกำรที่เกี่ยวข้อง 

ทุกโครงการ/กิจกรรม ท่ีจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ของศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอหนองหิน 

12. ผลลัพธ์ (Outcome) 
ผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ และสามารถพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน โดยใส่มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีเป็นเป้าหมายในการจัดการศึกษาเชิงคุณภาพ 
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13.  ดัชนีตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร 
 1) ร้อยละของบุคลากรท่ีมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความส าคัญของระบบการประกันคุณภาพ และ
ด าเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง 

2) สถานศึกษาท่ีมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและมีการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
3) ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับดี ขึ้นไป 
 

14. กำรติดตำมและประเมินผล 
 แบบประเมินความพึงพอใจ  และผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
 
 ลงช่ือ...........................................ผู้เขียน/เสนอโครงการ  ลงช่ือ........................................ผู้เสนอโครงการ 
          (นายสิริพงษ์  อุดนอก)                                      (นายภัทรพงษ์ กิจเรณู) 
              ครู กศน.ต าบล                    ครู  กศน.ต าบล    
 
            ลงช่ือ........................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                   (นายพิชิต  มูลชมภู) 
                                                     ครู  กศน.ต าบล 

 
 

ลงช่ือ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                          (นางปภาดา  สิงห์สถิตย์) 

                         ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน 
 

 
ลงช่ือ..........................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                                               (นางพลพธู   วรฉัตร) 
                                      ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอหนองหิน 
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แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอหนองหิน  จังหวัดเลย 

(จ ำแนกตำมโครงกำรรวม) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

กศน.-กผ.-02 

1.หน่วยงาน         �ศูนยก์ำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอหนองหิน   

 2.สอดคล้อง ภารกิจต่อเน่ือง ข้อที่ 6 (6.4) 

 3. ชื่องำน/โครงกำร งานนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
 

7.เป้ำหมำย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จ านวน หน่วย 

1) กศน.ต าบล 
2) ห้องสมุดประชาชน 
3) บ้านหนังสือชุมชน 
 
 

3 
1 

20 
 

 

แห่ง 
แห่ง 
แห่ง 

 
 
 
 
 
 

รวมทั้งสิ้น 24 แห่ง 

 

 

4. วัตถุประสงค์ :เพ่ือ 

1.เพ่ือติดตามงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาโดยใช้
กระบวนการ นิเทศติดตามผลและน าผลการนิเทศ
ไปพัฒนาปรับปรุงแกไขให้เหมาะสมตามสภาพ
บริบทของแต่ละพ้ืนที่ในปีงบประมาณต่อๆไป 
2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพงานการศึกษาและให
ค าปรึกษาค าแนะน าแกบุคลากรกศน.ในการ
ด าเนินงาน 
 

5. กิจกรรมหลัก 
1. แต่งต้ังคณะกรรมการนิเทศ 
2.วางแผนนิเทศ 
3.เตรียมสื่อ คู่มือ เครื่องมือการนิเทศ 
4.ปฏิบัติการนิเทศ 
5.ประเมินผล/สรุปผลรายงานการนิเทศ 
มายังส านักงน กศน.จังหวัดเลย 
 

6. งบประมำณ  - 
 

งบประมำณ ไตรมำสท่ี 1 ไตรมำสท่ี 2 ไตรมำสท่ี 3 ไตรมำสท่ี 4 
     

รวมทั้งสิ้น     

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
-ชื่อ-สกุล  นางปภาดา สิงห์สถิตย์ 
โทรศัพท์   042- 852150 
โทรสาร   042- 874192 

 
 

 

9. พื้นที่ด ำเนินกำร 
กศน.ต าบล             3    แห่ง 
ห้องสมุดประชาชน    1    แห่ง 
บ้านหนังสือชุมชน    20    แห่ง  
 

8.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
1.ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย ที่สามารถ
ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามบทบาท
ภารกิจที่รับผิดชอบได้ส าเร็จตามเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดย
ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า/ตามแผนที่
ก าหนดไว้ 
2.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ข้ึนไป 

กศน.-กผ-02 
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1. โครงกำรกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม 
 

2.สอดคล้องกับนโยบำยและจุดเน้นกำรด ำเนินงำน กศน.  

  ภำรกิจต่อเนื่อง 

   6. ด้ำนบุคลำกร ระบบกำรบริหำรจัดกำร และกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน 
    6.4 การก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมิน และรายงานผล 

       1) สร้างกลไกการก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการด าเนินงานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้เช่ือมโยงกับหน่วยงาน สถานศึกษา และภาคีเครือข่ายท้ังระบบ  

2)  ให้หน่วยงานและสถานศึกษาท่ีเกี่ยวข้องทุกระดับ พัฒนาระบบกลไกการก ากับ 
ติดตามและรายงานผลการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สามารถตอบสนองการด าเนินงานตามนโยบายในแต่
ละเรื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  
3.หลักกำรและเหตุผล 

การนิเทศ ก ากับ ติดตามผลภายในของสถานศึกษา เป็นเครื่องมือการด าเนินงานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส่วนหนึ่งท่ีสถานศึกษาตองตระหนักและให้ความส าคัญในการ
นเิทศภายในของสถานศึกษาโดยมีการจัดท าแผนนิเทศและแตงต้ังคณะกรรมการนิเทศติดตามงานทุก
กิจกรรม มีการสรุปผลการนิเทศและน าผลการนิเทศ ขอเสนอแนะในการนิเทศไปแก้ไขปรับปรุงพัฒนา
งานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
อยางตอเนื่องและเปนระบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพของบุคลากรและสามารถตอบสนอกลุมเปาหมายงาน
การ ศึกษานอกระบบและการ ศึกษาตามอั ธ ยา ศัย ในรู ปแบบ ท่ีหลากหลาย ได อย างมี
ประสิทธิภาพ  ดังนั้นเพื่อใหการด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของ
สถานศึกษาใหมีคุณภาพเกิดประสิทธิผลและบรรลุตามวัตถุประสงคของงานกิจกรรมตางๆในพื้นท่ีทุก
โครงการ / กิจกรรมท่ีด าเนินการใน ปงบประมาณ 2556 ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอด่านซ้าย จึงด าเนินการจัดโครงการการนิเทศ ก ากับ ติดตามผลผลการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาสนับสนุนบุคลากรท่ีจัดกิจกรรมในพื้นท่ีใหมีก าลังใจและแก้ไขปญหาตางๆใหกับบุคลากรในการ
ท างานตลอดจนกระตุนใหผูเรียน /ผูรับบริการเกิดความสนใจและเห็นคุณค่าของการศึกษาเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยการแสวงหาความรู้ดวยตนเองอยางมีความสุขสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาตามท่ีคาดหวังของสถานศึกษา 
4.วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อติดตามงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาโดยใช้
กระบวนการ นิเทศติดตามผลและน าผลการนิเทศไปพัฒนาปรับปรุงแกไขให้เหมาะสมตามสภาพบริบท
ของแต่ละพื้นท่ีในปีงบประมาณต่อๆไป 
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2. เพื่อพัฒนาคุณภาพงานการศึกษาและใหค าปรึกษาค าแนะน าแกบุคลากรกศน.ในการ
ด าเนินงาน 

3. กศนต าบล/ห้องสมุดประชาชน/บ้านหนังสือชุมขน ไดรับการพัฒนาในการปรับปรุง  
 
5.เป้ำหมำย 

  เชิงปริมาณ 
- กศน.ต าบล              3     แห่ง 
- ห้องสมุดประชาชน     1    แห่ง 
- บ้านหนังสือชุมชน    20    แห่ง  

รวมท้ังส้ิน              24    แห่ง 
  เชิงคุณภาพ 
   - ผูรับบริการและผูเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมงานการศึกษากศน. มีความพึงพอใจและ
เห็นคุณคาของ 
   การศึกษาและสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาท่ีคาดหวังตามวัตถุประสงคท่ีวางแผนไว 

- บุคลากรของสถานศึกษาไดรับการพัฒนาในการปรับปรุงแกไขการท างานและมี
ขวัญก าลังใจในการ  ด าเนินงาน กศน. 

- กศนต าบล/ห้องสมุดประชาชน/บ้านหนังสือชุมขน ไดรับการพัฒนาในการปรับปรุง  
 

6.วิธีกำรด ำเนินกำร 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
เป้าหมาย 

( Output )
ย่อยๆ 

พื้นท่ี
ด าเนินการ 

ระยะเวลา 
งบ 

ประมาณ 

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

1.ผูรับบริการและผูเรียน
ท่ีเขารวมกิจกรรมงาน
การศึกษากศน. มีความ
พึงพอใจและเห็นคุณคา
ของการศึกษาและ
สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาท่ีคาดหวัง
ตามวัตถุประสงคท่ี
วางแผนไว 
 2.บุคลากรของ
สถานศึกษาไดรับการ

-กศนต าบล 
-ห้องสมุด
ประชาชน 
-บ้านหนังสือ
ชุมขน 
 
 
 

    3 แห่ง 
    1 แห่ง 
  20 แห่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ าเภอ
หนองหิน 

ต.ค. 2561 -
ก.ย.2562 

- 
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พัฒนาในการปรับปรุง
แกไขการท างานและมี
ขวัญก าลังใจในการ 
ด าเนินงาน กศน. 
3.กศนต าบล/ห้องสมุด
ประชาชน/บ้านหนังสือ
ชุมขน ไดรับการพัฒนา
ในการปรับปรุง  

 

 
7.วงเงินงบประมำณทั้งโครงกำร 

 -  
8.แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

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 

- - - - - 
 

9.ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
  - ครูอาสาสมัคร กศน. 
  - ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอหนองหิน 
 

10.เครือข่ำย 
  - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
  - ผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน 
  - คณะกรรมการสถานศึกษา 
 

11.โครงกำรที่เกี่ยวข้อง 
- โครงการการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
- โครงการการจัดการศึกษาต่อเนื่อง 
- โครงการการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
- โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่าย 

 12.ผลลัพธ ์
 การก ากับ ติดตามและรายงานผลการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สามารถตอบสนองการ

ด าเนินงานตามนโยบาย ในแต่ละเรื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 



112 
 

 13.ตังชี้วัดผลส ำเร็จของโครงกำร 
ตัวชี้วัดผลผลิต 

กศน.ต าบล   3    แห่ง /ห้องสมุดประชาชน     1    แห่ง/บ้านหนังสือชุมชน    20    แห่ง  
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 

การก ากับ ติดตามและรายงานผลการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สามารถตอบสนองการ
ด าเนินงานตามนโยบายในแต่ละเรื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 14. กำรติดตำมประเมินโครงกำร 
 - แบบรายงานการนิเทศ 

 

 

ลงช่ือ...........................................ผู้เขียน/เสนอโครงการ  ลงช่ือ........................................ผู้เสนอโครงการ 
        (นายสิริพงษ์  อุดนอก)                                        (นายภัทรพงษ์  กิจเรณู) 
             ครู กศน.ต าบล                               ครู  กศน.ต าบล    
 
            ลงช่ือ........................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                 (นายพิชิต  มูลชมภู) 
                                                   ครู  กศน.ต าบล 

 
 

ลงช่ือ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                          (นางปภาดา  สิงห์สถิตย์) 

                         ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน 
 

 
ลงช่ือ..........................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                                               (นางพลพธู   วรฉัตร) 
                                      ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอหนองหิน 
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แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
ศูนย์กำรกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอหนองหิน  จังหวัดเลย 

(จ ำแนกตำมโครงกำรรวม) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

กศน.-กผ.-02 

1.หน่วยงาน         �ศูนย์กำรกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอหนองหิน   

 2.สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ข้อที่ 1 , 3, 6 และภารกิจต่อเน่ือง ข้อที่ 6 

 3. ชื่องำน/โครงกำร การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 
7.เป้ำหมำย  

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จ านวน หน่วย 

บุคลากร กศน.อ าเภอ
หนองหิน 
 
 
 

13 คน 
 

รวมทั้งสิ้น 13 คน 

 

 

4. วัตถุประสงค์ :เพ่ือ 
1) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ โดย
พัฒนาระบบการก ากับ ควบคุม และเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณให้เป็นตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง 
ทันสมัย และเชื่อมโยงกันทั่วประเทศอย่างเป็นระบบ
เพ่ือให้หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดสามารถ
น าไปใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหาร การวางแผน 
การปฏิบัติงาน การติดตามประเมินผล และการน าผลมา
พัฒนาการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง ตามวงจรคุณภาพเดม
มิ่ง (PDCA) รวมทั้งจัดบริการการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลรวมของนักศึกษา กศน.ให้มี
ความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และเชื่อมโยงกันทั่ว
ประเทศ สามารถสืบค้นและสอบทานได้ทันความ
ต้องการเพ่ือประโยชน์ในการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียน
และการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

5. กิจกรรมหลัก 
1) ประชุมชี้แจงคณะครู บคุลากร และ 
เจ้าหน้าท่ีงานที่เกี่ยวข้อง 
2) การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการงบประมาณ ในระบบ DMIS 62 
3) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการ
บริหารจัดการ ใน facebook  และใน
ระบบ DMIS62 
4) การประชาสัมพันธ์ ระดับจังหวัด
อ าเภอ และต าบล 
5) การบริการความเสี่ยง 

6. งบประมำณ  - 
 

งบประมำณ ไตรมำสท่ี 1 ไตรมำสท่ี 2 ไตรมำสท่ี 3 ไตรมำสท่ี 4 
- - - - - 

รวมทั้งสิ้น - - -  

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
-ชื่อ-สกุล  นางปภาดา สิงห์สถิตย์ 
โทรศัพท์   042- 852150 
โทรสาร   042- 874192 

 
 

 

9. พื้นที่ด ำเนินกำร 
กศน.อ าเภอ 1  แห่ง 
กศน.ต าบล 3 แห่ง 
ห้องสมุดประชาชน  1 แห่ง 
 

8.ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ  
1.จ านวนระบบฐานข้อมูลกลางด้าน
การศึกษาของประเทศที่ได้รับการพัฒนา
ให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 
2.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ข้ึนไป 

 

กศน.-กผ-02 
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1.ชื่อโครงกำร การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 

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

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

ลักษณะโครงกำร :  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร :  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอหนองหิน 

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

3. หลักกำรเหตุผล  
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  พ.ศ.2551 และตาม

นโยบายส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ 2562 การจัดและ
ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยท่ีมีคุณภาพ เพื่อยกระดับการศึกษา สมรรถนะ
ในการเรียนรู้และการแก้ปัญหา พัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิตและสังคม และเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ของประชาชนอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม   ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของภาคีเครือข่ายท้ังในและต่างประเทศ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อผนึกก าลังในการพัฒนาคุณภาพของประชากร   พัฒนาส่ือและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา และส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการพัฒนาทักษะการเรียนรู้เพื่อให้รู้เท่าทันส่ือ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร   ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน โดยการพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้ของคนในชุมชน ส่งเสริมบทบาทของภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ
ศูนย์การเรียนในรูปแบบต่างๆ  และพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้สามารถด าเนินงานการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ตามนโยบายดังกล่าวสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอหนองหิน  
เห็นความส าคัญในการบริหารสถานศึกษาจึงจัดท า  โครงการการพัฒนาระบบบริหารจัดการ ขึ้น 
4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ โดยพัฒนาระบบการก ากับ ควบคุม และเร่งรัด

การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
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 2. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และเช่ือมโยงกันท่ัวประเทศอย่างเป็น

ระบบเพื่อให้หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดสามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหาร การวางแผน การ

ปฏิบัติงาน การติดตามประเมินผล และการน าผลมาพัฒนาการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ตามวงจรคุณภาพเดมมิ่ง 

(PDCA) รวมท้ังจัดบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

 3. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลรวมของนักศึกษา กศน.ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และเช่ือมโยง

กันท่ัวประเทศ สามารถสืบค้นและสอบทานได้ทันความต้องการเพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนและ

การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. เป้ำหมำย 

 เชิงปริมำณ 
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กศน.อ าเภอหนองหิน  จ านวน  13  คน   

 เชิงคุณภำพ 
 -บุคลากร กศน.อ าเภอหนองหิน ร้อยละ 80  มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการสถานศึกษา  
 -กศน.อ าเภอ หนองหิน บริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามท่ี

ก าหนด 
  

 6.วิธีด ำเนินกำร 
กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้า 

หมาย 

พื้นท่ี

ด าเนินการ 

ระยะ 

เวลา 

งบ 

ประมาณ 

1.จัดประชุมช้ีแจงคณะครู 
บุคลากร และเจ้าหน้าท่ี
งานท่ีเกี่ยวข้อง 

-เพื่อช้ีแจงท าความ
เข้าใจกับบุคลากร 
-จัดท าโครงการ 
เพื่อขออนุมัติ 
-ประสานเครือข่าย 

ผู้บริหาร

สถานศึกษาและ

บุคลากร

ทางการศึกษา 

กศน.อ าเภอ

หนองหิน 

13 คน กศน.
อ าเภอ
หนองหิน 

1 ต.ค. 
2561- 
30 ก.ย. 
2562 

- 
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2. ด าเนินการ 
ตามโครงการ 

-การพัฒนาประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการ

งบประมาณ  ในระบบ 

DMIS62 

-การพัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร

จัดการ  ใน facebook 

และในระบบ DMIS62  

- กิจกรรมการ

ประชาสัมพันธ์ระดับ

จังหวัด อ าเภอ และ

ต าบล                     

- การบริหารความเส่ียง 

2.1 เพื่อบริหาร

สถานศึกษาให้บรรลุ

ตามมาตรฐานท่ี

ก าหนด 

2.2 เพื่อให้

สถานศึกษามี

ศักยภาพในการ

ให้บริการ 

 

บุคลากร

ทางการศึกษา 

กศน.อ าเภอ

หนองหิน 

12 คน กศน.

อ าเภอ

หนองหิน 

1 ต.ค. 

61- 30 

ก.ย. 62 

  

3 .สรุปและรายงานผลการ
ด าเนินการ 

-เพื่อให้ทราบถึง 
ผลของการจัด 
กิจกรรม 
-เพื่อให้หน่วยงาน 
ผู้เกี่ยวข้องทราบถึง
ผลการจัดกิจกรรม 

ข้าราชการครู

และบุคลากร

ทางการศึกษา 

กศน.อ าเภอ

หนองหิน 

12 คน กศน.

อ าเภอ

หนองหิน 

ก.ย.

2562 

 

 

7. วงเงินงบประมำณทั้งโครงกำร  

                       - 
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8. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

กิจกรรมหลัก ไตรมำส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.61) 

ไตรมำส 2 

(ม.ค.-มี.ค.62) 

ไตรมำส 3 

(เม.ย.-มิ.ย.62) 

ไตรมำส 4 

(ก.ค.-ก.ย.62) 

1.จัดประชุมช้ีแจงคณะครู 

บุคลากร และเจ้าหน้าท่ีงานท่ี

เกี่ยวข้อง 

2. ด าเนินการ 
ตามโครงการ 

-การพัฒนาประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการงบประมาณ  ใน

ระบบ DMIS62 

-การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อ

การบริหารจัดการ  ใน 

facebook และในระบบ 

DMIS62  

- กิจกรรมการประชาสัมพันธ์

ระดับจังหวัด อ าเภอ และ

ต าบล                     

 - การบริหารความเส่ียง 

    

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอหนองหิน 

10. เครือข่ำย 

1.  ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 
2.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอหนองหิน 
3.  ส่วนราชการ 
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11. โครงกำรที่เกี่ยวข้อง 

 ทุกโครงการใน กศน.อ าเภอหนองหิน 

12. ผลลัพธ ์(Outcome) 

  -   บุคลากร กศน.อ าเภอหนองหิน ร้อยละ 80  มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการสถานศึกษา  
- กศน.อ าเภอ หนองหิน บริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามท่ี

ก าหนด  
 

13. ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 

   13.1  ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 
   -บุคลากร กศน.อ าเภอหนองหิน ร้อยละ 80  มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการ

สถานศึกษา  
  13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์(Outcome) 
                  -กศน.อ าเภอหนองหิน บริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน 
ตามท่ีก าหนด 
 
14. กำรติดตำมประเมินผลโครงกำร 
      1. การสังเกต 
 2. การสัมภาษณ์ 
 3. ตอบแบบสอบถาม 
 4. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
 

ลงช่ือ...........................................ผู้เขียน/เสนอโครงการ  ลงช่ือ........................................ผู้เสนอโครงการ 
         (นายสิริพงษ์  อุดนอก)                                      (นางอริยาภรณ์  ทันชม) 
               ครู กศน.ต าบล                    ครู  กศน.ต าบล    
 
            ลงช่ือ........................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                (นางดารุณี   ค ามา) 
                                                   ครู  กศน.ต าบล 
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ลงช่ือ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                          (นางปภาดา  สิงห์สถิตย์) 

                         ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน 
 

 
ลงช่ือ..........................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                                               (นางพลพธู   วรฉัตร) 
                                      ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอหนองหิน 
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แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
ศูนยก์ำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอหนองหิน  จังหวัดเลย 

(จ ำแนกตำมโครงกำรรวม) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1.หน่วยงาน         ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอหนองหิน 

 2.สอดคล้อง ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 2,4,3 /ยุทธศาสตร์ข้อที่ 1 , 3, 4 และภารกิจต่อเน่ือง ข้อที่ 1/ วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย 

E(THAILOEI 4.0) 

 

3. ชื่องำน/โครงกำรไทยนิยมยั่งยืน 

 
7.เป้ำหมำย 

ประเภท
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน หน่วย 

หมู่บ้านต้นแบบ 3 
 
 
 

หมู่บ้าน 
 
 
 

รวมทั้งสิ้น 3 
 

หมู่บ้าน 

 

 

4. วัตถุประสงค์  
   เพ่ือให้ประชาชนในหมู่บ้านต้นแบบ  รู้สิทธิ รู้หน้าท่ี 
ของการเป็นพลเมืองดี ภายใต้การปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตย   สามารถเข้าถึงและรู้กลไกการบริหาร
ราชการ 
 

 

5. กิจกรรมหลัก 
1) .การอบรมให้ความรู้เรื่องรูส้ิทธิ รู้
หน้าท่ี ของการเป็นพลเมืองดีและรู้กลไก
การบริหารราชการ 
2) การติดตามประเมินผล 
3) การสรุป รายงานผลการด าเนินงาน 

6. งบประมำณ  
ไม่ใช้งบประมำณ 
 
งบประมำณ ไตรมำสท่ี 1 ไตรมำสท่ี 2 ไตรมำสท่ี 3 ไตรมำสท่ี 4 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

/    

รวมทั้งสิ้น     

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
-ชื่อ-สกุล..นายภัทรพงษ์  กิจเรณ ู
โทรศัพท์   042- 852150 
โทรสาร   042- 874192 

 
 

 

9. พื้นที่ด ำเนินกำร 
กศน.อ าเภอหนองหิน 

8.ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ  
1. ประชาชนในหมู่บ้านต้นแบบ 4 
หมู่บ้าน เข้ารับการอบรมตามหลักสูตร
และจบตามเกณฑ์และระยะเวลาท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
2.  ร้อยละ 80 ของประชาชนในหมู่บ้าน
ต้นแบบ  รู้สิทธิ รู้หน้าท่ี ของการเป็น
พลเมืองดี ภายใต้การปกครองระบอบ 

ประชาธิปไตย   สามารถเข้าถึงและรู้
กลไกการบริหารราชการ  

 

กศน.-กผ-02 
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1.โครงกำรไทยนิยม ยั่งยืน   ( โครงการชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน )  
 

2.สอดคล้องกับโครงกำรนโยบำยเร่งด่วนโครงกำรไทยนิยมยั่งยืน   ( ด้ำนควำมม่ันคง ) 
        ด้วยรัฐบาลภายใต้การน าของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เสนอหลักการการขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันท่ี..16..มกราคม 2561..
โดยก าหนดกรอบหลักการในการด าเนินการ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความยั่งยืน ตาม “โครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน” 10 เรื่อง คือ 

1. สัญญาประชาคมผูกใจไทยเป็นหนึ่ง 2. คนไทยไม่ท้ิงกัน 

3. ชุมชนอยู่ดีมีสุข   4. วิถีไทย วิถีพอเพียง 

5. รู้สิทธิ รู้หน้าท่ี รู้กฎหมาย  6. รู้กลไกการบริหารราชการ 

7. รู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม  8. รู้เท่าทันเทคโนโลยี 

9. ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด  10. งานภารกิจของทุกหน่วยงาน (Function) 

           ตามค าส่ังส านักนายกรัฐมนตรี ท่ี 21/2561..ลงวันท่ี 23..มกราคม 2561..ก าหนดให้มีคณะกรรมการ
ขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน 4 ระดับ คือ ระดับชาติ ระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร 
ระดับอ าเภอ/เขต และทีมขับเคล่ือนฯ ระดับต าบล เพื่อบูรณาการกลไกการขับเคล่ือนบูรณาการชุดความรู้จ านวน 10 
เรื่อง แผนงาน/โครงการ และงบประมาณลงไปในพื้นท่ีเป้าหมาย  

        ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอหนองหิน เป็นหน่วยงานในเขตพื้นท่ีระดับ
อ าเภอ  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอหนองหิน เป็นหน่วยงานท่ีมีส่วนร่วมในการ
ขับเคล่ือนและขยายผลเพิ่มเติม ในด้านท่ี 5. รู้สิทธิ รู้หน้าท่ี รู้กฎหมาย    และ 6. รู้กลไกการบริหารราชการ เพื่อให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามนโยบายเร่งด่วน จึงได้จัดท า  โครงการไทยนิยม ยั่งยืน   ( โครงการชุมชนต้นแบบตาม
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ) ดังกล่าว 

3.วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ประชาชน  รู้สิทธิ รู้หน้าท่ี ของการเป็นพลเมืองดี ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย 
2. เพื่อให้ประชาชน   สามารถเข้าถึงและรู้กลไกการบริหารราชการ  

 
5.เป้ำหมำย 
 เชิงปริมาณ 
  หมู่บ้านต้นแบบอ าเภอหนองหิน   จ านวน  3  หมู่บ้าน 
 เชิงคุณภาพ 

      ร้อยละ 80 ของประชาชนในหมู่บ้านต้นแบบ  รู้สิทธิ รู้หน้าท่ี ของการเป็นพลเมืองดี ภายใต้การปกครอง
ระบอบ ประชาธิปไตย   สามารถเข้าถึงและรู้กลไกการบริหารราชการ
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6.วิธีกำรด ำเนินกำร  

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
เป้าหมาย 

( Output )
ย่อยๆ 

พื้นท่ี
ด าเนินการ 

ระยะเวลา 
งบ 

ประมาณ 

1.การอบรมให้ความรู้
เรื่องรู้สิทธิ รู้หน้าท่ี 
ของการเป็นพลเมือง
ดีและรู้กลไกการ
บริหารราชการ 
 
 
 

1.เพื่อใหป้ระชาชนใน
หมู่บ้านต้นแบบ  รู้สิทธิ 
รู้หน้าท่ี ของการเป็น
พลเมืองดี ภายใต้การ
ปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตย   สามารถ
เข้าถึงและรู้กลไกการ
บริหารราชการ 
 

-หมู่บ้าน
ต้นแบบอ าเภอ
หนองหิน   
จ านวน  3  
หมู่บ้าน 
 
 

  3 หมู่บ้าน 
 
 
 
 
 
 

อ าเภอ 
หนองหิน 

ธ.ค. 2561  
 
 
 
 

 
7.วงเงินงบประมำณทั้งโครงกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
 

8.ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 - กศน.อ าเภอหนองหิน  
 

9 .เครือข่ำย 
 - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพืน้ท่ี 
 - ผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน 
 

10.โครงกำรที่เกี่ยวข้อง 
         - โครงส่งเสริมการจัดการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่าย 
 

11.ผลลัพธ ์
         ร้อยละ 80 ของประชาชนในหมู่บ้านต้นแบบ  รู้สิทธิ รู้หน้าท่ี ของการเป็นพลเมืองดี ภายใต้การปกครอง
ระบอบ ประชาธิปไตย   สามารถเข้าถึงและรู้กลไกการบริหารราชการ  
 
12.ตังชี้วัดผลส ำเร็จของโครงกำร 

ตัวชี้วัดผลผลิต 
ประชาชนในหมู่บ้านต้นแบบ 4 หมู่บ้าน เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรและจบตามเกณฑ์และระยะเวลาท่ี

สถานศึกษาก าหนด
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ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
         ร้อยละ 80 ของประชาชนในหมู่บ้านต้นแบบ  รู้สิทธิ รู้หน้าท่ี ของการเป็นพลเมืองดี ภายใต้การปกครอง
ระบอบ ประชาธิปไตย   สามารถเข้าถึงและรู้กลไกการบริหารราชการ  
 

13. กำรติดตำมประเมินโครงกำร 
         - แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

                                                    
 

ลงช่ือ...........................................ผู้เขียน/เสนอโครงการ  ลงช่ือ........................................ผู้เสนอโครงการ 
        (นายสิริพงษ์  อุดนอก)                                       (นางอริยาภรณ์  ทันชม) 
             ครู กศน.ต าบล                             ครู  กศน.ต าบล    
 
            ลงช่ือ........................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                  (นางดารุณี   ค ามา) 
                                                    ครู  กศน.ต าบล 

 
 
 
 

ลงช่ือ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                              (นางปภาดา  สิงห์สถิตย์) 

                           ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน 
 

 
ลงช่ือ..........................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                 (นางพลพธู   วรฉัตร) 
                                         ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอหนองหิน
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แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
ศูนยก์ำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอหนองหิน  จังหวัดเลย 

(จ ำแนกตำมโครงกำรรวม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

กศน.-กผ-02 

1.หน่วยงาน         ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอหนองหิน   

 2.สอดคล้อง ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 3  ยุทธศาสตร์ข้อที่ 2  และภารกิจต่อเน่ือง ข้อที่ 1/วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย I,In 

 3. ชื่องำน/โครงกำร โครงการบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล/สร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับต าบล 

                        (ขยายผลการอบรมหลักสูตรการค้าออนไลน์) 
 

 4. วัตถุประสงค์ :เพ่ือ 
1)พัฒนาทักษะการใช้ Social Media เพ่ือการ
จัดการเรียนการสอน ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
2) พัฒนาความรู้และทักษะด้าน Digital ให้กับครู
และบุคลากร กศน.ในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการ
จัดการเรียนการสอน 
3) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้าน Digital เพ่ือให้
ประชาชนมีความรู้ พ้ืนฐานด้านDigital และ
ความรู้เรื่องกฎหมายว่าด้วยการกระท าความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ ส าหรับการใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน รวมทั้งการพัฒนาและการเข้าสู่
อาชีพ 
4) สร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะพ้ืนฐาน
ให้กับประชาชน เกี่ยวกับการท าธุรกิจและการค้า
ออนไลน์ (พาณิชย์อิ เล็กทรอนิกส์ ) เ พ่ือร่วม
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล 
 

5. กิจกรรมหลัก 
1.1 อบบรมวิทยากรแกนน าครู ก 
1.2 ขยายผลการอบรมวิทยากรแกนน า ครู ข  
1.3 ขยายผลการอบรมวิทยากรแกนน า  ครู ค 
1.4 ขยายผลการอบรมประชาชน  2 
หลักสูตร  
1.5 ประเมินผู้เข้ารับการอบรม โดย ครู กศน.
ต าบลผู้อบรม(ครู ค) ติดตามผู้เข้าร่วมอบรม
ให้อยูใ่นกลุ่มศูนย์ผลิตภัณฑ์สินค้าออนไลน์ 
อย่างต่อเน่ือง 
1.6 ประกวดผู้ท าการค้าออนไลน์ดีเด่นใน
ระดับ กศน.อ าเภอ และ กศน.จังหวัด 
1.7 ติดตามประเมินผลและรายงานผลการ
ด าเนินงานผ่านระบบ DMIS 
 

7.เป้ำหมำย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จ านวน หน่วย 

1) ครู 
2) ประชาชนทั่วไป 
 

5 
60 

 

คน 
คน 
 

รวมทั้งสิ้น 65 คน 

 

 

6. งบประมำณ  รำยจ่ำยอื่นจ านวน  56,496บาท 
    งบประมำณ ไตรมำสท่ี 1 ไตรมำสท่ี 2 ไตรมำสท่ี 3 ไตรมำสท่ี 4 

งบรายจ่ายอ่ืน 
-หลักสูตรการตลาด
และการสร้างมูลค่า
ให้กับสินค้า 
-หลักสูตรการโปรโมท
สินค้า 

 
28,248 

 
 
 

  
 
 
 

28,248 

 

รวมทั้งสิ้น 28,248  28,248  

 

 
10. ผู้รับผิดชอบ 
ชื่อ-สกุล  นายสิริพงษ์ อุดนอก 
โทรศัพท์   042- 852150 
โทรสาร   042- 874192 

 
 

 

9. พื้นที่ด ำเนินกำร 
กศน.ต าบล  3 แห่ง 

8.ตัวชีวัดควำมส ำเร็จ  
1.จ านวนบุคลากรของหน่วยงานและ
สถานศึกษาได้รับการพัฒนา 
2. จ านวนผู้ผ่านการอบรม ตามหลักสูตรที่
ก าหนด 
3. ความเหมาะสมของหลักสูตรการพัฒนา 
4. ร้อยละของบุคลากรที่สามารถน าความรู้ไป
ใช้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
5.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ข้ึนไป 
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โครงกำร บูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล/สร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับต าบล 

(ขยายผลการอบรมหลักสูตรการค้าออนไลน์) 
ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดเลย 

 
1.ชื่อโครงกำร บูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล/สร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับต าบล 
                        (ขยายผลการอบรมหลักสูตรการค้าออนไลน์) 
  
2. สอดคล้องกับยุทธศำสตร์และจุดเน้นกำรด ำเนินงำน ส ำนักงำน กศน.  

นโยบำยเร่งด่วนเพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ 
ตามข้อส่ังการของรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 3  ยุทธศาสตร์ข้อท่ี 2  และภารกิจต่อเนื่อง ข้อท่ี 1/วาระการ

ขับเคล่ือนจังหวัดเลย I,In 

3. หลักกำรและเหตุผล  
 ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายขับเคล่ือนเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อให้เกิดการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน
ด้านนวัตกรรม การพัฒนาคน การให้บริการต่างๆ ของภาครัฐ รวมถึงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจการศึกษาสร้าง
สารสนเทศและองค์ความรู้ต่างๆ ให้เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของ 4 กระทรวงหลัก คือ กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงสาธารณสุข 
 ส านักงาน กศน. ในฐานะเป็นหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีส่งเสริมสนับสนุน การจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งเป็นภาพรวมของการศึกษาตลอดชีวิต จึงเป็นหน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายให้ด าเนินงานใน
ด้านของการสร้างเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชน เพื่อสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งของชุมชน ในการรองรับการ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและสังคมดิจิทัล 
 ในการนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและด าเนินงานในเรื่องการสร้างเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชน และสร้างความ
พร้อมของชุมชน ให้บรรลุตามนโยบาย และวัตถุประสงค์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ
หนองหิน จึงได้จัดโครงกำร บูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล/สร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับต าบล  (ขยายผลการ
อบรมหลักสูตรการค้าออนไลน์  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้น 
 
4.วัตถุประสงค์ 
 1)พัฒนาทักษะการใช้ Social Media เพื่อการจัดการเรียนการสอน ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2) พัฒนาความรู้และทักษะด้าน Digital ให้กับครูและบุคลากร กศน.ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียน
การสอน 

3) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้าน Digital เพื่อให้ประชาชนมีความรู้พื้นฐานด้านDigital และความรู้เรื่อง
กฎหมายว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ส าหรับการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน รวมท้ัง
การพัฒนาและการเข้าสู่อาชีพ
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 4) สร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะพื้นฐานให้กับประชาชน เกี่ยวกับการท าธุรกิจและการค้าออนไลน์ 
(พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) เพื่อร่วมขับเคล่ือนเศรษฐกิจดิจิทัล  
 
5.  เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน 
เชิงปริมำณ 

1)  ครู  5  คน 
2)  ประชาชนท่ัวไป  60  คน 

 
เชิงคุณภำพ 

ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาของหน่วยงานและสถานศึกษาได้รับการพัฒนา หลักสูตรการตลาดและ
สร้างมูลค่าให้กับสินค้า การส่งเสริมการขาย พร้อมท้ังขยายผลอบรบให้ประชาชนให้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการท า
ธุรกิจการค้าออนไลน์ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.
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6.  วิธีด ำเนินงำน 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย เป้ำหมำย พื้นที่ด ำเนินกำร ระยะเวลำ 
งบ 

ประมำณ 
ผู้รับผิดชอบ 

1. อบบรมวิทยากรแกนน าครู ก 
 

1)พัฒนาทักษะการใช้ Social Media 
เพ่ือการจัดการเรียนการสอน ของครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
2) พัฒนาความรู้และทักษะด้าน Digital 
ให้กับครูและบุคลากร กศน.ในการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

            

2.ขยายผลการอบรมวิทยากร
แกนน า ครู ข 

1.)พัฒนาทักษะการใช้ Social Media 
เพ่ือการจัดการเรียนการสอน ของครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
2) พัฒนาความรู้และทักษะด้าน Digital 
ให้กับครูและบคุลากร กศน.ในการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

บุคลากร  กศน.อ าเภอ
หนองหิน 

2 คน ครู กศน.ต าบลทุก
ต าบล 

ต.ค 2561 –  ก.ย. 2562       - กศน.อ าเภอ 
หนองหิน 

3. ขยายผลการอบรมวิทยากร
แกนน า  ครู ค 
 

1)พัฒนาทักษะการใช้ Social Media 
เพ่ือการจัดการเรียนการสอน ของครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
2) พัฒนาความรู้และทักษะด้าน Digital 
ให้กับครูและบคุลากร กศน.ในการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

บุคลากร  กศน.อ าเภอ
หนองหิน 

3 คน กศน.ต าบลทุกต าบล ต.ค 2561 –  ก.ย. 2562       - กศน.อ าเภอ 
หนองหิน 
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4.ขยายผลการอบรมประชาชน  
2 หลักสูตร  

-ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้าน Digital 
เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้พ้ืนฐานด้าน
Digital และความรู้เรื่องกฎหมายว่าด้วย
ก า ร ก ร ะ ท า ค ว า ม ผิ ด เ กี่ ย ว กั บ
คอมพิวเตอร์ ส าหรับการใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน รวมทั้งการพัฒนาและ
การเข้าสู่อาชีพ 
4) สร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะ
พ้ืนฐานให้กับประชาชน เกี่ยวกับการท า
ธุรกิจและการค้าออนไลน์ (พาณิช ย์
อิ เล็กทรอนิกส์ ) เ พ่ือร่วมขับเคลื่อน
เศรษฐกิจดิจิทัล 
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 

ประชาชนทั่วไป 60  คน กศน.ต าบลทุกต าบล ต.ค 2561 –  ก.ย. 2562 169,488 
บาท 

กศน.อ าเภอ 
หนองหิน 
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5.ประเมินผู้เข้ารับการอบรม 
โดย ครู กศน.ต าบล 
ผู้อบรม(ครู ค) ติดตามผู้เข้าร่วม
อบรมให้อยู่ในกลุ่ม ศูนย์
ผลิตภัณฑ์สินค้าออนไลน์ อย่าง
ต่อเน่ือง 
 

-ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้าน Digital 
เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้พ้ืนฐานด้าน
Digital และความรู้เรื่องกฎหมายว่าด้วย
ก า ร ก ร ะ ท า ค ว า ม ผิ ด เ กี่ ย ว กั บ
คอมพิวเตอร์ ส าหรับการใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน รวมทั้งการพัฒนาและ
การเข้าสู่อาชีพ 
4) สร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะ
พ้ืนฐานให้กับประชาชน เกี่ยวกับการท า
ธุรกิจและการค้าออนไลน์ (พาณิช ย์
อิ เล็กทรอนิกส์ ) เ พ่ือร่วมขับเคลื่อน
เศรษฐกิจดิจิทัล 
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 

ประชาชนทั่วไป 
อ าเภอหนองหิน 

60  คน กศน.ต าบลทุกต าบล ต.ค 2561 –  ก.ย. 2562       - กศน.อ าเภอ 
หนองหิน 

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

3) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้าน Digital 
เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้พ้ืนฐานด้าน
Digital และความรู้เรื่องกฎหมายว่าด้วย
ก า ร ก ร ะ ท า ค ว า ม ผิ ด เ กี่ ย ว กั บ
คอมพิวเตอร์ ส าหรับการใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน รวมทั้งการพัฒนาและ
การเข้าสู่อาชีพ 
4) สร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะ
พ้ืนฐานให้กับประชาชน เกี่ยวกับการท า
ธุรกิจและการค้าออนไลน์ (พาณิช ย์
อิ เล็กทรอนิกส์ ) เ พ่ือร่วมขับเคลื่อน
เศรษฐกิจดิจิทัล 
 

ประชาชนทั่วไป 
อ าเภอหนองหิน 

3 คน กศน.ต าบลทุกต าบล ต.ค 2561 –  ก.ย. 2562       - กศน.อ าเภอ 
หนองหิน 
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กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย เป้ำหมำย 

(คน) 

พื้นที่ด ำเนินกำร ระยะ 

เวลำ 

งบประมำณ

(บำท) 

1.ประชุมบุคลากร

รับทราบนโยบาย 

2.ประสานบุคลากร

รับผิดชอบ จัดท า

โครงการ / เสนอ/ 

อนุมัติ 

ชี้แจงรายละเอียด/วางแผนการ

ด าเนินงาน  

 

 

 

ครู บุคลากร  

 

13 คน 

 

กศน.อ.หนองหิน ต.ค 2561 –  

ก.ย. 2562 
 

2.  ติดต่อ/เตรียม

สถานที่  วัสดุ  สื่อ 

และอุปกรณ์ 

จัดเตรียมสถานที่/เตรียมเอกสารที่

ใช้ในโครงการ วัสดุ อุปกรณ ์

ครู กศน.ต าบล/
ครู ศรช.  ทั้ง   
3  ต าบล 

13 คน กศน.อ าเภอ

หนองหิน 

ต.ค 2561 –  

ก.ย. 2562 
 

3. ด าเนินการตาม

โครงการ 

 

1)พัฒนาทักษะการใช้ Social 
Media เพ่ือการจัดการเรียนการ
สอน ของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
2) พัฒนาความรู้และทักษะด้าน 
Digital ให้กับครูและบุคลากร 
กศน.ในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการ
จัดการเรียนการสอน 
3) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้าน 
Digital เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้
พ้ืนฐานด้านDigital และความรู้
เรื่องกฎหมายว่าด้วยการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
ส า ห รั บ ก า ร ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ใ น
ชีวิตประจ าวัน รวมทั้งการพัฒนา
และการเข้าสู่อาชีพ 
4) สร้างความรู้ความเข้าใจและ
ทักษะพ้ืนฐานให้กับประชาชน 
เกี่ยวกับการท าธุรกิจและการค้า
ออนไลน์ (พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) 
เพ่ือร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล 

ครู บุคลากร 

/วิทยากร 

 

ประชาชนใน

พ้ืนที่อ าเภอ

หนองหินทั้ง  6  

ต าบล 

13  คน 

 

 

48 คน 

 

 

 

 

ต าบลหนองหิน 
20  คน 
ต าบตาดข่า  
20 คน 
ต าบลปวนพุ   
20  คน 
 

 

 

 

ต.ค 2561 –  

ก.ย. 2562 

 

 

 

 

รวมเป็นเงิน

ทั้งสิ้น       

56,496 

บำท   

(-ห้ำหมื่น

หกพันสี่ร้อย

เก้ำสิบหก

บำทถ้วน-) 

4.วัดผลประเมินผล
ของโครงการ/ 

1. เพ่ือวัดระดับความรู้ความเข้าใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

เจ้าหน้าท่ีนิเทศ 

ครู บุคลากร  

12 คน 

 

กศน.อ.หนองหิน ต.ค 2561 –  
ก.ย. 2562 
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7. งบประมำณ 

 ใช้งบประมาณ  56,496 บำท (-ห้ำหมื่นหกพันสี่ร้อยเก้ำสิบหกบำทถ้วน-)     

8. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

กิจกรรมหลัก ไตรมำส 1 

ต.ค.-ธ.ค.60 

ไตรมำส 2 

ม.ค.–มี.ค.61 

ไตรมำส 3 

เม.ย.–มิ.ย.61 

ไตรมำส 4 

ก.ค.– ก.ย.61 

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

 

- 

 

- - 56,496 บำท

   (-ห้ำ

หมื่นหกพันสี่ร้อย

เก้ำสิบหกบำท

ถ้วน-) 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 - นายสิริพงษ์  อุดนอก 
10.  สถำนที่ด ำเนินกำร 
 กศน.ต าบลทุกต าบล 
11. เครือข่ำย   
 1.องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
 2.ผู้น าชุมชน/อาสาสมัคร 
12. โครงกำรที่เกี่ยวข้อง 
 โครงการจัดการศึกษาต่อเนื่องทุกโครงการ 
 
13.  ผลลัพธ์ (Outcome) 

  

กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ ในการสร้างมูลค่าให้กับสินค้า การส่งเสริมการขาย พร้อมท้ังขยายผลอบรบให้
ประชาชนให้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการท าธุรกิจการค้าออนไลน์ เพื่อใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจ าวันรวมท้ังการ
พัฒนาเข้าสู่อาชีพได้ 
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14.  ดัชนีชี้วัดผลส ำเร็จของโครงกำร 

1.ตัวชี้วัดผลผลิต (OUTPUT) 
- ประชาชนท่ัวไป         จ านวน   60  คน        

2.ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ( OUTCOMES) 
 ร้อยละ 80 ของ ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนา มีความรู้ความเข้าใจตามหลักสูตรและ เห็น

ความส าคัญในการท าธุรกิจการค้าออนไลน์  

15.  กำรติดตำมและประเมินโครงกำร 
 1. แบบประเมินความพึงพอใจ 

 2. ติดตาม/ประเมินผลกิจกรรม/โครงการ 

 3. รายงานสรุปผลกิจกรรม/โครงการ 

 
ลงช่ือ...........................................ผู้เขียน/เสนอโครงการ  ลงช่ือ........................................ผู้เสนอโครงการ 
          (นายสิริพงษ์  อุดนอก)                                     (นางอริยาภรณ์  ทันชม) 
              ครู กศน.ต าบล                   ครู  กศน.ต าบล    
 
            ลงช่ือ........................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                  (นางดารุณี   ค ามา) 
                                                    ครู  กศน.ต าบล 

 
 

ลงช่ือ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                (นางปภาดา  สิงห์สถิตย์) 

                             ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน 
 

 

ลงช่ือ..........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                   (นางพลพธู   วรฉัตร) 
                                          ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอหนองหิน 
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                                                  แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
ศูนยก์ำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอหนองหิน  จังหวัดเลย 

(จ ำแนกตำมโครงกำรรวม) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1.หน่วยงาน         �กศน.อ าเภอหนองหิน 

 2.สอดคล้อง ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศกึษาธิการ ข้อ 4,5  ยุทธศาสตร์ข้อที่ 1 ,3, 4 และภารกิจต่อเน่ือง ข้อที่ 1  

 3. ชื่องำน/โครงกำร  ส่งเสริมสุขภาวะอนามัยของประชาชนในชุมชน 

 7.เป้ำหมำย 
ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จ านวน หน่วย 

นักศึกษา กศน.และ
ประชาชน 

150 คน 

รวมทั้งสิ้น 150 คน 

 

 

4. วัตถุประสงค์ :เพ่ือ 
1)เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษา กศน. และประชาชน มี
ความรู้ ความเข้าใจสุขภาวะอนามัย    
2)  เพ่ือให้นักศึกษา กศน. และประชาชน ได้มี
สุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดี 
 

5. กิจกรรมหลัก 
1) ให้ความรู้เก่ียวกับสุขภาวะอนามัยกับ
กลุ่มเป้าหมาย 
2) ออกตรวจเย่ียมบ้านนักศึกษา กศน./
ประชาชน 
3) จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสุขภาวะอนามัย
ของประชาชนในชุมชน 
 
6. งบประมำณ  
ผลผลิตที่  5    จ านวน  -  บาท 

งบประมำณ ไตรมำสท่ี 1 ไตรมำสท่ี 2 ไตรมำสท่ี 3 ไตรมำสท่ี 4 
กศน.ต าบล 3 แห่ง --_ -_ -_ -_ 

     

     

     

รวมทั้งสิ้น -_ -_ -_ -_ 

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ชื่อ-สกุล   นางปภาดา  สิงห์สถิต 
             นางอริยาภรณ์  ทันชม 
             นายสิริพงษ์  อุดนอก 
             นางดารุณี  ค ามา 
  นายภัทรพงษ์  กิจเรณู 
  นายพิชิต  มูลชมภู 
โทรศัพท์   042- 852150 
โทรสาร   042- 874192 

 
 

 

9. พื้นที่ด ำเนินกำร 
        กศน.ต าบล  3   แห่ง 

8.ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ  
1.จ านวนบุคลากรของหน่วยงานและ
สถานศึกษาได้รับการพัฒนา 
2. จ านวนผู้ผ่านการอบรม ตามหลักสูตร
ที่ก าหนด 
3. ความเหมาะสมของหลักสูตร 
4. ร้อยละของผู้รับการอบรม ท่ีสามารถ
น าความรู้ไปใช้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
5.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ข้ึนไป 
 

กศน.-กผ-02 
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โครงกำรส่งเสริมสุขภำวะอนำมัยของประชำชนในชุมชน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอหนองหิน 
................................................................................... 

1. ช่ือโครงกำร : ส่งเสริมสุขภาวะอนามัยของประชาชนในชุมชนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2. สอดคล้อง   ตามข้อส่ังการรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการ  ข้อ 4,5   
3. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคนให้มีคุณภำพ 
          ข้อท่ี 1,3,4 และภารกิจต่อเนื่องข้อท่ี  1 
3. หลักกำรและเหตุผล 
  ด้วย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์) ได้มอบนโยบาย ให้ส านักงาน 
กศน. เมื่อวันท่ี 2 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 ส านักงาน กศน. ให้ด าเนินงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาวะ
อนามัย ของประชาชนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจท่ีถูกต้องในการดูแลสุขภาวะอนามัย
ของ ตนเอง ครอบครัว และชุมชนให้มีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง ซึ่ง ครู กศน. จะเข้าไปช่วยประสานงานร่วมกับ
โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ และเจ้าหน้าท่ี อสม. ในระดับหมู่บ้าน หรือการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
ให้กับประชาชน ในพื้นท่ี  ส านักงาน กศน. จึงได้จัดท าแนวทางการด าเนินงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาวะอนามัย
ในชุมชน และ กรอบคู่มือการส่งเสริมการดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในพื้นท่ี โดยกลุ่มพัฒนาการศึกษา
นอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัย  เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการจัดกิจกรรมการด าเนินงานการขับเคล่ือนการ
ส่งเสริมการดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในพื้นท่ีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน   

 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอหนองหิน  จึงได้จัดส่งเสริมสุขภาวะอนามัย
ของประชาชนในชุมชน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562  ใหน้ักศึกษา  กศน. และประชาชนมีความรู้  ความเข้าใจสุข
ภาวะอนามัย  มีสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตท่ีดี 
4. วัตถุประสงค์ 
 4.1  เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา กศน. และประชาชน  มีความรู้  ความเข้าใจสุขภาวะอนามัย 
 4.2   เพื่อให้นักศึกษา กศน. และประชาชน  มีสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตท่ีดี 
5. กลุ่มเป้ำหมำย 
 นักศึกษา กศน. และประชาชน    จ านวน     150   คน 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 วันท่ี 3 ธันวาคม 2561 – 10 กันยายน พ.ศ. 2562  
7. สถำนที่จัดกิจกรรม 
 กศน.ต าบลหนองหิน 
 กศน.ต าบลปวนพุ 
 กศน.ต าบลตาดข่า 
 
 



135 
 

 

8. วิธีกำรด ำเนินงำน 
1. ประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตการด าเนินงาน 
2. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
3. ด าเนินการตามแผนงาน 
4. ติดตามผลและประเมินผลระหว่างการด าเนินงาน 
5. ประเมินผลหลังส้ินสุดโครงการ 
6. สรุปผลการด าเนินงาน 
รำยละเอียดของกิจกรรม 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ 
กลุ่ม 

เป้ำหมำย 
เป้ำหมำย 

พื้นที่
ด ำเนินกำร 

ระยะ 
เวลำ 

งบประมำณ 

1. ประชุม
วางแผนการ
ด าเนินงาน 

เพื่อเตรียมความพร้อมของ
บุคลากรและวางแผนการ
ด าเนินงานโครงการ 

บุคลากร กศน.
อ าเภอหนองหิน  

12 คน กศน.อ าเภอ
หนองหิน 

26 พ.ย.
2561 

- 

2. จัดท าโครงการ
และขออนุมัติ 

เพื่อจัดท าโครงการและขอ
อนุมัติงบประมาณในการ
ด าเนินงาน 

จนท.กลุ่มงาน
การศึกษา
ต่อเนื่อง 

2 คน กศน.อ าเภอ
หนองหิน 

28 พ.ย. 
2561 

_ 

3. ด าเนินงานตาม
โครงการ ดังนี ้
ส่งเสริมสุขภาวะ
อนามัยของ
ประชาชนใน
ชุมชน 
ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2561 
 

1.  เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา 
กศน. และประชาชน   
มีความรู้  ความเข้าใจสุข
ภาวะอนามัย 
2.   เพื่อให้นักศึกษา กศน. 
และประชาชน   
มีสุขภาพจิตและคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 
 

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

1คน 
 
 

13 คน 
 

 
150 คน 

 

- กศน.
ต าบลหนอง
หิน 
- กศน.
ต าบลปวนพุ 
- กศน.
ต าบลตาด
ข่า 

 

3 ธ.ค.2561 
–  

10 ก.ย. 62 

- 

4.สรุปผลการ
ด าเนินงาน /
ประเมินผล 

เพื่อสรุปผลและน าผลการ
ด าเนินงานโครงการมา
พัฒนา/ปรงัปรุง  หาทาง
แก้ไขปัญหาและ รายงาน
ผลการด าเนินงานต่อ
ผู้เกี่ยวข้อง 

เจ้าหน้าท่ีกลุ่ม
งานการศึกษา

ต่อเนื่อง   

2  คน กศน.อ าเภอ
หนองหิน 

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

_ 

9.งบประมำณ - 
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10. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

กิจกรรมหลัก ไตรมำส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 61 

ไตรมำส 2 
 (ม.ค.-มี.ค.) 62 

ไตรมำส 3  
(เม.ย.-มิ.ย.) 62 

ไตรมำส 4  
 (ก.ค.-ก.ย.) 62 

 - ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาวะ
อนามัยกับกลุ่มเป้าหมาย 
 - ออกตรวจเย่ียมบ้านนักศึกษา 
กศน. และประชาชน 
 - จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาวะ
อนามัยของประชาชนในชุมชน 
 

 
 

 
 

 

 
           

 

          
 
 
        

 
 
 
 
 
 

 
11. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 นางปภาดา  สิงห์สถิตย์ 
 นางอริยาภรณ์  ทันชม 
 นางดารุณี   ค ามา 
 นายสิริพงษ์  อุดนอก 
 นายพิชิต  มูลชมภู 
 นายภัทรพงษ์  กิจเรณู 
 
12. เครือข่ำย 

โรงพยาบาลหนองหิน 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ ต าบลหนองหิน 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองหิน 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปวนพุ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตาดข่า 

 
13. โครงกำรที่เกี่ยวช้อง 
- 
 
14. ผลลัพธ์ 
 14.1  นักศึกษา กศน. และประชาชน  มคีวามรู้  ความเข้าใจสุขภาวะอนามัย 
 14.2   นักศึกษา กศน. และประชาชน  มีสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตท่ีดี 
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15. ดัชนีวัดผลส ำเร็จของโครงกำร 

ตัวชี้วัดผลผลิต (Outputs) 
นักศึกษา กศน. และประชาชน  เข้าร่วมโครงการและผ่านการอบรมตามโครงการ ระยะเวลาท่ีสถานศึกษา

ก าหนด 
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes)  

          ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้  ความเข้าใจสุขภาวะอนามัย  มีสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตท่ีดี 
16. กำรติดตำมประเมินผลโครงกำร 
แบบประเมินโครงการ 
 
                                                
 
 
   ลงช่ือ...........................................ผู้เขียน/เสนอโครงการ  ลงช่ือ........................................ผู้เสนอโครงการ 
          (นายสิริพงษ์  อุดนอก)                                        (นางอริยาภรณ์  ทันชม) 
               ครู กศน.ต าบล                      ครู  กศน.ต าบล    
 
             

ลงช่ือ........................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                     (นางดารุณี   ค ามา) 
                                                       ครู  กศน.ต าบล 

 
 

ลงช่ือ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                (นางปภาดา  สิงห์สถิตย์) 

                               ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน 
 
 

                                                    ผู้อนุมัติโครงกำร 
 
 

ลงช่ือ..........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                    (นางพลพธู   วรฉัตร) 
                                           ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอหนองหิน 
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แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
ศูนยก์ำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอหนองหิน  จังหวัดเลย 

(จ ำแนกตำมโครงกำรรวม) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

1.หน่วยงาน         �ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอหนองหิน   

 2.สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ข้อที่  3,4 และภารกิจต่อเน่ือง ข้อที่ 1 /วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย T,A,L 

 3. ชื่องำน/โครงกำรตามหลักสูตร Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer 
 
 7.เป้ำหมำย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จ านวน หน่วย 

1) ครู 
2) ประชาชนทั่วไป 
 

11 
30 

 

คน 
คน 
 

รวมทั้งสิ้น 41 คน 

 

 

8.ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ  
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

เรียนรู้ตามหลักสูตร Smart ONIE เพื่อสร้าง 

Smart Farmerได้อย่างสอดคล้องกับบริบทของ

ผู้เรียน 

4.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 

 

4. วัตถุประสงค์ : เพื่อ 

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้าน
เกษตรกรรมท่ีเหมาะกับบริบทของพื้นท่ีและความ
ต้องการของชุมชนรวมท้ังการเพิ่มมูลค่าสินค้า
ทางการเกษตรและสร้างช่องทางการจ าหน่าย
สินค้าผ่านช่องทางต่างๆ โดยตระหนักถึง
คุณภาพของผลผลิตความปลอดภัย 
ต่อระบบนิเวศน์ ชุมชน และผู้บริโภค 
 

5. กิจกรรมหลัก 

1)ส่งเสริมให้ครูมีทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ด้านเกษตรกรรมท่ีเหมาะกับ
บริบทของพื้นท่ีและความต้องการ
ของชุมชน 

2) จัดให้ประชาชนได้รับการอบรม
ตามหลักสูตร Smart ONIE เพือ่
สร้าง Smart Farmer 
 
 

6. งบประมำณ งบรำยจ่ำยอื่น จ านวน  45,600  บาท 
 

งบประมำณ ไตรมำสท่ี 1 ไตรมำสท่ี 2 ไตรมำสท่ี 3 ไตรมำสท่ี 4 
งบรายจ่ายอ่ืน - 45,600 - - 

รวมทั้งสิ้น  45,600 - - 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
-ชื่อ-สกุล  นางอริยาภรณ์  ทันชม 
โทรศัพท์   042-852150 
โทรสาร   042- 874192 

 
 

 

9. พื้นที่ด ำเนินกำร 
กศน.ต าบล  3  แห่ง 

กศน.-กผ-02 

กศน.-กผ.-02 
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โครงกำร Smart ONIE เพือ่สร้ำง Smart Farmer  

ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอหนองหิน 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

1.ชื่อโครงกำร  :  โครงกำร Smart ONIE เพื่อสร้ำง Smart Farmer  

2. ตอบสนองนโยบำยและจุดเนน้กำรด ำเนินงำนส ำนักงำน กศน.ประจ ำปีงบประมำณ 2562 

      นโยบำยเร่งด่วนเพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ 

ข้อที่ 2. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันของประเทศ 

2.1 ขับเคล่ือน กศน. สู่ “Smart ONIE” ในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่เสริมสร้างศักยภาพของ
ประชาชนให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 

3.หลักกำรเหตุผล 
 นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) มีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกร โดยช้ีน าเกษตรกรไทยต้องเป็น 

“Smart Farmer” คือ ต้องน าความรู้ หลักวิชาการ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เข้ามาช่วยในการท าเกษตรโดยต้องท าให้

น้อยลง ได้ผลผลิตมากขึ้น ใช้พื้นท่ีให้น้อยลง ใช้น้ าให้น้อยลง ผลผลิตเพิ่มข้ึน 

 ส านักงาน กศน. จึงได้จัดท าโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้

ประชาชนได้พัฒนาความรู้ด้านการเกษตร และยกระดับเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้

ประชาชนได้พัฒนาความรู้ด้านการเกษตร และยกระดับเกษตรกรให้เป็น Smart farmer ตามความเหมาะสมกับบริบท 

และความต้องการของท้องถิ่น/ชุมชน ผ่านวิธีการ และกระบวนการท่ีหลากหลาย  

ท้ังนี้ศูนย์การศึกษาศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอหนองหิน เป็นสถานศึกษาในสังกัด ส างาน 

กศน.จึงได้ตอบสนองต่อนโยบายดังกล่าว ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 ตามโครงการ Smart 

ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer จึงได้ด าเนินการโครงการนี้ขึ้น  

4.วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการเป็น Smart Farmer 

2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการท าการเกษตร ตามความเหมาะสมของพื้นท่ีและ

เห็นช่องทาง หรือการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร 

3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนท่ีผ่านการอบรม สามารถยกระดับเป็น Smart Farmer ของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ 

5.กลุ่มเป้ำหมำย 

 เชิงปริมำณ 

    ประชาชนในพื้นท่ีอ าเภอหนองหิน  จ านวน  30 คน  
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เชิงคุณภำพ 

  ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการเป็น Smart Farmer มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการท า

การเกษตร ตามความเหมาะสมของพื้นท่ีและเห็นช่องทาง หรือการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร และประชาชนท่ีผ่านการ

อบรม สามารถยกระดับเป็น Smart Farmer ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

6.วิธีกำรด ำเนินกำร 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
เป้าหมาย 

( Output )
ย่อยๆ 

พื้นท่ี
ด าเนินการ 

ระยะเวลา 
งบ 

ประมาณ 

1) ส่งเสริมให้ครูมี
ทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมในการ
จัดกระบวนการ
เรียนรู้ด้าน
เกษตรกรรมท่ีเหมาะ
กับบริบทของพื้นท่ี
และความต้องการของ
ชุมชน 

2) จัดใหป้ระชาชน
ได้รับการอบรมตาม
หลักสูตร Smart 
ONIE เพื่อสร้าง 
Smart Farmer 
 
 
 
 
 
 

1.เพื่อ 

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
นวัตกรรมในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ด้าน
เกษตรกรรมท่ีเหมาะกับ
บริบทของพื้นท่ีและความ
ต้องการของชุมชนรวมท้ัง
การเพิ่มมูลค่าสินค้าทาง
การเกษตรและสร้างช่อง
ทางการจ าหน่ายสินค้า
ผ่านช่องทางต่างๆ โดย
ตระหนักถึงคุณภาพของ
ผลผลิตความปลอดภัย 
ต่อระบบนิเวศน์ ชุมชน 
และผู้บริโภค 
 

 
 

-กลุ่ม
ประชาชน
ท่ัวไปในเขต
พื้นท่ีอ าเภอ
หนองหิน 
 
 
 
 

  30 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ าเภอ 
หนองหิน 

ม.ค. - ก.ย.
2562 

45,600 
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7.วงเงินงบประมาณท้ังโครงการ 
 ใช้งบประมาณแผนงาน : บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง 
Smart Farmer งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer   รหัสงบประมาณ
2000217053700001  จ านวนเงินท้ังส้ิน  85,120  บาท  
 
8.แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

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
ด้านเกษตรกรรมท่ี
เหมาะกับบริบทของ
พื้นท่ีและความ
ต้องการของชุมชน 

2) จัดใหป้ระชาชน
ได้รับการอบรมตาม
หลักสูตร Smart 
ONIE เพื่อสร้าง 
Smart Farmer 
 
 

- 
 

45,060 
 

- 
 

- 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 นางปภาดา  สิงห์สถิตย์ 
 นางอริยาภรณ์  ทันชม 
 นางดารุณี   ค ามา 
 นายสิริพงษ์  อุดนอก 
 นายพิชิต  มูลชมภู 
 นายภัทรพงษ์  กิจเรณู   
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10. เครือข่ำย/หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 

 1. ผู้น าชุมชน  
 2.ส านักงานเกษตรอ าเภอหนองหิน 
 3.ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหนองหิน 
11. โครงกำร/กิจกรรมที่เก่ียวข้อง 

 1.โครงการพัฒนาสังคมและชุมชน 

 2.โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ 
             ตามศาสตร์พระราชา  
12.  ผลลัพธ์ 

 กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ ความเข้าใจในการเป็น Smart Farmer มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการท าการเกษตร 

ตามความเหมาะสมของพื้นท่ีและเห็นช่องทาง หรือการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร  และประชาชนท่ีผ่านการอบรม 

สามารถยกระดับเป็น  Smart Farmer ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

13. ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร 

ตัวชี้วัดผลผลิต 

 เชิงปริมาณ   

                    1.ร้อยละ 85 ผู้เข้าร่วมโครงการมีผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

เชิงคุณภาพ   

2.ร้อยละ 85  ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ ใน ระดับดี ขึ้นไป 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 

ร้อยละ 85 มีความรู้ ความเข้าใจในการเป็น Smart Farmer มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการท า

การเกษตร ตามความเหมาะสมของพื้นท่ีและเห็นช่องทาง หรือการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร และประชาชนท่ี

ผ่านการอบรม สามารถยกระดับเป็น Smart Farmer ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

14. กำรประเมินผลโครงกำร 

   -แบบประเมินความพึงพอใจ 

   -แบบทดสอบความรู้โดยใช้แบบทดสอบความรู้ 

   -แบบติดตามผู้จบหลักสูตร 

   -แบบประเมินทักษะโดยใช้แบบสังเกต 
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ลงช่ือ...........................................ผู้เขียน/เสนอโครงการ  ลงช่ือ........................................ผู้เสนอโครงการ 
         (นายสิริพงษ์  อุดนอก)                                      (นางอริยาภรณ์  ทันชม) 
             ครู กศน.ต าบล                              ครู  กศน.ต าบล  
   
 
            ลงช่ือ........................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                  (นางดารุณี   ค ามา) 
                                                     ครู  กศน.ต าบล 

 
 

ลงช่ือ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                (นางปภาดา  สิงห์สถิตย์) 

                            ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน 
 

 
ลงช่ือ..........................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                    (นางพลพธู   วรฉัตร) 
                                           ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอหนองหิน 
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แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

ศูนยก์ำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอหนองหิน  จังหวัดเลย 
(จ ำแนกตำมโครงกำรรวม) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

1.หน่วยงาน         �ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอหนองหิน 

 2.สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ข้อที่  2และภารกิจต่อเน่ือง ข้อที่ 6 /วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย T,L,E 

 3. ชื่องำน/โครงกำร  โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารด้านอาชีพ 
 
 7.เป้ำหมำย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จ านวน หน่วย 

1) ครู 
2) ประชาชนทั่วไป 
 

11 
80 

 

คน 
คน 
 

รวมทั้งสิ้น 91 คน 

 

 

4. วัตถุประสงค์ :เพื่อ 

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

2)จัดให้ประชาชนได้รับการอบรมตาม
หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารด้าน
อาชีพ (ระยะส้ัน)ส าหรับประชาชนในศูนย์
อาเซียนศึกษากศน. 
3) ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการอบรม
ตามหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารด้าน
อาชีพ (ระยะส้ัน) มีความรู้ในการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินชีวิตได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. กิจกรรมหลัก 

1)พัฒนาความรู้ความสามารถ 
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของครู
และบุคลากร 

2) จัดให้ประชาชนได้รับการอบรม
ตามหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อ
การส่ือสารด้านอาชีพ (ระยะส้ัน) 
 
 6. งบประมำณ งบรำยจ่ำยอื่น จ านวน  96,000  บาท 

งบประมำณ ไตรมำสท่ี 1 ไตรมำสท่ี 2 ไตรมำสท่ี 3 ไตรมำสท่ี 4 
งบรายจ่ายอ่ืน  48,000 48,000  

รวมทั้งสิ้น  48,000 48,000  

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
-ชื่อ-สกุล  นายภัทรพงษ์  กิจเรณ ู
โทรศัพท์   042- 852150 
โทรสาร   042- 874192 

 
 

 

9. พื้นที่ด ำเนินกำร 
กศน.ต าบล 3  แห่ง 

8.ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ  
1.จ านวนประชาชนได้รับการอบรมตาม
หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ 
(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 
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โครงกำรอบรมภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร 

1. ชื่อโครงกำร อบรมภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร 

2.  ควำมสอดคล้องกับนโยบำย 

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

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 3.2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

2.2 จุดเน้นเชิงนโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรและยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร  

ยุทธศาสตร์ที่ 4.ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอด

ชีวิต 

2.3 นโยบำยและจุดเน้นกำรด ำเนนิงำน ส ำนักงำน กศน. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 นโยบำย

เร่งด่วนเพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศ 

 1. ขับเคล่ือน กศน. สู่ “Smart ONIE” ในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่เสริมสร้างศักยภาพของประชาชน

ให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 

1.1 พัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของครูและบุคลากร และขยายผลไป

ยังการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของประชาชนในรูปแบบต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม เช่น Boct Camp หลักสูตร

ภาษาอังกฤษ การจัดหลักสูตรภาษาเพื่ออาชีพ 

ภำรกิจต่อเนื่อง 

1. ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 

1.2 กำรศึกษำต่อเนื่อง 

1) จัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานท าอย่างยั่งยืน โดยให้ความส าคัญการจัด 

การศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานท า และอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียนและศักยภาพของแต่ละพื้นท่ี 
 

3. หลักกำรและเหตุผล 

 ปัจจุบันภาษาอังกฤษมีความจ าเป็นต่อการติดต่อส่ือสารในโลกแห่งข้อมูลข่าวสารซึ่งมีความเจริญก้าวหน้าและ

พัฒนาอย่างรวดเร็วท าให้การส่ือสารผ่านช่องทางต่างๆ สามารถท าได้อย่างง่ายดายโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่ือกลาง 

ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพในการติดต่อส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษ จึงมีความส าคัญต่อบุคลากรภายในหน่วยงาน และ

ประชาชน เพื่อให้ก้าวทันต่อการเปล่ียนแปลงของประชาชนโลกและเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้ประชาชนมีความพร้อมใน

การพัฒนาขีดความสามารถทางด้านทักษะภาษาอังกฤษในระดับท่ีสามารถติดต่อส่ือสารเพื่อการประกอบอาชีพได้ 
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 ท้ังนี้ จากการอ้างอิงตามกฎบัตรอาเซียนมาตราท่ี 34 ระบุให้ใช้ภาษาท างานของอาเซียนคือ ภาษาอังกฤษ 

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

ภาษาอังกฤษมากขึ้น นอกเหนือจากการใช้ภาษาประจ าชาติหรือภาษาประจ าท้องถิ่นของตนเอง จึงเป็นส่ิงท่ีน่าเป็นห่วง

คือ ปัญหาในเรื่องทักษะทางภาษาต่างประเทศของคนไทยจากผลส ารวจของส านักต่างๆ ล้วนแต่ช้ีชัดตรงกันว่า 

“ภาษาอังกฤษ” ของเราสู้เพื่อนบ้านในอาเซียนไมไ่ด้และอยู่ใน “ระดับต่อมาก” โดยหากมองไปท่ีพื้นฐานทางภาษาใน

บรรดาทักษะท้ัง 4 ด้านผู้เรียนชาวไทยโดยมากจะมีปัญญาด้านการพูดและการฟัง อันเป็นทักษะพืน้ฐานในการส่ือสาร

ระหว่างกัน 

 กศน.อ าเภอหนองหิน  จึงเห็นความส าคัญในการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารด้านอาชีพการค้าขาย/การ

ท่องเท่ียว/การเกษตรให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี ดังนั้น จึงได้ท าโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร  เพื่อฝึกอบรม

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ให้กับประชาชนในพื้นท่ีของ กศน.อ าเภอภูกระดึง และเพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายท่ี

ผ่านการอบรมตามโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร สามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ

และด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 

4. วัตถุประสงค์ 

 4.1 เพื่อฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารด้านอาชีพการค้าขาย การท่องเท่ียว และการเกษตร ให้กับ

ประชาชนในพื้นท่ี 

  4.2 เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการอบรมตามโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารด้านอาชีพการ

ค้าขาย/การท่องเท่ียวและการเกษตร สามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ และด าเนิน

ชีวิตประจ าวันได้ 

5. เป้ำหมำย 

 5.1 เชิงปริมำณ 

  ประชาชนท่ัวไป อ าเภอหนองหิน   จ านวนท้ังส้ิน  80  คน 

 5.2 เชิงคุณภำพ 

  ประชาชนกลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการอบรมตามโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารด้านอาชีพการ

ค้าขาย สามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ และด าเนินชีวิตประจ าวันได้
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6.วิธีด าเนินงาน  

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้ำหมำย เป้ำหมำย พื้นที่ด ำเนินกำร ระยะเวลำ งบประมำณ 

6.1 ประชุมวางแผน 1.เพื่อก าหนดจุดเน้นการด าเนินงานและวางแผนส่งเสริม

สนับสนุนการติดตามประเมินผลและการรายงานเพื่อแต่งต้ัง

คณะท างาน 

บุคลกร กศน.

อ าเภอ 

จ านวน 

13 คน 

กศน.อ าเภอ 

หนองหิน 

 - 

6.2 เสนอโครงการเพื่อ

อนุมัติ/ยืมเงินงบประมาณ 

2. เพื่อเสนอของบประมาณและขออนุญาตผู้มีอ านาจลงนาม

อนุมัติโครงการ 

เจ้าหน้าท่ี

แผนงานและ

โครงการ 

จ านวน  

2 คน 

กศน.อ าเภอ 

หนองหิน 

  

6.3 จัดโครงการกิจกรรม

ด าเนินการจัดฝึกอบรม

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ด้านอาชีพการค้าขายให้กับ

ประชาชนในพื้นท่ีร่วมกับภาคี

เครือข่ายท้ังหน่วยงานภาครัฐ

และเอกชน 

1.เพื่อฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพการ

ค้าขายให้กับประชาชนในพื้นท่ี  

2.เพื่อฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพการ

ท่องเท่ียวให้กับประชาชนในพื้นท่ี  

3.เพื่อฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านเกษตร 

ให้กับประชาชนใน 

4.เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้ามายท่ีผ่านการอบรมตาม

โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสามารถน าความรู้ที่

ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ และด าเนิน

ชีวิตประจ าวันได้ 

1.ประชาชน

อ าเภอหนอง

หิน  

 

 

 

จ านวน  

80 คน 

 

อ าเภอหนองหิน   แผนงาน บูรณาการยกระดับ

คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้

มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง 

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา

และการเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรม

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้าน

อาชีพ งบรายจ่ายอื่น รหัส

งบประมาณ 2000232042700061

แหล่งของเงิน 6211500 จ านวน 

96,000าท 

6.4 สรุปประเมินผลและ

รายงานผลการด าเนินงาน 

1.เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการจัดอบรมพร้อมท้ัง

รายงานผลการจัดเพื่อเป็นแนวทางในการจัดอบรมครั้งต่อไป 

เจ้าหน้าท่ี

เกี่ยวข้อง 

จ านวน 13 

คน 
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7.วงเงินงบประมำณทั้งโครงกำร 

 แผนงาน : บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ใหม้ีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง  โครงการ

ขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารด้านอาชีพ งบ

รายจ่ายอื่น รหัสงบประมาณ 2000232042700061 แหล่งของเงิน 6211500 จ านวน 96,000 บาท (เก้าหมื่น

หกพันบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารอาชีพ จ านวน 3 กลุ่ม 

 หมายเหตุ ทุกรายการถัวเฉล่ียจ่ายตามท่ีจ่ายจริง 

8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โครงการกิจกรรม

ด าเนินการจัด

ฝึกอบรมภาษาอังกฤษ

เพื่อการสื่อสารด้าน

อาชีพการค้าขาย

ให้กับประชาชนใน

พื้นท่ีร่วมกับภาคี

เครือข่ายท้ังหน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชน 

48,000 บาท  - - 48,000 บาท 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 9.1 ครู กศน.ต าบล 

 9.2 ครู ศรช 

10.เครือข่าย 

 10.1 โรงเรียนชุมชนหนองหนิ 

 10.2 ผู้น าชุมชน 

 10.3 คณะกรรมการสถานศึกษา 

11. โครงกำรที่เกี่ยวข้อง 

 โครงการจัดการศึกษาต่อเนื่อง 
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12. ผลลัพธ ์

 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการอบรมตามโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารอาชีพด้านค้าขาย/

การท่องเท่ียวและการเกษตร มีความรู้ในการส่ือสารภาษาอังกฤษ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ

ประกอบอาชีพ และด าเนินชีวิตประจ าวันได้เป็นอย่างดี 
 

1.3 ตัวชี้วัดผลส ำเร็จโครงกำร 

 13.1 ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 

  ประชาชนอ าเภอหนองหิน มีความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารอาชีพด้านค้าขาย/การ

ท่องเท่ียวและการเกษตร จ านวนท้ังส้ิน 90 คน 

 13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)  

  ประชาชนกลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการอบรมตามโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารอาชีพด้าน

ค้าขาย/การท่องเท่ียวและการเกษตรสามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ และด าเนิน

ชีวิตประจ าวันได้ 

13. กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร 

 13.1 สังเกตพฤติกรรมผู้เข้าร่วมการอบรม 

 13.2 แบบประเมินความพึงพอใจการอบรม 
 

ลงช่ือ...........................................ผู้เขียน/เสนอโครงการ  ลงช่ือ........................................ผู้เสนอโครงการ 
        (นายสิริพงษ์  อุดนอก)                                       (นางอริยาภรณ์  ทันชม) 
             ครู กศน.ต าบล                              ครู  กศน.ต าบล  
   
            ลงช่ือ........................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                  (นางดารุณี   ค ามา) 
                                                    ครู  กศน.ต าบล 

 

  ลงช่ือ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                          (นางปภาดา  สิงห์สถิตย์) 

                         ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน 
 

ลงช่ือ..........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                               (นางพลพธู   วรฉัตร) 
                                      ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอหนองหิน 
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แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอหนองหิน  จังหวัดเลย 
(จ ำแนกตำมโครงกำรรวม) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1.  

1.หน่วยงาน  กศน.อ าเภอหนองหิน    

 2.สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ข้อที่ 1 , 3 และภารกิจต่อเน่ือง ข้อที่ 1/วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย T,H,E (THAILOEI 4.0) 

 3. ชื่องำน/โครงกำร โครงการจัดหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ          (หลักสูตรระยะส้ัน 70 ช่ัวโมง) 
 

7.เป้ำหมำย 
ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน หน่วย 

ประชาชนอ าเภอหนอง
หิน 3  ต าบล 
 
 
 
 
 
 

20 คน 
 

รวมทั้งสิ้น 20 คน 

 

 

4. วัตถุประสงค์ :เพ่ือ 

1 เพื่อให้ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะ
พึ่งพิง (Care giver) มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง
การดูแลสุขภาพอนามัยผู้สูงอายุและปฏิบัติต่อ
ผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2 เพื่อเตรียมการรองรับระบบการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุระยะยาวในท้องถิ่นชุมชน 
3  เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคี
เครือข่ายท่ีท างานด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
ระยะยาว 
 

 

5. กิจกรรมหลัก 

1.จัดกระบวน การด าเนินงาน
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
2.ประชาสัมพันธ์โครงการ 
3.คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายตาม
คุณสมบัติท่ีก าหนด 
4.ด าเนินการผลิตและฝึกอบรม
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
5.ประเมินผลการฝึกอบรม 
 6. งบประมำณ  
งบรำยจ่ำยอื่น   จ านวน. 25,700  บาท 
 
รวมท้ังสิ้น  25,700  บำท 
งบประมำณ ไตรมำสท่ี 1 ไตรมำสท่ี 2 ไตรมำสท่ี 3 ไตรมำสท่ี 4 
งบรายจ่ายอ่ืน   25,700  

รวมทั้งสิ้น   25,700  

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ชื่อ-สกุล..นางดารุณี  ค ามา 
โทรศัพท์   042- 852150 
โทรสาร   042- 874192 

 
 

 

9. พื้นที่ด ำเนินกำร 
กศน.อ าเภออ าเภอหนองหิน 

8.ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ  

1.จ านวนผู้ดูแลผู้สูงอายุ 
2.ความเหมาะสมของหลักสูตรการ
พัฒนา 
3. ร้อยละผู้จบท่ีสามารถน าความรู้
ไปใช้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
4.ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับ ดี ขึ้น
ไป 

 

กศน.-กผ-02 
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1. ชื่อโครงกำร โครงการจัดหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ  (หลักสูตรระยะส้ัน 70 ช่ัวโมง)  

2. สอดคล้องกับยุทธศำสตร์และจุดเน้นกำรด ำเนินงำน ส ำนักงำน กศน.ประจ ำปีงบประมำณ 2562  

นโยบายเร่งด่วนเพื่อร่วมขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 

ข้อ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีคุณภาพ  

1. เตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ (Smart Aging Society) 

ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการด าเนินงาน ส านักงาน กศน.  2562  

ภารกิจต่อเน่ือง ข้อที่ 1   

วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย T,H,E (THAILOEI 4.0) 

Tourism and Sports , Health  , Education 

3. หลักกำรและเหตุผล 

 สภาพสังคมท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันของประเทศไทยล้วนมีโครงสร้างของประชากรท่ีก าลังก้าวเข้าสู่สังคม

ผู้สูงอายุท้ังส้ิน ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการส าเร็จของการวางแผนประชากร การวางแผนครอบครัว และการ

พัฒนาประเทศท่ีประสบความส าเร็จ ท้ังในด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวว่า ประชากรท่ีมีอายุ 60 ปี ขึ้นไป มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นจนถึงปี 2570    คน

ไทย 1 ใน 4 จะเป็นประชากรผู้สูงอายุ และจะท าให้ประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ซึ่งในเรื่อง

ดังกล่าวนี้ กระทรวงศึกษาได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการคุ้มครอง การส่งเสริม สนับสนุน

ผู้สูงอายุในด้านการบริการทางแพทย์ และการสาธารณสุข ด้านการศึกษาและข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

การด าเนินชีวิต ด้านการประกอบอาชีพหรือฝึกอาชีพที่เหมาะสม 

 รัฐบาล ก าหนดนโยบายเร่งด่วนเพื่อร่วมขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ ท่ี 3. 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีคุณภาพ  3.1 เตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ (Smart Aging Society)  1) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้กับประชาชนเพื่อสร้าง
ตระหนักถึงการเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ(Ageing Society) มีความเข้าใจในพัฒนาการของช่วงวัย 
รวมท้ังเรียนรู้และมีส่วนรว่มในการดูแลรับผิดชอบผู้สูงอายุในครอบครัวและชุมชน  2) พัฒนาการจัดบริการ
การศึกษาและการเรียนรู้ส าหรับประชาชนในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุท่ีเหมาะสมและมีคุณภาพ 
3) จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตส าหรับผู้สูงอายุภายใต้แนวคิด “Active Aging” การศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต และพัฒนาทักษะชีวิต ให้สามารถดูแลตนเองท้ังสุขภาพกายและสุขภาพจิต และรู้จักใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยี 4) สร้างความตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ เปิดโอกาสให้มีการเผยแพร่ภูมิปัญญา
ของผู้สูงอายุและให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านต่างๆ ในชุมชน เช่น ด้านอาชีพ กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ส านักงาน กศน. ได้รับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการ มีส่วนร่วมในการด าเนินงานและ

ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง โดยให้หน่วยงานสนับสนุน ส่งเสริม ให้สถานศึกษาจัดท ากิจกรรม/โครงการท่ี
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เกี่ยวข้องเข้าในแผนปฏิบัติการประจ าปี พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ 

ส านักงาน กศน.จังหวัดเลย ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัด จึงสนับสนุน ส่งเสริม ให้สถานศึกษาจัดท าแผน 

กิจกรรม/โครงการ และจัดการศึกษาให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขั้น ในหลายรูปแบบ เช่น การส่งเสริมการ

เรียนรู้ การจัดการศึกษาในหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดการศึกษาต่อเนื่อง 

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นต้น โดยประสานภาคีเครือข่ายในพื้นท่ีใน

การเผยแพร่องค์ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ให้กับผู้สูงอายุให้ได้รับความรู้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ซึ่งผู้ท่ีเรียน

จบหลักสูตร 70 ช่ัวโมง สามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว และชุมชน ท่ีป่วยแต่ยังสามารถ

ช่วยตนเองได้ อาจจะสมัครเป็น อสม. ประจ าหมู่บ้าน หรือหากประสงค์จะประกอบอาชีพในสถาน

ประกอบการดูแลผู้สูงอายุ ก็สามารถเรียนเพิ่มเติมในหลักสูตร 420 ช่ัวโมง ได้ 

4. วัตถุประสงค์  

4.1 เพื่อให้ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง (Care giver) มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการดูแล

สุขภาพอนามัยผู้สูงอายุและปฏิบัติต่อผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.2 เพื่อเตรียมการรองรับระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวในท้องถิ่นชุมชน 

4.3  เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่ายท่ีท างานด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว 

5. เป้ำหมำย 

 5.1 เชิงปริมำณ 

 ประชาชนอ าเภอหนองหิน       จ านวน 20 คน 

 5.2 เชิงคุณภำพ 
ร้อยละ 80 ของผู้ดูแลผู้สูงอายุท่ีเข้ารับการพัฒนามีความรู้ ทักษะ ตามหลักสูตรและเห็นความส าคัญ

ของการดูแลผู้สูงอายุ 
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6.วิธีกำรด ำเนินกำร/กิจกรรมในกำรด ำเนินงำน 
กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย เป้ำหมำย พื้นที่

ด ำเนินกำร 
ระยะเวลำ 

 
งบประมำณ

(บำท) 

1.จัดกระบวน 

การด าเนินงาน

ร่วมกันระหว่าง

หน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 

2.ประชา 

สัมพันธ์โครงการ 

3.คัดเลือก

กลุ่มเป้าหมาย

ตามคุณสมบัติท่ี

ก าหนด 

4.ด าเนินการ

ผลิตและ

ฝึกอบรม

ภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติ 

5.ประเมินผล

การฝึกอบรม 

 

 

 
 
 

1.เพื่อให้ผู้
ช่วยเหลือดูแล
ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะ
พึ่งพิง (Care 
giver) มีความรู้
ความเข้าใจเรื่อง
การดูแลสุขภาพ
อนามัยผู้สูงอายุ
และปฏิบัติต่อ
ผู้สูงอายุได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2.เพื่อเตรียมการ

รองรับระบบการ

ดูแลสุขภาพ

ผู้สูงอายุระยะยาว

ในท้องถิ่นชุมชน 

3.  เพื่อพัฒนา

ศักยภาพบุคลากร

และภาคีเครือข่าย

ท่ีทางานด้านการ

ดูแลสุขภาพ

ผู้สูงอายุระยะยาว 

4. เพื่อพัฒนา

ศักยภาพบุคลากร

และภาคีเครือข่าย

ท่ีทางานด้านการ

ดูแลสุขภาพ

-มีประสบการณ์

ในการดูแล

ผู้สูงอายุไม่น้อย

กว่า 1 ปีหรือมีจิต

อาสาท่ีจะเป็น

ผู้ดูแลผู้สูงอายุ 

กลุ่มติดเตียงและ

ติดบ้าน 

-บุคคลท่ัวไป 

(เพศชาย-หญิง) 

-อายุ 18 ปีข้ึนไป 

-ผู้ส าเร็จ

การศึกษาไม่ต่ า

กว่าระดับ

ประถมศึกษา 

-ไม่เป็นผู้มีความ

ประพฤติเส่ือม

เสียหรือบกพร่อง

ในศีลธรรมอันดี

งาม 

-มีสุขภาพ

แข็งแรงไม่เป็น

โรคร้ายแรงหรือ

โรคติดต่อร้ายแรง 

-มีวุฒิภาวะและ

บุคลิกลักษณะ

20 คน - กศน.อ าเภอ
หนองหิน 
-โรงพยาบาล
หนองหิน 
-โรงพยาบาล
ส่งเสริม
สุขภาพ ท้ัง 3 
ต าบล 

18 เม.ย. - 1 
พ.ค. 2562 

25,700 
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ผู้สูงอายุระยะยาว 

 

 

เหมาะสมในการ

เป็นผู้ดูแล

ผู้สูงอายุ 

 
 

 

7. งบประมำณทั้งโครงกำร 

 จากเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562  แผนงาน : บูรณาการพัฒนาศักยภาพ

คนตลอดช่วงชีวิต  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ งบ

รายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวง

สาธารณสุข รหัสงบประมาณ 2000231039700001  เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้  

- ค่าวิทยากร     14,000      บาท 

- ค่าบริหารจัดการ/ค่าวัสดุ   11,700      บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    25,700      บำท 

                                ( สองหม่ืนห้ำพันเจ็ดร้อยบำทถ้วน ) 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 8.1 กศน.อ าเภอหนองหิน 
9. เครือข่ำย 
 9.1 หัวหน้าส่วนราชการ 
 9.2 สาธารสุขอ าเภอหนองหิน 
 9.3 โรงพยาบาลหนองหิน 
 9.4 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
 9.5 ผู้น าชุมชน 
10. โครงกำรที่เกี่ยวข้อง 
 10.1 โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 
 10.2 โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
 10.3 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 

11. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

เพื่อส่งเสริมการจัดและพัฒนาหลักสูตรที่หลากหลายให้ตรงกับสภาพปัญหาความต้องการของผู้สูงอายุ

แต่ละคน 
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12. ดัชนีชี้วัดผลส ำเร็จของโครงกำร 

12.1 ตัวชี้วัดผลผลิต (Out put) 

 จัดและพัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตรระยะส้ัน 70 ช่ัวโมง 1 ห้องเรียน จ านวน 20 คน 

12.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Out come) 

ร้อยละ 80 ของผู้ดูแลผู้สูงอายุท่ีเข้ารับการพัฒนามีความรู้ ทักษะ ตามหลักสูตรและเห็นความส าคัญ

ของการดูแลผู้สูงอายุ 

13. กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร 

13.1 แบบประเมินความพึงพอใจ 

13.2 ติดตาม/ประเมินผลกิจกรรม/โครงการ 

13.3 รายงานสรุปผลกิจกรรม/โครงการ 
 

ลงช่ือ...........................................ผู้เขียน/เสนอโครงการ  ลงช่ือ........................................ผู้เสนอโครงการ 
          (นายสิริพงษ์  อุดนอก)                                      (นางอริยาภรณ์  ทันชม) 
                 ครู กศน.ต าบล                         ครู  กศน.ต าบล  
   
 
            ลงช่ือ........................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                (นางดารุณี   ค ามา) 
                                                   ครู  กศน.ต าบล 

 
ลงช่ือ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                          (นางปภาดา  สิงห์สถิตย์) 
                         ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน 
 

 
ลงช่ือ..........................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                                               (นางพลพธู   วรฉัตร) 
                                      ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอหนองหิน 
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แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอหนองหิน  จังหวัดเลย 
(จ ำแนกตำมโครงกำรรวม) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1.หน่วยงาน         กศน.อ าเภอหนองหิน 

 2.สอดคล้อง ส านักงาน  กศน.ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 ภารกิจต่อเน่ือง   ข้อที่  1.  ด้านการศึกษาและการเรียนรู้  จุดเน้นที่การด าเนินงานข้อที่ 1.2  

การศึกษาต่อเน่ือง 

 

3. ชื่องำน/โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

 
7.เป้ำหมำย 

ประเภท
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน หน่วย 

ประชาชนทั่วไปใน
อ าเภอหนองหิน   

60 
 

คน 
 

   

รวมทั้งสิ้น 60 คน 
 

 

4. วัตถุประสงค์ : เพ่ือ 
1 ให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจในการคัด
แยกขยะ 
2 ให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจในการ
แก้ปัญหาขยะในครัวเรือน ชุมชน สังคม 

5. กิจกรรมหลัก 
1. ส ารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
2.ประชุมเพื่อก าหนดแนวทาง 
การด าเนินงาน 
3. ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดไว้ และ
ประสานงานวิทยากร 
4. ด าเนินงานตามโครงการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  
  4.1 ให้ความรู้เร่ืองการบริหารจัดการ           
ขยะ มูลฝอยในพื้นที่ 
   4.2 ให้ความรู้เก่ียวกับการคัดแยกขยะ ฯลฯ 
5. สรุปผลและประเมินผลตามโครง 
การ ฯ 

 6. งบประมำณ  
งบอุดหนุน   จ านวน   6,000  บาท 
ผลผลิตท่ี     จ านวน     -          บาท 
 รวมท้ังสิ้น  6,000  บำท 
งบประมำณ ไตรมำสท่ี 1 ไตรมำสท่ี 2 ไตรมำสท่ี 3 ไตรมำสท่ี 4 

อุดหนุน 
 

- 
 

6,000   -   - 
 

รวมทั้งสิ้น -   6,000   - - 

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ชื่อ-สกุล.. นายพิชิต  มูลชมภู 
              
โทรศัพท์   042- 852150 
โทรสาร   042- 874192 

 
 

 

9. พื้นที่ด ำเนินกำร 
กศน.ต าบล 3  แห่ง 

8.ตัวชีว้ัดควำมส ำเร็จ  
1. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ 75 มี

ความพึงพอใจ มีความรู้ ความเข้าใจใน

การคัดแยกขยะ และการ แก้ปัญหาขยะ

ในครัวเรือน ชุมชน สังคม  

กศน.-กผ-02 
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โครงกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยโดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน 
 

1. ชื่อโครงกำร    โครงกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยโดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน 
ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการด าเนินงาน   ส านักงาน  กศน.ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  

2. สอดคล้อง   ภารกิจต่อเนื่อง     
ข้อท่ี  1.  ด้านการศึกษาและการเรียนรู้ 
จุดเน้นท่ีการด าเนินงานข้อท่ี 1.2  การศึกษาต่อเนื่อง 
      ข้อ 4. ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตส านึกและวินัยในชุมชน เช่น การส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมในชุมชน  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน  
 ศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจ าต าบล 

3.  หลักกำรและเหตุผล 
ปัจจุบันปัญหาขยะ เป็นปัญหาของสังคมไทย ซึ่งพบว่าขยะมูลฝอยมีผลกระทบในด้านต่าง ๆ อาทิ

เช่น  ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ท าให้เกิดการ

ปนเป้ือนของพื้นดิน แหล่งน้ าและอากาศ ท าให้บ้านเมืองไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย อีกท้ังยังเป็นแหล่งแพร่เช้ือ

โรค ซึ่งการป้องกันและการแก้ไขปัญหาของขยะมูลฝอยควรเริ่มต้นด้วยการสร้ างจิตส านึกแก่มนุษย์ให้รู้จัก

รับผิดชอบในการรักษาความสะอาด ให้รู้จักท้ิงขยะให้ถูกท่ีถูกประเภท และลดการใช้ การซื้ออันก่อให้เกิดขยะ

หรือส่ิงของท่ีไม่ต้องการใช้ในอนาคต   ประกอบการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตาม

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 

จริยธรรม มีสติปัญญา มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีศักยภาพในการประกอบอาชีพและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จึง

สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ท่ีนอกเหนือจากการเรียนปกติ  เพื่อส่งเสริมให้

ผู้เรียนมีทักษะการด าเนินชีวิตท่ีดี มีความสามารถจัดการกับชีวิต ชุมชน สังคม มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ และ

พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ สามารถ

เข้าถึงแหล่งเรียนรู้และบูรณาการความรู้มาใช้ในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  

 ดังนั้น กศน.อ าเภอหนองหิน จึงได้จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะ ขึ้น เพื่อให้
นักศึกษา กศน.เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ความเข้าใจในการแก้ปัญหาขยะท่ีเป็นปัญหาของสังคมไทย  
มีความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะ พร้อมท้ังแลกเปล่ียนความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมการจัดการขยะ การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ตลอดจนน าความรู้ไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตของตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน  สังคมต่อไป 
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4.  วัตถุประสงค์ 
4.1 เพื่อใหผู้้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจในการคัดแยกขยะ 
4.2 เพื่อใหผู้้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจในการแก้ปัญหาขยะในครัวเรือน ชุมชน สังคม 

   
5.  เป้ำหมำย 
 เชิงปริมำณ  
 -  ประชาชนท่ัวไปในอ าเภอหนองหิน  จ านวน  60 คน 

เชิงคุณภำพ  
   - ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ 75 มีความพึงพอใจ มีความรู้ ความเข้าใจในการคัดแยกขยะ และการ 

แก้ปัญหาขยะในครัวเรือน ชุมชน สังคม 
 

6.  วิธีด ำเนินกำร 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย เป้ำหมำย/คน 
พื้นที่

ด ำเนินกำร 
ระยะเวลำ งบประมำณ 

1. ส ารวจความ
ต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย 

- เพ่ือให้ได้ตรงความ
ต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย 

- ผู้บริหาร กศน. 
- ครูอาสาฯ 
- ครู กศน.ต าบล 
- ครู ศรช. 
- บรรณารักษ ์
จ้างเหมาบริการ 

1 
1 
5 
5 
1 

 กศน.อ าเภอ 
หนองหิน 

 

พฤศจิกายน
2561 

 

 
 
 
 
 
 
 
เป็นเงินจ านวน 
6,000 บาท 
(-หกพันบาท
ถ้วน-) 
 

2.ประชุมเพ่ือก าหนด
แนวทาง 
การด าเนินงาน 
 

- เพ่ือก าหนดแนวทาง
ในการด าเนินงานตาม
โครงการฯ 
 

- ผู้บริหาร กศน. 
- ครูอาสาฯ 
- ครู กศน.ต าบล 
- ครู ศรช. 
- บรรณารักษ ์
จ้างเหมาบริการ 

1 
1 
5 
5 
1 

 กศน.อ าเภอ 
หนองหิน 

 

26 ธันวาคม 
2561 

 
 
 
 

3. ด าเนินการตาม
แนวทางที่ก าหนดไว้ 
และประสานงาน
วิทยากร 

- เพ่ือด าเนินการตาม
แนวทางที่ก าหนดไว้
และประสานงาน
วิทยากร 

ประชาชนทั่วไปใน 
อ าเภอหนองหิน 

 

60  กศน.อ าเภอ 
หนองหิน 

 
 

8 กุมภาพันธ์
2562 
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4. ด าเนินงานตาม
โครงการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย
โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน  

- เพ่ือจัดกิจกรรมตาม
โครงการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย
โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน 
 

- ต าบลหนองหิน 
   
 
- ต าบลร่องจิก 
 และต าบลตาดข่า 
 

 
- ต าบลปวนพุ 

20 
 

 

20 

 

20 

- ณ องค์การ    
  บริหารส่วน
ต าบลหนองหิน 

  
- ณ กศน.ต าบล   
  ร่องจิก 

 
- กศน.ต าบล

สานตม 

12 กุมภาพันธ์
2562 

 
 

13 กุมภาพันธ์
2562 

 

14 กุมภาพันธ์
2562 

5. สรุปผลและ
ประเมินผลตาม
โครงการ ฯ 

- เพ่ือให้ทราบถึง
สภาพปัญหาและ
อุปสรรค 

ครู กศน.ต าบล 11 
 

 

กศน.อ าเภอ 
หนองหิน 

 

18 กุมภาพันธ์
2562 

 
- 

7. วงเงินงบประมำณทั้งโครงกำร 
จากเงินแผนงาน : แผนงาน:  บูรณาการบริหารจัดการขยะและส่ิงแวดล้อม  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอย  งบรายจ่ายอื่น รหัสงบประมาณ 2000239035700014  แหล่งของเงิน  6011500  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  6,000 บำท (-หกพันบำทถ้วน-) รำยละเอียดดังนี้ 
หมำยเหตุ    -  ทุกรำยกำรถัวเฉลี่ยตำมที่จ่ำยจริง 

8. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
 

กิจกรรมหลัก 
ไตรมำส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.2561) 
ไตรมำส 2 

(ม.ค.-มี.ค.2562) 
ไตรมำส 3 

(เม.ย.-มิ.ย.2562) 
ไตรมำส 4 

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

 - - - 

3. ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดไว้ และ    
   ประสานงานวิทยากร 

-  - - 

4. ด าเนินงานตามโครงการบริหารจัดการขยะ 
    มูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
     4.1 ให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะ  
            มูลฝอยในพ้ืนท่ี 
     4.2 ให้ความรูเ้กี่ยวกับการคดัแยกขยะ 
           - ขยะอินทรีย์ (ถังสีเขียว) 
           - ขยะท่ัวไป  (ถังสีฟ้า) 
           - ขยะรีไซเคิล  (ถังสีฟ้า) 
          - ขยะอันตราย (ถังสแีดง) 

- - - - 

5. สรุปผลและประเมินผลตามโครงการ ฯ     
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9.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
          -  บุคลากร กศน.อ าเภอหนองหิน 

10.  เครือข่ำย 
 -   องค์การบริหารส่วนต าบล 

-   เทศบาลต าบลหนองหิน 

           -   หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ในอ าเภอ 
  

11  โครงกำรที่เกี่ยวข้อง 
  โครงการส่งเสริมสุขภาวะอนามัยของประชาชนในชุมชน 

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

13.   ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร 
        13.1 ตัวชี้วัดผลผลิต  (OUTPUTS) 
                - ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ ร้อยละ 75 มีควำมพึงพอใจ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรคัดแยก                    
                  ขยะ และการแก้ปัญหาขยะในครัวเรือน ชุมชน สังคม 
 
    13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (OUTCOMES) 

  ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ 75 มีความพึงพอใจ มีความรู้ ความเข้าใจในการคัดแยกขยะและการ
แก้ปัญหาขยะในครัวเรือน ชุมชน สังคม 

14.  กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
 - พิจารณาจากแบบสังเกต 
 - ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน 
 
 

 

ลงช่ือ...........................................ผู้เขียน/เสนอโครงการ  ลงช่ือ........................................ผู้เสนอโครงการ 
        (นายสิริพงษ์  อุดนอก)                                      (นางอริยาภรณ์  ทันชม) 
             ครู กศน.ต าบล                             ครู  กศน.ต าบล  
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            ลงช่ือ........................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                  (นางดารุณี   ค ามา) 
                                                    ครู  กศน.ต าบล 

 
         ลงช่ือ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                             (นางปภาดา  สิงห์สถิตย์) 
                             ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน 
 

 
      ลงช่ือ..........................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                                               (นางพลพธู   วรฉัตร) 
                                      ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอหนองหิน



 

 

 
 

ภำคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

       ค ำสั่ง  ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอหนองหิน 

        ที่......130......../2561 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าร่างแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2562 

     ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอหนองหิน 

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

  กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ราช
กิจจานุเบกษา  ลงวันท่ี  20 กุมภาพันธ์  2561 ก าหนดไว้ในข้อ 3 ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็น
มาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด 
พร้อมท้ังจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและ
ด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว้จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ติดตามผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการ
ประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าปี 
  เพื่อให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามวรรคหนึ่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพให้

หน่วยต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษามีหน้าท่ีในการให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะน า

สถานศึกษา เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ในการนี้เพื่อให้การ

จัดท าร่างแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

อ าเภอหนองหิน จังหวัดเลย  ได้บรรลุตามมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนดไว้ จึงแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน

ดังนี้ 

1. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ 
1.1 นายเฉลิมชัย  อินทรชัศรี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  ประธานกรรมการ 
1.2 นายวาด  ชัยพิลา  คณะกรรมการสถานศึกษา  กรรมการ 
1.3 ร.ต.ต.ปรีชา  บุตะเขียว คณะกรรมการสถานศึกษา  กรรมการ 
1.4 นางวริทร  เคหัง  คณะกรรมการสถานศึกษา  กรรมการ 
1.5 นางวิยะดา  ล่ามสมบัติ คณะกรรมการสถานศึกษา  กรรมการ 
1.6 นายวิชัย  พิมพ์ศรี  คณะกรรมการสถานศึกษา  กรรมการ 
1.7 นายสุนทร ศรีบุญมี  คณะกรรมการสถานศึกษา  กรรมการ 
1.8 นางบานเย็น แสงกัณะรี คณะกรรมการสถานศึกษา  กรรมการ 



 

 

1.9   นางพลพธู วรฉัตร  คณะกรรมการสถานศึกษา  กรรมการ/เลขานุการ
 1.10  นางเบญจวรรณ์ เช้ือจีน คณะกรรมการสถานศึกษา    ผู้ช่วยกรรมการ/เลขานุการ 
 มีหน้าท่ี ให้ค าปรึกษา ความเห็นชอบในการวางแผนการด าเนินงานการจัดท าร่างแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  และให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการด าเนินการ 
2. คณะกรรมกำรจัดท ำร่ำงแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ  2562 
 2.1  นางพลพธู  วรฉัตร                   ผอ.กศน.อ าเภอหนองหิน  ประธานกรรมการ 

2.2  นางปภาดา  สิงห์สถิตย์           ครูอาสาสมัครฯ   กรรมการ 
2.3  นางดารุณี ค ามา           ครู กศน.ต าบล   กรรมการ  
2.4  นายสิริพงษ์  อุดนอก           ครู กศน.ต าบล   กรรมการ 
2.5  นายภัทรพงษ์  กิจเรณู           ครู กศน.ต าบล   กรรมการ 
2.6  นายพิชิต  มูลชมภู           ครู กศน.ต าบล   กรรมการ  
2.7  นางสาวจารุณี  สีลา           ครู ศรช.   กรรมการ 
2.8  นางเบญจวรรณ  เช้ือจีน           ครู ศรช.   กรรมการ 
2.9  นางสาวพรสุรางค์  สุวรรณสนธิ์   ครู ศรช.   กรรมการ 
2.10 นางเจนจิรา กล่ าคลองตัน บรรณารักษ์ จ้างเหมาบริการ กรรมการ 
2.11 นางอริยาภรณ์  ทันชม  ครูกศน.ต าบล   กรรมการ/เลขานุการ 
2.12 นางสาววาสนา  สีลา           ครู ศรช.     ผู้ช่วยกรรมการ/เลขานุการ 

          มีหน้าท่ี 1. ศึกษาแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามกฏกระทรวง
ว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
  2. รวบรวมข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง 
  3. วิเคราะห์ จุดเด่น จุดด้อย อุปสรรค และโอกาส (SWOT Analysis)  
  4. ก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าประสงค์ อัตลักษณ์ และกลยุทธ์ในการด าเนินงาน 
  5. น าเสนอ และขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
  6. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมายหรือตามท่ีเห็นสมควร 
3. คณะกรรมกำรจัดพิมพ์และท ำรูปเล่มเอกสำรแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2562 
 3.1  นางอริยาภรณ์  ทันม  ครู กศน.ต าบล            ประธานกรรมการ 
 3.2  นายพิชิต  มูลชมภู           ครู กศน.ต าบล   กรรมการ 
 3.3  นางสาวจารุณี  สีลา           ครู ศรช.             กรรมการ 

3.3  นางสาววาสนา  สีลา    ครู ศรช.  กรรมการ/เลขานุการ 
มีหน้าท่ี  1. จัดท ารูปเล่มเอกสาร 
  2. เผยแพร่ให้กับผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนได้ทราบและสามารถน าไปบริหาร
จัดการการพัฒนาการศึกษาต่อไป 
  3. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายหรือตามท่ีเห็นสมควร 



 

 

ให้คณะกรรมการได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเอาใจใส่  และเสียสละเพื่อให้เกิดผลดีต่อทาง
ราชการสืบไป 

 
ท้ังนี้ต้ังแต่  วันท่ี    1    เดือน ตุลาคม    พ.ศ.  2561  เป็นต้นไป 

  ส่ัง  ณ  วันท่ี   1    เดือน ตุลาคม    พ.ศ.  2561 

 

 

 

(นางพลพธู  วรฉัตร) 

ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอหนองหิน 

 
 
 
 

  
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

คณะผู้จัดท ำเอกสำร 

ที่ปรึกษำ 

 1. นายปัญญา  ศาสตรา                            ผู้อ านวยการ ส านักงาน กศน.จังหวัดเลย 
 2. ว่าท่ีร้อยโท จ านงค์  นนทะมาศ    รองผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดเลย 
 3. นายเฉลิมชัย อินทรชัยศรี                ประธานกรรมการสถานศึกษา 
 4. นางพลพธู  วรฉัตร                ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอหนองหิน 
 

ผู้สนับสนนุข้อมูล  

1. นางปภาดา  สิงห์สถิตย์   ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน 
2. นางอริยาภรณ์  ทันชม          ครูกศน.ต าบล 
3. นางดารุณี ค ามา                   ครู กศน.ต าบล   
4. นายสิริพงษ์  อุดนอก                   ครู กศน.ต าบล 
5. นายภัทรพงษ์  กิจเรณู                   ครู กศน.ต าบล 
6. นายพิชิต  มูลชมภู                   ครู กศน.ต าบล  
7. นางสาวจารุณี  สีลา                   ครู ศรช. 
8. นางเบญจวรรณ  เช้ือจีน                   ครู ศรช. 
9. นางสาววาสนา  สีลา                   ครู ศรช. 
10. นางสาวพรสุรางค์  สุวรรณสนธิ์                    ครู ศรช. 
11. นางเจนจิรา กล่ าคลองตัน                   บรรณารักษ์ จ้างเหมาบริการ 

 

ผู้เรียบเรียงและท ำต้นฉบับ 

 1.  นางอริยาภรณ์  ทันม        ครู กศน.ต าบล    
 2.  นายพิชิต  มูลชมภู                       ครู กศน.ต าบล    

3.  นางสาววาสนา  สีลา                   ครู ศรช.     
 4.  นางสาวจารุณี  สีลา                   ครู ศรช. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 


