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ค าน า 

แผนปฏิบัติงานของศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นเอกสารประกอบการด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ
เมืองเลย ทีต่อบสนองเจตนารมณ๑พระราชบัญญัติสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
พ.ศ. 2551 ทิศทางพัฒนาของนโยบายรัฐบาลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมทั้งนโยบายและจุดเน๎น
การด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2563 สาระของแผนปฏิบัติการประจ าปีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของศูนย๑การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย ประกอบด๎วย ประวัติความเป็นมา ที่ต้ัง วิสัยทัศน๑ พันธกิจ 
ปรัชญาหนํวยงาน คํานิยมองค๑กร เปูาประสงค๑ ภารกิจ บทบาทหน๎าที่ จุดเน๎นการด าเนินงาน และ
รายละเอียดงาน/โครงการและงบประมาณที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของศูนย๑การศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย 

 งานโครงการและแผนงาน ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ เมืองเลย 
ขอขอบคุณทุกทํานที่ให๎ความรํวมมือในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 ฉบับนี้ 
จนส าเร็จลุลํวงไปด๎วยดีและหวังเป็นอยํางยิ่งวําแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 ของ         
ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ เมืองเลย จะเป็นแนวทางในการบริการ/
โครงการ และงบประมาณของสถานศึกษา  ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน
ของผู๎บริหาร รวมทั้งเป็นข๎อมูลส าหรับหนํวยงานและผู๎สนใจกิจกรรมงานการศึกษานอกระบบตํอไป 
      
 
                    นายสุพัฒน๑  สุวรรณสิงห๑ 
                                                                                 ผู๎อ านวยการ  กศน.อ าเภอเมืองเลย 
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ส่วนท่ี 1  
ข้อมูลพ้ืนฐานสถานศึกษา 

 

1. ชื่อสถานศึกษา   

 ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย 

2. ท่ีต้ัง/การติดต่อ  

 บ๎านแฮํ ถนนสถลเชียงคาน ต าบลกุดปุอง อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย๑ 42000 
โทรศัพท๑  0-4281-3090  โทรสาร  0-4281-4766   
E-mail :  mul@Loei.nfe.go.th  
Website :  www.http//Loei.nfe.go.th/portal/maung 

3. สังกัด   

 ส านักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย (ส านักงาน กศน.จังหวัด
เลย) ส านักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ส านักงาน กศน.) ส านักงานปลัด 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 

4. ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา 

 4.1 ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา 

ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย สถานภาพเป็นสถานศึกษาในราชการ
บริหารสํวนกลาง  สังกัดส านักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวั ดเลย  
ส านักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดต้ัง โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตร 25 แหํงพระราชบัญญัติ ปรับปรุง  
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2531 ข๎อ 6ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2536 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง จัดต้ังศูนย๑บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอ/ก่ิงอ าเภอ นายปราโมท สุขุม รัฐมนตรีชํวยวําการ
กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู๎ลงนาม โดยได๎ใช๎อาคารไม๎ 2 ชั้น ยาว 44 เมตร กว๎าง 8 เมตร ต้ังหันหน๎าไปทางทิศ
ตะวันตก มีอายุไมํต่ ากวํา 90 ปี ซ่ึงเดิมเป็นโรงเรี ยนสตรีเลยและเป็นที่ท าการหนํวยศึกษานิเทศก๑และจัด
ประชุมสัมมนา เรียกชื่ออาคารนี้วํา “คุรุสัมมนาคารเลย” และเป็นที่ท าการของศูนย๑การศึกษานอกโรงเรียน
จังหวัดเลย ตามล าดับและปัจจุบันศูนย๑บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอเมืองเลย ได๎เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย๑
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย ตามประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ เรื่องบัญชี
รายชื่อสถานศึกษาในสังกัดส านักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนส านักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ มีความ
พร๎อมในการปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยพ.ศ. 2551 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2551 
 

mailto:mul@Loei.nfe.go.th
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4.2 ท าเนียบผู้บริหาร 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหนํง ระยะเวลา 
ที่ด ารงต าแหนํง 

1 นายปัญญา  วีระวัฒน๑ หัวหน๎าศูนย๑บริการการศึกษานอก 
โรงเรียนอ าเภอเมืองเลย 

วันที่  2   กุมภาพันธ๑  2537   ถึง  
วันที่  23  กุมภาพันธ๑  2540 

2 นางก่ิงทอง  ซ๎ุนสามพราน หัวหน๎าศูนย๑บริการการศึกษานอก 
โรงเรียนอ าเภอเมืองเลย 

วันที่  24  กุมภาพันธ๑  2540   ถึง    
วันที่  23  เมษายน  2541 

3 นายชาญวิทย๑  จักรไชย หัวหน๎าศูนย๑บริการการศึกษานอก 
โรงเรียนอ าเภอเมืองเลย 

วันที่  24   เมษายน  2541   ถึง    
วันที่  7  พฤษภาคม  2548 

4 นายสุรศักด์ิ  เพ่ิมผล ผู๎อ านวยการศูนย๑บริการการศึกษา
นอกโรงเรียนอ าเภอเมืองเลย 

วันที่  8   พฤษภาคม  2548   ถึง  
วันที่  10  มีนาคม  2551 

ผู๎อ านวยการศูนย๑การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อ าเภอเมืองเลย 

วันที่  11  มีนาคม  2551  ถึง   
วันที่  30  กันยายน  2552 

5 นายดุลยนัย  ยมด า ผู๎อ านวยการศูนย๑การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อ าเภอเมืองเลย 

วันที่  1  ตุลา คม  255 2    ถึ ง  
วันที่  30  กันยายน  2555 

6 นายสุพัฒน๑   สุวรรณสิงห๑ ผู๎อ านวยการศูนย๑การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อ าเภอเมืองเลย 

วันที่  1  ตุลาคม  2555 ถึง ปัจจุบัน 

 

 4.3 อาณาเขต  

ทิศเหนือ   ติดตํออ าเภอเชียงคาน อ าเภอปากชม จังหวัดเลย 
  ทิศใต๎    ติดตํออ าเภอวังสะพุง อ าเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 
  ทิศตะวันออก   ติดตํออ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 
  ทิศตะวันตก    ติดตํออ าเภอทําลี่ จังหวัดเลย 
 

 4.4 สภาพชุมชน  

4.4.1  สภาพทั่วไป 
การบอกเลํา บรรพบุรุษของชาวเลยสืบเชื้อสายมาจากชนชาติไทยกลุํมหนึ่ง ซ่ึงอพยพ 

มาจากดินแดนตอนเหนือของอาณาจักรสุโขทัยในสมัยพระยาลิไทยปกครองกรุงสุโขทัย เชื้อชาติไทย กลุํม
ดังกลําวนี้อพยพลงมาเม่ือ ปี พ.ศ. 1890 โดยมาต้ังถิ่นฐานใหมํบริเวณตอนต๎นของลุํมแมํน้ า เลยเรียกชื่อเมือง
ของตนวํา“เมืองเชเลลิว” ตํอมาภายหลังเป็น “เชเลไลย๑” และ”เชไลย๑” ตามล าดับ เม่ือสร๎างบ๎านเมืองเสร็จ 
เม่ือปี พ.ศ. 1900 เศษ เมืองที่ต้ังขึ้นใหมํนี้มีผู๎ปกครองตํอมารวม 6 คน ผู๎ปกครองคนแรกไมํปรากฏนาม คน
สุดท๎าย ชื่อ ท๎าวเตือนสุข มีภรรยาชื่อนวลกับลม มีเชื้อสายมาจากหลวงพระบาง เมืองเชเลไลย๑นี้  ปัจจุบันคือ



     | 3 

 

บริเวณที่ต้ังบ๎บ๎านทรายขาวปัจจุบัน ซ่ึงมีหลักฐานปรากฏตามศิลาจารึกซ่ึงสามารถดูได๎ที่วัดห๎วยฮาว(วัดบ๎านทํา
ข๎าม ต าบลชัยพฤกษ๑ อ าเภอเมืองเลย) จารึกไว๎เม่ือ พ.ศ. 2150 และจารึกไว๎ในศิลาวัดทําแขก หรือ วัดศรีภูมิคุณ
เมือง อ าเภอเชียงคาน โดยจารึกไว๎เม่ือปี พ.ศ. 2209 ขณะนี้เก็บรักษาไว๎ท่ีศูนย๑วัฒนธรรมจังหวัดเลย นอกจาก
ศิลาจารึกดังกลําว ยังมีหลักฐานปรากฏอยูํตามคัมภีร๑ใบลาน และต าราสวดมนต๑ในการประกอบพิธีตําง ๆ ของ
ประชาชนในท๎องถิ่นทั่วไป เมืองเชเลไลย๑สิ้นสภาพลง เพราะเกิดทุกข๑ภัยพิบัติขึ้นในราว ปีพ.ศ.2200 เศษ  
ชาวเมืองจึงอพยพมาต้ังถิ่นฐานขึ้นใหมํบริเวณที่ลุํมล าปากน้ าหมานไหลลงสูํแมํน้ าเลย ราวปี พ.ศ. 2297 เรียก
ชุมชนที่ต้ังขึ้นใหมํนี้วํา “บ๎านแฮํแหน ”หรือ “บ๎านแฮํ” ในปัจจุบันตํอมาอีก 3 ปี ชาวบ๎านแฮํแหนได๎สร๎างวัด
ขึ้นมาวัดหนึ่งต้ังชื่อวํา “วัดศรีภูมิ”(ปัจจุบันอยูํในเขตเทศบาลเมืองเลย) และได๎หลํอพระพุทธรูปองค๑หนึ่งชื่อวํา 
“พระพุทธม่ิงมงคลเมือง” เป็นพระคํูบ๎านคํูเมืองประดิษฐานไว๎ ณ วัดแหํงนี้จนถึงปัจจุบัน 
  การปกครองชุมชนเมืองบ๎านแฮํ มีเพียงนายบ๎าน โดยยกยํองผู๎อาวุโสหรือผู๎ทรงคุณวุฒิเป็น
ผู๎ปกครองสืบตํอกันมา จนถึงปี พ.ศ. 2396 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ 4 
แหํงกรุงรัตนโกสินทร๑ พระองค๑ทรงพิจารณาเห็นวําผู๎คนในแขวงแหํงนี้ปริมาณคนเพ่ิมขึ้นมากกวําแตํกํอนสมควร
จัดต้ังเป็นเมือง เพ่ือประโยชน๑ในการปกครองอยํางใกล๎ชิด จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล๎า ฯ ให๎พระยาท๎ายน้ า 
ออกมาส ารวจเขตแขวงตําง ๆ พระยาท๎ายน้ าพิจารณาเห็นวํา หมํูบ๎านแฮํ ซ่ึงต้ังอยูํริมฝั่งห๎วยน้ าหมาน และอยูํ
ใกล๎แมํน้ าเลย มีภูมิประเทศเหมาะแกํการสร๎างเมือง จึงน าขึ้นถวายบังคมทูลเพ่ือทรงทร าบและได๎ ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล๎าฯ ให๎จัดต้ังเป็นเมืองเรียกชื่อตามนามของแมํน้ าเลยวํา “เมืองเลย” 
  พ.ศ. 2494–2511 ได๎ย๎ายไปอยูํอาคารชั้นเดียวซ่ึงเดิมเป็นศาลากลางจังหวัดเลย กํอสร๎างเม่ือ 
พ.ศ. 2469 สมัยหลวงวิวิธสุรการเป็นข๎าหลวงประจ าจังหวัด  
  พ.ศ. 2440 ได๎มีประกาศใช๎พระราชบัญญัติปกครองท๎องที่ ร.ศ. 116 ได๎จัดการปกครองเป็น
แบบเทศาภิบาล โดยแบํงออกเป็นมณฑล เมือง อ าเภอ ต าบล หมํูบ๎าน โดยเมืองเลยแบํงการปกครองออกเป็น  
5 อ าเภอ ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 4 มกราคม 2451 โดยมีอ าเภอที่เป็นที่ต้ังตัวเมือง    ชื่อ 
อ าเภอกุดปุอง ตํอมาเปลี่ยนชื่อเป็น อ าเภอเมืองเลย  
  พ.ศ. 2446-2453 ที่วําการอ าเภอเมืองเลยต้ังอยูํ ณ บริเวณ สถานีต ารวจภูธรอ าเภอเมืองเลย
ในปัจจุบัน ตํอมาได๎ย๎ายไปสร๎างอยูํ ณ บริเวณกุดปุอง ซ่ึงเป็นศาลากลางจังหวัดเลยในขณะนั้น ตํอมาเม่ือ พ.ศ. 
2475–2480 ได๎ย๎ายไปสร๎างที่บริเวณข๎างที่ท าการไปรษณีย๑โทรเลขเลยในปัจจุบัน 
  ตํอมาเปลี่ยนชื่อเป็นอ าเภอเมืองเลยตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เม่ือวันที่ 4 มกราคม  
2451 ที่ต้ังที่วําการอ าเภอเมืองเลย เดิมต้ังอยูํที่อาคารชั้นเดียวบริเวณกุดปุอง จนถึง พ.ศ. 2511 จึงย๎ายไปอยูํที่
ศาลากลางจังหวัดหลังเกํา บริเวณกุดปุอง จนถึง พ.ศ. 2543 จึงย๎ายมาอยูํที่วําการอ าเภอหลังปัจจุบัน เม่ือ 24  
ตุลาคม 2543 
พ.ศ. 2543 - ปัจจุบันได๎ย๎ายมาอยูํที่วําการอ าเภอหลังปัจจุบัน เม่ือ 24 ตุลาคม 2543 โดยต้ังอยูํบริเวณใกล๎เคียง
กับศาลากลางจังหวัดเลย มีระยะทางหํางจากกรุงเทพ ฯ ประมาณ 520 กิโลเมตร 
  4.4.2  สภาพภูมิประเทศ 
   มีพ้ืนที่ท้ังสิ้นประมาณ 1,480 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 9,000,000 ไรํ เป็น
พ้ืนที่ภูเขา ประมาณ 40 % สูงกวําระดับน้ าทะเลประมาณ 200–750 เมตร เขตภูเขาได๎แกํบริเวณติดกับอ าเภอ
ทําลี่ และอ าเภอภูเรือ พ้ืนที่ราบเชิงเขา ได๎แกํบริเวณลุํมแมํน้ าเลย พ้ืนที่ปุาไม๎ที่ส า คัญ มีกระจายอยูํทุกต าบล
ของอ าเภอเมืองเลย  โดยสํวนมากจะเป็นปุาสงวนแหํงชาติ 
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  4.4.3 ล าน้ าที่ส าคัญ  
   อ าเภอเมืองเลยมีแมํน้ าที่ส าคัญ ๆ ไหลผําน ดังนี้ 

1) แมํน้ าเลยไหลผําน ต าบลนาโปุง นาอาน ชัยพฤกษ๑ เมือง นาอ๎อ ศรีสองรัก นาแขม  
ผํานอ าเภอเมืองเลย ระยะทางยาวประมาณ 50 กิโลเมตร 

2)  ล าน้ าหมาน ต๎นก าเนิดที่ภูผามํานไหลผํานต าบลกกทอง ต าบลน้ าหมาน ต าบล
เมือง ไหลลงสูํแมํน้ าเลย ที่ต าบลกุดปุอง ยาวประมาณ 30 กิโลเมตร 

3) ล าน้ าลายต๎นก าเนิดที่อ าเภอเมืองเลย ไหลผํานต าบลน้ าสวย ต าบลนาดินด า 
ต าบลชัยพฤกษ๑ ไหลลงล าน้ าเลย บริเวณภูบํอบิด ยาวประมาณ 40 กิโลเมตร 

4)  ล าน้ าฮวย ต๎นก าเนิดที่อ าเภอวังสะพุง ไหลผํานต าบลนาโปุง ไหลลงสูํล าน้ าเลย   
ที่บ๎านห๎วยโตก ต าบลนาโปุง 

 4.5 สภาพทางสังคม 

4.5.1  ด๎านการปกครอง 
แบํงเป็น 13 ต าบล 135 หมํูบ๎าน เทศบาลเมือง 1 แหํง เทศบาลต าบล 5 แหํง   

องค๑การบริหารสํวนต าบล 9 แหํง มีประชากรรวมทั้งสิ้น 119,301 คน มากเป็นอันดับ  1 ของจังหวัด 
 
ที ่ เทศบาล/ต าบล จ านวนประชากร รวม 

ชาย หญิง 
1 เทศบาลเมืองเลย 10,490 10,958 21,448 
2 เทศบาลต าบลนาอาน 5,745 5,842 11,587 
3 เทศบาลต าบลนาโปุง 4,911 4,821 9,732 
4 เทศบาลต าบลนาดินด า 5,335 5,189 10,524 
5 เทศบาลต าบลน้ าสวย 1,121 1,155 2,276 
6 เทศบาลต าบลนาอ๎อ 3,040 3,123 6,163 
7 ต าบลเมือง 5,788 5,987 11,775 
8 ต าบลศรีสองรัก 3,920 3,342 7,262 
9 ต าบลกกดํู 3,562 3,248 6,810 
10 ต าบลนาแขม 3,423 3,292 6,715 
11 ต าบลชัยพฤกษ๑ 3,228 3,298 6,526 
12 ต าบลน้ าหมาน 1,920 1,852 3,772 
13 ต าบลเสี้ยว 1,783 1,677 3,460 
14 ต าบลน้ าสวย 4,470 4,168 8,638 
15 ต าบลกกทอง 1,299 1,314 2,613 
รวม 60,035 59,266 119,301 
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4.5.2  ด๎านการศึกษา 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติได๎แบํงเขตการศึกษาออกเป็น เขตการศึกษาพ้ืนที่ ตํางๆ  
โดยสถานศึกษาในพ้ืนที่อ าเภอเมืองเลย จัดอยูํในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1และเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 19 ประกอบด๎วยสถานศึกษาของรัฐและเอกชน รวม 77 แหํง (ไมํรวมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย 
วิทยาลัยเทคนิคเลย มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย และ กศน.อ าเภอเมืองเลย)  

4.5.3  ด๎านความสงบเรียบร๎อย 
มีสถานีต ารวจภูธรอ าเภอเมืองเลย รับผิดชอบ 11 ต าบล สถานีต ารวจภูธรต าบลนาดินด า  

รับผิดชอบ 2 ต าบล คือต าบลนาดินด าและต าบลน้ าสวย 
4.5.4  ด๎านเศรษฐกิจ 

  รายได๎โดยเฉลี่ยของประชากรตํอปี ประมาณ 20,632 บาท ซ่ึงสํวนใหญํมาจากเกษตรกรรม 
เศรษฐกิจ แยกเป็น ข๎าว ร๎อยละ 29 ยางพารา ร๎อยละ 22 ข๎าวโพด ร๎อยละ 14 ลูกเดือย ร๎อยละ5 ไม๎สัก ร๎อย
ละ 2 และอ่ืน ๆ ร๎อยละ 28   

4.5.5  ด๎านการทํองเที่ยว  
  อ าเภอเมืองเลยมีสถานที่ทํองเที่ยวท่ีส าคัญ ซ่ึงสามารถพัฒนาให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยวที่  เพ่ิม
รายได๎ให๎ราษฎร คือ อํางเก็บน้ าโครงการชลประทานห๎วยน้ าหมาน (ตอนบน) ฝายน้ าล๎นชลประทานห๎วยน้ า
หมาน เป็นสถานที่พักผํอน 

4.5.6  ด๎านสาธารณสุข 
  สถานบริการสาธารณสุข ประกอบด๎วย โรงพยาบาลของรัฐ 3 แหํง ได๎แกํ โรงพยาบาลเลย 
โรงพยาบาลจิตเวชเลย โรงพยาบาลคํายศรีสองรัก โรงพยาบาลเอกชน 1 แหํง คือ โรงพยาบาลเมืองเลยราม  
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพชุมชน 19 แหํง 
  4.5.7 ด๎านการเมือง 
  ได๎รับการแบํงเขตเลือกต้ั งตา มประกาศเม่ือวั นที่ 9 ตุล าคม 255 0 เป็นเขตเลื อกต้ั ง
สมาชิกสภาผู๎แทนราษฎร เขตที่ 1 ในจ านวน 4 เขต ของจังหวัด 
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5. โครงสร้างสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

คณะกรรมการสถานศึกษา  
 

กลุํมการจัดการศึกษานอกระบบ 
และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 

นางวาสนา  โสธรรมมงคล 

กลุํมอ านวยการ 
นางระวี  คึมยะราช 

1. งานการศึกษาพื้นฐาน 
2. งานทะเบียนและวัดผล 
3. งานพัฒนาหลักสูตร ส่ือ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
4. งานการศึกษาตํอเน่ือง 
5. งานสํงเสริมการเรียนร๎ู
หนังสือ 
6.  งานกิจการนักศึกษา 
7. งานการศึกษาตาม
อัธยาศัย 
8. งานศูนย๑บริการให๎
ค าปรึกษาแนะแนว 

1. งานธุรการและสารบรรณ 
2. งานบัญชี   
3.งานพัสดุ 
4. งานข๎อมูลสารสนเทศและ 
รายงาน 
5. งานประชาสัมพันธ๑ 
6. งานประกันคุณภาพภายใน 
7. งานงบประมาณและระดม
ทรัพยากร 
8. งานนิเทศภายใน ติดตามและ
ประเมินผล 
9. งานควบคุมภายใน 
10. งานแผนงานและโครงการ 
11. งานอาคารสถานท่ีและ
ยานพาหนะ 
12. งานการเงิน 
13. งานราชการใสสะอาด 
14. งานบุคลากรและสวัสดิการ 
15 มาตรฐาน กศน.ต าบล และ 
ศรช. 
16. งานเลขานุการคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

1. งานกิจการพิเศษ 
2. งานสํงเสริม สนับสนุน 
ภาคีเครือขําย 
3. งานกิจกรรมลูกเสือและ
ยุวกาชาด 
4. งานเงินกู๎ยืมเพื่อ
การศึกษา 
5. โครงการหลวง และงาน
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

กลุํมงานภาคีเครือขําย
และกิจการพิเศษ 

นายสมพร  มาตย๑สุริย๑ 

นายสุพัฒน์  สุวรรณสิงห์ 
ผอ.กศน.อ าเภอเมืองเลย 

กศน.ต าบลในสังกัด 
กศน.ต าบลกุดปุอง 
กศน.ต าบลเมือง 
กศน.ต าบนาอ๎อ 
กศน.ต าบลชัยพฤกษ๑ 
กศน.ต าบลนาอาน 
กศน.ต าบลนาดินด า 
กศน.ต าบลน้ าสวย  
กศน.ต าบลกกดํู 
กศน.ต าบลศรีสองรัก 
กศน.ต าบลนาแขม 
กศน.ต าบลเส้ียว 
กศน.ต าบลน้ าหมาน 
กศน.ต าบลนาโปุง 
กศน.ต าบลนกกทอง 

ศูนย๑การเรียนชุมชน 
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6. ข้อมูลบุคลากร 

  6.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหนํง วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก 
1. นายสุพัฒน๑  สุวรรณสิงห๑ ผู๎บริหารสถานศึกษา กศ.ม.(ปริญญาโท) การบริหารการศึกษา 
2. นายระวี  คึมยะราช ครู(ช านาญการพิเศษ) ค.บ. การประถมศึกษา 
3. นายสมพร   มาตย๑สุริย๑ ครู(ช านาญการพิเศษ) ค.บ. สังคมศึกษา 
4. นางวาสนา  โสธรรมมงคล ครู กศ.ม.(ปริญญาโท) การบริหารการศึกษา 
5. นางปราณี  สุขปื้อ ครู กศ.ม.(ปริญญาโท) การบริหารการศึกษา 
6. นายปรีชา  วงศ๑ลา ครูอาสาสมัครฯ ค.บ. การประถมศึกษา 
7. นางสาวพิมพ๑จันทร๑  จิตรพานิช บรรณารักษ๑ ศศ.บ. บรรณารักษ๑ศาสตร๑ฯ 
8. นายนิพนธ๑  แก๎วสุฟอง ครูอาสาสมัครฯ ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ 
9. นางอัญชลี  ประเสริฐศิลป์ ครูอาสาสมัครฯ ค.บ. ภาษาไทย 
10. นางมณีรัตน๑  ลุนธิระวงค๑ ครูอาสาสมัครฯ กศ.ม.(ปริญญาโท) การบริหารการศึกษา 
11. นางสาวนิฤมล  บุตรโยจันโท ครูอาสาสมัครฯ ค.บ./ศน.บ. สุขศึกษา/การสอน

ภาษาอังกฤษ 
12. นางรัตนา  วรชินา ครู กศน.ต าบล ค.บ. การประถมศึกษา 
13. นางจิรัฐิติกานต๑  สุพรมอินทร๑ ครู กศน.ต าบล ศศ.บ. การจัดการทั่วไป 
14. นางสาวพจนา  เอมพันธ๑ ครู กศน.ต าบล กศ.ม.(ปริญญาโท) การบริหารการศึกษา 
15. นางสาวพิราภรณ๑  สุพรมอินทร๑ ครู กศน.ต าบล วท.บ. เกษตรกรรม 
16. นางสาวอนุสรา  จันทร๑สวําง ครู กศน.ต าบล บธ.บ. การจัดการทั่วไป 
17. นางสาวิตรี  วาที ครู กศน.ต าบล ค.บ. คหกรรม 
18. นางสาวนิโลบล  จันทนา ครู กศน.ต าบล บธ.บ. การบริหารธุรกิจ  
19. นางสาวกาญจนา  วรรณศิริ ครู กศน.ต าบล บธ.บ. การจัดการทั่วไป 
20. นายประยูร  ใจเอ้ือ ครู กศน.ต าบล วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
21. นายแสวง  ยานะฝั้น ครู กศน.ต าบล ค.บ. คณิตศาสตร๑ 
22. นายตะวัน  ปูอมสุวรรณ ครู กศน. ต าบล วท.บ. อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร๑ 
23. นายอาทิตย๑  รอดกริช ครู กศน.ต าบล วท.บ. อิเล็คโทรนิคคอมพิวเตอร๑ 
24. นายวีระชน  ชัชวาลย๑ ครู กศน.ต าบล ค.บ. คอมพิวเตอร๑ศึกษา 
25. นางเพ็ญประภา  ช านิยันต๑ ครู กศน.ต าบล ค.บ. เกษตรกรรม 
26. นางสุธาสินี  แสนใจวุฒิ ครู กศน.ต าบล ค.บ. ศิลปศึกษา 
27. นางสาวสุพัตรา  ปูองนาลา ครู กศน.ต าบล บธ.บ. การบริหารธุรกิจ (การบัญชี) 
28. นางสาวนภัสวรรณ  แกํนพล ครู กศน.ต าบล ศศ.บ. ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ 
29. นางสาววันวิสาข๑  ไขหินต้ัง ครู กศน.ต าบล ค.บ. สังคมศึกษา 
30. นางสาวปุณณดา  จ าปานิล ครู กศน.ต าบล กศ.ม.(ปริญญาโท) การบริหารการศึกษา 
31. นายมานพ  อดทน ครู กศน.ต าบล ค.บ. การวัดผลการศึกษา 
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ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหนํง วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก 
32. นางวิจิตรา  แสนใจวุฒิ ครู กศน.ต าบล ค.บ. พลศึกษา 
33. นางกัลยาณี   อ๎วนนวน ครู กศน.ต าบล ค.บ. ภาษาไทย 
34. นางสุภาภรณ๑  มูลถวิลย๑ ครู กศน.ต าบล ค.บ. การประถมศึกษา 
35 นางณัฐพร  อินทะสิทธ์ิ ครู กศน.ต าบล ศศ.บ. สังคมศึกษา 
36 นายประเสริฐ  ลีกระจําง ครู กศน.ต าบล วท.บ. พลศึกษา 
37 นายกรณ๑พงษ๑  วีระวัฒน๑ ครู กศน.ต าบล กศ.ม.(ปริญญาโท) การบริหารการศึกษา 
38 นายนิพจน๑  ใจเอ้ือ ครู กศน.ต าบล ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน 
39 นายปรีชา  วุฒิสุรนนท๑ ครู กศน.ต าบล ค.บ. สังคมศึกษา 
40 นางจันทร๑ศรี โคกกระชาย ครู กศน.ต าบล ค.บ. วิทยาศาตร๑ทั่วไป 
41 นายเฉลิมพล  หยาดหลั่งค า ครู กศน.ต าบล บธ.บ. บริหารธุรกิจ 
42 นางสาววรรณพร  ยอดค า เจ๎าหน๎าที่บรรณารักษ๑ ศศ.บ. บรรณารักษ๑ศาสตร๑ฯ 
43 นายอานนท๑  ยศพิมพา พนักงานพิมพ๑ 3  ปวส. ศิลปศาสตร๑ 
 

6.2 บุคลากร ลูกจ้างตามระเบียบพัสดุ 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหนํง วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก 

1. นางสาวพักตร๑วิภา  สีหะวงศ๑ ครู ศรช. ศศ.บ. นิเทศศาสตร๑(การสื่อสารการตลาด) 
2. นางสาวอรนิชา  วุฒิสุรนนท๑ ครู ศรช. บธ.บ. เศรษฐศาสตร๑ 

3. นายภาณุพันธ๑   จันทรัตน๑ ครู ศรช. ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน 
4. นายก๎องเกียรติ  บงแก๎ว ครู ศรช. วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

5. นายวุฒิชัย  ฮดมาลี ครู ศรช. ศศ.บ. นิเทศศาสตร๑(วารสารศาสตร๑) 

6. นายอรรถวิทย๑  วงค๑ลา ครู ศรช. วท.บ. อุตสาหกรรมอิเล็คโทนิค 
คอมพิวเตอร๑ 

7. นายพลวริษฐ๑  เจดีย๑รักษ๑ ครู ศรช. ศศ.บ. นิเทศศาสตร๑(การประชาสัมพันธ๑) 

8. นายปฎิพล  สวาสนา ครู ศรช. ค.บ. คอมพิวเตอร๑ศึกษา 
9. นายณัฐพล  วิชาเครื่อง ครู ศรช. ร.บ. รัฐศาสตร๑การปกครอง 
10. นางศรัญญา  ชัชวาลย๑  บรรณารักษ๑ ศศ.บ. บรรณารักษ๑ศาสตร๑ฯ 

11. นางสาวอรุณี  วิเศษนันท๑ บรรณารักษ๑ ศศ.บ. บรรณารักษ๑ศาสตร๑ฯ 
 
 
 
 
 
 



     | 9 

 

7. ทรัพยากรและส่ิงอ านวยความสะดวกในการจัดการศึกษา 

 ด๎านอาคารสถานที่  
ชื่อ กศน.ต าบล ที่ต้ัง ผู๎รับผิดชอบ 
กศน.อ าเภอเมืองเลย บ๎านแฮํ  ถนนสถลเชียงคาน  ต าบลกุด

ปุอง อ าเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 
นายสุพัฒน๑  สุวรรณสิงห๑ 
นายระวี  คึมยะราช 
นายสมพร  มาตย๑สุริย๑ 
นางวาสนา  โสธรรมมงคล 
นางปราณี  สุขปื้อ 
นายนิพนธ๑  แก๎วสุฟอง 
นายปรีชา  วงศ๑ลา 
นางอัญชลี  ประเสริฐศิลป์ 
นางมณีรัตน๑  ลุนธิระวงค๑ 
น.ส.นิฤมล  บุตรโยจันโท 

กศน.ต าบลกุดปุอง บ๎านแฮํ  ถนนสถลเชียงคาน  ต าบลกุด
ปุอง อ าเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 

น.ส.พิราภรณ๑  สุพรมอินทร๑ 
นางสุธาสิณี  แสนใจวุฒิ 
นางเพ็ญประภา  ช านิยันต๑ 
น.ส.พักตร๑วิภา  สีหะวงศ๑ 
นายวุฒิชัย  ฮดมาลี 

กศน.ต าบลเมือง ศาลาหกเหลี่ยม บ๎านก าเนิดเพชร  
หมํู 1  ต าบลเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดเลย 

นายอาทิตย๑  รอดกริช 
น.ส.วันวิสาข๑  ไขหินต้ัง 
น.ส.นภัสวรรณ  แกํนพล 

กศน.ต าบลนาอ๎อ บ๎านหนองมะผาง หมํู 8 ต าบลนาอ๎อ  
อ าเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 

นายวีระชน  ชัชวาลย๑ 
น.ส.อนุสรา   จันทร๑สวําง 

กศน.ต าบลชัยพฤกษ๑ บ๎านนาบอน  หมํู 5  ต าบลชัยพฤกษ๑  
อ าเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 

นายประเสริฐ  ลีกระจําง 
นางจันทร๑ศรี  โคกกระชาย 
นายเฉลิมพล  หยาดหลั่งค า 

กศน.ต าบลนาดินด า โรงเรียนบ๎านนาดินด า หมํูที่ 1  
ต าบลนาดินด า อ าเภอเมืองเลย  จังหวัด
เลย 

น.ส.พจนา  เอมพันธ๑ 
นางสาวิตรี  วาที 
นายกรณ๑พงษ๑   วีระวัฒน๑ 

กศน.ต าบลน้ าสวย โรงเรียนบ๎านวังแคน หมํู 7 ต าบลน้ าสวย 
อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 

น.ส.กาญจนา  วรรณศิริ 
นายปฎิพล   สวาสนา 
นายณัฐพล   วิชาเครื่อง 

กศน.ต าบลนาอาน บ๎านฟากนา หมํู 4 ต าบลนาอาน 
 อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 

นางกัลยาณี  อ๎วนนวน 
นายประยูร   ใจเอ้ือ 

กศน.ต าบลนาโปุง บ๎านนาโปุง หมํู 2 ต าบลนาโปุง   
อ าเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย   
 

นายมานพ  อดทน 
น.ส.นิโลบล  จันทนา 
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ชื่อ กศน.ต าบล ที่ต้ัง ผู๎รับผิดชอบ 
กศน.ต าบลกกดํู บ๎านกกดํู หมํู 8  ต าบลกกดํู  

อ าเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย   
นางรัตนา  วรชินา 
น.ส.สุพัตรา  ปูองนาลา 
น.ส.จิรัฐิติกานต๑  สุพรมอินทร๑ 

กศน.ต าบลนาแขม บ๎านโปุง หมํู 8  ต าบลนาแขม   
อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย   

นางวิจิตรา  แสนใจวุฒิ 
นายพลวริษฐ๑   เจดีย๑รักษ๑ 
นายอรรถวิทย๑   วงศ๑ลา 

กศน.ต าบลศรีสองรัก องค๑การบริหารสํวนต าบลศรีสองรัก   
ต าบลศรีสองรัก  อ าเภอเมืองเลย  จังหวัด
เลย   

นางสุภาภรณ๑  มูลถวิลย๑ 
นายปรีชา  วุฒิสุรนนท๑ 
นางอรณิชา  วุฒิสุรนนท๑ 

กศน.ต าบลน้ าหมาน บ๎านไรํมํวง หมํู 1  ต าบลน้ าหมาน  
อ าเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย  

นายตะวัน  ปูอมสุวรรณ 
นายนิพนธ๑  ใจเอ้ือ 

กศน.ต าบลเสี้ยว องค๑การบริหารสํวนต าบลเสี้ยว  ต าบล
เสี้ยว  อ าเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 

น.ส.แพรวนภา  จ าปานิล 
นายก๎องเกียรติ  บงแก๎ว 

กศน.ต าบลกกทอง ศูนย๑ทํองเที่ยวบ๎านห๎วยกระทิง  
หมํูที่ 1  ต าบลกกทอง ต าบลกกทอง   
อ าเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย   

นายแสวง  ยานะฝั้น 
นางณัฐพร  อินทะสิทธ์ิ 
นายภานุพันธ๑    จันทรัตน๑ 

ห๎องสมุดประชาชนจังหวัดเลย บ๎านแฮํ  ถนนสถลเชียงคาน  ต าบล 
กุดปุอง อ าเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 

นางสาวพิมพ๑จันทร๑  จิตรพานิช 
นางศรัญญา  ชัชวาลย๑ 
นางสาวอรุณี  วิเศษนันท๑ 

ห๎องสมุดเฉลิมราชกุมารีจังหวัดเลย บ๎านก าเนิดเพชร ต าบลเมือง  
อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 

นางสาววรรณพร  ยอดค า 
นายอานนท๑  ยศพิมพา 

 

8. ภาคีเครือข่าย 

 
ภาคีเครือขําย ที่อยูํ/ที่ต้ัง 
เทศบาลเมืองเลย เทศบาลเมืองเลย  ต าบลกุดปุอง   
เทศบาลต าบลนาดินด า บ๎านเจริญสุข  หมํู 8  ต าบลนาดินด า 
เทศบาลต าบลนาอ๎อ บ๎านนาอ๎อ  หมํู 3  ต าบลนาอ๎อ 
เทศบาลต าบลนาอาน บ๎านนาอาน  หมํู 6  ต าบลนาอาน 
เทศบาลต าบลนาโปุง บ๎านนาโปุง  หมํู 2  ต าบลนาโปุง 
เทศบาลต าบลน้ าสวย บ๎านเพีย  หมํู 9  ต าบลน้ าสวย 
องค๑การบริหารสํวนต าบลเสี้ยว บ๎านกอไรํใหญํ  หมํู 3  ต าบลเสี้ยว 
องค๑การบริหารสํวนต าบลศรีสองรัก บ๎านนาโคก  หมํู 3  ต าบลศรีสองรัก 
องค๑การบริหารสํวนต าบลนาแขม บ๎านนาแขม  หมํู 1  ต าบลนาแขม 
องค๑การบริหารสํวนต าบลกกทอง บ๎านกกทอง  หมํู 3  ต าบลกกทอง 
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ภาคีเครือขําย ที่อยูํ/ที่ต้ัง 
องค๑การบริหารสํวนต าบลน้ าหมาน บ๎านไรํมํวง  หมํู 1  ต าบลน้ าหมาน 
องค๑การบริหารสํวนต าบลกกดํู บ๎านกกดํู  หมํู 4  ต าบลกกดํู 
องค๑การบริหารสํวนต าบลน้ าสวย บ๎านสูบ  หมํู 1  ต าบลน้ าสวย 
องค๑การบริหารสํวนต าบลเมือง บ๎านก าเนิดเพชร  หมํู 1  ต าบลเมือง 
องค๑การบริหารสํวนต าบลชัยพฤกษ๑ บ๎านก๎างปลา  หมํู 9  ต าบลชัยพฤกษ๑ 
เรือนจ าจังหวัดเลย เรือนจ าจังหวัดเลย  อ าเภอเมือง   
จังหวัดทหารบกเลย หมํู 4  ต าบลศรีสองรัก 
กองพันทหารราบที่ 8 กรมทหารราบที่ 1 บ๎านนาโคก  หมํู 2  ต าบลศรีสองรัก 
มลฑลทหารบกที่ 28  (มทบ.28 ) ต าบลศรีสองรัก อ าเภอเมือง จังหวัดเลย 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจ าจังหวัดเลย ต าบลเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดเลย 
ส านักงานสถิติจังหวัดเลย ต าบลกุดปุอง อ าเภอเมือง จังหวัดเลย 
ที่วําการอ าเภอเมืองเลย ต าบลกุดปุอง อ าเภอเมือง จังหวัดเลย 
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองเลย ต าบลนาอาน อ าเภอเมือง จังหวัดเลย 
ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอเมืองเลย ต าบลกุดปุอง อ าเภอเมือง จังหวัดเลย 
ศูนย๑วิจัยพืชไรํจังหวัดเลย ต าบลนาอาน อ าเภอเมือง จังหวัดเลย 
โรงเรียนในสังกัด สพฐ.เลย เขต 1 ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเลย 
ชุมชน/ภูมิปัญญา ทุกต าบลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเลย 
วัด ทุกวัด ในหมํูบ๎านในต าบลของอ าเภอเมือง จังหวัดเลย 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัดเลย ต าบลกุดปุอง อ าเภอเมือง จังหวัดเลย 

 

9. แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา 

ชื่อแหลํงเรียนรู๎/ภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น 

ประเภทแหลํงเรียนรู๎ 
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

ชื่อเจ๎าของแหลํงเรียนรู๎ 
/ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

ชื่อหมํูบ๎าน ต าบล 

ศูนย๑เศรษฐกิจพอเพียง แหลํงเรียนรู๎ นางพิสมัย วันทอง ก าเนิดเพชร ม.1 เมือง 
วัดชลธาราราม แหลํงเรียนรู๎ - ทําแพ ม.2 เมือง 
วัดศรีทัศน๑ แหลํงเรียนรู๎ นางอนงค๑ สนธิมูล ปากภู ม.3 เมือง 
วัดปุาน้ าภู แหลํงเรียนรู๎ ครูทรพิภพ น้ าภู ม.4 เมือง 
ธนาคารขยะ แหลํงเรียนรู๎ นางอนันท๑ จันแจํม หนองผักก๎าม ม.5 เมือง 
ศูนย๑เศรษฐกิจพอเพียง 
บ๎านสามแยก 

แหลํงเรียนรู๎ นายพิทักษ๑ พุทธมาตย๑ สามแยก ม.6 เมือง 

วัดพุทธสามัคคีบุรีเลย แหลํงเรียนรู๎ - น๎อยสนามบิน  
ม.7 

เมือง 

วัดปุาพุทธยาน แหลํงเรียนรู๎ นายโกเมธ สุทธิรักษ๑ ก าเนิดเพชร ม.8 เมือง 
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ชื่อแหลํงเรียนรู๎/ภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น 

ประเภทแหลํงเรียนรู๎ 
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

ชื่อเจ๎าของแหลํงเรียนรู๎ 
/ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

ชื่อหมํูบ๎าน ต าบล 

การนวดแผนโบราณ ภูมิปัญญาท๎องถิ่น นางเกียบ สิมสวัสด์ิ โพนไท ม.9 เมือง 
วัดวารินทราวาส แหลํงเรียนรู๎ นายฉวี เรืองบุญ น้ าภู ม.10 เมือง 
การเกษตรผสมผสาน 
ในสวนยางพารา 

แหลํงเรียนรู๎ นายธนวัฒน๑ วังเหนือ ก าเนิดเพชร ม.11 เมือง 

การทอผ๎าซ่ิน หรือตีนซ่ิน ภูมิปัญญาท๎องถิ่น นางชุํม จันทะวัน ก าเนิดเพชร ม.12 เมือง 
กรงนก เครื่องจักสาน ภูมิปัญญาท๎องถิ่น นายจ ารัส แพงงา หนองผักก๎าม ม.13 เมือง 
วัดพระคริสตกษัตริย๑ 
แหํงสากลจักรวาล จ.เลย 

แหลํงเรียนรู๎ เปาโล มิเชลี ชุมชนหนองผักก๎า ม
ค๎ุมโรงเรียนมหาไถํ 

กุดปุอง 

โรงเรียนเทศบาล 5 แหลํงเรียนรู๎ น.ส.อมรรัตน๑ แย๎มพํุม ชุมชนหนองผักก๎า ม
ค๎ุมโรงเรียนเทศบาล 
5 

กุดปุอง 

ตลาดหนองผักก๎าม แหลํงเรียนรู๎ นางศิริพร ธีระวัฒนานันท๑ ชุมชนหนองผักก๎า ม
ค๎ุมตลา ดหนองผั ก
ก๎าม 

กุดปุอง 

วัดศรีวิชัยวนาราม แหลํงเรียนรู๎ พระสุวรรณธีราจารย๑ ชุมชนหนองผักก๎า ม
ค๎ุมวัดศรีวิชัย 

กุดปุอง 

แขวงการทาง แหลํงเรียนรู๎ นายดุลยนัย ยมด า ชุมชนหนองผักก๎า ม
ค๎ุมหลังแขวงการทาง 

กุดปุอง 

การท าพานบายศรีสูํขวัญ ภูมิปัญญาท๎องถิ่น นางสมจารี เขียวฉวี ชุมชนนาหนอง-ทํ า
แพ ค๎ุมบํอนไกํเกํา 

กุดปุอง 

การเพาะช ากล๎าไม๎ ดอกไม๎
ประดับ 

ภูมิปัญญาท๎องถิ่น นายบุญสํง พันธ๑สอน ชุมชนนาหนอง-ทํ า
แพค๎ุมกองร๎อย นปพ. 

กุดปุอง 

การท าไม๎เสียบไกํ –  
ไม๎ลูกชิ้น 

ภูมิปัญญาท๎องถิ่น นา งจุ มทรั น  แสงทอ ง
จันทร๑ 

ชุมชนนาหนอง-ทํ า
แพค๎ุมชลประทาน 

กุดปุอง 

การปลูกผักในวัสดุเหลือใช๎ ภูมิปัญญาท๎องถิ่น นายมงคล หมูจินา ชุมชนนาหนอง-ทํ า
แพค๎ุมเลยพิทย๑-ท๎าย
เมือง 

กุดปุอง 

กระเป๋าถัก ภูมิปัญญาท๎องถิ่น นางภาวิณี  เดชสุภา ชุมชนนาเขิน 
ค๎ุมซอยชูวงศ๑ 

กุดปุอง 

ศาลากลาง แหลํงเรียนรู๎ น.ส.พิมพบุญ   
พันสวัสกลาง 

ชุมชนนาเขิน 
ค๎ุมศาลากลาง 

กุดปุอง 

ส านักงานอัยการ แหลํงเรียนรู๎ นายพิทยา กาจญนโกมล ชุมชนนาเขิน 
ค๎ุมอัยการ 

กุดปุอง 

การประปาเลย  แหลํงเรียนรู๎ นางพวงพเยาว๑ สุขทองสา ชุมชนนาเขิน 
ค๎ุมประปา 

กุดปุอง 
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ชื่อแหลํงเรียนรู๎/ภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น 

ประเภทแหลํงเรียนรู๎ 
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

ชื่อเจ๎าของแหลํงเรียนรู๎ 
/ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

ชื่อหมํูบ๎าน ต าบล 

สมาคมพํอค๎าจังหวัดเลย แหลํงเรียนรู๎ นายสมนึก ชัยณรงค๑ ชุมชนนาเขิน 
ค๎ุมสมคมพํอค๎า 

กุดปุอง 

การไฟฟูา แหลํงเรียนรู๎ นางนงลักษณ๑ ประทุมถิ่น ชุมชนนาเขิน 
ค๎ุมไฟฟูา 

กุดปุอง 

ส านักงานปุาไม๎ แหลํงเรียนรู๎ นายธนพล บุตรชัยงาม ชุมชนนาเขิน 
ค๎ุมปุาไม๎ 

กุดปุอง 

สุขศิลา แหลํงเรียนรู๎ นายพิพัฒน๑ ลีปา ชุมชนบ๎านต้ิว 
ค๎ุมตลาดเย็น 

กุดปุอง 

ธนาคารขยะรีไซเคิล แหลํงเรียนรู๎ นางวัจนา  
สุรนาทชยานันท๑ 

ชุมชนบ๎านต้ิว 
ค๎ุม บขส. 

กุดปุอง 

ปลูกผักริมรั้ว แหลํงเรียนรู๎ หนูพิน สีพิน ชุมชนบ๎านต้ิว 
ค๎ุมซอยอินค าดี 

กุดปุอง 

ความเชื่อประเพณี แหลํงเรียนรู๎ นายศุภชัย ลีกระจําง ชุมชนบ๎านต้ิว 
ค๎ุมศาลเจ๎าบ๎าน 

กุดปุอง 

การท าน้ าหมักชีวภาพ แหลํงเรียนรู๎ นายพันธ๑ อินทะศิลา ชุมชนบ๎านต้ิว 
ค๎ุมวัดศรีบุญเรือง 

กุดปุอง 

ไปรษณีย๑เลย แหลํงเรียนรู๎ นายสมัคร ทรงพุฒิ ชุมชนบ๎านต้ิว  
ค๎ุมไปรษณีย๑ 

กุดปุอง 

ตลาดเช๎า (ตลาดสด)  
เมืองเลย 

แหลํงเรียนรู๎ นายวิชาญ  วิชิต ชุมชนตลาดเมืองใหมํ
ค๎ุมหนองชุมแสง 

กุดปุอง 

กาแฟโบราณ แหลํงเรียนรู๎ นางลัดดา เรํงมุกดา ชุมชนตลาดเมืองใหมํ
ค๎ุมเมืองใหมํ 

กุดปุอง 

ตลาดถนนคนเดิน แหลํงเรียนรู๎ นายสุรสิทธ์ิ  
เหลืองสุวรรณ 

ชุมชนตลาดเมืองใหมํ
ค๎ุมอาชีวศึกษา 

กุดปุอง 

สถานีต ารวจ แหลํงเรียนรู๎ นายบิน พวงจันทร๑ ชุมชนตลาดเมืองใหมํ
ค๎ุมสถานีต ารวจ 

กุดปุอง 

นวดแผนไทย แหลํงเรียนรู๎ นางยุคนธร จันทร๑สวําง ชุมชนแฮํ ค๎ุมโรงเรียน
อนุบาลเลย 

กุดปุอง 

กลุํมนวดแผนไทย แหลํงเรียนรู๎ นางอุทิศ นนทโคตร ชุมชนแฮํ  
ค๎ุมตลาดไทเลย 

กุดปุอง 

วัดศรีภูมิ แหลํงเรียนรู๎ นายวิศาล หองทองคาน ชุมชนแฮํ 
ค๎ุมวัดศรีภูมิ 

กุดปุอง 

น้ าสร๎างหลวง แหลํงเรียนรู๎ นายประโยชน๑ คงเพียร ชุมชนแฮํ 
ค๎ุมน้ าสร๎างหลวง 
 

กุดปุอง 
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ชื่อแหลํงเรียนรู๎/ภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น 

ประเภทแหลํงเรียนรู๎ 
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

ชื่อเจ๎าของแหลํงเรียนรู๎ 
/ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

ชื่อหมํูบ๎าน ต าบล 

ศาลเจ๎าพํอเมืองแสน แหลํงเรียนรู๎ นายภุมเรศ  ศรีไพรวรรณ ชุมชนแฮํค๎ุมศาลเจ๎า
พํอเมืองแสน 

กุดปุอง 

โรงเรียนแสงงตะวันพัฒนา แหลํงเรียนรู๎ นายนิคม แนวน๎อยงาม ชุมชนใหมํ  
ค๎ุมโรงเรียนแสง
ตะวันพัฒนา 

กุดปุอง 

การสานหวด ภูมิปัญญาท๎องถิ่น นายบุญศรี ฟองชัย ชุ ม ช น ใ ห มํ ค๎ุ ม
โรงเรียนศรีสะอาด 

กุดปุอง 

การนวดแผนไทย แหลํงเรียนรู๎ นายรังสี ล ามะยศ ชุมชนใหมํ 
ค๎ุมทุํงนาเม่ียง 

กุดปุอง 

วัดศรีสุ ทธาวาส ( วัดเลย
หลง) 

แหลํงเรียนรู๎ พระภัทรธรรมสุธี  
เจ๎าคณะจังหวัดเลย 

ชุมชนใหมํ 
ค๎ุมทุํงนาเม่ียง 

กุดปุอง 

การท าเกษตรผสมผสาน แหลํงเรียนรู๎ นางปราช๑ สิงห๑มณี ชุมชนใหมํ 
ค๎ุมวัดเลยหลง 

กุดปุอง 

การเลี้ยงกบ แหลํงเรียนรู๎ นางเพ็ญ อมาตยกุล ชุมชนใหมํ 
ค๎ุมศรีจันทร๑ 

กุดปุอง 

การสานแห ภูมิปัญญาท๎องถิ่น นายเฉลิม สาลีสี ชุมชนใหมํ 
ค๎ุมริมน้ าเลย 

กุดปุอง 

วัดศรีสวําง แหลํงเรียนรู๎ น.ส.ร าไพ ไชยปะ ชุมชนฟากเลยค๎ุมวัด
ศรีสวําง 

กุดปุอง 

การแปรรูปกล๎วย / 
ผลิตภัณฑ๑จากกล๎วย 

แหลํงเรียนรู๎ วันนา จันทะนา ชุมชนฟากเลย 
ค๎ุ มห นอ ง งู เห ลื อ ม
บ๎านน๎อยเลิงใหญํ 

กุดปุอง 

วัดศรีทีปาราม แหลํงเรียนรู๎ นางบัวหวัน พานิชย๑ ชุมชนฟากเลย 
ค๎ุมวัดศรีทีปาราม 

กุดปุอง 

การท าขนมจีน แหลํงเรียนรู๎ นางดวงตา เกดนอก ชุมชนฟากเลย 
ค๎ุมวัดศรีทีปาราม 

กุดปุอง 

แหลํงเรียนเศรษฐกิจ
พอเพียง 

แหลํงเรียนรู๎ นายวรพจน๑ โสระสิงห๑ ชุมชนฟา กเลย ค๎ุม
โรงเรียนเทศบาล 3 

กุดปุอง 

วัดประชานิมิตร แหลํงเรียนรู๎ นายภัควัฒน๑ โปรณะ ชุมชนภูบํอบิด  
ค๎ุมวัดประชานิมิตร 

กุดปุอง 

โรงเรียนเทศบาล 4 แหลํงเรียนรู๎ นายสมร ผางสงํา ชุมชนภู บํ อบิ ด  ค๎ุม
โรงเรียนเทศบาล 4 

กุดปุอง 

วนอุทยานภูบํอบิด แหลํงเรียนรู๎ นายสมชาย ไชยคีนี ชุมชนภูบํอบิด 
ค๎ุมวนอุทยาน 
 

กุดปุอง 
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ชื่อแหลํงเรียนรู๎/ภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น 

ประเภทแหลํงเรียนรู๎ 
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

ชื่อเจ๎าของแหลํงเรียนรู๎ 
/ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

ชื่อหมํูบ๎าน ต าบล 

วัดกกมํวงชี แหลํงเรียนรู๎ นายอาคีระ ประชาศรี ชุมชนกกมํวงชี กุดปุอง 
การท าเกษตรแบบ
ผสมผสาน 

แหลํงเรียนรู๎เศรษฐกิจ
พอเพียง 

นายสนั่น ไชยศรี ติดตํอ ม.1 นาอาน 

การท าน้ าพริกปลาร๎า อาหารและผักพ้ืนบ๎าน นางละมัย เทพอ านวย ขอนแดง  ม.2 นาอาน 
หัตถกรรม จักสานถักทอ แหลํงหัตถกรรม นายไข โสมาศรี ขอนแดง  ม.2 นาอาน 
การทอผ๎า แหลํงหัตถกรรม นางถิน ศรีเมืองแก๎ว แหลํงควาย ม.3 นาอาน 
การบํมเชื้อเพาะเห็ด อ่ืน ๆ นางสุภาภรณ๑ ชินโคตร นาอาน ม.6 นาอาน 
การจักสาน/งานไม๎ แหลํงหัตถกรรม นายสุรินทอง ตะฮึง นาซ า ม.7 นาอาน 
หมอยาสมุนไพรรักษาโรค สมุนไพร 

ต ารายาพ้ืนบ๎าน 
นายค าเคน พันธิรัตน๑ นาซ า ม.7 นาอาน 

ศิลปะดนตรีอีสาน  
(เปุาแคน,ดีดพิณ) 

แหลํงเรียนรู๎ศิลปะ 
ดนตรีพ้ืนบ๎าน 

นายทองอินทร๑ ผํองใส ภูกระแต ม.8 นาอาน 

เพลงพ้ืนบ๎านสมุนไพร 
และยาพ้ืนบ๎าน 

แหลํ ง เรี ยน รู๎ ศิ ลป ะ
ดนตรีสมุนไพรพ้ืนบ๎าน 

นางวัชราพร วัฒนข า ติดตํอ ม.9 นาอาน 

กระเป๋าถัก การประดิษฐ๑กรรม  
ถักทอ 

นางจิราภรณ๑ ผดุงพจน๑ ขอนแดง ม.10 นาอาน 

การท าพานบายศรี  
ศิลปะประดิษฐ๑ 

การประดิษฐ๑กรรม นายถนอม  สร๎อยจันดา ฟากนา ม.11 นาอาน 

การท าเกษตรแบบ
ผสมผสาน 

แหลํงเรียนรู๎เศรษฐกิจ
พอเพียง 

นายบัวผัน เขียนศรีอํอน เกษตรสมบูรณ๑ ม.12 นาอาน 

หมอพราหมณ๑ ความเชื่อศาสนา 
ประเพณีพิธีกรรม
ศิลปวัฒนธรรม 

นายค าปุุน สาวิสัย เกษตรสมบูรณ๑ ม.12 นาอาน 

ข๎อมูลขําวสารชุมชน แหลํงเรียนรู๎ นายกันยา เทพา ทําข๎าม ม.1 ชัยพฤกษ๑ 
ประเพณีแหํปราสาทผึ้ง ภูมิปัญญาท๎องถิ่น นางสุภาวดี สอนมงคล หัวฝาย ม.2 ชัยพฤกษ๑ 
ชํางเย็บผ๎า แหลํงเรียนรู๎ นางโสภา จันทร๑สวําง ก๎างปลา ม.3 ชัยพฤกษ๑ 
การท าการแกะสลักปูน ภูมิปัญญาท๎องถิ่น นายสุทธ์ิศักด์ิ พลดาหาญ ก๎างปลา ม.4 ชัยพฤกษ๑ 
ข๎อมูลขําวสารชุมชน แหลํงเรียนรู๎ นายประครอง  

สุนทราวิรัตน๑ 
นาบอน ม.5 ชัยพฤกษ๑ 

ข๎อมูลขําวสารชุมชน แหลํงเรียนรู๎ นางเยาวลักษณ๑  
จันทะบับภาศรี 

โพนสวําง ม.6 ชัยพฤกษ๑ 

การเพาะเห็ด แหลํงเรียนรู๎ นางมะลิวัลย๑ โพธิเศษ นาบอน ม.7 ชัยพฤกษ๑ 
การเลี้ยงปลาในกระชัง แหลํงเรียนรู๎ นายไพฑูรญ๑ ใจแดง กุดโง๎ง ม.8 ชัยพฤกษ๑ 
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ชื่อแหลํงเรียนรู๎/ภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น 

ประเภทแหลํงเรียนรู๎ 
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

ชื่อเจ๎าของแหลํงเรียนรู๎ 
/ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

ชื่อหมํูบ๎าน ต าบล 

การเลี้ยงกบในกระชัง แหลํงเรียนรู๎ นายเข๎ม ดีแก๎ว ก๎างปลา ม.9 ชัยพฤกษ๑ 
การเกษตรผสมผสาน แหลํงเรียนรู๎ นายวิชัย ภากระจําง โพนสะอาด ม.10 ชัยพฤกษ๑ 
การขับร๎องสรภัญญะ ภูมิปัญญาท๎องถิ่น นางถนัด ธีระนันท๑ นาบอน ม.11 ชัยพฤกษ๑ 
หมอดูลายมือ ความเชื่อและศาสนา นางนิยม คลังกลาง นาดินด า ม.1 นาดินด า 
วัดปุาภูฝาง แหลํงเรียนรู๎ วัดปุาภูฝาง หนองหญ๎าไซ ม.2 นาดินด า 
โรงพยาบาลสํงเสริม
สุขภาพต าบลหนองผ า 

สถานประกอบการ โรงพยาบาลสํงเสริม
สุขภาพต าบลหนองผ า 

หนองผ า ม.3 นาดินด า 

พิพิธภัณฑ๑ของโบราณ การด ารงชีวิตตามภาพ
แวดล๎อมตาม
ธรรมชาติ 

พิพิธภัณฑ๑ของโบราณ ห๎วยมํวง ม.4 นาดินด า 

จักสานกระติบข๎าวเหนียว การประดิษฐ๑กรรม นายแหวง สอนเต็ม หนองนาทราย ม.5 นาดินด า 
วัดปุาสันติธรรม วัด วัดปุาสันติธรรม หนองทุํม ม.6 นาดินด า 
วัดถ้ าผาขาม วัด วัดถ้ าผาขาม ทรัพย๑มงคล ม.7 นาดินด า 
วัดผาจอกแก๎ว วัด วัดผาจอกแก๎ว เจริญสุข ม.8 นาดินด า 
จักสานมวยนึ่งข๎าวเหนียว การประดิษฐ๑กรรม นายสวําง บุษบา หนองหญ๎าไซ ม.9 นาดินด า 
ไรํนาสวนผสม แหลํงเรียนรู๎เศรษฐกิจ

พอเพียงในท๎องถิ่น 
นายถวัลย๑ ทองเพ็ชร ห๎วยมํวง ม.10 นาดินด า 

จักสานหวดนึ่งข๎าวเหนียว การประดิษฐ๑กรรม นายแก๎ว วาที ห๎วยลึก ม.12 นาดินด า 
งานพิธีกรรมจ้ า 
ประจ าหมํูบ๎าน 

ความเชื่อและศาสนา นางจันสด แสนหลวง ห๎วยมํวง ม.13 นาดินด า 

โฆษกในงานท าบุญ 
แจกข๎าว 

เพลงพ้ืนบ๎าน นายเศรษฐกฤษฎ๑  
พรจันทะชิต 

ห๎วยลึก ม.14 นาดินด า 

กองทุนหมํูบ๎านสูบ แหลํงเรียนรู๎ นายทองเพ็ชร ทาแก๎ว สูบ ม.1 น้ าสวย 
ศูนย๑เศรษฐกิจพอเพียง แหลํงเรียนรู๎ เทศบาลต าบลน้ าสวย เพีย ม.2 น้ าสวย 
การทอผ๎า แหลํงเรียนรู๎ นางบุญเยี่ยม ชัยทิพย๑ นาน้ ามัน ม.3 น้ าสวย 
ทอผ๎าพ้ืนเมือง แหลํงเรียนรู๎ นางชู บุตรปัสสา สูบ ม.4 น้ าสวย 
การทอผ๎า แหลํงเรียนรู๎ นายมาลิชาติ อินทร๑ปุาน หนองดอกบัว ม.5 น้ าสวย 
ตัดเย็บเสื้อผ๎าส าเร็จรูป แหลํงเรียนรู๎ นางจันทร๑ทิพ แสงขาว สะอาด ม.6 น้ าสวย 
ตะกร๎าถักจากเมคราเมํ แหลํงเรียนรู๎ นางมลิวรรณ พรมมาสิทธ์ิ วังแคน ม.7 น้ าสวย 
ดนตรีพ้ืนบ๎านน้ าพุ 
เสียงพิณ 

แหลํงเรียนรู๎ กลุํมพ้ืนบ๎านซ าพุ ซ าพุ ม.8 น้ าสวย 

หัตถกรรมเก่ียวกับ 
การจักสาน 

ภูมิปัญญาท๎องถิ่น นายแปล สาลีบุตร นาส าราญ ม.9 น้ าสวย 

วัดปุาบ๎านสูบ แหลํงเรียนรู๎ นายค าพอ มนตรี ศรีชมชื่น ม.10 น้ าสวย 
การสานสวิง ภูมิปัญญาท๎องถิ่น นางทองถําย บุญเนา ลายเหนือ ม.11 น้ าสวย 
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ชื่อแหลํงเรียนรู๎/ภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น 

ประเภทแหลํงเรียนรู๎ 
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

ชื่อเจ๎าของแหลํงเรียนรู๎ 
/ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

ชื่อหมํูบ๎าน ต าบล 

การจักรสาน ภูมิปัญญาท๎องถิ่น นายมาก ไชยแสง ลายเหนือใต๎ ม.12 น้ าสวย 
การถักไหมพรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น - บุํงเจริญ ม.13 น้ าสวย 
กลุํมทอผ๎าจักสาน  
วัดศรีจันทร๑ 

แหลํงเรียนรู๎ นางขนิษฐา ทองนํวม นาอ๎อ ม.1 นาอ๎อ 

การเลี้ยงสัตว๑เศรษฐกิจ แหลํงเรียนรู๎ นายธรรมรัตน๑ สถิตย๑ นาอ๎อ ม.2 นาอ๎อ 
การผลิตน้ าด่ืม แหลํงเรียนรู๎ นางสุจินดา เบี้ยเก๐ง นาอ๎อ ม.3 นาอ๎อ 
กลุํมยางพารา  
บ๎านทํามะนาว 

แหลํงเรียนรู๎ นายสมรส พันธ๑เงิน ทํามะนาว ม.4 นาอ๎อ 

การทอผ๎าด๎วยมือ ภูมิปัญญาท๎องถิ่น นางล าไย มูลแสน นาอ๎อ ม.5 นาอ๎อ 
กลุํมกองยาว แหลํงเรียนรู๎ นายปัญญา ลางกูล โพนคําย ม.6 นาอ๎อ 
กลุํมเย็บปักถักร๎อย ภูมิปัญญาท๎องถิ่น นางวัฒนา ศรีมงคล นาอ๎อ ม.7 นาอ๎อ 
การท าอิฐบล๏อคประสาน แหลํงเรียนรู๎ นายอาณัติ หม่ันวิชา หนองมะผาง ม.8 นาอ๎อ 
วัดถ้ าผาปูุ แหลํงเรียนรู๎ นายธนิตย๑ พุทธมาตย๑ โนนสวรรค๑ ม.9 นาอ๎อ 
แหลํงหัตถกรรมจักสาน ภูมิปัญญาท๎องถิ่น นายสมหวัง สอนมงคล ลาดค๎อ ม.1 กกดํู 
การตีเหล็ก แหลํงเรียนรู๎ นายวิเชียร ไชยโสดา ตูบโกบ ม.2 กกดํู 
การท าเกษตรผสมผสาน แหลํงเรียนรู๎ นายเทียม หิรัญโท ก าพ้ี ม.3 กกดํู 
การท าเกษตรผสมผสาน แหลํงเรียนรู๎ นายสมศักด์ิ อุทธค า ทําเปิบ ม.4 กกดํู 
การสานสวิงเชือกไนลอน แหลํงเรียนรู๎ นายโทน มาลีสา โปุงปุาต้ิว ม.5 กกดํู 
การจักสานไม๎ไผ ํ ภูมิปัญญาท๎องถิ่น นายทรงศักด์ิ พิมที ห๎วยเหล็ก ม.6 กกดํู 
การนวดแผนไทย ภูมิปัญญาท๎องถิ่น นายทัย แก๎วสุฟอง ห๎วยหวาย ม.7 กกดํู 
การท าเกษตรผสมผสาน แหลํงเรียนรู๎ นายสนอง พรมผาย กกดํู ม.8 กกดํู 
การจักสานไม๎ไผํ ภูมิปัญญาท๎องถิ่น นายทองค า ค้ าสมุทร กอไผํโทน ม.9 กกดํู 
การจักสานไม๎ไผํ ภูมิปัญญาท๎องถิ่น นายเงิน กุณวงศ๑ กกดํูใต๎ ม.10 กกดํู 
เศรษฐกิจพอเพียง 
เกษตรทฤษฎีใหมํ 

แหลํงเรียนรู๎ พ.อ.พิชิต สัตถาผล น๎อยนาซ า ม.1 ศรีสองรัก 

การเพาะเห็ด แหลํงเรียนรู๎ นายถนัด ชัชวาลย๑ นาโคก ม.2 ศรีสองรัก 
การท าเกษตรสวนมะนาว แหลํงเรียนรู๎ นายสุริยันย๑ อุดค าเที่ยง ใหมํพัฒนา ม.3 ศรีสองรัก 
การท าเกษตรผสมผสาน แหลํงเรียนรู๎ นายพันธ๑ศักด์ิ ชัชวาลย๑ นามํวง ม.4 ศรีสองรัก 
หัตถกรรมเย็บผ๎า ภูมิปัญญาท๎องถิ่น นางประไพร โสมายัง ทําบุํง ม.5 ศรีสองรัก 
การถนอมอาหาร ภูมิปัญญาท๎องถิ่น นางสนธนา สุพรมอินทร๑ ปากหมาก ม.6 ศรีสองรัก 
การท าแคบหมู ภูมิปัญญาท๎องถิ่น นางอ๏อต จันปิตุ ปากหมาก ม.7 ศรีสองรัก 
การเพาะเห็ด แหลํงเรียนรู๎ นายวาสนา วรรณชัย วังโปุง ม.8 ศรีสองรัก 
กองทุนเงินล๎าน แหลํงเรียนรู๎ นายสายัน ม่ังมา ทําวังแคน ม.9 ศรีสองรัก 
การเลี้ยงไกํชน ภูมิปัญญาท๎องถิ่น นายวันดี เจริญสุข โคกสวําง  ม.10 ศรีสองรัก 
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ชื่อแหลํงเรียนรู๎/ภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น 

ประเภทแหลํงเรียนรู๎ 
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

ชื่อเจ๎าของแหลํงเรียนรู๎ 
/ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

ชื่อหมํูบ๎าน ต าบล 

การถนอมอาหาร ภูมิปัญญาท๎องถิ่น นางหนู ปูอมสุวรรณ ศรีสองรัก ม.11 ศรีสองรัก 
การท าเกษตร ภูมิปัญญาท๎องถิ่น นางดอกสร๎อย ทิพย๑สาลี นาแขม ม.1 นาแขม 
การจักสาน ภูมิปัญญาท๎องถิ่น นายลัดดา แก๎วสุฟอง วังยาว ม.2 นาแขม 
การท าผ๎ามัดหม่ี สานสวิง ภูมิปัญญาท๎องถิ่น นางสมดี พลเพรช ห๎วยทราย ม.3 นาแขม 
การท าจักสาน ภูมิปัญญาท๎องถิ่น นายร๎อย แสนใจวุฒิ โปุง ม.4 นาแขม 
หมอเปุารักษาตาแดง  
เด็กตัวเหลือง 

ภูมิปัญญาท๎องถิ่น นายกวี วงศ๑ลา โปุง ม.5 นาแขม 

การเพาะเห็ด ภูมิปัญญาท๎องถิ่น นายอรรถพล ส าลีพันธุ๑ ห๎วยทราย ม.6 นาแขม 
หมอดิน ภูมิปัญญาท๎องถิ่น นายอ านวย มํุงกลาง นาแขม ม.7 นาแขม 
ฟาร๑มเห็ด แหลํงเรียนรู๎ น.ส.นิรดา ดวงศรี โปุง ม.8 นาแขม 
การท าเกษตร ภูมิปัญญาท๎องถิ่น นายนิยม กองพอด ห๎วยทราย ม.9 นาแขม 
การท าอิฐมอญ แหลํงฝึกอาชีพ นายสมาน พันจั่น หัวนา นาโปุง 
การปลูกยางพารา แหลํงฝึกอาชีพ นางค ามี จ าปานินล๑ ปุาข๎าวหลาม นาโปุง 
การปลูกใบเตย แหลํงฝึกอาชีพ นางปราณี ประดาบุญ นาโปุง นาโปุง 
การเลี้ยงปลานิล แหลํงฝึกอาชีพ นายนิคม แพงศรี หนองบอน นาโปุง 
วัดปุาบ๎านห๎วยโตก แหลํงเรียนรู๎ศิลป์ ประปราโมทย๑ ธีรเสรี ห๎วยโตก นาโปุง 
วัดศรีชมพู แหลํงเรียนรู๎ศิลป์ พระสมบูรณ๑  

อริโย ชาภักดี 
น้ าฮวย นาโปุง 

วัดโพนทอง แหลํงเรียนรู๎ศิลป์ พระครู นรินทรานุวัฒ หัวนา นาโปุง 
เกษตรผสมผสาน แหลํงเรียนเศรษฐกิจ

พอเพียง 
นายประวิทย๑ รามศิริ ต้ิวน๎อย นาโปุง 

การปลูกไผํไรํ แหลํงเรียนเศรษฐกิจ
พอเพียง 

นางถาวร ก๎องมณี ต้ิวน๎อย นาโปุง 

การสานตะกร๎า ประดิษฐ๑กรรม นางทองปาน พรมเทศ โนนกุดจับ นาโปุง 
การท าไพรหญ๎า ประดิษฐ๑กรรม นายประเสริฐ สอนสุภาพ หัวนาค า นาโปุง 
การสานหวด ประดิษฐ๑กรรม นายหลั่น สอนสุภาพ ถิ่น นาโปุง 
การสานกระติบข๎าว ประดิษฐ๑กรรม นายหวั่น เสริฐศรี กกชุมแสง นาโปุง 
การท าไม๎กวาด ประดิษฐ๑กรรม นางเยาว๑ เสริฐศรี กกชุมแสง นาโปุง 
สมุนไพรรักษาโรค สมุนไพร 2  

ต ารายาพ้ืนบ๎าน 
นายชุม สาระวงค๑ บง นาโปุง 

ดนตรีพ้ืนบ๎าน ศิลปะพ้ืนบ๎าน/
การละเลํนพ้ืนบ๎าน 

นายคมพจน๑  
บุญเลิศกัรยา 

ขอนแกํนสามัคคี นาโปุง 

การปลูกสับปะรด แหลํงเรียนรู๎ นายวิทยา แก๎วกุลบุตร ไรํมํวง ม.1 น้ าหมาน 
ข๎อมูลขําวสารชุมชน แหลํงเรียนรู๎ นายสุบัญ ยาบุษดี ห๎วยลวงไซ ม.2 น้ าหมาน 
กลุํมแพบ๎านโปุงเบี้ย แหลํงเรียนรู๎ นายชะเน พลซา โปุงเบี้ย ม.3 น้ าหมาน 

https://www.google.co.th/search?biw=1600&bih=770&q=%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwi47qbEmrLSAhXLyrwKHTFODTIQvwUIFSgA
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ชื่อแหลํงเรียนรู๎/ภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น 

ประเภทแหลํงเรียนรู๎ 
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

ชื่อเจ๎าของแหลํงเรียนรู๎ 
/ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

ชื่อหมํูบ๎าน ต าบล 

ข๎อมูลขําวสารชุมชน แหลํงเรียนรู๎ นายสงัด มณีศรี ส๎าน ม.4 น้ าหมาน 
การเลี้ยงปลากระชัง แหลํงเรียนรู๎ นายวีระศักด์ิ จันทะนา ห๎วยสีเสียด ม.5 น้ าหมาน 
การจักสาน ภูมิปัญญาท๎องถิ่น นายหนูพิณ แสงสวําง ไรํมํวงใต๎ ม.6 น้ าหมาน 
การเกษตรผสมผสาน แหลํงเรียนรู๎ นางแนํงน๎อย ทองปั้น กอไรํใหญํ ม.1 เสี้ยว 
การเกษตรผสมผสาน แหลํงเรียนรู๎ นายบุญเริง สอนสุภาพ เสี้ยวเหนือ ม.2 เสี้ยว 
แหลํงเรียนรู๎หัตถกรรม แหลํงเรียนรู๎ นางหม่ัน ราชวงษ๑ โพนปุาแดง ม.3 เสี้ยว 
วัดโพนสมศรี แหลํงเรียนรู๎ นายใคร จันทะวงษ๑ ภูสวรรค๑  ม.4 เสี้ยว 
การปลูกเศรษฐกิจ 
ที่ใช๎น้ าน๎อย 

แหลํงเรียนรู๎ นายหงัด โสภารักษ๑ น้ าคิว ม.5 เสี้ยว 

วัดปุาศรีมงคล แหลํงเรียนรู๎ นายประยูร ปนิสอน เสี้ยวใต๎ ม.6 เสี้ยว 
การเลี้ยงปลาในกระชัง แหลํงเรียนรู๎ นายเฉิลม ปัสาวัฒนะ ห๎วยกระทิง ม.1 กกทอง 
ไรํนาสวนผสม แหลํงเรียนรู๎ นายอเนก สอนสุภาพ ห๎วยฮํอม ม.2 กกทอง 
ประเพณีและพิธีกรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น นายบัว หิรัญโท กกทอง ม.3 กกทอง 
ไรํนาสวนผสม แหลํงเรียนรู๎ นายบุญมา ศรีบุรินทร๑ กกทอง  ม.4 กกทอง 
การจักสาน ภูมิปัญญาท๎องถิ่น นายสมควร มูลที สวนกล๎วย ม.5 กกทอง 
รวมจ านวน 186 
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ส่วนท่ี 2 
ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการด าเนินงาน ส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

วิสัยทัศน์ 

คนไทยได๎รับโอกาสการศึกษาและการเรียนรู๎ตลอดชีวิตอยํางมีคุณภาพ  สามารถด ารงชีวิตที่ เหมาะสม
กับชํวงวัยสอดคล๎องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะที่จ าเป็นในโลกศตวรรษที่ 21 

 

พันธกิจ 

1. จัดและสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ เพ่ือยกระดับการศึกษา
พัฒนาทักษะการเรียนรู๎ของประชาชนทุกกลุํมเปูาหมายให๎เหมาะสมทุกชํวงวัย พร๎อมรับการเปลี่ยนแปลงบริบท
ทางสังคม และสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ตลอดชีวิต 

2. สํงเสริม สนับสนุน และประสานภาคีเครือขําย  ในการมีสํวนรํวมจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรู๎ตลอดชีวิต รวมทั้งการด าเนินกิจกรรมของศูนย๑การเรียนและแหลํงการ
เรียนรู๎อ่ืนในรูปแบบตํางๆ 

3. สํงเสริมและพัฒนาการน าเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช๎ให๎เกิดประสิทธิภาพ
ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให๎กับประชาชนอยํางทั่วถึง 

4. พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ สื่อและนวัตกรรม การวัดและประเมินผลในทุก
รูปแบบให๎สอดคล๎องกับบริบทในปัจจุบัน 

5. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการให๎มีประสิทธิภาพ เพ่ือมํุงจัดการศึกษาและการเรียนรู๎ที่
มีคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 

เป้าประสงค์ 

1. ประชาชนผู๎ด๎อย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษา รวมทั้งประชาชนกลุํมเปูาหมายพิเศษได๎รับ
โอกาสทางการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  การศึกษาตํอเนื่องและ
การศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพอยํางเทําเทียมและทั่วถึง เป็นไปตามสภาพ ปัญหา และความต๎องการของแตํ
ละกลุํมเปูาหมาย 

2. ประชาชนได๎รับการยกระดับการศึกษา สร๎างเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความเป็น
พลเมืองอันน าไปสูํการยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร๎างความเข๎มแข็งให๎ชุมชน  เพ่ือพัฒนาไปสูํความม่ันคง
และยั่งยืนทางด๎านเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร๑ และสิ่งแวดล๎อม 

3. ประชาชนได๎รับโอกาสในการเรียนรู๎และมีเจตคติทางวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีที่ เหมาะสม
สามารถคิด วิเคราะห๑และประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจ าวัน  รวมทั้งแก๎ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตได๎อยําง
สร๎างสรรค๑ 

4. ประชาชนได๎รับการสร๎างและสํงเสริมให๎มีนิสัยรักการอํานเพ่ือการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง 
5. ชุมชนและภาคีเครือขํายทุกภาคสํวน รํวมจัด สํงเสริม และสนับสนุนการด าเนินงานการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งการขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู๎ของชุมชน 
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6. หนํวยงานและสถานศึกษาพัฒนา เทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีดิจิทัล มาใช๎ในการยกระดับ
คุณภาพในการจัดการเรียนรู๎และเพ่ิมโอกาสการเรียนรู๎ให๎กับประชาชน 

7. หนํวยงานและสถานศึกษาพัฒนาสื่อและการจัดกระบวนการเรียนรู๎ เพ่ือแก๎ปัญหาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต ที่ตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงบริบทด๎านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร๑ 
และสิ่งแวดล๎อม รวมทั้งตามความต๎องการของประชาชน และชุมชนในรูปแบบที่หลากหลาย 

8. หนํวยงานและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
9. บุคลากรของหนํวยงานและสถานศึกษาได๎รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอยํางมีประสิทธิภาพ 
 

ตัวชี้วัด 

         ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
1. จ านวนผู๎เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ได๎รับการสนับสนุนคําใช๎จํายตาม

สิทธิที่ก าหนดไว๎ 
 2. จ านวนของคนไทยกลุํมเปูาหมายตํางๆ ที่ เข๎ารํวมกิจกรรมการเรียนรู๎/ได๎รับบริการกิจกรรม
การศึกษาตํอเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัยที่สอดคล๎องกับสภาพ ปัญหา และความต๎องการ  
 3. ร๎อยละของก าลังแรงงานที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต๎นขึ้นไป 

4. จ านวนภาคีเครือขํายที่เข๎ามามีสํวนรํวมในการจัด/พัฒนา/สํงเสริมการศึกษา(ภาคีเครือขําย : สถาน
ประกอบการ องค๑กร หนํวยงานที่มารํวมจัด/พัฒนา/สํงเสริมการศึกษา) 

5. จ านวนประชาชน เด็ก และเยาวชนในพ้ืนที่สูง และชาวไทยมอแกน ในพ้ืนที่ 5 จังหวัด 11 อ าเภอ 
ได๎รับบริการการศึกษาตลอดชีวิตจากศูนย๑การเรียนรู๎ชุมชนสังกัดส านักงาน กศน. 

6. จ านวนผู๎รับบริการในพ้ืนที่เปูาหมายได๎รับการสํงเสริมด๎านการรู๎หนังสือและการพัฒนาทักษะชีวิต 
7. จ านวนนักเรียน/นักศึกษาที่ได๎รับบริการติวเข๎มเต็มความรู๎  

 8. จ านวนประชาชนที่ได๎รับการฝึกอาชีพระยะสั้น สามารถสร๎างอาชีพเพ่ือสร๎างรายได๎ 
 9. จ านวน ครู กศน. ต าบล จากพ้ืนที่ กศน.ภาค ได๎รับการพัฒนาศักยภาพด๎านการจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  

10. จ านวนประชาชนทีไ่ด๎รับการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสารด้านอาชีพ 
11. จ านวนผู๎สูงอายุภาวะพ่ึงพิงในระบบ Long Term Care มีผู๎ดูแลที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
12. จ านวนประชาชนที่ผํานการอบรมจากศูนย๑ดิจิทัลชุมชน 

 13. จ านวนศูนย๑การเรียนชุมชน กศน. บนพ้ืนที่สูง ในพ้ืนที่ 5 จังหวัด ที่สํงเสริมการพัฒนาทักษะการ
ฟัง พูดภาไทยเพ่ือการสื่อสาร รํวมกันในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ตชด. และกศน. 
 14. จ านวนบุคลากร กศน. ต าบลที่สามารถจัดท าคลังความรู๎ได๎ 
 15. จ านวนบทความเพ่ือการเรียนรู๎ตลอดชีวิตในระดับต าบลในหัวข๎อตํางๆ  
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 16. จ านวนหลักสูตรและสื่อออนไลน๑ที่ให๎บริการกับประชาชน ทั้งการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาตํอเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย 
      ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
 1. ร๎อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบ (N-NET) ทุก
รายวิชาทุกระดับ 
 2. ร๎อยละของผู๎เรียนที่ได๎รับการสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเทียบกับคําเปูาหมาย  
 3. ร๎อยละของประชาชนกลุํมเปูาหมายที่ลงทะเบียนเรียนในทุกหลักสูตร/กิจกรรมการศึกษาตํอเนื่อง
เทียบกับเปูาหมาย 
 4. ร๎อยละของผู๎ผํานการฝึกอบรม/พัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้นสามารถน าความรู๎ไปใช๎ในการประกอบ
อาชีพหรือพัฒนางานได๎ 
 5. ร๎อยละของผู๎เรียนในเขตพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต๎ที่ได๎รับการพัฒนาศักยภาพ หรือทักษะด๎าน
อาชีพ สามารถมีงานท าหรือน าไปประกอบอาชีพได๎ 
 6. ร๎อยละของผู๎จบหลักสูตร/กิจกรรมที่สามารถน าความรู๎ความเข๎าใจไปใช๎ได๎ตามจุดมํุงหมายของ
หลักสูตร/กิจกรรม การศึกษาตํอเนื่อง 
 7. ร๎อยละของประชาชนที่ได๎รับบริการมีความพึงพอใจตํอการบริการ/เข๎ารํวมกิจกรรมการเรียนรู๎
การศึกษาตามอัธยาศัย 
 8. ร๎อยละของประชาชนกลุํมเปูาหมายที่ได๎รับบริการ/เข๎ารํวมกิจกรรมที่มีความรู๎ความเข๎าใจ/เจตคติ/
ทักษะ ตามจุดมํุงหมายของกิจกรรมที่ก าหนด ของการศึกษาตามอัธยาศัย 
 9. ร๎อยละของนักเรียน/นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาที่ได๎รับบริการติวเข๎มเต็มความรู๎ เพ่ิม
สูงขึ้น 
 10. ร๎อยละของผู๎สูงอายุที่เป็นกลุํมเปูาหมาย มีโอกาสมาเข๎ารํวมกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     | 23 

 

 
 
 
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
 1.1 พัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ โดยปลูกฝังและสร๎างความ
ตระหนักรู๎ถึงความส าคัญของสถาบันหลักของชาติ รณรงค๑เสริมสร๎างความรักและความภาคภูมิใจในความเป็น
คนไทยและชาติไทย น๎อมน าและเผยแพรํศาสตร๑พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมถึงแนวทาง
พระราชด าริตํางๆ 
 1.2 เสริมสร้างความรู้วามเข้าใจท่ีถูกต้อง และการมีส่วนร่วมอย่างถูกต้องกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในบริบทของไทย มีความเป็นพลเมืองดี อมรับและเคารพ
ความหลากหลายทางความคิดและอุดมการณ๑ 
 1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 
ทั้งยาเสพติด การค๎ามนุษย๑ ภัยจากไซเบอร๑ ภัยพิบัติจากธรรมชาติ โรคอุบัติใหมํ ฯลฯ 
 1.4 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างเสริมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา การพัฒนา
ทักษะ การสร๎างอาชีพ และการใช๎ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต๎ และพ้ืนที่ชายแดนอ่ืนๆ 
 1.5 สร้างความรู้ ความเข้าใจในขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือบ้าน ยอมรับ
และเคารพในประเพณี วัฒนธรรมของกลุํมชาติพันธ๑ และชาวตํางชาติ ที่มีความหลากหลาย ในลักษณะพหุ
สังคมที่อยูํรํวมกัน 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 2.1 เร่งปรับหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพ กศน. เพ่ือยกระดับทักษะด้านอาชีพของประชาชนให้
เป็นอาชีพท่ีรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (First S – curve และ New S – curve) โดยบูรณา
การความรํวมมือในการพัฒนาและเสริมทักษะใหมํด๎านอาชีพ (Upskill & Reskill) รวมถึงมํุงเน๎นสร๎างโอกาสใน
การสร๎างงาน สร๎างรายได๎ และตอบสนองตํอความต๎องการของตลาดแรงงานทั้งภาคอุตสาหกรรมและการ
บริการ โดยเฉพาะในพ้ืนที่เขตระเบียงเศรษฐกิจ และเขตพัฒนาพิเศษตามภูมิภาคตํางๆ ของประเทศ ส าหรับ
พ้ืนที่ปกติให๎พัฒนาอาชีพที่เน๎นการตํอยอดศักยภาพและตามบริบทของพ้ืนที่ 
 2.2 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีภาคตะวันออก ยกระดับการศึกษาให๎กับประชาชนให๎จบการศึกษา
อยํางน๎อยการศึกษาภาคบังคับ สามารถน าคุณวุฒิที่ได๎รับไปตํอยอดในการประกอบอาชีพ รวมทั้งพัฒนาทักษะ
ในการประกอบอาชีพตามความต๎องการของประชาชน สร๎างอาชีพ สร๎างรายได๎ ตอบสนองตํอบริบทของสังคม
และชุมชน รวมทั้งรองรับการพัฒนาเขตพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) 
 2.3 พัฒนาและส่งเสริมประชาชนเพ่ือต่อยอดการผลิตและจ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ออนไลน์ 
      1) เรํงจัดต้ังศูนย๑ให๎ค าปรึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ๑ Brand กศน. เพ่ือยกระดับคุณภาพของสินค๎า
และผลิตภัณฑ๑ การบริหารจัดการที่ครบวงจร (การผลิต การตลาด การสํงออก และสร๎างชํองทางจ าหนําย) 
รวมทั้งสํงเสริมการใช๎ประโยชน๑จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการเผยแพรํและจ าหนํายผลิตภัณฑ๑ กศน. ให๎กว๎างขวาง
ยิ่งขึ้น 

นโยบายเร่งด่วนเพ่ือร่วมขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
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      2) พัฒนาและคัดเลือกสุดยอดสินค๎าและผลิตภัณฑ๑ กศน. ในแตํละจังหวัด พร๎อมทั้งประสานความ
รํวมมือกับสถานีบริการน้ ามันในการเป็นชํองทางการจ าหนํายสุดยอดสินค๎าและผลิตภัณฑ๑ กศน.ให๎กว๎างขวาง
ยิ่งขึ้น 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 3.1 พัฒนาครูและบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมและการเรียนรู้ เป็นผู๎เชื่อมโยงความรู๎กับ
ผู๎เรียนและผู๎รับบริการ มีความเป็น “ครูมืออาชีพ” มีจิตบริการ มีความรู๎และทันตํอการเปลี่ยนแปลงของสังคม
และเป็น “ผู๎อ านวยการการเรียนรู๎” ที่สามารถบริหารจัดการความรู๎ กิจกรรม และการเรียนรู๎ที่ดี 
      1) เพ่ิมอัตราข๎าราชการครูให๎กับ กศน. อ าเภอทุกแหํง โดยเรํงด าเนินการเรื่องการหาอัตรา
ต าแหนํงการสรรหา บรรจุ และแตํงต้ัง ข๎าราชการครู 
      2) พัฒนาข๎าราชการครูในรูปแบบครบวงจร ตามหลักสุตรที่เชื่อมโยงกับวิทยฐานะ 
      3) พัฒนาครู กศน.ต าบลให๎สามารถปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ โดยเน๎นเรื่องการพัฒนา
ทักษะการจัดการเรียนการสอนออนไลน๑ ทักษะภาษาตํางประเทศ ทักษะการจัดกระบวนการเรียนรุ๎ 
      4) พัฒนาศึกษานิเทศก๑ ให๎สามารถปฏิบัติการนิเทศได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
      5) พัฒนาบุคลากร กศน.ทุกระดับทุกประเภทให๎มีทักษะความรู๎เรื่องการใช๎ประโยชน๑จากดิจิทัล
และภาษาตํางประเทศที่จ าเป็น 
  3.2 พัฒนาแห่งเรียนรู้ให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ มีความพร๎อมในการ
ให๎บริการกิจกรรมการศึกษาและการเรียนรู๎ เป็นแหลํงสารสนเทศสาธารณที่งํายตํอการเข๎าถึง มีบรรยากาศที่
เอ้ือตํอการเรียนรู๎ เป็นคาเฟุพ้ืนที่การเรียนรู๎ส าหรับคนทุกชํวงวัย มีสิ่งอ านวยความสะดวก มีบรรยากาศสวยงาม
มีชีวิต ที่ดึงดูดความสนใจ และมีความปลอดภัยส าหรับผู๎ใช๎บริการ 
      1) เรํงยกระดับ กศน.ต าบลน ารํอง 928 แหํง(อ าเภอละ 1 แหํง) ให๎เป็น กศน.ต าบล 5 ดี พรีเม่ียม
ที่ประกอบด๎วย ครูดี สถานที่ดี (ตามบริบทของพ้ืนที่) กิจกรรมดี เครือขํายดี และมีนวัตกรรมการเรียนรู๎ที่ดีมี
ประโยชน๑  
      2) จัดให๎มีศูนย๑การเรียนรู๎ต๎นแบบ กศน. เพ่ือยกระดับการเรียนรู๎ ใน 6 ภูมิภาค เป็นพ้ืนที่การ
เรียนรู๎ (Co – Learning Space) ที่ทันสมัยส าหรับทุกคน มีความพร๎อมในการให๎บริการตํางๆ อาทิ พ้ืนที่
ส าหรับการท างาน/การเรียนรู๎ พ้ืนที่ส าหรับกิจกรรมตํางๆ มีห๎องประชุมชนาดลเก รวมทั้งท างานรํวมกับ
ห๎องสมุดประชาชนในการให๎บริการในรูปแบบห๎องสมุดดิจิทัล บริการอินเตอร๑เน็ต สื่อมัลติมีเดีย เพ่ือรองรับการ
เรียนรู๎แบบ Active Learning  
      3) พัฒนาห๎องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ให๎เป็น Digital Library โดยให๎มีบริการหนังสือใน
รูปแบบ e-Book บริการคอมพิวเตอร๑และอินเตอร๑เน็ตความเร็วสูง รวมทั้ง Free Wi-fi เพ่ือการสืบค๎นข๎อมูล   
 3.3 ส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เอ้ือตํอการเรียนรู๎ส าหรับทุกคน สามารถเรียนได๎
ทุกที่ทุกเวลา มีกิจกรรมที่หลากหลาย นําสนใจ สนองตอบความต๎องการของชุมชน เพ่ือพัฒนาศักยภาพการ
เรียนรู๎ของประชาชน รวมทั้งใช๎ประโยชน๑จากประชาชนในชุมชนในการรํวมจัดกิจกรรมการเรียนรู๎เพ่ือเชื่อมโยง
ความสัมพันธ๑ของคนในชุมชนไปสูํการจัดการความรู๎ของชุมชนอยํางยั่งยืน  
      1) สํงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่ปลูกฝังคุณธรรม สร๎างวินัย จิตสาธารณะ ความรับผิดชอบ
ตํอสํวนรวม และการมีจิตอาสา ผํานกิจกรรมรูปแบบตํางๆ อาทิ กิจกรรมลูกเสือ กศน. กิจกรรมจิตอาสา 
ตลอดจนสนับสนุนให๎มีการจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให๎กับบุคลากรในองค๑กร  
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      2) จัดให๎มีหลักสูตรลูกเสือมัคคุเทศก๑ โดยให๎ส านักงาน กศน. จังหวัดทุกแหํง/กทม. จัดต้ังกอง
ลูกเสือที่ลูกเสือมีความพร๎อมด๎านทักษะตํางประเทศ เป็นลูกเสือมัคคุเทศก๑จังหวัดละ 1 กอง เพ่ือสํงเสริมลูกเสือ
จิตอาสาพัฒนาการทํองเที่ยวในแตํละจังหวัด 
 3.4 เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคเครือข่าย ประสาน สํงเสริมความรํวมมือภาคีเครือขําย ทั้งภาครัฐ 
เอกชน ประชาสังคม และองค๑กรประครองสํวนท๎องถิ่น รวมทั้งสํงเสริมและสนับสนุนการมีสํวนรํวมของชุมชน 
เพ่ือสร๎างความเข๎าใจ และให๎เกิดความรํวมมือในการสํงเสริม สนับสนุน และจัดการศึกษาและการเรียนรู๎ให๎กับ
ประชาชนอยํางมีคุณภาพ 
      1) เรํงรัดท าท าเนียบภูมิปัญญาท๎องถิ่นในแตํละต าบล เพ่ือใช๎ประโยชน๑จากภูมิปัญญาท๎องถิ่นใน
การสร๎างการเรียนรู๎จากองค๑ความรู๎ในตัวบุคคลให๎เกิดการถํายทอดภูมิปัญญา สร๎างคุณคําทางวัฒนธรรมอยําง
ยั่งยืน 
      2) สํงเสริมภูมิปัญญาท๎องถิ่นสูํการจัดการเรียนรู๎ชุมชน 
      3) ประสานความรํวมมือกับภาคีเครือขํายเพ่ือการขยายและพัฒนาการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยให๎เข๎าถึงกลุํมเปูาหมายทุกกลุํมอยํางกว๎างขวางและมีคุณภาพ อาทิ กลุํมผู๎สูงอายุ กลุํม 
อสม.  
 3.5 พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย  
      1) พัฒนาการจัดการศึกษาออนไลน๑ กศน. ทั้งในรูปแบบของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การพัฒนา
ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ การศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งการพัฒนาชํองทางการคําออนไลน๑ 
      2) สํงเสริมการใช๎เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู๎ 
      3) สํงเสริมให๎มีการใช๎วิจัยอยํางงํายเพ่ือสร๎างนวัตกรรมใหมํ 
 3.6 พัฒนาศักยภาพคนด้านทักษะและความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)  
      1) พัฒนาความรู๎และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนการสอน 
      2) สํงเสริมการจัดการเรียนรู๎ด๎านเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือให๎ประชาชนมีทักษะความเข๎าใจและใช๎
เทคโนโลยีดิจิทัลท่ีสารถน าไปใช๎ประโยชน๑ในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งสร๎างรายได๎ให๎กับตนเองได๎ 
 3.7 พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสารของประชาชนในรูปแบบต่างๆ อย่างเป็น
รูปแบบ  โดยเน๎นทักษะภาษาเพ่ืออาชีพ ทั้งในภาคธุรกิจ การบริการ และการทํองเที่ยว รวมทั้งพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอนเพ่ือสํงเสริมการใช๎ภาษาเพ่ือการสื่อสารและการพัฒนาอาชีพ 
      1) สํงเสริมการจัดกิจกรรมให๎กับประชาชนเพ่ือสร๎างความตระหนักถึงการเตรียมพร๎อมเข๎าสูํสังคม
ผู๎สูงอายุ (Aging Society) มีความเข๎าใจในพัฒนาการของชํวงวัย รวมทั้งเรียนรู๎และมีสํวนรํวมในการดูแล
รับผิดชอบผู๎สูงอายุในครอบครัวและชุมชน 
      2)  พัฒนาการจัดบริการการศึกษาและการเรียนรู๎ส าหรับประชาชนในการเตรียมความพร๎อมเข๎าสูํ
วัยสูงอายุที่เหมาะสมและมีคุณภาพ 
      3) จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตส าหรับผู๎สูงอายุภายใต๎แนวคิด“Active Aging” การศึกษา
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาทักษะชีวิต ให๎สามารถดูแลตนเองทั้งสุขภาพและสุขภาพจิตและรู๎จักใช๎
ประโยชน๑จากเทคโนโลยี 
      4) สร๎างความตระหนักถึงคุณคําและศักด์ิศรีของผู๎สูงอายุ เปิดโอกาสให๎มีการเผยแพรํภูมิปัญญา
ของผู๎สูงอายุ และให๎มีสํวนรํวมในกิจกรรมด๎านตํางๆ ในชุมชน เชํน ด๎านอาชีพ กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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      5) จัดการศึกษาอาชีพเพ่ือรองรับสังคมผู๎สูงอายุโดยบูรณาการความรํวมมือกับหนํวยงานที่
เก่ียวข๎อง ในทุกระดับ 
 3.9 การส่งเสริมวิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา 
      1) จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร๑เชิงรุก และเน๎นให๎ความรู๎วิทยาศาสตร๑อยํางงํายกับประชาชนในชุมชน
ทั้งวิทยาศาสตร๑ในวิถีชีวิต และวิทยาสาสตร๑ในชีวิตประจ าวัน 
      2) พัฒนาสื่อนิทรรศการและรูปแบบการจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร๑ให๎ทันสมัย 
 3.10 สํงเสริมการรู๎ภาษาไทยให๎กับประชาชนในรูปแบบตํางๆ โดยเฉพาะประชาชนในเขตพ้ืนที่สูงให๎
สามารถฟัง พูด อําน และเขียนภาษาไทย เพ่ือประโยชน๑ในการใช๎ชีวิตประจ าวันได๎ 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 4.1 จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ส าหรับทุกช่วงวัย ที่เป็นศูนย๑การเรียนรู๎ตลอดชีวิตที่สามารถให๎บริการ
ประชาชนได๎ทุกคน ทุกชํวงวัย ที่มีกิจกรรมที่หลากหลาย ตอบสนองความต๎องการในการเรียนรู๎ในแตํละวัยและ
เป็นศูนย๑บริการความรู๎ ศูนย๑การจัดกิจกรรมที่ครอบคลุมทุกชํวงวัย เพ่ือให๎มีพัฒนาการเรียนรู๎ที่เหมาะสมและมี
ความสุขกับการเรียนรู๎ตามความสนใจ 
      1) เรํงประสานกับส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือจัดท าฐานข๎อมูลโรงเรียนที่ถูกยุบ
รวม หรือคาดวํานําจะถูกยุบรวม 
      2) ให๎ส านักงาน กศน.จังหวัดทุกแหํงที่อยูํในจังหวัดที่มีโรงเรียนที่ถูกยุบรวม ประสานขอให๎พ้ืนที่
เพ่ือจัดต้ังศูนย๑การเรียนรู๎ส าหรับทุกชํวงวัย กศน. 
 
 4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ส าหรับกลุ่มเป้าหมายผู้พิการ 
      1) จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย โดยเน๎นรูปแบบการศึกษาออนไลน๑ 
      2) ให๎ส านักงาน กศน. จังหวัดทุกแหํง/กทม. ท าความรํวมมือกับศูนย๑การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัด ในการใช๎สถานที่ วัสดุอุปกรณ๑ และครุภัณฑ๑ด๎านการศึกษา เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาและการ
เรียนรู๎ส าหรับกลุํมเปูาหมายผู๎พิการ 
 4.3 ยกระดับการศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมายทหารกองประจ าการ รวมท้ังกลุ่มเป้าหมายพิเศษอ่ืนๆ 
อาทิ ผู๎ต๎องขัง คนพิการ เด็กออกกลางคัน ประชากรวัยเรียนที่อยูํนอกระบบการศึกษาให๎จบการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สามารถน าความรู๎ที่ได๎รับไปพัฒนาตนเองได๎อยํางตํอเนื่อง 
 4.4 พัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพระยะส้ัน ให๎มีความหลากหลาย ทันสมัย เหมาะสมกับ
บริบทของพ้ืนที่ และตอบสนองความต๎องการของประชาชนผู๎รับบริการ 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
 5.1 ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้กับประชาชนในการรับมือและปรับตัวเพ่ือลดความเสียหายจากภัย
ธรรมชาติและผลกระทบท่ีที่เก่ียวข๎องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 5.2 สร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการสร้างสังคมสีเขียว สํงเสริมความรู๎ให๎กับประชาชน
เก่ียวกับการคัดแยกต้ังแตํต๎นทาง การก าจัดขยะ และการน ากลับมาใช๎ซ้ า เพ่ือลดปริมาณและต๎นทุนในการ
จัดการขยะของเมือง และสามารถน าขยะกลับมาใช๎ประโยชน๑ได๎โดยงําย รวมทั้งการจัดการมลพิษในชุมชน 
 5.3 ส่งเสริมให้หน่วยงานและสถานศึกษาใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม รวมทั้งลดการใช๎
ทรัพยากรที่สํงผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม เชํน รณรงค๑เรื่องการลดการใช๎ถุงพลาสติก การประหยัดไฟฟูา เป็นต๎น  
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
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 6.1 พัฒนาระบบและปรับระบบวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ บริหารจัดการบนข๎อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ๑ มํุงผลสัมฤทธิ์มีความโปรํงใส 
 6.2 น านวัตกรรมและเทคโนโลยีระบบการท างานท่ีเป็นดิจิทัลมาใช้ในการบริหารและพัฒนางาน 
สามารถเชื่อมโยงกับระบบฐานข๎อมูลกลางของกระทรวงศึกษาธิการ พร๎อมทั้งพัฒนาโปรแกรมออนไลน๑ที่
สามารถเชื่อมโยงข๎อมูลตํางๆ ที่ท าให๎การบริหารจัดการเป็นไปอยํางตํอเนื่องกันต้ังแตํต๎นจนจบกระบวนการและ
ให๎ประชาชนกลุํมเปูาหมายสามารถเข๎าถึงบริการได๎อยํางทันที ทุกที่และทุกเวลา 
 6.3 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเน่ือง ให๎มีความรู๎และทักษะตามมาตรฐานต าแหนํง 
ให๎ตรงกับสายงาน ความช านาญ และความต๎องการของบุคลากร 
 

 

 

 

โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาไทย เพ่ือการส่ือสารส าหรับผู้ใหญ่บนพ้ืนท่ีสูง 
ตามพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

แนวทางการด าเนินงาน 
1. ส านักงาน กศน. จัดพัฒนาหลักสูตร สื่อ แบบเรียน เครื่องมือวัดผลและเครื่องมือการด าเนินการ 

การสํงเสริมการรู๎หนังสือที่สอดคล๎องกับสภาพแตํละกลุํมเปูาหมาย 
2. พัฒนาศักยภาพครู กศน. และภาคีเครือขํายที่รํวมจัดการศึกษาให๎มีความรู๎ ความสามารถ และ 

ทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู๎ให๎กับผู๎ไมํรู๎หนังสืออยํางมีประสิทธิภาพ 
3. จัดกระบวนการเรียนรู๎ให๎กับกลุํมเปูาหมายอยํางทั่วถึง เพ่ือน าไปตํอยอดสูํการขับเคลื่อนได๎ อยําง

เหมาะสม 

แนวทางการจัดสรร/เบิกจ่ายงบประมาณ 
1. การประชุมสัมมนาเสริมสร๎างศักยภาพในการบริหารโครงการ 
2. การอบรมพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎การพัฒนาทักษะการฟูง การพูด 

ภาษาไทย เพ่ือการสื่อสารส าหรับผู๎ใหญํบนพ้ืนที่สูง 
3. การนิเทศติดตามผลการด าเนินงานโครงการ 
4. การจัดท าเอกสารแนวทางการด าเนินงานโครงการ 
5. การประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 
6. การจัดกิจกรรมสํงเสริมและพัฒนาการฟัง การพูดภาษาไทย เพ่ือการสื่อสารส าหรับผู๎ใหญํบน 

พ้ืนที่สูง 
7. กิจกรรม มหกรรม “ชํวยกันท าให๎ซาวไทยบนพ้ืนที่สูงฟูงพูดภาษาไทยได๎” 

แนวทางการขับเคล่ือนโครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 

แนวทางการด าเนินงาน 
จากสถานการณ๑เศรษฐกิจและความเหลื่อมล ้าที่ มีอยูํในสังคมปัจจุบัน แสดงถึงฐานเศรษฐกิจของ

ประเทศ ที่ยังไมํเข๎มแข็งประซาซนระดับฐานรากยังมีรายได๎น๎อย สํวนใหญํมีอาชีพภาคการเกษตร จึงไมํมีโอกาส
ที่จะเติบโต เป็นชนชั้นกลาง การขาดโอกาสและความรู๎ เ ก่ียวกับทักษะด๎านอาชีพท าให๎เกิดปัญหาในการ
ประกอบอาชีพ เพ่ือสร๎างรายได๎จากผลผลิตของตนเอง จากสภาวะการดังกลําว รัฐบาลจึงได๎ให๎ความส าคัญตํอ
การพัฒนาประเทศ ด๎านเศรษฐกิจพ้ืนฐานของประซาซนกลุํมดังกลําว โดยพยายามที่จะลํงเสริมอาชีพเพ่ือสร๎าง
งานและผลผลิต ที่มีคุณภาพให๎แกํประซาซนอยํางทั่วถึงและทุกระดับซ้ัน ซ่ึงการพัฒนาประเทศจะต๎องพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย๑ ของประเทศ ดังนั้น การจัดการศึกษาจึงเป็นปัจจัยส าคัญอันจะนําไปสูํการบรรลุเปูาหมายใน
การพัฒนาประเทศ อยํางมีคุณภาพและยั่งยืน เพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร๑ซาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579) ด๎าน
การสร๎างโอกาส และ ความเสมอภาคทางสังคมเพ่ือเรํงกระจายโอกาสการพัฒนาให๎ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล ้า
ไปสูํสังคมเสมอภาค และเป็นธรรม ส านักงาน กศน. ซ่ึงเป็นหนํวยงานทางการศึกษาที่มีสถานศึกษาต้ังอยูํใน
ระดับอ าเภอ/เขต จ านวน 928 แหํง และ กศน. ต าบล จ านวน 7,424 แหํง ได๎ขับเคลื่อนโครงการศูนย๑ฝึกอาชีพ
ชุมซน เพ่ือพัฒนา ความรู๎และฝึกอาชีพแกํประซาซน โดยการจัดกิจกรรมฝึกอาชีพภายใต๎ 5 หลัก สูตรกลุํม
อาชีพได๎แกํ กลุํมอาชีพด๎านเกษตรกรรม กลุํมอาชีพด๎านอุตสาหกรรมหรือหัตถกรรม กลุํมอาชีพด๎าน  พาณิชย 
กรรมและบริการ กลุํมอาชีพ ด๎านความคิดสร๎างสรรค๑ และกลุํมอาชีพเฉพาะทาง เชํน ชํางไฟฟูา ชํ างซํอมแอร๑ 
ฯลฯ โดยมํุงหวังให๎ประซาซน ที่เข๎ารับการฝึกอาชีพสามารถนําความรู๎ไปไข๎ประกอบอาชีพได๎มีการพัฒนาตํอ
ยอดผลิตภัณฑ๑/บริการให๎มีคุณภาพ เป็นการสร๎างมูลคําเพ่ิม มีลํงเสริมการขายและขยายซํองทางการจ าหนําย
สินค๎าไปยังผู๎บริโภคที่หลากหลาย ภายใต๎ Brand กศน. ในอนาคต 

แนว,ทางการจัดสรร/เบิกจ่ายงบประมาณ 
การจัดสรรงบประมาณ ส าหรับเป็นคําไข๎จํายส าหรับการฝึกอาชีพ ให๎แกํประชาชน จ าแนก 

รายละเอียด ดังนี้ 
1. กศน.ต าบล จ านวน7,424 แหํง ให๎บริการประชาชนแหํงละ70 คนรวมทั้งสิ้น519,680 คน 
2. ศูนย๑ฝึกอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน และศูนย๑วงเดือน อาคมสุรทัณฑ๑ รวม 10 แหํง 

ให๎บริการประชาชนแหํงละ 350 คน รวมทั้งสิ้น 3,500 คน 
 
กลุ่มเป้าหมาย/งบประมาณ 

จ านวนกลุํมเปูาหมายทั้งสิ้น 523,180 คน 
คําใช๎จํายในการจัดกิจกรรมคนละ 900 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 470,862,000 บาท  

  การเบิก-จําย ส าหรับการจัด'ฝึกอาชีพใน 2 รูปแบบ มีรายละเอียด ดังนี้ 
1. รูปแบบกลุ่มสนใจ 

หลักสูตรอาชีพไมํเกิน 30 ชั่วโมง ผู๎เรียนต้ังแตํ 6 คนขึ้นไป เบิกคําตอบแทนวิทยากร 
ได๎ชั่วโมงละไมํเกิน 200 บาท และคําวัสดุฝึกให๎เบิกไดในกรณีที่มีการฝึกปฏิบัติจริงไมํเกิน 1,000 บาท/กลุํม 

2. รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ 
หลักสูตรฝึกอาชีพที่มีระยะเวลาการฝึกอาชีพต้ังแตํ 31 ชั่วโมงขึ้นไป จ านวนผู๎ เรียน 

ต้ังแตํ 11 คนขึ้นไป เบิกคําตอบแทนวิทยากรได๎ชั่วโมงละ 200 บาท คําวัสดุฝึกไมํเกิน 5,00 0 บาท ทั้งนี้      
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หากรายวิชาชีพใด มีความจ าเป็นต๎องใช๎คําวัสดุเกินกวําที่ก าหนด ให๎ขอความเห็นชอบตํอผู๎อ านวยการส านักงาน 
กศน.จังหวัด/กทม. โดยผํานคณะกรรมการที่ส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. แตํงต้ัง เพ่ือพิจารณา ตามความ
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณและเปูาหมายที่จังหวัดได๎รับจัดสรร 

 

โครงการภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสารด้านอาชีพ 

แนวทางการด าเนินงาน 
1. ส านักงาน กศน.โอนเงินงบประมาณให๎กับส านักงาน กศน.จังหวัดทุกแหํง/กทม. เพ่ือนําไปจัดสรรให๎ 

สถานศึกษาในสังกัดในการใช๎เป็นคําใช๎จํายการอบรมภาษาตํางประเทศเพ่ื อการสื่อสารด๎านอาชีพให๎กับ 
ประชาชนในพ้ืนที่ตามเปูาหมายที่แตํละจังหวัดก าหนด โดยหลักสูตรละไมํต ่ากวํา 15 คน ตามที่ได๎ส ารวจความ 
ต๎องการจัดอบรมตามโครงการภาษาตํางประเทศเพ่ือการสื่อสารด๎านอาชีพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ทั้งนี้ในกรณีที่เปูาหมายไมํเพียงพอ ส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. สามารถบริหารจัดการจ านวนเปูาหมายให๎ 
เหมาะสมตามบริบทซองพ้ืนที่ 

2. ให๎สถานศึกษาในสังกัดที่ต๎องการจัดอบรมด าเนินการ ดังนี้ 
2.1 จัดท าโครงการอบรมภาษาตํางประเทศเพ่ือการสื่อสารด๎านอาชีพ พร๎อมหลักสูตรบรรจุ         

ในแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา เสนอขอความเห็นชอบตํอส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. (กรณีมี 
การเปลี่ยนแปลงไปจากที่ได๎รับความเห็นชอบไว๎เดิม) 

2.2 การจัดท าหลักสูตรภาษาตํางประเทศเพ่ือการสื่อสารด๎านอาชีพ สามารถใช๎เอกสารทางวิซาการ 
ซองกลุํมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส านักงาน กศน. 

2.3 จัดท าค าสั่งแตํงต้ังคณะท างานโครงการภาษาตํางประเทศเพ่ือการสื่อสารด๎านอาชีพ 
2.4 จัดอบรมภาษาตํางประเทศเพ่ือการสื่อสารด๎านอาชีพตามโครงการที่ได๎รับความเห็นชอบจาก 

ผู๎อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. และตามหลักสูตรที่ได๎รับการอนุมัติจากผู๎อ านวยการสถานศึกษา  
2.5 ประเมินผลความพึงพอใจและประเมินตามวัตถุประสงค๑ซองหลักสูตรหลังการฝึ กอบรม และ 

มอบวุฒิบัตรให๎กับผู๎ผํานการอบรมตามโครงการภาษาตํางประเทศเพ่ือการสื่อสารด๎านอาชีพ โดยผู๎ เข๎ารับการ 
อบรมจะต๎องมีระยะเวลาในการอบรมไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 ของโครงการ/หลักสูตร 

2.6 สรุปและรายงานผลการด าเนินงานโครงการฯ พร๎อมทั้งแนบรูปภาพการจัดกิจกรรมอบรม 
สํงไป ยังส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. เพ่ือรวบรวมข๎อมูลตํอไป ทั้งนี้ การรายงานผลให๎รายงานในระบบ DMIS 
พร๎อมทั้งแนบรูปภาพการจัดกิจกรรมอบรม 

3. ให๎ส านักงาน กศน.จังหวัดทุกแหํง/กทม. ที่ต๎องการจัดอบรมด าเนินการสรุปและรายงานผลการ 
ด าเนินงานโครงการฯ ซองสถานศึกษาในสังกัด โดยให๎เจ๎าหน๎าที่ผู๎รับผิดขอบโครงการนี้ของส านักงาน กศน. 
จังหวัดทุกแหํง/กทม. เทํานั้น เป็นผู๎กรอกข๎อมูลใน Google form หรือสแกน QR code ที่ก าหนดไว๎ พร๎อมทั้ง 
แนบรูปภาพการจัดกิจกรรมอบรม ไปยังส านักงาน กศน. ภายในวันท่ี 31 สิงหาคม 2563 
 4.  คณะท างานลงพ้ืนที่เปูาหมายเพ่ือนิเทศ ติดตามและประเมินผล พร๎อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
เก่ียวกับ การด าเนินงานโครงการภาษาตํางประเทศเพ่ือการสื่อสารด๎านอาชีพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
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แนวทางการจัดสรร/เบิกจ่ายงบประมาณ 
1. แนวทางการจัดสรร 

ส านักงาน กศน. โอนเงินงบประมาณให๎กับส านักงาน กศน.จังหวัดทุกแหํง/กทม.เพ่ือนําไปจัดสรร  
ให๎สถานศึกษาในสังกัดในการใช๎เป็นคําใช๎จํายการอบรมภาษาตํางประเทศเพ่ือการสื่อสารด๎านอาชีพให๎กับ ประ
ซาซนในพ้ืนที่ตามเปูาหมายที่แตํละจังหวัดก าหนด หลักสูตรละไมํต ่ากวํา 15 คน ตามที่ได๎ส ารวจ ความต๎องการ
จัดอบรมตามโครงการภาษาตํางประเทศเพ่ือการสื่อสารด๎านอาชีพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ใน
กรณีที่เปูาหมายไมํเพียงพอ ส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. สามารถบริหารจัดการจ านวน เปูาหมายให๎
เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ 

2. การเบิกจ่ายงบประมาณ 
ให๎ใช๎หลักเกณฑ๑การเบิกคําใช๎จํายในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประซาซนของสถานศึกษา สังกัด 

ส านักงาน กศน. พ.ศ. 2561 ตามหนังสือส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดํวนที่สุด ที่ ศธ 0210.04/8021 
ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2562 

โครงการพัฒนาทักษะครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 

แนวทางการด าเนินงาน 
1. ส านักงาน กศน. ก าหนดกรอบการด าเนินงานโครงการ 
2. จัดท าเกณฑ๑การคัดเลือกผู๎เข๎ารํวมโครงการอบรมฯ 
3. คัดเลือกผู๎เข๎ารับการอบรมจากเกณฑ๑การคัดเลือก 
4. คัดเลือกสถาบันการสอนภาษาอังกฤษ/หลักสูตรการอบรมเพ่ือให๎เป็นไปตามวัตถุประสงค๑และ 

เปูาหมายของโครงการ 
5. ด าเนินการอบรม 
6. ติดตาม ประเมินผล 

แนวทางการจัดสรร/เบิกจ่ายงบประมาณ 
1. คําใช๎จํายในการประชุมก าหนดกรอบในการด าเนินงานเพ่ือการจัดอบรมครู กศน.ต๎นแบบการสอน 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
2. คําใช๎จํายในการประชุมรํวมกับสถาบันการสอนภาษาอังกฤษ/หนํวยงานในการจัดโครงการอบรม 

ครู กศน.ต๎นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเพ่ือก าหนดรูปแบบในการจัดอบรมครู กศน.  
3. คําใช๎จํายในการจัดประชุมจัดท าเกณฑ๑คัดเลือกครู กศน. 
4. คําใช๎จํายในการคําลงทะเบียนโครงการอบรมครู กศน. ต๎นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสารกับ สถาบันการสอนภาษาอังกฤษ/หนํวยงานในการจัดโครงการอบรมครู กศน.ฯ (โอน งปม. ไปที่ 
ส านักงาน กศน. จังหวัด ส าหรับผู๎ที่ได๎รับการคัดเลือกเช๎ารํวมโครงการ) 

5. ลงพ้ืนที่ด า เนินการจั ดประชุม ติดตามประเมินโคร งการพัฒนาครู กศน. ต๎นแบบการสอน
ภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสาร จ านวน 5 ภาค 
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โครงการคลังความรู้ กศน. เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

(Thailand Knowledge Portal : TKP) 
แนวทางการด าเนินงาน 

1) การประสานแผนการด าเนินงานกับสถาบัน กศน.ภาคทั้ง 5 ภาค และส านักงาน กศน. 
กรุงเทพมหานคร 

2) กลุํมแผนงานโอนงบประมาณคําใช๎จํายให๎กับสถาบัน กศน. ภาค ทั้ง 5 ภาค และส านักงาน กศน. 
กรุงเทพมหานคร ตามสัดสํวนครู กศน.ต าบลในภาคนั้น ๆ ในอัตรา 1,000 บาทตํอหัว 

3) สถาบัน กศน. ภาคและส านักงาน กศน. กรุงเทพมหานคร จัดต้ังคณะท างานรํวมกับส านักงาน 
กศน.จังหวัด ด าเนินการพัฒนาบุคลากร 

4) คณะท างานสถาบัน กศน. ภาค และสานักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร ด าเนินการประชุม 
ปฏิบัติการบุคลากร กศน.ต าบล จ านวน 7,400 คน ทั่วประเทศ (ตามรายภาค) 
จัดประชุมเพ่ือจัดระบบข๎อมูลที่ได๎มาจากชุมซน ผํานระบบ API ของ Google มาพัฒนาเป็น Knowledge 

Bank 

แนวทางการจัดสรร/เบิกจ่ายงบประมาณ 
ที ่ การจัดสรร จ านวน หมายเหตุ 
1. จัดสรรให๎สถาบัน กศน. ภาค เพ่ือจัดประชุมปฏิบัติการ ครู 

กศน ต าบล คิดเป็นรายหัวละ 1,000 บาท จ านวน 7,400 คน 
7,400,000 บาท  

2. จัดสรรให๎สถาบันการศึกษาทางไกล   
 - คําใช๎จํายส าหรับคณะวิทยากร 307,200 บาท  
 - คําใช๎จํายในการจัดประชุมเพ่ือจัดระบบข๎อมูล ที่ได๎มา

จากชุมซน ผํานระบบ API ซอง Google มาพัฒนาเป็น 
Knowledge Bank จ านวน 6 ครั้ง 

1,450,800 บาท  

 - จัดท าคํูมือการด าเนินงานคลังความรู๎ กศน. 370,000 บาท  
 เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 7,400 เลํม ๆ ละ 50 บาท   

รวมท้ังส้ิน 9,528,000 บาท  
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โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับคนพิการ 

แนวทางการด าเนินงาน 
1. จัดประชุมคณะท างานเพ่ือเตรียมความพร๎อมในการจัดท าเอกสารประกอบการประชุมเชิ งปฏิบัติการ 

เก่ียวกับวิธีการใช๎แบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษา 
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู๎สอนคนพิการ จ านวน 300 คน จากครูผู๎สอนคนพิการที่ยังไมํผํานการ  

อบรมการใช๎แบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ให๎มีความรู๎และสามารถท าหน๎าที่ คัดกรองบุคคลของ
สถานศึกษาวํา เป็นคนพิการประเภทตําง ๆ และนําผลการรับรองพร๎อมข๎อมูลจากการคัดกรองมาประกอบการ
พิจารณาจัดท า แผน จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

3. สรุปและติดตามผลการด าเนินงาน 
 

แนวทางการจัดสรร/เบิกจ่ายงบประมาณ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ 
ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข 

แนวทางการด าเนินงาน 
1. จัดประชุมชี้แจงสร๎างความเข๎าใจ 
2. ส ารวจและให๎พ้ืนที่ยืนยันความพร๎อมความต๎องการจัดอบรมหลักสูตรการดูแลผู๎สูงอายุของกรมอนามัย  
3. จัดสรรเงินงบประมาณ ให๎ส านักงาน กศน. จังหวัด ตามจ านวน กศน. อ าเภอ ที่ยืนยันความพร๎อม 
4. ส านักงาน กศน. จังหวัด จัดท าและจัดสํงแผนปฏิบัติการให๎ส านักงาน กศน. 
5. ก ากับ ติดตาม แก๎ไขปัญหาและสรุปผลการด าเนินงานรํวมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

รายการ 
จ านวนเงิน/บาท คิดเป็น 

ร้อยละ ไตรมาส 1-2 ไตรมาส 3-4 รวมท้ังส้ิน 
• งปม. ที่ได๎รับ รวมทั้งสิ้น   2,525,90

0 
 

• แผนการใช๎เงิน :- จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ครูผู๎สอนคนพิการ/สรุปและ 
ติดตามผลการด าเนินงาน 

- 2,525,900  

100 
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แนวทางการจัดสรร/เบิกจ่ายงบประมาณ  

แนวทางการจัดสรร 

 
การเบิกจ่ายงบประมาณ 
1. กรอบวงเงินงบประมาณการจัดอบรม 

         2. แนวปฏิบัติการเบิกจํายการจัดอบรม 
เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กศน. ดํวนที่สุด ที่ ศธ 0210.121/5351 ลงจันที่ 26 กันยายน 2559 

ดังนี้ 
1. คําตอบแทนวิทยากร ให๎เบิกจํายในอัตราชั่วโมงละไมํเกิน 200 บาท 
2. คําบริหารจัดการและคําวัสดุ ให๎เบิกจํายเทําที่จํายจริงตามความจ าเป็น เหมาะสม ประหยัด 

เพ่ือประโยชน๑ของทางราชการ ภายในวงเงินงบประมาณที่ได๎รับจัดสรรเม่ือหักคําตอบแทนวิทยากร 
3. ให๎เบิกจํายคําตอบแทนวิทยากรไดไมํเกินวันละ 6 ชั่วโมง 
4. ให๎ยืมเงินราชการจากโครงการมาจํายเป็นคําตอบแทนวิทยากรได๎เทําที่จ าเป็น 
 
 
 
 
 

รายการ จ านวนเงิน/บาท    คิดเป็น จัดสรรให้แก่ 
 ไตรมาส 1-2 ไตรมาส 3-4 รวมท้ังส้ิน   ร้อยละ   
• งปม. ที่ได๎รับ รวมทั้งสิ้น 6,720,000 6,720,000 13,440,0

00 
  

• แผนการใช๎เงิน      

- จัดอบรม 6,000,000 6,000,000 12,000,000 89.29 • ส านักงาน กศน. จังหวัด/กทม. 

- บริหารจัดการ 720,000 720,000 1,440,000 10.71 • ศกพ. 

 

รายการค่าใช้จ่าย 
หลักสูตร/บาท 

70 ชั่วโมง 420 ชั่วโมง 
• คําตอบแทนวิทยากร (ชั่วโมงละ 200 บาท) 14,000 84,000 
• คําบริหารจัดการและคําวัสดุสิ้นเปลืองในการจัดอบรม 11,700 57,000 

รวมท้ังส้ิน 25,700 141,000 
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โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 
เพ่ือคงพัฒนาการทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุ 

แนวทางการด าเนินงาน 
1. พัฒนาการจัดและสํงเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือคงพัฒนาการทางกาย จิต และสมอง 

ของผู๎สูงอายุ 
2. ส ารวจและให๎สถานศึกษาทุกประเภทยืนยันความพร๎อมความต๎องการจัดกิจกรรมคงพัฒนาการ 

ทางกาย จิตและสมองของผู๎สูงอายุ ในรูปแบบที่เป็นไปตามความต๎องการของผู๎สูงอายุและ
ศักยภาพ ของบุคลากร ที่เป็นกิจกรรมทักษะชีวิต กลุํมสนใจ การ ศึกษาตามอัธยาศัยผําน
ห๎องสมุดประชาชน บ๎านหนังสือชุมชน รวมทั้งพ้ืนที่สาธารณะอ่ืน ๆ ที่มีในชุมชน เชํน โรงเรียน
ผู๎สูงอายุ ศาลา อเนกประสงค๑ ฯลฯ 

3. จัดสรรเงินงบประมาณ ให๎หนํวยงาน/สถานศึกษา ตามข๎อมูลที่ยืนยันความต๎องการจัดกิจกรรม 
4. หนํวยงาน/สถานศึกษา จัดท าและจัดสํงแผนปฏิบัติการให๎ส านักงาน กศน. 
5. ก ากับ ติดตาม แก๎ไขปัญหาและสรุปผลการด าเนินงานรํวมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

แนวทางการจัดสรร/เบิกจ่ายงบประมาณ  
แนวทางการจัดสรร 

 

โครงการเพ่ิมพูนศักยภาพและสานพลังการสร้างความรอบรู้ 
ให้คนรุ่นใหม่เตรียมความพร้อมในทุกมิติ 

แนวทางการด าเนินงาน 
1. สร๎างแผนการด าเนินงาน 2 ระดับ ได๎แกํ แผนการด าเนินงานระดับสํวนกลาง และระดับพ้ืนที่ 
2. พัฒนาเครื่องมือสนับสนุนการด าเนินการบูรณาการ (ระบบข๎อมูล ระบบคลังปัญญา ระบบการจัดท า 

และใช๎แผนสูํการปฏิบัติ ชํองทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพของกลไกขับเคลื่อน บูรณาการฯ) 
3. จัดท าแนวทางและกระบวนการพัฒนาศักยภาพกลไกบูรณาการแตํละประเด็นโดยผู๎เชี่ยวชาญและ ทีม

วิชาการ 

 จ านวนเงิน/บาท คิด
เป็น 
ร้อย
ละ 

 
รายการ ไตรมาส 

1-2 
ไตรมาส 
3-4 

รวมท้ังส้ิน 
จัดสรรให้แก่ 

• งปม. ที่ได๎รับ รวมทั้งสิ้น 50,492,900 50,492,900 100,985,80
0 

  

• แผนการใช๎เงิน      

- จัดกิจกรรมในพ้ืนที่ 50,000,000 50,000,000 100,000,00
0 

99.02 • สถานศึกษาที่มีความต๎องการ 

- พัฒนาและบริหารจัดการ 492,900 492,900 985,800 0.98 • ศกพ. 

      การเบิกจ่ายงบประมาณ 
1. กรอบวงเงินการจัดสรร : จัดสรรให๎เป็นรายหัว 100 บาท ตํอผู๎สูงอายุ 1 คน 
2. จัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตลักษณะใด ให๎เบิกจํายตามระเบียบในเรื่องนั้น ๆ 
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4. จัดการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เก่ียวข๎องในพ้ืนที่เพ่ือขับเคลื่อนการออกแบบการท างาน สร๎างความ
รอบรูให๎คนรุํนใหมํเตรียมความพร๎อมในทุกมิติ แบบบูรณาการ 5 ภาค 

5. เติมเต็มศักยภาพทีมนําบูรณาการ เก็บข๎อมูลเพ่ือเรียนรู๎ สร๎างการเปลี่ยนแปลงอยํางตํอเนื่อง ใน 2 
รูปแบบ ดังนี้ 
5.1 ผํานซํองทางการติดตํอลื่อสารแบบ Social Media 
5.2 ผํานการลงพ้ืนที่อยํางน๎อย 19 จังหวัด 

6. จัดเวทีวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ 5 ภาค ภายใต๎กลไกสร๎างการเรียนรู๎และเครือขํายบูรณาการ 
 

การเบิกจ่ายงบประมาณ 
เบิกจํายตามระเบียบที่เก่ียวข๎องกับคําใช๎จํายในการจัดประชุม คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ และ 

คําใช๎จํายในการจัด'ฝึกอบรม สัมมนา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการจัดสรร/เบิกจ่ายงบประมาณ 

รายการ จ านวนเงิน/บาท คิด
เป็น 

จัดสรรให้แก่ 
ไตรมาส 1-2 ไตรมาส 3-4 รวมท้ังส้ิน ร้อย

ละ • งปม. ที่ได๎รับ รวมทั้งสิ้น 4,000,000 6,000,00
0 

10,000,000   
• แผนการใช๎เงิน      

1) สร๎างแผนการด าเนินงาน 500,000  500,000 5.00 • ศกพ. 
2) พัฒนาเครื่องมือสนับสนุน 150,000  150,000 1.50  
3) จัดท าแนวทาง 150,000  150,000 1.50  
4) พัฒนาศักยภาพบุคลากร 5 ภาค 3,000,000  3,000,000 30.00  
5) เติมเต็มศักยภาพทีมน า 200,000 1,000,00

0 
1,200,000 12.00  

6) จัดเวทีวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ 5 ภาค  5,000,00
0 

5,000,000 50.00  
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การขับเคล่ือน กศน. สู่ กศน.WOW 

 
1. พัฒนาครู กศน.และบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมการศึกษาและเรียนรู้ : Good Teacher 

เป็นผู๎เชื่อมโยงความรู๎กับผู๎เรียนผู๎รับบริการ มีความเป็น “ครูมืออาชีพ” มีจิตบริการ มีความรอบรู๎และ
ทันตํอการเปลี่ยนแปลงของสังคม เป็นผู๎จัดกิจกรรม การเรียนรู๎และบริหารจัดการความรู๎ที่ดี 

1.1 เพ่ิมอัตราข๎าราชการครู กศน. 891 อัตรา 
(1) ให๎เรํงด าเนินการเรื่องการหาอัตราต าแหนํง การสรรหา บรรจุ แตํงต้ัง ข๎าราชการครู กศน. 

891 อัตรา เพ่ือจัดสรรให๎กับ กศน.อ าเภอทุกแหํง ๆ ละ 1 อัตรา 
1.2 พัฒนาครู และบุคลากร 

(1) พัฒนาครู กศน.ต าบลเพ่ือให๎สามารถปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ โดยเน๎น เรื่องการ
พัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนออนไลน๑ ทักษะภาษาตํางประเทศ ทักษะการจัดกระบวน     การเรียนรู๎ 

(2) พัฒนาศึกษานิเทศก๑ให๎สามารถปฏิบัติการนิเทศได๎อยํางมีศักยภาพ 
(3) พัฒนาบุคลากร กศน.ทุกระดับทุกประเภทให๎มีทักษะความรู๎ เรื่องการใช๎ประโยชน๑       

จากดิจิทัลและภาษาตํางประเทศที่จ าเป็น 

2. พัฒนา กศน.ต าบลให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  :  Good Place – Best 
Check in 

ให๎มีความพร๎อมในการให๎บริการกิจกรรมการศึกษาและเรียนรู๎  เป็นแหลํงข๎อมูลสาธารณะที่ งํา ยตํอ  
การเข๎าถึง มีบรรยากาศที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎เป็นเสมือนคาเฟุการเรียนรู๎ส าหรับทุกคนทุกชํวงวัย มีสิ่งอ า นวย
ความสะดวก มีความสวยงามที่ดึงดูดความสนใจ และมีความปลอดภัยส าหรับผู๎ใช๎บริการ 

2.1 เรํงยกระดับ กศน.ต าบล 928 แหํง (อ าเภอละ 1 แหํง)  เป็น กศน.ต า บล 5 ดี พรี เม่ียม                
ที่ประกอบด๎วย ครูดี สถานที่ดี (ตามบริบทของพ้ืนที่) กิจกรรมดี เครือขํายดี และมีนวัตกรรมดีมีประโยชน๑ 

2.2 จัดให๎มีศูนย๑การเรียนรู๎ต๎นแบบ กศน.ใน 5 ภูมิภาค เป็น Co - Learning Space ศูนย๑การเรียนรู๎  ที่
ทันสมัยส าหรับทุกคน โดยเปิดพ้ืนที่เพ่ือยกระดับการเรียนรู๎ พร๎อมเปิดบริการตํางๆ อาทิ พ้ืนที่ส าหรับ      การ
ท างาน/การเรียนรู๎ พ้ืนที่ส าหรับท ากิจกรรมตํางๆ ห๎องประชุมกลุํมยํอย รวมทั้งให๎บริหารห๎องสมุดทั้งในรูปแบบ
ดิจิทัล และสืบค๎นหนังสือในห๎องสมุดด๎วยตนเอง บริการอินเทอร๑เน็ต มัลติมีเดีย เพ่ือรองรับก ารเรียนรู๎แบบ 
Active learning 

2.3 พัฒนาห๎องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จ านวน 103 แหํง ให๎เป็น Digital Library โดยให๎   
มีบริการ Free Wi-fi บริการหนังสือในรูปแบบ e-Book บริการคอมพิวเตอร๑และอินเทอร๑เน็ตเพ่ือการสืบค๎น
ข๎อมูล 

2.4 ปรับปรุงรถการอํานเคลื่อนที่ เพ่ือการเข๎าถึงการอํานในทุกพ้ืนที่ ทุกชุมชน 
3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ : Good Activities 

การด าเนินงานส าคัญ ตามข้อส่ังการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ  วิลาวัลย์) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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พัฒนากระบวนการเรียนรู๎ให๎มีความทันสมัย เอ้ือตํอการเรียนรู๎ ส าหรับทุกคน ที่สามารถเรียนรู๎ได๎ทุกที่
ทุกเวลา มีกิจกรรมที่หลากหลาย นําสนใจ สนองตอบความต๎องการของชุมชน เพ่ือพัฒนาศักยภาพการเรียนรู๎
ของประชาชน รวมทั้งใช๎ประโยชน๑จากประชาชนในชุมชนในการรํวมจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ เพ่ือเชื่อมโยง
ความสัมพันธ๑ของคนในชุมชนไปสูํการจัดการความรู๎ของชุมชนอยํางยั่งยืน 

3.1 พัฒนาการจัดการศึกษาออนไลน๑ กศน. โดยให๎มีการเรียนออนไลน๑สายสามัญ การเรียนออนไลน๑
เรื่องทักษะอาชีพ และการพัฒนาเว็บเพจการค๎าออนไลน๑ 

3.2 ให๎มีหลักสูตรลูกเสือมัคคุเทศก๑ โดยให๎ กศน.จังหวัดทุกจังหวัด/ กทม จัดต้ังกองลูกเสือที่ เป็นลูกเสือ
ที่มีความพร๎อมด๎านทักษะภาษาตํางประเทศเป็นลูกเสือมัคคุเทศก๑จังหวัดละ 1 กอง เพ่ือสํงเสริมลูกเสือจิตอาสา
พัฒนาการทํองเที่ยวในแตํละจังหวัด 

3.3 เรํงปรับหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพ กศน. ให๎เป็นอาชีพที่รองรับอุตสาหกรรมอนาคต     
(New S-curve) โดยเฉพาะจังหวัดที่อยูํในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษให๎ด าเนินการโดยเรํงดํวน ส า หรับพ้ืนที่ปกติ
ให๎พัฒนาอาชีพที่เน๎นการตํอยอดศักยภาพและบริบทตามบริบทของพ้ืนที่ 

4. เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย : Good Partnerships 
ประสาน สํงเสริมความรํวมมือกับภาคีเครือขําย ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และองค๑กรปกครอง

สํวนท๎องถิ่น รวมทั้งสํงเสริมและสนับสนุนการมีสํวนรํ วมของชุมชนเพ่ือสร๎างความเข๎าใจ และให๎เกิดความ
รํวมมือในการสํงเสริม สนับสนุน และจัดการศึกษาและการเรียนรู๎ให๎กับประชาชนอยํางมีคุณภาพ 

4.1 เรํงจัดท าท าเนียบภูมิปัญญาท๎องถิ่นในแตํละต าบล เพ่ือใช๎ประโยชน๑จากภูมิปัญญาท๎องถิ่นในการ
สร๎างการเรียนรู๎จากองค๑ความรู๎ในตัวบุคคลให๎เกิดการถํายทอดภูมิปัญญา สร๎างคุณคําทางวัฒนธรรมอยํางยั่งยืน 

4.2 สํงเสริมภูมิปัญญาท๎องถิ่นสูํการจัดการเรียนรู๎ชุมชน 
4.3 ประสานความรํวมมือกับภาคีเครือขํายเพ่ือการขยาย และพัฒนาการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยให๎เข๎าถึงกลุํมเปูาหมายทุกกลุํมอยํางกว๎ างขวางและมีคุณภาพ อาทิ กลุํมผู๎สูงอายุ     
กลุํม อสม. 
5. พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเ พ่ือประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและกลุ่ม เป้าหมาย : Good 
Innovation 

ให๎ พัฒนา นวั ตกรรมหรือสร๎ างสร รค๑ กา รด า เนิน งา นใหมํๆ เพ่ือสร๎า งมูลคําให๎กับผลิตภัณฑ๑            
พัฒนากระบวนการเรียนรู๎ให๎ทันสมัย 

5.1 เรํงจัดต้ังศูนย๑ให๎ค าปรึกษา และพัฒนาผลิตภัณฑ๑Brand กศน. เพ่ือยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ๑ 
การบริหารจัดการการผลิต การสํงออก การตลาด และสร๎างชํองทางการจ า หนําย ตลอดจนสํงเสริมการใช๎
ประโยชน๑จากเทคโนโลยีในการเผยแพรํและจ าหนํายผลิตภัณฑ๑ 

5.2 พัฒนาสินค๎า และผลิตภัณฑ๑ กศน. พร๎อมทั้งให๎มีการคัดเลือกสินค๎าและผลิตภัณฑ๑ที่ เป็นสุดยอด 
กศน.ของแตํละจังหวัด เพ่ือสํงไปจัดจ าหนํายยังสถานีจ าหนํายน้ ามัน ซ่ึงจะเป็นการสร๎างชํองทางจ า หนํายสินค๎า
และผลิตภัณฑ๑ให๎กว๎างขวางยิ่งขึ้น 

5.3 สํงเสริมการใช๎เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู๎ 
5.4 ให๎มีการใช๎วิจัยอยํางงํายเพ่ือการสร๎างนวัตกรรมใหมํ 
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6. จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ส าหรับทุกช่วงวัย : Good Learning Centre 
ที่เป็นศูนย๑กา รเรียน รู๎ตลอดชีวิตที่ สามา รถให๎ บริการประชาชนในชุมชน ได๎ทุกคน ทุกชํวงวั ย               

ทีมี่กิจกรรมที่หลากหลาย สนองตอบความต๎องการในการเรียนรู๎ในแตํละชํวงวัย และเป็นศูนย๑บริการความรู๎ 
ศูนย๑การจัดกิจกรรมที่ครอบคลุมทุกกลุํมวัย เพ่ือให๎มีพัฒนาการเรียนรู๎ที่เหมาะสม และมีความสุขกับการเรียนรู๎
ตามความสนใจ 

6.1 ให๎เรํงประสานกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือจัดท าท าเนียบข๎อมูลโรงเรียนที่
ถูกยุบรวม หรือคาดวํานําจะถูกยุบรวม 

6.2 ให๎ส านักงาน กศน.จังหวัด ในจังหวัดที่ มีโรงเรียนที่ถูกยุบรวมประสานขอใช๎พ้ืนที่ เพ่ือจัดต้ัง      
ศูนย๑การเรียนรู๎ส าหรับทุกชํวงวัย กศน. 
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เพ่ือให๎จังหวัดเลขสามารถด าเนินการตามนโยบาย คสช.รัฐบาล และสอดรับกับแผนยุทธศาสตร๑ชาติ 

20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 นโยบายไทยแลนด๑ 4.0 ตลอดจนวิสัยทัศน๑ของจังหวัด
เลย “เมืองนําอยูํ เมืองแหํงการทํองเที่ยว การค๎า และการลงทุนภายการพัฒนาที่ยั่งยืน ” ซ่ึงหัวหน๎าสํวน
ราชการและคณะกรรมการจังหวัดเลย มีมติเม่ือวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ก าหนดวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย 
(THAILOEI 4.0) รวม 8 ประเด็น เพ่ือให๎เกิดความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน ดังนี้ 

Tourism and Sports ยะระดับแหลํงทํองเที่ยวให๎ได๎มาตรฐานสร๎างมูลคําผลิตภัณฑ๑และ
บริการด๎านการทํองเที่ยว สํงเสริมการตลาดและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด๎านการทํองเที่ยว อนุรักษ๑ฟ้ืนฟู
ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม พัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวล
เสริมสร๎างการทํองเที่ยวชุมชน การทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค๑ ภูมิปัญญา การเกษตร และศิลปวัฒนธรรมไปสูํการ
สร๎างมูลคําด๎านการทํองเที่ยวให๎สามารถสร๎างและกระจายรายได๎แกํประชาชน สํงเสริมให๎ประชาชนออกก าลัง
กาย เลํนกีฬา เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนากีฬาสูํความเป็นเลิศ 

 Health สํงเสริมประชาชนชาวเลยให๎มีการกินดีอยูํ ดี มีความรู๎ความเข๎าใจและตระหนัก ใ น
การดูแลสุขภาพอนามัยทั้งทางรํายกายและจิตใจของตนเองที่เหมาะสม สามารถถึงการรักษาพยาบาลอยํางเทํา
เทียมและทั่วถึงยกระดับการบริการสาธารณสุข สร๎างวัฒนธรรม การบริโภคที่ปลอดภัย 

 Aqriculture สํงเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน และทันสมัย โดยการน า เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาใช๎ในการยกระดับคุณภาพและผลผลิตทาการเกษตร การแปรรู๎สินค๎าภาคเกษตรให๎มีคุณภาพและ
มาตรฐาน พัฒนาและเพ่ิมแหลํงน้ า เพ่ือการเกษตร ผลักดันการพัฒนาเกษตรกรให๎เป็น Young Smart 
Farmer/Samar Farmer สร๎างความเข็มแข็งให๎กับ สถาบันเกษตรกร สหกรณ๑และกลุํมเกษตรกรรวมทั้งมี
เครือขํายธุรกิจ มํุนเน๎นการสํงเสริมและการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมมีการบริหารจัดการทรัพยากรอยําง
ค๎ุมคําและยั่งยืน ควบคํูไปกับการน๎อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช๎ในการด าเนินชีวิต เพ่ือสร๎าง
ความม่ันคง และความปลอดภัยทางอาหารแกํชาวเลย ชาวไทยและนานาประเทศ 

 Investment and Trade เพ่ิมศักยภาพและความสามารถในการแขํงขันของผู๎ประกอบการ
ค๎า การบริการ และการผลิต การสํงเสริม SMEs/ Start up วิสาหกิจชุมชน สถาบันสหกรณ๑ กลุํมอาชีพตํางๆ 
อ านวยความสะดวกด๎านการค๎าและการลงทุน สํงเสริมการค๎าชายแดน การจ๎างงานที่มีคุณคํา การพัฒนา
สัมมาชีพ เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ OTOP สํงเสริม สนับสนุนการใช๎เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิต
และบริการภายใต๎การพัฒนาที่ยั่งยืน 

 Loei for All  ยกระดับคุณภาพชีวิต สร๎างศักยภาพคนและชุมชนให๎เข๎มแข็ง ปรับปรุงและ
พัฒนาบริการภาครัฐมํุงสูํความเป็นสากล โดยการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวนตามแนวทางประชารัฐ การพัฒนา
เพ่ือเสริมสร๎างความม่ันคง การลดความเหลื่อมล้ า สํงเสริมคามเสมอภาคทางสังคมและความเทําเทียมทางเพศ 
การขจัดความยากจน สร๎างงาน สร๎างอาชีพ สร๎างรายได๎ มํุนเน๎นการพัฒนาเด็กและเยาวชน สตรี ผู๎สูงอายุ คน
พิการผู๎ด๎อยโอกาส และ “บ าบัดทุกข๑ บ ารุงสุข” แกํทุกกลุํม พัฒนาบ๎านเมืองให๎สะอาด แก๎ไขปัญหายาเสพติด 
อ านวยความยุติธรรม สร๎างความเป็นระเบียบเรียบร๎อย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน ให๎มีความม่ันคง
และความสงบเรียบร๎อย เสริมสร๎างวินัยจราจร เป็นถิ่นฐานที่ปลอดภัยส าหรับอยูํอาศัย เพ่ือความสงบสุ ขอยําง
ยั่งยืน 

วาระการขับเคล่ือนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) 
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 Open Town to arts and Culture  เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย๑และท านุ
บ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภาษาพ้ืนถิ่นให๎มีการรักษา สืบทอดและพัฒนาอยํางยั่งยืน สร๎างจิตส านึก 
คํานิยม และวิถีชีวิตที่ดีงามในสังคม สํงเสริมตํอยอดทุนทางศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท๎องถิ่น เพ่ือ
สร๎างมูลคําทางเศรษฐกิจ สํงเสริมความสัมพันธ๑ทางวัฒนธรรมกับประเทศเพ่ือนบ๎าน เพ่ือน าเลยไปสูํสากล 

 Education ยกระดับคุณภาพการศึกษาให๎ได๎มาตรฐานสากล สํงเสริมการเรียนรู๎และทักษะ
วิชาชีพตลอดชีวิต จัดการเรียนรู๎อยํางมีเปูาหมายเพ่ือสํวนรวม เน๎นการน าความรู๎ไปสูํการปฏิบัติ สามารถใช๎
ความรู๎สร๎างนวัตกรรม เป็นพลเมืองที่ดีและพัฒนาทักษะชีวิตสูํงานอาชีพ ภายใต๎การเตรียมคนในศตวรรษที่ 21 
โดยการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวนตามแนวทางประชารัฐ 
  Integrity สํงเสริมการใช๎หลักธรรมาภิบาล การบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ ดีในทุกภาคสํวน
เสริมสร๎างคุณธรรม จริยธรรมและรู๎จักพอเพียง มีความสามัคคี มีวินัย ท านุบ ารุง และสํงเสริมศาสนา จารีต
ประเพณีอันดีงาม สํงเสริมให๎ชาวเลยมีความปรองดองสมานฉันท๑ เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ยึดม่ันการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑ทรงเป็นประมุขใช๎วิถีวัฒนธรรม และแนวทางศาสนาในการด ารงชีวิต 
สํงเสริมให๎ชุมชนเข๎มแข็งสงบสุข สํงเสริมและปลูกฝังให๎ชาวเลยมีความเข๎าใจในสิทธิและหน๎าที่ ความรับผิดชอบ 
มีความซ่ือสัตย๑สุจริต เอ้ืออาทร ชํวยเหลือเก้ือกูล เคารพกฎหมาย กติกาสังคม และครรลองคลองธรรมที่ดี 
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ส่วนท่ี 3 
การบริหารจัดการด้านการศึกษาของสถานศึกษา 

 
สถานศึกษาได๎ประชุมบุคลากรเพ่ือรํวมกันประเมินสถานภาพของสถานศึกษา  โดยใช๎การวิเคราะห๑

สภาพแวดล๎อม (SWOT Analysis) ในการก าหนดจุดแข็งและจุดอํอนจากสภาพแวดล๎อมภายในสถานศึกษา  
รวมทั้งโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล๎อมภายนอกสถานศึกษา อันเป็นปัจจัยตํอการจัดการศึกษา เพ่ือน า
ผลไปใช๎ในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานของศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ
เมืองเลย ซ่ึงได๎ผลการประเมินสถานภาพของ ดังนี้ 

1. SWOT Analysis ของสถานศึกษา 

  1.1 สภาพแวดล้อมภายใน 
 1.1.1 จุดแข็ง (Strength ) อยูํในชุมชน 
 1.1.1.1 สถานศึกษาอยูํในที่ชุมชน    
 1.1.1.2 สถานศึกษามีอาคารเป็นเอกเทศ 
 1.1.1.3 มีบุคลากรเต็มพ้ืนที่/บุคลากรมีความรู๎ความสามารถหลากหลายสาขาวิชา  
 1.1.1.4 สถานศึกษา มีนโยบาย/จุดเน๎นการด าเนินงานที่ชัดเจน   
  1.1.1.5 ผู๎บริหารใช๎หลักธรรมมาภิบาลในการบริหาร 
 1.1.1.6 มีการกระจายงบประมาณอยํางทั่วถึงตามแผนงบประมาณ 
 1.1.1.7 มีการประชาสัมพันธ๑งาน กศน.อยํางตํอเนื่อง 
 1.1.1.8 มีวัสดุ สื่อเพียงพอตํอการจัดกิจกรรม 
 1.1.1.9 มีภาคีเครือขํายให๎ความรํวมมือในการจัด สํงเสริมงาน กศน. 
 1.1.2 จุดอํอน (Weakness ) 
 1.1.2.1 บุคลากรขาดความก๎าวหน๎าในการท างาน ท าให๎เกิดภาวะสมองไหล  
 1.1.2.2 การปฏิบัติงานไมํตํอเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนบุคลากรบํอย ๆ 
 1.1.2.3 สื่อเทคโนโลยีไมํทันสมัย ส าหรับการให๎บริการ 
 1.1.2.4 การปฏิบัติงานบางอยํางไมํตรงกับบทบาทหน๎าที่   
 1.1.2.5 บุคลากรใหมํไมํได๎รับการอบรมกํอนการปฏิบัติงาน 
 1.1.2.6 สื่อเทคโนโลยีไมํเพียงพอในการให๎บริการ  
 1.1.2.7 ระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงาน และการมีสํวนรํวมจาก
ภาคีเครือขํายยังไมํเพียงพอ 
  1.2  สภาพแวดล้อมภายนอก 
 1.2.1 โอกาส (Opportunity) 
 1.2.1.1 มีภาคีเครือขํายที่หลากหลาย ในการรํวมจัด สํงเสริม สนับสนุนการด าเนินงาน 
 1.2.1.2 มีแหลํงเรียนรู๎/ภูมิปัญญาที่หลากหลาย 
 1.2.1.3 เป็นเมืองแหํงการทํองเที่ยว/ศิลปะและวัฒนธรรม   
  1.2.1.4 ประชากรชาวเลยมีอาชีพที่หลากหลาย  
 1.2.1.5 การคมนาคมสะดวก และมีระบบสาธารณูปโภคเพียงพอ 
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 1.2.1.6 มีชํองทางในการติดตํอสื่อสารที่หลากหลาย รวดเร็ว 
 1.2.1.7 มีชํองทางการเผยแพรํและประชาสัมพันธ๑งาน กศน. ที่หลากหลาย 
 1.2.1.8 ผู๎บริหารระดับจังหวัด/อ าเภอให๎ความส าคัญกับการศึกษา  
   1.2.2 อุปสรรค (Threats ) 
  1.2.2.1 ขาดการท างานแบบบูรณาการรํวมกัน เกิดความซ้ าซ๎อนในการท างาน 
  1.2.2.2 ผู๎เรียนมีอายุเฉลี่ยน๎อยลง มีวุฒิภาวะและความรับผิดชอบน๎อยเป็นปัญหาในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ 
 1.2.2.3 ผู๎เรียนเห็นความส าคัญการประกอบอาชีพมากกวําการเรียนรู๎ 

 2. ทิศทางการด าเนินงานของสถานศึกษา  

          ศูนย๑การศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย  ได๎รํวมกันก าหนดทิศทางและแนวทาง
ในการด าเนินงานขของสถานศึกษา ดังนี้ 
  2.1 ปรัชญาสถานศึกษา  
                 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และปรัชญาคิดเป็น 
  2.2 วิสัยทัศน์   

ประชาชนอ าเภอเมืองเลยได๎รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู๎ตลอดชีวิตอยํางมีคุณภาพ 
สามารถด ารงชีวิตที่เหมาะสมกับชํวงวัย สอดคล๎องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะที่จ า เป็น
ในโลกศตวรรษที่ 21 
  2.3 อัตลักษณ์ สถานศึกษา   
  “ ใฝุเรียนรู๎ คํูอาชีพ” 

2.4 เอกลักษณ์  
  “ ให๎โอกาสทางการศึกษา ภาคีเครือขํายให๎ความรํวมมือ” 

2.5 ค าขวัญ  
  “การเรียนรู๎ไมํมีวันสายเกินไป ไมํแกํเกินวัย ไมํไกลเกินเอ้ือม” 
    2.6 พันธกิจ   
  1) จัดและสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือสร๎างสังคมแหํงการ
เรียนรู๎ตลอดชีวิต  
   2) สํงเสริมสนับสนุนการมีสํวนรํวมของภาคีเครือขํายและชุมชน ใน ในการจัดการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  3) สํงเสริมและพัฒนาการน าเทคโนโลยีทางการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารมาใช๎ให๎เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   
  4)  พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎  สื่อ นวัตกรรม การวัดผล ประเมินผล
ในทุกรูปแบบ 
  5) พัฒนาบุคลากรและระบบบริหารจัดการเพ่ือมํุงจัดการศึกษาที่มีคุณภาพโดยยึดหลักธรรม
มาภิบาลและการมีสํวนรํวม 
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2.7 เป้าประสงค์และตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เปูาประสงค๑ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. ประชาชนเขตพ้ืนที่อ าเภอเมืองเลย ผู๎ ด๎อย พลาด 
และขาดโอกาสทางการศึกษา  รวมทั้งประชาชน
ทั่วไปได๎รับโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบการศึกษา
นอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  การศึกษา
ตํอเนื่องและกา รศึกษา ตามอัธยาศัยที่ มีคุณภา พ 
อยํางเทําเทียมและทั่วถึง เป็นไปตามสภาพ ปัญหา 
และความต๎องการของแตํละกลุํมเปูาหมาย 

-  จัดการศึกษานอกระบบ  ระดับการศึกษาขั้น พ้ืนฐา น 
การศึกษาตํอเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัย จ านวน  14 
ต าบล  135 หมํูบ๎าน 49 ชุมชน  ในพ้ืนที่อ าเภอเมืองเลย 
นักศึกษาและประชาชนทั่วไป  ร๎อยละ 80  ในพ้ืนที่อ าเภอ
เมืองเลย เข๎ารํวมในการจัดโครงการ/กิจกรรม 
 
 

2 . ประชาชนเขต พ้ืนที่อ าเภอ เมือง เลย ได๎ รั บ
การศึกษาและการเรียนรู๎ที่ มีคุณภาพเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษา อันน าไปสูํการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและเสริมสร๎างความเข๎มแข็งให๎ชุมขน  เพ่ือ
พัฒนาไปสูํความม่ันคงและยั่งยืนทางด๎านเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร๑ และสิ่งแวดล๎อม 

-  จัดการ ศึกษาตํอ เนื่อ ง  (กา รศึกษาเ พ่ือพัฒนา อาชีพ  
การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต  การศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคม
และชุมชน การ จัดกระบวนการ เรียนรู๎ ตามปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง)  โดยจัดให๎สอดคล๎องกับสภาพ  ปัญหา 
และความต๎องการ นักศึกษาและประชาชนทั่วไป  ร๎อยละ 80  
ในพ้ืนที่อ าเภอเมืองเลย เข๎ารํวมในการจัดโครงการ/กิจกรรม 

3. ประชาชนเขตพ้ืนที่อ าเภอเมืองเลย ได๎รับการ
สํงเสริมการอําน เพ่ือสร๎างนิสัยรักการอํานและการ
แสวงหาความรู๎ ด๎วยตนเองโดยมี กศน .ต าบล ศูนย๑
การเรียนชุมชน  และแหลํงเรียนรู๎ อ่ืนในชุมชนเป็น
กลไกในการจัดการเรียนรู๎ 

-  จัดการศึกษาตามอัธยาศัย  โดยนักศึกษาและประชาชน
ทั่วไป ร๎อยละ 80  ในพ้ืนที่อ าเภอเมืองเลย เข๎ารํวมในการจัด
โครงการ/กิจกรรมเพ่ือสํงเสริมการอําน โดยมี กศน.ต าบล
จ านวน 14 แหํง ศูนย๑การเรียนชุมชนจ านวน 12 แหํง แหลํง
เรียนรู๎อ่ืน จ านวน 186 แหํง 

4. ประชาชนเขตพ้ืนที่อ าเภอเมืองเลย ได๎รับโอกาส
ในการเรียนรู๎และมีเจตคติทางวิทยาศาสตร๑และ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม สามารถคิด วิเคราะห๑ และ
ประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจ าวัน  รวมทั้งแก๎ปัญหาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตได๎อยํางสร๎างสรรค๑ 

-  จัดการศึกษาตํอเนื่อง  (การศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและ
ชุมชน การจัดกระบวนการเรียนรู๎ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง) โดยจัดให๎สอดคล๎องกับสภาพ ปัญหา  และความ
ต๎องการ นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ร๎อยละ 80  ในพ้ืนที่
อ าเภอเมืองเลย เข๎ารํวมในการจัดโครงการ/กิจกรรม 
 

5. ชุมชนและทุกภาคสํวนเขตพ้ืนที่อ าเภอเมืองเลย 
รํวมเป็นภาคีเครือขํายในการ จัด  สํงเสริม และ
สนับสนุนการด าเนินงาน 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
รวมทั้งมีสํวนรํวมในกา รขับเคลื่ อนกิจกรรมกา ร
เรียนรู๎ของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและปรัชญาคิดเป็น 

- จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให๎เป็นสํวนหนึ่ง
ของการบริหารจัดการ โดยมํุงเน๎นการจัดการที่สอดคล๎องกับ
สภาพกลุํมเปูาหมาย สังคม ชุมชน และตามจุดเน๎นและ
นโยบายการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตา ม
อัธยาศัย ชุมชนและทุกภาคสํวน มีสํวนรํวมเป็นภาคีเครือขําย
ในการจัด สํงเสริม และสนับสนุน ร๎อยละ 80  

6. กศน.ต าบล และ กศน.อ าเภอ พัฒนาและน าสื่อ 
เทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร มาใช๎ในการเพ่ิมโอกาสและยกระดับ
คุณภาพในการจัดการเรียนรู๎ 

- จัดอบรมบุคลากร  โดยเน๎ นกา รน า สื่อเทคโนโลยีทา ง
การศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
นักศึกษาและประชาชนทั่วไป  ร๎อยละ 80 ในพ้ืนที่อ าเภอ
เมืองเลย เข๎ารํวมในการจัดโครงการ/กิจกรรม 
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เปูาประสงค๑ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
7 . กศน.ต า บลและกศน .อ าเภอ พัฒนาและจั ด
กระบวนการเรียนรู๎เพ่ือแก๎ปัญหาและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ที่ตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงบริบทด๎าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร๑ 
และสิ่งแ วดล๎อม รวมทั้งตามความต๎องการของ
ประชาชน และชุมชนในรูปแบบที่หลากหลาย 

-  จัดการศึกษาตํอเนื่อง  (การศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและ
ชุมชน การจัดกระบวนการเรียนรู๎ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง)  โดยจัดให๎สอดคล๎องกับสภาพ ปัญหา  และความ
ต๎องการ นักศึกษาและประชาชนทั่วไป  ร๎อยละ 80  ในพ้ืนที่
อ าเภอเมืองเลย เข๎ารํวมในการจัดโครงการ/กิจกรรม 

8 . บุคลากรของกศน.อ าเภอเมืองเลย ได๎รับการ
พัฒนาเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอยํางทั่วถึง 

-จัดโครงการพัฒนาบุคลากร  บุคลากร ร๎อยละ 80 เพ่ิม
สมรรถนะในการปฏิ บัติ งา นการ ศึกษา นอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

9. กศน.อ าเภอเมืองเลย มีระบบการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมมาภิบาล 

-ปลูกฝังการปฏิบัติตนตามหลักธรรมมาภิบาล บุคลากร ร๎อย
ละ 80 มีวัฒนธรรมในการอยูํรํวมกันเป็นสังคมปฏิบัติตนตาม
องค๑ประกอบของหลักธรรมมาภิบาล 

  2.8  กลยุทธ์ 

                2.8.1 ประเด็นกลยุทธ๑  มี  2 ประเด็น ประกอบด๎วย  
 ประเด็นที่ 1.  การสร๎างโอกาสทางการศึกษา 
  ประเด็นที่ 2.  การพัฒนาการจัดการและพัฒนาคุณภาพการเรียนรู๎ 
 2.8.2 กลยุทธ๑ 
   กลยุทธ๑ที่ 1 เข๎าถึงกลุํมเปูาหมายที่หลากหลายและทั่วถึง 
 ตัวชี้วัด 
  1.1 ฐานข๎อมูลความต๎องการการเรียนรู๎ของกลุํมเปูาหมายรายบุคคล  และรายชุมชน 
  1.2 แผนการเรียนรู๎ตามความต๎องการการเรียนรู๎ของกลุํมเปูาหมายรายบุคคล  และรายชุมชน  
  1.3 ระบบการให๎บริการขําวสารข๎อมูลสารสนเทศแกํกลุํมเปูาหมาย 
      แนวทางการด าเนินงาน 
        1.1 จัดกิจกรรมให๎ประชาชนในพ้ืนที่ 135  หมํูบ๎าน 49 ชุมชน  ให๎ตระหนักและเห็ น
ความส าคัญของการเรียนรู๎ตลอดชีวิต 
  1.2 ก าหนดพ้ืนที่และกลุํมเปูาหมายเพ่ือเจาะลึกจัดกิจกรรม โดยด าเนินการทั้ง 14 ต าบล 
ต าบล ละ 1 หมํูบ๎าน  เพ่ือสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎โดยใช๎ชุมชนเป็นฐานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  1.3 พัฒนาระบบฐานข๎อมูล ระบบสารสนเทศ โดยจัดท าข๎อมูลรายบุคคล  รายกลุํม และ
เชื่อมโยงกับภาคีเครือขํายเพ่ือสามารถตรวจสอบให๎เป็นปัจจุบันและน าไปใช๎ได๎ 
  1.4 มีฐานข๎อมูลที่ระบุความต๎องการ ความพึงพอใจของผู๎เรียน  ผู๎รับบริการในพ้ืนที่เปูาหมาย 
  1.5 จัดท าแผนการเรียนรู๎รายบุคคล รายครอบครัว และรายกลุํม ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู๎ทุกกิจกรรม 
กลยุทธ๑ที่ 2 ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน ให๎สอดคล๎องกับสภาพและความต๎องการของแตํละกลุํมเปูาหมาย  
 ตัวชี้วัด 
  2.1  มีหลักสูตรและสื่อที่พร๎อมให๎บริการแกํกลุํมเปูาหมาย  โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ๑การ
ให๎บริการ 
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  2.2  มีวิธีการและนวัตกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมสอดคล๎องกับสภาพและความ
ต๎องการของกลุํมเปูาหมาย อยํางน๎อย 1 วิธีการ หรือ 1 นวัตกรรม 
  2.3  มีรายงานการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  โดยเฉพาะผลสัมฤทธิ์ของผู๎
จบการศึกษาแตํละหลักสูตรเพ่ิมขึ้น 
  2.4  มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 แนวทางการด าเนินงาน 
  2.1  จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา และคลังหลักสูตรให๎สอดคล๎องกับปัญหาและความต๎องการ
ของผู๎เรียนและผู๎รับบริการ 
  2.2  จัดให๎มีการพัฒนาหลักสูตร โดยค านึงถึงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  2.3  จัดให๎มีสื่อ ในการจัดกระบวนการเรียนรู๎ให๎สอดคล๎องและเหมาะสมกับเนื้อหาของแตํละ 
กิจกรรมการเรียนรู๎ 
  2.4  จัดกระบวนการเรียน รู๎ที่หลากหลาย  ให๎สอดคล๎อง กับความต๎องการของผู๎ เรียน  
ผู๎รับบริการ และเนื้อหาของแตํละกิจกรรม 
  2.5  พัฒนาจัดกระบวนการเรียนรู๎โดยยึดหลักคุณธรรมน าความรู๎  และให๎ผู๎ เรียนสา มารถ
เรียนรู๎ด๎วยตนเองตามศักยภาพ 
  2.6  จัดให๎มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ด๎วยวิธีการที่หลากหลาย ตามเนื้อหาการเรียนรู๎
ของแตํละกิจกรรม  โดยมํุงเน๎นการประเมินความรู๎ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรม จริยธรรม ของผู๎ เรียนและ
ผู๎รับบริการ 
  2.7 น าการจัดการความรู๎มาใช๎ให๎สอดคล๎องกับสภาพและความต๎องการของกลุํม เปูาหมาย 
  2.8 จัดบริการแนะแนวการศึกษาให๎แกํกลุํมเปูาหมายอยํางทั่วถึง 
  2.9 วิจัยและพัฒนากระบวนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  2.10 น าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกมาใช๎ใน
การบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ๑ที่ 3 พัฒนาแหลํงเรียนรู๎ เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา และภูมิปัญญาให๎เป็นฐานความรู๎ของชุมชน  
 ตัวชี้วัด 
  3.1  ห๎องสมุดประชาชนได๎รับการพัฒนากิจกรรมให๎เป็นห๎องสมุดมีชีวิต 
  3.2  มีการใช๎เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาที่หลากหลาย  ซ่ึงเพ่ิมโอกาสการเข๎าถึงความรู๎ของ
ประชาชน 
  3.3  มีการสํงเสริมการเรียนรู๎จากภูมิปัญญาท๎องถิ่น  และแหลํงเรียนรู๎ 
 แนวทางการด าเนินงาน 
  3.1  ขยายแหลํงเรียนรู๎ให๎หลากหลายและกว๎างขวาง ครอบคลุมในทุกประเภทและพ้ืนที่ 
  3.2  พัฒนาแหลํงเรียนรู๎ให๎มีประสิทธิภาพและองค๑ความรู๎   ตลอดจนสื่อตําง ๆ ในการ
ให๎บริการอยํางครอบคลุมและทั่วถึง 
  3.3  สํงเสริมสนับสนุนชํองทางการเรียน รู๎ ด๎วยเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาเชํนศูนย๑ ICT  
โทรทัศน๑เพ่ือการศึกษา (ETV) 
  3.4  สํงเสริมและพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ให๎มีชีวิต เชํน ห๎องสมุดประชาชน  กศน.ต าบล  กศน.
อ าเภอ  แหลํงเรียนรู๎  ตลอดจนสํงเสริมการจัดกิจกรรมในรูปหอกระจายขําว วิทยุชุมชน   
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กลยุทธ๑ที่  4  ผนึกก าลังภาคีเครือขํายให๎มีสํวนรํวมจัดการศึกษา 
 ตัวชี้วัด 
  4.1  จ านวนภาคีเครือขํายอยํางน๎อย 5 เครือขําย ในพ้ืนที่รํวมจัดการศึกษานอกโรงเรียน
รํวมกับสถานศึกษา 
  4.2  จ านวนกิจกรรมอยํางน๎อย 5 กิจกรรม  ของสถานศึกษา  ทีมีภาคีเครือขํายรํวมจัด 
  4.3  ร๎อยละ 80 ของผู๎รับบริการกลุํมเปูาหมายที่รํวมกิจกรรมการเรียนรู๎ของภาคีเครือขํายมี
ความพึงพอใจอยูํในระดับดี 
 แนวทางการด าเนินงาน 
  4.1  แสวงหาและจัดท าฐานข๎อมูล  และท าเนียบภาคีเครือขํ ายในการจัดการเรียนรู๎   ทั้งใน
และนอกพ้ืนที่อ าเภอเมืองเลย 
  4.2  สร๎างความตระหนักและความเข๎าใจกับภาคีเครือขํายเพ่ือรํวมจัดการเรียนรู๎ตลอดชีวิตใน
รูปแบบตําง ๆ  
  4.3  จัดให๎มีข๎อตกลงความรํวมมือ (MOU) ของภาคีเครือขําย 
  4.4  สร๎างแรงจูงใจให๎เกิดการรํวมคิด รํวมวางแผน รํวมท า รํวมแก๎ปัญหา และรํวมพัฒนาการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ในชุมชนกับภาคีเครือขําย 
  4.5  สํงเสริมให๎มีการระดมการใช๎ทรัพยากรรํวมกันกับภาคีเครือขําย 
  4.6  จัดและพัฒนากิจกรรมเครือขํายสัมพันธ๑ 
กลยุทธ๑ที่  5  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร 
 ตัวชี้วัด 
  5.1  สถานศึกษา  ผํานเกณฑ๑การประเมินตัวชี้วัดธรรมาภิบาลระดับดี 
  5.2  จ านวนบุคลากรไมํต่ ากวําร๎อยละ 95ท างานตรงตามความรับผิดชอบ 
  5.3  มีระบบการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ 
      แนวทางการด าเนินงาน 
  5.1  พัฒนาระบบการท างานในลักษณะการวิจัยและพัฒนา (R&D) อยํางตํอเนื่อง 
  5.2  พัฒนาบุคลากรให๎มีความรู๎ความสามารถในการบริการ  และการจัดการความรู๎ เพ่ือ
ตอบสนองความต๎องการของกลุํมเปูาหมาย 
  5.3  น าหลักธรรมาภิบาลมาใช๎ในการปฏิบัติงาน 
  5.4  ใช๎ทรัพยากรให๎เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการท างาน 
  5.5  พัฒนาระบบการให๎บริการด๎วยเทคโนโลยีสื่อสารสนเทศ  เพ่ือตอบสนองความต๎องการ
ของผู๎รับบริการ 
  5.6  จัดและพัฒนาการประสานงานกับกลุํมเปูาหมายให๎มีประสิทธิภาพ  โดยการจัด
อาสาสมัคร กศน.  เป็นผู๎ประสานงานระหวํางต าบล และหมํูบ๎าน 
  5.7  น๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ในการบริหารจัดการ 
 

2.9 เป้าหมาย 
  1) ประชากรวัยแรงงานอายุ 15-59 ปี  ได๎รับการศึกษาที่สอดคล๎องกับความต๎องการและ
ความจ าเป็นได๎แกํ 

1.1) ประชากรวัยแรงงานอายุ 15–39 ปี  ได๎รับการศึกษาไมํน๎อยกวําระดับมัธยมศึกษา 
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1.2) ประชากรวัยแรงงานอายุ 40–59 ปี  ได๎รับบริการการศึกษาตํอเนื่องและการศึกษา
ตามอัธยาศัย 
  2) ประชาชนในอ าเภอเมืองเลยมีความรู๎และทักษะการด ารงชีวิตบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง                       
  3) ภาคสํวนของสังคมอยํางน๎อย 1 ภาคี มีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู๎ตลอด
ชีวิต 
  4) ประชาชนในอ าเภอเมืองเลยได๎รับบริการการเรียนรู๎ตลอดชีวิต จากสื่อเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และแหลํงเรียนรู๎ 
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ส่วนที่ 4 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

และรายละเอียดงาน/โครงการ 
 

ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย ได๎จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน  10  งาน  7  โครงการ ที่ต๎องปฏิบัติงานตามนโยบายและจุดเน๎นที่ส า คัญของ
ส านักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ส านักงาน กศน.) ตามบทบาทภารกิจของ
หนํวยงานและความต๎องการของประชาชนกลุํมเปูาหมาย 

จุดเน้นการด าเนินงานของงาน/โครงการ ในปีงบประมาณ 2563 

งาน 

 1.  การจัดการศึกษาส าหรับผู๎ไมํรู๎หนังสือ  
 2.  การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551(ปรับปรุง พ.ศ.2559)                      
 3.  การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 

 4.  การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 
 5.  การจัดการศึกษาการเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 6.  การศึกษาตามอัธยาศัย 
 7.  งานพัฒนาบุคลากร  
 8.  งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 9.  งานนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
 10. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

          โครงการ 

 1.  โครงการศูนย๑ฝึกอาชีพชุมชน  
 2.  โครงการภาษาตํางประเทศเพ่ือการสื่อสารด๎านอาชีพ 

  3.  โครงการพัฒนาทักษะครู กศน. ต๎นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
  4.  โครงการความรํวมมือการผลิตผู๎ดูแลผู๎สูงอายุ ระหวํางกระทรวงศึกษาธิการและ กระทรวง 

สาธารณสุข 
  5.  โครงการการจัดและสํงเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพ่ือคงพัฒนาการทางกาย จิต 

และสมองของผู๎สูงอายุ 
 6.  โครงการบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล/สร๎างเครือขํายดิจิทัลชุมชนระดับต าบล 
(ขยายผลการอบรมหลักสูตรการค๎าออนไลน๑) 
 7.  โครงการ Smart ONIE เพ่ือสร๎าง Smart Farmer 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(1)  หนํวยงาน...................................................       สถานศึกษา  กศน.อ าเภอเมืองเลย          ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

(2) 
ท่ี 

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค๑ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(7) เปูาหมาย (8) งบประมาณ 
ประเภท 

กลํุมเปูาหมาย 
จ านวน 

เปูาหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจํายอ่ืน 

1 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการจัด
การศึกษาส าหรับ 
ผ๎ูไมํร๎ูหนังสือ 
 

จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิม
อัตราการร๎ูหนังสือให๎คน
ไทยสามารถอํานออก
เขียนได๎ มุํงพัฒนาผ๎ูเรียน
ให๎มีความสามารถในการ
ฟัง พูด อําน และเขียน 
รวมท้ังการคิดค าควณ
เบ้ืองต๎น  โดยบูรณาการ
กับสภาพความต๎องการ 
และปัญหาของสังคมท่ี
สอดคล๎องกับวิถีการ
ด าเนินชีวิตของผ๎ูเรียน 
โดยใช๎หลักสูตรการร๎ู
หนังสือไทย พุทธศักราช 
2557  ของส านักงาน 
กศน. และส่ือท่ีเหมาะสม
กับสภาพและพ้ืนท่ีของ
กลํุมเปูาหมาย   

จัดกระบวนการเรียนร๎ูตาม
หลักสูตรการร๎ูหนังสือไทย 
พุทธศักราช2557    
 มุํงพัฒนาผ๎ูเรียนให๎มี
ความสามารถในการฟัง 
พูด อําน และเขียน 
รวมท้ังการคิดค าควณ
เบ้ืองต๎น    โดยบูรณาการ
กับสภาพความต๎องการ 
และปัญหาของสังคม ท่ี
สอดคล๎องกับวิถีการ
ด าเนินชีวิตของผ๎ูเรียน 
1)ประชาสัมพันธ๑เชิญชวน
ให๎กลํุมเปูาหมายผ๎ูไมํร๎ู
หนังสือไทย ผ๎ูลืมหนังสือ
ไทย หรือผ๎ูสนใจท่ัวไป เข๎า
เรียนร๎ูตามหลักสูตรการร๎ู
หนังสือไทย 
2.)แนะแนวสร๎างความ
เข๎าใจกับผ๎ูเรียนเก่ียวกับ
สาระส าคัญ เชํน 

1)จัดการจัดการศึกษา
ส าหรับผ๎ูไมํร๎ูหนังสือ  ให๎
ผ๎ูเรียนมีความร๎ู 
ความสามารถ และทักษะ
การฟัง พูด อํานเขียน
ภาษาไทย และการค านวณ
เบ้ืองต๎นในเร่ืองท่ีเก่ียวข๎อง
กับชีวิตประจ าวัน  และใช๎
เป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร
กับผ๎ูอ่ืน ตลอดจนแสวงหา
ความร๎ูเพ่ือการพัฒนา
คุณภาพชีวิต   
2) การติดตามประเมินผล
เป็นการตรวจสอบ
ผลสัมฤทธ์ิ เน๎นการพัฒนา
ความก๎าวหน๎าของผ๎ูเรียนได๎
เรียนร๎ูอยํางเต็มศักยภาพ 
ดังนี้ 
- ประเมินกํอนเรียน เพ่ือให๎
ทราบความร๎ูพ้ืนฐานของ
ผ๎ูเรียน วําสามารถ ฟัง พูด 

1.ประชาชนชาว
ไทยท่ีไมํร๎ู
หนังสือไทย 
2.ประชาชนชาว
ไทยท่ีลืมหนังสือ
ไทย 

56 คน -  
 

30,800 
บาท 

- 

กศน.กผ.01/63 



     | 51 

 

(1)  หนํวยงาน...................................................       สถานศึกษา  กศน.อ าเภอเมืองเลย          ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 
(2) 
ท่ี 

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค๑ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(7) เปูาหมาย (8) งบประมาณ 
-การจัดกระบวนการ
เรียนร๎ู              
–การวัดและการ                
- ประเมินผล  
- การจบหลักสูตร  
3) ด าเนินการรับสมัคร
ผ๎ูเรียนตามหลักสูตรฯ 
4)ด าเนินการขออนุญาต
จัดต้ังกลํุมสํงเสริมการร๎ู
หนังสือไทย 
5)ด าเนินการก าหนด
สภาพและด าเนินการ
จัดท าแผนการเรียนร๎ู 
รวมท้ังจัดท าแผนบูรณา
การรํวมกับการจัด
กิจกรรมของโรงเรียน
ผ๎ูสูงอายุ ในเขตพ้ืนท่ี
อ าเภอเมืองเลย   
6) บันทึกการจัดการ
เรียนร๎ูตามแผนการเรียนร๎ู
แตํละคร้ังเพ่ือเป็นข๎อมูลใน
การพัฒนา แผนการเรียนร๎ู
ในคร้ังตํอไป 
7) การวัดและประเมินผล 
เพ่ือตรวจสอบ
ความก๎าวหน๎าและ
ผลสัมฤทธ์ิ เน๎นการพัฒนา

ได๎ หรือพูด ฟัง อํานเขียน 
ในทักษะภาษาไทยไมํได๎  
โดยการพูดคุยซักถาม ให๎
ทดลองอําน เขียนค างํายๆท่ี
เก่ียวข๎องในชีวิตประจ าวัน
หรือท าแบบประเมินกํอน
เรียนงํายๆเพ่ือน าข๎อมูลมา
ใช๎วางแผนในการจัดการ
เรียนร๎ูให๎เหมาะสมกับผ๎ูเรียน 
- ประเมินผลระหวํางเรียน 
สามารถพิจารณา
ความสามารถในการเรียนร๎ู
ในแตํละสภาพ ซ่ึงสามารถ
ประเมินไดโดยวิธีการตํางๆ
เชํน การสังเกต การตอบ
ค าถาม การพูดคุย การตรวจ
ผลงาน การท าแบบฝึกหัด
ตํางๆโดยให๎มีทักษะในการ
เรียนร๎ูภาษาไทย และการคิด
ค านวณเบ้ืองต๎น 
-ประเมินหลังเรียน ตรวจ 
สอบ จากเอกสาร หลักฐาน 
เชํน ส่ือการเรียนร๎ูของ
ผ๎ูเรียนของผ๎ูเรียน แบบ
บันทึกตํางๆ เพ่ือพิจารณาวํา
ผํานการเรียนร๎ูไปแล๎วไมํต่ า
กวํา 800 ค า 
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(1)  หนํวยงาน...................................................       สถานศึกษา  กศน.อ าเภอเมืองเลย          ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 
(2) 
ท่ี 

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค๑ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(7) เปูาหมาย (8) งบประมาณ 
ผ๎ูเรียนได๎เรียนร๎ูอยํางเต็ม
ศักยภาพ  
8) รายงานข๎อมูลผ๎ูเรียนให๎
สถานศึกษาแบละหนํวง
งานต๎นสังกัดทราบ 
- ข๎อมูลผ๎ูจบหลัก 
- การจัดท าหลักฐาน
ทางการศึกษา 
 

 3) การสรุป รายงานผลการ
ด าเนินงาน 
 

รวม 62 คน - 34,100   - 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(1)  หนํวยงาน.............................................       สถานศึกษา  กศน.อ าเภอเมืองเลย          ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

(2) 
ท่ี 

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค๑ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(7) เปูาหมาย (8) งบประมาณ 
ประเภท 

กลํุมเปูาหมาย 
จ านวน 

เปูาหมาย 
อุดหนุน 
(บาท) 

ด าเนินงาน   รายจํายอ่ืน 

2 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการจัดการศึกษา
นอกระบบระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พ.ศ.2551(ปรับปรุง    
พ.ศ.2559) 
 

1) เพ่ือจัดการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน และยกระดับ
การศึกษาให๎กับประชากรวัย
แรงงาน อายุ 15 – 59 ปี ท่ี
ไมํจบการศึกษาภาคบังคับ
และไมํอยํูในระบบโรงเรียน 
2) เพ่ือให๎ผ๎ูเรียนพัฒนาการ
เรียนร๎ู ให๎ร๎ูเทําทันส่ือและ
เทคโนโลยีพร๎อมรับการ
เปล่ียนแปลง 
3) สํงเสริมและพัฒนา กศน.
ต าบล ให๎เป็น กศน.ต าบล 5 
ดี พรีเมี่ยม 
 

1) การจัดการศึกษา
นอกระบบระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พ.ศ.2551  
2) พัฒนากศน.
ต าบล ให๎เป็น กศน.
ต าบล 5 ดี พรีเมี่ยม 
3) จัดกิจกรรม
พัฒนาผ๎ูเรียนท่ีเป็น
กิจกรรมการเรียนร๎ูท่ี
ทันสมัย 
4) การติดตาม
ประเมินผล 
5) การสรุป รายงาน
ผลการด าเนินงาน 
 

1. จ านวนผ๎ูเรียน
เป็นไปตามเปูาหมายท่ี
ก าหนดไว๎ 
2. ร๎อยละของผ๎ูเรียนท่ี
เข๎ารับการศึกษา 
3. ร๎อยละของผ๎ูเรียนท่ี
จบหลักสูตร 
4. ความเหมาะสมของ
สถานท่ี/ส่ือ/ส่ิงอ านวย
ความสะดวก 
5. ร๎อยละของผ๎ูเรียนท่ี
สามารถน าความร๎ูไปใช๎
ในการศึกษาตํอหรือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
6. ความพึงพอใจท่ีอยํู
ในระดับ ดี ข้ึนไป 

ประชากรวัย
แรงงานท่ีไมํจบ
การศึกษาภาค
บังคับและไมํอยํูใน
ระบบโรงเรียน 

-ระดับ
ประถมศึกษา 
203 คน 
-ระดับ ม.ต๎น 
1,030 คน 
-ระดับ ม.ปลาย 
1,525 คน 
รวม 2,758 คน 

192,850 
 
 

1,184,500 
 

1,753,750 
 
 

รวมท้ังส้ิน  
3,131,100 

 

-- -- 

รวม 2,758 คน 3,131,100 - - 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(1)  หนํวยงาน........................................................       สถานศึกษา  กศน.อ าเภอเมืองเลย          ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

(2) 
ท่ี 

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค๑ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(7) เปูาหมาย (8) งบประมาณ 
ประเภท 

กลํุมเปูาหมาย 
จ านวน 

เปูาหมาย 
อุดหนุน 
(บาท) 

ด าเนินงาน 
(บาท)   

รายจํายอ่ืน 
(บาท) 

3 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนา
ทักษะชีวิต 
 

1 เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต
พ้ืนฐานของบุคคลเพ่ือให๎
สามารถด ารงชีวิตอยํูในสังคม
ได๎อยํางมีความสุขโดยเน๎น
ทักษะชีวิตพ้ืนฐานท่ีจ าเป็น 4 
ด๎าน 
2 เพ่ือจัดการศึกษาในรูปแบบ
การจัดการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย 
โดยมุํงท่ีจะเสริม สร๎าง
ความสามารถให๎กับบุคลเพ่ือมี
ทักษะชีวิตในการแก๎ปัญหา
เฉพาะด๎านให๎เหมาะสมกับ
พ้ืนท่ีและแตํละสถานการณ๑ 
 

1) การจัดการศึกษา
เพ่ือพัฒนาทักษะ
ชีวิต 
2)  การติดตาม
ประเมินผล 
3) การสรุป รายงาน
ผลการด าเนินงาน 

 

1. จ านวนผ๎ูเรียน
เป็นไปตามเปูาหมาย
ท่ีก าหนดไว๎ 
2.ร๎อยละของผ๎ูเรียน
ท่ีเข๎ารับการศึกษา 
3.ร๎อยละของผ๎ูเรียน
ท่ีจบหลักสูตร 
4.ความเหมาะสม
ของสถานท่ี/ส่ือ/ส่ิง
อ านวยความสะดวก 
5.ร๎อยละของผ๎ูเรียน
ท่ีสามารถน าความร๎ู
ไปใช๎หรือพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
6.ความพึงพอใจท่ีอยํู
ในระดับ ดี ข้ึนไป 

ประชาชนท่ัวไปใน
เขตอ าเภอเมืองเลย 

     632 คน                         -  
 

72,680 - 

รวม           632 คน                         -  72,680 - 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(1)  หนํวยงาน................................................       สถานศึกษา  กศน.อ าเภอเมืองเลย          ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

(2) 
ท่ี 

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค๑ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(7) เปูาหมาย (8) งบประมาณ 

ประเภท 
กลํุมเปูาหมาย 

จ านวน 
เปูาหมาย 

อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจํายอ่ืน 

4 
 
 
 
 
 
 

 

การจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาสังคมและ
ชุมชน 
 

1) เพ่ือจัดการศึกษา
เพ่ือพัฒนาสังคมและ
ชุมชน โดยใช๎หลักสูตร
และการจัด
กระบวนการเรียนรู๎
แบบบูรณาการใน
รูปแบบของการ
ฝึกอบรม การเรียน
ทางไกล การประชุม 
สัมมนา การจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ การ
จัดกิจกรรมจิตอาสา 
การสร๎างชุมชนนัก
ปฏิบัติ และรูปแบบอ่ืน 
ๆ ที่เหมาะสมกับ
กลุํมเปูาหมาย และ
บริบทของชุมชนแตํละ

1.จัดการจัดการศึกษา
เพ่ือพัฒนาสังคมและ

ชุมชน 

2.ติดตามประเมินผล 
3.การสรุป รายงา น

ผลการด าเนินงาน 

 

1. ผลผลิต    
- ประชาชนเข๎ารํวม
โครงการตามเปูาหมาย
ท่ีก าหนด 
2. ผลลัพธ์  
1. จ านวนผ๎ูเรียนเป็นไป
ตามเปูาหมายท่ีก าหนด
ไว๎ 
2. ร๎อยละของผ๎ูเรียนท่ี
เข๎ารับการอบรม 
3. ร๎อยละของผ๎ูเรียนท่ี
จบหลักสูตร 
4. ความเหมาะสมของ
สถานท่ี/ส่ือ/ส่ิงอ านวย
ความสะดวก 
5.ความพึงพอใจท่ีอยํูใน
ระดับ ดี ข้ึนไป 

ประชาชนท่ัวไปใน
อ าเภอเมืองเลย 

404  คน  - 
 

161,600 บาท - 
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(1)  หนํวยงาน................................................       สถานศึกษา  กศน.อ าเภอเมืองเลย          ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 
(2) 
ท่ี 

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค๑ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(7) เปูาหมาย (8) งบประมาณ 

พ้ืนที่ โดยเน๎นการ
ด าเนินตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง การสร๎าง
จิตส านึกความเป็น
ประชาธิปไตย ความ
เป็นพลเมืองดี การ
บ าเพ็ญประโยชน๑ การ
อนุรักษ๑พลังงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 

รวม 404  คน  - 161,600 บาท - 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(1)  หนํวยงาน.......................................................       สถานศึกษา  กศน.อ าเภอเมืองเลย          ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

(2) 
ท่ี 

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค๑ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(7) เปูาหมาย (8) งบประมาณ 
ประเภท 

กลํุมเปูาหมาย 
จ านวน 

เปูาหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจํายอ่ืน 

5 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการการจัด
การศึกษาการเรียนร๎ู
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. เพ่ือให๎ประชาชน ได๎รับ
ความร๎ูเก่ียวกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. เพ่ือให๎ประชาชน ได๎เข๎าใจ
แนวทางการศึกษาความร๎ู จาก
แหลํงเรียนร๎ู ปราชญ๑ชาวบ๎าน 
ภูมิปัญญาท๎องถ่ิน  
3. เพ่ือสํงเสริมให๎ประชาชน 
ได๎น าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไปใช๎ใน
ชีวิตประจ าวันตํอตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน สังคม ตํอไป 

1. ให๎ความร๎ูเร่ือง
พระราชด าริวําด๎วย
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. ให๎ความร๎ูปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง  3 หํวง 2 
เงื่อนไขการน๎อมน า
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็น
แนวทางในการ
ด ารงชีวิต 
3. ศึกษาแหลํง
เรียนร๎ูเกษตรกร
ต๎นแบบตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

ร๎อยละ 80 ของผ๎ูเข๎า
อบรม มีความร๎ู  
ความเข๎าใจ การ
ด าเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
มาประยุกต๑ใช๎กับ
ชีวิตประจ าวัน
สามารถ ลดรายจําย 
เพ่ิมรายได๎ ให๎กับ
ครัวเรือนได๎  
 

ประชาชนท่ัวไปใน
อ าเภอเมืองเลย 

 234 คน  - 
 

93,600 บาท - 

รวม 234 คน  - 93,600 บาท - 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค๑ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(7)เปูาหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุํมเปูาหมาย 
จ านวน 

เปูาหมาย 
อุด 

หนุน 
ด าเนิน 
งาน 

รายจําย
อ่ืน 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กา ร ศึกษา ตา ม
อัธยาศัย 

1) สํงเสริมให๎มีการพัฒนาแหลํง
การเรียนรู๎ในระดับต าบล เพ่ือ
การถํายทอดองค๑ความรู๎  และ
จัดกิจกรรมเพ่ือเผยแพรํองค๑
ความรู๎ในชุมชนได๎อยํางทั่วถึง 
2) ก าหนดให๎การอํานเป็นวาระ
จังหวัด 
3) จัดกิจกรรมสํงเสริมการ
เรียนรู๎เพ่ือปลูกฝังนิสัยรักการ
อํานเพ่ิม ขยายกิจกรรมสํงเสริม
การอํานเชิงรุกในชุมชน และ
พัฒนาความสามารถในการ
อํานและศักยภาพการเรียนรู๎
ของประชาชนทุก
กลุํมเปูาหมาย 
4)  สํ ง เ ส ริ มใ ห๎ มี กา ร ส ร๎ า ง
บรรยากาศ และสิ่งแวดล๎อมที่
เอ้ือตํอกา รอํา นให๎ เกิดขึ้นใน
สังคมไทยโดยสนับสนุนกา ร

1) พัฒนาแหลํงเรียนรู๎ 
กศน.ต าบล และรํวมกับ
ภาคีเครือขํายเพ่ือ
เสริมสร๎างวัฒนธรรม
สํงเสริมการอําน 
2) กิจ กร รมสํง เสริมกา ร
อําน 
  - จัดกิจกรรมสํงเสริมการ
อํานในห๎องสมุดและพัฒนา
ห๎องสมุดประชาชน 
- จั ดมุด เ ด็กปฐมวั ย ใน
ห๎องสมุด 
- จัดกิจกรรมครอบครัวรัก
การอําน 
- ห๎องสมุดชาวตลาด 
- รถโมบายเคลื่อนที่ 
- ใช๎ระบบเชื่อมโยงแหลํง
เ รี ย น รู๎ แ ล ะ จั ด ท า สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส๑ 

1. จ านวนผู๎รับบริกา ร
เป็นไปตามเปูาหมายที่
ก าหนดไว๎ 
2. ความเหมาะสมของ
สถานที่/สื่อ/สิ่งอ านวย
ความสะดวก 
3.ร๎อยละของผู๎รับบริการ
ที่สามารถน าความรู๎ไปใช๎
หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
4.ความพึงพอใจที่อยูํใน
ระดับ ดีขึ้นไป 
 

1 )  ห๎ อ งส มุ ด
ประชา ขน 
2)ห๎ อ ง ส มุ ด
เฉลิมราช 
3) กศน.ต าบล 
4) อาสาสมัคร
สํงเสริมการ
อําน 
5) บ๎าน
หนังสือชุมชน 
6) ประชาชน
ทั่วไป 
 

1 แหํง 
 
1 แหํง 
 
14 แหํง 
368 คน 
 
 
184 แหํง 
 
20,000 คน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

257,140  
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(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค๑ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(7)เปูาหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุํมเปูาหมาย 
จ านวน 

เปูาหมาย 
อุด 

หนุน 
ด าเนิน 
งาน 

รายจําย
อ่ืน 

พัฒนา แหลํ งกา ร เรี ยน รู๎ ใ ห๎
เกิดขึ้นอยําง กว๎างขวางและ
ทั่ว ถึง  เชํน  พัฒนา ห๎องส มุด
ประชาชนทุกแหํงให๎เป็นแหลํง
เรียนรู๎ตลอดชีวิตการใช๎ระบบ
เชื่อมโยงแหลํงเรียนรู๎และการ
พัฒนาระบบหนังสือผําน QR 
Code สํงเส ริมและสนับสนุ น
อาสา สมัครสํงเสริมกา รอํา น 
การสร๎างเครือขํายสํงเสริมการ
อําน จัดหนํวยบริการเคลื่อนที่
พร๎อมอุปกรณ๑เพ่ือสํงเสริมการ
อํ า น แ ล ะ ก า ร เ รี ย น รู๎ ที่
หลา กหลา ยออกให๎ บริ กา ร
ประชาชนในพ้ืนที่ ตํางๆ อยําง
ทั่ ว ถึ ง  ส ม่ า เ สม อ  ร วม ทั้ ง
เสริมสร๎างความพร๎อมในด๎าน
สื่ออุปกรณ๑ เพ่ือสนับสนุนการ
อําน และการจัดกิจกรรมเพ่ือ
สํ ง เ ส ริ ม ก า ร อํ า น อ ยํ า ง
หลากหลาย 
5) สํง เส ริมสนับสนุน ให๎ ภา คี

- บ๎านหนังสือชุมชน 
- อาสาสมัครสํงเสริมการ
อําน 
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(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค๑ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(7)เปูาหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุํมเปูาหมาย 
จ านวน 

เปูาหมาย 
อุด 

หนุน 
ด าเนิน 
งาน 

รายจําย
อ่ืน 

เครือขํายรํวมจัดสนับสนุนการ
อําน เชํน  ใน โรงงาน สถา น
ประกอบการ โรงพยาบาล ฯลฯ 

รวม 206 แหํง 
20,000 คน 

 257,140  
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(1)  หนํวยงาน..............................................       สถานศึกษา  กศน.อ าเภอเมืองเลย          ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

(2) 
ท่ี 

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค๑ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(7) เปูาหมาย (8) งบประมาณ 
ประเภท 

กลํุมเปูาหมาย 
จ านวน 

เปูาหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจํายอ่ืน 

7 
 
 
 
 
 
 

 

งานพัฒนาบุคลากร 1) พัฒนาบุคลากรทุกระดับทุก
ประเภทให๎มีสมรรถนะสูงข้ึน
อยํางตํอเนื่อง ท้ังกํอนและ
ระหวํางการด ารงต าแหนํง
เพ่ือให๎มีเจตคติท่ีดีในการ
ปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงาน
และบริหารจัดการการ
ด าเนินงานของหนํวยงานและ
สถานศึกษาได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพรวมท้ังสํงเสริมให๎
บุคลากรในสังกัดพัฒนาตนเอง
เพ่ือเล่ือนต าแหนํงหรือเล่ือน
วิทยฐานะโดยเนน๎การประเมนิ
วิทยฐานะเชิงประจักษ๑ 
2) พัฒนาหัวหน๎า กศน.ต าบลให๎
มีสมรรถนะสูงข้ึนในการบริหาร
จัดการ กศน.ต าบล และการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจ
อยํางมีประสิทธิภาพ โดยเน๎น
การเป็นนักจัดการความร๎ูและผ๎ู
อ านวยความสะดวกในการ

1) พัฒนาบุคลากร
ด๎านการจัดการเรียน
การสอน 
2) พัฒนาบุคลากร
ด๎าน การเงิน บัญชี 
และพัสดุ 
3)พัฒนาบุคลากร
ด๎านการนิเทศ 
4) พัฒนาบุคลากร
ด๎านการจัดท า
แผนงาน/โครงการ 
 

1.จ านวนบุคลากร
ของหนํวยงานและ
สถานศึกษาได๎รับ
การพัฒนาเพ่ือเพ่ิม
สมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานการศึกษา
นอกระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัย 
2.ความเหมาะสม
ของหลักสูตรการ
พัฒนา 
3. ร๎อยละของ
บุคลากรท่ีสามารถ
น าความร๎ูไปใช๎หรือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
4.ความพึงพอใจท่ีอยํู
ในระดับ ดี ข้ึนไป 
 

1) ผ๎ูบริหาร 
2) ข๎าราชการ 
3) บรรณารักษ๑
ปฏิบัติการ 
4) พนักงานราชการ 
5) ลูกจ๎างประจ า 
6) ครู ศรช. 
7) บรรณารักษ๑จ๎าง
เหมา 
8) พนักงานบริการ  

56 คน  100,000 
 

- - 

กศน.กผ.01/63 
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(1)  หนํวยงาน..............................................       สถานศึกษา  กศน.อ าเภอเมืองเลย          ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 
(2) 
ท่ี 

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค๑ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(7) เปูาหมาย (8) งบประมาณ 
ประเภท 

กลํุมเปูาหมาย 
จ านวน 

เปูาหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจํายอ่ืน 

เรียนร๎ูเพ่ือให๎ผ๎ูเรียนเกิดการ
เรียนร๎ูท่ีมีประสิทธิภาพอยําง
แท๎จริง 
3) พัฒนาครูกศน. และผ๎ูท่ี
เก่ียวข๎องให๎สามารถจัดรูปแบบ
การเรียนร๎ูได๎อยํางมีคุณภาพโดย
สํงเสริมให๎มีความร๎ู
ความสามารถในการจัดท า
แผนการสอน การจัด
กระบวนการเรียนร๎ู การวัดและ
ประเมินผล และการวิจัย
เบ้ืองต๎น 
4) สํงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการ กศน.
ต าบล เพ่ือการมีสํวนรํวมใน
การบริหารการด าเนินงานตาม
บทบาทภารกิจของ กศน.ต าบล 
อยํางมีประสิทธิภาพ 
5) พัฒนาศักยภาพบุคลากร ท่ี
รับผิดชอบการบริการการศึกษา
และการเรียนร๎ู ให๎มคีวามร๎ู 
ความสามารถและมีความเป็น
มืออาชีพในการจัดบริการ
สํงเสริมการเรียนร๎ูตลอดชีวิต
ของประชาชน 
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(1)  หนํวยงาน..............................................       สถานศึกษา  กศน.อ าเภอเมืองเลย          ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 
(2) 
ท่ี 

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค๑ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(7) เปูาหมาย (8) งบประมาณ 
ประเภท 

กลํุมเปูาหมาย 
จ านวน 

เปูาหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจํายอ่ืน 

6) เสริมสร๎างสัมพันธภาพ
ระหวํางบุคลากร รวมท้ังภาคี
เครือขํายท้ังในและตํางประเทศ
ในทุกระดับเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างาน
รํวมกัน โดยจัดให๎มกิีจกรรมการ
พัฒนาสมรรถนะ และเสริมสร๎าง
ความสัมพันธ๑ระหวํางบุคลากร 
และภาคีเครือขํายในรูปแบบท่ี
หลากหลายอยํางตํอเนื่อง 

รวม 56 คน - - - 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(1)  หนํวยงาน............................................       สถานศึกษา  กศน.อ าเภอเมืองเลย          ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

(2) 
ท่ี 

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค๑ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(7) เปูาหมาย (8) งบประมาณ 
ประเภท 

กลํุมเปูาหมาย 
จ านวน 

เปูาหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจํายอ่ืน 

8 
 
 
 
 
 
 

 

งานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาให๎ได๎มาตรฐาน เพ่ือพร๎อม
รับการประเมินคุณภาพภายนอก โดย
พัฒนาบุคลากรให๎มีความร๎ู ความ
เข๎าใจ ตระหนกัถึงความส าคัญของ
ระบบการประกันคุณภาพ และ
สามารถด าเนินการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาได๎อยําง
ตํอเนื่องโดยใช๎การประเมนิภายในด๎วย
ตนเอง และจัดให๎มรีะบบสถานศึกษา
พ่ีเล้ียงเข๎าไปสนับสนุนอยํางใกล๎ชิด 
ส าหรับสถานศึกษาท่ียังไมไํด๎เข๎ารับ
การประเมนิคุณภาพภายนอก ให๎
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให๎ได๎
คุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนด 

1) พัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
ให๎ได๎มาตรฐาน  
2) อบรมพัฒนางาน
ระบบประกัน
คุณภาพสถานศึกษา
กับบุคลากร 
3) พัฒนาบุคลากร 
 

1.ร๎อยละของสถานศึกษา
ในสังกัดท่ีมีระบบประกัน
คุณภาพภายในและมีการ
จัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง 
2.ความพึงพอใจท่ีอยํู
ในระดับ ดี ข้ึนไป 
 

กศน.อ าเภอ 
 

1 แหํง 50,000 
 

- - 

รวม 1 แหํง 50,000 - - 

 
 
 
 

กศน.กผ.01/63 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(1)  หนํวยงาน................................................       สถานศึกษา  กศน.อ าเภอเมืองเลย          ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

(2) 
ท่ี 

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค๑ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(7) เปูาหมาย (8) งบประมาณ 
ประเภท 

กลํุมเปูาหมาย 
จ านวน 

เปูาหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจํายอ่ืน 

9 
 
 
 
 
 
 

 

งานนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม 

1) สร๎างกลไกการก ากับ นิเทศ 
ติดตาม ประเมิน และรายงาน
ผลการด าเนินงานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยให๎เช่ือมโยงกับ
หนํวยงาน สถานศึกษา และ
ภาคีเครือขํายท้ังระบบ  
2) ให๎หนํวยงานและสถานศึกษา
ท่ีเก่ียวข๎องทุกระดับ พัฒนา
ระบบกลไกการก ากับ ติดตาม
และรายงานผลการน านโยบายสํู
การปฏิบัติ ให๎สามารถ
ตอบสนองการด าเนนิงานตาม
นโยบายในแตํละเร่ืองได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
3)สํงเสริมการใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร และ
ส่ืออ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม เพ่ือการ
ก ากับ นิเทศ ติดตาม 
ประเมินผล และรายงานผล
อยํางมีประสิทธิภาพ 

1. ด าเนินการนิเทศ 
ติดตาม ประเมิน 
และรายงานผลอยําง
เป็นระบบ 
2. อบรมพัฒนา
ระบบงานการนิเทศ 
ติดตามประเมิน 
และรายงานผล 
3. พัฒนาบุคลากร 
 

1.ร๎อยละของ
หนํวยงานและ
สถานศึกษา กศน. ท่ี
สามารถด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม
ตามบทบาทภารกิจท่ี
รับผิดชอบได๎ส าเร็จ
ตามเปูาหมายท่ี
ก าหนดไว๎อยําง
โปรํงใส ตรวจสอบได๎ 
โดยใช๎ทรัพยากรอยําง
ค๎ุมคํา/ตามแผนท่ี
ก าหนดไว๎ 
2.ความพึงพอใจท่ีอยํู
ในระดับ ดี ข้ึนไป 
 

1)  กศน.ต าบล 
2) ห๎องสมุด
ประชาชน 
3) บ๎านหนังสือชุมชน 

3 แหํง - 
 

- - 

กศน.กผ.01/63 
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(1)  หนํวยงาน................................................       สถานศึกษา  กศน.อ าเภอเมืองเลย          ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 
(2) 
ท่ี 

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค๑ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(7) เปูาหมาย (8) งบประมาณ 
ประเภท 

กลํุมเปูาหมาย 
จ านวน 

เปูาหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจํายอ่ืน 

4)พัฒนากลไกการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของหนํวยงาน 
สถานศึกษา เพ่ือการรายงานผล
ตามตัวช้ีวัดในค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการประจ าปีของ
ส านักงาน กศน.ให๎ด าเนินไป
อยํางมีประสิทธิภาพ เป็นไป
ตามเกณฑ๑ วิธีการ และ
ระยะเวลาท่ีก าหนด 
5) ให๎มีการเช่ือมโยงระบบการ
นิเทศในทุกระดับ ท้ังหนํวยงาน
ภายในและภายนอกองค๑กร 
ต้ังแตํ จังหวัด อ าเภอ และ
ต าบล เพ่ือความเป็นเอกภาพใน
การใช๎ข๎อมูล และการพัฒนา
งานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
 

รวม  3 แหํง - - - 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(1)  หนํวยงาน.............................................       สถานศึกษา  กศน.อ าเภอเมืองเลย          ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

(2) 
ท่ี 

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค๑ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(7) เปูาหมาย (8) งบประมาณ 
ประเภท 

กลํุมเปูาหมาย 
จ านวน 

เปูาหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจํายอ่ืน 

10 
 
 
 
 
 
 

 

การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 

1) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการงบประมาณ โดยพัฒนา
ระบบการก ากับ ควบคุม และ
เรํงรัดการเบิกจาํยงบประมาณให๎
เป็นตามเปูาหมายท่ีก าหนดไว๎ 
2) พัฒนาระบบฐานข๎อมลูให๎มี
ความครบถ๎วน ถูกต๎อง ทันสมัย 
และเช่ือมโยงกันท่ัวประเทศอยําง
เป็นระบบเพ่ือให๎หนํวยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดสามารถ
น าไปใช๎เป็นเคร่ืองมือส าคัญในการ
บริหาร การวางแผน การ
ปฏิบัติงาน การติดตามประเมินผล 
และการน าผลมาพัฒนาการ
ด าเนินงานอยํางตํอเนื่อง ตามวงจร
คุณภาพเดมมิ่ง (PDCA) รวมท้ัง
จัดบริการการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอยํางมี
ประสิทธิภาพ 
3) พัฒนาระบบฐานข๎อมลูรวมของ
นักศึกษา กศน.ให๎มีความครบถ๎วน 

1)พัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ
งบประมาณ 
2) พัฒนาระบบ
ฐานข๎อมูลเพ่ือการ
บริหารจัดการ 
3) ประสานขอใช๎
สถานท่ีโรงเรียนยุบ
รวมขอใช๎พ้ืนท่ีเพ่ือ
ต้ังศูนย๑การเรียนร๎ู
ส าหรับทุกชํวงวัย 
กศน. 
 

1.จ านวนระบบ
ฐานข๎อมูลด๎าน
การศึกษาของ
ประชาชนจังหวัดเลย
ท่ีได๎รับการพัฒนาให๎
ทันสมัยและเป็น
ปัจจุบัน 
2.ฐานข๎อมูลด๎านการ
บริหารของส านักงาน 
กศน.จังหวัดเลยท่ี
ได๎รับการพัฒนาให๎
ทันสมัยและเป็น
ปัจจุบัน 
3.ความพึงพอใจท่ีอยํู
ในระดับ ดี ข้ึนไป 
 

1) กศน.อ าเภอ 
2) กศน.ต าบล 
3) ห๎องสมุด
ประชาชน 
4) บ๎านหนังสือ
ชุมชน 
 

1 แหํง 
14 แหํง 
2 แหํง 
 
184 แหํง 

 
 
 

- 
 

- - 
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(1)  หนํวยงาน.............................................       สถานศึกษา  กศน.อ าเภอเมืองเลย          ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 
(2) 
ท่ี 

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค๑ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(7) เปูาหมาย (8) งบประมาณ 
ประเภท 

กลํุมเปูาหมาย 
จ านวน 

เปูาหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจํายอ่ืน 

ถูกต๎อง ทันสมัย และเช่ือมโยงกัน
ท่ัวประเทศ สามารถสืบค๎นและ
สอบทานได๎ทันความต๎องการเพ่ือ
ประโยชน๑ในการจัดการศึกษา
ให๎กับผ๎ูเรียนและการบริหาร
จัดการอยํางมีประสิทธิภาพ 
 

รวม 201 แหํง 
 

- - - 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(1)  หนํวยงาน........................................       สถานศึกษา  กศน.อ าเภอเมืองเลย          ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

(2) 
ท่ี 

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค๑ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(7) เปูาหมาย (8) งบประมาณ 
ประเภท 

กลํุมเปูาหมาย 
จ านวน 

เปูาหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจํายอ่ืน 

11 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการศูนย๑ฝึก
อาชีพชุมชน 

 

1. เพ่ือจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือ
การมีงานท า ให๎กับประชาชนวัย
แรงงาน ในพ้ืนท่ี 14 ต าบล ของ
อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 
2. เพ่ือให๎ประชาชน ผ๎ูท่ีผํานการ
อบรม มีความร๎ู ความ สามารถ 
และทักษะในการประกอบอาชีพ
ตามวัตถุประสงค๑ของหลักสูตร 
3. เพ่ือให๎ของประชาชนผ๎ูผําน
การอบรม น าความร๎ูไปใช๎ในการ
ลดรายจํายหรือเพ่ิมรายได๎ หรือ
ประกอบอาชีพหรือพัฒนา ตํอ
ยอดอาชีพ หรือการเพ่ิมมูลคํา
ของสินค๎าหรือบริการ 
4. เพ่ือให๎มีตัวอยํางท่ีดี หรือ
ต๎นแบบในการน าความร๎ูไปใช๎ 

จัดอบรมให๎
ประชาชน ท้ัง 14 
ต าบล ในเขตพ้ืนท่ี
อ าเภอเมืองเลย 
1. ศูนย๑ฝึกอาชีพ
ชุมชน  1 อ าเภอ 1 
อาชีพ  
2. ศูนย๑ฝึกอาชีพ
ชุมชน กลํุมสนใจ  
ไมํเกิน 30 ช่ัวโมง  
3. ศูนย๑ฝึกอาชีพ
ชุมชน ช้ันเรียน
วิชาชีพ 31 ช่ัวโมง 
ข้ึนไป  
- 
  

1.ตัวช้ีวัดผลผลิต(Output)     
 1.1 จัดอบรมให๎ระชาชน ครบ
ท้ัง 14 ต าบล ในเขตอ าเภอ
เมืองเลย  
 1.2 ประชาชนเข๎ารับการ
ฝึกอบรม  ศูนย๑ฝึกอาชีพชุมชน 
1 อ าเภอ 1อาชีพ ไมํน๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 ของเปูาหมาย               
1.3 ประชาชนเข๎ารับการ
อบรม ศูนย๑ฝึกอาชีพชุมชน 
กลํุมสนใจ ไมํเกิน30 ช.ม.  
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 ของ
เปูาหมาย 
 1.4 ประชาชนเข๎ารับการ
อบรม ศูนย๑ฝึกอาชีพชุมชน 
ช้ันเรียนวิชาชีพ 31ช.ม.ข้ึนไป 
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 ของ
เปูาหมาย 
 
2. ตัวชี้วัดผลลัพธ์
(Outcome)      2   2 

ประชาชนชน   
วัยแรงงาน 
ในพ้ืนท่ี 1ภ ต าบล 
ของอ าเภอ 
เมืองเลย 
จังหวัดเลย 

 
 
 
 

58 คน 
 
 

478 คน 
 
 

372 คน 
 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
52,200.- 

 
 

334,600.- 
 
 

334,800.- 
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(1)  หนํวยงาน........................................       สถานศึกษา  กศน.อ าเภอเมืองเลย          ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 
(2) 
ท่ี 

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค๑ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(7) เปูาหมาย (8) งบประมาณ 
  2.1 จ านวนประชาชนผ๎ูเข๎า
อบรมเป็นไปตามเปูาหมายท่ี
ก าหนดไว๎ 
 2.2 ประชาชนผ๎ูผํานการ
อบรม มีความร๎ู ความสามารถ 
ตามวัตถุประสงค๑ของหลักสูตร  
 2.3 ประชาชนผ๎ูผํานการ
อบรม น าความร๎ูไปใช๎ในการ
ลดรายจําย หรือเพ่ิมรายได๎ 
หรือประกอบอาชีพ หรือ
พัฒนาตํอยอดอาชีพ หรือการ
เพ่ิมมูลคําของสินค๎า หรือ
บริการ 
 2.4 มีตัวอยํางท่ีดี หรือ
ต๎นแบบในการน าความร๎ูไปใช๎ 
 2.5 ความพึงพอใจท่ีอยํูใน
ระดับดีข้ึนไป 

รวม  908 คน - - 721,600 บาท 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(1)  หนํวยงาน.......................................       สถานศึกษา  กศน.อ าเภอเมืองเลย          ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

(2) 
ท่ี 

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค๑ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(7) เปูาหมาย (8) งบประมาณ 
ประเภท 

กลํุมเปูาหมาย 
จ านวน 

เปูาหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจํายอ่ืน 

12 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการ
ภาษาตํางประเทศเพ่ือ
การส่ือสานด๎านอาชีพ 

    4.1 เพ่ือฝึกอบรมภาษ า
ตํางประเทศเพ่ือการส่ือสาร
ด๎านอาชีพ ให๎กับประชาชน
ในพ้ืนท่ี  
    4.2 เพ่ือให๎ประชาชน
กลํุมเปูาหมายท่ีผํานการ
อบรมตามโครงการภาษา 
ตํางประเทศเพ่ือการส่ือสาร
ด๎านอาชีพ สามารถน า
ความร๎ูท่ีได๎รับไป
ประยุกต๑ใช๎ในการประกอบ
อาชีพ และด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได๎ 
 

จัดโครงการกิจ กรรม
ด าเนิน การจัด
ฝึกอบรมภาษา 
ตํางประเทศเพ่ือการ
ส่ือสารด๎านอาชีพการ
ให๎กับประชาชนใน
พ้ืนท่ีรํวมกับภาคีเครือ 
ขํายท้ังหนํวยงาน
ภาครัฐและเอกชน 

1.จ านวนประชาชน
ได๎รับการอบรมตาม 
หลักสูตรภาษาตําง 
ประเทศเพ่ือการส่ือสาร
ด๎านอาชีพ (ระยะส้ัน)
ส าหรับประชาชนใน
ศูนย๑อาเซียน ศึกษา 
กศน.  
2.ร๎อยละของ
ประชาชน กลํุม 
เปูาหมายท่ีผํานการ 
อบรมตามหลักสูตร
ภาษาตํางประเทศเพ่ือ
การส่ือสาร ด๎านอาชีพ 
(ระยะส้ัน) มีความร๎ูใน
การส่ือสาร ภาษา 
อังกฤษ และสามารถ
น าไปประยุกต๑ใช๎ในการ 
ด าเนินชีวิตได๎ 
 3.ร๎อยละของครู กศน. 
ท่ีสามารถจัดกระบวน 

ประชาชนท่ัวไป 
รํุนท่ี จ านวน 2 
จ านวน 2 รํุน 

 

 
20 คน 
40 คน 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
24,000 
48,000 
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(1)  หนํวยงาน.......................................       สถานศึกษา  กศน.อ าเภอเมืองเลย          ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 
(2) 
ท่ี 

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค๑ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(7) เปูาหมาย (8) งบประมาณ 
ประเภท 

กลํุมเปูาหมาย 
จ านวน 

เปูาหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจํายอ่ืน 

การเรียนร๎ูภาษาตําง 
ประเทศเพ่ือการส่ือสาร
ได๎อยําง สอดคล๎องกับ
บริบทของผ๎ูเรียน 
4.ความพึงพอใจท่ีอยํู
ในระดับ ดี ข้ึนไป 

รวม 40 คน   48,000 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(1)  หนํวยงาน..........................................       สถานศึกษา  กศน.อ าเภอเมืองเลย          ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

(2) 
ท่ี 

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค๑ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(7) เปูาหมาย (8) งบประมาณ 
ประเภท 

กลํุมเปูาหมาย 
จ านวน 

เปูาหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจํายอ่ืน 

13 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการพัฒนาทักษะ
ครู กศน.ต๎นแบบการ
สอนภาษาอังกฤษเพ่ือ
การส่ือสาร 

๔.๑ เพ่ือพัฒนาความรู๎
และทักษะของการใช๎
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารและเพ่ือการสอน  
โดยเน๎นในเรื่อง
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารด๎านอาชีพ  
ภาษาอังกฤษเพ่ือสุขภาวะ  
และภาษาอังกฤษเพ่ือการ
มีภาวะผู๎น ารวมไปถึงหลัก
ไวยากรณ๑ที่ส าคัญในการ
จัดการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษ 

๔.๒ เพ่ือพัฒนาทักษะการ
จัดกระบวนการเรียนรู๎
ภาษาอังกฤษ  โดยการ
ประยุกต๑การใช๎สื่อโซเชียว
มีเดียและสื่อเทคโนโลยีใน

พัฒนาความร๎ู
ความสามารถ  
ทักษะการใช๎
ภาษาอังกฤษของครู 
และบุคลากร 

1.ร๎อยละของครู กศน. 
ท่ีสามารถจัด
กระบวนการเรียนร๎ู
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ส่ือสารได๎อยําง
สอดคล๎องกับบริบท
ของผ๎ูเรียน 
2.ความพึงพอใจท่ีอยํู
ในระดับ ดี ข้ึนไป 

- ครูอาสาสมัครฯ 
- ครู กศน.ต าบล 
- ครู ศรช. 
- บรรณารักษ๑ 
 
 

4 คน 
30 คน 
10 คน 
4 คน 

 - 
 

- - 
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(1)  หนํวยงาน..........................................       สถานศึกษา  กศน.อ าเภอเมืองเลย          ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 
(2) 
ท่ี 

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค๑ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(7) เปูาหมาย (8) งบประมาณ 
ประเภท 

กลํุมเปูาหมาย 
จ านวน 

เปูาหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจํายอ่ืน 

การจัดการเรียนรู๎
ภาษาอังกฤษ  เพ่ือ
ตอบสนองความต๎องของ
ผู๎เรียนกลุํมเปูาหมายที่มี
ความหลากหลาย                                                                                                                 
๔.๓  เพ่ือสํงเสริมความครู
ผู๎เข๎าอบรม  ให๎สามารถน า
ความรู๎และประสบการณ๑ที่
ได๎ไปขยายผลให๎กับผู๎เรียน
กลุํมเปูาหมายตํางๆ  
รวมถึงเพ่ือนครูด๎วยกัน 
 

รวม 48 คน  - - - 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(1)  หนํวยงาน.......................................................       สถานศึกษา  กศน.อ าเภอเมืองเลย          ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

(2) 
ท่ี 

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค๑ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(7) เปูาหมาย (8) งบประมาณ 
ประเภท 

กลํุมเปูาหมาย 
จ านวน 

เปูาหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจํายอ่ืน 

14 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการความรํวมมือ
การผลิตผ๎ูดูแล
ผ๎ูสูงอายุ ระหวําง
กระทรวงศึกษาธิการ
และกระทรวง
สาธารณสุข 

1. เพ่ือให๎กลํุมเปูาหมาย มี
ความร๎ู  ความเข๎าใจ และ
ทักษะในการชํวยเหลือดูแล
ผ๎ูสูงอายุ   
2.  เพ่ือสามารถน าความร๎ูไป
ใช๎ และประกอบอาชีพ
เก่ียวกับการดูแลผ๎ูสูงอายุระยะ
ยาว 

 

1.จัดกระบวน การ
ด าเนินงานรํวมกัน
ระหวํางหนํวยงานท่ี
เก่ียวข๎อง 
2.ประชาสัมพันธ๑
โครงการ 
3.คัดเลือก
กลํุมเปูาหมายตาม
คุณสมบัติท่ีก าหนด 
4.ด าเนินการผลิต
และฝึกอบรม
ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ 
5.ประเมินผลการ
ฝึกอบรม 

1.จ านวนผ๎ูดูแล
ผ๎ูสูงอายุ 
2.ความเหมาะสม
ของหลักสูตรการ
พัฒนา 
3.ร๎อยละผ๎ูจบท่ี
สามารถน าความร๎ูไป
ใช๎หรือพัฒนา
คุณภาพ 
4.ความพึงพอใจท่ีอยํู
ในระดับดี  ข้ึนไป 

อสม./ประชาชน
ท่ัวไป 

20  คน - - 25,700.- 

รวม 20 คน  - -  25,700.- 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(1)  หนํวยงาน.......................................................       สถานศึกษา  กศน.อ าเภอเมืองเลย          ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

(2) 
ท่ี 

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค๑ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(7) เปูาหมาย (8) งบประมาณ 
ประเภท 

กลํุมเปูาหมาย 
จ านวน 

เปูาหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจําย

อ่ืน 
15 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการการจัด
และสํงเสริมการ
จัดการศึกษา
ตลอดชีวิต เพ่ือคง
พัฒนาการทาง
กาย จิตและสมอง
ของผ๎ูสูงอายุ 
 

1)  เพ่ือจัดกิจกรรมให๎กับผ๎ูสูงอายุ
เพ่ือเตรียมพร๎อมเข๎าสํูสังคมผ๎ูสูงอายุ 
(AgeingSociety)  
2)  เพ่ือจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตส าหรับผ๎ูสูงอายุภายใต๎
แนวคิด “Active Aging”การศึกษา
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนา
ทักษะชีวิต ให๎สามารถดูแลตนเองท้ัง
สุขภาพกายและสุขภาพจิต และร๎ูจัก
ใช๎ประโยชน๑จากเทคโนโลยี 
3)  เพ่ือสร๎างความตระหนักถึงคุณคํา
และศักด์ิศรีของผ๎ูสูงอายุ เปิดโอกาส
ให๎มีการเผยแพรํภูมปัิญญาของ
ผ๎ูสูงอายุ และให๎มสํีวนรํวมในกิจกรรม
ด๎านตํางๆ ในชุมชน เชํน ด๎านอาชีพ 
กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ฝึกอบรมการ
เรียนร๎ูตลอดชีวิต
ส าหรับผ๎ูสูงอายุ 
จัดกระบวนการให๎
ผ๎ูสูงอายุใน
ครอบครัวและ
ชุมชนเพ่ือคง
พัฒนาการทาง
กาย จิต และ
สมองของผ๎ูสูงอายุ 
 

1.ร๎อยละ ๘๐  ของผ๎ูเข๎ารํวม
กิจกรรมสามารถน าความร๎ูไปใช๎
หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
พัฒนาทักษะชีวิต ให๎สามารถดูแล
ตนเองท้ังสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต และร๎ูจักใช๎ประโยชน๑
จากเทคโนโลยีได๎ 
2.ผ๎ูสูงอายุสามารถน าความร๎ูไปใช๎
หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
พัฒนาทักษะชีวิต สามารถดูแล
ตนเองท้ังสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต และร๎ูจักใช๎ประโยชน๑
จากเทคโนโลยี ดูแลตนเอง มี
สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 
3.ความพึงพอใจท่ีอยํูในระดับ ดี 
ข้ึนไป 

ประชาชนท่ัวไป 
 

210 คน - 14,000.- - 

รวม 210 คน - 14,000 - 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(1)  หนํวยงาน.......................................................       สถานศึกษา  กศน.อ าเภอเมืองเลย          ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

(2) 
ท่ี 

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค๑ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(7) เปูาหมาย (8) งบประมาณ 
ประเภท 

กลํุมเปูาหมาย 
จ านวน 

เปูาหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจํายอ่ืน 

16 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการบูรณาการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
ดิจิทัล/สร๎าง
เครือขํายดิจิทัล
ชุมชนระดับต าบล 
(ขยายผลการอบรม
หลักสูตรการค๎า
ออนไลน๑) 
 

1. เพ่ือพัฒนา
กลํุมเปูาหมายให๎เกิด
ความร๎ูเก่ียวกับการท า
ธุรกิจและการค๎าออนไลน๑ 
และทักษะเทคโนโลยี
ดิจิทัล การใช๎ Social 
Media และ Application 
ตําง ๆ  ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
2.  เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ๑ 
Bramd กศน. ยกระดับ
คุณภาพของสินค๎าและ
ผลิตภัณฑ๑  และประสาน
หาชํองทางในการจ าหนําย
สินค๎าให๎กว๎างขวางย่ิงข้ึน 

1. พัฒนากลํุมเปูาหมายให๎
เกิดความร๎ูเก่ียวกับการท า
ธุรกิจและการค๎าออนไลน๑ 
และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล 
การใช๎ Social Media และ 
Application ตําง ๆ   ได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ 
2.  พัฒนาผลิตภัณฑ๑ 
Bramd กศน. ยกระดับ
คุณภาพของสินค๎าและ
ผลิตภัณฑ๑  และประสานหา
ชํองทางในการจ าหนําย
สินค๎าให๎กว๎างขวางย่ิงข้ึน 
3. ติดตามประเมินผลและ
รายงานผลการด าเนินงาน 

1.ตัวช้ีวัดผลผลิต  (Output) 
ร๎อยละ 80 ของผ๎ูเข๎ารับการ
อบรมเกิดความร๎ูเก่ียวกับการท า
ธุรกิจและการค๎าออนไลน๑มี
ทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล การใช๎ 
Social Media และ 
Application ตํางๆ   
2.ตัวช้ีวัดผลลัพธ๑ (Outcome) 
ผ๎ูเข๎ารับการอบรมมีการพัฒนา
และยกระดับคุณภาพของสินค๎า
และผลิตภัณฑ๑ มีชํองทางในการ
จ าหนํายสินค๎าให๎กว๎างขวาง
ย่ิงข้ึนมีรายได๎เพ่ิมข้ึน 

 

ประชาชนท่ัวไป 
ในอ าเภอเมืองเลย             

210 คน - - 57,260 บาท 

รวม 210 คน - - 57,260 บาท 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(1)  หนํวยงาน.......................................................       สถานศึกษา  กศน.อ าเภอเมืองเลย          ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

(2) 
ท่ี 

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค๑ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(7) เปูาหมาย (8) งบประมาณ 
ประเภท 

กลํุมเปูาหมาย 
จ านวน 

เปูาหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจํายอ่ืน 

17 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการตาม
หลักสูตร Smart 
ONIE เพ่ือสร๎าง 
Smart Farmer 

เพ่ือสํงเสริมการใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมในการจัด
กระบวนการเรียนร๎ูด๎าน
เกษตรกรรมท่ีเหมาะกับ
บริบทของพ้ืนท่ีและความ
ต๎องการของชุมชนรวมท้ัง
การเพ่ิมมูลคําสินค๎าทาง
การเกษตรและสร๎างชํอง
ทางการจ าหนํายสินค๎า
ผํานชํองทางตํางๆ โดย
ตระหนักถึงคุณภาพของ
ผลผลิตความปลอดภัย 
ตํอระบบนิเวศน๑ ชุมชน 
และผ๎ูบริโภค 

1)สํงเสริมให๎ครูมี
ทักษะการใช๎
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
นวัตกรรมในการจัด
กระบวนการเรียนร๎ู
ด๎านเกษตรกรรมท่ี
เหมาะกับบริบทของ
พ้ืนท่ีและความ
ต๎องการของชุมชน 
2) จัดให๎ประชาชน
ได๎รับการอบรมตาม
หลักสูตร Smart 
ONIE เพ่ือสร๎าง 
Smart Farmer 

1.จ านวนประชาชนได๎รับการ
อบรมตามหลักสูตร Smart ONIE 
เพ่ือสร๎าง Smart Farmer 
2. ร๎อยละของประชาชน
กลํุมเปูาหมายท่ีผํานการอบรม
ตามหลักสูตร Smart ONIE เพ่ือ
สร๎าง Smart Farmerมีความร๎ู 
และสามารถน าไปประยุกต๑ใช๎ใน
การด าเนินชีวิตได๎ 
3. ร๎อยละของครู กศน. ท่ีสามารถ
จัดกระบวนการเรียนร๎ูตาม
หลักสูตร Smart ONIE เพ่ือสร๎าง 
Smart Farmerได๎อยํางสอดคล๎อง
กับบริบทของผ๎ูเรียน 
4.ความพึงพอใจท่ีอยํูในระดับ ดี 
ข้ึนไป 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
อ าเภอเมืองเลย 
  

70 คน 
 
 
 
 

- - 41,632 

รวม 70 คน   41,632 
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8.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
1. จ านวนผ๎ูเรียนเป็นไปตามเปูาหมายท่ี
ก าหนดไว๎ 
2.ร๎อยละของผ๎ูเรียนท่ีเข๎ารับการศึกษา 
3.ร๎อยละของผ๎ูเรียนท่ีจบหลักสูตร 
4. ความเหมาะสมของสถานท่ี/ส่ือ/ส่ิง
อ านวยความสะดวก 
5.ร๎อยละของผ๎ูเรียนท่ีสามารถน าความร๎ูไป
ใช๎ในการศึกษาตํอหรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
6.ความพึงพอใจท่ีอยํูในระดับ ดี ข้ึนไป 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย 
(จ าแนกตามโครงการรวม) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

1. หน่วยงาน         กศน.อ าเภอเมืองเลย 
 

7.เป้าหมาย 
ประเภท

กลํุมเปูาหมาย 
จ านวน หนํวย 

1.ประชาชนท่ีไมํร๎ู
หนังสือไทย 
2.ประชาชนท่ีลืม
หนังสือไทย 

56  คน 

รวมท้ังส้ิน 56 คน 
 

 

2. สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ข้อที่ 3.8, 3.10 และ 4.2   
                  นโยบายขับเคล่ือน กศน.WOW : 4.3      วาระการขับเคล่ือนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : E 
 
 3. ชื่องาน/โครงการ การจัดการศึกษาส าหรับผ๎ูไมํร๎ูหนังสือ 

 
4. วัตถุประสงค์ :เพ่ือ 
จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมอัตราการร๎ูหนังสือให๎คนไทย
สามารถอํานออกเขียนได๎ โดยใช๎หลักสูตรการร๎ูหนังสือ
ไทย พุทธศักราช 2557 ของส านักงาน กศน. และส่ือท่ี
เหมาะสมกับสภาพและพ้ืนท่ีของกลํุมเปูาหมาย   
 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ช่ือ-สกุล  
นายนิพนธ๑  แก๎สุฟอง 
นายปรีชา  วงศ๑ลา 
นางอัญชลี  ประเสริฐศิลป์ 
นางมณีรัตน๑  ลุนธิระวงค๑ 
นางสาวนิฤมล  บุตรโยจันโท 
 
โทรศัพท๑ 042-813090 
 

 

5. กิจกรรมหลัก 
1) จัดการจัดการศึกษาส าหรับผ๎ูไมํร๎ูหนังสือ  
2) การติดตามประเมินผล 
3) การสรุป รายงานผลการด าเนินงาน 
 

9. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
กศน.ต าบลท้ัง 14 ต าบล 

6. งบประมาณ  
งบด าเนินงาน  34,100 บาท 
รวมท้ังสิ้น  ………34,100…….  บาท 

งบประมาณ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

30,800 15,400 - 15,400 - 

รวมท้ังส้ิน 15,400 - 15,400 - 
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โครงการจัดการศึกษาส าหรับผู้ไม่รู้หนังสือ 

1. ชื่อโครงการ  จัดการศึกษาส าหรับผู้ไม่รู้หนังสือ 
2. ความสอดคล้องกับนโยบาย      

สอดคล๎องกับยุทธศาสตร๑และจุดเน๎นการด าเนินงาน ส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ 2563  
นโยบายเรํงดํวนเพ่ือรํวมขับเคลื่อนยุทธศาสตร๑การพัฒนาประเทศ  
  ข๎อ 3  ยุทธศาสตร๑ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย๑ 
  3.8  เตรียมความพร๎อมการเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุที่เหมาะสมและมีคุณภาพ 
  3.10 สํงเสริมการรู๎ภาษาไทยให๎กับประชาชนในรูปแบบตํางๆ โดยเฉพาะประชาชนในเขตพ้ืนที่สูงให๎
สามารถฟัง พูด อําน และเขียนภาษาไทย เพ่ือประโยชน๑ในการใช๎ชีวิตประจ าวันได๎ 

ข๎อ 4 ยุทธศาสตร๑ด๎านการสร๎างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

4.2 สํงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาและการเรียนรู๎ส าหรับกลุํมเปูาหมายผู๎พิการ  

การขับเคลื่อน  กศน. สูํ  กศน. WOW 
  4. เสริมสร๎างความรํวมมือกับภาคีเครือขําย : Good  Partnerships 
  ข๎อ  4.3  ประสานความรํวมมือกับภาคีเครือขํายเพ่ือการขยาย  และพัฒนาการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยให๎เข๎าถึงกลุํมเปูาหมายทุกกลุํมอยํางกว๎างขวาง และมีคุณภาพ  อาทิ  กลุํมผู๎สูงอายุ  
กลุํม อสม. 
       วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย  (THAILOEI 4.0 ): Education ยกระดับคุณภาพการศึกษาให๎ได๎
มาตรฐานสากล 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 การรู๎หนังสือเป็นคุณสมบัติพ้ืนฐานทีจ าเป็นตํอการเรียนรู๎และการสื่อสารในสังคมปัจจุบัน เป็นบันได
ขั้นแรกของการแสวงหาความรู๎อันมหาศาลในโลกนี้และเป็นการเชื่อมโยงการสื่อสารของผู๎คน ตําง ๆ ในสังคมนี้
เข๎าด๎วยกัน องค๑การยูเนสโกถือวําการรู๎หนังสือเป็นประตูสูํอิสรภาพของมนุษยชาติ 

 ประชาชนชาวไทยทุกคนมีสิทธิได๎รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยํางเทําเทียมและมีคุณภาพซ่ึง รัฐบาลทุก
ยุคทุกสมัยให๎ความส าคัญในการสํงเสริมสนับสนุนให๎บุคคลได๎เรียนรู๎ภาษาไทย เพ่ือการ ติดตํอสื่อสารให๎เข๎าใจ
ตรงกัน และสามารถน าความรู๎ไปใช๎ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตได๎ตามความ ต๎องการและความสนใจของแตํละ
บุคคลรวมทั้งการใช๎ภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู๎ได๎ อยํางตํอเนื่อง ประเทศไทยมีภาษาไทย
เป็นภาษาประจ าชาติเป็นภาษากลางในการสื่ อสาร เป็นมรดกทาง วัฒนธรรม การรู๎หนังสือไทยเป็น
ความสามารถพ้ืนฐานในการติดตํอสื่อสาร การเรียนรู๎ การแสวงหา ความรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต คนไทยทุก
คนและผู๎อาศัยอยูํในประเทศไทย จึงจ าเป็นต๎องเรียนรู๎ ภาษาไทยให๎เข๎มแข็งอันเป็นเครื่องแสดงความเป็นไทย 
ความภาคภูมิใจ ความมีเอกลักษณ๑ มีอารยธรรม และความเจริญของชาติไทย  

กระทรวงศึกษาธิการ โดย ส านักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
(ส านักงาน กศน.) ได๎เลง็เห็นความส าคัญดังนั้นจึงได๎จัดท าหลักสูตรการรู๎หนังสือไทย พุทธศักราช 2557  ตาม
ค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 503/2557 สั่ง ณ วันที่ 28  พฤษภาคม 2557 เรื่อง ให๎ใช๎หลักสูตรการรู๎

หนังสือไทย พุทธศักราช 2557 เพ่ือประโยชน๑ในการสํงเสริมและสนับสนุนให๎ผู๎มีรู๎หนังสือ ผู๎ลืมหนังสือไทย และ
ประชาชนทั่วไปที่สนใจเรียนรู๎ภาษาไทย ได๎เรียนรู๎หนังสือไทย สามารถฟัง พูด อําน เขียนภาษาไทยและ
ค านวณเบื้องต๎นเพ่ือน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ และจาการส ารวจประชากร (พ.ศ.2557)6.9 ล๎านคน หรือ 18 
% จากทั้งหมด 37.7 ล๎านคน พบวําในจ านวนนี้มีผู๎ไมํรู๎หนังสือประมาณ 2.7 ล๎านคน ซ่ึงถือวํามีจ านวนมาก จึง
จ าเป็นต๎องด าเนินการสํงเสริมสนับสนุนให๎ประชากรรู๎หนังสืออยํางตํอเนื่องตํอไป 
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4. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือจดัการศึกษาเพ่ือเพ่ิมอัตราการรู๎หนังสือให๎คนไทยสามารถอํานออกเขียนได๎ โดยใช๎หลักสูตรการรู๎
หนังสือไทย พุทธศักราช 2557 ของส านักงาน กศน. และสื่อที่เหมาะสมกับสภาพและพ้ืนที่ของกลุํมเปูาหมาย   
 

5. เป้าหมาย 
     5.1 เชิงปริมาณ 
 จัดกิจกรรมและพัฒนาสํงเสริมการรู๎หนังสือของกลุํมเปูาหมายผู๎ไมํรู๎หนังสือ จ านวน 62 คน 
    5.2 เชิงคุณภาพ 

ร๎อยละ 80 ของผู๎ไมํรู๎หนังสือมีความรู๎ สามารถฟัง พูด อําน และเขียน ได๎ตามเกณฑ๑การประเมิน 
6.วิธีด าเนินการ 
กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย พ้ืนท่ี

ด าเนินการ 
ระยะเวลา 

 
งบประมาณ

(บาท) 

จัดกระบวนการ
เรียนรู๎ตามหลักสูตร
การรู๎หนังสือไทย 
พุทธศักราช2557    
 มํุงพัฒนาผู๎เรียนให๎
มีความสามารถใน
การฟัง พูด อําน 
และเขียน รวมทั้ง
การคิดค าควณ
เบื้องต๎น    โดย
บูรณาการกับสภาพ
ความต๎องการ และ
ปัญหาของสังคม ที่
สอดคล๎องกับวิถี
การด าเนินชีวิตของ
ผู๎เรียน 
1)ประชาสัมพันธ๑
เชิญชวนให๎
กลุํมเปูาหมายผู๎ไมํรู๎
หนังสือไทย ผู๎ลืม
หนังสือไทย หรือ
ผู๎สนใจทั่วไป เข๎า
เรียนรู๎ตามหลักสูตร
การรู๎หนังสือไทย 
2)แนะแนวสร๎าง
ความเข๎าใจกับ
ผู๎เรียนเก่ียวกับ

จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิม
อัตราการรู๎หนังสือให๎
คนไทยสามารถอําน
ออกเขียนได๎ มํุง
พัฒนาผู๎เรียนให๎มี
ความสามารถในการ
ฟัง พูด อําน และ
เขียน รวมทั้งการคิด
ค าควณเบื้องต๎น  
โดยบูรณาการกับ
สภาพความต๎องการ 
และปัญหาของสังคม
ที่สอดคล๎องกับวิถี
การด าเนินชีวิตของ
ผู๎เรียน 
โดยใช๎หลักสูตรการรู๎
หนังสือไทย 
พุทธศักราช 2557   
ของส านักงาน กศน. 
และสื่อที่เหมาะสมกับ
สภาพและพ้ืนที่ของ
กลุํมเปูาหมาย   

1.ประชาชนที่
ไมํรู๎หนังสือ
ไทย 
2.ประชาชนที่
ลืมหนังสือไทย 

58 คน - กศน.อ าเภอ 
เมืองเลย 

ไตรมาสที่ 
1,3 

30,800 
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กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย พ้ืนท่ี
ด าเนินการ 

ระยะเวลา 
 

งบประมาณ
(บาท) 

สาระส าคัญเชํน-
การจัดกระบวนการ
เรียนรู๎              
-การวัดและการ                
- ประเมินผล  
- การจบหลักสูตร  
3) ด าเนินการรับ
สมัครผู๎เรียนตาม
หลักสูตรฯ 
4)ด าเนินการขอ
อนุญาตจัดต้ังกลุํม
สํงเสริมการรู๎
หนังสือไทย 
5)ด าเนินการ
ก าหนดสภาพและ
ด าเนินการจัดท า
แผนการเรียนรู๎ 
รวมทั้งจัดท าแผน
บูรณาการรํวมกับ
การจัดกิจกรรมของ
โรงเรียนผู๎สูงอายุ             
ในเขตพ้ืนที่อ าเภอ             
เมืองเลย   
6) บันทึกการ
จัดการเรียนรู๎ตาม
แผนการเรียนรู๎แตํ
ละครั้งเพ่ือเป็น
ข๎อมูลในการพัฒนา 
แผนการเรียนรู๎ใน
ครั้งตํอไป 
7) การวัดและ
ประเมินผล เพ่ือ
ตรวจสอบ
ความก๎าวหน๎าและ
ผลสัมฤทธิ์ เน๎นการ
พัฒนาผู๎เรียนได๎
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กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย พ้ืนท่ี
ด าเนินการ 

ระยะเวลา 
 

งบประมาณ
(บาท) 

เรียนรู๎อยํางเต็ม
ศักยภาพ  
8) รายงานข๎อมูล
ผู๎เรียนให๎
สถานศึกษาแบละ
หนํวงงานต๎นสังกัด
ทราบ 
- ข๎อมูลผู๎จบหลัก 
- การจัดท า
หลักฐานทางการ
ศึกษา 

 

 
7. วงเงินงบประมาณท้ังโครงการ 
 จากเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  แผนงาน : บูรณาการพัฒนา
ศักยภาพคน ผลผลิตที่ 4 ผู๎รับบริการการศึกษานอกระบบ กิจกรรมการศึกษานอกระบบรหัสงบประมาณ  
2000234004000000  แหลํงที่มาของเงิน  6211200 เป็นคําใช๎จํายดังนี้  

- คําบริหารจัดการและคําวัสดุสิ้นเปลืองในการจัดกิจกรรม       เป็นเงิน  30,800      บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    30,800      บาท 

                                                               ( สามหม่ืนแปดร๎อยบาทถ๎วน ) 
หมายเหตุ  ทุกรายการขออนุญาตเฉลี่ยตามที่จํายจริง 
 

8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

กิจกรรมหลัก ไตรมาส 1 
ต.ค.-ธ.ค.62 

ไตรมาส 2 
ม.ค.–มี.ค.63 

ไตรมาส 3 
เม.ย.–มิ.ย.63 

ไตรมาส 4 
ก.ค.–ก.ย.63 

-การจัดการศึกษาส าหรับผู๎ไมํรู๎หนังสือ 15,400 - 15,400 -   
รวม 15,400 - 15,400 -   

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    - ครูอาสาสมัครฯ     
     

10. เครือข่าย 
          10.1  โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพประจ าต าบลทุกต าบล 
 10.2  องค๑การบริหารสํวนท๎องถิ่นทุกแหํง 
 10.3  วัด 
 10.4  ผู๎น าชุมชน 
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11. โครงการท่ีเก่ียวข้อง 

 11.1 โครงการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 
 11.2 โครงการ การจัดและสํงเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพ่ือคงพัฒนาการทางการกาย จิต และ
สมองของผู๎สูงอายุ 
 11.3 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 
  11.4 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 
 
12. ผลลัพธ์ ( Outcome )                                                                                                                                           
        เพ่ือสํงเสริมการจัดการศึกษาให๎ผู๎ไมํรู๎หนังสือ และผู๎ที่สนใจเรียนรู๎หนังสือไทย 
 
13. ดัชนีชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 
 13.1 ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 
        จัดการศึกษาส าหรับผู๎ไมํรู๎หนังสือ    จ านวน 58 คน 
 13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)  

      กลุํมเปูาหมาย ร๎อยละ 80 ของผู๎ไมํรู๎หนังสือมีความรู๎ สามารถฟัง พูด อําน และเขียน ได๎ตาม
เกณฑ๑การประเมิน 
 

14.) การติดตามและประเมินผลโครงการ 
14.1 แบบประเมินความพึงพอใจ 
14.2 ติดตาม/ประเมินผลกิจกรรม/โครงการ 

 14.2 รายงานสรุปผลกิจกรรม/โครงการ 
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8.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
1. จ านวนผ๎ูเรียนเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ 
2. ร๎อยละของผ๎ูเรียนที่เข๎ารับการศึกษา 
3. ร๎อยละของผ๎ูเรียนที่จบหลักสูตร 
4. ความเหมาะสมของสถานที่/ส่ือ/ส่ิงอ านวย
ความสะดวก 
5. ร๎อยละของผ๎ูเรียนที่สามารถน าความร๎ูไปใช๎ใน
การศึกษาตํอหรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
6. ความพึงพอใจที่อยูํในระดับ ดี ขึ้นไป 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย 
(จ าแนกตามโครงการรวม) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

 

1. หน่วยงาน         กศน.อ าเภอเมืองเลย 
 

7.เป้าหมาย 
ประเภท

กลํุมเปูาหมาย 
จ านวน หนํวย 

ประชากรวัยแรงงาน
อายุระหวําง 15 – 
59 ปี ที่ไมํจบ
การศึกษาภาคบังคับ
และไมํอยูํในระบบ
โรงเรียน 
ระดับประถม 
ระดับม.ต๎น 
ระดับม.ปลาย 

 
 
 
 
 
 

203 
1,030 
1,525 

 
 
 
 
 
 

คน 
คน 
คน 

รวมทั้งส้ิน 2,758 คน 

 

 

2. สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ข้อที่ 4.2   
                นโยบายขับเคล่ือน กศน. WOW 2.2 และ 3 วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย  (THAILOEI 4.0) ประเด็นที่ 7 E เลยเมืองแห่งการศึกษา. 
 
 3. ชื่องาน/โครงการ การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551(ปรับปรุง พ.ศ.2559) 
 
4. วัตถุประสงค์ :เพ่ือ 
1) เพ่ือจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และยกระดับการศึกษา
ให๎กับประชากรวัยแรงงานอายุระหวําง 15 – 59 ปี ท่ี
ไมํจบการศึกษาภาคบังคับและไมํอยํูในระบบโรงเรียน 
2) เพ่ือให๎ผ๎ูเรียนพัฒนาการเรียนร๎ู ให๎ร๎ูเทําทันส่ือและ
เทคโนโลยีพร๎อมรับการเปล่ียนแปลง 
3) สํงเสริมและพัฒนา กศน.ต าบล ให๎เป็น กศน.ต าบล 
5 ดี พรีเมียม 
 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ช่ือ-สกุล นางวาสนา  โสธรรมมงคล 
โทรศัพท๑ 042-813090 
 

 

5. กิจกรรมหลัก 
1) การจัดการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2551   
2) พัฒนา กศน.ต าบล ให๎เป็น กศน.ต าบล 
5 ดี พรีเมียม 
3) จัดกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียนท่ีเป็นกิจกรรม
การเรียนร๎ูท่ีทันสมัย 
4) การติดตามประเมินผล 
5) การสรุป รายงานผลการด าเนินงาน 
 

9. พื้นที่ด าเนินการ 
กศน.ต าบลทั้ง 1ภ ต าบล 

6. งบประมาณ  
งบอุดหนุน   1,740,550 บาท 
รวมทั้งส้ิน  ………1,740,550…….  บาท 
งบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
3,131,100 435,138 435,138 435,138 435,136 

รวมทั้งส้ิน 826,220 739,330 826,220 739,330 

 

 

กศน.-กผ-02/63 
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โครงการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 

 
1. ชื่อโครงการ : จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551  
 

2. สอดคล้อง  
   2.1 สอดคล๎องกับนโยบายและจุดเน๎นการด าเนินงานส านักงาน กศน.ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
       นโยบายเรํงดํวนเพ่ือรํวมขับเคลื่อนยุทธศาสตร๑การพัฒนาประเทศ ดังนี้ 
       ข๎อที่ 4  ยุทธศาสตร๑ด๎านการสร๎างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และข๎อที่ 2  ยุทธศาสตร๑ด๎านการ
สร๎างความสามารถในการแขํงขัน 
        ภารกิจตํอเนื่อง 
 1. ด๎านการจัดการศึกษาและการเรียนรู๎ 
    1.1 การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
        2) จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให๎กับกลุํมเปูาหมายผู๎ด๎อย พลาด และขาด
โอกาสทางการศึกษา ทั้งระบบการให๎บริการ ระบบการเรียนการสอน ระบบการวัดผลและประเมินผลการเรียน 
ผํานการเรียนรู๎แบบเรียนรู๎ด๎วยตนเอง การพบกลุํม การเรียนแบบชั้นเรียน และการจัดการศึกษาทางไกล 
   2.2  สอดคล๎องกับแนวทางการด าเนินงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของรัฐมนตรีชํวยวําการ
กระทรวงศึกษาธิการ 
         นโยบายขับเคลื่อน กศน. WOW ด๎านที่ 2 การพัฒนาหนํวยงาน/สถานศึกษา ให๎มีบรรยากาศและ 
         สภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎  : Good Place – Best Check in  
   2.3  สอดคล๎องกับวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) 
           ประเด็นที่ 7  Education เลยเมืองแหํงการศึกษา ยกระดับคุณภาพการศึกษาให๎ได๎มาตรฐานสากล  
สํงเสริมการเรียนรูและทักษะวิชาชีพตลอดชีวิต จัดการเรียนรูอยํางมีเปูาหมาย เพ่ือสํวนรวมรวม เน๎นการน า
ความรูไปสูการปฏิบัติ สามารถใช๎ความรูสร๎างนวัตกรรม เป็นพลเมืองที่ดีและพัฒนาทักษะชีวิตสูงานอาชีพ 
ภายใต๎การเตรียมคนในศตวรรษที่ 21  โดยการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวนตามแนวทางประชารัฐ 

     2.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู๎เรียน/ผู๎รับบริการ ตัวบํงชี้ที่ 1.1 ผู๎เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคุณธรรม      
ตัวบํงชี้ที่ 1.2 ผู๎เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีทักษะกระบวนการคิด ทักษะการแสวงความรู๎ เรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง 
และสามารถน าไปประยุกต๑ใช๎ในการด ารงชีวิต  ตัวบํงชี้ที่ 1.3 ผู๎เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความรู๎พ้ืนฐาน 
 มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษา/การให๎บริการ ตัวบํงชี้ที่ 2.1 คุณภาพครูการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ตัวบํงชี้ที่ 2.2 คุณภาพของหลักสูตรสถานศึกษา ตัวบํงชี้ที่ 2.3 คุณภาพสื่อตามหลักสูตรสถานศึกษา ตัวบํงชี้ที่ 2.4 
คุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรู๎ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 
3. หลักการเหตุผล  

ตามพระราชบัญญัติสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  พ.ศ.2551 และตาม
นโยบายส านักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ 2563  การจัดและ
สํงเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ เพ่ือยกระดับการศึกษา สมรรถนะ
ในการเรียนรู๎และการแก๎ปัญหา พัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิตและสังคม และเตรียมความพร๎อมในการเข๎าสูํ
ประชาคมอาเซียน ของประชาชนอยํางทั่วถึงและเทําเทียม   สํงเสริมและสนับสนุนการมีสํวนรํวมในการ
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ด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของภาคีเครือขํายทั้งในและตํางประเทศ โดยเฉพาะ
อยํางยิ่งในกลุํมประเทศอาเซียนเพ่ือผนึกก าลังในการพัฒนาคุณภาพของประชากร    พัฒนาสื่อและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา และสํงเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช๎ให๎เกิดประสิทธิภาพในการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการพัฒนาทักษะการเรียนรู๎ เพ่ือให๎รู๎ เทําทันสื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํงเสริมกระบวนการเรียนรู๎ตลอดชีวิตของชุมชน โดยการพัฒนาศักยภาพ
การเรียนรู๎ของคนในชุมชน สํงเสริมบทบาทของภูมิปัญญาท๎องถิ่นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎และศูนย๑การ
เรียนในรูปแบบตํางๆ  และพัฒนาระบบการบริหารจัดการให๎สามารถด าเนินงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือสํงเสริมการศึกษาตลอดชีวิตได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  

ตามนโยบายดังกลําว ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ าเภอเมืองเลย เห็น
ความส าคัญในการจัดกระบวนการเรียนรู๎ของสถานศึกษา จึงจัดท าโครงการการจัดการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 ขึ้น 

 

4. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และยกระดับการศึกษาให๎กับประชากรวัยแรงงานที่ไมํจบการศึกษา
ภาคบังคับและไมํอยูํในระบบโรงเรียน 
 2) เพ่ือให๎ผู๎เรียนพัฒนาการเรียนรู ๎ให๎รู๎เทําทันสื่อและเทคโนโลยีพร๎อมรับการเปลี่ยนแปลง 

  3) สํงเสริมและพัฒนา กศน.ต าบล ให๎เป็น กศน.ต าบล 5 ดี พรีเมียม 
 

5. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

ประชากรวัยแรงงานที่ไมํจบการศึกษาภาคบังคับและไมํอยูํในระบบโรงเรียน 
ระดับประถมศึกษา     จ านวน     203  คน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น   จ านวน   1,030  คน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   จ านวน   1,525  คน 

  รวมจ านวนทั้งสิ้น           จ านวน   2,758  คน 
 

เชิงคุณภาพ 
- ประชากรวัยแรงงานอายุระหวําง 15 – 59 ปี ที่ไมํจบการศึกษาภาคบังคับและไมํอยูํใน 

ระบบโรงเรียน เกิดการเรียนรู๎มีการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และยกระดับการศึกษาภาคบังคับมีระดับการศึกษาสูงขึ้น 
  
 6. วิธีด าเนินการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค๑ กลํุมเปูาหมาย เปูา 

หมาย 

พ้ืนท่ี
ด าเนินการ 

ระยะ 

เวลา 

งบ 

ประมาณ 

การด าเนินกิจกรรม 
1) การจัดการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พ.ศ.2551   
2) พัฒนา กศน.ต าบล ให๎
เป็น กศน.ต าบล 5 ดี  
พรีเมียม 
3) จัดกิจกรรมพัฒนา

1. สนับสนุนการจัด
การศึกษานอกระบบข้ัน
พ้ืนฐานโดยด าเนินการให๎
ผ๎ูเรียนได๎รับการสนับสนุน
คําจัดซ้ือต าราเรียน คําจัด
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผ๎ูเรียน และคําเลําเรียน
อยํางท่ัวถึงและเพียงพอเพ่ือ

ประชากรวัย
แรงงานอายุ
ระหวําง 15 – 
59 ปี ท่ีไมํจบ
การศึกษาภาค
บังคับและไมํ
อยํูในระบบ
โรงเรียน  

นักศึกษา 
-ระดับ
ประถมศึกษา  
จ านวน 203  
คน 
-มัธยมศึกษา
ตอนต๎น 
จ านวน 1,030 

พ้ืนท่ีอ าเภอ
เมืองเลยท้ัง 
14 ต าบล 

1 ต.ค. 
2562- 30 
ก.ย. 2563 

 งบอุดหนุน
จ านวน

3,131,100 
บาท 
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กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค๑ กลํุมเปูาหมาย เปูา 

หมาย 

พ้ืนท่ี
ด าเนินการ 

ระยะ 

เวลา 

งบ 

ประมาณ 

ผ๎ูเรียนท่ีเป็นกิจกรรมการ
เรียนร๎ูท่ีทันสมัย 
4) การติดตามประเมินผล 
5) การสรุป รายงานผล
การด าเนินงาน 
 

เพ่ิมโอกาสในการรับ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพโดย
ไมํเสียคําใช๎จําย 
2. จัดการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ให๎กับกลํุมเปูาหมายผ๎ูด๎อย 
พลาด และขาดโอกาสทาง
การศึกษา ท้ังระบบการ
ให๎บริการ ระบบการเรียน
การสอน ระบบการวัดและ
ประเมินผลการเรียน ผําน
การเรียนแบบเรียนร๎ูด๎วย
ตนเอง การพบกลํุม และ
การเรียนแบบช้ันเรียน  
3. จัดให๎มีการประเมินเพ่ือ
เทียบระดับการศึกษา และ
การเทียบโอนความร๎ูและ
ประสบการณ๑ท่ีมีความ
โปรํงใส ยุติธรรม ตรวจสอบ
ได๎ มีมาตรฐานตามท่ีก าหนด 
และสามารถตอบสนองความ
ต๎องการของกลํุมเปูาหมายได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ 
4. สํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนต๎อง
เรียนร๎ูและปฏิบัติกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือ
ด าเนินกิจกรรมเสริมสร๎าง
ความสามัคคี ปูองกันและ
แก๎ไขปัญหายาเสพติด
บ าเพ็ญสาธารณประโยชน๑
อยํางตํอเนื่อง และสํงเสริม
การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย๑ทรงเป็น
ประมุข เชํน กิจกรรม
ลูกเสือ เนตรนารี และยุว
กาชาด กิจกรรมจิตอาสา 
การจัดต้ังชมรม/ชุมนุม 
และเปิดโอกาสให๎ผ๎ูเรียนน า
กิจกรรมการบ าเพ็ญ
ประโยชน๑อ่ืน ๆ  นอก
หลักสูตร มาใช๎เพ่ิมช่ัวโมง

คน 
-มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 
1,525 คน 
 
รวมท้ังส้ิน 
2,758 คน 
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กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค๑ กลํุมเปูาหมาย เปูา 

หมาย 

พ้ืนท่ี
ด าเนินการ 

ระยะ 

เวลา 

งบ 

ประมาณ 

กิจกรรมให๎ผ๎ูเรียนจบตาม
หลักสูตรได๎ 
 

 
7. วงเงินงบประมาณท้ังโครงการ  
        แผนงาน : ยุทธศาสตร๑พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน  โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายในการจัด
การศึกษาต้ังแตํระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กิจกรรมจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป คําจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน รหัสงบประมาณ 
2000233016500007 คําจัดการเรียนกาสอน รหัสงบประมาณ 2000233016500008 แหลํงของเงิน 
6311410  จ านวน 3,131,100 บาท  (สามล๎านหนึ่งแสนสามหม่ืนหนึ่งพันหนึ่งร๎อยบาทถ๎วน)   
  

8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.62) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค.63) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย.63) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย.63) 

1) การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ.2551   
2) พัฒนากศน.ต าบล ให๎เป็น กศน.ต าบล 5 ดี พรีเม่ียม 
3) จัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนที่เป็นกิจกรรมการเรียนรู๎ที่
ทันสมัย 
4) การติดตามประเมินผล 
5) การสรุป รายงานผลการด าเนินงาน 

    

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย  

10. เครือข่าย 

10.1  องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในอ าเภอเมืองเลย 
10.2  ศึกษาธิการจังหวัดเลย 
10.3  สํวนราชการในอ าเภอเมืองเลย 
10.4  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 และโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 
10.5  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 และโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 
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11. โครงการท่ีเก่ียวข้อง 

 ทุกโครงการที่เก่ียวข๎องกับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

12. ผลลัพธ์ (Outcome) 

- ประชากรวัยแรงงาน อายุระหวําง 15 – 59 ปี ที่ไมํจบการศึกษาภาคบังคับและไมํอยูํในระบบ
โรงเรียน ได๎รับการจัดกิจกรรมอยํางทั่วถึงและหลากหลาย 
 

 
13. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 

   13.1  ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 
- กลุํมเปูาหมายประชากรวัยแรงงาน อายุระหวําง 15 – 59 ปี ที่ไมํจบการศึกษาภาคบังคับ 

และไมํอยูํในระบบโรงเรียนจ านวน 1,545 คน ได๎รับการจัดกิจกรรมอยํางทั่วถึงและหลากหลาย 
 13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์(Outcome) 

- กลุํมเปูาหมายประชากรวัยแรงงาน อายุระหวําง 15 – 59 ปี  ที่ไมํจบการศึกษาภาคบังคับ 
และไมํอยูํในระบบโรงเรียน ร๎อยละ 80  ได๎รับการจัดการศึกษาอยํางทั่วถึง เทําเทียมและมีคุณภาพ 
 

14. การติดตามประเมินผลโครงการ 
      1. การสังเกต 
 2. การสัมภาษณ๑ 
 3. ตอบแบบสอบถาม 
 4. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
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8.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
1. จ านวนผ๎ูเรียนเป็นไปตามเปูาหมายท่ี
ก าหนดไว๎ 
2.ร๎อยละของผ๎ูเรียนท่ีเข๎ารับการศึกษา 
3.ร๎อยละของผ๎ูเรียนท่ีจบหลักสูตร 
4. ความเหมาะสมของสถานท่ี/ส่ือ/ส่ิงอ านวย
ความสะดวก 
5.ร๎อยละของผ๎ูเรียนท่ีสามารถน าความร๎ูไปใช๎
หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
6.ความพึงพอใจท่ีอยํูในระดับ ดี ข้ึนไป 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย 
(จ าแนกตามโครงการรวม) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 
 

 

 

1. หน่วยงาน         กศน.อ าเภอเมืองเลย 
 

7.เป้าหมาย 
ประเภท

กลํุมเปูาหมาย 
จ านวน หนํวย 

ประชาชนท่ัวไป 
ในเขตอ าเภอ 
เมืองเลย 

   632  คน 

รวมท้ังส้ิน 632  คน 
 

 

2. สอดคล๎อง ยุทธศาสตร๑ข๎อท่ี 1 , 5   
              นโยบายขัยเคล่ือน กศน. WOW 3   วาระการขับเคล่ือนจังหวัดเลย  (THAILOEI 4.0) T, A ,I ,L 
 
 3. ชื่องาน/โครงการ การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 
 
4. วัตถุประสงค์ :เพ่ือ 
1. เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตพ้ืนฐานของบุคคลเพ่ือให๎
สามารถด ารงชีวิตอยํูในสังคมได๎อยํางมีความสุขโดยเน๎น
ทักษะชีวิตพ้ืนฐานท่ีจ าเป็น 4 ด๎าน 
2. เพ่ือจัดการศึกษาในรูปแบบการจัดการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมุงํท่ีจะเสริม สร๎าง
ความสามารถให๎กับบุคลเพ่ือมีทักษะชีวิตในการ
แก๎ปัญหาเฉพาะด๎านให๎เหมาะสมกับพ้ืนท่ีและแตํละ
สถานการณ๑ 
 
 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ช่ือ-สกุล    
นางสาวนิฤมล บุตรโยจันโท 
โทรศัพท๑ 042-813090 
 

 

5. กิจกรรมหลัก 
1) การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 
2)  การติดตามประเมินผล 
3) การสรุป รายงานผลการด าเนินงาน 
 

9. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
กศน.ต าบลท้ัง 14 ต าบล 

6. งบประมาณ  
งบด าเนินงาน  72,680 บาท 
รวมท้ังสิ้น  ………72,680…….  บาท 

งบประมาณ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

72,680 - 36,340 36,340 - 

รวมท้ังส้ิน - 36,340 36,340 - 

 

 

กศน.-กผ-02/63 
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โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 

 
1. ชื่อโครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 
 
2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และจุดเน้นการด าเนินงาน ส านักงาน กศน.  
    ยุทธศาสตร๑ข๎อที่ 1 ยุทธศาสตร๑ด๎านความม่ันคง 

1.1 พัฒนาและเสริมสร๎างความจงรักภักดีตํอสถาบันหลักของชาติ โดยปลูกฝังและสร๎างความ
ตระหนักรู๎ถึงความส าคัญของสถาบันหลักของชาติ รณรงค๑เสริมสร๎างความรักและความภาคภูมิใจ ในความเป็น
คนไทยและชาติไทย น๎อมนําและเผยแพรํศาสตร๑พระราซา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทาง
พระราชด าริตําง ๆ 

 1.2 เสริมสร๎างความรู๎ความเข๎าใจที่ถูกต๎อง และการมีสํวนรํวมอยํางถูกต๎องกับการปกครอง ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑ทรงเป็นประมุข ในบริบทของไทย มีความเป็นพลเมืองดี ยอมรับ และ
เคารพความหลากหลายทางความคิดและอุดมการณ๑ 

              1.3 สํงเสริมและสนับสมุนการจัดการศึกษาเพ่ือปูองกันและแก๎ไขปัญหาภัยคุกคามในรูปแบบใหมํ ทั้งยา
เสพติด การค๎ามนุษย๑ ภัยจากไซเบอร๑ ภัยพิบัติจากธรรมชาติ โรคอุบัติใหมํ ฯลฯ 
    ยุทธศาสตร๑ข๎อที่ 5 ยุทธศาสตร๑ด๎านการสร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 

5.1 สํงเสริมให๎มีการให๎ความรู๎กับประชาชนในการรับมือและปรับตัวเพ่ือลดความเสียหาย จากภัย
ธรรมชาติและผลกระทบท่ีเก่ียวช๎องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

5.2 สร๎างความตระหนักถึงความส าคัญของการสร๎างสังคมสีเขียว สํงเสริมความรู๎ ไห๎กับประชาชน 
เก่ียวกับการคัดแยกต้ังแตํต๎นทาง การก าจัดขยะ และการนํากลับมาใช๎ช้ า  เพ่ือลดปริมาณและต๎นทุนในการ 
จัดการขยะของเมือง และสามารถน าขยะกลับมาใช๎ประโยชน๑ได๎โดยงําย รวมทั้งการจัดการมลพิษในชุมซน  
             5.3 สํงเสริมให๎หนํวยงานและสถานศึกษาใช๎พลังงานทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม รวมทั้งลดการใช๎ 
ทรัพยากรที่สํงผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม เซํน รณรงค๑เรื่องการลดการใช๎ถุงพลาสติก การประหยัด 
 
3. หลักการและเหตุผล 
 ด๎วย รัฐมนตรีชํวยวําการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย๑) ได๎มอบนโยบาย ให๎ส านักงาน 
กศน. ให๎ด าเนินการขับเคลื่อน กศน. สูํ กศน. WOW มีการสํงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ Good Activities พัฒนากระบวนการเรียนรู๎ให๎มีความทันสมัย เอ้ือตํอการเรียนรู๎  ส าหรับทุกคน 
ที่สามารถเรียนรู๎ได๎ทุกที่ทุกเวลา มีกิจกรรมที่หลากหลายนําสนใจ สนองตอบความต๎องการของชุมชน เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพการเรียนรู๎ของประชาชน รวมทั้งใช๎ประโยชน๑จากประชาชนในชุมชนในการรํวมกิจกรรมการ
เรียนรู๎เพ่ือเชื่อมโยงความสัมพันธ๑ของคนในชุมชนไปสูํการจัดกรความรู๎ของชุมชนอยํางยั่งยืนการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาทักษะชีวิตเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู๎เพ่ือสร๎างเสริมความรู๎ ความสามารถของบุคคลเพ่ือให๎สามารถ
จัดการกับตนเองและสิ่งแวดล๎อม เพ่ือให๎มีความสุขตามสภาพและความสงบสุข ความปลอดภัยในสังคม การ
จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 
 เพ่ือให๎การด าเนินงานสนับสนุนแนวทางในการอบรมให๎ความรู๎ในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะ
ชีวิตให๎กับประชาชน ในพ้ืนที่  ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ เมืองเลย จึงได๎
จัดท าโครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตขึ้น 
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4. วัตถุประสงค์ 
 4.1 เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตพ้ืนฐานของบุคคลเพ่ือให๎สามารถด ารงชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุขโดย
เน๎นทักษะชีวิตพ้ืนฐานที่จ าเป็น 4 ด๎าน 
 4. 2 เพ่ือจัดการศึกษาในรูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมํุงที่จะ
เสริมสร๎างความสามารถให๎กับบุคลเพ่ือมีทักษะชีวิตในการแก๎ปัญหาเฉพาะด๎านให๎เหมาะสมกับพ้ืนที่และแตํละ
สถานการณ๑ 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ   
              ประชาชนทั่วไปในอ าเภอเมืองเลย                            จ านวน  632    คน 

เชิงคุณภาพ  
              ผู๎เข๎ารํวมโครงการมีทักษะชีวิตในการแก๎ปัญหาเฉพาะด๎านให๎เหมาะสมในแตํละสถานการณ๑และ
น าไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 

6. วิธีด าเนินการ 
กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่ม 

เป้าหมาย 
เป้าหมาย พ้ืนท่ี

ด าเนินการ 
ระยะเวลา งบ 

ประมาณ 
1) การจัดการศึกษา
เพ่ือพัฒนาทักษะ
ชีวิต 
2)  การติดตาม
ประเมินผล 
3) การสรุป รายงาน
ผลการด าเนินงาน 
 
 

1 เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต
พ้ืนฐานของบุคคลเพ่ือให๎
สามารถด ารงชีวิตอยูํใน
สังคมได๎อยํางมีความสุขโดย
เน๎นทักษะชีวิตพ้ืนฐานที่
จ าเป็น 4 ด๎าน 
2 เพ่ือจัดการศึกษาใน
รูปแบบการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย โดยมํุงที่จะ
เสริมสร๎างความสามารถ
ให๎กับบุคลเพ่ือมีทักษะชีวิต
ในการแก๎ปัญหาเฉพาะด๎าน
ให๎เหมาะสมกับพ้ืนที่และแตํ
ละสถานการณ๑  

- ประชาชน
ทั่วไปใน
อ าเภอ 
เมืองเลย 
 
 
 
 

632 คน 
 
 
 
 

 

อ าเภอ 
เมืองเลย 

 
 
 
 
 

ไตรมาส 
2,3 

72,680.- 

7. วงเงินงบประมาณท้ังโครงการ 
 งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2563 แผนงาน : พ้ืนฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน 
ผลผลิตที่ 4 ผู๎รับบริการการศึกษานอกระบบ  รหัสงบประมาณ 2000239004000000 แหลํงของเงิน 
6311200  ใช๎งบประมาณจ านวนทั้งสิ้น 72,680 บาท  (เจ็ดหม่ืนสองพันหกร๎อยแปดสิบบาทถ๎วน)  
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8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
กิจกรรมหลัก ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.62) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค.63) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย.63) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย.63) 

1) การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ทักษะชีวิต 
2)  การติดตามประเมินผล 
3) การสรุป รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

    

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  1. นางสาวนิฤมล บุตรโยจันโท 
  2. ครู กศน.ต าบล  

10. เครือข่าย 
 - สาธารสุขอ าเภอเมืองเลย 
 - อ าเภอเมืองเลย 
 - สถานีต ารวจภูธรเมืองเลย 

11.  โครงการท่ีเก่ียวข้อง 
 - โครงการสํงเสริมสุขภาพอนามัยผู๎สูงวัย  

12. ผลลัพธ์  

 ประชาชนกลุํมเปูาหมายได๎น าการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือสร๎างเสริมความรู๎ ความสามารถของ
บุคคลเพ่ือให๎สามารถจัดการกับตนเองและสิ่งแวดล๎อม เพ่ือให๎มีความสุขตามสภาพและความสงบสุข ความ
ปลอดภัยในชีวิตและสังคม 

13. ดัชนีชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 
 
13.1  ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 

  - ผู๎เข๎ารํวมโครงการ ไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 80 ของกลุํมเปูาหมาย 

13.2  ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome) 
  - ผู๎เข๎ารํวมโครงการร๎อยละ 80 มีทักษะชีวิตในการแก๎ปัญหาเฉพาะด๎านให๎เหมาะสมในแตํละ
สถานการณ๑และน าไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 

14. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 -  แบบสอบถามความพึงพอใจ 
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8.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
1. ผลผลิต    
- ประชาชนท่ีเข๎ารับการอบรม ร๎อยละ 80  ความร๎ู
ความเข๎าใจท่ีถูกต๎องเก่ียวกับประวัติศาสตร๑ชาติไทย
และ มีความภาคภูมิใจในชาติ มีความรักชาติ 
เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย๑   
2. ผลลัพธ์  
1. จ านวนผ๎ูเรียนเป็นไปตามเปูาหมายท่ีก าหนดไว๎ 
2. ร๎อยละของผ๎ูเรียนท่ีเข๎ารับการอบรม 
3. ร๎อยละของผ๎ูเรียนท่ีจบหลักสูตร 
4. ความเหมาะสมของสถานท่ี/ส่ือ/ส่ิงอ านวยความ
สะดวก 
5. ร๎อยละของผ๎ูเรียนท่ีสามารถน าความร๎ูไปใช๎หรือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
6. ความพึงพอใจท่ีอยํูในระดับ ดี ข้ึนไป 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย 
(จ าแนกตามโครงการรวม) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 
 

 

 

1. หน่วยงาน         กศน.อ าเภอเมืองเลย 
 

7.เป้าหมาย 
ประเภท

กลํุมเปูาหมาย 
จ านวน หนํวย 

ประชาชนท่ัวไปใน
เขตอ าเภอ 
เมืองเลย 

      404                    คน 

รวมท้ังส้ิน 404 คน 
 

 

2. สอดคล้อง ยุทธศาสตร๑ข๎อท่ี 1 (1.4) 3 (3.4 (1 , 2) ) (3.5) 4 (4.4)   
                 และ /วาระการขับเคล่ือนจังหวัดเลย T,A,I,L 
 
 3. ชื่องาน/โครงการ จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน   

4. วัตถุประสงค์ :เพ่ือ1) เพ่ือจัดการศึกษา
เพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน โดยใช๎
หลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู๎
แบบบูรณาการในรูปแบบของการ
ฝึกอบรม การเรียนทางไกล การประชุม 
สัมมนา การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ 
การจัดกิจกรรมจิตอาสา การสร๎างชุมชน
นักปฏิบัติ และรูปแบบอ่ืน ๆ ที่
เหมาะสมกับกลุํมเปูาหมาย และบริบท
ของชุมชนแตํละพ้ืนที่ โดยเน๎นการ
ด าเนินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง การสร๎างจิตส านึกความเป็น
ประชาธิปไตย ความเป็นพลเมืองดี การ
บ าเพ็ญประโยชน๑ การอนุรักษ๑พลังงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
 
 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ช่ือ-สกุล   
1. นางสาวนิฤมล บุตรโยจันโท 
2. ครู กศน.ต าบล 

โทรศัพท๑ 042-813090 
 

 

5. กิจกรรมหลัก 
1.จัดการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและ
ชุมชน 
2.ติดตามประเมินผล 
3.การสรุป รายงานผลการด าเนินงาน 
 

9. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
กศน.ต าบลท้ัง 14 ต าบล 

6. งบประมาณ  
งบด าเนินงาน  161,600 บาท 
รวมท้ังสิ้น  ………161,600 …….  บาท 

งบประมาณ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

161,600 - 80,800 80,800 - 

รวมท้ังส้ิน - 80,800 80,800 - 

 

 

กศน.-กผ-02/63 



     | 97 

 

โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 

 
1. โครงการ จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน   
 
2. สอดคล๎องกับนโยบายและจุดเน๎นการด าเนินงาน ส านักงาน กศน. ปีงบประมาณ 2563 
 สอดคล๎องกับยุทธศาสตร๑ที่ 1 ยุทธศาสตร๑ด๎านความม่ันคง ข๎อ 1.4 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
สร๎างเสริมโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษา  พัฒนาทักษะ การสร๎างอาชีพ และการใช๎ชีวิตในสังคมพหุ
วัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนอ่ืนๆ  ยุทธศาสตร๑ที่  3 ยุทธศาตร๑ด๎านการพัฒนาและ
เสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย๑  ข๎อ 3.4 เสริมสร๎างความรํวมมือกับภาคีเครือขําย (1) เรํงจัดท าท าเนียบ
ภูมิปัญญาท๎องถิ่นในแตํละต าบล เพ่ือใช๎ประโยชน๑จากภูมิปัญญาท๎องถิ่นนการสร๎างการเรียนรู๎จากองค๑ความรู๎ใน
ตัวบุคคลให๎เกิดการถํายทอดภูมิปัญญาสร๎างคุณคําทางวัฒนธรรมอยํางยั่งยืน  (2) สํงเสริมภูมิปัญญาท๎องถิ่นสูํ
การจัดการเรียนรู๎สูํชุมชน  ข๎อ 3.5 พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือประโยชน๑ตํดการจัดการศึกษาและ
กลุํมเปูาหมาย  ยุทธศาสตร๑ที่ 4 ยุทธศาสตร๑ด๎านการสร๎างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ข๎อ 4.4 พัฒนา
หลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพระยะสั้น ให๎มีความหลากหลาย ทันสมัย เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ และ
ตอบสนองความต๎องการของประชาชนผู๎รับบริการ 
 สอดคล๎องกับนโยบาย กศน. WOW  ข๎อที่ 4 เสริมสร๎างความรํวมมือกับภาคีเครือขําย 4.1 จัดท าเนียบ
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น น าประสบการณ๑ภูมิปัญญามาสํงตํอในชุมชนให๎เกิดเป็นปราชญ๑ชาวบ๎าน รวมทั้งให๎เก็บข๎อมูล
ของประชาชนในพ้ืนที่ ข๎อมูลอาชีพที่มีความโดยเดํนในพ้ืนที่ ซ่ึงจะน าไปสูํการ ออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสม  
4.2 การจัดการเรียนรู๎ชุมชน สร๎างความสัมพันธ๑ของการเรียนรู๎ด๎วยบ๎าน วัด โรงเรียน จัดการศึกษาและเรียนรู๎
ในรูปแบบซึมซับไมํใช๎บังคับใจ ให๎ผสานเป็นวิถีชีวิตของคนในชุมชน   
  

3. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ให๎ไว๎ ณ 

วันที่ 19 กุมภาพันธ๑ พ.ศ. 2551 เหตุผลในการประกาศใช๎พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ โดยที่กฎหมายวําด๎วย
การศึกษาแหํงชาติมีหลักการจัดการศึกษาให๎เป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับ ประชาชน และให๎ทุกภาคสํวน
ของสังคมได๎มีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา รวมทั้งสถานศึกษาอาจจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
หรือการศึกษาตามอัธยาศัย รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้งสามรูปแบบก็ได๎ โดยเป็นการผสมผสานระหวําง
การศึกษาทั้งสามรูปแบบ เพ่ือให๎สามารถพัฒนา การศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชนได๎อยํางตํอเนื่อง แตํ
เนื่องจากกลไกและการด าเนินการ เก่ียวกับการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยยังไมํมี
กฎหมายเฉพาะรองรับ ดังนั้นเพ่ือให๎เป็นไปตามแนวทางและเปูาหมายดังกลําว จึงสมควรให๎มีกฎหมายเพ่ือ
สํงเสริมและสนับสนุน การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให๎เป็นไปอยํางมีระบบแล ะ
ตํอเนื่อง มีการบริหารและจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพเพ่ือท าให๎ประชาชนได๎มีโอกาสเรียนรู๎และสามารถ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนได๎ตามศักยภาพเป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎และภูมิปัญญา อันจะมีผลในการพัฒนา
ก าลังคนและประเทศชาติให๎เจริญก๎าวหน๎าตํอไป 

กระทรวงศึกษาธิการได๎ปรับปรุงระเบียบวําด๎วยการจัดการศึกษาตํอเนื่อง พ.ศ. 2554 ประกาศ ณ 
วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เพ่ือประโยชนในการสํงเสริมและสนับสนุนการศึกษาให๎บุคคลได๎รับการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอยํางทั่วถึงและมีคุณภาพตามกฎหมายวําด๎วยการศึกษาแหํ งชาติและทน
ตํอการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเป็นการสํงเสริมและสนับสนุนให๎บุคคลได๎รับการศึกษาตํอเนื่องตลอดชีวิต 
ตามกฎหมายวําด๎วยการศึกษาแหํงชาติและภาคเครือขํายทุกภาคสํวนสังคมมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาตาม



     | 98 

 

พระราชบัญญัติ สํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 อาศัยอ านาจตามความใน 
มาตรา 12 แหํงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 กระทรวงศึกษาธิการ
จึงวางระเบียบไว๎ดังนี้ระเบียบนี้เรียกวํา “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วําด๎วยการจัดการศึกษาตํอเนื่อง พ.ศ.
2554” โดยได๎ก าหนดจุดมํุงหมายส าคัญในการพัฒนาคนไทย ให๎ได๎รับการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง ประกอบกับการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ๑ปัจจุบันและอนาคต ทั้งด๎านประชากร การเมืองการปกครอง สังคม เศรษฐกิจ 
วิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล๎อม รวมทั้งการเชื่อมโยงสังคมเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชีย ระดับภูมิภาคและ
ระดับโลก จึงจ าเป็นที่จะต๎องจัดการเรียนรู๎ตลอดชีวิต เพ่ือให๎กลุํมเปูาหมายประชาชนได๎รับการเรียนรู๎ที่
สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งด๎านการพัฒนาอาชีพ การพัฒนาทักษะชีวิต และการพัฒนาสังคม
และชุมชน ซ่ึงจ าเป็นต๎องใช๎วิธีการและรูปแบบที่หลากหลาย ตามความต๎องการและความสนใจของประชาชน
ทุกกลุํมชํวงวัย โดยเน๎นกระบวนการคิดเพ่ือแก๎ปัญหาในชีวิตประจ าวัน ตามหลักปรัชญาคิดเป็นและหลัก
ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย จึงได๎ท า
โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชนขึ้น 

 
4.วัตถุประสงค๑ 
 เพ่ือจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน โดยใช๎หลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู๎แบบ
บูรณาการในรูปแบบของการฝึกอบรม การเรียนทางไกล การประชุม สัมมนา การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ 
การจัดกิจกรรมจิตอาสา การสร๎างชุมชนนักปฏิบัติ และรูปแบบอ่ืน ๆ ที่เหมาะสมกับกลุํมเปูาหมาย และบริบท
ของชุมชนแตํละพ้ืนที่ โดยเน๎นการด าเนินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การสร๎างจิตส านึกความเป็น
ประชาธิปไตย ความเป็นพลเมืองดี การบ าเพ็ญประโยชน๑ การอนุรักษ๑พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 
 
5.เปูาหมายการด าเนินงาน 

5.1เชิงปริมาณ 
  ประชาชนทั่วไปในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมืองเลย จ านวน  404  คน 

5.2เชิงคุณภาพ 
  ประชาชนทั่วไปมีความรู๎และประสบการณ๑ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให๎ดีขึ้น น าไปปรับใช๎
ในการด าเนินชีวิตปัจจุบัน และด ารงชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข 
 
6. วิธีด าเนินงาน 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ วัตถุประสงค๑ กลุํม 
เปูาหมาย 

เปูา 
หมาย 

พ้ืนที่
ด าเนินการ 

ระยะเวลา งบประมาณ 

จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
สังคมและชุมชน 
 

จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
สังคมและชุมชน โดยใช๎
หลักสูตรและการจัด
กระบวนการเรียนรู๎แบบ
บูรณาการในรูปแบบของ
การฝึกอบรม  การเรียน
ทางไกล การประชุม 
สัมมนา การจัดเวที

ประชาชน
ในเขต
พ้ืนที่ 
อ าเภอ
เมืองเลย 

404 
คน 

เขตพ้ืนที่ 
อ าเภอ 
เมืองเลย 
จังหวัดเลย 
( ก ศ น . 
ต า บล  14 
ต าบล) 

ไตรมาส  
2,3 

   161,600 บาท 
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ วัตถุประสงค๑ กลุํม 
เปูาหมาย 

เปูา 
หมาย 

พ้ืนที่
ด าเนินการ 

ระยะเวลา งบประมาณ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู๎  การ
จัดกิจกรรมจิตอาสา การ
สร๎างชุมชนนักปฏิบัติ 
และรูปแบบอ่ืนๆ ที่
เหมาะสมกับ กลุํม
กลุํมเปูาหมาย และ
บริบทของชุมชนแตํละ
พ้ืนที่ โดยเน๎นการด าเนิน
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง การ
สร๎างจิตส านึกความเป็น
ประชาธิปไตย ความเป็น
พลเมืองดี การบ าเพ็ญ
ประโยชน๑ การอนุรักษ๑
พลังงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่ง 
แวดล๎อม 

 
7.วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 
 เบิกจํายจากงบแผนงาน : พ้ืนฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน ผลผลิตที่ 4 ผู๎รับบริการ
การศึกษานอกระบบ งบด าเนินงาน รหัสงบประมาณ 200239004000000 แหลํงของเงิน 6311200 จ านวน
เงิน 161,600 บาท 
 
8. แผนการใช๎จํายงบประมาณ 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ ไตรมาส 1 
(ต.ค.–ธ.ค. 2562) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.–มี.ค.2563) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.–มิ.ย.2563) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.–ก.ย. 2563) 

จัดกา รศึกษาเ พ่ือ พัฒนา สังคมและ
ชุมชน 
   - อบรมการใช๎เทคโนโลยีที่เหมาะสม
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 
   - อบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพผู๎น าชุมชนด๎วยกระบวนการ
เศรษฐกิจพอเพียง 
พอเพียง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

80,800 80,800  
 

 
 
 
 
 
 

- 
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9.  ผู๎รับผิดชอบโครงการ 
 งานการศึกษาตํอเนื่อง (กศน.อ าเภอเมืองเลย) และครู กศน.ต าบลทุกคน 
 
10.  เครือขําย 

10.1 หนํายงานราชการที่เก่ียวข๎อง  
10.2 อาสาสมัคร กศน. 
10.3 ผู๎น าชุมชน 
10.4 องค๑การปกครองท๎องถิ่น 

11. โครงการ/กิจกรรมที่เก่ียวข๎อง 
 11.1 โครงการจัดกระบวนการเรียนรู๎ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 11.2 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 
 11.3 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 
 11.4 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ  
 
12.ผลลัพธ๑ 
 ประชาชนทั่วไปมีความรู๎และประสบการณ๑ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให๎ดีขึ้น น าไปปรับใช๎ในการ
ด าเนินชีวิตปัจจุบัน และด ารงชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข  
 
13.  ตัวชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 
 13.1 ผลผลิต   

      ประชาชนในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมืองเลยจ านวน 2,320  คน มีความรู๎และประสบการณ๑ สามารถ
พัฒนาคุณภาพชีวิตให๎ดีขึ้น น าไปปรับใช๎ในการด าเนินชีวิตปัจจุบัน และด ารงชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข 

13.2 ผลลัพธ๑  
 13.2.1. จ านวนผู๎เรียนเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ 
 13.2.2.ร๎อยละของผู๎เรียนที่เข๎ารับการศึกษา 
 13.2.3.ร๎อยละของผู๎เรียนที่จบหลักสูตร 
 13.2.4. ความเหมาะสมของสถานที่/สื่อ/สิ่งอ านวยความสะดวก 
 13.2.5.ร๎อยละของผู๎เรียนที่สามารถน าความรู๎ไปใช๎หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 13.2.6.ความพึงพอใจที่อยูํในระดับ ดี ขึ้นไป 
 
14.การติดตามประเมินผลโครงการ 
 14.1  พิจารณาจากจ านวนผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม 
 14.2  ประเมินความพึงพอใจของผู๎เรียน  
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8.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
ร๎อยละ 80 ของผ๎ูเข๎าอบรม มีความร๎ู  ความเข๎าใจ 
การด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มาประยุกต๑ใช๎กับชีวิตประจ าวันสามารถ 
ลดรายจําย เพ่ิมรายได๎ ให๎กับครัวเรือนได๎  
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย 
(จ าแนกตามโครงการรวม) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

       
 

 

 

 
 

 

1. หน่วยงาน         กศน.อ าเภอเมืองเลย 
 

7.เป้าหมาย 
ประเภท

กลํุมเปูาหมาย 
จ านวน หนํวย 

ประชาชนท่ัวไปใน
เขตอ าเภอ 
เมืองเลย 

     234 คน 

รวมท้ังส้ิน 234 คน 
 

 

2. สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ข้อที่ 1(1.1)   ข้อที่ 5 (5.1)   
                  วาระการขัยเคล่ือน กศน. WOW  ข๎อที่ 2,3   วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย  (THAILOEI 4.0) : A ,I ,L 
 
 3. ชื่องาน/โครงการ การจัดการศึกษาการเรียนร๎ูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
4. วัตถุประสงค์ :เพ่ือ 
1. เพ่ือให๎ประชาชน ได๎รับความร๎ูเก่ียวกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. เพ่ือให๎ประชาชน ได๎เข๎าใจแนวทาง
การศึกษาความร๎ู จากแหลํงเรียนร๎ู ปราชญ๑
ชาวบ๎าน ภูมิปัญญาท๎องถ่ิน  
3. เพ่ือสํงเสริมให๎ประชาชน ได๎น าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน
ตํอตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม ตํอไป 
 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ช่ือ-สกุล    
1. นางสาวนิฤมล บุตรโยจันโท 
2. ครู กศน.ต าบล 
3. ครู ศรช. 
โทรศัพท๑ 042-813090 
 

 

5. กิจกรรมหลัก 
1. ให๎ความร๎ูเร่ืองพระราชด าริวําด๎วยเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2. ให๎ความร๎ูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  3 
หํวง 2 เงื่อนไขการน๎อมน าหลักเศรษฐกิจพอเพียง
มาเป็นแนวทางในการด ารงชีวิต 

3. ศึกษาแหลํงเรียนร๎ูเกษตรกรต๎นแบบตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

9. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
กศน.ต าบลท้ัง 10 ต าบล 

6. งบประมาณ  
งบด าเนินงาน  93,600 บาท 
รวมท้ังสิ้น  ………93,600…….  บาท 

งบประมาณ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

93,600 - 46,800 46,800 - 

รวมท้ังส้ิน - 46,800 46,800 - 

 

 

กศน.-กผ-02/63 
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โครงการจัดการศึกษาการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
1. โครงการจัดการศึกษาการเรียนรู๎ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

2. สอดคล๎องกับนโยบายและจุดเน๎นการด าเนินงาน ส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 นโยบายเรํงดํวนเพ่ือรํวมขับเคลื่อนยุทธศาสตร๑การพัฒนาประเทศ ข๎อที่ 1 ยุทธศาสตร๑ด๎านความม่ันคง      
ข๎อ 1.1 พัฒนาและเสริมสร๎างความจงรักภักดีตํอสถาบันหลักของชาติ โดยปลูกฝังและสร๎างความตระหนักรู๎ถึง
ความส าคัญของสถาบันหลักของชาติ รณรงค๑เสริมสร๎างความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและ
ชาติไทย น๎อมน าและเผยแพรํศาสตร๑พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมถึงแนวทางพระราชด าริ
ตําง ๆ 
ข๎อที่ 5 ยุทธศาสตร๑ด๎านการสร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม ข๎อ 5.1 สํงเสริมให๎มีการ
ให๎ความรู๎กับประชาชนในการรับมือและปรับตัวเพ่ือลดความเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่
เก่ียวข๎องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 วาระการขับเคลื่อน  กศน. สูํ  กศน.WOW  ข๎อที่ 2 .  พัฒนา กศน.ต าบล ให๎มีบรรยากาศและ
สภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ : Good Place – Best Check in และ ข๎อที่ 3 สํงเสริมการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู๎ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ : Good Activities 
 วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0)  

Aqriculture สํงเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน และทันสมัย   
 Loei for All ยกระดับคุณภาพชีวิต สร๎างศักยภาพคนและชุมชนให๎เข๎มแข็ง 

   

3. หลักการและเหตุผล 

  “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว ที่พระราชทานมานาน
กวํา ๓๐ ปี เป็นแนวคิดที่ต้ังอยูํบนรากฐานของวัฒนธรรมไทย เป็นแนวทางการพัฒนาที่ ต้ังบนพ้ืนฐานของทาง
สายกลาง และความไมํประมาท ค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร๎างภูมิค๎ุมกันในตัวเอง 
ตลอดจนใช๎ความรู๎และคุณธรรม เป็นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต ที่ส า คัญจะต๎องมี  “สติ ปัญญา และความ
เพียร” ซ่ึงจะน าไปสูํ “ความสุข” ในการด าเนินชีวิตอยํางแท๎จริง เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการ
ด ารงอยูํและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ต้ังแตํระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการ
พัฒนาและบริหารประเทศให๎ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือให๎ก๎าวทันตํอโลก
ยุคโลกาภิวัตน๑ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต๎องมีระบบ
ภูมิค๎ุมกันในตัวท่ีดีพอสมควร ตํอการกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้  จะต๎อง
อาศัยความรอบรู๎ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยํางยิ่งในการน าวิชาการตําง  ๆ มาใช๎ในการวางแผน
และการด าเนินการ ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะต๎องเสริมสร๎างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะ
เจ๎าหน๎าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให๎มีส านึกในคุณธรรม ความซ่ือสัตย๑สุจริต และให๎มีความ
รอบรู๎ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด๎วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพ่ือให๎สมดุลและ
พร๎อมตํอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วและกว๎างขวาง ทั้งด๎านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล๎อม และ
วัฒนธรรมจากโลกภายนอกได๎เป็นอยํางดี เศรษฐกิจพอเพียง มํุงเน๎นให๎ผู๎ผลิต หรือผู๎บริโภค พยายามเริ่มต๎น
ผลิต หรือบริโภคภายใต๎ขอบเขต ข๎อจ ากัดของรายได๎ หรือทรัพยากรที่มีอยูํไปกํอน ซ่ึงก็คือ หลักในการลดการ
พ่ึงพา เพ่ิมขีดความสามารถในการควบคุมการผลิตได๎ด๎วยตนเอง และลดภาวะการเสี่ยงจากการไมํสามารถ



     | 103 

 

ควบคุมระบบตลาดได๎อยํางมีประสิทธิภาพ เศรษฐกิจพอเพียงมิใชํหมายความถึง การกระเบียดกระเสียนจน
เกินสมควร หากแตํอาจฟุุมเฟือยได๎เป็นครั้งคราวตามอัตภาพ แตํคนสํวนใหญํของประเทศ มักใช๎จํายเกินตัว 
เกินฐานะที่หามาได๎เศรษฐกิจพอเพียง สามารถน าไปสูํ เปูาหมายของการสร๎างความม่ันคงในทางเศรษฐกิจ
ได๎  เชํน โดยพ้ืนฐานแล๎ว ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม เศรษฐกิจของประเทศจึงควรเน๎นที่เศรษฐกิจ
การเกษตร เน๎นความม่ันคงทางอาหาร เป็นการสร๎างความม่ันคงให๎เป็นระบบเศรษฐกิจในระดับหนึ่ง จึงเป็น
ระบบเศรษฐกิจที่ชํวยลดความเสี่ยงหรือความไมํม่ันคงทางเศรษฐกิจในระยะยาวได๎ เศรษฐกิจพอเพียง สามารถ
ประยุกต๑ใช๎ได๎ในทุกระดับ ทุกสาขา ทุกภาคของเศรษฐกิจ ไมํจ าเป็นจะต๎องจ ากัดเฉพาะแตํภาคการเกษตร หรือ
ภาคชนบท แม๎แตํภาคการเงิน ภาคอสังหาริมทรัพย๑ และการค๎าการลงทุนระหวํางประเทศ  โดยมีหลักการที่
คล๎ายคลึงกันคือ เน๎นการเลือกปฏิบัติอยํางพอประมาณ มีเหตุมีผล และสร๎างภูมิค๎ุมกันให๎แกํตนเองและสังคม 

ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ า เภอเมืองเลย จึงได๎ด าเนินงานโครงการจัด
การศึกษาการเรียนรู๎ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให๎กับประชาชนในพ้ืนที่  

4. วัตถุประสงค๑ 

 1. เพ่ือให๎ประชาชน ได๎รับความรู๎เก่ียวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. เพ่ือให๎ประชาชน ได๎เข๎าใจแนวทางการศึกษาความรู๎ จากแหลํงเรียนรู๎ ปราชญ๑ชาวบ๎าน ภูมิปัญญา

ท๎องถิ่น  
 3. เพ่ือสํงเสริมให๎ประชาชน ได๎น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช๎ในชีวิตประจ าวันตํอตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน สังคม ตํอไป 
 

5. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
           -  ประชาชน จ านวน 234 คน   
          เชิงคุณภาพ 
  - ร๎อยละ 80 ของผู๎เข๎าอบรม น าแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการ
ด าเนินชีวิต และประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 
 
6. วิธีด าเนินการ 
 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค๑ กลุํมเปูาหมาย เปูาหมาย พ้ืนที่ด าเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ 
ด าเนินการตามโครงการ
จัดการศึกษาการเรียนรู๎
ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  
1. ให๎ความรู๎เรื่อง
พระราชด าริวําด๎วย
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. ให๎ความรู๎ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  3 หํวง 

1. เพ่ือให๎ประชาชน 
ได๎รับความรู๎เก่ียวกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2. เพ่ือให๎ประชาชน ได๎
เข๎าใจแนวทาง
การศึกษาความรู๎ จาก
แหลํงเรียนรู๎ ปราชญ๑
ชาวบ๎าน ภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น  

ประชาชน
ทั่วไป 
ในพ้ืนที่
อ าเภอ 
เมืองเลย 

234 คน กศน.ต าบล 
ทั้ง 14 แหํง 

ไตรมาสที่ 2
และ 

ไตรมาสที่ 3 

93,600.- 
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กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค๑ กลุํมเปูาหมาย เปูาหมาย พ้ืนที่ด าเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ 
2 เง่ือนไขการน๎อมน าหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
แนวทางในการด ารงชีวิต 
3. ศึกษาแหลํงเรียนรู๎
เกษตรกรต๎นแบบตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

3. เพ่ือสํงเสริมให๎
ประชาชน ได๎น าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ไปใช๎ใน
ชีวิตประจ าวันตํอ
ตนเอง ครอบครัว 
ชุมชน สังคม ตํอไป 

 
7. วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 

แผนงาน : พ้ืนฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน  ผลผลิตที่  4  ผู๎รับบริการการศึกษา
นอกระบบงบด า เนิ น งา น   กา ร จั ดกร ะบว นกา ร เรี ยน รู๎ เ ศรษฐ กิจพอเ พีย ง   รหั ส งบประมา ณ  
2000239004000000  แหลํงของเงิน 6311200 จ านวน 93,600 (เก๎าหม่ืนสามพันหกร๎อยบาทถ๎วน) 
 

8. แผนการใช๎จํายงบประมาณ 
กิจกรรมหลัก ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.-ธ.ค. 2562) 

ไตรมาสท่ี 2 

(ม.ค.-มี.ค. 2563) 

ไตรมาสท่ี 3 

(เม.ย.-มิ.ย. 2563) 

ไตรมาสท่ี 4 

(ก.ค.-ก.ย. 2563) 
1. ให๎ความรู๎เรื่องพระราชด าริวําด๎วย
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. ให๎ความรู๎ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  3 หํวง 2 เง่ือนไข การน๎อม
น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
แนวทางในการด ารงชีวิต 
3. ศึกษาแหลํงเรียนรู๎เกษตรกรต๎นแบบ
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

- 46,800 46,800 - 

 
9. ผู๎รับผิดชอบโครงการ 
 เจ๎าหน๎าที่งานการศึกษาตํอเนื่อง  
 

10. เครือขําย 
 ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองเลย และเกษตรประจ าต าบลทั้ง 14 ต าบล 
 

11. โครงการที่เก่ียวข๎อง 
 1. โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 
 2. โครงการSmart ONIE เพ่ือสร๎าง Smart Farmer 
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12. ผลลัพธ๑(Outcome) 
 ผู๎เข๎าอบรมมีความรู๎ ความเข๎าใจ การด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถ
น าเอาองค๑ความรู๎ที่ได๎มาประยุกต๑ใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ในชีวิตประจ าวันได๎ 
 
 

13.   ดัชนีชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 
13.1.  ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 

  ร๎อยละ 80 ของผู๎เข๎าอบรม มีความรู๎  ความเข๎าใจ การด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต๑ใช๎กับชีวิตประจ าวันสามารถ ลดรายจําย เพ่ิมรายได๎ ให๎กับครัวเรือนได๎  
 

13.2.  ตัวชี้วัดผลลัพธ๑ (Outcome) 
ผู๎เข๎าอบรมมีความรู๎ ความเข๎าใจ ในการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมี

ความ สามารถน าแนวพระราชด าหริ มาประยุกต๑ใช๎กับชีวิตประจ าวันตามหลักการความพอเพียง  สามารถ ลด
รายจําย เพ่ิมรายได๎ ให๎กับครัวเรือนได๎  

 

14. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 14.1 รายงานผลการด าเนินโครงการ 
 14.2 แบบประเมินความพึงพอใจ 
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8.ตัวชี้วัดความส าเร็จ   
1. จ านวนผ๎ูรับบริการเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ 
2. ความเหมาะสมของสถานที่/ส่ือ/ส่ิงอ านวยความสะดวก 
3.ร๎อยละของผ๎ูรับบริการที่สามารถน าความร๎ูไปใช๎หรือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
4.ความพึงพอใจที่อยูํในระดับ ดีขึ้นไป 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย 
(จ าแนกตามโครงการรวม) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 
 

 

 

1. หน่วยงาน         กศน.อ าเภอเมืองเลย 
 

7.เป้าหมาย 
ประเภท

กลํุมเปูาหมาย 
จ านวน หนํวย 

1) กศน.ต าบล 
2) ห๎องสมุดประชาชน 
3) อาสาสมัครสํงเสริม
การอําน 
4) ประชาชนทั่วไป 
5) บ๎านหนังสือชุมชน 
 

14 
2 

368 
 

20,000 
184 

 

แหํง 
แหํง 
คน 
 
คน 
แหํง 
 

รวมทั้งส้ิน   

 

 

2. 2.สอดคล้อง  ยุทธศาสตร๑ : ข๎อท่ี 3.2 , 3.4 และ 4         ขับเคล่ือนนโยบาย กศน.WOW : 2 
                  วาระการขับเคล่ือนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : L 
 
 3. ชื่องาน/โครงการ การศึกษาตามอัธยาศัย 
 
4. วัตถุประสงค์ :เพ่ือ 
1) สํงเสริมให๎มกีารพัฒนาแหลํงการเรียนร๎ูใน
ระดับต าบล เพ่ือการถํายทอดองค๑ความร๎ู และ
จัดกิจกรรมเพ่ือเผยแพรํองค๑ความร๎ูในชุมชนได๎
อยํางท่ัวถึง 
2) ก าหนดให๎การอํานเป็นวาระจังหวัด 
3) จัดกิจกรรมสํงเสริมการเรียนร๎ูเ พ่ือปลูกฝัง
นิสัยรักการอํานเพ่ิม ขยายกิจกรรมสํงเสริมการ
อํานเชิงรุกในชุมชน และพัฒนาความสามารถใน
การอํานและศักยภาพการเรียนร๎ูของประชาชน
ทุกกลํุมเปูาหมาย 
4) สํงเสริมให๎มีการสร๎างบรรยากาศ และ
ส่ิงแวดล๎อมท่ีเ อ้ือตํอการอํานให๎เกิดข้ึนใน
สังคมไทยโดยสนับสนุนการพัฒนาแหลํงการ
เรียนร๎ูให๎เกิดข้ึนอยํางกว๎างขวางและท่ัวถึง เชํน 
พัฒนาห๎องสมุดประชาชนทุกแหํงให๎เป็นแหลํง
เรียนร๎ูตลอดชีวิตของชุมชน การใ ช๎ระบบ
เช่ือมโยงแหลํงเรียนร๎ูและการพัฒนาระบบ
หนังสือผําน QR Code สํงเสริมและสนับสนุน
อาสาสมัครสํงเสริมการอําน การสร๎างเครือขําย
สํงเสริมการอําน จัดหนํวยบริการเคล่ือนท่ีพร๎อม
อุปกรณ๑เพ่ือสํงเสริมการอํานและการเรียนร๎ูท่ี
หลากหลายออกให๎บริการประชาชนในพ้ืนท่ี
ตํางๆ อยํางท่ัวถึง สม่ าเสมอ รวมท้ังเสริมสร๎าง
ความพร๎อมในด๎านส่ืออุปกรณ๑ เ พ่ือสนับสนุน
การอําน และการจัดกิจกรรมเพ่ือสํงเสริมการ
อํานอยํางหลากหลาย 
5) สํงเสริมสนับสนุนให๎ภาคีเครือขํายรํวมจัด
สนับสนุนการอําน เชํน ในโรงงาน สถาน
ประกอบการ โรงพยาบาล ฯลฯ 
 
 
 
 

5. กิจกรรมหลัก 
1) พัฒนาแหลํงเรียนร๎ู กศน.ต าบล และรํวมกับภาคีเครือขํายเพื่อ
เสริมสร๎างวัฒนธรรมสํงเสริมการอําน 
2) กิจกรรมสํงเสริมการอําน 
  - จัดกิจกรรมสํงเสริมการอํานในห๎องสมุดและพัฒนาห๎องสมุด
ประชาชน 
- จัดมุดเด็กปฐมวัยในห๎องสมุด 
- จัดกิจกรรมครอบครวัรักการอาํน 
- ห๎องสมุดชาวตลาด 
  - รถโมบายเคลื่อนท่ี 
  - ใช๎ระบบเชื่อมโยงแหลํงเรียนรู๎และจดัท าสื่อ
อิเล็กทรอนิกส๑ 
  - บ๎านหนังสือชุมชน 
  - อาสาสมัครสํงเสรมิการอําน 
 

9. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
กศกศน.อ าเภอ  1  แหํง   
กศน.ต าบล    14  แหํง 
ห๎องสมุดประชาชน   1  แหํง 
ห๎องสมุดเฉลิมราชฯ 1  แหํง 

กศน.-กผ-02/63 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ช่ือ-สกุล  นางสาวพิมพ๑จันทร๑  จิตรพานิช 
บรรณารักษ๑ และ ครู กศน.ต าบล 
โทรศัพท๑   042- 813090 

 

 

6. งบประมาณ  

ผลผลิตที่  5    จ านวน 257,140 บาท 
งบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

คําหนังสือพิมพ๑ ต าบล 8,540 12,600 12,880 560 

บริหาร หสม. 18,000 18,000 18,000 18,000 

ซื้อสื่อห๎องสมุด 45,000 - 45,000 - 

คําวารสาร ห๎องสมุด 4,360 6,540 6,540 6,560 

หนังสือพิมพ๑ห๎องสมุด 3,640 3,600 3,640 3,680 

คําสาธารณูปโภค 5,490 5,510 5,510 5,490 

รวมทั้งสิ้น 85,030 46,250 91,570 34,290 
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โครงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 

 

1. ชื่อโครงการ  การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  

2. สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น  
 ยุทธศาสตร๑ : ข๎อที่ 3.2 พัฒนาแหลํงเรียนรู๎ให๎มีบรรยากาศและสภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ 
                    3.4 เสริมสร๎างความรํวมมือกับภาคีเครือขําย 
          4  ยุทธศาสตร๑ด๎านการสร๎างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ขับเคลื่อน
นโยบาย กศน.WOW : พัฒนา กศน.ต าบลให๎มีบรรยากาศและสภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ 
                  วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : Loei for All ยกระดับคุณภาพชีวิต สร๎าง
ศักยภาพคนในชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
 

3. หลักการและเหตุผล 
การอํานหนังสือเป็นการพัฒนาตนเองและใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน๑  ซ่ึงเป็นสิ่งจ าเป็นมากในการ

พัฒนาคนและพัฒนาสังคม  การอํานหนังสือของคนไทยเป็นกิจกรรมที่ไมํแพรํหลายแม๎ในหมํูผู๎รู๎หนังสือแล๎ว
โดยเฉพาะการอํานหนังสือที่ดีและมีสาระยิ่งมีน๎อยขึ้นไปอีก สาเหตุมีอยูํหลายประการ นับต้ังแตํการขาดแคลน
หนังสือที่ดีและตรงกับความต๎องการของผู๎อําน การขาดแคลนแหลํงหนังสือที่จะยืมอํานได๎  ไปจนถึงการดึง
ความสนใจและการแยํงเวลาของสื่ออ่ืน ๆ เชํน โทรทัศน๑ วิทยุกระจายเสียงฯลฯ วิทยุกระจายเสียง รวมทั้งขาด
การชักจูง การกระต๎ุน และมีนิสัย รักการอํานทั้งในและนอกโรงเรียน  เม่ือเทียบกับความเพลิดเพลินและการได๎
ฟังได๎รู๎เห็นเรื่องตํางๆจากโทรทัศน๑ และวิทยุกระจายเสียงแล๎ว  การอํานหนังสือเพ่ือวัตถุประสงค๑ดังกลําวต๎องใช๎
ความพยายามมากกวํา และต๎องมีทักษะในการอําน ถ๎าจะให๎การอํานหนังเกิดเป็นนิสัยจ าเป็นต๎องมีการปลูกฝัง
และชักชวนให๎เกิด ความสนใจการอํานอยํางตํอเนื่องและสม่ าเสมอ   

ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย ได๎เล็งเห็นถึงความส าคัญของ
การอํานที่เป็นจุดบํมเพาะและสร๎างนิสัยรักการอํานที่เกิดขึ้นในชุมชน จึงได๎จัดท าโครงการ จัดการศึกษาตาม
อัธยาศัยขึ้น เพ่ือสนับสนุนสํงเสริมการอํานที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยมีห๎องสมุดประชาชน และกศน.ต าบล  บ๎าน
หนังสือชุมชน อาสาสมัครสํงเสริมการอําน รถห๎องสมุดเคลื่อนที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการเสริมสร๎างการ
รักการอํานในชุมชน ตลอดจนเสริมสร๎างภาคีเครือขํายให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการสํงเสริมนิสัยรักการอําน
ของชุมชนได๎อยํางยั่งยืน 

 
4. วัตถุประสงค๑ เพ่ือ 

4.1 เพ่ือสํงเสริมให๎มีการพัฒนาแหลํงการเรียนรู๎ในระดับต าบล เพ่ือการถํายทอดองค๑ความรู๎  และจัด
กิจกรรมเพ่ือเผยแพรํองค๑ความรู๎ในชุมชนได๎อยํางทั่วถึง 

4.2 เพ่ือก าหนดให๎การอํานเป็นวาระจังหวัดเลย 
4.3 เพ่ือจัดกิจกรรมสํงเสริมการเรียนรู๎เพ่ือปลูกฝังนิสัยรักการอํานเพ่ิม ขยายกิจกรรมสํงเสริมการอําน

เชิงรุกในชุมชน และพัฒนาความสามารถในการอํานและศักยภาพการเรียนรู๎ของประชาชนทุกกลุํมเปูาหมาย  
4.4 เพ่ือสํงเสริมให๎มีการสร๎างบรรยากาศ และสิ่งแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการอํานให๎เกิดขึ้นในสังคมไทยโดย

สนับสนุนการพัฒนาแหลํงการเรียนรู๎ให๎เกิดขึ้นอยํางกว๎างขวางและทั่วถึง เชํน พัฒนาห๎องสมุดประชาชนทุก
แหํงให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ตลอดชีวิตของชุมชน การใช๎ระบบเชื่อมโยงแหลํงเรียนรู๎และการพัฒนาระบบหนังสือ
ผําน QR Code สํงเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครสํงเสริมการอําน การสร๎างเครือขํายสํงเสริมการอําน จัด
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หนํวยบริการเคลื่อนที่พร๎อมอุปกรณ๑เพ่ือสํงเสริมการอํานและการเรียนรู๎ที่หลากหลายออกให๎บริการประชาชน
ในพ้ืนที่ตํางๆ อยํางทั่วถึง สม่ าเสมอ รวมทั้งเสริมสร๎างความพร๎อมในด๎านสื่ออุปกรณ๑ เพ่ือสนับสนุนการอําน 
และการจัดกิจกรรมเพ่ือสํงเสริมการอํานอยํางหลากหลาย 

4.5 เพ่ือสํงเสริมสนับสนุนให๎ภาคีเครือขํ ายรํวมจัดสนั บสนุนการอํา น เชํน ในโ รงงาน สถา น
ประกอบการ โรงพยาบาล ฯลฯ 
5. เป้าหมาย    

5.1 เชิงปริมาณ  
 1) กศน.ต าบล   จ านวน   14 แหํง 

3) ห๎องสมุดประชาชน  จ านวน     2 แหํง 
4) อาสาสมัครสํงเสริมการอําน จ านวน  368 คน 
5) ประชาชนทั่วไป  จ านวน       20,000 คน 
6) บ๎านหนังสือชุมชน  จ านวน           184 แหํง 
 
5.2 เชิงคุณภาพ 

  - ร๎อยละ 80  ผู๎รับบริการเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ และผู๎รับบริการที่สามารถน า
ความรู๎ไปใช๎หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีอาสาสมัครสํงเสริมการอํานมีสํวนรํวมในการสํงเสริมการอํานและ
สร๎างชุมชนรักการอํานเพ่ิมขึ้น  
 
6. วิธีด าเนินการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค๑ 
กลํุม 

เปูาหมาย 

 
เปูาหมาย 

 

พ้ืนท่ี
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบ 
ประมาณ 

1) พัฒนาแหลํงเรียนร๎ู 
กศน.ต าบล และ
รํวมกับภาคีเครือขําย
เพ่ือเสริมสร๎าง
วัฒนธรรมสํงเสริมการ
อําน 
2) กิจกรรมสํ งเสริ ม
การอําน 
  - จัดกิจกรรมสํงเสริม
การอํานในห๎องสมุด
และพัฒนาห๎องสมุด
ประชาชน 
- จัดมุดเด็กปฐมวัยใน
ห๎องสมุด 
- จัดกิจกรรม
ครอบครัวรักการอําน 
- ห๎องสมุดชาวตลาด 
- รถโมบายเคล่ือนท่ี 

1) สํงเสริมให๎มีการพัฒนา
แหลํงการเรียนร๎ูในระดับ
ต าบล เพ่ือการถํายทอดองค๑
ความร๎ู และจัดกิจกรรมเพ่ือ
เผยแพรํองค๑ความร๎ูในชุมชน
ได๎อยํางท่ัวถึง 
2) ก าหนดให๎การอํานเป็น
วาระจังหวัด 
3) จัดกิจกรรมสํงเสริมการ
เรียนร๎ูเพ่ือปลูกฝังนิสัยรัก
การอํานเพ่ิม ขยายกิจกรรม
สํงเสริมการอํานเชิงรุกใน
ชุมชน และพัฒนา
ความสามารถในการอําน
และศักยภาพการเรียนร๎ูของ
ประชาชนทุกกลํุมเปูาหมาย 
4)  สํง เสริมใ ห๎มีการสร๎า ง
บรรยากาศ และส่ิงแวดล๎อม

1 )  ห๎ อง สมุ ด
ประชา ขน 
2)ห๎ อ ง ส มุ ด
เฉลิมราช 
3) กศน.ต าบล 
4) อาสา 
สมัครสํงเสริม 
การอําน 
5) บ๎านหนังสือ
ชุมชน 
6) ประชาชน
ท่ัวไป 
 

1 แหํง 
 
1 แหํง 
 
14 แหํง 
368 คน 
 
 
184 แหํง 
 
20,000 คน 
 
 

กศน.อ าเภอ.
เมืองเลย 
 
 
 
 

วันท่ี 1 
ตุลาคม 

2562 ถึง 
วันท่ี 30
กันยายน 
2563 

 
 
 

257,140 
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กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค๑ 
กลํุม 

เปูาหมาย 

 
เปูาหมาย 

 

พ้ืนท่ี
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบ 
ประมาณ 

- ใช๎ระบบเช่ือมโยง
แหลํงเรียนร๎ูและจัดท า
ส่ืออิเล็กทรอนิกส๑ 
- บ๎านหนังสือชุมชน 
- อาสาสมัครสํงเสริม
การอําน 
 

ท่ีเอ้ือตํอการอํานให๎เกิดข้ึน
ในสังคมไทยโดยสนับสนุน
การพัฒนาแหลํงการเรียนร๎ู
ให๎เกิดข้ึนอยําง  กว๎างขวาง
และ ท่ั ว ถึ ง  เ ชํน  พัฒนา
ห๎องสมุดประชาชนทุกแหํง
ใ ห๎เป็นแหลํงเรียนร๎ูตลอด
ชีวิตการใ ช๎ระบบเช่ือมโยง
แหลํงเรียนร๎ูและการพัฒนา
ระ บ บหนั ง สื อ ผํ า น  QR 
Code สํ ง เ ส ริ ม แ ล ะ
สนับสนุนอาสาสมัครสํงเสริม
การอําน การสร๎างเครือขําย
สํงเสริมการอําน จัดหนํวย
บ ริก า ร เ ค ล่ือน ท่ีพ ร๎ อ ม
อุปกรณ๑เพ่ือสํงเสริมการอําน
และการเรียนร๎ูท่ีหลากหลาย
ออกให๎บริการประชาชนใน
พ้ืน ท่ี ตํ า ง ๆ  อ ยํ า ง ท่ั ว ถึ ง 
สม่ าเสมอ รวมท้ังเสริมสร๎าง
ควา ม พร๎ อม ใ น ด๎า น ส่ื อ
อุปกรณ๑ เพ่ือสนับสนุนการ
อําน และการจัดกิจกรรม
เพ่ือสํงเสริมการอํานอยําง
หลากหลาย 
5) สํงเสริมสนับสนุนให๎ภาคี
เครือขํายรํวมจัดสนับสนุน
การอําน เชํน ในโรงงาน 
สถานประกอบการ 
โรงพยาบาล ฯลฯ  
 

 

7. งบประมาณ 
เบิกจํายจากเงิน  แผนงาน : พ้ืนฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน ผลผลิตที่ 5 ผู๎รับบริการ

การศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย งบด าเนินงาน รหัสงบประมาณ 2000239005000000 
แหลํงของเงิน 6311200 จ านวนเงิน  257,140  บาท 
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8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานการศึกษาตามอัธยาศัย 
 
10. เครือข่าย 
 10.1  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 10.2  ปกครองอ าเภอเมืองเลย และท๎องถิ่นอ าเภอเมืองเลย 
 10.3  องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

10.4  สาธารณสุขอ าเภอ/โรงพยาบาล 
 
11. โครงการท่ีเก่ียวข้อง 
          11.1การจัดการศึกษาส าหรับผู๎ไมํรู๎หนังสือ  

11.2การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551(ปรับปรุง พ.ศ.2559)  
           11.3 โครงการบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล/สร๎างเครือขํายดิจิทัลชุมชนระดับต าบล 

(ขยายผลการอบรมหลักสูตรการค๎าออนไลน๑) 
 

12. ผลลัพธ์ (Outcome) 
- ร๎อยละ 80 มีการเรียนรู๎ตลอดชีวิตในอนาคต  นักศึกษาและประชาชน  กศน.ต าบล  บ๎านหนังสือ

ชุมชน     มีสํวนรํวมในการสํงเสริมการเรียนรู๎ตลอดชีวิตให๎กับประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่อ าเภอเมืองเลย  
 

กิจกรรมหลัก 
ไตรมาสท่ี 1 

(ต.ค.-ธ.ค.62) 
ไตรมาสท่ี 2 

(ม.ค.-มี.ค.63) 
ไตรมาสท่ี 3 

(เม.ย-มิ.ย.63) 
ไตรมาสท่ี 4 

(ก.ค.-ก.ย.63) 

1) พัฒนาแหลํงเรียนรู๎ กศน.ต าบล และ
รํวมกับภาคีเครือขํายเพ่ือเสริมสร๎าง
วัฒนธรรมสํงเสริมการอําน 
2) กิจกรรมสํงเสริมการอําน 
  - จัดกิจกรรมสํงเสริมการอํานในห๎องสมุด
และพัฒนาห๎องสมุดประชาชน 
- จัดมุดเด็กปฐมวัยในห๎องสมุด 
- จัดกิจกรรมครอบครัวรักการอําน 
- ห๎องสมุดชาวตลาด 
- รถโมบายเคลื่อนที่ 
- ใช๎ระบบเชื่อมโยงแหลํงเรียนรู๎และจัดท า
สื่ออิเล็กทรอนิกส๑ 
- บ๎านหนังสือชุมชน 
- อาสาสมัครสํงเสริมการอําน 

    

รวมทั้งสิ้น - - - - 
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13. ดัชนีชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 

 13.1 ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 
1. จ านวนผู๎รับบริการเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ 
2. ความเหมาะสมของสถานที่/สื่อ/สิ่งอ านวยความสะดวก 
3. ร๎อยละของผู๎รับบริการที่สามารถน าความรู๎ไปใช๎หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ๑ (Outcome)  
1.ผู๎รับบริการที่สามารถน าความรู๎ไปใช๎หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต  ร๎อยละ 80 

 2. นักศึกษาเข๎ารํวมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป ถึงร๎อยละ 80 

14. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 การประเมินผล โดยประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจ 
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8.ตัวชี้วัดความส าเร็จ   
1.จ านวนบุคลากรของหนํวยงานและสถานศึกษา
ได๎รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย 
2.ความเหมาะสมของหลักสูตรการพัฒนา 
3. ร๎อยละของบุคลากรท่ีสามารถน าความร๎ูไปใช๎
หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
4.ความพึงพอใจท่ีอยํูในระดับ ดี ข้ึนไป 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย 
(จ าแนกตามโครงการรวม) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 
 
 
 
 

 
 

1. หน่วยงาน         กศน.อ าเภอเมืองเลย 
 

7.เป้าหมาย 
ประเภท

กลํุมเปูาหมาย 
จ านวน หนํวย 

1) ผ๎ูบริหาร 
2) ข๎าราชการ 
3) ครูอาสาสมัคร ฯ 
4) ครู กศน.ต าบล 
5) ครู ศรช. 
6) ลูกจ๎างประจ า 
7) บรรณารักษ๑ 
8) พนักงานบริการ 

1 
5 
5 

30 
10 
1 
3 
1 

คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 

รวมทั้งส้ิน 56 คน 

 

 

2. 2.สอดคล้อง  ยุทธศาสตร๑ : ข๎อท่ี 3.1 และ 6.3         ขับเคล่ือนนโยบาย กศน.WOW :  1  
                  วาระการขับเคล่ือนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : T, A ,I ,L 
 
 3. ชื่องาน/โครงการ งานพัฒนาบุคลากร 

 
4. วัตถุประสงค์ :เพ่ือ 
1) พัฒนาบุคลากรทุกระดับทุกประเภทให๎มีสมรรถนะ
สูงขึ้นอยํางตํอเนื่อง ทั้งกํอนและระหวํางการด ารง
ต าแหนํงเพ่ือให๎มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน สามารถ
ปฏิบัติงานและบริหารจัดการการด าเนนิงานของ
หนํวยงานและสถานศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพรวมทั้ง
สํงเสริมให๎บุคลากรในสังกัดพัฒนาตนเองเพ่ือเล่ือน
ต าแหนํงหรือเล่ือนวิทยฐานะโดยเน๎นการประเมินวิทย
ฐานะเชิงประจักษ๑ 
2) พัฒนาหัวหน๎า กศน.ต าบลให๎ มีสมรรถนะสูงขึ้นในการ
บริหารจัดการ กศน.ต าบล และการปฏิบัติงานตามบทบาท
ภารกิจอยํางมีประสิทธิภาพ โดยเน๎นการเป็นนักจัดการ
ความร๎ูและผ๎ูอ านวยความสะดวกในการเรียน ร๎ูเพ่ือให๎
ผ๎ูเรียนเกิดการเรียนร๎ูที่มีประสิทธิภาพอยํางแท๎จริง 
3) พัฒนาครูกศน.  และ ผ๎ูที่ เ ก่ียวข๎อง ให๎สามารถ
จัดรูปแบบการเรียนร๎ูได๎อยํางมีคุณภาพโดยสํงเสริมให๎มี
ความร๎ูความสามารถในการจัดท าแผนการสอน การจัด
กระบวนการเรียนร๎ู การวัดและประเมินผล และการวิจัย
เบื้องต๎น 
4) สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ กศน.
ต าบล เพ่ือการมีสํวนรํวมในการบริหารการด าเนินงาน
ตามบทบาทภารกิจของ กศน.ต าบล อยํางมีประสิทธิภาพ 
5) พัฒนาศักยภาพบุคลากร ที่รับผิดชอบการบริการ
การศึกษาและการเรียนร๎ู ให๎มีความร๎ู ความสามารถและ
มีความเป็นมืออาชีพในการจัดบริการสํงเสริมการเรียนร๎ู
ตลอดชีวิตของประชาชน 
6) เสริมสร๎างสัมพันธภาพระหวํางบุคลากร รวมทั้งภาคี
เครือขํายทั้งในและตํางประเทศในทุกระดับเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างานรํวมกัน โดยจัดให๎มีกิจกรรม
การพัฒนาสมรรถนะ และเสริมสร๎างความสัมพันธ๑ 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ช่ือ-สกุล    
นายระวี  คึมยะราช 
โทรศัพท๑ 042-813090 
 

 

5. กิจกรรมหลัก 
1) พัฒนาบุคลากรด๎านการจัดการเรียนการสอน 
2) พัฒนาบุคลากรด๎าน การเงิน บัญชี และพัสดุ 
3)พัฒนาบุคลากรด๎านการนิเทศ 
4) พัฒนาบุคลากรด๎านการจัดท าแผนงาน/
โครงการ 
   
 

9. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
อ าเภอเมืองเลย 

6. งบประมาณ  100,000 บาท 
 

งบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
  50,000  50,000 

รวมทั้งส้ิน  50,000  50,000 

 

 

กศน.-กผ-02/63 
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โครงการพัฒนาบุคลากร 

 
1. ชื่อโครงการ พัฒนาบุคลากร 
 

2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และจุดเน้น:  
ยุทธศาสตร๑ :   ข๎อที่ 3.1 พัฒนาครูและบุคลากรที่เก่ียวข๎องกับการจัดกิจกรรมและการเรียนรู๎ 
                         6.3  สํงเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอยํางตํอเนื่อง 
                  ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW :  1 พัฒนาครู กศน. และบุคลากรท่ีเก่ียวข๎องกับการจัดกิจกรรม 
                                                                     การศึกษาและเรียนร๎ู 
                  วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : Integrity สํงเสริมการใช๎หลักธรรมาภิบาล 
3. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  พ.ศ. 2551  ก าหนดให๎สถานศึกษา
ท าหน๎าที่สํงเสริม สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรที่ท าหน๎าที่จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ให๎มีความรู๎ ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎  กระต๎ุนให๎เกิดการใฝุรู๎  ให๎ค าปรึกษาแนะน าผู๎ เรี ยนให๎
รู๎จักการแก๎ไขปัญหาของตนเองได๎  รวมทั้งสํงเสริมให๎ผู๎ เรียน  ผู๎รับบริการเกิดการเรียนรู๎ตลอดชีวิต  ซ่ึงจะ
กํอให๎เกิดความเข๎มแข็งและการพ่ึงพาตนเองของคนในชุมชน ในการพัฒนาบุคลากรดังกลําวสถานศึกษาจึงต๎อง
จัดทั้งในลักษณะของการอบรมให๎ความรู๎  การประชุมสัมมนา และการศึกษาดูงาน  เพ่ือน าประสบการณ๑
ดังกลําวมาปรับประยุกต๑ใช๎ให๎เหมาะสม   
            สอดคล๎องกับยุทธศาสตร๑และจุดเน๎น ส านักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย  ประจ าปีงบประมาณ 2563 พัฒนาครูและบุคลากรที่เก่ียวข๎องกับการจัดกิจกรรมและการเรียนรู๎  
สํงเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอยํางตํอเนื่อง จึงด าเนินการนี้ขึ้น 
 

4. วัตถุประสงค์ เพ่ือ 
 4.1 พัฒนาบุคลากรทุกระดับทุกประเภทให๎มีสมรรถนะสูงขึ้นอยํางตํอเนื่อง ทั้งกํอนและระหวํางการด ารง
ต าแหนํงเพ่ือให๎มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานและบริหารจดัการการด าเนินงานของหนํวยงาน
และสถานศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพรวมทั้งสํงเสริมให๎บุคลากรในสังกัดพัฒนาตนเองเพ่ือเลื่อนต าแหนํงหรือ
เลื่อนวิทยฐานะโดยเน๎นการประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ๑ 
 4.2  พัฒนาหัวหน๎า กศน.ต าบลให๎มีสมรรถนะสูงขึ้นในการบริหารจัดการ กศน.ต าบล และการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทภารกิจอยํางมีประสิทธิภาพ โดยเน๎นการเป็นนักจัดการความรู๎และผู๎อ านวยความสะดวกในการเรียนรู๎
เพ่ือให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ที่มีประสิทธิภาพอยํางแท๎จริง 
 4.3 พัฒนาครูกศน. และผู๎ที่เก่ียวข๎องให๎สามารถจัดรูปแบบการเรียนรู๎ได๎อยํางมีคุณภาพโดยสํงเสริมให๎มี
ความรู๎ความสามารถในการจัดท าแผนการสอน การจัดกระบวนการเรียนรู๎ การวัดและประเมินผล และการวิจัย
เบื้องต๎น 
 4.4 สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ กศน.ต าบล เพ่ือการมีสํวนรํวมใน การบริหารการ
ด าเนินงานตามบทบาทภารกิจของ กศน.ต าบล อยํางมีประสิทธิภาพ 
 4.5  พัฒนาศักยภาพบุคลากร ที่รับผิดชอบการบริการการศึกษาและการเรียนรู๎  ให๎มีความรู๎ 
ความสามารถและมีความเป็นมืออาชีพในการจัดบริการสํงเสริมการเรียนรู๎ตลอดชีวิตของประชาชน  
 4.6 เสริมสร๎างสัมพันธภาพระหวํางบุคลากร รวมทั้งภาคีเครือขํายทั้งในและตํางประเทศในทุกระดับเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานรํวมกัน โดยจัดให๎มีกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะ และเสริมสร๎างความสัมพันธ๑
ระหวํางบุคลากร และภาคีเครือขํายในรูปแบบที่หลากหลายอยํางตํอเนื่อง 

กศน.-กผ.-02 



     | 114 

 

5. เปูาหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  ผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา กศน.อ าเภอเมืองเลย  จ านวน   56    คน   
    
 เชิงคุณภาพ 

 บุคลากร กศน.อ าเภอเมืองเลย  ได๎เพ่ิมพูนความรู๎ แลกเปลี่ยนประสบการณ๑ในการจัดการศึกษา กับ
แหลํงการเรียนรู๎ต๎นแบบและน าความรู๎ที่ได๎รับมาพัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยให๎บังเกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น 

 
6. วิธีด าเนินการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้า 
หมาย 

 
เป้าหมาย 

 

พ้ืนท่ี
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบ 
ประมาณ 

1) พัฒนา
บุคลากรด๎าน
การจัดการ
เรียนการสอน 
2) พัฒนา
บุคลากรด๎าน 
การเงิน บัญชี 
และพัสดุ 
3)พัฒนา
บุคลากรด๎าน
การนิเทศ 
4) พัฒนา
บุคลากรด๎าน
การจัดท า
แผนงาน/
โครงการ 
 

1) พัฒนาบุคลากรทุกระดับ
ทุกประเภทให๎มีสมรรถนะ
สูงขึ้นอยํางตํอเนื่อง ทั้งกํอน
และระหวํางการด ารงต าแหนงํ
เพ่ือให๎มีเจตคติที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน สามารถ
ปฏิบัติงานและบริหารจัดการ
การด าเนินงานของหนํวยงาน
และสถานศึกษาได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพรวมทั้งสํงเสริม
ให๎บุคลากรในสังกัดพัฒนา
ตนเองเพ่ือเลื่อนต าแหนํงหรือ
เลื่อนวิทยฐานะโดยเน๎นการ
ประเมินวิทยฐานะเชิง
ประจักษ๑ 
2) พัฒนาหัวหน๎า กศน.ต าบล 
ให๎ มีสมรรถนะสู งขึ้นในการ
บริ หารจั ดการ กศน.ต าบล 
และกา รปฏิ บั ติ ง า นตา ม
บท บ า ทภ า ร กิ จ อ ยํ า ง มี
ประสิทธิภาพ โดยเน๎นการ
เป็น   นักจัดการความรู๎และผู๎
อ านวยความสะดวกในการ
เรียนรู๎เพ่ือให๎ผู๎เรียนเกิดการ
เรียนรู๎ที่มีประสิทธิภาพอยําง

1) ผู๎บริหาร 
2) ข๎าราชการ 
3) ครูอาสา ฯ 
4) ครู กศน.
ต าบล 
5) ครู ศรช. 
6) ลูกจ๎าง 
ประจ า 
7) บรรณารักษ๑ 
8) พนักงาน
บริการ 

56 คน กศน.
อ าเภอ  
เมืองเลย 

วันที่ 1 
ตุลาคม 

2562 ถึง 
วันที่ 30
กันยายน 
2563 
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แท๎จริง 
3) พัฒนาครู กศน. และผู๎ที่
เ ก่ี ย ว ข๎ อ ง ใ ห๎ ส า ม า ร ถ
จัดรูปแบบการเรียนรู๎ได๎อยําง
มีคุณภาพโดยสํง เสริ มให๎ มี
ความรู๎ความสามารถในการ
จัดท าแผนการสอน การจัด
กระบวนการเรียนรู๎  การวัด
และประเมินผล และการวิจัย
เบื้องต๎น 
4)  สํ ง เ ส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า
ศักยภา พคณะกร รมกา ร 
กศน.ต าบล เพ่ือการมีสํวน
รํ ว มใ น กา รบ ริ ห า รก า ร
ด าเนินงานตามบทบาทภารกิจ
ของ  กศน.ต า บล  อยํ า ง มี
ประสิทธิภาพ 
5) พัฒนาศักยภาพบุคลากร ที่
รั บ ผิ ด ช อ บ ก า ร บ ริ ก า ร
การศึกษาและการเรียนรู๎ ให๎มี
ความรู๎ ความสามารถและมี
ความเป็น มืออา ชีพในกา ร
จัดบริการสํงเสริมการเรียนรู๎
ตลอดชีวิตของประชาชน 
6) เสริมสร๎างสัมพันธภา พ
ระหวํางบุคลากร รวมทั้งภาคี
เ ค รื อ ขํ า ย ทั้ ง ใ น แ ล ะ
ตํางประเทศในทุกระดับเพ่ือ
เพ่ิมประสิ ทธิ ภ าพในกา ร
ท างานรํวมกัน โดยจัดให๎มี
กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะ 
และเสริมสร๎างความสัมพันธ๑
ระหวํางบุคลากร และภาคี
เ ค รื อ ขํ า ย ใ น รู ป แ บ บ ที่
หลากหลายอยํางตํอเนื่อง 
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7. งบประมาณ 
แผนงาน : ยุทธศาสตร๑พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายในการจัด

การศึกษาต้ังแตํระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งบอุดหนุน รหัสงบประมาณ 2000233016500556  
แหลํงของเงิน 6311410 คําจัดการเรียนการสอน  จ านวนเงินทั้งสิ้น 100,000  บาท  (หนึ่งแสนบาทถ๎วน) 
 
8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานบุคลากร 
  

10. เครือข่าย 
 10.1  คลังจังหวัดเลย 
 10.2  ศึกษาธิการจังหวัดเลย 
 
11. โครงการท่ีเก่ียวข้อง 
 
12. ผลลัพธ์ (Outcome) 

บุคลากร กศน.อ าเภอเมืองเลย  ได๎รับการพัฒนาและเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยทุกด๎าน  

13. ดัชนีชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 
  13.1 ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 

1) จ านวนบุคลากรของหนํวยงานและสถานศึกษาได๎รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการ 
ปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

2) ความเหมาะสมของหลักสูตรการพัฒนา 
 

13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ๑ (Outcome)  
   1) บุคลากรที่สามารถน าความรู๎ไปใช๎หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต ร๎อยละ 80 

2).ความพึงพอใจที่อยูํในระดับ ดี ขึ้นไป ร๎อยละ 80 

 14. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
14.1 การประเมินผล โดยประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจ 

กิจกรรมหลัก 
ไตรมาสท่ี 1 

(ต.ค.-ธ.ค.62) 
ไตรมาสท่ี 2 

(ม.ค.-มี.ค.63) 
ไตรมาสท่ี 3 

(เม.ย-มิ.ย.63) 
ไตรมาสท่ี 4 

(ก.ค.-ก.ย.63) 
1) พัฒนาบุคลากรด๎านการจัดการเรียนการสอน 
2) พัฒนาบุคลากรด๎าน การเงิน บัญชี และพัสดุ 
3)พัฒนาบุคลากรด๎านการนิเทศ 
4) พัฒนาบุคลากรด๎านการจัดท าแผนงาน/
โครงการ 

-- 50,000 - 50,000 
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8.ตัวชี้วัดความส าเร็จ   
1.ร๎อยละของสถานศึกษาในสังกัดที่มีระบบ
ประกันคุณภาพภายในและมีการจัดท ารายงาน
การประเมินตนเอง 
2.ความพึงพอใจที่อยูํในระดับ ดี ขึ้นไป 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย 
(จ าแนกตามโครงการรวม) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 
 

 

1. หน่วยงาน         กศน.อ าเภอเมืองเลย 
 

7.เป้าหมาย 
ประเภท

กลํุมเปูาหมาย 
จ านวน หนํวย 

กศน.อ าเภอ 
 

1 แหํง 
 

รวมทั้งส้ิน 1 แหํง 

 

 

2. 2.สอดคล้อง  ยุทธศาสตร๑ : ข๎อท่ี 6         ขับเคล่ือนนโยบาย กศน.WOW :  6 
                  วาระการขับเคล่ือนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : E, I 
 
 3. ชื่องาน/โครงการ งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 4. วัตถุประสงค์ :เพ่ือ 
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ให๎ได๎มาตรฐาน เพ่ือพร๎อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก โดยพัฒนาบุคลากรให๎มี
ความร๎ู ความเข๎าใจ ตระหนักถึงความส าคัญของ
ระบบการประกันคุณภาพ และสามารถ
ด าเนินการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาได๎อยํางตํอเนื่องโดยใช๎การประเมิน
ภายในด๎วยตนเอง และจัดให๎มรีะบบสถานศึกษา
พ่ีเล้ียงเข๎าไปสนับสนุนอยํางใกล๎ชิด ส าหรับ
สถานศึกษาท่ียังไมไํด๎เข๎ารับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ให๎พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให๎
ได๎คุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ช่ือ-สกุล   
 1. นางปราณี  สุขปื้อ 
 2. นายนิพนธ๑  แก๎วสุฟอง 
              
โทรศัพท๑ 042-813090 
 

 

5. กิจกรรมหลัก 
1) พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาให๎ได๎มาตรฐาน  
2) อบรมพัฒนางานระบบประกันคุณภาพ
สถานศึกษากับบุคลากร 
3) พัฒนาบุคลากร 
   
 

9. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
กศน.อ าเภอเมืองเลย 

6. งบประมาณ 50,000 
 

งบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
    50,000 

รวมทั้งส้ิน     

 

 

กศน.-กผ-02/63 
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โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 
1. โครงการ  ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

2.  สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการด าเนินงาน  กศน.  
      ยุทธศาสตร๑ : ข๎อที่ 6 ยุทธศาสตร๑ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

                  ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW :  
6. ยุทธศาสตร๑ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

       วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) :  
Education  ยกระดับคุณภาพการศึกษาให๎ได๎มาตรฐานสากล 

  Integrity   สํงเสริมการใช๎หลักธรรมาภิบาล 

3. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2560  ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ให๎ ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ/เขต เป็นเปูาหมายในการจัด และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมํุงเน๎นให๎เกิดแกํผู๎เรียน/ผู๎รับบริการ รวมถึงผลผลิต และผลลัพธ๑ที่ เกิดขึ้นจาก
กระบวนการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีมาตรฐานการศึกษา เกิดความเทําเทียมทางการศึกษา และเป็นที่
ยอมรับตํอชุมชน สังคม และประชาชน  

ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ เมืองเลย ได๎ตระหนักถึง และเห็น
ความส าคัญในการน ามาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยไปสูํการปฏิบัติอยํ างเป็น
รูปธรรม ใช๎เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาเพ่ือความเป็นเอกภาพและมีมาตรฐานเดียวกันและเพ่ือใช๎เป็น
เครื่องมือสํงเสริม สนับสนุนให๎ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเข๎มแข็งและยั่งยืน ศูนย๑การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย จึงได๎จัดท า โครงการงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ขึ้น เพ่ือสร๎างความเข๎าใจมาตรฐานและตัวบํงชี้  รวมทั้งพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
 

4.วัตถุประสงค์ 
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให๎ได๎มาตรฐาน เพ่ือพร๎อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

โดยพัฒนาบุคลากรให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ ตระหนักถึงความส าคัญของระบบการประกันคุณภาพ และสามารถ
ด าเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาได๎อยํางตํอเนื่องโดยใช๎การประเมินภายในด๎วยตนเอง และจัดให๎มี
ระบบสถานศึกษาพ่ีเลี้ยงเข๎าไปสนับสนุนอยํางใกล๎ชิด ส าหรับสถานศึกษาที่ยังไมํได๎เข๎ารับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ให๎พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให๎ได๎คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด 

5.เป้าหมาย 
 5.1  เปูาหมายเชิงปริมาณ 
  บุคลากร กศน.อ าเภอเมืองเลย   จ านวน     56     คน 
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5.2  เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
 บุคลากรมีความรู๎ ความเข๎าใจ มาตรฐาน ตัวบํงชี้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยของศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ/เขต และสามารถพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน โดยใช๎มาตรฐาน ตัวบํงชี้เป็นเปูาหมายในการจัดการศึกษาเชิงคุณภาพ 

 
6. วิธีการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม วัตถุประสงค๑ กลุํมเปูาหมาย พ้ืนที่
ด าเนินการ 

   ระยะเวลา งบประมาณ 

1) พัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ
ภายใน
สถานศึกษาให๎ได๎
มาตรฐาน  
2) อบรมพัฒนา
งานระบบประกัน
คุณภาพ
สถานศึกษากับ
บุคลากร 
3) พัฒนา
บุคลากร 
 

พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษาให๎ได๎
มาตรฐาน เพ่ือพร๎อม
รับการประเมิน
คุณภาพภายนอก 
โดยพัฒนาบุคลากร
ให๎มีความรู๎ ความ
เข๎าใจ ตระหนักถึง
ความส าคัญของ
ระบบการประกัน
คุณภาพ และ
สามารถด าเนินการ
ประกันคุณภาพ
ภายในของ
สถานศึกษาได๎อยําง
ตํอเนื่องโดยใช๎การ
ประเมินภายในด๎วย
ตนเอง และจัดให๎มี
ระบบสถานศึกษาพ่ี
เลี้ยงเข๎าไปสนับสนุน
อยํางใกล๎ชิด ส าหรับ
สถานศึกษาที่ยัง
ไมํได๎เข๎ารับการ
ประเมินคุณภาพ
ภายนอก ให๎พัฒนา
คุณภาพการจัด
การศึกษาให๎ได๎
คุณภาพตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 

บุคลากร 
จ านวน  
 56 คน 

กศน.อ าเภอ 
เมืองเลย 

1 ตุลาคม 2562 
           - 
30 กันยายน 2563 

50,000 บาท 
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7. วงเงินงบประมาณ  
   แผนงาน : ยุทธศาสตร๑พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายในการ

จัดการศึกษาต้ังแตํระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งบอุดหนุน รหัสงบประมาณ 
2000233016500008  แหลํงของเงิน 6311410 คําจัดการเรียนการสอน จ านวนเงินทั้งสิ้น    50,000   บาท 

8. แผนการใช๎จํายงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.63) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.63) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.63) 

1) พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาให๎ได๎มาตรฐาน  
2) อบรมพัฒนางานระบบประกัน
คุณภาพสถานศึกษากับบุคลากร 
3) พัฒนาบุคลากร 

   50,000 

 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
     งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
 
10. เครือข่าย 
 - 
11.โครงการท่ีเก่ียวข้อง 

ทุกโครงการ/กิจกรรม ที่จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ของศูนย๑การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย 

12. ผลลัพธ์ (Outcome) 
ผู๎บริหารและบุคลากรมีความรู๎ ความเข๎าใจ มาตรฐาน ตัวบํงชี้การศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยของศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ และสามารถพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน โดยใสํมาตรฐาน ตัวบํงชี้เป็นเปูาหมายในการจัดการศึกษาเชิงคุณภาพ 

13. ดัชนีชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 
 13.1 ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 

       1)  สถานศึกษาในสังกัดที่มีระบบประกันคุณภาพภายในและมีการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
                2) ความพึงพอใจที่อยูํในระดับ ดี ขึ้นไป 

13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ๑ (Outcome)  
1) ผู๎บริหารและบุคลากรมีความรู๎ ความเข๎าใจ มาตรฐาน ตัวบํงชี้การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยของศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ และสามารถพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายใน โดยใสํมาตรฐาน ตัวบํงชี้เป็นเปูาหมายในการจัดการศึกษาเชิงคุณภาพ 

2)  ความพึงพอใจที่อยูํในระดับ ดี ขึ้นไป ร๎อยละ 80  
 

14. การติดตามและประเมินผล 
 แบบประเมินความพึงพอใจ  และผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 

(จ าแนกตามโครงการรวม) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

กศน.-กผ.-02 

1.หน่วยงาน     กศน.อ าเภอเมืองเลย 

 2.สอดคล้อง  ยุทธศาสตร๑ : ข๎อที่ 6 
                  ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW : 1,2,3,4,5 และ 6  
                  วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : I  
 

3. ชื่องาน/โครงการ งานนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
 

7.เป้าหมาย 

ประเภทกลํุมเปูาหมาย จ านวน หนํวย 

1) กศน.ต าบล 
2) ห๎องสมุดประชาชน 
3) บ๎านหนังสือชุมชน 

14 
2 

184 
 
 
 

แหํง 
แหํง 
แหํง 

 

รวมทั้งส้ิน 200 แหํง 

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ช่ือ-สกุล    
1. ข๎าราชการ 
2. ครูอาสาสมัครฯ 
โทรศัพท๑ 042-813090 

 
 

 

4. วัตถุประสงค์ :เพ่ือ 
1) สร๎างกลไกการก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมนิ และ
รายงานผลการด าเนินงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยให๎เช่ือมโยงกับหนวํยงาน 
สถานศึกษา และภาคีเครือขํายท้ังระบบ  
2) ให๎หนํวยงานและสถานศึกษาท่ีเก่ียวข๎องทุกระดับ 
พัฒนาระบบกลไกการก ากับ ติดตามและรายงานผลการ
น านโยบายสํูการปฏิบัติ ใ ห๎สามารถตอบสนองการ
ด าเนินงานตามนโยบายในแตํละเ ร่ืองไ ด๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
3)สํงเสริมการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
และส่ืออ่ืน ๆ  ท่ีเหมาะสม เพ่ือการก ากับ นิเทศ ติดตาม 
ประเมินผล และรายงานผลอยํางมีประสิทธิภาพ 
4)พัฒนากลไกการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีของหนํวยงาน 
สถานศึกษา เพ่ือการรายงานผลตามตัวช้ีวัดในค ารับรอง
การปฏิบัติราชการประจ าปีของส านักงาน กศน.ใ ห๎
ด าเนินไปอยํางมปีระสิทธิภาพ เป็นไปตามเกณฑ๑ วิธีการ 
และระยะเวลาท่ีก าหนด 
5) ให๎มีการเช่ือมโยงระบบการนิเทศในทุกระดับ ท้ัง
หนํวยงานภายในและภายนอกองค๑กร ต้ังแตํ จังหวัด 
อ าเภอ และต าบล เพ่ือความเป็นเอกภาพในการใช๎ข๎อมูล 
และการพัฒนางานการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย 
 

5. กิจกรรมหลัก 
1. ด าเนินการนิเทศ ติดตาม ประเมิน 
และรายงานผลอยํางเป็นระบบ 
2. อบรมพัฒนาระบบงานการนิเทศ 
ติดตามประเมิน และรายงานผล 
3. พัฒนาบุคลากร 
 

6. งบประมาณ  - 
 

งบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
     

รวมทั้งส้ิน     

 

 9. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
กศน.ต าบล    14  แหํง 
ห๎องสมุดประชาชน   2  แหํง 
บ๎านหนังสือชุมชน  184    แหํง  
 

8.ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
1.ร๎อยละของหนํวยงานและสถานศึกษา 
กศน. ท่ีสามารถด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรมตามบทบาทภารกิจท่ีรับผิดชอบได๎
ส าเร็จตามเปูาหมายท่ีก าหนดไว๎อยําง
โปรํงใส ตรวจสอบได๎ โดยใช๎ทรัพยากร
อยํางค๎ุมคํา/ตามแผนท่ีก าหนดไว๎ 
2.ความพึงพอใจท่ีอยํูในระดับ ดี ข้ึนไป 
 

กศน.-กผ-02 
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โครงการ  นิเทศ ก ากับ ติดตาม 

 
1. โครงการ  นิเทศ ก ากับ ติดตาม 
 

2. สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการด าเนินงาน กศน.  
        ยุทธศาสตร๑ : ข๎อที่ 6 ยุทธศาสตร๑ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
                  ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW : 1 พัฒนาครู กศน. และบุคลากรท่ีเก่ียวข๎องกับการจัดกิจกรรม
การศึกษาและเรียนร๎ู  2. พัฒนา กศน.ต าบลให๎มีบรรยากาศและสภาพแวดล๎อมท่ีเอ้ือตํอการเรียนร๎ู  3. สํงเสริมการจัดกิจกรรม
การเรียนร๎ูท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 4. เสริมสร๎างความรํวมมือกับภาคีเครือขําย 5. พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือ
ประโยชน๑ตํอการจัดการศึกษาและกลํุมเปูาหมาย และ 6. จัดต้ังศูนย๑การเรียนรู๎ส าหรับทุกชํวงวัย  
                  วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : Integrity  สํงเสริมการใช๎หลักธรรมาภิบาล  

3. หลักการและเหตุผล 
การนิเทศ ก ากับ ติดตามผลภายในของสถานศึกษา เป็นเครื่องมือการด าเนินงานการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสํวนหนึ่งที่สถานศึกษา ตองตระหนักและให๎ความส าคัญในการนิเทศ
ภายในของสถานศึกษาโดยมีการจัดท าแผนนิเทศและแตํงต้ังคณะกรรมการนิเทศติดตามงานทุกกิจกรรม มีการ
สรุปผลการนิเทศและน าผลการนิเทศ ขอเสนอแนะในการนิเทศไปแก๎ไขปรับปรุงพัฒนางานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อยํางตํอเนื่องและเป็นระบบ เพ่ือพัฒนาคุณภาพของบุคลากรและสามารถ
ตอบสนอกลมุ เปูาหมายงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในรูปแบบที่หลากหลายได๎ อยํางมี
ประสิทธิภาพ  ดังนั้นเพ่ือให๎การด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษา ให๎
มีคุณภาพเกิดประสิทธิผลและบรรลุตามวัตถุประสงค๑ของงานกิจกรรมตํางๆ ในพ้ืนที่ทุกโครงการ/กิจกรรมที่
ด าเนินการใน ปงบประมาณ 2563 ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย จึง
ด าเนินการจัดโครงการการนิเทศ ก ากับ ติดตามผลผลการจัดการศึกษาขึ้น 
 
4.วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือติดตามงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาโดยใช๎กระบวนการ 
นิเทศติดตามผลและน าผลการนิเทศไปพัฒนาปรับปรุงแกไขใหเ๎หมาะสมตามสภาพบริบทของแตํละพ้ืนที่ในปี
งบประมาณตํอๆไป 

2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพงานการศึกษาและให๎ค าปรึกษาค าแนะน าแกํบุคลากร กศน. ในการด าเนินงาน 
3. กศนต าบล/ห๎องสมุดประชาชน/บ๎านหนังสือชุมขน ไดรับการพัฒนาในการปรับปรุง  

5. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
   กศน.ต าบล                        14  แหํง 

 ห๎องสมุดประชาชน                2   แหํง 
 บ๎านหนังสือชุมชน              184  แหํง  

      รวมทั้งสิ้น                              200  แหํง 
 เชิงคุณภาพ 
  ผู๎รับบริการและผูเ๎รียนที่เขรํวมกิจกรรมงานการศึกษา กศน. มีความพึงพอใจและเห็นคุณคํา
ของการศึกษาและสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่คาดหวังตามวัตถุประสงค๑ที่วางแผนไว 
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และบุคลากรของสถานศึกษาไดรับการพัฒนาในการปรับปรุงแกไขการท างานมีขวัญก าลังใจในการด าเนินงาน 
กศน. กศนต าบล/ห๎องสมุดประชาชน/บ๎านหนังสือชุมขน ไดรับการพัฒนาในการปรับปรุง  
 
6.วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค๑ กลุํมเปูาหมาย 
เปูาหมาย 

 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 
ระยะเวลา 

งบ 
ประมาณ 

1. ด าเนินการนิเทศ 
ติดตาม ประเมิน และ
รายงานผลอยํางเป็น
ระบบ 
2. อบรมพัฒนา
ระบบงานการนิเทศ 
ติดตามประเมิน และ
รายงานผล 
3. พัฒนาบุคลากร 
 
 
 
 
 

1.ผูรับบริการและผูเรียน
ที่เขารวมกิจกรรมงาน
การศึกษากศน. มีความ
พึงพอใจและเห็นคุณคา
ของการศึกษาและ
สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาที่คาดหวัง
ตามวัตถุประสงคที่
วางแผนไว 
 2.บุคลากรของ
สถานศึกษาไดรับการ
พัฒนาในการปรับปรุง
แกไขการท างานและมี
ขวัญก าลังใจในการ 
ด าเนินงาน กศน. 
3.กศนต าบล/ห๎องสมุด
ประชาชน/บ๎านหนังสือ
ชุมขน ไดรับการพัฒนา
ในการปรับปรุง  

1) ส านักงาน 
กศน.จังหวัด 
2) กศน.อ าเภอ 
3) กศน.ต าบล 
4) ห๎องสมุด
ประชาชน 
5) ห๎องสมุด
ประชาชนเฉลิม
ราชกุมารี 
6) บ๎านหนังสือ
ชุมชน 
 
 

200 แหํง 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ าเภอ
เมืองเลย 
 

ต.ค. 2562 -
ก.ย.2563 

 
 
 
 
 
 
 
 

7.วงเงินงบประมาณท้ังโครงการ 
 แผนงาน : ยุทธศาสตร๑พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายในการ

จดัการศึกษาต้ังแตํระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งบอุดหนุน รหัสงบประมาณ 
2000233016500556  แหลํงของเงิน 6311410 คําจัดการเรียนการสอน จ านวนเงินทั้งสิ้น                   บาท 
 

8.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
กิจกรรมหลัก ไตรมาส 1 

ต.ค.-ธ.ค. 2562 
ไตรมาส 2 
ม.ค.-มี.ค. 
2563 

ไตรมาส 3 
เม.ย.-มิ.ย.  

2563 

ไตรมาส 4 
ก.ค.-ก.ย. 
2563 

1. ด าเนินการนิเทศ ติดตาม ประเมิน 
และรายงานผลอยํางเป็นระบบ 
2. อบรมพัฒนาระบบงานการนิเทศ 
ติดตามประเมิน และรายงานผล 
3. พัฒนาบุคลากร 
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9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 - งานนิเทศ 
 - ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย  
10.เครือข่าย 
 - องค๑การปกครองสํวนท๎องถิ่น 
 - ผู๎ใหญํบ๎าน/ก านัน 
 - คณะกรรมการสถานศึกษา 
 
11.โครงการท่ีเก่ียวข้อง 

ทุกโครงการที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 
12.ผลลัพธ์ 

การก ากับ ติดตามและรายงานผลการน านโยบายสูํการปฏิบัติ ให๎สามารถตอบสนองการด าเนินงานตาม
นโยบาย ในแตํละเรื่องได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 
13.ตังชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัดผลผลิต 
หนํวยงานและสถานศึกษา กศน. ที่สามารถด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามบทบาทภารกิจที่รับผิดชอบ

ได๎ส าเร็จตามเปูาหมายที่ก าหนดไว๎อยํางโปรํงใส ตรวจสอบได๎ โดยใช๎ทรัพยากรอยํางค๎ุมคํา/ตามแผนที่ก าหนดไว๎ 
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 

 ความพึงพอใจของผู๎เรียน ผู๎รับบริการ อยูํในระดับดี ร๎อยละ 80 
 
14. การติดตามประเมินโครงการ 

 - แบบรายงานการนิเทศ 
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                                           แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 

(จ าแนกตามโครงการรวม) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

                                       

 

กศน.-กผ.-02 

1.หน่วยงาน         กศน.อ าเภอเมืองเลย 

 

 

2.สอดคล้อง  ยุทธศาสตร๑ : ข๎อที่ 6 
                  ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW : 1,2,3,4,5 และ 6  
                  วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : I  
 

3. ชื่องาน/โครงการ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 

7.เป้าหมาย 

ประเภทกลํุมเปูาหมาย จ านวน หนํวย 

1) กศน.อ าเภอ และ  
กศน.ต าบล 
3) ห๎องสมุดประชาชน 
4) บ๎านหนังสือชุมชน 
 
 

1 
 

2 
184 

 
 
 

แหํง 
แหํง 
แหํง 
แหํง 

 

รวมทั้งส้ิน 187 แหํง 

 

 

4. วัตถุประสงค์ :เพ่ือ 
1) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
งบประมาณ โดยพัฒนาระบบการก ากับ ควบคุม 
และเรํงรัดการเบิกจํายงบประมาณให๎เป็นตาม
เปูาหมายที่ก าหนดไว๎ 
2) พัฒนาระบบฐานข๎อมูลให๎มีความครบถ๎วน 
ถูกต๎อง ทันสมัย และเชื่อมโยงกันทั่วประเทศ
อยํางเป็นระบบเพ่ือให๎หนํวยงานและสถานศึกษา
ในสังกัดสามารถน าไปใช๎เป็นเครื่องมือส าคัญใน
การบริหาร การวางแผน การปฏิบัติงาน การ
ติดตามประเมินผล และการน าผลมาพัฒนาการ
ด าเนินงานอยํางตํอเนื่อง ตามวงจรคุณภาพเดมม่ิง 
(PDCA) รวมทั้งจัดบริการการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอยํางมีประสิทธิภาพ 
3) พัฒนาระบบฐานข๎อมูลรวมของนักศึกษา 
กศน.ให๎มีความครบถ๎วน ถูกต๎อง ทันสมัย และ
เชื่อมโยงกันทั่วประเทศ สามารถสืบค๎นและสอบ
ทานได๎ทันความต๎องการเพ่ือประโยชน๑ในการจัด
การศึกษาให๎กับผู๎เรียนและการบริหารจัดการ
อยํางมีประสิทธิภาพ 
 

5. กิจกรรมหลัก 
1)พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
งบประมาณ 
2) พัฒนาระบบฐานข๎อมูลเพ่ือการ
บริหารจัดการ 
3) ประสานขอใช๎สถานท่ีโรงเรียนยุบ
รวมขอใช๎พ้ืนท่ีเพ่ือต้ังศูนย๑การเรียนร๎ู
ส าหรับทุกชํวงวัย กศน. 
 

6. งบประมาณ  - 
 

งบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
     

รวมทั้งส้ิน     

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
              1. ข๎าราชการ 

2. ครูอาสาสมัครฯ 
 3. ครู กศน.ต าบล 
 4. ครู ศรช. 
โทรศัพท๑ 042-813090 

 
 

 

9. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
 อ าเภอเมืองเลย 

8.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
1.จ านวนระบบฐานข๎อมูลด๎านการศึกษา
ของประชาชนอ าเภอเมืองเลยท่ีได๎รับการ
พัฒนาให๎ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 
2.ฐานข๎อมูลด๎านการบริหารของกศน.
อ าเภอเมืองเลย ได๎รับการพัฒนาให๎
ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 
3.ความพึงพอใจท่ีอยํูในระดับ ดี ข้ึนไป 

 

กศน.-กผ-02/63 

กศน.-กผ.-02 กศน.-กผ.-02 กศน.-กผ.-02 กศน.-กผ.-02 
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โครงการ พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 
1.ชื่อโครงการ พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 

2. สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการด าเนินงาน กศน.  
        ยุทธศาสตร๑ : ข๎อที่ 6 ยุทธศาสตร๑ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
                  ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW : 1 พัฒนาครู กศน. และบุคลากรท่ีเก่ียวข๎องกับการจัดกิจกรรม
การศึกษาและเรียนร๎ู  2. พัฒนา กศน.ต าบลให๎มีบรรยากาศและสภาพแวดล๎อมท่ีเอ้ือตํอการเรียนร๎ู  3. สํงเสริมการจัดกิจกรรม
การเรียนร๎ูท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 4. เสริมสร๎างความรํวมมือกับภาคีเครือขําย 5. พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือ
ประโยชน๑ตํอการจัดการศึกษาและกลํุมเปูาหมาย และ 6. จัดต้ังศูนย๑การเรียนรู๎ส าหรับทุกชํวงวัย  
                  วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : Integrity  สํงเสริมการใช๎หลักธรรมาภิบาล  
 
3. หลักการเหตุผล  

ตามพระราชบัญญัติสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  พ.ศ.2551 และตาม
นโยบายส านักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ 2563 การจัดและ
สํงเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ เพ่ือยกระดับการศึกษา สมรรถนะ
ในการเรียนรู๎และการแก๎ปัญหา พัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิตและสังคม และเตรียมความพร๎อมในการเข๎าสูํ
ประชาคมอาเซียน ของประชาชนอยํางทั่วถึงและเทําเทียม  สํงเสริมและสนับสนุนการมีสํวนรํวมในการ
ด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของภาคีเครือขํายทั้งในและตํางประเทศ โดยเฉพาะ
อยํางยิ่งในกลุํมประเทศอาเซียนเพ่ือผนึกก าลังในการพัฒนาคุณภาพของประชากร  พัฒนาสื่อและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา และสํงเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อส ารมาใช๎ให๎เกิดประสิทธิภาพในการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการพัฒนาทักษะการเรียนรู๎ เพ่ือให๎รู๎ เทําทันสื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํงเสริมกระบวนการเรียนรู๎ตลอดชีวิตของชุมชน โดยการพัฒนาศักยภาพ
การเรียนรู๎ของคนในชุมชน สํงเสริมบทบาทของภูมิปัญญาท๎องถิ่นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎และศูนย๑การ
เรียนในรูปแบบตําง ๆ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการให๎สามารถด าเนินงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือสํงเสริมการศึกษาตลอดชีวิตได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ โดยพัฒนาระบบการก ากับ ควบคุม และเรํงรัด
การเบิกจํายงบประมาณให๎เป็นตามเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ 
 2. เพ่ือพัฒนาระบบฐานข๎อมูลให๎มีความครบถ๎วน ถูกต๎อง ทันสมัย และเชื่อมโยงกันทั่วประเทศอยํางเป็น
ระบบเพ่ือให๎หนํวยงานและสถานศึกษาในสังกัดสามารถน าไปใช๎เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหาร การวางแผน การ
ปฏิบัติงาน การติดตามประเมินผล และการน าผลมาพัฒนาการด าเนินงานอยํางตํอเนื่อง ตามวงจรคุณภาพเดมม่ิง 
(PDCA) รวมทั้งจัดบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอยํางมีประสิทธิภาพ 
 3. เพ่ือพัฒนาระบบฐานข๎อมูลรวมของนักศึกษา กศน.ให๎มีความครบถ๎วน ถูกต๎อง ทันสมัย และเชื่อมโยง
กันทั่วประเทศ สามารถสืบค๎นและสอบทานได๎ทันความต๎องการเพ่ือประโยชน๑ในการจัดการศึกษาให๎กับผู๎เรียนและ
การบริหารจัดการอยํางมีประสิทธิภาพ 
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5. เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ 
- บุคลากร  กศน.อ าเภอเมืองเลย              จ านวน   56   คน   

เชิงคุณภาพ 
 - บุคลากร กศน.อ าเภอ    ร๎อยละ 80  มีความรู๎ ความเข๎าใจในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

และมีการบริหารจัดการสถานศึกษาได๎อยํางมีคุณภาพและผํานเกณฑ๑มาตรฐานตามที่ก าหนด 
 

6.วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค๑ 
กลุํมเปูาห

มาย 

 
เปูาหมาย 

 

พ้ืนที่
ด าเนินการ 

ระยะเวลา 
งบ 

ประมาณ 

1)พัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ
งบประมาณ 
2) พัฒนาระบบ
ฐานข๎อมูลเพ่ือการ
บริหารจัดการ 
3) ประสานขอใช๎
สถานท่ีโรงเรียนยุบ
รวมขอใช๎พ้ืนท่ีเพ่ือ
ต้ังศูนย๑การเรียนร๎ู
ส าหรับทุกชํวงวัย 
กศน. 
 

1) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการ
งบประมาณ โดยพัฒนาระบบการก ากับ 
ควบคุม และเรํงรัดการเบิกจาํย
งบประมาณให๎เป็นตามเปูาหมายท่ี
ก าหนดไว๎ 
2) พัฒนาระบบฐานข๎อมลูให๎มีความ
ครบถ๎วน ถูกต๎อง ทันสมัย และเช่ือมโยง
กันท่ัวประเทศอยํางเป็นระบบเพ่ือให๎
หนํวยงานและสถานศึกษาในสังกัด
สามารถน าไปใช๎เป็นเคร่ืองมือส าคัญใน
การบริหาร การวางแผน การปฏิบัติงาน 
การติดตามประเมินผล และการน าผลมา
พัฒนาการด าเนินงานอยํางตํอเนื่อง ตาม
วงจรคุณภาพ 
เดมมิ่ง (PDCA) รวมท้ังจัดบริการ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอยํางมีประสิทธิภาพ 
3) พัฒนาระบบฐานข๎อมูลรวมของ
นักศึกษา กศน.ใ ห๎มีความครบถ๎วน 
ถูกต๎อง ทันสมัย และเช่ือมโยงกันท่ัว
ประเทศ สามารถสืบค๎นและสอบทานได๎
ทันความต๎องการเพ่ือประโยชน๑ในการ
จัดการศึกษาให๎กับผ๎ูเ รียนและการ
บริหารจัดการอยํางมีประสิทธิภาพ 

บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 
กศน.
อ าเภอ 

 56 คน กศน.
อ าเภอ 
เมืองเลย 

1 ต.ค. 
2562- 30 
ก.ย. 2563 

 

 

7. วงเงินงบประมาณท้ังโครงการ  
แผนงาน : ยุทธศาสตร๑พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายในการจัด

การศึกษาต้ังแตํระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งบอุดหนุน รหัสงบประมาณ 2000233016500556  
แหลํงของเงิน 6311410 คําจัดการเรียนการสอน  
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8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.62) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค.63) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย.63) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย.63) 

1)พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการงบประมาณ 
2) พัฒนาระบบฐานข๎อมูลเพ่ือการ
บริหารจัดการ 
3) ประสานขอใช๎สถานที่โรงเรียน
ยุบรวมขอใช๎พ้ืนที่เพ่ือต้ังศูนย๑การ
เรียนรู๎ส าหรับทุกชํวงวัย กศน. 

- - - - 

 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย 

10. เครือข่าย 
1.  องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในอ าเภอเมืองเลย 
3.  สํวนราชการอ่ืนในพ้ืนที่ 
 

11. โครงการท่ีเก่ียวข้อง 
ทุกโครงการที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

12. ผลลัพธ์ (Outcome) 
  -   บุคลากร กศน.อ าเภอเมืองเลย ร๎อยละ 80  มีความรู๎ ความเข๎าใจในการบริหารจัดการสถานศึกษา  
และมีการบริหารจัดการสถานศึกษาได๎อยํางมีคุณภาพ  

13. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 

   13.1  ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 
   - บุคลากร กศน.อ าเภอเมืองเลย ร๎อยละ 80  มีความรู๎ ความเข๎าใจในการบริหารจัดการ

สถานศึกษา  
  

  13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ๑(Outcome) 
                  - กศน.อ าเภอเมืองเลย บริหารจัดการสถานศึกษาได๎อยํางมีคุณภาพ  
 
14. การติดตามประเมินผลโครงการ 
      1. การสังเกต 
 2. การสัมภาษณ๑ 
 3. ตอบแบบสอบถาม 
 4. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
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                                           แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 

(จ าแนกตามโครงการรวม) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

กศน.-กผ.-02 

1.หน่วยงาน         กศน.อ าเภอเมืองเลย 

 

 

2.สอดคล้อง ยุทธศาสตร๑ท่ี 1 ข๎อ 1.1 ,ยุทธศาสตร๑ท่ี 2 ข๎อ 2.1 และ 2.3 ,ยุทธศาสตร๑ท่ี 3 ข๎อ 3.5 ,3.6 และ3.7 ,ยุทธศาสตร๑ท่ี 4 ข๎อ 4.4  
   นโยบายขับเคล่ือน กศน. สํู กศน. WOW ข๎อท่ี 3.3 ข๎อท่ี 5.1และ 5.2  วาระการขับเคล่ือนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) T,I,L,O,E 

3. ชื่องาน/โครงการ ศูนย๑ฝึกอาชีพชุมชน 
 

7.เปูาหมาย 
ประเภทกลํุมเปูาหมาย จ านวน หนํวย 

ประชาชนชนวัยแรงงาน ใน 14  
ต าบล ของ อ.เมืองเลย 
1. ศูนย๑ฝึกอาชีพชุมชน 1 อ าเภอ 
1 อาชีพ  
 2. ศูนย๑ฝึกอาชีพชุมชน กลํุม
สนใจ ไมํเกิน 30 ช่ัวโมง  
3. ศูนย๑ฝึกอาชีพชุมชน ช้ันเรียน
วิชาชีพ 31 ช่ัวโมง ข้ึนไป 

 
 

58 
478 
372  

 
 

คน 
 

คน 
 
 

คน 
รวมทั้งส้ิน 908 คน 

 

 

4. วัตถุประสงค์ :เพ่ือ 

1. เพ่ือจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท า 
ให๎กับประชาชนวัยแรงงาน ในพ้ืนท่ี 14 
ต าบล ของอ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 
2. เพ่ือให๎ประชาชนผ๎ูท่ีผํานการอบรม มี
ความร๎ู ความ สามารถ และทักษะในการ
ประกอบอาชีพ ตามวัตถุประสงค๑ของ
หลักสูตร 
3. เพ่ือให๎ของประชาชนผ๎ูผํานการอบรม น า
ความร๎ูไปใช๎ในการลดรายจําย หรือเพ่ิม
รายได๎ หรือประกอบอาชีพ หรือพัฒนาตํอ
ยอดอาชีพ หรือการเพ่ิมมูลคําของสินค๎า 
หรือบริการ 
4. เพ่ือให๎มีตัวอยํางท่ีดี หรือต๎นแบบในการ
น าความร๎ูไปใช๎ 
 

5. กิจกรรมหลัก 
จัดอบรมให๎ประชาชน ท้ัง 14 ต าบล 
ในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอเมืองเลย 
1. ศูนย๑ฝึกอาชีพชุมชน  1 อ าเภอ 1 
อาชีพ  
 2. ศูนย๑ฝึกอาชีพชุมชน กลํุมสนใจ  
ไมํเกิน 30 ช่ัวโมง  
3. ศูนย๑ฝึกอาชีพชุมชน ช้ันเรียน
วิชาชีพ 31 ช่ัวโมง ข้ึนไป 
 

6. งบประมาณ 
งบรายจํายอ่ืน  จ านวน   721,600  บาท 

รวมทั้งส้ิน     จ านวน    721,600  บาท 
งบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
1. 1 อ าเภอ 1 อาชีพ  
2. กลํุมสนใจ     ไมํเกิน 30 ช่ัวโมง  
3. ช้ันเรียนวิชาชีพ 31 ช่ัวโมง ขึ้นไป 

- 
- 
- 

26,100 
167,300 
167,400 

26,100 
167,300 
167,400 

- 
- 
- 

รวมทั้งส้ิน  360,800 

 

360,800 

 

 

 
 

10. ผู้รับผิดชอบ 
           1.งานการศึกษาตํอเนื่อง 
            2. ครูอาสาสมัครฯ 
            3. ครู กศน.ต าบล 
            4. ครู ศรช. 
โทรศัพท๑ 042-813090 

 
 

 

9. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
 กศน.ต าบล 10 แหํง 
ในอ าเภอเมืองเลย 

8.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
1.ตัวช้ีวัดผลผลิต(Output)     
 1.1 จัดอบรมให๎ระชาชน ครบทั้ง 14 ต าบล ในเขตอ าเภอเมืองเลย  
 1.2 ประชาชนเข๎ารับการฝึกอบรม ศูนย๑ฝึกอาชีพชุมชน 1 อ าเภอ 1อาชีพ ไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 80 ของเปูาหมาย                
 1.3 ประชาชนเข๎ารับการอบรม ศูนย๑ฝึกอาชีพชุมชน กลํุมสนใจ ไมํเกิน30 ช.ม. ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 ของเปูามาย 
 1.4 ประชาชนเข๎ารับการอบรม ศูนย๑ฝึกอาชีพชุมชน ช้ันเรียนวิชาชีพ 31 ช.ม. ขึ้นไป ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 ของเปูาหมาย 
2. ตัวช้ีวัดผลลัพธ๑(Outcome)       
  2.1 จ านวนประชาชนผ๎ูเข๎าอบรมเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ 
  2.2 ประชาชนผ๎ูผํานการอบรม มีความร๎ู ความสามารถ ตามวัตถุประสงค๑ของหลักสูตร  
  2.3 ประชาชนผ๎ูผํานการอบรม น าความร๎ูไปใช๎ในการลดรายจําย หรือเพ่ิมรายได๎ หรือประกอบอาชีพ หรือพัฒนาตํอยอด
อาชีพ หรือการเพ่ิมมูลคําของสินค๎า หรือบริการ 
  2.4 มีตัวอยํางที่ดี หรือต๎นแบบในการน าความร๎ูไปใช๎ 

  2.5 ความพึงพอใจที่อยูํในระดับดีขึ้นไป 
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โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 

 

1.  โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 

2.  ความสอดคล้อง 
      2.1 สอดคล๎องกับนโยบายและจุดเน๎นการด าเนินงานส านักงาน กศน.ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
นโยบายเรํงดํวนเพ่ือรํวมขับเคลื่อนยุทธศาสตร๑การพัฒนาประเทศ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร๑ที่ 1 ยุทธศาสตร๑ด๎านความม่ันคง ข๎อที่ 1.1 พัฒนาและเสริมสร๎างความจงรักภักดีตํอ
สถาบันหลักของชาติ   
 ยุทธศาสตร๑ที่ 2 ยุทธศาสตร๑ด๎านการสร๎างความสามารถในการแขํงขัน ข๎อที่ 2.1 เรํงปรับปรุงหลักสูตร
การจัดการศึกษาอาชีพ กศน. เพ่ือยกระดับทักษะด๎านอาชีพของประชาชน ให๎เป็นที่รองรับอุตสาหกรรม
เปูาหมายของประเทศ และข๎อที่ 2.3 พัฒนาและสํงเสริมประชาชนเพ่ือตํอยอดการผลิตและจ าหนํายสินค๎าและ
ผลิตภัณฑ๑ออนไลน๑ 
 ยุทธศาสตร๑ที่ 3 ยุทธศาสตร๑ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย๑ ข๎อที่ 3 .5 พัฒนา
นวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือประโยชน๑ตํอการจัดการศึกษาและกลุํมเปูาหมาย ,ข๎อที่  3 .6 พัฒนาศักยภาพคน
ด๎านทักษะและความเข๎าใจในการใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล และข๎อที่ 3 .7  พัฒนาทักษะภาษาตํางประเทศเพ่ือการ
สื่อสารของประชาชนในรูปแบบตําง ๆ อยํางเป็นรูปธรรม 
 ยุทธศาสตร๑ที่ 4 ยุทธศาสตร๑ด๎านการสร๎างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ข๎อที่ 4.4 พัฒนา
หลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพระยะสั้น   
    2.2 สอดคล๎องกับแนวทางการด าเนินงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของรัฐมนตรีชํวย    วํา
การกระทรวงศึกษาธิการ 
     ข๎อที่ 3 สํงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ (Good Activities)        3.1) 
ปรับหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพ กศน. 3.2) การพัฒนาการจัดการศึกษาออนไลน๑  
 ข๎อที่ 5 พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา เพ่ือประโยชน๑ตํอการจัดการศึกษาและกลุํมเปูาหมาย (Good 
Innovation) 5.1) จัดต้ังศูนย๑ให๎ค าปรึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ๑ กศน. 5.2) การพัฒนาผลิตภัณฑ๑ กศน. 5.3) 
พัฒนาหน๎าเว็บไซต๑และสารสนเทศของ กศน.  
     2.3 สอดคล๎องกับวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0)  T,I,L,O,E,In  
         Tourism and Sports ยกระดับแหลํงทํองเที่ยวให๎ได๎มาตรฐานสร๎างมูลคําผลิตภัณฑ๑และบริการด๎าน
การทํองเที่ยว , Investment and Trade เพ่ิมศักยภาพและความสามารถในการแขํงขันของผู๎ประกอบการค๎า 
การบริการ และการผลิต การสํงเสริม SMEs/ Start up วิสาหกิจชุมชน สถาบันสหกรณ๑ กลุํมอาชีพตําง ๆ , 
Loei for All  ยกระดับคุณภาพชีวิต สร๎างศักยภาพคนและชุมชนให๎เข๎มแข็ง ปรับปรุงและพัฒนาบริการภาครัฐ
มํุงสูํความเป็นสากล โดยการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวนตามแนวทางประชารัฐ การพัฒนาเพ่ือเสริมสร๎างความ
ม่ันคง การลดความเหลื่อมล้ า สํงเสริมคามเสมอภาคทางสังคมและความเทําเทียมทางเพศ การขจัดความ
ยากจน สร๎างงาน สร๎างอาชีพ สร๎างรายได๎ , Open Town to arts and Culture  เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย๑และท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภาษาพ้ืนถิ่นให๎มีการรักษา สืบทอดและพัฒนาอยําง
ยั่งยืน สร๎างจิตส านึก คํานิยม และวิถีชีวิตที่ดีงามในสังคม สํงเสริมตํอยอดทุนทางศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น เพ่ือสร๎างมูลคําทางเศรษฐกิจ สํงเสริมความสัมพันธ๑ทางวัฒนธรรมกับประเทศเพ่ือนบ๎าน 
เพ่ือน าเลยไปสูํสากล , Education ยกระดับคุณภาพการศึกษาให๎ได๎มาตรฐานสากล สํงเสริมการเรียนรู๎และ
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ทักษะวิชาชีพตลอดชีวิต จัดการเรียนรู๎อยํางมีเปูาหมายเพ่ือสํวนรวม เน๎นการน าความรู๎ไปสูํการปฏิบัติ สามารถ
ใช๎ความรู๎สร๎างนวัตกรรม เป็นพลเมืองที่ดีและพัฒนาทักษะชีวิตสูํงานอาชีพ , 
       2.4  สอดคล๎องกับมาตรฐานการศึกษาของศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ
เมืองเลย  
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู๎เรียน/ผู๎รับบริการ ตัวบํงชี้ที่ 1.4 ผู๎เรียนหรือผู๎เข๎ารับการอบรม มีความรู๎ 
ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพ 
 มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษา/การให๎บริการ ตัวบํงชี้ที่ 2.5 คุณภาพวิทยากรการศึกษา
ตํอเนื่อง ,มาตรฐานที่ 2.6 คุณภาพของหลักสูตรและการสื่อสารการศึกษาตํอเนื่อง และตัวบํงชี้ที่ 2.7 คุณภาพ
การจัดกระบวนการเรียนรู๎การศึกษาตํอเนื่อง 
   
3.  หลักการและเหตุผล 
              จากสถานการณ๑เศรษฐกิจและความเหลื่อมล้ าที่มีอยูํในสังคมปัจจุบัน แสดงถึงฐานเศรษฐกิจของ
ประเทศที่ยังไมํเข๎มแข็งประชาชนระดับฐานรากยังมีรายได๎น๎อย สํวนใหญํมีอาชีพภาคการเกษตร จึงไมํมีโอกาส
ที่จะเติบโตเป็นชนชั้นกลาง การขาดโอกาสและความรู๎เก่ียวกับทักษะด๎านอาชีพท าให๎เกิดปัญหาในการประกอบ
อาชีพ เพ่ือสร๎างรายได๎จากผลผลิตของตนเอง จากสภาวะการดังกลําว รัฐบาลจึงได๎ให๎ความส าคัญตํอการ
พัฒนาประเทศด๎านเศรษฐกิจพ้ืนฐานของประชาชนกลุํมดังกลําว โดยพยายามที่จะสํงเสริมอาชีพเพ่ือสร๎างงาน
และผลผลิตที่มีคุณภาพให๎แกํประชาชนอยํางทั่วถึงและทุกระดับชั้น ซ่ึงการพัฒนาประเทศจะต๎องพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย๑ของประเทศ ดังนั้น การจัดการศึกษาจึงเป็นปัจจัยส าคัญอันจะน าไปสูํการบรรลุเปูาหมายใน
การพัฒนาประเทศอยํางมีคุณภาพและยั่งยืน เพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร๑ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579) ด๎าน
การสร๎างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคมเพ่ือเรํงกระจายโอกาสการพัฒนาให๎ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ า
ไปสูํสังคมเสมอภาคและเป็นธรรม ส านักงาน กศน. ซ่ึงเป็นหนํวยงานทางการศึกษาที่มีสถานศึกษาต้ังอยูํใน
ระดับอ าเภอ/เขต จ านวน 928 แหํง และ กศน.ต าบล จ านวน 7 ,424 แหํง ได๎ขับเคลื่อนโครงการศูนย๑ฝึกอาชีพ
ชุมชน เพ่ือพัฒนาความรู๎และฝึกอาชีพแกํประชาชน โดยการจัดกิจกรรมฝึกอาชีพภายใต๎ 5 หลักสูตรกลุํมอาชีพ 
ได๎แกํ 1) หลักสูตรกลุํมอาชีพด๎านเกษตรกรรม 2) หลักสูตรอาชีพด๎านอุตสาหกรรม 3) หลักสูตรกลุํมอาชีพด๎าน
พานิชย กรรมและบริการ 4)หลัก สูตรกลุํมอาชีพด๎านความคิดสร๎างสรรค๑ และ 5) หลักสูตรกลุํมอาชีพเฉพาะ
ทาง ที่สอดคล๎องกับศักยภาพ 5 ด๎าน ได๎แกํ 1) ศักยภาพด๎านทรัพยากรธรรมชาติ 2) ศักยภาพด๎านภูมิอากาศ 
3) ศักยภาพด๎านภูมิประเทศ 4) ศักยภาพด๎านศิลป วัฒนธรรมและประเพณี และ 5) ศักยภาพด๎านทรัพยากร
มนุษย๑ ที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จ รูปแบบการด าเนินงานการจัดการเรียนการสอนตามระเบียบวําด๎วยการจัด
การศึกษาตํอเนื่อง ดังนี้ 1) รูปแบบกลุํมสนใจ ไมํเกิน 30 ชั่วโมง เป็นผู๎ที่ได๎รับความรู๎เบื้องต๎นสามารถน าความรู๎ 
ที่ได๎รับไปพัฒนาตนเอง และพัฒนาอาชีพเดิม สร๎างอาชีพเสริมและสามารถน าไปประกอบอาชีพเบื้อ งต๎นได๎จริง 
2) รูปแบบชั้นเรียน 31 ชั่วโมง ขึ้นไป เป็นผู๎ได๎รับความรู๎ความช านาญสามารถน า  ความรู๎ที่ได๎รับไปประกอบ
อาชีพ สร๎างอาชีพเพ่ิมรายได๎ก๎าวเข๎าสูํงานอาชีพที่สอดคล๎องกับความต๎องการของ ตลาดแรงงาน การผลิตเพ่ือ
การจ าหนํายและเพ่ือการบริโภคก๎าวเข๎าสูํงานอาชีพที่สอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎เรียน/ผู๎เข๎ารับการฝึกอบ 
ผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมสามารถน าความรู๎ ทักษะและประสบการณ๑การเรียนรู๎ตําง ๆ ไปใช๎ในการประกอบอาชีพที่
เป็นการเข๎าสูํอาชีพ สร๎างงานสร๎างรายได๎หรือพัฒนาอาชีพหรือตํอยอดอาชีพเดิม โดยมํุงหวังให๎ประชาชนที่เข๎า
รับการฝึกอาชีพสามารถน าความรู๎ไปใช๎ประกอบอาชีพได๎ มีการพัฒนาตํอยอดผลิตภัณฑ๑บริการ ให๎มีคุณภาพ
เป็นการสร๎างมูลคําเพ่ิม มีสํงเสริมการขายและขยายชํองทางการจ าหนํายสินค๎าไปยังผู๎บริโภคที่หลากหลาย  
ภายใต๎ Brand กศน. ในอนาคต  
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ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย เป็นสถานศึกษา ได๎ขับเคลื่อน
โครงการศูนย๑ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาความรู๎และฝึกอาชีพแกํประชาชน จึงได๎จัดท าโครงการศูนย๑ฝึกอาชีพชุมชน
ขึ้น   

 
4.  วัตถุประสงค๑ 
 4.1 เพ่ือจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท า ให๎กับประชาชนวัยแรงงาน ในพ้ืนที่ 14 ต าบล ของ
อ าเภอเมืองเลยจังหวัดเลย 

4.2 เพ่ือให๎ประชาชนผู๎ที่ผํานการอบรม มีความรู๎ ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพ ตาม
วัตถุประสงค๑ของหลักสูตร 
 4.3 เพ่ือให๎ของประชาชนผู๎ผํานการอบรม น าความรู๎ไปใช๎ในการลดรายจําย หรือเพ่ิมรายได๎ หรือ
ประกอบอาชีพ หรือพัฒนาตํอยอดอาชีพ หรือการเพ่ิมมูลคําของสินค๎า หรือบริการ 
 4.4 เพ่ือให๎มีตัวอยํางที่ดี หรือต๎นแบบในการน าความรู๎ไปใช๎  
 
5.  เปูาหมายการด าเนินงาน 
    5.1 เปูาหมายเชิงปริมาณ 
               จัดอบรมให๎ประชาชนวัยแรงงาน ในพ้ืนที่ 10 ต าบล ของอ าเภอเมืองเลยจ านวน 745 คน ดังนี้ 

5.1.1 ศูนย๑ฝึกอาชีพชุมชน  1 อ าเภอ 1 อาชีพ  จ านวน 58 คน  
5.1.2 ศูนย๑ฝึกอาชีพชุมชน กลุํมสนใจ ไมํเกิน 30 ชั่วโมง จ านวน 478 คน  

 5.1.3 ศูนย๑ฝึกอาชีพชุมชน ชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ชั่วโมง ขึ้นไป จ านวน 372 คน 
    5.2 เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
          5.2.1 ร๎อยละ 80 ของประชาชนผู๎ที่ผํานการอบรม มีความรู๎ ความสามารถ และทักษะในการประกอบ
อาชีพ ตามวัตถุประสงค๑ของหลักสูตร 
 5.2.2 ร๎อยละ 80 ของประชาชนผู๎ผํานการอบรม น าความรู๎ไปใช๎ในการลดรายจําย หรือเพ่ิมรายได๎ 
หรือประกอบอาชีพ หรือพัฒนาตํอยอดอาชีพ หรือการเพ่ิมมูลคําของสินค๎า หรือบริการ 
  
6. วิธีด าเนินงาน 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่ม 
เป้าหมาย 

เป้า 
หมาย 

พ้ืนที่
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ 

จัดอบรมให๎ประชาชน 
ท้ัง 14 ต าบล ในเขต
พ้ืนท่ีอ าเภอเมืองเลย 
1. ศูนย๑ฝึกอาชีพ
ชุมชน  1 อ าเภอ  
1 อาชีพ 
2. ศูนย๑ฝึกอาชีพ
ชุมชน กลํุมสนใจ    
ไมํเกิน 30 ช่ัวโมง  
3. ศูนย๑ฝึกอาชีพ
ชุมชน ช้ันเรียน
วิชาชีพ 31 ช่ัวโมง  
ข้ึนไป  

1. เพ่ือจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือ
การมีงานท า ให๎กับประชาชนวัย
แรงงาน ในพ้ืนท่ี 14 ต าบล ของ
อ าเภอเมืองเลย 
2. เพ่ือให๎ประชาชน ผ๎ูท่ีผํานการ
อบรม มีความร๎ู ความ สามารถ 
และทักษะในการประกอบอาชีพ
ตามวัตถุประสงค๑ของหลักสูตร 
3. เพ่ือให๎ของประชาชนผ๎ูผําน
การอบรม น าความร๎ูไปใช๎ในการ
ลดรายจํายหรือเพ่ิมรายได๎ หรือ
ประกอบอาชีพหรือพัฒนา ตํอ
ยอดอาชีพ หรือการเพ่ิมมูลคํา

ประชา  
ชนชน   
วัยแรงงาน 
ในพ้ืนท่ี 10 
ต าบล ของ
อ าเภอ 
เมืองเลย 
จังหวัดเลย 

 
 
 
65 คน 
 
 
380 คน 
 
 
300 คน 
 
 

14 ต าบลใน
เขตพ้ืนท่ี
อ าเภอ 
เมืองเลย 
จังหวัดเลย 

ไตรมาสท่ี  
2,3 

 
 
 

 52,200.- 
 
 

334,600.- 
 
 

334,800.- 
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กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่ม 
เป้าหมาย 

เป้า 
หมาย 

พ้ืนที่
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ 

ของสินค๎าหรือบริการ 
4. เพ่ือให๎มีตัวอยํางท่ีดี หรือ
ต๎นแบบในการน าความร๎ูไปใช๎  

 
7.  วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 
 เบิกจํายจากงบแผนงาน : ยุทธศาสตร๑พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน โครงการขับเคลื่อนการพัฒนา
การศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรมสํงเสริมศูนย๑ฝึกอาชีพชุมชน โครงการศูนย๑ฝึกอาชีพชุมชน งบรายจํายอ่ืน รหัส

งบประมาณ 2000233052700001 จ านวน 721,600 บาท (เจ็ดแสนสองหม่ืนหนึ่งพันหกร๎อยบาทถ๎วน)  

 การเบิก-จําย ส าหรับการจัด'ฝึกอาชีพใน 2 รูปแบบ มีรายละเอียด ดังนี้ 
รูปแบบกลุํมสนใจหลักสูตรอาชีพไมํเกิน 30 ชั่วโมง ผู๎เรียนต้ังแตํ 6 คนขึ้นไป เบิกคําตอบแทนวิทยากร ได๎
ชั่วโมงละไมํเกิน 200 บาท และคําวัสดุฝึกให๎เบิกไดในกรณีที่มีการฝึกปฏิบัติจริงไมํเกิน 1,000 บาท/กลุํม 
รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพหลักสูตรฝึกอาชีพที่มีระยะเวลาการฝึกอาชีพต้ังแตํ 31 ชั่วโมงขึ้นไป จ านวนผู๎เรียน 
ต้ังแตํ 11 คนขึ้นไป เบิกคําตอบแทนวิทยากรได๎ชั่วโมงละ 200 บาท คําวัสดุฝึกไมํเกิน 5,000 บาท ทั้งนี้ หาก
รายวิชาชีพใด มีความจ าเป็นต๎องใช๎คําวัสดุเกินกวําที่ก าหนด ให๎ขอความเห็นชอบตํอผู๎อ านวยการส านักงาน 
กศน.จังหวัดเลย โดยผํานคณะกรรมการที่ส านักงาน กศน.จังหวัดเลย แตํงต้ัง เพ่ือพิจารณา ตามความ
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณและเปูาหมายที่ได๎รับจัดสรร 
 
8. แผนการใช๎จํายงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก ไตรมาส 1 
(ต.ค.–ธ.ค. 2562) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.–มี.ค.2563) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.–มิ.ย.2563) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.–ก.ย. 2563) 

1. 1 อ าเภอ 1 อาชีพ  
2. กลุํมสนใจ     ไมํเกิน 30 ชั่วโมง  
3. ชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ชั่วโมง ขึ้นไป 

- 
- 
- 

26,100 
167,300 
167,400 

26,100 
167,300 
167,400 

- 
- 
- 

 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานการศึกษาตํอเนื่อง และ ครู กศน.ต าบล  
 
10.  เครือข่าย 
      10.1 องค๑กรปกครองท๎องถิ่น 
      10.2 ผู๎น าหมํูบ๎าน/ผู๎น าชุมชน 
      10.3 อาสาสมัคร กศน. 
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11.  โครงการท่ีเก่ียวข้อง 
 11.1 โครงการบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล/สร๎างเครือขํายดิจิทัลชุมชนระดับต าบล(ขยายผลการ
อบรมหลักสูตรการค๎าออนไลน๑) 
 11.2 โครงการภาษาตํางประเทศเพ่ือการสื่อสารด๎านอาชีพ 
  
12.  ผลลัพธ์ (Outcome) 
 12.1 ได๎จัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท า ให๎กับประชาชน 14 ต าบล ในพ้ืนที่อ าเภอเมืองเลย  

12.2 ประชาชนผู๎ที่ผํานการอบรม มีความรู๎ ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพ ตาม
วัตถุประสงค๑ของหลักสูตร ร๎อยละ 80  

12.3 ประชาชนผู๎ผํานการอบรม น าความรู๎ไปใช๎ในการลดรายจําย หรือเพ่ิมรายได๎ หรือประกอบอาชีพ 
หรือพัฒนาตํอยอดอาชีพ หรือการเพ่ิมมูลคําของสินค๎า หรือบริการ ร๎อยละ 80  

 
13.  ตัวชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 
      13.1 ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)     
 13.1.1 จัดอบรมให๎ประชาชน ครบทั้ง 14 ต าบล ในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมืองเลย  
 13.1.2 จ านวนประชาชนเข๎ารับการฝึกอบรม ศูนย๑ฝึกอาชีพชุมชน 1 อ าเภอ 1 อาชีพ ไมํน๎อยกวํา ร๎อย
ละ 80 ของเปูาหมาย 
 13.1.3 จ านวนประชาชนเข๎ารับการฝึกอบรม ศูนย๑ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาอาชีพไมํเกิน 30 ชั่วโมง ไมํ
นอ๎ยกวําร๎อยละ 80 ของเปูาหมาย 
 13.1.4 จ านวนประชาชนเข๎ารับการฝึกอบรม ศูนย๑ฝึกอาชีพชุมชน ชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ชั่วโมง ขึ้นไป  
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 ของเปูาหมาย 
     13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)  
 13.2.1. จ านวนประชาชนผู๎เข๎าอบรมเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ 
 13.2.2. ประชาชนผู๎ผํานการอบรม มีความรู๎ ความสามารถตามวัตถุประสงค๑ของหลักสูตร  
 13.2.3. ประชาชนผู๎ผํานการอบรม น าความรู๎ไปใช๎ในการลดรายจําย หรือเพ่ิมรายได๎ หรือประกอบ
อาชีพ หรือพัฒนาตํอยอดอาชีพ หรือการเพ่ิมมูลคําของสินค๎า หรือบริการ 
 13.2.4. มีตัวอยํางที่ดี หรือต๎นแบบในการน าความรู๎ไปใช๎ 
 13.2.5. ความพึงพอใจที่อยูํในระดับดี ขึ้นไป 
 
14. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 14.1  จ านวนผู๎เข๎ารับการอบรม 
 14.2  ประเมินความพึงพอใจ 
 14.3  แบบติดตามผู๎เข๎าอบรม 
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8.ตัวช้ีวัดความส าเร็จ   
     1.จ านวนประชาชนได๎ รับการอบรมตามหลัก สูตร
ภาษาตํางประเทศเพื่อการส่ือสารด๎านอาชีพ (ระยะส้ัน) 
ส าหรับประชาชนในศูนย๑อาเซียนศึกษา กศน. 
     2.ร๎อยละของประชาชนกลํุมเปูาหมายท่ีผํานการอบรม
ตามหลักสูตรภาษาตํางประเทศเพื่อการส่ือสารด๎านอาชีพ 
(ระยะส้ัน) มีความร๎ูในการส่ือสารภาษาตํางประเทศ  และ
สามารถน าไปประยุกต๑ใช๎ในการด าเนินชีวิตได๎ 
     3. ร๎อยละของครู กศน. ท่ีสามารถจัดกระบวนการ
เรียนร๎ูภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารได๎อยํางสอดคล๎องกับ
บริบทของผ๎ูเรียน 
     4.ความพึงพอใจท่ีอยํูในระดับ ดี ข้ึนไป 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย 
(จ าแนกตามโครงการรวม) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 
 
 
 
 

 

1. หน่วยงาน         กศน.อ าเภอเมืองเลย 
 

7.เป้าหมาย 
ประเภท

กลํุมเปูาหมาย 
จ านวน หนํวย 

ประชาชนท่ัวไป 
รํุนท่ี 1 
รํุนท่ี 2 

 
20 
20 

 

 
คน 
คน 
 

รวมท้ังส้ิน 40 คน 
 

 

2.สอดคล้อง ยุทธศาสตร๑ 20 ปี ข๎อท่ี  3 ,นโยบายและจุดเน๎น ส านักงาน กศน. ภารกิจเรํงดํวน ข๎อท่ี  3  ,แนวทางการด าเนินงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ รัฐมนตรีชํวย
วําการกระทรวงศึกษาธิการ    4 (4.3) ,มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย มาตรฐานท่ี 1 (1.4) มาตรฐานท่ี 2 (5) , 
                (6), (7) มาตรฐานท่ี 3 (2),(3),(4) และ วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย  (THAILOEI 4.0)  T , L , E 

 
 
3. ชื่องาน/โครงการ โครงการภาษาตํางประเทศเพ่ือการส่ือสารด๎านอาชีพ 
 
4. วัตถุประสงค์ :เพ่ือ 
   4.1 เพ่ือฝึกอบรมภาษาตํางประเทศเพ่ือ
การสื่อสารด๎านอาชีพ ให๎กับประชาชนใน
พ้ืนที่  
    4.2 เพ่ือให๎ประชาชนกลุํมเปูาหมายที่
ผํานการอบรมตามโครงการ
ภาษาตํางประเทศเพ่ือการสื่อสารด๎าน
อาชีพ สามารถน าความรู๎ที่ได๎รับไป
ประยุกต๑ใช๎ในการประกอบอาชีพ และ
ด าเนินชีวิตประจ าวันได๎ 
 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ช่ือ-สกุล   1.งานการศึกษาตํอเนื่อง 
            2. ครูอาสาสมัครฯ 
            3. ครู กศน.ต าบล 
           
              
โทรศัพท๑ 042-813090 
 

 

5. กิจกรรมหลัก 
     จัดโครงการกิจกรรมด าเนิน  การจัด
ฝึกอบรมภาษาตํางประเทศเพ่ือการสื่อสาร
ด๎านอา ชีพกา รให๎กับประชาชน ในพ้ืนที่
รํวมกับภาคีเครือขํายทั้งหนํวยงานภาครัฐ
และเอกชน 
 
   
 

9. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
กศน.ค าบลท้ัง 14 ต าบล 

6. งบประมาณ  -งบรายจ่ายอ่ืน จ านวน  48,000  บาท 
งบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

งบรายจํายอ่ืน - 24,000 24,000 - 
รวมท้ังส้ิน - 24,000 24,000 - 

 

 

กศน.-กผ-02/63 
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โครงการภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสารด้านอาชีพ 

 

1.  ชื่อโครงการ ภาษาตํางประเทศเพ่ือการสื่อสารด๎านอาชีพ 

2.  ความสอดคล๎องกับนโยบาย 
  2.1 ยุทธศาสตร๑ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) 
   ยุทธศาสตร๑ที่ 3 ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย๑ 
    3.2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต 
  2.2 นโยบายและจุดเน๎นการด าเนินงาน ส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ 2563  
   นโยบายเรํงดํวนเพ่ือรํวมขับเคลื่อนยุทธศาสตร๑การพัฒนาประเทศ 
    3. ยุทธศาสตร๑ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย๑ (3.7) พัฒนา
ทักษะภาษาตํางประเทศเพ่ือการสื่อสารของประชาชนในรูปแบบตําง ๆ อยํางเป็นรูปธรรม โดยเน๎นทักษะภาษา
เพ่ืออาชีพ ทั้งในภาคธุรกิจ การบริการ และการทํองเที่ยว รวมทั้งพัฒนาสื่อการเรียน การสอนเพ่ือสํงเสริมการ
ใช๎ภาษาเพ่ือการสื่อสารและการพัฒนาอาชีพ 
  2.3 แนวทางการด าเนินงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ รัฐมนตรีชํวยวําการ
กระทรวงศึกษาธิการ (ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย๑) 
   4. เสริมสร๎างความรํวมมือกับภาคีเครือขําย (Good partnerships) (4.2) การจัดการเรียนรู๎
ชุมชน สร๎างความสัมพันธ๑ของการเรียนรู๎ด๎วย บ๎าน วัด โรงเรียน     จัดการศึกษาและเรียนรู๎ในรูปแบบซึมซับ
ไมํใชํบังคับใจ ให๎ผสานเป็นวิถีชีวิตของคนในชุมชน 
  2.4 มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู๎เรียน/ผู๎รับบริการการศึกษาตํอเนื่อง 

1.4 ผู๎เรียนหรือผู๎รับการอบรมมีความรู๎ ความสามารถ และทักษะในการประกอบ
อาชีพ 
 มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษา/การให๎บริการการศึกษาตํอเนื่อง 
  2.5 คุณภาพครูการศึกษาตํอเนื่อง 
  2.6 คุณภาพของหลักสูตรและสื่อการศึกษาตํอเนื่อง 
  2.7 คุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรู๎การศึกษาตํอเนื่อง 
 มาตรฐานที่ 3 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
  3.2 การสํงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของภาคีเครือขําย 
  3.3 การมีสํวนรํวมของคณะกรรมการสถานศึกษา 
  3.4 การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

2.5 วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย 4.0 (THAILOEI 4.0) 
 1. Tourism and Sports เลยเมืองแหํงการทํองเที่ยวและการกีฬา ยกระดับแหลํงทํองเที่ยว

ให๎ได๎มาตรฐาน สร๎างมูลคําผลิตภัณฑ๑และบริการด๎านการทํองเที่ยว สํงเสริมการตลาดและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร ด๎านการทํองเที่ยว อนุรักษ๑ฟ้ืนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม พัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานแล ะสิ่งอ านวย
ความสะดวกที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวลเสริมสร๎างการทํองเที่ยวชุมชน การทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค๑ ภูมิปัญญา 
การเกษตร และศิลปวัฒนธรรมไปสูํการสร๎างมูลคํา ด๎านการทํองเที่ยวให๎สามารถสร๎างและกระจายรายได๎แกํ
ประชาชน สํงเสริมให๎ประชาชนออกก าลังกาย เลํนกีฬา เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนากีฬาสูํความเป็นเลิศ 



     | 137 

 

   5. Loei for All เลยเมืองของทุกคน ยกระดับคุณภาพชีวิต สร๎างศักยภาพคนและชุมชนให๎
เข๎มแข็ง ปรับปรุงและพัฒนาบริการภาครัฐมํุงสูํความเป็นสากล โดยการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวนตามแนวทาง
ประชารัฐ การพัฒนาเพ่ือเสริมสร๎างความม่ันคง การลดความเหลื่อมล้ า สํงเสริมความเสมอภาคทางสังคมและ
ความเทําเทียมทางเพศ การขจัดความยากจน สร๎างงาน สร๎างอาชีพ สร๎างรายได๎ มํุงเน๎นการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน สตรี ผู๎สูงอายุ คนพิการ ผู๎ด๎อยโอกาส และ "บ าบัดทุกข๑ บ ารุงสุข" แกํทุกกลุํม พัฒนาบ๎านเมืองให๎
สะอาด แก๎ไขปัญหายาเสพติด อ านวยความยุติธรรม สร๎างความเป็นระเบียบเรียบร๎อย มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย๑สิน ให๎มีความม่ันคงและความสงบเรียบร๎อย เสริมสร๎างวินัยจราจร เป็นถิ่นฐานที่ปลอดภัยส าหรับอยูํ
อาศัย เพ่ือความสงบสุขอยํางยั่งยืน  

   7. Education เลยเมืองแหํงการศึกษา ยกระดับคุณภาพการศึกษาให๎ได๎มาตรฐานสากล 
สํงเสริมการเรียนรู๎และทักษะวิชาชีพตลอดชีวิต จัดการเรียนรู๎อยํางมีเปูาหมายเพ่ือสํวนรวม เน๎นการน าความรู๎
ไปสูํการปฏิบัติ สามารถใช๎ความรู๎สร๎างนวัตกรรม เป็นพลเมืองที่ดีและพัฒนาทักษะชีวิตสูํงานอาชีพ ภายใต๎การ
เตรียมคนในศตวรรษที่ 21 โดยการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวนตามแนวทางประชารัฐ 

3.  หลักการและเหตุผล 
  ปัจจุบันภาษาตํางประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ มีความจ าเป็นตํอการติดตํอสื่อสารในโลกแหํง
ข๎อมูลขําวสารซ่ึงมีความเจริญก๎าวหน๎าและพัฒนาอยํางรวดเร็วท าให๎การสื่อสารผํานชํองทางตํางๆ สามารถท า
ได๎อยํางงํายดาย โดยใช๎ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพในการติดตํอสื่อสารด๎วย
ภาษาอังกฤษ จึงมีความส าคัญตํอ บุคลากรภายในหนํวยงาน และประชาชน เพ่ือให๎ก๎าวทันตํอการเปลี่ยนแปลง
ของประชาชนโลก และเป็นปัจจัยเก้ือหนุนให๎ประชาชนมีความพร๎อมในการพัฒนาขีดความสามารถทางด๎าน
ทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถติดตํอสื่อสารเพ่ือการประกอบอาชีพได๎ 
 ทั้งนี้ จากการอ๎างอิงตามกฎบัตรอาเซียนมาตราที่ 34 ระบุให๎ใช๎ภาษาท างานของอาเซียน คือ 
ภาษาอังกฤษ (The working language of ASEAN shall be English) ซ่ึงหมายความวํา ประชาชนใน 10 
ประเทศอาเซียนจะต๎องใช๎ภาษาอังกฤษมากขึ้น นอกเหนือจากการใช๎ภาษาประจ าชาติ หรือภาษาประจ า
ท๎องถิ่นของตนเอง จึงเป็นสิ่งที่นําเป็นหํวงคือ ปัญหาในเรื่องทักษะทางภาษาตํางประเทศของคนไทย จากผล
ส ารวจของส านักตํางๆ ล๎วนแตํชี้ชัดตรงกันวํา “ภาษาอังกฤษ” ของเราสู๎เพ่ือนบ๎านในอาเซียนไมํได๎ และอยูํใน 
“ระดับต่ ามาก” โดยหากมองไปที่พ้ืนฐานทางภาษาในบรรดาทักษะทั้ง 4 ด๎าน คือ ทักษะด๎านการพูด ทักษะ
การฟัง ทักษะการอําน และทักษะการเขียน โดยมากผู๎เรียนชาวไทย จะมีปัญญาด๎านการพูด และการฟัง อัน
เป็นทักษะพ้ืนฐานในการสื่อสารระหวํางกัน 
 กศน.อ าเภอเมืองเลย จึงเห็นความส าคัญในการพัฒนาภาษาตํางประเทศเพ่ือการสื่อสารด๎านอาชีพ 
ให๎แกํประชาชนในพ้ืนที่ ดังนั้น จึงได๎ท าโครงการภาษาตํางประเทศเพ่ือการสื่อสารด๎านอาชีพ ขึ้น 
 
4. วัตถุประสงค๑ 

  4.1 เพ่ือฝึกอบรมภาษาตํางประเทศเพ่ือการสื่อสารด๎านอาชีพ ให๎กับประชาชนในพ้ืนที่ 

  4.2 เพ่ือให๎ประชาชนกลุํมเปูาหมายที่ผํานการอบรมตามโครงการภาษาตํางประเทศเพ่ือการสื่อสาร
ด๎านอาชีพ สามารถน าความรู๎ที่ได๎รับไปประยุกต๑ใช๎ในการประกอบอาชีพ สร๎างและเพ่ิมรายได๎ให๎กับตนเอง 
ครอบครัว รวมถึงเป็นการกระต๎ุนเศรษฐกิจของกลุํมอาชีพ ชุมชน และสังคมโดยรวม ตลอดจนการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได๎ 
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5. เปูาหมาย 

  5.1 เชิงปริมาณ 
   ประชาชนผู๎สนใจ ในพ้ืนที่อ าเภอเมืองเลย(จ านวน 2 รุํนๆละ 20 คน)  จ านวนทั้งสิ้น  40  คน 
 5.2 เชิงคุณภาพ 
  ร๎อยละ 80 ของประชาชนกลุํมเปูาหมายที่ผํานการอบรมตามโครงการภาษาตํางประเทศ 
เพ่ือการสื่อสารด๎านอาชีพ สามารถน าความรู๎ที่ได๎รับไปประยุกต๑ใช๎ในการประกอบอาชีพ สร๎างและเพ่ิมรายได๎
ให๎กับตนเอง ครอบครัว รวมถึงเป็นการกระต๎ุนเศรษฐกิจของกลุํมอาชีพ ชุมชน และสังคมโดยรวม ตลอดจน
การด าเนินชีวิตประจ าวันได๎ 
 
6. วิธีด าเนินการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย พ้ืนท่ี
ด าเนินการ 

ระยะ 

เวลา 

งบประมาณ 

จัดโครงการ
กิจกรรมด าเนินการ
จัดฝึกอบรม
ภาษาตํางประเทศ
เพ่ือการส่ือสารด๎าน
อาชีพการให๎กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
รํวมกับภาคี
เครือขํายท้ัง
หนํวยงานภาครัฐ
และเอกชน 

1.เพ่ือฝึกอบรม
ภาษาตํางประเทศ
เพ่ือการส่ือสารด๎าน
อาชีพการให๎กับประ 
ชาชนในพ้ืนท่ี  
2.เพ่ือให๎ประชาชน
กลํุมเปูามายท่ีผําน
การอบรมตาม
โครงการ
ภาษาตํางประเทศ
เพ่ือการส่ือสาร
สามารถน าความร๎ูท่ี
ได๎รับไปประยุกต๑ใช๎
ในการประกอบ
อาชีพ และด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได๎ 

1.ประชาชน
อ าเภอเมืองเลย 
รํุนท่ี 1 
รํุนท่ี 2 
 
 
 

 
 
20 คน 
20 คน 
 

อ าเภอ 
เมืองเลย 

 
 
ไตรมาส 
2,3 

48,000 บาท 
 

 

7. วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 
  แผนงาน : บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู๎ให๎มีคุณภาพเทําเทียมและทั่วถึง  
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู๎ตลอดชีวิต กิจกรรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด๎านอาชีพ 
งบรายจํายอ่ืน รหัสงบประมาณ 2000232042700061 แหลํงของเงิน 6311500 จ านวน 48,000 บาท (สี่หม่ืน
แปดพันบาทถ๎วน)  
 เป็นคําใช๎จํายในการด าเนินการ ดังนี้ 
  7.1 คําวิทยากร  3  คน/ชั่วโมงละ 200 บาท/จ านวน 6 ชั่วโมง / 5 วัน      เป็นเงิน   18,000  บาท 
  7.2 คําอาหารกลางวัน จ านวน 5 ม้ือ ๆ ละ 70 บาท/จ านวน  40 คน       เป็นเงิน   14,000  บาท 
  7.3 คําอาหารวํางและเครื่องด่ืม 10 ม้ือ ๆ ละ 25 บาท จ านวน 40 คน     เป็นเงิน   10,000  บาท  
  7.4 คําถํายเอกสารการอบรมพร๎อมเข๎าเลํม จ านวน 40 เลํม ๆ ละ 120 บาท  เป็นเงิน   4,800  บาท  
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  7.5 คําปูายโครงการ ขนาด 2x4 เมตร         เป็นเงิน   1,200  บาท 
               รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  48,000 บาท (สี่หม่ืนแปดพันบาทถ๎วน) 
                                                                          หมายเหตุ  ทุกรายการถัวเฉลี่จํายตามที่จํายจริง 
8. แผนการใช๎จํายงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค. 2562) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค. 2563) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย. 2563) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย. 2563) 

จัดโครงการกิจกรรม
ด าเนินการจัดฝึกอบรม
ภาษาตํางประเทศเพ่ือการ
สื่อสารด๎านอาชีพการให๎กับ
ประชาชนในพ้ืนที่รํวมกับ
ภาคีเครือขํายทั้งหนํวยงาน
ภาครัฐและเอกชน 

- 24,000 บาท 24,000 บาท - 

 

9.  ผู๎รับผิดชอบโครงการ 
  เจ๎าหน๎าที่งานการศึกษาตํอเนื่อง 

 10.  เครือขําย 
  10.1 โรงเรียนในสังกัด สพม./สพป./สช. ในพ้ืนที่ 
  10.2 ผู๎น าชุมชน 
  10.3 สํวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ในพ้ืนที่ 

11. โครงการที่เก่ียวข๎อง 
 โครงการจัดการศึกษาตํอเนื่อง 
 

12. ผลลัพธ๑ 
 ประชาชนกลุํมเปูาหมายที่ผํานการอบรมตามโครงการภาษาตํางประเทศเพ่ือการสื่อสารอาชีพ   
มีความรู๎ในการสื่อสารภาษาตํางประเทศ และสามารถน าไปประยุกต๑ใช๎ในการประกอบอาชีพ และด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได๎เป็นอยํางดี 
 
13. ตัวชี้วัดผลส าเร็จโครงการ 
 13.1 ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 

     ประชาชนกลุํมเปูาหมาย มีความรู๎ ด๎านภาษาตํางประเทศเพ่ือการสื่อสารด๎านอาชีพ จ านวนทั้งสิ้น 
40 คน 

 
 
 

   135   
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 13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ๑ (Outcome)  
      ร๎อยละ 80 ของประชาชนกลุํมเปูาหมายที่ผํานการอบรมตามโครงการภาษาตํางประเทศ  
เพ่ือการสื่อสารด๎านอาชีพ สามารถน าความรู๎ที่ได๎รับไปประยุกต๑ใช๎ในการประกอบอาชีพ สร๎างและเพ่ิมรายได๎
ให๎กับตนเอง ครอบครัว รวมถึงเป็นการกระต๎ุนเศรษฐกิจของกลุํมอาชีพ ชุมชน และสังคมโดยรวม และการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันได๎ 
 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 13.1 สังเกตพฤติกรรมผู๎เข๎ารํวมการอบรม 

          13.2 แบบประเมินความพึงพอใจการอบรม 
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8.ตัวช้ีวัดความส าเร็จ   
ข๎าราชการครู,ครูอาสาสมัครฯ,ครู กศน.ต าบล,ครู ศรช.และ
บรรณารักษ๑สามารถน าความร๎ูและประสบการณ๑ที่ได๎จาก
การเข๎าอบรมโครงการพัฒนาทักษะครู กศน. ต๎นแบบ  การ
สอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร ไปจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนและขยายผลให๎กับผ๎ูเรียนกลํุมเปูาหมายตํางๆได๎
เป็นอยํางดี 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย 
(จ าแนกตามโครงการรวม) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 
 
 
 
 

1. หน่วยงาน         กศน.อ าเภอเมืองเลย 
 

7.เป้าหมาย 
ประเภท

กลํุมเปูาหมาย 
จ านวน หนํวย 

ข๎าราชการครู 
ครูอาสาสมัครฯ, 
ครู กศน.ต าบล  
ครู ศรช. 
บรรณารักษ๑ 

    4 
 5 
30 
10 
4 

คน 
คน 
คน 
คน 
คน 

 
รวมทั้งส้ิน 50 คน 

 

 

2.สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ข้อที่ 1.5 , 3.1 และ 3.7  นโยบายขัยเคล่ือน กศน. WOW  1.2  

               วาระการขับเคลื่อนจังหวดัเลย  (THAILOEI 4.0)  T, A ,I ,L 
 

 3. ชื่องาน/โครงการ โครงการพัฒนาทักษะครู กศน.ต๎นแบบการสอนภาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 
 
4. วัตถุประสงค์ :เพ่ือ 
4.1 เพื่อพฒันาความรู้และทกัษะของการใช้

ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารและเพื่อการสอน  

โดยเน้นในเร่ืองภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารด้าน

อาชีพ  ภาษาองักฤษเพื่อสุขภาวะ  และ

ภาษาองักฤษเพื่อการมีภาวะผู้น ารวมไปถึงหลกั

ไวยากรณ์ท่ีส าคญัในการจดัการเรียนรู้

ภาษาองักฤษ 

4.2 เพื่อพฒันาทกัษะการจดักระบวนการเ รียนรู้
ภาษาองักฤษ  โดยการประยุกต์การใช้ส่ือโซเชียว
มีเดียและส่ือเทคโนโลยีในกา รจ ัดการเ รียน รู้
ภาษาองักฤษ  เพื่อตอบสนองความต้องของผู้เรียน
กลุ่มเป้าหมายท่ีมีความหลากหลาย                                                                                                                 
4.3  เพื่อส่งเสริมความครูผู้เข้าอบรม  ให้สามารถ
น าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้ไปขยายผลให้ก ับ
ผู้เรียนก ลุ่มเ ป้าหมายต่างๆ   รวมถึงเพื่อนครู
ด้วยกนั 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ช่ือ-สกุล   นายระวี  คึมยะราช 
 
โทรศัพท๑ 042-813090 
 

 

5. กิจกรรมหลัก 
พัฒนาความร๎ูความสามารถ ทักษะการใช๎ภาษาอังกฤษของครู
และบุคลากร 
 
   
 

9. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
กศน.อ าเภอเมืองเลย 

6. งบประมาณ   
งบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

    - 
รวมท้ังส้ิน - -   

 

 

กศน.-กผ-02/63 
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โครงการพัฒนาทักษะครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  

 
1.ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาทักษะครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 

2. สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการด าเนินงาน ส านักงาน กศน.ประจ าปีงบประมาณ 2563 
   นโยบายและจุดเน้นการด าเนินงาน ส านักงาน กศน.ประจ าปีงบประมาณ 2563 
  ยุทธศาสตร๑ที่ 1 ยุทธศาสตร๑ด๎านความม่ันคง 

1.5 สร๎างความรู๎ ความเข๎าใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒธรรมของประเทศเพ่ือนบ๎าน ยอมรับ
และเคารพในประเพณี วัฒนธรรมของกลุํมชาติพันธุ๑ และชาวตํางชาติที่ มีความหลากหลาย ในลักษณะพหุ
สังคมที่อยูํรํวมกัน 
ยุทธศาสตร๑ที่ 3 ยุทธศาสตร๑ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย๑ 

3.1  พัฒนาครูและบุคลากรที่เก่ียวข๎องกับการจัดกิจกรรมและการเรียนรู๎   เป็นผู๎เชื่อมโยงความรู๎กับ
ผู๎เรียนและผู๎รับบริการ มีความเป็น “ครูมืออาชีพ” มีจิตบริการ มีความรอบรู๎และทันตํอการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและเป็น “ผู๎อ านวยการการเรียนรู๎” ที่สามารถบริหารจัดการความรู๎ กิจกรรม และการรู๎ที่ดี 

3) พัฒนาครู กศน.ต าบลให๎สามรถปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ โดยเน๎นเรื่องการพัฒนา
ทักษะการจัดการเรียนการสอนออนไลน๑ ทักษะภาษาตํางประเทศ ทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู๎ 

5) พัฒนาบุคลากร กศน.ทุกระดับทุกประเภทให๎มีทักษะความรู๎ เรื่องการสใช๎ประโยชน๑จาก
ดิจิทัลและภาษาตํางประเทศที่จ าปี 
 3.7 พัฒนาทักษะภาษาตํางประเทศเพ่ือกรสื่อสารของประชาชนในรูปแบบตําง ๆ อยํางเป็นรูปธรรม 
โดยเน๎นทักษะภาษาเพ่ืออาชีพ ทั้งในภาคธุรกิจ การบริการ และการทํองเที่ยวรวมทั้งพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนเพ่ือสํงเสริมการใช๎ภาษาเพ่ือการสื่อสารและการพัฒนาอาชีพ 

นโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 การขับเคล่ือน กศน. สู่ กศน.WOW 

1. พัฒนาครู กศน.และบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมการศึกษาและเรียนรู้  :  Good 
Teacher 

 1.2 พัฒนาครู และบุคลากร 
(1) พัฒนาครู กศน.ต าบลเพ่ือให๎สามารถปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ โดยเน๎น 

เรื่องการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนออนไลน๑ ทักษะภาษาตํางประเทศ ทักษะการจัดกระบวนการ
เรียนรู๎ 

(3) พัฒนาบุ คลากร กศน.ทุกระดับทุกประเภทให๎มีทักษะความรู๎ เ รื่องการใช๎
ประโยชน๑  จากดิจิทัลและภาษาตํางประเทศที่จ าเป็น 
วาระการขับเคล่ือนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) 

Tourism and Sports ยะระดับแหลํงทํองเที่ยวให๎ได๎มาตรฐานสร๎างมูลคําผลิตภัณฑ๑และบริการด๎าน
การทํองเที่ยว สํงเสริมการตลาดและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด๎านการทํองเที่ยว อนุรักษ๑ฟ้ืนฟูธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม พัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวลเสริมสร๎างการ
ทํองเที่ยวชุมชน การทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค๑ ภูมิปัญญา การเกษตร และศิลปวัฒนธรรมไปสูํการสร๎างมูลคํา



     | 143 

 

ด๎านการทํองเที่ยวให๎สามารถสร๎างและกระจายรายได๎แกํประชาชน สํงเสริมให๎ประชาชนออกก าลังกาย เลํน
กีฬา เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนากีฬาสูํความเป็นเลิศ 

Agriculture สํงเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน และทันสมัย โดยการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมา
ใช๎ในการยกระดับคุณภาพและผลผลิตทาการเกษตร การแปรรู๎สินค๎าภาคเกษตรให๎มีคุณภาพและมาตรฐาน 
พัฒนาและเพ่ิมแหลํงน้ าเพ่ือการเกษตร ผลักดันการพัฒนาเกษตรกรให๎เป็น Young Smart Farmer/Samar 
Farmer สร๎างความเข็มแข็งให๎กับ สถาบันเกษตรกร สหกรณ๑และกลุํมเกษตรกรรวมทั้งมีเครือขํายธุรกิจ มํุน
เน๎นการสํงเสริมและการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมมีการบริหารจัดการทรัพยากรอยํางค๎ุมคําและยั่งยืน 
ควบคํูไปกับการน๎อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช๎ในการด าเนินชีวิต เพ่ือสร๎างความม่ันคง และ
ความปลอดภัยทางอาหารแกํชาวเลย ชาวไทยและนานาประเทศ 

Investment and Trade เพ่ิมศักยภาพและความสามารถในการแขํงขันของผู๎ประกอบการค๎า การ
บริการ และการผลิต การสํงเสริม SMEs/ Start up วิสาหกิจชุมชน สถาบันสหกรณ๑ กลุํมอาชีพตํางๆ อ านวย
ความสะดวกด๎านการค๎าและการลงทุน สํงเสริมการค๎าชายแดน การจ๎างงานที่มีคุณคํา การพัฒนาสัมมาชีพ 
เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ OTOP สํงเสริม สนับสนุนการใช๎เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและ
บริการภายใต๎การพัฒนาที่ยั่งยืน 

Loei for All  ยกระดับคุณภาพชีวิต สร๎างศักยภาพคนและชุมชนให๎เข๎มแข็ง ปรับปรุงและพัฒนา
บริการภาครัฐมํุงสูํความเป็นสากล โดยการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวนตามแนวทางประชารัฐ การพัฒนาเพ่ือ
เสริมสร๎างความม่ันคง การลดความเหลื่อมล้ า สํงเสริมคามเสมอภาคทางสังคมและความเทําเทียมทางเพศ การ
ขจัดความยากจน สร๎างงาน สร๎างอาชีพ สร๎างรายได๎ มํุนเน๎นการพัฒนาเด็กและเยาวชน สตรี ผู๎สูงอายุ คน
พิการผู๎ด๎อยโอกาส และ “บ าบัดทุกข๑ บ ารุงสุข” แกํทุกกลุํม พัฒนาบ๎านเมืองให๎สะอาด แก๎ไขปัญหายาเสพติด 
อ านวยความยุติธรรม สร๎างความเป็นระเบียบเรียบร๎อย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน ให๎มีความม่ันคง
และความสงบเรียบร๎อย เสริมสร๎างวินัยจราจร เป็นถิ่นฐานที่ปลอดภัยส าหรับอยูํอาศัย เพ่ือความสงบสุขอยําง
ยั่งยืน 

Education ยกระดับคุณภาพการศึกษาให๎ได๎มาตรฐานสากล สํงเสริมการเรียนรู๎และทักษะวิชาชีพ
ตลอดชีวิต จัดการเรียนรู๎อยํางมีเปูาหมายเพ่ือสํวนรวม เน๎นการน าความรู๎ไปสูํการปฏิบัติ สามารถใช๎ความรู๎
สร๎างนวัตกรรม เป็นพลเมืองที่ดีและพัฒนาทักษะชีวิตสูํงานอาชีพ ภายใต๎การเตรีย มคนในศตวรรษที่ 21 โดย
การมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวนตามแนวทางประชารัฐ 

 
3. หลักการและเหตุผล 
 กระบวนการจัดการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษส าหรับผู๎เรียนในบริบทของโลกยุคปัจจุบัน มีความท๎าทาย  
และแนวคิดใหมํที่เกิดขึ้นในแวดวงวิชาการในสาขาทักษะการสื่อสาร ท าให๎ผู๎สอนต๎องเข๎าใจบริ บทการเรียนรู๎
ของผู๎เรียน  บริบทของสังคมที่สํงผลตํอการสร๎างทักษะตํางๆ ซ่ึงมีความส าคัญตํอการเรียนรู๎  นอกจากนี้ความ
เข๎าใจในเรื่องการออกแบบหลักสูตร  การใช๎สื่อและเทคโนโลยีในการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ  รวมไปถึงการ
ประเมินผลท่ีสํงเสริมความเป็นเลิศทางการเรียนรู๎ให๎กับผู๎เรียน  ก็ชํวยพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู๎ ด๎านภาษา
และการสื่อสารได๎เป็นอยํางดี 

 ปัญหาที่เกิดขึ้นในด๎านการพัฒนาทักษะของครูผุ๎สอนภาษาอังกฤษนั้น  คือ  หลักสูตรฝึกอบรมใน
ปัจจุบันสํวนใหญํเน๎นการอบรมด๎านการสร๎างกิจกรรมการเรียนการสอนและฝึกฝนทักษะการสอน  ทั้งที่ มุมมอง
ทางการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในโลกปัจจุบันได๎เปลี่ยนไปสูํการเรียนรู๎   มิใชํการสอน  ดังนั้น
ผู๎เข๎ารํวมโครงการฝึกอบรมจึงได๎รับประสบการณ๑เดิมๆ  และขาดความเข๎าใจในบริบทของการเรียนรู๎ทางด๎าน
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การพัฒนาทักษะของตนเองและผู๎เรียนของตน  ส านักงาน  กศน.จังหวัดเลย  ได๎ตระหนักถึงความส าคัญในการ
พัฒนาบุคลากร  กศน.  โดยเฉพาะ      บุคลลากรในสายการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ให๎มีความสามารถ
ในด๎านทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร    และความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษ โดย
เน๎นผู๎เรียนเป็นศูนย๑กลางแหํงการเรียนรู๎ เพ่ือให๎ผู๎ เรียนสามารถที่จะเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎อยํางเต็ม
ศักยภาพ  และสํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎มีการพัฒนากระบวนการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษอยํางตํอเนื่อง  เพ่ือให๎ทันตํอ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  ในการจัดกระบวนการเชํนนี้  ส านักงาน  กศน.จังหวัดเลยจะเน๎นที่การ บูรณา
ครูผู๎สอนกับบริบทของการเรียนผํานสื่อการเรียนรู๎สมัยใหมํ  และมีความสามารถ   ในด๎านการจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือให๎ผู๎เรียนสามารถสื่อสารโดยการใช๎ภาษาอังกฤษอยํางมีประสิทธิภาพ 

 ด๎วยเหตุนี้  ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ เมืองเลย  จึงได๎จัดโครงการ
พัฒนาทักษะครู กศน. ต๎นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร โดยเน๎นการพัฒนาครูผู๎สอนภาษาอังกฤษ  
ที่ต๎องจัดกระบวนการเรียนรู๎โดยมีสํวนรํวมของผู๎เรียนกลุํมเปูาหมายที่มีความหลากหลาย ซ่ึงครูผู๎สอนที่เข๎ารํวม
โครงการพัฒนาทักษะครู กศน. ต๎นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  จะสามารถพัฒนาทักษะของ
การ จัดกระบวนการเรียนรู๎แนวใหมํ  ที่มีการประยุกต๑การสื่อโซเชียวมีเดียและสื่อเทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนรู๎ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  ซ่ึงหลักสูตรดังกลําวนี้  ได๎พัฒนาและออกแบบจากผู๎เชี่ยวชาญทั้งชาวไทย
และตํางประเทศจากหลากหลายสาขาการเรียนรู๎ 
 
  4.วัตถุประสงค์ 
 4.1 เพ่ือพัฒนาความรู๎และทักษะของการใช๎ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและเพ่ือการสอน  โดยเน๎นใน
เรื่องภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด๎านอาชีพ  ภาษาอังกฤษเพ่ือสุขภาวะ  และภาษาอังกฤษเพ่ือการมีภาวะผู๎น า
รวมไปถึงหลักไวยากรณ๑ที่ส าคัญในการจัดการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษ ให๎เข๎ากับผู๎เข๎ารับการอบรม 

4.2 เพ่ือพัฒนาทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษ  โดยการประยุกต๑การใช๎สื่อโซเชียวมีเดีย
และสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษ  เพ่ือตอบสนองความต๎องของผู๎ เรียนกลุํมเปูาหมายที่มี
ความหลากหลาย                                                                                                                 

4.3  เพ่ือสํงเสริมความครูผู๎เข๎าอบรม  ให๎สามารถน าความรู๎และประสบการณ๑ที่ได๎ไปขยายผลให๎กับ
ผู๎เรียนกลุํมเปูาหมายตําง ๆ  รวมถึงเพ่ือนครูด๎วยกัน 

 
5.เป้าหมาย 
 5.1 เชิงปริมาณ 
      ข๎าราชการครู   4  คน 

ครูอาสาสมัครฯ,  5  คน 
ครู กศน.ต าบล   30  คน 
ครู ศรช.   10  คน 
บรรณารักษ๑จ านวน    4  คน 

          5.2 เชิงคุณภาพ 
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  ผู๎เข๎ารํวมโครงการสามารถน าความรู๎และประสบการณ๑ที่ได๎จากการเข๎าอบรมโครงการพัฒนา
ทักษะครู กศน. ต๎นแบบ  การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและขยายผล
ให๎กับผู๎เรียนกลุํมเปูาหมายตําง ๆ ได๎ 
 
6. วิธีด าเนินงาน 

  กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
เป้าหมาย 

(คน) 
พ้ืนท่ี

ด าเนินการ 
ระยะเวลา งบประมาณ 

พัฒนาความร๎ู
ความสามารถ ทักษะ
การใช๎ภาษาอังกฤษ
ของครูและบุคลากร 
 

3.1 เพ่ือพัฒนาความร๎ูและทักษะ
ของการใช๎ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ส่ือสารและเพ่ือการสอน  โดย
เน๎นในเร่ืองภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ส่ือสารด๎านอาชีพ  ภาษาอังกฤษ
เพ่ือสุขภาวะ  และภาษาอังกฤษ
เพ่ือการมีภาวะผ๎ูน ารวมไปถึง
หลักไวยากรณ๑ท่ีส าคัญในการ
จัดการเรียนร๎ูภาษาอังกฤษ 
3.2 เพ่ือพัฒนาทักษะการจัด
กระบวนการเรียนร๎ูภาษาอังกฤษ  
โดยการประยุกต๑การใช๎ส่ือโซ
เชียวมีเดียและส่ือเทคโนโลยีใน
การจัดการเรียนร๎ูภาษาอังกฤษ        
เพ่ือตอบสนองความต๎องของ
ผ๎ูเรียนกลํุมเปูาหมายท่ีมีความ
หลากหลาย                                                                                                                
3.3  เพ่ือสํงเสริมความครูผ๎ูเข๎า
อบรม  ให๎สามารถน าความร๎ูและ
ประสบการณ๑ท่ีได๎ไปขยายผล
ให๎กับผ๎ูเรียนกลํุมเปูาหมายตํางๆ  
รวมถึงเพ่ือนครูด๎วยกัน 

ข๎าราชการครู 
ครูอาสาสมัครฯ, 
ครู กศน.ต าบล  
ครู ศรช. 

บรรณารักษ๑ 

      4 
    5 

30 
10 

          4 

กศน.อ าเภอ
เมืองเลย 

ไตรมาส
ที 3,4 

 

 
7. วงเงินงบประมาณท้ังโครงการ 
  
  
8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

กิจกรรมหลัก ไตรมาส 1 
(ต.ค.–ธ.ค.2562) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.–มี.ค.2563) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.2563) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.–ก.ย.2563) 

จัดโครงการพัฒนาทักษะ
ครู กศน. ต๎นแบบ      
การสอนภาษาอังกฤษ  
เพ่ือการสื่อสาร 
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9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานบุคลากร 
  
๑๐.เครือข่าย 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
  
11.โครงการท่ีเก่ียวข้อง 
 -โครงการพัฒนาบุคลากร 
 
12.ผลลัพธ์  

ผู๎เข๎ารํวมโครงการสามารถน าความรู๎และประสบการณ๑ที่ได๎จากการเข๎าอบรมโครงการพัฒนาทักษะครู 
กศน. ต๎นแบบ  การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและขยายผลให๎กับ
ผู๎เรียนกลุํมเปูาหมายตําง ๆ ได๎เป็นอยํางดี 
 
13.ตัวชี้วัดผลส าเร็จโครงการ 

13.1.ตัวชี้วัดผลผลิต(Output) 
       ครู ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 ได๎รับการพัฒนาตามโครงการ 
12.2.ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome) 
      ผู๎เข๎ารํวมโครงการสามารถน าความรู๎และประสบการณ๑ที่ได๎จากการเข๎าอบรมโครงการพัฒนา

ทักษะครู กศน. ต๎นแบบ  การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและขยายผล
ให๎กับผู๎เรียนกลุํมเปูาหมายตําง ๆ ได๎ 
14.การติดตามและประเมินผลโครงการ 

14.1 สังเกตพฤติกรรมผู๎เข๎ารํวมการอบรม 
14.2 แบบประเมินความพึงพอใจการอบรบ 
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8.ตัวช้ีวัดความส าเร็จ   
1.จ านวนผ๎ูดูแลผ๎ูสูงอายุ 
2.ความเหมาะสมของหลักสูตรการพัฒนา 
3.ร๎อยละผ๎ูจบที่สามารถน าความร๎ูไปใช๎หรือพัฒนาคุณภาพ 
4.ความพึงพอใจที่อยูํในระดับดี  ขึ้นไป 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย 
(จ าแนกตามโครงการรวม) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 
 
 
 
 

1. หน่วยงาน         กศน.อ าเภอเมืองเลย 
 

7.เป้าหมาย 
ประเภท

กลํุมเปูาหมาย 
จ านวน หนํวย 

อสม./ประชาชน 
ทั่วไป 
หลักสูตร 70 ช่ัวโมง 
หลักสูตร 420 ช่ัวโมง 

 
 

20 
20 

 
 

คน 
คน 

รวมทั้งส้ิน 40 คน 

 

 

2.สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ข้อที่ 3 ข๎อ 3.4  และ 3.8 นโยบายขัยเคล่ือน กศน. WOW  ข๎อที่ 4  ข๎อ 4.3. วาระการขับเคลื่อนจังหวดัเลย  (THAILOEI 4.0) H,L              

 

3. ชื่องาน/โครงการ โครงการความรํวมมือการผลิตผ๎ูดูแลผ๎ูสูงอายุ ระหวํางกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข 
 
4. วัตถุประสงค์ :เพ่ือ 
1. เพ่ือให๎กลํุมเปูาหมาย มีความร๎ู  ความ
เข๎าใจ และทักษะในการชํวยเหลือดูแล
ผ๎ูสูงอายุ   
2.  เพ่ือสามารถน าความร๎ูไปใช๎ และประกอบ
อาชีพเก่ียวกับการดูแลผ๎ูสูงอายุระยะยาว 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ช่ือ-สกุล    
นางมณีรัตน๑  ลุนธิระวงค๑ 
 
โทรศัพท๑ 042-813090 
 

 

5. กิจกรรมหลัก 
1.จัดกระบวน การด าเนินงานรํวมกันระหวํางหนํวยงานที่
เก่ียวข๎อง 
2.ประชา สัมพันธ๑โครงการ 
3.คัดเลือกกลํุมเปูาหมายตามคุณสมบัติที่ก าหนด 
4.ด าเนินการผลิตและฝึกอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
5.ประเมินผลการฝึกอบรม 
 
   
 

9. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
กศน.ต าบลท้ัง 14 ต าบล 

6. งบประมาณ  -งบรายจ่ายอ่ืน จ านวน  25,700  บาท 
งบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

งบรายจํายอ่ืน - 25,700 
141,000 

- - 

รวมท้ังส้ิน - 166,700 

 

- - 

 

 

กศน.-กผ-02/63 
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โครงการ ความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวง สาธารณสุข  

 
1.  ชื่อโครงการ อบรมผู๎ดูแลผู๎สูงอายุ  
 
2. ความสอดคล้องกับนโยบาย      
     สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และจุดเน้นการด าเนินงาน ส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ 2563  
นโยบายเร่งด่วนเพ่ือร่วมขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ข้อ 3  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  (3.4)  เสริมสร๎างความรํวมมือกับภาคีเครือขําย ( 3.8 )  เตรียมความ
พร๎อมการเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุที่เหมาะสมและมีคุณภาพ 
การขับเคล่ือน  กศน. สู่  กศน. WOW  4. เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย : Good  
Partnerships   ข๎อ  4.3  ประสานความรํวมมือกับภาคีเครือขํายเพ่ือการขยาย  และพัมนาการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให๎เข๎าถึงกลุํมเปูาหมายทุกกลุํมอยํางกว๎างขวาง และมีคุณภาพ  อาทิ  กลุํม
ผู๎สูงอายุ  กลุํม อสม. 
วาระการขับเคล่ือนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : H,L 
 
3. หลักการและเหตุผล 
  สภาพสังคมที่เป็นอยูํในปัจจุบันของประเทศไทยล๎วนมีโครงสร๎างของประชากรที่ก าลังก๎าวเข๎าสูํสังคม
ผู๎สูงอายุทั้งสิ้น ซ่ึงเป็นผลสืบเนื่องจากการส าเร็จของการวางแผนประชากร การวางแผนครอบครัว และการ
พัฒนาประเทศที่ประสบความส าเร็จ ทั้งในด๎านเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ กลําววํา ประชากรที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป มีแนวโน๎มจะเพ่ิมขึ้นจนถึงปี พ.ศ. 2570 
คนไทย 1 ใน 4 จะเป็นประชากรผู๎สูงอายุ และจะท าให๎ประเทศไทยเป็นสังคมผู๎สูงอายุอยํางสมบูรณ๑ ซ่ึงในเรื่อง
ดังกลําวนี้ กระทรวงศึกษาได๎ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการค๎ุมครอง การสํงเสริม สนับสนุน
ผู๎สูงอายุในด๎านการบริการทางแพทย๑ และการสาธารณสุข ด๎านการศึกษาและข๎อมูลขําวสารที่เป็นประโยชน๑ตํอ
การด าเนินชีวิต ด๎านการประกอบอาชีพหรือฝึกอาชีพที่เหมาะสม  
  ส านักงาน กศน. ได๎รับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการ มีสํวนรํวมในการด าเนินงานและ
ด าเนินการในสํวนที่เก่ียวข๎อง โดยให๎หนํวยงานสนับสนุน สํงเสริม ให๎สถานศึกษาจัดท ากิจกรรม/โครงการที่
เก่ียวข๎องเข๎าในแผนปฏิบัติการประจ าปี พร๎อมรายงานผลการปฏิบัติงานให๎หนํวยงานที่เก่ียวข๎องทราบ 
ส านักงาน กศน.จังหวัดเลย ซ่ึงเป็นหนํวยงานในสังกัด จึงสนับสนุน สํงเสริม ให๎สถานศึกษาจัดท าแผน 
กิจกรรม/โครงการ และจัดการศึกษาให๎ผู๎สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขั้น ในหลายรูปแบบ เชํน การสํงเสริมการ
เรียนรู๎ การจัดการศึกษาในหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การจัดการศึกษาตํอเนื่อง 
การจัดกิจกรรมสํงเสริมการอําน การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นต๎น โดยประสานภาคีเครือขํายในพ้ืนที่ใน
การเผยแพรํองค๑ความรู๎ที่เป็นประโยชน๑ให๎กับผู๎สูงอายุให๎ได๎รับความรู๎ตามศักยภาพของแตํละบุคคล และจัด
อบรมหลักสูตรอบรมผู๎ดูแลผู๎สูงอายุ หลักสูตร 70 ชั่วโมง และ หลักสูตร 420 ชั่วโมง ให๎สามารถน าความรู๎ที่
ได๎รับไปดูแลผู๎สูงอายุในครอบครัว และชุมชน ที่ปุวยแตํยังสามารถชํวยตนเองได๎ อาจจะสมัครเป็น อสม. 
ประจ าหมํูบ๎าน หรือหากประสงค๑จะประกอบอาชีพในสถานประกอบการดูแลผู๎สูงอายุ ได๎ ศูนย๑การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย จึงได๎จัดท าโครงการนี้ขึ้น  
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4. วัตถุประสงค์ 
4.1 เพ่ือให๎กลุํมเปูาหมาย มีความรู๎  ความเข๎าใจ และทักษะในการชํวยเหลือดูแลผู๎สูงอายุ   

4.2  เพ่ือสามารถน าความรู๎ไปใช๎ และประกอบอาชีพเก่ียวกับการดูแลผู๎สูงอายุระยะยาว 

5. เป้าหมาย 
 5.1 เชิงปริมาณ 
     กลุํมเปูาหมาย  อสม.และประชาชนอ าเภอเมืองเลย     

    หลักสูตร 70 ชั่วโมง  จ านวน  20  คน 
    หลักสูตร 420 ชั่วโมง  จ านวน  20  คน 

 5.2 เชิงคุณภาพ 
    กลุํมเปูาหมายได๎รับการพัฒนาความรู๎  ทักษะ ตามหลักสูตรและตระหนักในความส าคัญของผู๎ ดูแล

ผู๎สูงอายุ เพ่ือเตรียมความพร๎อมสูํสังคมผู๎สูงอายุ   สามารถน าความรู๎ไปใช๎ และประกอบอาชีพเก่ียวกับการดูแล
ผู๎สูงอายุ 

 
6. วิธีด าเนินการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้า 

หมาย 

พ้ืนท่ีด าเนินการ ระยะเวลา 
 

งบประมาณ
(บาท) 

1.จัดกระบวน 
การด าเนินงาน
รํวมกันระหวําง
หนํวยงานที่
เก่ียวข๎อง 
2.ประชา สัมพันธ๑
โครงการ 
3.คัดเลือก
กลุํมเปูาหมาย
ตามคุณสมบัติที่
ก าหนด 
4.ด าเนินการผลิต
และฝึกอบรม
ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ 
5.ประเมินผลการ
ฝึกอบรม 

1. เพ่ือให๎
กลุํมเปูาหมาย มี
ความรู๎ความเข๎าใจ 
และทักษะในการ
ชํวยเหลือดูแล
ผู๎สูงอายุ   
2.  เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
และภาคีเครือขํายที่
ท างานด๎านการดูแล
สุขภาพผู๎สูงอายุ
ระยะยาว 
 

อสม. หรือประชาชน
อ าเภอ 
เมืองเลย 
1.หลักสูตร 70 ชั่วโมง  
  
2.หลักสูตร420ชั่วโมง  
 

 
 
 
20  คน 
 
20  คน 

- กศน.อ าเภอ
เมืองเลย 
-ส านักงาน
สาธารณสุข
อ าเภอเมือง
เลย 
-โรงพยาบาล
เมืองเลย 
-โรงพยาบาล
สํงเสริม
สุขภาพ 
ทั้ง 14 ต าบล 
- บ๎านผู๎ปุวย
ติดเตียงและ
บ๎านผู๎สูงอายุ 

ไตรมาสที่ 
2 

 
 
 
25,700 
 
141,000 
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7. วงเงินงบประมาณท้ังโครงการ 
 จากเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  แผนงาน : บูรณาการพัฒนา
ศักยภาพคนตามชํวงชีวิต  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตส าหรับผู๎สูงอายุ  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตส าหรับ
ผู๎สูงอายุ  งบรายจํายอ่ืน  คําใช๎จํายโครงการความรํวมมือการผลิตผู๎ดูแลผู๎สูงอายุ ระหวําง 
กระทรวงศึกษาธิการ และ กระทรวงสาธารณสุขรหัสงบประมาณ  20002310397000001  แหลํงที่มาของเงิน  

6311500  เป็นเงิน 166,700 บาท (หนึ่งแสนหกหม่ืนหกพันเจ็ดร๎อยบาทถ๎วน) 

 

8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
กิจกรรมหลัก ไตรมาส 1 

ต.ค.-ธ.ค.62 
ไตรมาส 2 

ม.ค.–มี.ค.63 
ไตรมาส 3 

เม.ย.–มิ.ย.63 
ไตรมาส 4 

ก.ค.–ก.ย.63 
-อบรมผูดู๎แลผู๎สูงอายุ หลักสูตร 70 ชั่วโมง 
  
-อบรมผู๎ดูแลผู๎สูงอายุ หลักสูตร 420 ชั่วโมง 
  
 
 
  

- 
 
- 

25,700 
 
57,000 

 
 
84,000 

-   

รวม - 82,700 84,000 -   
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

    นางมณีรัตน๑  ลุนธิระวงค๑ 
 

10. เครือข่าย 
 - สาธารสุขอ าเภอเมืองเลย 
 -  โรงพยาบาลเลย 
 -  โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลทุกต าบล 
 -  องค๑การบริหารสํวนต าบลทุกแหํง 
 -  ผู๎น าชุมชน 
 
11. โครงการท่ีเก่ียวข้อง 

 11.1 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 
  11.2  โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 
 11.3  โครงการศูนย๑ฝึกอาชีพชุมชน 
 
12. ผลลัพธ์ ( Outcome )                                                                                                                                           

 กลุํมเปูาหมายมีความรู๎ ทักษะ  ตามหลักสูตรและตระหนักในความส าคัญของผู๎ดูแลผู๎สูงอายุ   
สามารถน าความรู๎ไปใช๎ และประกอบอาชีพเก่ียวกับการดูแลผู๎สูงอายุ 
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13. ดัชนีชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 
 13.1 ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 
           กลุํมเปูาหมาย ร๎อยละ80 ได๎พัฒนาตามหลักสูตรการอบรมผู๎ดูแลผู๎สูงอายุ ภายใต๎โครงการ
ความรํวมมือการผลิตผู๎ดูแลผู๎สูงอายุ ระหวํางกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข    
 13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)  

 กลุํมเปูาหมาย  ร๎อยละ 80  มีความรู๎ ทักษะ  ตามหลักสูตรและตระหนักในความส าคัญของ
ผู๎ดูแลผู๎สูงอายุ  เพ่ือเตรียมความพร๎อมสูํสังคมผู๎สูงอายุ   สามารถน าความรู๎ไปใช๎ และประกอบอาชีพเก่ียวกับ
การดูแลผู๎สูงอาย ุ

 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

14.1 แบบประเมินความพึงพอใจ 
14.2 แบบประเมินจากการปฏิบัติ/แบบทดสอบ 

 14.2 รายงานสรุปผลกิจกรรม/โครงการ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



     | 152 

 

8.ตัวช้ีวัดความส าเร็จ   
1.ร๎อยละ 80  ของผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรมสามารถน า
ความร๎ูไปใช๎หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนา
ทักษะชีวิต ให๎สามารถดูแลตนเองท้ังสุขภาพกาย
และสุขภาพจิต และร๎ูจักใช๎ประโยชน๑จากเทคโนโลยี
ได๎ 
2.ผ๎ูสูงอายุสามารถน าความร๎ูไปใช๎หรือพัฒนา
คุณภาพชีวิต และพัฒนาทักษะชีวิต สามารถดูแล
ตนเองท้ังสุขภาพกายและสุขภาพจิต และร๎ูจักใช๎
ประโยชน๑จากเทคโนโลยี ดูแลตนเอง มีสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตท่ีดี 
3.ความพึงพอใจท่ีอยํูในระดับ ดี ข้ึนไป 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย 
(จ าแนกตามโครงการรวม) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 
 
 
 
 

1. หน่วยงาน         กศน.อ าเภอเมืองเลย 
 

7.เป้าหมาย 
ประเภท

กลํุมเปูาหมาย 
จ านวน หนํวย 

ประชาชนทั่วไป 
 

210 คน 
 

รวมทั้งส้ิน 210 คน 

 

 

2.สอดคล้อง ยุทธศาสตร๑ : ข๎อที่ 3.4 3.8      ขับเคล่ือนนโยบาย กศน.WOW : 4.3  
                  วาระการขับเคล่ือนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : T, A ,I ,L 
 
 
3. ชื่องาน/โครงการ โครงการการจัดและสํงเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพ่ือคงพัฒนาการทางกาย   จิตและสมองของผ๎ูสูงอายุ 
 
 4. วัตถุประสงค์ :เพ่ือ 
   1)  เพ่ือจัดกิจกรรมให๎กับผู๎สูงอายุเพ่ือ
เตรียมพร๎อมเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุ 
(AgeingSociety)  
2) เพ่ือจดัการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิ ตส าหรับผู๎สู งอายุ ภา ยใ ต๎แนว คิด 
“Active Aging”การศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิต และพัฒนาทักษะชีวิต ให๎
สามารถดูแลตนเองทั้งสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต และรู๎จักใช๎ประโยชน๑จาก
เทคโนโลยี 
3) เพ่ือสร๎างความตระหนักถึงคุณคําและ
ศักด์ิศรีของผู๎สูงอายุ เปิดโอกาสให๎มีการ
เผยแพรํภูมิปัญญาของผู๎สูงอายุ และให๎มี
สํวนรํวมในกิจกรรมด๎านตํางๆ ในชุมชน 
เชํ น  ด๎า นอา ชีพ กีฬา  ศา สนา และ
วัฒนธรรม 
 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ช่ือ-สกุล    
นางมณีรัตน๑  ลุนธิระวงค๑ 
              
โทรศัพท๑ 042-813090 
 

 

5. กิจกรรมหลัก 
ฝึกอบรมการเรียนรู๎ตลอดชีวิตส าหรับ
ผู๎สูงอายุ จัดกระบวนการให๎ผู๎สูงอายุใน
ครอบครัวและชุมชนเพ่ือคงพัฒนาการทาง
กาย จิต และสมองของผู๎สูงอายุ 
 
   
 

9. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
กศน.ค าบลท้ัง 1ภ ต าบล 

6. งบประมาณ รายจ่ายอ่ืน จ านวน                 บาท 
งบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

งบด าเนินงาน -- -- 14,000 -- 

รวมทั้งส้ิน -- -- 14,000 -- 

 
 

กศน.-กผ-02/63 
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โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 
เพ่ือคงพัฒนาการทางกายจิต และสมองของผู้สูงอายุ 

 
1. ชื่อโครงการ  การจัดและสํงเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพ่ือคงพัฒนาการทางกายจิต และสมองของ
ผู๎สงูอายุ 
 
2. สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น ปีงบประมาณ 2563 
           นโยบายเรํงดํวนเพ่ือรํวมขับเคลื่อนยุทธศาสตร๑การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร๑ด๎านการพัฒนา  และ
เสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย๑ : ข๎อ 3 การเตรียมความพร๎อมการเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุที่ เหมาะสมและมี
คุณภาพ  
                     ข๎อ 3.4  เสริมสร๎างความรํวมมือภาคีเครือขําย 
                     ข๎อ 3.8  เตรียมความพร๎อมการเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุที่ เหมาะสมและมีคุณภาพ 
                     ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW : ข๎อ 4.3 ประสานความรํวมมือกับภาคีเครือขํายเพ่ือการ
ขยาย และพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให๎เข๎าถึงกลุํมเปูาหมายทุกกลุํมอยําง
กว๎างขวางและมีคุณภาพ อาทิ กลุํมผู๎สูงอายุ กลุํม อสม. 
                   วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : T, A ,I ,L 
 
3. หลักการและเหตุผล 
            ปัจจุบันประเทศไทยเริ่มเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุ และมีการคาดการณ๑วําในปี 2568  ประเทศไทย 
จะก๎าวเข๎าสูํการเป็นสังคมผู๎สูงอายุโดยสมบูรณ๑ ปัญหาด๎านสุขภาพของประชาชนที่จะเกิดจากการเข๎าสูํสังคม
ผู๎สูงอายุที่ต๎องเผชิญคือความเจ็บปุวยและความบกพรํองในการท างานของรํางกายในทุกๆด๎าน รวมถึงปัญหาที่
เกิดขึ้นกับสภาพจิตใจ ซ่ึงจะกํอให๎เกิดรายจํายมหาศาลของประเทศ ดังนั้นเพ่ือปูองกันและรับมือแก๎ไขปัญหา
ดังกลําว จึงจ าเป็นต๎องมีการวางแผนในการปูองกันการเจ็บปุวย การสร๎างเสริมสุขภาพผู๎สูงอายุและการเตรียม
ความพร๎อมของผู๎สูงวัยเพ่ือเข๎าสูํวัยสูงอายุอยํางมีศักยภาพและมีสุขภาวะที่ ดี การดูแลและการรองรับสังคม
ผู๎สูงอายุที่เหมาะสมกับสถานการณ๑และทันตํอการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล๎ หากไมํมีการ
เตรียมการรองรับหรือการวางแผนที่ดี จะน ามาสูํการเกิดปัญหาหรือวิกฤติในการดูแลผู๎สูงอายุ นอกจากนี้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564 ) มีทิศทางในการมํุงเสริมการพัฒนา 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย๑เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู๎สูงอายุ เพ่ือให๎ประเทศไทยสามารถพ่ึงพา
ตนเองได๎ และสามารถน าไปตํอยอดในเชิงธุรกิจเพ่ือน ารายได๎เข๎าสูํประเทศ อีกทั้งแผนยุทธศาสตร๑ เศรษฐกิจ
ภาคเหนือและแนวทางการพัฒนาภาคเหนือตามแผนประเด็นการพัฒนาภาคเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจในชํวง
แผนฯ 12 (แนวทางพัฒนาภาคเหนือ) มีประเด็นส าคัญประการหนึ่งคือ การมํุงเน๎นพัฒนาระบบการดูแล
ผู๎สูงอายุรองรับการเปลี่ยนแปลงเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุของภาคเหนือที่เร็วกวําระดับประเทศ 10 ปี และสอดคล๎อง
กับข๎อเสนอของกระทรวงที่จะด าเนินการขับเคลื่อนแผนภาค ซ่ึงแผนพัฒนาดังกลําวจากทุกภาคสํวนตํางให๎
ความส าคัญเป็นอยํางยิ่ง ในการดูแลและรองรับปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับสังคมผู๎สูงอายุในอนาคตอันใกล๎  
           ยุทธศาสตร๑ของกระทรวงศึกษาธิการ พัฒนาการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทสร๎างโอกาสทาง
การศึกษา แกํประชาชนทุกกลุํมอยํางเสมอภาคเพ่ือให๎สอดคล๎องกับแผนผู๎สูงอายุแหํงชาติ และยุทธศาสตร๑การ
ด าเนินงาน ของส านักงาน กศน. ปี พ.ศ.2563  นโยบายเรํงดํวนเพ่ือรํวมขับเคลื่อนยุทธศาสตร๑การพัฒนา
ประเทศ  ยุทธศาสตร๑ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย๑เพ่ือเตรียมความพร๎อมการเข๎าสูํ
สังคมผู๎สูงอายุที่เหมาะสมและมีคุณภาพภายใต๎แนวคิด “Active Aging” เพ่ือพัฒนาสุขภาพกายสุขภาพจิตตตง
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งงงง   งศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย ได๎เล็งเห็นถึงความส าคัญของการ 
จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตส าหรับผู๎สูงอายุภายใต๎แนวคิด “Active Aging”การศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิต  และพัฒนาทักษะชีวิต ให๎สามารถดูแลตนเองทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตและรู๎จักการใช๎
ประโยชน๑จากเทคโนโลยี จึงได๎จัดท าโครงการการจัดและสํงเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพ่ือคงพัฒนาการ
ทางกายจิต  และสมองของผู๎สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น 
 
4. วัตถุประสงค์ 

1)  เพ่ือจัดกิจกรรมให๎กับผู๎สูงอายุเพ่ือเตรียมพร๎อมเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุ (Aging Society)  
2)   เพ่ือจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตส าหรับผู๎สูงอายุภายใต๎แนวคิด “Active Aging”

การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาทักษะชีวิต ให๎สามารถดูแลตนเองทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
และรู๎จักใช๎ประโยชน๑จากเทคโนโลยี 

3)  เพ่ือสร๎างความตระหนักถึงคุณคําและศักด์ิศรีของผู๎สูงอายุ เปิดโอกาสให๎มีการเผยแพรํภูมิปัญญาของ
ผู๎สูงอายุ และให๎มีสํวนรํวมในกิจกรรมด๎านตํางๆ ในชุมชน เชํน ด๎านอาชีพ กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
5. เป้าหมาย    
          5.1 เชิงปริมาณ  
                    ประชาชนทั่วไป  จ านวน  210  คน 

5.2 เชิงคุณภาพ 
  - ร๎อยละ 80  ของผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมสามารถน าความรู๎ไปใช๎หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
พัฒนาทักษะชีวิต ให๎สามารถดูแลตนเองทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต และรู๎จักใช๎ประโยชน๑จากเทคโนโลยีได๎ 
 
6. วิธีด าเนินการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้า 
หมาย 

 
เป้าหมาย 

 

พ้ืนท่ี
ด าเนิน 
การ 

ระยะ 
เวลา 

งบ 
ประมาณ 

ฝึกอบรมการเรียนรู๎
ตลอดชีวิตส าหรับ
ผู๎สูงอายุ 
ด าเนินกิจกรรม 
บรรยายและฝึกปฏิบัติ 
1. เตรียมตัวเข๎าสูํชํวง
วัยผู๎สูงอายุได๎อยําง
เหมาะสม  
2. ตระหนักถึงคุณคํา
และศักด์ิศรีของ
ผู๎สูงอายุ  
 
3. เข๎าใจชีวิตและ
ปรับตัวอยูํในสังคม

1) เพ่ือจัดกิจกรรมให๎กับ
ผู๎สูงอายุเพ่ือเตรียมพร๎อมเข๎าสูํ
สังคมผู๎สูงอายุ ( Aging  
Society )  
2) เพ่ือจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตส าหรับ
ผู๎สูงอายุภายใต๎แนวคิด 
“Active Aging”การศึกษา
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
พัฒนาทักษะชีวิต ให๎สามารถ
ดูแลตนเองทั้งสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต และรู๎จักใช๎
ประโยชน๑จากเทคโนโลยี 
3 )  เพ่ือสร๎างความตระหนักถึง

ประชา 
ชนทั่วไป 

ประชาชน
ทั่วไป 
อ าเภอ 
เมืองเลย 

ห๎องสมุด
ประชาชน
อ าเภอ 
เมืองเลย 
 
 
 
 
 

ไตรมาส
ที่ 3 

 
 
 

14,000.- 



     | 155 

 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้า 
หมาย 

 
เป้าหมาย 

 

พ้ืนท่ี
ด าเนิน 
การ 

ระยะ 
เวลา 

งบ 
ประมาณ 

อยํางมีความสุข  
4. สํงเสริมสุขภาพ
ปูองกันการเจ็บปุวย 
และดูแลตนเอง
เบื้องต๎น 
5. เข๎าถึงข๎อมูลขําวสาร
จากสื่อตําง ๆ  
6. เข๎าถึงระบบ
ค๎ุมครองทางสังคมและ
หลักประกันคุณภาพ 

คุณคําและศักด์ิศรีของผู๎สูงอายุ 
เปิดโอกาสให๎มีการเผยแพรํภูมิ
ปัญญาของผู๎สูงอายุ และให๎มี
สํวนรํวมในกิจกรรมด๎านตําง ๆ  
ในชุมชน เชํน ด๎านอาชีพ กีฬา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
   

 
7. วงเงินงบประมาณท้ังโครงการ 
                  จากเงินงบประมาณรายจํายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563   แผนงาน : พ้ืนฐานด๎านการ
พัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน ผลผลิตที่ 4 ผู๎รับบริการการศึกษานอกระบบ  กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต  
รหัสงบประมาณ 2000239004000000 แหลํงของเงิน 6311200 เป็นเงิน 14,000 บาท (หนึ่งหม่ืนสี่พันบาท
ถ๎วน)  
 
8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
            นางมณีรัตน๑  ลุนธิระวงค๑ 
 
10. เครือข่าย 
  10.1  เทศบาลต าบล  
  10.2  สาธารณสุขอ าเภอเมืองเลย  
                     10.3  โรงพยาบาลเลย  
                     10.4  ชมรมผู๎สูงอายุ 
 
 
 

กิจกรรมหลัก ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.-ธ.ค.62) 

ไตรมาสท่ี ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย-มิ.ย.63) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.-ก.ย.63) 

ฝึกอบรมการเรียนรู๎ตลอดชีวิตส าหรับผู๎สูงอายุ 
จัดกระบวนการให๎ผู๎สูงอายุในครอบครัวและ
ชุมชนเพ่ือคงพัฒนาการทางกาย จิต และ
สมองของผู๎สูงอายุ 

- - 14,000 - 
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11. โครงการท่ีเก่ียวข้อง 
  11.1  โครงการสํงเสริมการอํานในบ๎านหนังสือชุมชน 
  11.2  โครงการห๎องสมุดเคลื่อนที่สูํชุมชน ประจ าปี 2563 
  11.3  โครงการอบรมผู๎ดูแลผู๎สูงอายุ  
 

12. ผลลัพธ์ (Outcome) 
           -  ร๎อยละ 80  ของผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมสามารถน าความรู๎ไปใช๎หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
พัฒนาทักษะชีวิต ให๎สามารถดูแลตนเองทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต และรู๎จักใช๎ประโยชน๑จากเทคโนโลยี
ดูแลตนเอง มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
 
13. ดัชนีชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 
   13.1 ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 
                   - ร๎อยละ 80  ของผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมสามารถน าความรู๎ไปใช๎หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
พัฒนาทักษะชีวิต ให๎สามารถดูแลตนเองทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต และรู๎จักใช๎ประโยชน๑จากเทคโนโลยีได๎ 
  - ความพึงพอใจที่อยูํในระดับ ดี ขึ้นไป 
            13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)  
                  - ผู๎สูงอายุสามารถน าความรู๎ไปใช๎หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาทักษะชีวิต สามารถ
ดูแลตนเองทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต และรู๎จักใช๎ประโยชน๑จากเทคโนโลยี ดูแลตนเอง มีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี 
            

14. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
           14.1 แบบประเมินความพึงพอใจ 

          14.2 แบบสังเกตสภาพจริงของผู๎สูงอายุหลังเข๎ารํวมกิจกรรม 
                     14.3 รายงานสรุปผลกิจกรรม/โครงการ 
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8.ตัวช้ีวัดความส าเร็จ   

  1. ตัวชี้วัดผลผลิต  (Output) 
        ร๎อยละ  80  ของผ๎ูเข๎ารับการอบรมเกิด
ความร๎ูเก่ียวกับการท าธุรกิจและการค๎าออนไลน๑ มี
ทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล การใช๎ Social Media และ 
Application ตํางๆ   
   2. ตัวชี้วัดผลลัพธ์  (Outcome) 
    ผ๎ูเข๎ารับการอบรมมีการพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพของสินค๎าและผลิตภัณฑ๑ มีชํองทางในการ
จ าหนํายสินค๎าให๎กว๎างขวางย่ิงข้ึนมีรายได๎เพ่ิมข้ึน 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย 
(จ าแนกตามโครงการรวม) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  
 
 
 
      

1. หน่วยงาน         กศน.อ าเภอเมืองเลย 
 

7.เป้าหมาย 
ประเภท

กลํุมเปูาหมาย 
จ านวน หนํวย 

ประชาชนทั่วไป 
 

420 คน 
 

รวมทั้งส้ิน 420 คน 

 

 

2.สอดคล้อง ยุทธศาสตร๑ : ที่  2 ข๎อ 2.3 ที่ 3  ข๎อ 3.6 ข๎อที่ 1/นโยบายขัยเคล่ือน กศน. WOW  3  ข๎อ 3.1 และ ข๎อ  5 / 

                   วาระการขับเคล่ือนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : T 

 
 

3. ชื่องาน/โครงการ โครงการบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล/สร๎างเครือขํายดิจิทัลชุมชนระดับต าบล 
                        (ขยายผลการอบรมหลักสูตรการค๎าออนไลน๑) 

 
 
 

4. วัตถุประสงค์ :เพ่ือ 
1. เพ่ือพัฒนากลํุมเปูาหมายให๎เกิดความร๎ู
เก่ียวกับการท าธุรกิจและการค๎าออนไลน๑ และ
ทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล การใช๎ Social Media 
และ Application ตํางๆ  ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
2.  เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ๑ Bramd กศน. 
ยกระดับคุณภาพของสินค๎าและผลิตภัณฑ๑  
และประสานหาชํองทางในการจ าหนํายสินค๎า
ให๎กว๎างขวางย่ิงข้ึน 
 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ช่ือ-สกุล   
นายตะวัน  ปูอมสุวรรณ 
โทรศัพท๑ 042-813090 
 

 

5. กิจกรรมหลัก 
1. พัฒนากลํุมเปูาหมายให๎เกิดความร๎ูเกี่ยวกับการท า
ธุรกิจและการค๎าออนไลน๑ และทักษะเทคโนโลยี
ดจิิทัล การใช๎ Social Media และ Application 
ตํางๆ  ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
2.  พัฒนาผลิตภัณฑ๑ Bramd กศน. ยกระดับคุณภาพ
ของสินค๎าและผลิตภัณฑ๑  และประสานหาชํองทางใน
การจ าหนํายสินค๎าให๎กว๎างขวางย่ิงข้ึน 
3. ติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
 
 
   
 

9. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
กศน.ค าบลท้ัง 14 ต าบล 

6. งบประมาณ รายจ่ายอ่ืน จ านวน   114,520  บาท 
งบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

งบด าเนินงาน - 57,260 57,260 - 

รวมทั้งส้ิน - 57,260 57,260 - 

 
 

กศน.-กผ-02/63 
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โครงการบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล/สร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับต าบล 
(ขยายผลการอบรมหลักสูตรการค้าออนไลน์) 

 
1.ชื่อโครงการ  โครงการบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล/สร๎างเครือขํายดิจิทัลชุมชนระดับต าบล                     
                   (ขยายผลการอบรมหลักสูตรการค๎าออนไลน๑) 
 
2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และจุดเน้นการด าเนินงาน ส านักงาน กศน.  
      ยุทธศาสตร๑ที่ 2.ด๎านการสร๎างความสามารถในการแขํงขัน  

ข๎อ 2.3  พัฒนาและสํงเสริมประชาชนเพ่ือตํอยอดการผลิตและจ าหนํายสินค๎าและผลิตภัณฑ๑
ออนไลน๑ 

1) เรํงจัดต้ังศูนย๑ให๎ค าปรึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ๑ Brand กศน. เพ่ือยกระดับคุณภาพ ของ
สินค๎าและผลิตภัณฑ๑ การบริหารจัดการที่ครบวงจร (การผลิต การตลาด การสํงออก และสร๎างซํองทาง 
จ าหนําย) รวมทั้งสํงเสริมการใช๎ประโยชน๑จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการเผยแพรํและจ าหนํายผลิตภัณฑ๑  

2) พัฒนาและดัดเลือกสุดยอดสินค๎าและผลิตภัณฑ๑ กศน. ในแตํละจังหวัด พร๎อมทั้งประสาน 
ความรํวมมือกับสถานีบริการน ้ามันในการเป็นซํองทางการจ าหนํายสุดยอดสินค๎าและผลิตภัณฑ๑ กศน. ให๎
กว๎างขวางยิ่งขึ้น 
      ยุทธศาสตร๑ที่ 3 ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย๑ 

3.6 พัฒนาศักยภาพคนด๎านทักษะและความเข๎าใจในการใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) 
         1)พัฒนาความรู๎และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือพัฒนา 
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

                    2)สํงเสริมการจัดการเรียนรู๎ด๎านเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือให๎ประซาซนมีทักษะความเข๎าใจและ ใช๎
เทคโนโลยีดิจิทัลท่ีสามารถน าไปใช๎ประโยชน๑ในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งสร๎างรายได๎ให๎กับตนเองได๎ 
       ขับเคล่ือนนโยบาย กศน.WOW :  

3. สํงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ : Good Activities 
3.1 พัฒนาการจัดการศึกษาออนไลน๑ กศน. โดยให๎มีการเรียนออนไลน๑สายสามัญ การเรียนออนไลน๑

เรื่องทักษะอาชีพ และการพัฒนาเว็บเพจการค๎าออนไลน๑ 
5. พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือประโยชน๑ตํอการจัดการศึกษาและกลุํมเปูาหมาย : Good 

Innovation 
5.1 เรํงจัดต้ังศูนย๑ให๎ค าปรึกษา และพัฒนาผลิตภัณฑ๑Brand กศน. เพ่ือยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ๑ 

การบริหารจัดการการผลิต การสํงออก การตลาด และสร๎างชํองทางการจ าหนําย ตลอดจนสํงเสริมการใช๎
ประโยชน๑จากเทคโนโลยีในการเผยแพรํและจ าหนํายผลิตภัณฑ๑ 

5.2 พัฒนาสินค๎า และผลิตภัณฑ๑ กศน. พร๎อมทั้งให๎มีการคัดเลือกสินค๎าและผลิตภัณฑ๑ที่ เป็นสุดยอด 
กศน.ของแตํละจังหวัด เพ่ือสํงไปจัดจ าหนํายยังสถานีจ าหนํายน้ ามัน ซ่ึงจะเป็นการสร๎างชํองทางจ าหนํายสินค๎า
และผลิตภัณฑ๑ให๎กว๎างขวางยิ่งขึ้น 
      วาระการขับเคล่ือนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : T 

Tourism and Sports ยะระดับแหลํงทํองเที่ยวให๎ได๎มาตรฐานสร๎างมูลคําผลิตภัณฑ๑และบริการด๎าน
การทํองเที่ยว สํงเสริมการตลาดและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด๎านการทํองเที่ยว อนุรักษ๑ฟ้ืนฟูธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม พัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวลเสริมสร๎างการ
ทํองเที่ยวชุมชน การทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค๑ ภูมิปัญญา การเกษตร และศิลปวัฒนธรรมไปสูํการสร๎างมูลคํา
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ด๎านการทํองเที่ยวให๎สามารถสร๎างและกระจายรายได๎แกํประชาชน สํงเสริมให๎ประชาชนออกก าลังกาย เลํน
กีฬา เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนากีฬาสูํความเป็นเลิศ 
 

3.  หลักการและเหตุผล  
 ตามที่รัฐบาลมีนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล เพ่ือให๎เกิดการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนด๎านนวัตกรรม การพัฒนาคน การให๎บริการตํางๆ ของภาครัฐ รวมถึงการพัฒนาด๎านเศรษฐกิจ
การศึกษาสร๎างสารสนเทศและองค๑ความรู๎ ตํางๆ ให๎เกิดขึ้นภายใต๎ความรํวมมือของ 4 กระทรวงหลัก คือ 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี กระทรวง
สาธารณสุข 
 ส านักงาน กศน. ในฐานะเป็นหนํวยงานที่ท าหน๎าที่สํงเสริมสนับสนุน การจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ซ่ึงเป็นภาพรวมของการศึกษาตลอดชีวิต จึงเป็นหนํวยงานที่ได๎รับมอบหมายให๎
ด าเนินงานในด๎านของการสร๎างเครือขํายศูนย๑ดิจิทัลชุมชน เพ่ือสร๎างความพร๎อมและความเข๎มแข็งของชุมชน 
ในการรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสังคมดิจิทัล 
 ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลยในฐานะสถานศึกษาเล็งเห็น
ความส าคัญในการพัฒนาประชาชนกลุํมเปูาหมาย ให๎มีความรู๎และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล การใช๎ Social 
Media และ Application ตํางๆ  ส าหรับชุมชนให๎กับประชาชนในชุมชนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ และพัฒนา
ผลิตภัณฑ๑ Bramd กศน. ยกระดับคุณภาพของสินค๎าและผลิตภัณฑ๑  และประสานหาชํองทางในการจ าหนําย
สินค๎าให๎กว๎างขวางยิ่งขึ้น จึงได๎จัดโครงการบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล/สร๎างเครือขํายดิจิทัลชุมชนระดับ
ต าบล (ขยายผลการอบรมหลักสูตรการค๎าออนไลน๑) 
 

4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนากลุํมเปูาหมายให๎เกิดความรู๎เก่ียวกับการท าธุรกิจและการค๎าออนไลน๑ และทักษะ
เทคโนโลยีดิจิทัล การใช๎ Social Media และ Application ตํางๆ  ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

2.  เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ๑ Bramd กศน. ยกระดับคุณภาพของสินค๎าและผลิตภัณฑ๑  และประสานหา
ชํองทางในการจ าหนํายสินค๎าให๎กว๎างขวางยิ่งขึ้น 
  

5.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
      ประชาชนในพ้ืนที่อ าเภอเมืองเลยทั้ง  14  ต าบล  จ านวน    420  คน        
 เชิงคุณภาพ 
   ผู๎เข๎ารับการอบรมเพ่ือพัฒนากลุํมเปูาหมายให๎เกิดความรู๎เก่ียวกับการท าธุรกิจและการค๎า
ออนไลน๑ และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล การใช๎ Social Media และ Application ตํางๆ  ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
และพัฒนาผลิตภัณฑ๑ Bramd กศน. ยกระดับคุณภาพของสินค๎าและผลิตภัณฑ๑  รวมทั้งประสานหาชํองทางใน
การจ าหนํายสินค๎าให๎กว๎างขวางยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 



     | 160 

 

6.วิธีการด าเนินงาน 
กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่ม 

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

(คน) 
พ้ืนท่ี

ด าเนินการ 
ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ
(บาท) 

1. พัฒนา
กลํุมเปูาหมายให๎
เกิดความร๎ู
เก่ียวกับการท า
ธุรกิจและการค๎า
ออนไลน๑ และ
ทักษะเทคโนโลยี
ดิจิทัล การใช๎ 
Social Media 
และ Application 
ตํางๆ  ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
2.  พัฒนา
ผลิตภัณฑ๑ Bramd 
กศน. ยกระดับ
คุณภาพของสินค๎า
และผลิตภัณฑ๑  
และประสานหา
ชํองทางในการ
จ าหนํายสินค๎าให๎
กว๎างขวางย่ิงข้ึน 
3. ติดตาม
ประเมินผลและ
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

1. เพ่ือพัฒนา
กลุํมเปูาหมายให๎
เกิดความรู๎เก่ียวกับ
การท าธุรกิจและ
การค๎าออนไลน๑ 
และทักษะ
เทคโนโลยีดิจิทัล 
การใช๎ Social 
Media และ 
Application ตํางๆ  
ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
2.  เพ่ือพัฒนา
ผลิตภัณฑ๑ Bramd 
กศน. ยกระดับ
คุณภาพของสินค๎า
และผลิตภัณฑ๑  
และประสานหา
ชํองทางในการ
จ าหนํายสินค๎าให๎
กว๎างขวางยิ่งขึ้น 

ประชาชนใน
พ้ืนที่อ าเภอ
เมืองเลย 
ทั้ง  14  
ต าบล  
(ต าบลละ 2 
รุํน  
รุํนละ 15 
คน)  
 
 
 

ต าบลละ 2 
รุํน  
รุํนละ 15 
คน 
รวม 420 
คน  

 

กศน.ต าบล 
ทั้ง 14 ต าบล 

ไตรมาสที่ 2,3 
 
 

 
 

114,520   

 
7. งบประมาณ                                                                                                                            
  ใช๎งบประมาณ แผนงาน : บูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล    โครงการ พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล           
ประเภทงบรายจํายอ่ืน คําใช๎จํายในการสร๎างเครือขํายดิจิทัลชุมชน รหัสงบประมาณ 2000224044700027          
แหลํงของเงิน 6211500  รวมเป็นเงิน  114,520  บาท  (หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนสี่พันห๎าร๎อยยี่สิบบาทถ๎วน-)  
 
8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก ไตรมาส 1 
ต.ค.-ธ.ค.62 

ไตรมาส 2 
ม.ค.–มี.ค.63 

ไตรมาส 3 
เม.ย.–มิ.ย.63 

ไตรมาส 4 
ก.ค.– ก.ย.63 

1. พัฒนากลุํมเปูาหมายให๎เกิดความรู๎
เก่ียวกับการท าธุรกิจและการค๎าออนไลน๑ 
และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล การใช๎ Social 
Media และ Application ตําง ๆ  ได๎อยําง
มีประสิทธิภาพ 

- 
 

57,260  
 
 
 
 

- 



     | 161 

 

กิจกรรมหลัก ไตรมาส 1 
ต.ค.-ธ.ค.62 

ไตรมาส 2 
ม.ค.–มี.ค.63 

ไตรมาส 3 
เม.ย.–มิ.ย.63 

ไตรมาส 4 
ก.ค.– ก.ย.63 

2.  พัฒนาผลิตภัณฑ๑ Bramd กศน. 
ยกระดับคุณภาพของสินค๎าและผลิตภัณฑ๑  
และประสานหาชํองทางในการจ าหนําย
สินค๎าให๎กว๎างขวางยิ่งขึ้น 
3. ติดตามประเมินผลและรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

57,260 

 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
 นายตะวัน  ปูอมสุวรรณ 
 
10. เครือข่าย   
 10.1  องค๑การปกครองสํวนท๎องถิ่น 
 10.2  ผู๎น าชุมชน/อาสาสมัคร 
 10.3  บริษัท ทีโอที จ ากัด มหาชน 
 
11. โครงการท่ีเก่ียวข้อง   
 11.1  โครงการศูนย๑ฝึกอาชีพชุมชน  
 11.2  โครงการการศึกษาตํอเนื่อง 
 
12.  ผลลัพธ์ (Outcome) 
 ผู๎เข๎ารับการอบรมเกิดความรู๎เก่ียวกับการท าธุรกิจและการค๎าออนไลน๑ มีทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล การ
ใช๎ Social Media และ Application ตํางๆ  มีการพัฒนาและยกระดับคุณภาพของสินค๎าและผลิตภัณฑ๑ มี
ชํองทางในการจ าหนํายสินค๎าให๎กว๎างขวางยิ่งขึ้น  มีรายได๎เพ่ิมขึ้น 
   
13.  ดัชนีชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 

13.1 ตัวชี้วัดผลผลิต  (Output) 
ร๎อยละ  80  ของผู๎เข๎ารับการอบรมเกิดความรู๎เก่ียวกับการท าธุรกิจและการค๎าออนไลน๑ มีทักษะ

เทคโนโลยีดิจิทัล การใช๎ Social Media และ Application ตํางๆ   
13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ๑  (Outcome) 
ผู๎เข๎ารับการอบรมมีการพัฒนาและยกระดับคุณภาพของสินค๎าและผลิตภัณฑ๑ มีชํองทางในการ

จ าหนํายสินค๎าให๎กว๎างขวางยิ่งขึ้น  มีรายได๎เพ่ิมขึ้น 
 

14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 1. แบบประเมินความพึงพอใจ 
 2. แบบติดตามผลผู๎เข๎าอบรม 
 
 



     | 162 

 

8.ตัวช้ีวัดความส าเร็จ   
     1.จ านวนประชาชนได๎รับการอบรมตาม
หลักสูตร Smart ONIE เพ่ือสร๎าง Smart Farmer 
2. ร๎อยละของประชาชนกลํุมเปูาหมายท่ีผํานการ
อบรมตามหลักสูตร Smart ONIE เพ่ือสร๎าง Smart 
Farmerมีความร๎ู และสามารถน าไปประยุกต๑ใช๎ในการ
ด าเนินชีวิตได๎ 
    3. ร๎อยละของครู กศน. ท่ีสามารถจัดกระบวนการ
เรียนร๎ูตามหลักสูตร Smart ONIE เพ่ือสร๎าง Smart 
Farmerได๎อยํางสอดคล๎องกับบริบทของผ๎ูเรียน 
    4.ความพึงพอใจท่ีอยํูในระดับ ดี ข้ึนไป 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย 
(จ าแนกตามโครงการรวม) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

    
 
    
 

 

 

 

 

1. หน่วยงาน         กศน.อ าเภอเมืองเลย 
 

7.เป้าหมาย 
ประเภท

กลํุมเปูาหมาย 
จ านวน หนํวย 

ประชาชนทั่วไปใน
อ าเภอเมืองเลย 
 

28 คน 
 

รวมทั้งส้ิน 28 คน 

 

 

2.สอดคล้อง ยุทธศาสตร๑ : ข๎อท่ี 1.1 ,2.3 ,3.4 และ 3.6    ขับเคล่ือนนโยบาย กศน.WOW : 3.3, 4.1 ,4.2 และ 5.3  
                  วาระการขับเคล่ือนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : T, A ,L 
 
 3. ชื่องาน/โครงการ Smart ONIE เพ่ือสร๎าง Smart Farmer 

 
 
 

4. วัตถุประสงค์ :เพ่ือ 
       1.เพ่ือสํงเสริมการใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมในการจัด
กระบวนการเรียนร๎ูด๎านเกษตรกรรมท่ีเหมาะ
กับบริบทของพ้ืนท่ีและความต๎องการของ
ชุมชน 

      2.เพ่ือให๎ความร๎ูการเพ่ิมมูลคําสินค๎าทาง
การเกษตรและสร๎างชํองทางการจ าหนําย
สินค๎าผํานชํองทางตํางๆ โดยตระหนักถึง
คุณภาพของผลผลิตความปลอดภัยตํอระบบ
นิเวศน๑ ชุมชน และผ๎ูบริโภค 
 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ช่ือ-สกุล    
นายระวี  คึมยะราช 
              
โทรศัพท๑ 042-813090 
 

 

5. กิจกรรมหลัก 
1) สํงเสริมให๎ครูมีทักษะการใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมในการจัดกระบวนการ
เรียนร๎ูด๎านเกษตรกรรมท่ีเหมาะกับบริบทของพ้ืนท่ี
และความต๎องการของชุมชน 
2) จัดให๎ประชาชนได๎รับการอบรมตามหลักสูตร 
Smart ONIE เพ่ือสร๎าง Smart Farmer 
   
 

9. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
กศน.ค าบลท้ัง 14 ต าบล 

6. งบประมาณ รายจ่ายอ่ืน จ านวน     13,170            บาท 
งบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

งบด าเนินงาน -- -- 41,632 -- 

รวมทั้งส้ิน -- -- 41,632 -- 

 
 

กศน.-กผ-02/63 
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โครงการ Smart ONIE เพ่ือสร้าง Smart Farmer 

 
1.ชื่อโครงการ  :  โครงการ Smart ONIE เพ่ือสร๎าง Smart Farmer  

2. สอดคล้องนโยบายและจุดเน้นการด าเนินงานส านักงาน กศน.ประจ าปีงบประมาณ 2563 
    ยุทธศาสตร์ :  
          ข๎อที่ 1.1 พัฒนาและเสริมสร๎างความจงรักภักดีตํอสถาบันหลักของชาติ เก่ียวกับน๎อมนําและ 
เผยแพรํศาสตร๑พระราซา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทางพระราชด าริตําง ๆ 

ข๎อที่ 2.3 พัฒนาและสํงเสริมประชาชนเพ่ือตํอยอดการผลิตและจ าหนํายสินค๎าและผลิตภัณฑ๑ออนไลน๑  
          ข๎อที่ 3.4 เสริมสร๎างความรํวมมือกับภาคีเครือขําย ประสาน สํงเสริมความรํวมมือภาคีเครือขําย ใน
การจัดการศึกษาและการเรียนรู๎ให๎กับ ประซาซนอยํางมีคุณภาพ  
          ข๎อที่ 3.6 พัฒนาศักยภาพคนด๎านทักษะและความเข๎าใจในการใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) 
ขับเคล่ือนนโยบาย กศน.WOW : 

 ข๎อที่ 3.3  เรํงปรับหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพ กศน. ให๎เป็นอาชีพในพ้ืนที่ปกติให๎พัฒนาอาชีพที่
เน๎นการตํอยอดศักยภาพและบริบทตามบริบทของพ้ืนที่  

 ข๎อที ่4.1 เรํงจัดท าท าเนียบภูมิปัญญาท๎องถิ่นในแตํละต าบล เพ่ือใช๎ประโยชน๑จากภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
ในการสร๎างการเรียนรู๎จากองค๑ความรู๎ในตัวบุคคลให๎เกิดการถํายทอดภูมิปัญญา สร๎างคุณคําทางวัฒนธรรม
อยํางยั่งยืน 

               ข๎อที่ 4.2 สํงเสริมภูมิปัญญาท๎องถิ่นสูํการจัดการเรียนรู๎ชุมชน 
วาระการขับเคล่ือนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : 

 T- Tourism and Sports ยกระดับแหลํงทํองเที่ยว  โดยเสริมสร๎างการทํองเที่ยวชุมชน การ
ทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค๑ ภูมิปัญญา การเกษตร และศิลปวัฒนธรรมไปสูํการสร๎างมูลคําด๎านการทํองเที่ยว เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต  

A -Aqriculture สํงเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน และความทันสมัย โดยการน าเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาใช๎ในการยกระดับคุณภาพและผลผลิตทาการเกษตร  

L-Loei for All  ยกระดับคุณภาพชีวิต สร๎างศักยภาพคนและชุมชนให๎เข๎มแข็ง สร๎างงาน สร๎างอาชีพ 
สร๎างรายได๎  

 
3. หลักการเหตุผล 
 ตามที่รัฐบาลมีนโยบายชํวยเหลือเกษตรกร โดยชี้น าเกษตรกรไทยต๎องเป็น “Smart Farmer” คือ 
ต๎องน าความรู๎ หลักวิชาการ และเทคโนโลยีสมัยใหมํ เข๎ามาชํวยในการท าเกษตรโดยต๎องท าให๎น๎อยลง ได๎
ผลผลิตมากขึ้น ใช๎พ้ืนที่ให๎น๎อยลง ใช๎น้ าให๎น๎อยลง ผลผลิตเพ่ิมขึ้น  รวมไปถึงการสํงเสริมและพัฒนาเพ่ือตํอยอด
การผลิตและจ าหนํายสินค๎าและผลิตภัณฑ๑ทางการเกษตรออนไลน๑ 
 ส านักงาน กศน. จึงได๎จัดท าโครงการ Smart ONIE เพ่ือสร๎าง Smart Farmer เพ่ือสํงเสริมการใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู๎ด๎านเกษตรกรรมที่เหมาะกับบริบทของพ้ืนที่
และความต๎องการของชุมชนรวมทั้งการเพ่ิมมูลคําสินค๎าทางการเกษตรและสร๎างชํองทางการจ าหนํายสินค๎า
ผํานชํองทางตํางๆ โดยตระหนักถึงคุณภาพของผลผลิตความปลอดภัยตํอระบบนิเวศน๑ ชุมชน และผู๎บริโภค 
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ทั้งนี้ศูนย๑การศึกษาศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย เป็นสถานศึกษาในสังกัด ส า
งาน กศน.จึงได๎ตอบสนองตํอนโยบายดังกลําว ซ่ึงได๎รับจัดสรรงบประมาณรายจํายประจ าปี พ.ศ. 2563 ตาม
โครงการ Smart ONIE เพ่ือสร๎าง Smart Farmer จึงได๎ด าเนินการโครงการนี้ขึ้น  
 
4. วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ือสํงเสริมการใช๎เทคโนโลยีส ารสนเทศและนวัตกรรมในการจัดกระบวนกา รเรียนรู๎ ด๎า น
เกษตรกรรมที่เหมาะกับบริบทของพ้ืนที่และความต๎องการของชุมชน 

2.เพ่ือให๎ความรู๎การเพ่ิมมูลคําสินค๎าทางการเกษตรและสร๎างชํองทางการจ าหนํายสินค๎าผํานชํองทาง
ตํางๆ โดยตระหนักถึงคุณภาพของผลผลิตความปลอดภัยตํอระบบนิเวศน๑ ชุมชน และผู๎บริโภค 
 

5. กลุ่มเป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  ประชาชนในพ้ืนที่อ าเภอเมืองเลย  จ านวน   40  คน  

เชิงคุณภาพ 
   สํงเสริมการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู๎ ด๎าน
เกษตรกรรมที่เหมาะกับบริบทของพ้ืนที่และความต๎องการของชุมชนรวมทั้งการเพ่ิมมูลคําสินค๎าทางการเกษตร
และสร๎างชํองทางการจ าหนํายสินค๎าผํานชํองทางตํางๆ  โดยตระหนักถึงคุณภาพของผลผลิตความปลอดภัยตํอ
ระบบนิเวศน๑ ชุมชน และผู๎บริโภค 
 

6.วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค๑ 
กลุํม 

เปูาหมาย 
เปูาหมาย 

 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 
ระยะเวลา 

งบ 
ประมาณ 

1) สํงเสริมให๎ครูมี
ทักษะการใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมในการ
จัดกระบวนการ
เรียนรู๎ด๎าน
เกษตรกรรมที่เหมาะ
กับบริบทของพ้ืนที่
และความต๎องการของ
ชุมชน 
2) จัดให๎ประชาชน
ได๎รับการอบรมตาม
หลักสูตร Smart 
ONIE เพ่ือสร๎าง 
Smart Farmer 

1.เพ่ือสํงเสริมการใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมในการจัด
กระบวนการเรียนรู๎ด๎าน
เกษตรกรรมที่เหมาะกับ
บริบทของพ้ืนที่และ
ความต๎องการของชุมชน
2.เพ่ือให๎ความรู๎การเพ่ิม
มูลคําสินค๎าทาง
การเกษตรและสร๎างชํอง
ทางการจ าหนํายสินค๎า
ผํานชํองทางตํางๆ โดย
ตระหนักถึงคุณภาพของ
ผลผลิตความปลอดภัย 
ตํอระบบนิเวศน๑ ชุมชน 
และผู๎บริโภค 

ประชาชน
ทั่วไปใน
เขตพ้ืนที่
อ าเภอ

เมืองเลย 
 
 
 
 
 

  28 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ าเภอ 
เมืองเลย 

เม.ย.-มิ.ย. 
2563 

41,632  
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7. วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 
 ใช๎งบประมาณแผนงาน : บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร โครงการ Smart ONIE 
เพ่ือสร๎าง Smart Farmer งบรายจํายอ่ืน คําใช๎จํายโครงการ Smart ONIE เพ่ือสร๎าง Smart Farmer   รหัส 
งบประมาณ  2000217053700001  จ านวนเงินทั้งสิ้น  41,632 บาท  
 
8.แผนการใช๎จํายงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก ไตรมาส 1 
ต.ค.-ธ.ค. 2562 

ไตรมาส 2 
ม.ค.-มี.ค. 2563 

ไตรมาส 3 
เม.ย.-มิ.ย. 2563 

ไตรมาส 4 
ก.ค.-ก.ย. 2563 

ด าเนินการตาม
โครงการ 
จัดให๎ประชาชนได๎รับ
การอบรมตาม
หลักสูตร Smart 
ONIE เพ่ือสร๎าง 
Smart Farmer 

- 
 

 41,632  

 
9. ผู๎รับผิดชอบโครงการ 
 - กศน.อ าเภอเมืองเลย 
  
10. เครือขําย/หนํวยงานที่เก่ียวข๎อง 
 1. ผู๎น าชุมชน  
 2. ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองเลย 
 
11. โครงการ/กิจกรรมที่เก่ียวข๎อง 
 1. โครงการพัฒนาสังคมและชุมชน 
 2. โครงการจัดกระบวนการเรียนรู๎ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหมํ 
ตามศาสตร๑พระราชา  
 
12.  ผลลัพธ๑  
 กลุํมเปูาหมาย ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู๎ด๎านเกษตรกรรมที่
เหมาะกับบริบทของพ้ืนที่และความต๎องการของชุมชนรวมทั้งการเพ่ิมมูลคําสินค๎าทางการเกษตรและสร๎างชํอง
ทางการจ าหนํายสินค๎าผํานชํองทางตํางๆ โดยตระหนักถึงคุณภาพของผลผลิตความปลอดภัยตํอระบบนิเวศน๑ 
ชุมชน และผู๎บริโภค 
 
13. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
     ตัวชี้วัดผลผลิต  
  ร๎อยละ 80 ผู๎เข๎ารํวมโครงการมีผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค๑ของหลักสูตร 
          ร๎อยละ 80 ของผู๎เข๎ารํวมโครงการมีความพึงพอใจตํอการจัดกระบวนการเรียนรู๎ ในระดับดี ขึ้นไป 
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     ตัวชี้วัดผลลัพธ๑ 
         ร๎อยละ 80 ของประชาชนกลุํมเปูาหมายที่ผํานการอบรมตามหลักสูตร Smart ONIE เพ่ือสร๎าง  
Smart Farmer  น าความรู๎ และสามารถน าไปประยุกต๑ใช๎ในการด าเนินชีวิตได๎   
 
14. การประเมินผลโครงการ 
 -แบบประเมินความพึงพอใจโดยใช๎แบบมาตรวัดประมาณคํา 
 -แบบติดตามผู๎จบหลักสูตร 
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งาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ  กศน.อ าเภอเมืองเลย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
ท่ี ชื่องาน/

โครงการ 
วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวชี้วัด 

1 การจัดการ
ศึกษาส าหรับ
ผ๎ูไมํร๎ูหนังสือ 

จดัการศึกษาเพ่ือเพ่ิมอัตราการร๎ู
หนังสือให๎คนไทยสามารถอํานออก
เขียนได๎ มุํงพัฒนาผ๎ูเรียนให๎มี
ความสามารถในการฟัง พูด อําน 
และเขียน รวมท้ังการคิดค าควณ
เบ้ืองต๎น  โดยบูรณาการกับสภาพ
ความต๎องการ และปัญหาของสังคม
ท่ีสอดคล๎องกับวิถีการด าเนินชีวิต
ของผ๎ูเรียนโดยใช๎หลักสูตรการร๎ู
หนังสือไทย พุทธศักราช 2557  ของ
ส านักงาน กศน. และส่ือท่ีเหมาะสม
กับสภาพและพ้ืนท่ีของกลํุมเปูาหมาย   

จัดกระบวนการเรียนร๎ูตามหลักสูตร
การร๎ูหนังสือไทย พุทธศักราช2557    
 มุํงพัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีความสามารถใน
การฟัง พูด อําน และเขียน รวมท้ัง
การคิดค าควณเบ้ืองต๎น    โดยบูรณา
การกับสภาพความต๎องการ และ
ปัญหาของสังคม ท่ีสอดคล๎องกับวิถี
การด าเนินชีวิตของผ๎ูเรียน 
1)ประชาสัมพันธ๑เชิญชวนให๎
กลํุมเปูาหมายผ๎ูไมํร๎ูหนังสือไทย ผ๎ูลืม
หนังสือไทย หรือผ๎ูสนใจท่ัวไป เข๎า
เรียนร๎ูตามหลักสูตรการร๎ูหนังสือไทย 
2.)แนะแนวสร๎างความเข๎าใจกับผ๎ูเรียน
เก่ียวกับสาระส าคัญ เชํน 
-การจัดกระบวนการเรียนร๎ู              
–การวัดและการ                - 
ประเมินผล  
- การจบหลักสูตร  
3) ด าเนินการรับสมัครผ๎ูเรียนตาม
หลักสูตรฯ 
4)ด าเนินการขออนุญาตจัดต้ังกลํุม
สํงเสริมการร๎ูหนังสือไทย 
5)ด าเนินการก าหนดสภาพและ
ด าเนินการจัดท าแผนการเรียนร๎ู 
รวมท้ังจัดท าแผนบูรณาการรํวมกับ
การจัดกิจกรรมของโรงเรียนผ๎ูสูงอายุ 
ในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอเมืองเลย   
6) บันทึกการจัดการเรียนร๎ูตาม
แผนการเรียนร๎ูแตํละคร้ังเพ่ือเป็น
ข๎อมูลในการพัฒนา แผนการเรียนร๎ูใน
คร้ังตํอไป 
7) การวัดและประเมินผล เพ่ือ
ตรวจสอบความก๎าวหน๎าและ
ผลสัมฤทธ์ิ เน๎นการพัฒนาผ๎ูเรียนได๎
เรียนร๎ูอยํางเต็มศักยภาพ  
8) รายงานข๎อมูลผ๎ูเรียนให๎สถานศึกษา
แบละหนํวงงานต๎นสังกัดทราบ 
- ข๎อมูลผ๎ูจบหลัก 
- การจัดท าหลักฐานทางการศึกษา 
 

1)จัดการจัดการศึกษาส าหรับผ๎ูไมํร๎ู
หนังสือ  ให๎ผ๎ูเรียนมีความร๎ู 
ความสามารถ และทักษะการฟัง พูด 
อํานเขียนภาษาไทยและการค านวณ
เบ้ืองต๎นในเร่ืองท่ีเก่ียวข๎องกับ
ชีวิตประจ าวัน  และใช๎เป็นเคร่ืองมือ
ในการส่ือสารกับผ๎ูอ่ืน ตลอดจน
แสวงหาความร๎ูเพ่ือการพัฒนา
คุณภาพชีวิต   
2) การติดตามประเมินผลเป็นการ
ตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิ เน๎นการพัฒนา
ความก๎าวหน๎าของผ๎ูเรียนได๎เรียนร๎ู
อยํางเต็มศักยภาพ ดังนี้ 
- ประเมินกํอนเรียน เพ่ือให๎ทราบ
ความร๎ูพ้ืนฐานของผ๎ูเรียน วํา
สามารถ ฟัง พูด ได๎ หรือพูด ฟัง 
อํานเขียน ในทักษะภาษาไทยไมํได๎  
โดยการพูดคุยซักถาม ให๎ทดลอง
อําน เขียนค างํายๆท่ีเก่ียวข๎องใน
ชีวิตประจ าวันหรือท าแบบประเมิน
กํอนเรียนงํายๆเพ่ือน าข๎อมูลมาใช๎
วางแผนในการจัดการเรียนร๎ูให๎
เหมาะสมกับผ๎ูเรียน 
- ประเมินผลระหวํางเรียน สามารถ
พิจารณาความสามารถในการเรียนร๎ู
ในแตํละสภาพ ซ่ึงสามารถประเมิน
ไดโดยวิธีการตํางๆเชํน การสังเกต 
การตอบค าถาม การพูดคุย การ
ตรวจผลงาน การท าแบบฝึกหัด
ตํางๆโดยให๎มีทักษะในการเรียนร๎ู
ภาษาไทย และการคิดค านวณ
เบ้ืองต๎น 
-ประเมินหลังเรียน ตรวจสอบจาก
เอกสาร หลักฐาน เชํน ส่ือการเรียนร๎ู
ของผ๎ูเรียนของผ๎ูเรียน ของผ๎ูเรียน 
แบบบันทึกตํางๆ เพ่ือพิจารณาวํา
ผํานการเรียนร๎ูไปแล๎วไมํต่ ากวํา  
800 ค า 
 3) การสรุป รายงานผลการ
ด าเนินงาน 
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2 โครงการจัด
การศึกษา
นอกระบบ
ระดับ
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พ.ศ.
2551 
(ปรับปรุง    
พ.ศ.2559) 
 

1) เพ่ือจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ
ยกระดับการศึกษาให๎กับประชากรวัย
แรงงาน อายุ 15 – 59 ปี ท่ีไมํจบ
การศึกษาภาคบังคับและไมํอยํูใน
ระบบโรงเรียน 
2) เพ่ือให๎ผ๎ูเรียนพัฒนาการเรียนร๎ู ให๎
ร๎ูเทําทันส่ือและเทคโนโลยีพร๎อมรับ
การเปล่ียนแปลง 
3) สํงเสริมและพัฒนา กศน.ต าบล ให๎
เป็น กศน.ต าบล 5 ดี พรีเมี่ยม 
 

1) การจัดการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2551  
2) พัฒนากศน.ต าบล ให๎เป็น กศน.
ต าบล 5 ดี พรีเมี่ยม 
3) จัดกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียนท่ีเป็น
กิจกรรมการเรียนร๎ูท่ีทันสมัย 
4) การติดตามประเมินผล 
5) การสรุป รายงานผลการด าเนินงาน 
 

1. จ านวนผ๎ูเรียนเป็นไปตาม
เปูาหมายท่ีก าหนดไว๎ 
2. ร๎อยละของผ๎ูเรียนท่ีเข๎ารับ
การศึกษา 
3. ร๎อยละของผ๎ูเรียนท่ีจบหลักสูตร 
4. ความเหมาะสมของสถานท่ี/ส่ือ/
ส่ิงอ านวยความสะดวก 
5. ร๎อยละของผ๎ูเรียนท่ีสามารถน า
ความร๎ูไปใช๎ในการศึกษาตํอหรือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
6. ความพึงพอใจท่ีอยํูในระดับ ดี  
ข้ึนไป 
 

3 โครงการการ
จัดการศึกษา
เพ่ือพัฒนา
ทักษะชีวิต 
 

1 เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตพ้ืนฐานของ
บุคคลเพ่ือให๎สามารถด ารงชีวิตอยํูใน
สังคมได๎อยํางมีความสุขโดยเน๎น
ทักษะชีวิตพ้ืนฐานท่ีจ าเป็น 4 ด๎าน 
2 เพ่ือจัดการศึกษาในรูปแบบการ
จัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย โดยมุํงท่ีจะ
เสริม สร๎างความสามารถให๎กับบุคล
เพ่ือมีทักษะชีวิตในการแก๎ปัญหา
เฉพาะด๎านให๎เหมาะสมกับพ้ืนท่ีและ
แตํละสถานการณ๑ 

1) การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะ
ชีวิต 
2)  การติดตามประเมินผล 
3) การสรุป รายงานผลการด าเนินงาน 

 

1. จ านวนผ๎ูเรียนเป็นไปตาม
เปูาหมายท่ีก าหนดไว๎ 
2.ร๎อยละของผ๎ูเรียนท่ีเข๎ารับ
การศึกษา 
3.ร๎อยละของผ๎ูเรียนท่ีจบหลักสูตร 
4.ความเหมาะสมของสถานท่ี/ส่ือ/
ส่ิงอ านวยความสะดวก 
5.ร๎อยละของผ๎ูเรียนท่ีสามารถน า
ความร๎ูไปใช๎หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
6.ความพึงพอใจท่ีอยํูในระดับ ดี  
ข้ึนไป 

4 การจัดการ
ศึกษาเพ่ือ
พัฒนาสังคม
และชุมชน 
 

1) เพ่ือจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคม
และชุมชน โดยใช๎หลักสูตรและการ
จัดกระบวน การเรียนร๎ูแบบบูรณา
การในรูปแบบของการฝึกอบรม  
การเรียนทางไกล การประชุม 
สัมมนา การจัดเวทีแลกเปล่ียน 
เรียนร๎ู  การจัดกิจกรรมจิตอาสา 
การสร๎างชุมชนนักปฏิบัติ และ
รูปแบบอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสมกับกลํุม 
เปูาหมาย และบริบทของชุมชนแตํ
ละพ้ืนท่ี โดยเน๎นการด าเนินตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1.จัดการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคม
และชุมชน 
2.ติดตามประเมินผล 
3.การสรุป รายงานผลการด าเนินงาน 
 

1. ผลผลิต    
- ประชาชนเข๎ารํวมโครงการตาม
เปูาหมายท่ีก าหนด 
2. ผลลัพธ์  
1. จ านวนผ๎ูเรียนเป็นไปตาม
เปูาหมายท่ีก าหนดไว๎ 
2. ร๎อยละของผ๎ูเรียนท่ีเข๎ารับการ
อบรม 
3. ร๎อยละของผ๎ูเรียนท่ีจบหลักสูตร 
4. ความเหมาะสมของสถานท่ี/ส่ือ/
ส่ิงอ านวยความสะดวก 
5.ความพึงพอใจท่ีอยํูในระดับ ดี  
ข้ึนไป 
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5 โครงการการ
จัดการศึกษา
การเรียนร๎ู
ตามหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

1. เพ่ือให๎ประชาชน ได๎รับความร๎ู
เก่ียวกับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2. เพ่ือให๎ประชาชน ได๎เข๎าใจ
แนวทางการศึกษาความร๎ู จากแหลํง
เรียนร๎ู ปราชญ๑ชาวบ๎าน ภูมิปัญญา
ท๎องถ่ิน  
3. เพ่ือสํงเสริมให๎ประชาชน ได๎น า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ไปใช๎ในชีวิตประจ าวันตํอตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน สังคม ตํอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ให๎ความร๎ูเร่ืองพระราชด าริวําด๎วย
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. ให๎ความร๎ูปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  3 หํวง 2 เงื่อนไขการน๎อม
น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
แนวทางในการด ารงชีวิต 
3. ศึกษาแหลํงเรียนร๎ูเกษตรกร
ต๎นแบบตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

ร๎อยละ 80 ของผ๎ูเข๎าอบรม มีความร๎ู  
ความเข๎าใจ การด าเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มา
ประยุกต๑ใช๎กับชีวิตประจ าวัน
สามารถ ลดรายจําย เพ่ิมรายได๎ 
ให๎กับครัวเรือนได๎  
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6 การศึกษา
ตามอัธยาศัย 

1) สํงเสริมให๎มีการพัฒนาแหลํงการ
เรี ยน ร๎ูใ น ระ ดับต า บล เพ่ือกา ร
ถํ า ยทอดอ ง ค๑ ความ ร๎ู  และ จั ด
กิจกรรมเพ่ือเผยแพรํองค๑ความ ร๎ูใน
ชุมชนได๎อยํางท่ัวถึง 
2) ก าหนดให๎การอํานเป็นวาระ
จังหวัด 
3) จัดกิจกรรมสํงเสริมการเรียนร๎ู
เพ่ือปลูกฝังนิสัยรักการอํานเพ่ิม 
ขยายกิจกรรมสํงเสริมการอํานเชิงรุก
ในชุมชน และพัฒนาความสามารถ
ในการอํานและศักยภาพการเรียนร๎ู
ของประชาชนทุกกลํุมเปูาหมาย 
4) สํงเสริมให๎มีการสร๎างบรรยากาศ 
และส่ิงแวดล๎อมท่ีเอ้ือตํอการอํานให๎
เกิดข้ึนในสังคมไทยโดยสนับสนุน
การพัฒนาแหลํงการเรียนร๎ูให๎เกิดข้ึน
อยําง  กว๎างขวางและท่ัวถึง  เชํน 
พัฒนาห๎องสมุดประชาชนทุกแหํงใ ห๎
เป็นแหลํงเรียนร๎ูตลอดชีวิตการใ ช๎
ระบบเช่ือมโยงแหลํงเรียนร๎ูและการ
พัฒนาระบบหนังสือผําน QR Code 
สํงเสริมและสนับสนุนอาสาสมัคร
สํงเสริมการอําน การสร๎างเครือขําย
สํงเสริมการอําน จัดหนํวยบริการ
เคล่ือนท่ีพร๎อมอุปกรณ๑เ พ่ือสํง เสริม
ก า ร อํ า น แ ล ะ ก า ร เ รี ย น ร๎ู ท่ี
หลากหลายออกให๎บริการประชาชน
ในพ้ืนท่ีตํางๆ อยํางท่ัวถึง สม่ าเสมอ 
รวมท้ังเสริมสร๎างความพร๎อมในด๎าน
ส่ืออุปกรณ๑ เพ่ือสนับสนุนการอําน 
และการจัดกิจกรรมเพ่ือสํงเสริมการ
อํานอยํางหลากหลาย 
5) สํ ง เ ส ริ ม สนั บส นุ น ใ ห๎ ภ า คี
เครือขํายรํวมจัดสนับสนุนการอําน 
เชํน ในโรงงาน สถานประกอบการ 
โรงพยาบาล ฯลฯ 
 
 
 
 
 

1) พัฒนาแหลํงเรียนร๎ู กศน.ต าบล 
และรํวมกับภาคีเครือขํายเพ่ือ
เสริมสร๎างวัฒนธรรมสํงเสริมการอําน 
2) กิจกรรมสํงเสริมการอําน 
  - จัดกิจกรรมสํงเสริมการอํานใน
ห๎อ ง ส มุ ด แล ะ พั ฒน า ห๎ อง สมุ ด
ประชาชน 
- จัดมุดเด็กปฐมวัยในห๎องสมุด 
- จัดกิจกรรมครอบครัวรักการอําน 
- ห๎องสมุดชาวตลาด 
- รถโมบายเคล่ือนท่ี 
- ใช๎ระบบเช่ือมโยงแหลํงเรียนร๎ูและ
จัดท าส่ืออิเล็กทรอนิกส๑ 
- บ๎านหนังสือชุมชน 
- อาสาสมัครสํงเสริมการอําน 
 

1) พัฒนาแหลํงเรียนร๎ู กศน.ต าบล 
และรํวมกับภาคีเครือขํายเพ่ือ
เสริมสร๎างวัฒนธรรมสํงเสริมการ
อําน 
2) กิจกรรมสํงเสริมการอําน 
  - จัดกิจกรรมสํงเสริมการอํานใน
ห๎อง สมุ ดและ พัฒนา ห๎อง สมุ ด
ประชาชน 
- จัดมุดเด็กปฐมวัยในห๎องสมุด 
- จัดกิจกรรมครอบครัวรักการอําน 
- ห๎องสมุดชาวตลาด 
- รถโมบายเคล่ือนท่ี 
- ใช๎ระบบเช่ือมโยงแหลํงเรียนร๎ูและ
จัดท าส่ืออิเล็กทรอนิกส๑ 
- บ๎านหนังสือชุมชน 
- อาสาสมัครสํงเสริมการอําน 
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7 งานพัฒนา
บุคลากร 

1) พัฒนาบุคลากรทุกระดับทุก
ประเภทให๎มีสมรรถนะสูงข้ึนอยําง
ตํอเนื่อง ท้ังกํอนและระหวํางการด ารง
ต าแหนํงเพ่ือให๎มเีจตคติท่ีดีในการ
ปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานและ
บริหารจัดการการด าเนินงานของ
หนํวยงานและสถานศึกษาได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพรวมท้ังสํงเสริมให๎
บุคลากรในสังกัดพัฒนาตนเองเพ่ือ
เล่ือนต าแหนํงหรือเล่ือนวิทยฐานะโดย
เน๎นการประเมินวิทยฐานะเชิง
ประจักษ๑ 
2) พัฒนาหั วหน๎า กศน.ต าบลให๎มี
สมรรถนะสูงข้ึนในการบริหารจัดการ 
กศน.ต าบล และการปฏิบัติงานตาม
บทบาทภารกิจอยํางมีประสิทธิภาพ 
โดยเน๎นการเป็นนักจดัการความร๎ูและ
ผ๎ูอ านวยความสะดวกในการเรียนร๎ู
เ พ่ือใ ห๎ ผ๎ูเ รียนเกิดการเรี ยนร๎ูท่ี มี
ประสิทธิภาพอยํางแท๎จริง 
3) พัฒนาครูกศน. และผ๎ูท่ีเก่ียวข๎องให๎
สามารถจัดรูปแบบการเรียนร๎ูได๎อยําง
มีคุณภาพโดยสํงเสริมให๎มคีวามร๎ู
ความสามารถในการจัดท าแผนการ
สอน การจัดกระบวนการเรียนร๎ู การ
วัดและประเมนิผล และการวิจัย
เบ้ืองต๎น 
4)  สํง เสริ มและพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการ กศน.ต าบล เพ่ือการ
มี สํ วน รํ วม ใ น กา รบ ริหา รกา ร
ด าเนินงานตามบทบาทภารกิจของ 
กศน.ต าบล อยํางมีประสิทธิภาพ 
5)  พัฒนา ศักยภาพบุคลากร  ท่ี
รับผิดชอบการบริการการศึกษาและ
การเรียนร๎ู ให๎มีความร๎ู ความสามารถ
และมีความเป็นมืออาชีพในกา ร
จัดบริการสํงเสริมการเรียนร๎ูตลอด
ชีวิตของประชาชน 
6) เสริมสร๎างสัมพันธภาพระหวําง
บุคลากร รวมท้ังภาคีเครือขํายท้ังใน
และตํางประเทศในทุกระดับเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างานรํวมกัน 

1) พัฒนาบุคลากรด๎านการจัดการ
เรียนการสอน 
2) พัฒนาบุคลากรด๎าน การเงิน บัญชี 
และพัสดุ 
3)พัฒนาบุคลากรด๎านการนิเทศ 
4) พัฒนาบุคลากรด๎านการจัดท า
แผนงาน/โครงการ 
 

1.จ านวนบุคลากรของหนํวยงาน
และสถานศึกษาได๎รับการพัฒนาเพ่ือ
เพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย 
2.ความเหมาะสมของหลักสูตรการ
พัฒนา 
3. ร๎อยละของบุคลากรท่ีสามารถน า
ความร๎ูไปใช๎หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
4.ความพึงพอใจท่ีอยํูในระดับ ดี  
ข้ึนไป 
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ท่ี ชื่องาน/
โครงการ 
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โดยจัดให๎มีกิจกรรมการพัฒนา
สมรรถนะ และเสริมสร๎าง
ความสัมพันธ๑ระหวํางบุคลากร และ
ภาคีเครือขํายในรูปแบบท่ีหลากหลาย
อยํางตํอเนื่อง 

8 งานประกัน
คุณภาพ
ภายใน
สถานศึกษา 

พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาให๎ได๎มาตรฐาน เพ่ือพร๎อม
รับการประเมินคุณภาพภายนอก โดย
พัฒนาบุคลากรให๎มีความร๎ู ความ
เข๎าใจ ตระหนกัถึงความส าคัญของ
ระบบการประกันคุณภาพ และ
สามารถด าเนินการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาได๎อยําง
ตํอเนื่องโดยใช๎การประเมนิภายในด๎วย
ตนเอง และจัดให๎มรีะบบสถานศึกษา
พ่ีเล้ียงเข๎าไปสนับสนุนอยํางใกล๎ชิด 
ส าหรับสถานศึกษาท่ียังไมไํด๎เข๎ารับ
การประเมนิคุณภาพภายนอก ให๎
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให๎ได๎
คุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาให๎ได๎มาตรฐาน  
2) อบรมพัฒนางานระบบประกัน
คุณภาพสถานศึกษากับบุคลากร 
3) พัฒนาบุคลากร 
 

1.ร๎อยละของสถานศึกษาในสังกัดท่ีมี
ระบบประกันคุณภาพภายในและมีการ
จัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
2.ความพึงพอใจท่ีอยํูในระดับ ดี  
ข้ึนไป 
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9 งานนิเทศ 
ก ากับ 
ติดตาม 

1) สร๎างกลไกการก ากับ นิเทศ ติดตาม 
ประเมิน และรายงานผลการ
ด าเนินงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยให๎เช่ือมโยงกับ
หนํวยงาน สถานศึกษา และภาคี
เครือขํายท้ังระบบ  
2) ให๎หนํวยงานและสถานศึกษาท่ี
เก่ียวข๎องทุกระดับ พัฒนาระบบกลไก
การก ากับ ติดตามและรายงานผลการ
น านโยบายสํูการปฏิบัติ ให๎สามารถ
ตอบสนองการด าเนนิงานตามนโยบาย
ในแตํละเร่ืองได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
3)สํงเสริมการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ
และ การ ส่ือสาร และ ส่ืออ่ืนๆ ท่ี
เหมาะสม เพ่ือการก ากับ นิเทศ 
ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล
อยํางมีประสิทธิภาพ 
4)พัฒนากลไกการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการประจ าปีของหนวํยงาน 
สถานศึกษา เพ่ือการรายงานผลตาม
ตัวช้ีวัดในค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของส านักงาน กศน.ใ ห๎
ด าเนินไปอยํางมปีระสิทธิภาพ เป็นไป
ตามเกณฑ๑ วิธีการ และระยะเวลาท่ี
ก าหนด 
5) ให๎มีการเช่ือมโยงระบบการนิเทศใน
ทุกระดับ ท้ังหนํวยงานภายในและ
ภายนอกองค๑กร ต้ังแตํ จังหวัด อ าเภอ 
และต าบล เพ่ือความเป็นเอกภาพใน
การใช๎ข๎อมูล และการพัฒนางาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย 
 

 

 

 

 

1. ด าเนินการนิเทศ ติดตาม ประเมิน 
และรายงานผลอยํางเป็นระบบ 
2. อบรมพัฒนาระบบงานการนิเทศ 
ติดตามประเมิน และรายงานผล 
3. พัฒนาบุคลากร 
 

1.ร๎อยละของหนํวยงานและ
สถานศึกษา กศน. ท่ีสามารถ
ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตาม
บทบาทภารกิจท่ีรับผิดชอบได๎ส าเร็จ
ตามเปูาหมายท่ีก าหนดไว๎อยํางโปรํงใส 
ตรวจสอบได๎ โดยใช๎ทรัพยากรอยําง
ค๎ุมคํา/ตามแผนท่ีก าหนดไว๎ 
2.ความพึงพอใจท่ีอยํูในระดับ ดี 
 ข้ึนไป 
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10 การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ 

1) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการงบประมาณ โดยพัฒนาระบบ
การก ากับ ควบคุม และเรํงรัดการ
เบิกจํายงบประมาณให๎เป็นตาม
เปูาหมายท่ีก าหนดไว๎ 
2) พัฒนาระบบฐานข๎อมูลให๎มีความ
ครบ ถ๎วน  ถูก ต๎อง  ทันสมัย  และ
เช่ือมโยงกันท่ัวประเทศอยํางเป็น
ระ บ บ เ พ่ือ ใ ห๎ หนํ ว ย ง าน แล ะ
สถานศึกษาในสังกัดสามารถน าไปใช๎
เป็นเคร่ืองมือส าคัญในการบริหาร การ
วางแผน การปฏิบัติงาน การติดตาม
ประเ มิ นผล  และกา รน า ผลม า
พัฒนาการด าเนินงานอยํางตํอเนื่อง 
ตามวงจรคุณภาพเดมมิ่ ง ( PDCA) 
รวมท้ังจัดบริการการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอยํางมี
ประสิทธิภาพ 
3) พัฒนาระบบฐานข๎อมูลรวมของ
นักศึกษา กศน.ใ ห๎มีความครบถ๎วน 
ถูกต๎อง ทันสมัย และเช่ือมโยงกันท่ัว
ประเทศ สามารถสืบค๎นและสอบทาน
ได๎ทันความต๎องการเพ่ือประโยชน๑ใน
การจัดการศึกษาให๎กับผ๎ูเรียนและการ
บริหารจัดการอยํางมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการงบประมาณ 
2) พัฒนาระบบฐานข๎อมูลเพ่ือการ
บริหารจัดการ 
3) ประสานขอใช๎สถานท่ีโรงเรียนยุบ
รวมขอใช๎พ้ืนท่ีเพ่ือต้ังศูนย๑การเรียนร๎ู
ส าหรับทุกชํวงวัย กศน. 
 

1.จ า น วนระบบฐาน ข๎อมู ลด๎าน
การศึกษาของประชาชนจังหวัดเลย
ท่ีได๎รับการพัฒนาให๎ทันสมัยและ
เป็นปัจจุบัน 
2.ฐานข๎อมูลด๎านการบริหารของ
ส านักงาน กศน.จังหวัดเลยท่ีได๎รับ
การพัฒนาให๎ทันสมัยและเป็น
ปัจจุบัน 
3.ความพึงพอใจท่ีอยํูในระดับ ดี  
ข้ึนไป 
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11 โครงการศูนย๑
ฝึกอาชีพ
ชุมชน 
 

1. เพ่ือจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมี
งานท า ให๎กับประชาชนวัยแรงงาน 
ในพ้ืนท่ี 14 ต าบล ของอ าเภอเมือง
เลย จังหวัดเลย 
2. เพ่ือให๎ประชาชน ผ๎ูท่ีผํานการ
อบรม มีความร๎ู ความ สามารถ และ
ทักษะในการประกอบอาชีพตาม
วัตถุประสงค๑ของหลักสูตร 
3. เพ่ือให๎ของประชาชนผ๎ูผํานการ
อบรม น าความร๎ูไปใช๎ในการลด
รายจํายหรือเพ่ิมรายได๎ หรือ
ประกอบอาชีพหรือพัฒนา ตํอยอด
อาชีพ หรือการเพ่ิมมูลคําของสินค๎า
หรือบริการ 
4. เพ่ือให๎มีตัวอยํางท่ีดี หรือต๎นแบบ
ในการน าความร๎ูไปใช๎ 

จัดอบรมให๎ประชาชน ท้ัง 14 ต าบล 
ในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอเมืองเลย 
1. ศูนย๑ฝึกอาชีพชุมชน  1 อ าเภอ 1 
อาชีพ  
2. ศูนย๑ฝึกอาชีพชุมชน กลํุมสนใจ ไมํ
เกิน 30 ช่ัวโมง  
3. ศูนย๑ฝึกอาชีพชุมชน ช้ันเรียน
วิชาชีพ 31 ช่ัวโมง ข้ึนไป  
 

1.ตัวช้ีวัดผลผลิต(Output)     
 1.1 จัดอบรมให๎ระชาชน ครบท้ัง 
14 ต าบล ในเขตอ าเภอเมืองเลย  
 1.2 ประชาชนเข๎ารับการฝึกอบรม  
ศูนย๑ฝึกอาชีพชุมชน 1 อ าเภอ 1
อาชีพ ไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 80 ของ
เปูาหมาย               1.3 
ประชาชนเข๎ารับการอบรม ศูนย๑ฝึก
อาชีพชุมชน กลํุมสนใจ ไมํเกิน30 ช.
ม. ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 ของ
เปูาหมาย 
 1.4 ประชาชนเข๎ารับการอบรม 
ศูนย๑ฝึกอาชีพชุมชน ช้ันเรียนวิชาชีพ 
31 
ช.ม. ข้ึนไป ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 
ของเปูาหมาย 
2. ตัวชี้วัดผลลัพธ์(Outcome)      
2   2  2.1 จ านวนประชาชนผ๎ูเข๎า
อบรมเป็นไปตามเปูาหมายท่ีก าหนด
ไว๎ 
 2.2 ประชาชนผ๎ูผํานการอบรม มี
ความร๎ู ความสามารถ ตาม
วัตถุประสงค๑ของหลักสูตร  
 2.3 ประชาชนผ๎ูผํานการอบรม น า
ความร๎ูไปใช๎ในการลดรายจําย หรือ
เพ่ิมรายได๎ หรือประกอบอาชีพ หรือ
พัฒนาตํอยอดอาชีพ หรือการเพ่ิม
มูลคําของสินค๎า หรือบริการ 
 2.4 มีตัวอยํางท่ีดี หรือต๎นแบบใน
การน าความร๎ูไปใช๎ 
 2.5 ความพึงพอใจท่ีอยํูในระดับดี
ข้ึนไป 
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12 โครงการ
ภาษาตํางปร
ะเทศเพ่ือการ
ส่ือสานด๎าน
อาชีพ 

    4.1 เพ่ือฝึกอบรมภาษ า
ตํางประเทศเพ่ือการส่ือสารด๎านอาชีพ 
ให๎กับประชาชนในพ้ืนท่ี  
    4.2 เพ่ือให๎ประชาชนกลํุมเปูาหมาย
ท่ีผํานการอบรมตามโครงการภาษา 
ตํางประเทศเพ่ือการส่ือสารด๎านอาชีพ 
สามารถน าความร๎ูท่ีได๎รับไป
ประยุกต๑ใช๎ในการประกอบอาชีพ และ
ด าเนินชีวิตประจ าวันได๎ 
 

จัดโครงการกิจ กรรมด าเนิน การจัด
ฝึกอบรมภาษา ตํางประเทศเพ่ือการ
ส่ือสารด๎านอาชีพการให๎กับประชาชน
ในพ้ืนท่ีรํวมกับภาคีเครือ ขํายท้ัง
หนํวยงานภาครัฐและเอกชน 

1.จ านวนประชาชนได๎รับการอบรม
ตาม หลักสูตรภาษาตําง ประเทศ
เพ่ือการส่ือสารด๎านอาชีพ (ระยะส้ัน)
ส าหรับประชาชนในศูนย๑อาเซียน 
ศึกษา กศน.  
2.ร๎อยละของประชาชน
กลํุมเปูาหมายท่ีผํานการ อบรมตาม
หลักสูตรภาษาตํางประเทศเพ่ือการ
ส่ือสาร ด๎านอาชีพ (ระยะส้ัน) มี
ความร๎ูในการส่ือสาร ภาษา อังกฤษ 
และสามารถน าไปประยุกต๑ใช๎ในการ 
ด าเนินชีวิตได๎ 
 3.ร๎อยละของครู กศน. ท่ีสามารถ
จัดกระบวน การเรียนร๎ูภาษาตําง 
ประเทศเพ่ือการส่ือสารได๎อยําง 
สอดคล๎องกับบริบทของผ๎ูเรียน 
4.ความพึงพอใจท่ีอยํูในระดับ ดี  
ข้ึนไป 

14 โครงการ
ความอบรม
ผ๎ูดูแล
ผ๎ูสูงอายุ  

1. เพ่ือให๎กลํุมเปูาหมาย มีความร๎ู  
ความเข๎าใจ และทักษะในการ
ชํวยเหลือดูแลผ๎ูสูงอายุ   
2.  เพ่ือสามารถน าความร๎ูไปใช๎ และ
ประกอบอาชีพเก่ียวกับการดูแล
ผ๎ูสูงอายุระยะยาว 

1.จัดกระบวน การด าเนินงานรํวมกัน
ระหวํางหนํวยงานท่ีเก่ียวข๎อง 
2.ประชาสัมพันธ๑โครงการ 
3.คัดเลือกกลํุมเปูาหมายตาม
คุณสมบัติท่ีก าหนด 
4.ด าเนินการผลิตและฝึกอบรม
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
5.ประเมินผลการฝึกอบรม 

1.จ านวนผ๎ูดูแลผ๎ูสูงอายุ 
2.ความเหมาะสมของหลักสูตรการ
พัฒนา 
3.ร๎อยละผ๎ูจบท่ีสามารถน าความร๎ูไป
ใช๎หรือพัฒนาคุณภาพ 
4.ความพึงพอใจท่ีอยํูในระดับดี  
ข้ึนไป 

15 โครงการการ
จัดและ
สํงเสริมการ
จัดการศึกษา
ตลอดชีวิต 
เพ่ือคง
พัฒนาการ
ทางกาย จิต
และสมอง
ของผ๎ูสูงอายุ 
 

1)  เพ่ือจัดกิจกรรมให๎กับผ๎ูสูงอายุ
เพ่ือเตรียมพร๎อมเข๎าสํูสังคมผ๎ูสูงอายุ 
(AgeingSociety)  
2)  เพ่ือจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตส าหรับผ๎ูสูงอายุภายใต๎
แนวคิด “Active Aging”การศึกษา
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนา
ทักษะชีวิต ให๎สามารถดูแลตนเองท้ัง
สุขภาพกายและสุขภาพจิต และร๎ูจัก
ใช๎ประโยชน๑จากเทคโนโลยี 
3)  เพ่ือสร๎างความตระหนักถึงคุณคํา
และศักด์ิศรีของผ๎ูสูงอายุ เปิดโอกาส
ให๎มีการเผยแพรํภูมปัิญญาของ
ผ๎ูสูงอายุ และให๎มสํีวนรํวมในกิจกรรม
ด๎านตํางๆ ในชุมชน เชํน ด๎านอาชีพ 
กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ฝึกอบรมการเรียนร๎ูตลอดชีวิตส าหรับ
ผ๎ูสูงอายุ จัดกระบวนการให๎ผ๎ูสูงอายุใน
ครอบครัวและชุมชนเพ่ือคงพัฒนาการ
ทางกาย จิต และสมองของผ๎ูสูงอายุ 
 

1.ร๎อยละ 80  ของผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรม
สามารถน าความร๎ูไปใช๎หรือพัฒนา
คุณภาพชีวิต และพัฒนาทักษะชีวิต 
ให๎สามารถดูแลตนเองท้ังสุขภาพ
กายและสุขภาพจิต และร๎ูจักใช๎
ประโยชน๑จากเทคโนโลยีได๎ 
2.ผ๎ูสูงอายุสามารถน าความร๎ูไปใช๎
หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนา
ทักษะชีวิต สามารถดูแลตนเองท้ัง
สุขภาพกายและสุขภาพจิต และร๎ูจัก
ใช๎ประโยชน๑จากเทคโนโลยี ดูแล
ตนเอง มีสุขภาพกายและสุขภาพจิต
ท่ีดี 
3.ความพึงพอใจท่ีอยํูในระดับ ดี 
 ข้ึนไป 
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ท่ี ชื่องาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวชี้วัด 

16 โครงการ
บูรณาการ
พัฒนา
เศรษฐกิจ
ดิจิทัล/สร๎าง
เครือขําย
ดิจิทัลชุมชน
ระดับต าบล 
(ขยายผลการ
อบรม
หลักสูตร
การค๎า
ออนไลน๑) 

1. เพ่ือพัฒนากลํุมเปูาหมายให๎เกิด
ความร๎ูเก่ียวกับการท าธุรกิจและ
การค๎าออนไลน๑ และทักษะ
เทคโนโลยีดิจิทัล การใช๎ Social 
Media และ Application ตํางๆ  
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
2.  เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ๑ Bramd 
กศน. ยกระดับคุณภาพของสินค๎า
และผลิตภัณฑ๑  และประสานหา
ชํองทางในการจ าหนํายสินค๎าให๎
กว๎างขวางย่ิงข้ึน 
 

1. พัฒนากลํุมเปูาหมายให๎เกิดความร๎ู
เก่ียวกับการท าธุรกิจและการค๎า
ออนไลน๑ และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล 
การใช๎ Social Media และ 
Application ตํางๆ  ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
2.  พัฒนาผลิตภัณฑ๑ Bramd กศน. 
ยกระดับคุณภาพของสินค๎าและ
ผลิตภัณฑ๑  และประสานหาชํองทางใน
การจ าหนํายสินค๎าให๎กว๎างขวางย่ิงข้ึน 
3. ติดตามประเมินผลและรายงานผล
การด าเนินงาน 

1.ตัวช้ีวัดผลผลิต  (Output) ร๎อยละ 
80  ของผ๎ูเข๎ารับการอบรมเกิด
ความร๎ูเก่ียวกับการท าธุรกิจและ
การค๎าออนไลน๑มีทักษะเทคโนโลยี
ดิจิทัล การใช๎ Social Media และ 
Application ตําง ๆ   
2.ตัวช้ีวัดผลลัพธ๑ (Outcome) 
ผ๎ูเข๎ารับการอบรมมีการพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพของสินค๎าและ
ผลิตภัณฑ๑ มีชํองทางในการจ าหนําย
สินค๎าให๎กว๎างขวางย่ิงข้ึนมีรายได๎
เพ่ิมข้ึน 

17 โครงการตาม
หลักสูตร 
Smart ONIE 
เพ่ือสร๎าง 
Smart 
Farmer 

เพ่ือสํงเสริมการใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมในการจัด
กระบวนการเรียนร๎ูด๎านเกษตรกรรม
ท่ีเหมาะกับบริบทของพ้ืนท่ีและ
ความต๎องการของชุมชนรวมท้ังการ
เพ่ิมมูลคําสินค๎าทางการเกษตรและ
สร๎างชํองทางการจ าหนํายสินค๎าผําน
ชํองทางตํางๆ โดยตระหนักถึง
คุณภาพของผลผลิตความปลอดภัย 
ตํอระบบนิเวศน๑ ชุมชน และ
ผ๎ูบริโภค 

1)สํงเสริมให๎ครูมีทักษะการใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
ในการจัดกระบวนการเรียนร๎ูด๎าน
เกษตรกรรมท่ีเหมาะกับบริบทของ
พ้ืนท่ีและความต๎องการของชุมชน 
2) จัดให๎ประชาชนได๎รับการอบรมตาม
หลักสูตร Smart ONIE เพ่ือสร๎าง 
Smart Farmer 

1.จ านวนประชาชนได๎รับการอบรม
ตามหลักสูตร Smart ONIE เพ่ือ
สร๎าง Smart Farmer 
2. ร๎อยละของประชาชน
กลํุมเปูาหมายท่ีผํานการอบรมตาม
หลักสูตร Smart ONIE เพ่ือสร๎าง 
Smart Farmerมีความร๎ู และ
สามารถน าไปประยุกต๑ใช๎ในการ
ด าเนินชีวิตได๎ 
3. ร๎อยละของครู กศน. ท่ีสามารถ
จัดกระบวนการเรียนร๎ูตามหลักสูตร 
Smart ONIE เพ่ือสร๎าง Smart 
Farmerได๎อยํางสอดคล๎องกับบริบท
ของผ๎ูเรียน 
4.ความพึงพอใจท่ีอยํูในระดับ ดี  
ข้ึนไป 
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คณะผู้จัดท า 
 

ท่ีปรึกษา 

 1. นายเกรียงศักด์ิ  นวลสุทธ์ิ  ผู๎อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดเลย 
 2. วําที่ร๎อยโท จ านงค๑  นนทะมาศ  รองผู๎อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดเลย 
  
คณะท างาน 

1. นายสุพัฒน๑  สุวรรณสิงห๑   ต าแหนํง ผู๎อ านวยการ กศน.อ าเภอเมืองเลย 
2. นายระวี   คึมยะราช   ต าแหนํง ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
3. นายสมพร  มาตย๑สุริย๑   ต าแหนํง ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
4. นางวาสนา  โสธรรมมงคล   ต าแหนํง ครู วิทยฐานะช านาญการ 
5. นางปราณี   สุขปื้อ                  ต าแหนํง ครู 
6. นายนิพนธ๑   แก๎วสุฟอง    ต าแหนํง ครูอาสาสมัครฯ 
7. นายปรีชา    วงศ๑ลา    ต าแหนํง ครูอาสาสมัครฯ 
8. นางอัญชลี    ประเสริฐศิลป์   ต าแหนํง ครูอาสาสมัครฯ 
9. นางมณีรัตน๑  ลุนธิระวงค๑    ต าแหนํง ครูอาสาสมัครฯ 
10. นางสาวนิฤมล บุตรโยจันโท   ต าแหนํง ครูอาสาสมัครฯ 
11. นางวิจิตรา   แสนใจวุฒิ   ต าแหนํง ครู กศน.ต าบล 
12. นางณัฐพร   อินทะสิทธ์ิ   ต าแหนํง ครู กศน.ต าบล 
13. นายปรีชา  วุฒิสุรนนท๑   ต าแหนํง ครู กศน.ต าบล 
14. นายประเสริฐ  ลีกระจําง   ต าแหนํง ครู กศน.ต าบล 
15. นายประยูร  ใจเอ้ือ   ต าแหนํง ครู กศน.ต าบล 
16. นายตะวัน  ปูอมสุวรรณ   ต าแหนํง ครู กศน.ต าบล 
17. นางสาวพจนา  เอมพันธ๑   ต าแหนํง ครู กศน.ต าบล 
18. นางสาวปุณณดา  จ าปานิล  ต าแหนํง ครู กศน.ต าบล 
19. นางสาวพิราภรณ๑  สุพรหมอินทร๑  ต าแหนํง ครู กศน.ต าบล 
20. นางสาวกาญจนา   วรรณศิริ  ต าแหนํง ครู กศน.ต าบล 
21. นางสาวนิโลบล    จันทนา  ต าแหนํง ครู กศน.ต าบล 
22. นางสาววันวิสาข๑   ไขหินต้ัง  ต าแหนํง ครู กศน.ต าบล 
23. นางสาวอนุสรา  จันทร๑สวําง  ต าแหนํง ครู กศน.ต าบล 
24. นางสาวสุพัตรา   ปูองนาลา  ต าแหนํง ครู กศน.ต าบล 

 
คณะจัดท ารูปเล่ม 
     1. นางปราณี    สุขปื้อ   ต าแหนํง ครู ค.ศ. 1 
     2. นางสาวพจนา  เอมพันธ๑   ต าแหนํง ครู กศน.ต าบล 
     3. นางสาวนิโลบล    จันทนา   ต าแหนํง ครู กศน.ต าบล 
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