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ค าน า 
 

 แผนปฏิบัติงานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเชียงคาน ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563 เป็นเอกสารในการด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2563 ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเชียงคาน ที่สนองตอบเจตนารมณ์

พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 ทิศทางพัฒนาของนโยบายรัฐบาล

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รวมทั้งนโยบายและจุดเน้นการด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยของส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สาระของแผนปฏิบัติการประจ าปีประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563 ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเชียงคานประกอบด้วย ประวัติความ

เป็นมา ที่ตั้ง วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญาหน่วยงาน ค่านิยมองค์กร เป้าประสงค์ ภารกิจ บทบาทหน้าที่ จุดเน้นการ

ด าเนินงาน และรายละเอียดงาน/โครงการและงบประมาณที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ กศน.

ต าบล และห้องสมุดประชาชนในสังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเชียงคาน 

 งานแผนงานและโครงการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเชียงคานขอขอบคุณ

ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 บบับนี้จนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี

และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยอ าเภอเชียงคาน จะเป็นแนวทางในการบริการ/โครงการ และงบประมาณของงกศน.ต าบล และห้องสมุด

ประชาชนในสังกัด ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการก ากับติดตามผลการด าเนินงานของผู้บริหาร รวมทั้งเป็นข้อมูล

ส าหรับหน่วยงานและผู้สนใจกิจกรรมงานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเชียงคาน ต่อไป 

      

         

                                                                                                 

      (นายกิตติพงษ์  โกษาจันทร์) 

             ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเชียงคาน 
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ส่วนที่ 4 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และรายละเอียด/โครงการ 48 
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         แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 (กศน.กผ.01/63) (กศน.กผ.02/63)   

 รายละเอียดการจัดท าแผนปฏิบัติการ ส านักงาน กศน. จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2563  

ภาคผนวก 

-  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ กศน.อ าเภอเชียงคาน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

- คณะผู้จัดท า                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

 

 

 

ส่วนที่ 1 
บทน า 

 

   สภาพทั่วไป 
  

 
ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 

ชื่อสถานศึกษา : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 
ที่อยู่ : หมู่ 2 ถนนเลย – ปากชม ต าบลเชียงคาน อ าเภอ เชียงคาน จังหวัด เลย 
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4282-1580 เบอร์โทรสาร : 0-4282-1630 
E-mail ติดต่อ : ck-753@msm.com เว็บไซต์ : http://loei.nfe.go.th/portal/chk 
สังกัด : ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงศกึษาธิการ 
 
  ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา 

ประวัติสถานศึกษา 
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเชียงคาน เรียกโดยย่อว่า “กศน.อ าเภอ

เชียงคาน” สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย ส านักงานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ กศน.อ าเภอเชียง
คาน จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม2536 ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เดิมใช้ห้องสมุดประชาชนอ าเภอ
เชียงคาน ที่ตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนบ้านเชียงคาน”วิจิตรวิทยา” สร้างโดยข้าราชการ พ่อค้าประชาชน เมื่อปี พ.ศ.
2512 เป็นที่ท าการชั่วคราว ต่อมาในปี พ.ศ.2538 อ าเภอเชียงคาน โดย นายอ าเภอถาวร  พรหมมีชัย ได้อนุญาตให้ใช้
ที่ดินของสุขาภิบาลเชียงคานสร้างอาคารห้องสมุด 

 ในปี พ.ศ.2539 กรมการศึกษานอกโรงเรียนได้จัดสรรงบประมาณสร้างห้องสมุดประชาชนอ าเภอ 1 
หลังและต่อมาได้ก่อสร้างอาคารเพ่ิมเติม เพื่อเป็นที่ท าการของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอเชียงคานและ
ในปี พ.ศ.2551 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจึงได้
เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ า เภอเชียงคาน สังกัดส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีสภาพเป็นสถานศึกษา 
 



  

 

 

อาณาเขตที่ตั้งสถานศึกษา 
ทิศเหนือ ติดต่อกับเมืองสานะคาม แขวงเวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย 
                     ประชาชนลาว  โ ดยมี แม่น้ า โ ขงกั้ นพรมแดนเป็นระยะทางยาวประมาณ 48     

                               กิโลเมตร 
ทิศใต้  ติดต่อกับอ าเภอเมืองเลย และอ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอปากชม จังหวัดเลย 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลยและเมืองแก่นท้าว แขวงไชยบุรี ประเทศ 
                     สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีแม่น้ าเหืองก้ันพรมแดน 
                     เป็นระยะทางยาว ประมาณ 12 กิโลเมตร 

สภาพของชุมชน 
1. สภาพทั่วไปเชียงคาน เป็นอ าเภอที่ติดชายแดนติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

มีแม่น้ าโขงเป็นเส้นแบ่งประเทศ มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่หลากหลาย เพราะมีหลายชนเผ่าและ
หลายความเชื่อที่เข้ามาด ารงอยู่ในเชียงคาน 

2. ลักษณะที่ตั้ง อ าเภอเชียงคานตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดเลย ห่างจากศาลากลางจังหวัดเลย 
ประมาณ 48กิโลเมตร เป็นอ าเภอท่ีตั้งอยู่ติดชายแดนติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

3. เนื้อที ่อ าเภอเชียงคานมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 940.45 ตารางกิโลเมตร 
4. ลักษณะภูมิประเทศ  สภาพพ้ืนที่ของอ าเภอเชียงคาน มี 2 ลักษณะ คือ มีที่ราบลุ่ม ที่ราบเชิงเขา และที่

ภูเขา มีท่ีราบร้อยละ 60 ของพ้ืนที่ทั้งหมด เป็นภูเขาร้อยละ 40ของพ้ืนที่ทั้งหมด มีแม่น้ าที่ส าคัญ 6 สาย ได้แก่ แม่น้ า
โขง แม่น้ าเลย  แม่น้ าเหือง ล าน้ าฮวย ล าน้ ามี และล าน้ าสวย (ที่มาของข้อมูล ที่ว่าการอ าเภอเชียงคาน ) มีพ้ืนที่เพ่ื อ
การเกษตร  จ านวน 127,204ไร่ พ้ืนที่ป่าไม้ จ านวน 236,065 ไร่ พ้ืนที่ที่เป็นที่อยู่อาศัย จ านวน 4,228 ไร่ ( ที่มาของ
ข้อมูลที่ว่าการอ าเภอเชียงคาน ) 
5. การปกครอง 
5.1 แบ่งการปกครองตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 เป็น 8 ต าบล 
 82 หมู่บ้าน ดังนี้ 
1) ต าบลเชียงคาน มีหมู่บ้านจ านวน 6 หมู่บ้าน มีพ้ืนที่ 100.10 ตารางกิโลเมตร 
2) ต าบลธาตุ มีหมู่บ้านจ านวน 16 หมู่บ้าน มีพ้ืนที่ 192.50 ตารางกิโลเมตร 
3) ต าบลนาซ่าว มีหมู่บ้านจ านวน 15 หมู่บ้าน มีพ้ืนที่ 80.00 ตารางกิโลเมตร 
4) ต าบลเขาแก้ว มีหมู่บ้านจ านวน 13 หมู่บ้าน มีพ้ืนที่ 133.00 ตารางกิโลเมตร 
5) ต าบลบุฮม มีหมู่บ้านจ านวน 11 หมู่บ้าน มีพ้ืนที่ 202.00 ตารางกิโลเมตร 
6) ต าบลปากตม มีหมู่บ้านจ านวน 8 หมู่บ้าน มีพ้ืนที่ 94.00 ตารางกิโลเมตร 
7) ต าบลจอมศรี มีหมู่บ้านจ านวน 8 หมู่บ้าน มีพ้ืนที่ 65.00 ตารางกิโลเมตร 
8) ต าบลหาดทรายขาว มีหมู่บ้านจ านวน 5 หมู่บ้าน มีพ้ืนที่ 71.15 ตารางกิโลเมตร 
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5.2จัดการปกครองในรูปเทศบาลต าบล 3 แห่ง คือ 
1) เทศบาลต าบลเชียงคาน 
2) เทศบาลต าบลเขาแก้ว 
3) เทศบาลต าบลธาตุ 
5.3 จัดเป็นการปกครองในรูปองค์การบริหารส่วนต าบล 6 แห่ง คือ 
1) องค์การบริหารส่วนต าบลนาซ่าว 
2) องค์การบริหารส่วนต าบลปากตม 
3) องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงคาน 
4) องค์การบริหารส่วนต าบลบุฮม 
5) องค์การบริหารส่วนต าบลจอมศรี 
6) องค์การบริหารส่วนต าบลหาดทรายขาว 
 
6.ประชากร 

มีประชากรทั้งสิ้น 59,829 คน จ านวนครัวเรือน 15,819 ครัวเรือน แยกเป็นชาย 30,265 คน 
หญิง 29,564 คน มีความหนาแน่นของประชากรเบลี่ย 63 คน/ตารางกิโลเมตร 
ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนประชากรแยกเป็นรายต าบล 
ล าดับที ่ ต าบล ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) ครัวเรือน 
1 เชียงคาน 5,141 5,094 10,236 3,664 
2 ธาตุ 4,746 4,697 9,443 2,438 
3 นาซ่าว 5,680 5,741 11,421 2,959 
4 เขาแก้ว 4,547 4,251 8,798 1,832 
5 ปากตม 2,954 2,917 5,871 1,482 
6 บุฮม 3,783 3,645 7,428 1,820 
7 จอมศร ี 2.205 2,073 4,278 1,029 
8 หาดทรายขาว 1,209 1.145 2,354 595 
รวม 30,265 29,564 59,829 15,819 

 
7.  การศึกษา 

1  มีสถานศึกษาระดับประถมศึกษา     จ านวน  41  แห่ง  
2  มีสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา       จ านวน   4  แห่ง    
3  มีสถานศึกษาเอกชน  ระดับประถมศึกษา    จ านวน   1  แห่ง  
4  มีสถานศึกษาสายปริยัติธรรม       จ านวน   2  แห่ง   
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5  ศูนย์  กศน.อ าเภอเชียงคาน                       จ านวน   1  แห่ง  
6   กศน.ต าบล      จ านวน   8  แห่ง                         
7  หมู่บ้านหนังสือชุมชน          จ านวน  41 แห่ง 
8  ห้องสมุดประชาชน         จ านวน   1  แห่ง             
9  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ ์    จ านวน   19 แห่ง 
 

8.อาชีพ 
8.1.  การเกษตรกร   
อ าเภอเชียงคาน  มีพื้นท่ีการเกษตรทั้งสิ้น  127,204  ไร่   เกษตรกร  จ านวน  8,799  ครอบครัว    
พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ   

           -  พืชไร่ ได้แก่  ข้าว  มันส าปะหลัง  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  มะเขือ   แตงไทย  ถั่วเหลือง  ถั่วด า  ถั่วแดง    
          -  พืชสวน  ได้แก่  ยางพารา  ส้มเขียวหวาน  ส้มโอ  ลิ้นจี่  กล้วย มะม่วง  ล าไย   เงาะ  ทุเรียน   

8.2. การปศุสัตว์ 
เกษตรกรประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์  ได้แก่   ฟาร์มสุกร  ฟาร์ม  ไก่พันธุ์ไข่ โค  กระบือ   เป็ดเทศ 
8.3. การประมง  
เกษตรกรประกอบอาชีพเลี้ยงปลากระชังในแม่น้ าเลย เลี้ยงปลากระชังในแม่น้ าโขงและจับปลาในแม่น้ าโขง 
8.4. การประกอบอาชีพเสริม   
ประชาชนส่วนใหญ่หลังจากเสร็จการท านาท าไร่ จะรวมตัวกันประกอบอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ ให้กับ

ครอบครัวได้แก่ การทอผ้าด้วยกี่กระตุก การทอผ้าด้วยผ้าฝ้าย ผ้ามัดหมี่   การทอผ้าไหม   การเลี้ยงหม่อนไหม    การ
ท าอาหารและขนม   การจักสาน   การท าสมุนไพร    

8.5.  การอุตสาหกรรม 
มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอุตสาหกรรมด าเนินการและประกอบการในพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นโรงงาน

อุตสาหกรรมขนาดกลาง  และขนาดเล็ก  จ านวน12โรงงาน  และโรงงานขนาดใหญ่  จ านวน  2 โรงงาน   
8.6. การพาณิชยกรรม/การบริการ 

1.  มีสถานบริการน้ ามันเชื้อเพลิง  ขนาดกลาง  12  แห่ง 
2.  มีธนาคาร  4  แห่งคือ ธนาคารออมสิน   ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร     
   ธนาคารกรุงไทยและธนาคารไทยพาณิชย์ 
3.  มีโรงแรม และโฮมสเตย์  จ านวน   150  แห่ง 
4.  มีสถานบริการด้านบันเทิง จ านวน   12  แห่ง 
5.  มีท่าเรือพาณิชย์     จ านวน  1  แห่ง  

8.7.  การท่องเที่ยว   มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญ ได้แก่  
1.  แก่งคุดคู้ บ้านน้อย  หมู่ที่  4  ต าบลเชียงคาน 

      2. วัดพระพุทธบาทภูควายเงิน  บ้านผาแบ่น หมู่ที่ 6 ต าบลบุฮม 
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 3.  จุดชมวิวภูทอก  บ้านเชียงคาน  หมู่ที่  4  ต าบลเชียงคาน  
4.  จิตรกรรมฝาผนังวัดศรีคุณเมือง วัดศรีคุณเมือง   ถนนชายโขง  หมู่ที่  1  ต าบลเชียงคาน 
5.  โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ บ้านคกงิ้ว  หมู่ที่ 5  ต าบลปากตม 
6.  ถ้ าวัดผาแบ่น  บ้านผาแบ่น  หมู่ที่  6  ต าบลบุฮม 
7.  น้ าตกตาดซ้อ บ้านแก่งม้ี  หมู่ที่  6  ต าบลนาซ่าว 
8.  ศูนย์วัฒนธรรมไทด าบ้านนาป่านาด บ้านนาป่าหนาด  หมู่ที่  4 และ  12  ต าบลเขาแก้ว 
9.  ศูนย์วัฒนธรรมผีขนน้ าบ้านนาซ่าว  บ้านนาซ่าว  หมู่ที่  1  ต าบลนาซ่าว 
10. พระพุทธนวมินทรมงคลลีลาทวินคราภิรักษ์  บ้านท่าดีหมี  หมู่ที่ 4 ต าบลปากตม 
11.  ถนนวัฒนธรรม (ถนนคนเดิน)  หมู่ที่  1 และหมู่  2  ต าบลเชียงคาน   

            8.8. ด้านสาธารณสุข 
   มีสถานพยาบาลที่อยู่ในเขตพ้ืนที่อ าเภอเชียงคาน  คือ 
  1.   โรงพยาบาลเชียงคาน 
  2.    สาธารณสุขอ าเภอเชียงคาน 
  3.    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  9  แห่ง 

8.9. การศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
ประชาชนอ าเภอเชียงคานส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 98 %และนับถือศาสนาอื่น 2 % 
มีสถาบันหรือองค์กรทางศาสนา และศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีส าคัญ   ดังนี้ 

1.  วัด  ที่พักสงฆ์               จ านวน  114  แห่ง 
2.  ศาลเจ้า                       จ านวน      1  แห่ง 
3.  โบสถ์                                 จ านวน     3  แห่ง 
4.  เทศกาลออกพรรษาที่เชียงคาน 
5.  ประเพณีงานบุญเดือน 6  และการละเล่นผีขนน้ า  บ้านนาซ่าว 
6.  ประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ 
7.  งานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทภูควายเงิน 
8.  ประเพณีเลี้ยงผีบ้านวัฒนธรรมไทด าบ้านนาป่าหนาด 
9.  ประเพณีการตักบาตรข้าวเหนียว 
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 โครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผอ. กศน.อ าเภอเชียงคาน 

นายกิตติพงษ์   โกษาจันทร์ 

 

กลุ่มอ านวยการ 

 

นางสาวรัตติยาพร  

จันทร์อ้วน 

กลุ่มการจัดการศึกษานอกระบบและ

การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 

นางสาวรัตติยาพร  จันทร์อ้วน 
1 พระครูปิยะธรรมนิวิฐ 

2นายกมล   คงปิ่น 

3นายอ านาจ  วรินาถ 

4. นางพนารัตน์ ณรงค์ศักดิ ์

5. น.ส.ดุจดาว ทุมสงคราม 

6.นายกิตติพงษ ์โกษาจันทร ์

7นางรุ่งนภา  เทศน์ธรรม 

8นายวีระ   อินยานวน 

9นายซอม   สุพร 

10นายณรงค์ หิดกรวย 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มภาคีเครือข่ายและ

กิจการพิเศษ 

นางรุ่งนภา  เทศน์ธรรม 

นางสายพิณ  ยอดสิงห์ 

1.งานธุรการและสารบรรณ 

นางสาวรัตติยาพร  จันทร์อ้วน 

2. งานประกันคุณภาพภายใน 

3. งานควบคุมภายใน 

4.งานนิเทศภายในติดตามและ

ประเมินผล 

นางปฐมาวดี  ทุมสงคราม 

5. งานแผนงานและโครงการ 

6. งานข้อมูลสารสนเทศและ

รายงาน 

7. งานงบประมาณและระดม

ทรัพยากร 

นางนวรัตน์  นันทนา 

8. งานการเงิน/บัญชี 

นางรุ่งนภา  เทศน์ธรรม 

9. งานการเงินนอกงบประมาณ 

10.งานเลขานุการ

คณะกรรมการสถานศึกษา 

นางปัญจนา  วงศ์ลา 

11.งานพัสดุ 

12.งานบุคลากร 

นายจ าเนียร  บุตรตา 

นางสาวรัตติยาพร  จันทร์อ้วน 

1. งานการศึกษาพ้ืนฐาน 

2. งานทะเบียนและวัดผล 

นางปัญจนา  วงศ์ลา 

3. งานส่งเสริมการรูห้นังสือ 

นางทุลีประไพ  บาดาจันทร์ 

4. งานเทียบระดับการศึกษา 

5. ผู้ช่วยงานการศึกษาพ้ืนฐาน 

นางสาวอาริศรา  บุตรตา 

6. งานพัฒนาหลักสูตร สื่อ นวัตกรรม

และเทคโนโลย ี

7. ผู้ช่วยงานทะเบียนและวัดผล 

นางสาววรัญวิภา  เพชรราช 

8.งานศูนย์บริการให้ค าปรึกษาแนะแนว 

9. งานกิจการนักศึกษา 

10. ผู้ช่วยงานทะเบียนและวดัผล 

นายณัฐพงศ์  ไชยะสุข 

11. งานการศึกษาตามอัธยาศัย 

นางรุ่งนภา  เทศน์ธรรม 

12. งานการศึกษาต่อเนื่อง 

นางรุ่งนภา  เทศน์ธรรม 

1. งานกิจการพิเศษ 

2. งานกิจกรรมลูกเสือ

และยุวกาชาด 

3. งานส่งเสริม สนับ 

สนุนภาคเีครือข่าย 

4. งานกลุ่มเป้าหมาย

พิเศษ 

 

 

กศน.ต าบล 

1. กศน.ต าบลเชียงคาน 

2. กศน.ต าบลธาตุ 

3. กศน.ต าบลนาซ่าว 

4. กศน.ต าบลเขาแก้ว 

5. กศน.ต าบลบุฮม 

6. กศน.ต าบลปากตม 

7. กศน.ต าบลจอมศรี 

8. กศน.ต าบล 

    หาดทรายขาว 

 

คณะกรรมการ

สถานศึกษา 
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 ท าเนียบผู้บริหาร 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
ระยะเวลา 
ที่ด ารงต าแหน่ง 

๑ นางกิ่งทอง  ซุ้นสามพราน หัวหน้าศูนย์ฯ ๒ ก.พ. ๒๕๓๗ - ๒๓ ก.พ. ๒๕๔๐ 
๒ นายปัญญา  วีระวัฒน์ หัวหน้าศูนย์ฯ ๒๔ ก.พ. ๒๕๔๐ – ๒๓ เม.ย ๒๕๔๑ 
๓ นายสุพัฒน์  สุวรรณสิงห์ หัวหน้าศูนย์ฯ ๒๔ เม.ย. ๒๔๔๑ – ๓๐ มิ.ย. ๒๕๔๗ 
๔ นายเพชรตะบอง  ไพศูนย์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา ๑ ก.ค. ๒๕๔๗ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๒ 
๕ นางณัฐญา  ค าสิงห์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา ๑ ต.ค. ๒๕๕๒ – ๓๑ ส.ค. ๒๕๕๔ 
๖ นายประเด็จ  แปลงกันทา ผู้อ านวยการสถานศึกษา ๑ ก.ย. ๒๕๕๔ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๑ 
 
๗ นายกิตติพงษ์  โกษาจันทร์ 

รั กษ าก า รผู้ อ า น ว ยกา ร
สถานศึกษา 

๑ ต.ค. ๒๕๖๑ – ๑ ม.ค. ๒๕๖๒ 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา ๒ ม.ค. ๒๕๖๑ – ปัจจุบัน 

 จ านวนผู้เรียน ผู้รับบริการ และจ านวนผู้สอน (ปีปัจจุบัน) 

หลักสูตร/ประเภท 
จ านวนผู้เรียน 

รวม 
จ า น ว น
ผู้สอน ชาย หญิง 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน     
- ระดับประถมศึกษา 44 36 80 9  คน 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 759 521 1,280 22  คน 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 973 822 1,795 22  คน 
รวมจ านวน 1,776 1,379 3,155 21  คน 
การส่งเสริมการรู้หนังสือ 11 59 70 2 คน 
รวมจ านวน 11 59 70 2  คน 

จ านวนบุคลากร(ปีปัจจุบัน) 

ประเภท/ต าแหน่ง 
จ านวน 
ต่ ากว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวมจ านวน 

ข้าราชการคร ู - 2 - - 2 
บุคลากรทางการศึกษา - - - - - 
ลูกจ้างประจ า 1 - - - 1 
พนักงานราชการ - 16 - - 16 
ครูศูนย์การเรียนชุมชน - 6 - - 6 
บรรณารักษ์จ้างเหมาบริการ - 1 - - 1 
รวมจ านวน 1 25 - - 26 
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 งบประมาณ (ปีปัจจุบัน) 

ประเภทงบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ 
งบประมาณที่ใช้ 
จ านวน (บาท) คิดเป็นร้อยละ 

เงินงบประมาณ 4,211,492 4,199,699.82 99.72 
เงินนอกงบประมาณ 115,307.67 10,368 8.99 
รวม 4,326,799.67 4,210,067.82 97.30 

 แหล่งเรียนรู้และภาคีเครือข่าย 
ชื่อ กศน.ต าบล ที่ตั้ง ผู้รับผิดชอบ 
กศน.ต าบลเชียงคาน ศูนย์สาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตร นายทองอินทร์  พันธ์พร้าว 
กศน.ต าบลธาตุ เทศบาลต าบลธาตุ นางปฐมาวดี  ทุมสงคราม 
กศน.ต าบลนาซ่าว องค์การบริหารส่วนต าบลนาซ่าว นางเรวดี  สืบสาย 
กศน.ต าบลเขาแก้ว เทศบาลต าบลเขาแก้ว นางนภัสวรรณ  พงศ์สัมพันธ์ 
กศน.ต าบลปากตม องค์การบริหารส่วนต าบลปากตม นางวีลานุช  โสภานิตย์ 
กศน.ต าบลบุฮม องค์การบริหารส่วนต าบลบุฮม นายเอนก  จันตะพรมมา 
กศน.ต าบลจอมศรี องค์การบริหารส่วนต าบลจอมศรี นางนวรัตน์  นันทนา 
กศน.ต าบลหาดทรายขาว อาคารเอนกประสงค์ หมู่  1   

บ้านหาดทรายขาว 
นางทุลีประไพ  บาดาจันทร์ 

รวมจ านวน 8  ต าบล 8  คน 
 

 

ศูนย์การเรียนชุมชน ที่ตั้ง ผู้รับผิดชอบ 
ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านท่านาจันทร์   บ้านท่านาจันทร์  หมู่  6 ต าบลเชียงคาน นางสาวปิยะบัตร  กมลรัตน์ 
ศูนย์การเรียนชุมชนวัดลุมพินีวนาราม บ้านเชียงคาน หมู่ 4  ต าบลเชียงคาน นางสาวอาริศรา  บุตรตา 
ศูนย์การเรียนชุมชนวัดอินทราราม บ้านธาตุ  หมู่ 1  ต าบลธาตุ นางสาววรัญวิภา  เพชรราช 
ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านธาตุ  บ้านธาตุ  หมู่  16 ต าบลธาตุ นางสาวปารย์  ฤทธิ์ทรงเมือง 
ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านนาซ่าว บ้านนาซ่าว  หมู่ 13  ต าบลนาซ่าว นางอรุณ  สาลาสุตา 
ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านนาซ่าว  บ้านนาซ่าว  หมู่  7  ต าบลนาซ่าว นางสายพิณ  ยอดสิงห ์
ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านนาซ่าว  บ้านนาซ่าว  หมู่  7  ต าบลนาซ่าว นางอมรรัตน์  แปลงกันทา 
ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านกลาง บ้านกลาง  หมู่ 3  ต าบลปากตม นายอนุวัฒน์  แสงสิมมา 
ศูนย์การเรียนชุมชนเทิดพระเกียรติฯ บ้านคกงิ้ว  หมู่  5  ต าบลปากตม นายพิรุณ  บาดาจันทร์ 
ศูนย์การเรียนชุมชนวัดศรีล าดวน   บ้านผาแบ่น  หมู่  6  ต าบลบุฮม นางภาวิณี สุวะศรี 
ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านจอมศรี   บ้านนาสี  หมู่ 1  ต าบลจอมศรี นางพรรณิภา  จันทะคุณ 
ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านหาดทรายขาว บ้านหาดทรายขาว หมู่ 1 ต.หาดทรายขาว นายวีรวัฒน์  ธุรชัย 
รวมจ านวน 15  แห่ง 15  คน 
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ชื่อแหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู ้ ที่ตั้ง 

1. วัดภูช้างน้อย สมุนไพรไทย หมู่ 6 ต าบลเชียงคาน 

2.ศูนย์วัฒนธรรมผีขนน้ าบ้านนาซ่าว วัฒนธรรม หมู่ 1  ต าบลนาซ่าว 

3. แก่งคุดคู้ สถานที่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ หมู่ 4  ต าบลเชียงคาน 

4. วัดพระพุทธบาทภูควายเงิน วัฒนธรรมและศาสนา บ้านผาแบ่น  ต าบลบุฮม 

5. จิตรกรรมฝาผนังวัดศรีคุณเมือง จิตรกรรมฝาผนัง หมู่ 1  ต าบลเชียงคาน 

6. แหล่งเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง
เกษตรทฤษฎีใหม ่

การท าปุ๋ยน้ าชีวภาพ  การปลูกผัก  การ
เพาะเห็ด 

บ้านโนนสว่าง  ต าบลเชียงคาน 

7 .  โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า พ้ื น ที่ เ ทิ ด 
พระเกียรติฯบ้านคกงิ้ว 

เกษตรผสมผสาน หมู่ 5 บ้านคกงิ้ว  ต าบลปากตม 

8.  หมู่บ้านเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  บ้านพรหมมานุสรณ์ 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านพรหมมานุสรณ์  ต าบลธาตุ 

9.  พิพิธภัณฑ์ไทด า วัฒนธรรม บ้านนาป่าหนาด  ต าบลเขาแก้ว 
10. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง บ้านนาซ่าว  ต าบลนาซ่าว 
11.  พระบรมสารีริกธาตุ วัฒนธรรม บ้านนาเบน  ต าบลเขาแก้ว 
12  พระพุทธนวมินทร่มงคล 
สีลาทวินคราภิรักษ์ 

ศิลปกรรมและศาสนา บ้านท่าดีหมี  ต าบลปากตม 

13  วัดอักขรมหาราฟาแอล ศาสนา บ้านท่าบม  ต าบลเขาแก้ว 
14  วัดพระศรีอริยะเมตรัย ศิลปกรรมและศาสนา บ้านธาตุ  ต าบลธาตุ 
14  ถนนคนเดินริมโขง การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม บ้านเชียงคาน  ต าบลเชียงคาน 
15  การท าผ้าห่มนวม อาชีพ บ้านเชียงคาน  ต าบลเชียงคาน 
16  การท ามะพร้าวแก้ว อาชีพ บ้านน้อย  ต าบลเชียงคาน 
17  ศูนย์พัฒนาพันธุ์ข้าวต าบลนาซ่าว เกษตรกรรม หมู่ 10  ต าบลนาซ่าว 
18  กลุ่มนวดแผนไทย อาชีพ บ้านเชียงคาน  ต าบลเชียงคาน 
19  การท าเตาเผาถ่าน อาชีพ หมู่ 1 ต าบลหาดทรายขาว 
20 การท าดอกไม้จันทน์ อาชีพ บ้านธาตุ  ต าบลธาตุ 
21  การทอผ้า อาชีพ บ้านาสี  ต าบลจอมศรี 
22 การปั้นโอ่งใหญ ่ อาชีพ บ้านแสนส าราญ  ต าบลจอมศรี 
23 กลุ่มทอผ้า อาชีพ บ้านนาป่าหนาด  ต าบลเขาแก้ว 
24  แหล่งเรียนรู้หนองกงเกวียน แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ บ้านโสก  ต าบลเขาแก้ว 
25  สวนจักรพงศ์ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่ บ้านวัฒนาภิรมย์  ต าบลบุฮม 
รวมจ านวน 25  แห่ง 25  แห่ง 
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ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความรู้ความสามารถ ที่อยู ่
1. นางแผง  อาจแก้ว หมอเป่าตาแดง 86 หมู่ 14  ต าบลธาตุ 
2. นายแหลม  ศรีประเสริฐ หมอกระดูก 5/5  หมู่ 1  ต าบลเชียงคาน 
3. นายทรงพล เกษตรผสมผสาน 11 หมู่ 1  ต าบลบุฮม 
4. นางสาวพิสมัย  นาวาเรือน ตัดเย็บเสื้อผ้า 95 หมู่ 2  ต าบลเชียงคาน 
5. นายหวิน  แสงขาว จักสาน 8 หมู่ 3  ต าบลหาดทรายขาว 
6. นางสูง  ธนะสูตร ช่างเวียนขอบกระด้ง ต าบลหาดทรายขาว 
7. นายชอน แสงขาว ช่างสานกระติบข้าว ต าบลหาดทรายขาว 
8. นายยุทธ  แสงขาว ช่างสานกระติบข้าว ต าบลหาดทรายขาว 
9. นายหนูเจียง  แสงขาว ช่างสานกระติบข้าว ต าบลหาดทรายขาว 
10. นายผ่าน  แสงขาว ช่างสานหวด ต าบลหาดทรายขาว 
11. นายกิตติศักดิ์  แก้ววงษ์ษา ปั้นโอ่ง บ้านแสนส าราญ  ต าบลจอมศรี 
12. นางนุกูล  ไชยเสนา มะพร้าวแก้ว บ้านน้อย  ต าบลเชียงคาน 
13. นางราตรี  พรหมมหาราช ผ้าห่มนวม หมู่ 2 ต าบลเชียงคาน 
14. นางเอียง  วริมาภา ครกหิน บ้านธาตุ  หมู่ 14  ต าบลธาตุ 
15. นายสวน  วงศ์พยัค เกษตรผสมผสาน บ้านสงเปือย  หมู่ 14 ต าบลธาตุ 
16. นายพรชัย  ลักษณ์พุ่มโพธ์ เกษตรอินทรีย ์ บ้านโนนภูทอง หมู่ 10  ต าบลธาตุ 
17. พระครูกิตติ  สารธาฎา สมุนไพรไทย วัดภูช้างน้อย  ต าบลเชียงคาน 
18. นางอุไรรัตน์  มั่งมีศรี นวดแผนไทย 276 หมู่ 2  ต าบลเชียงคาน 
19. นายบินเดี่ยว  มูลหล้า เกษตรผสมผสาน บ้านจอมศรี หมู่ 2  ต าบลจอมศรี 
20. นายเมตตา  ทุมมาลา เกษตรผสมผสาน บ้านโนนสว่าง  ต าบลเชียงคาน 
21. นายทรงพล  พัฒนชัย เกษตรทฤษฎีใหม่ บ้านวัฒนาภิรมย์  ต าบลบุฮม 
รวมจ านวน 21  คน 21  คน 

 
ภาคีเครือข่าย ที่อยู่/ที่ตั้ง 
1. องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงคาน ต าบลเชียงคาน  อ าเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย 
2. เทศบาลต าบลเชียงคาน ต าบลเชียงคาน  อ าเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย 
3. เทศบาลต าบลธาตุ ต าบลธาตุ  อ าเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย 
4. เทศบาลต าบลเขาแก้ว ต าบลเขาแก้ว  อ าเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย 
5. องค์การบริหารส่วนต าบลบุฮม ต าบลบุฮม  อ าเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย 
6. องค์การบริหารส่วนต าบลนาซ่าว ต าบลนาซ่าว  อ าเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย 
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ภาคีเครือข่าย ที่อยู่/ที่ตั้ง 
7. องค์การบริหารส่วนต าบลปากตม ต าบลปากตม  อ าเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย 
8. องค์การบริหารส่วนต าบลหาดทรายขาว ต าบลหาดทรายขาว  อ าเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย 
9. องค์การบริหารส่วนต าบลจอมศรี ต าบลจอมศรี  อ าเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย 
10. โรงเรียนเชียงคาน ต าบลเชียงคาน  อ าเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย 
11.  โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน”ปทุมมาสงเคราะห์” ต าบลเชียงคาน  อ าเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย 
12. โรงเรียนธาตุพิทยาคม ต าบลธาตุ  อ าเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย 
13. โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ต าบลธาตุ  อ าเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย 
14. โรงเรียนเขาแกว้วิทยาสรรพ์ ต าบลธาตุ  อ าเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย 
15. โรงเรียนบ้านนาบอน ต าบลนาซ่าว  อ าเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย 
16. โรงเรียนบ้านนาซ่าว ต าบลนาซ่าว  อ าเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย 
17. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 96 ต าบลธาตุ  อ าเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย 
18. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านโพน ต าบลเชียงคาน  อ าเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย 
19.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านนาซ่าว ต าบลนาซ่าว  อ าเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย 
20. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านบุฮม ต าบลบุฮม  อ าเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย 
21. ที่ว่าอ าเภอเชียงคาน ต าบลเชียงคาน  อ าเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย 
22. สถานีต ารวจภูธรอ าเภอเชียงคาน ต าบลเชียงคาน  อ าเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย 
23. โรงเรียนบ้านบุฮม ต าบลบุฮม   อ าเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย 
24. โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 59 ต าบลจอมศรี  อ าเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย 
25.  โรงเรียนบ้านหาดทรายขาว  ผามุม ต าบลหาดทรายขาว  อ าเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย 
26. โครงการพัฒนาพ้ืนที่เทิดพระเกียรติฯบ้านคกง้ิว ต าบลปากตม  อ าเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย 
รวมจ านวน 26  แห่ง 

 
หมายเหตุ ประเภทแหล่งเรียนรู้ สามารถจ าแนกได้เป็น 4 ประเภท ประกอบด้วย 
  1. แหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคล 
  2. แหล่งเรียนรู้ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร้างข้ึน 
  3. แหล่งเรียนรู้ประเภททรัพยากรธรรมชาติ 
  4. แหล่งเรียนรู้ประเภทกิจกรรมทางสังคม 
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ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการด าเนินงาน ส านักงาน กศน. 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

➣ วิสัยทัศน์  
  คนไทยได้รับโอกาสการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สามารถด ารงชีวิตที่เหมาะสมกับช่วง
วัยสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะที่จ าเป็นในโลกศตวรรษ ที่ 21  
 

➣ พันธกิจ  
  1. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ เพ่ือยกระดับการศึกษาพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมทุกช่วงวัย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงบริบททางสังคม 
และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
  2. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานภาคีเครือข่าย ในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งการด าเนินกิจกรรมของศูนย์การเรียนและแหล่งการเรียนรู้อ่ืนในรูปแบบ
ต่างๆ  
  3. ส่งเสริมและพัฒนาการนาเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการ
จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง  
  4. พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรม การวัดและประเมินผลในทุกรูปแบบ
ให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน  
  5. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือมุ่งจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
 

➣ เป้าประสงค์  
  1. ประชาชนผู้ด้อย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษา รวมทั้งประชาชนกลุ่มเป้าหมายพิเศษได้รับโอกาส
ทางการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตาม
อัธยาศัยที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง เป็นไปตามสภาพ ปัญหา และความต้องการของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย  
  2. ประชาชนได้รับการยกระดับการศึกษา สร้างเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมือง
อันนาไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน เพ่ือพัฒนาไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืน
ทางด้านเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม  
  3. ประชาชนได้รับโอกาสในการเรียนรู้และมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมสามารถคิด 
วิเคราะห์และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์  



  

 

 

  4. ประชาชนได้รับการสร้างและส่งเสริมให้มีนิสัยรักการอ่านเพื่อการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
  5. ชุมชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมจัด ส่งเสริม และสนับสนุนการด าเนินงานการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งการขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู้ของชุมชน  
  6. หน่วยงานและสถานศึกษาพัฒนา เทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการยกระดับคุณภาพ
ในการจัดการเรียนรู้และเพ่ิมโอกาสการเรียนรู้ให้กับประชาชน  
  7. หน่วยงานและสถานศึกษาพัฒนาสื่อและการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ที่ตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงบริบทด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งตามความต้องการของประชาชน และชุมชนในรูปแบบที่หลากหลาย  

8. หน่วยงานและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
  9. บุคลากรของหน่วยงานและสถานศึกษาได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ  
 

➣ ตัวช้ีวัด  
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  
  1. จ านวนผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตาม สิทธิที่
ก าหนดไว้  
  2. จ านวนของคนไทยกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้/ได้รับบริการกิจกรรม การศึกษา
ต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับสภาพ ปัญหา และความต้องการ  
  3. ร้อยละของกาลังแรงงานที่สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป  
  4. จ านวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนา/ส่งเสริมการศึกษา (ภาคีเครือข่าย : สถาน
ประกอบการ องค์กร หน่วยงานที่มาร่วมจัด/พัฒนา/ส่งเสริมการศึกษา)  
  5. จ านวนประชาชน เด็ก และเยาวชนในพ้ืนที่สูง และซาวไทยมอแกน ในพ้ืนที่ 5 จังหวัด 11 อ าเภอ ได้รับ
บริการการศึกษาตลอดชีวิต จากศูนย์การเรียนชุมชนลังกัดส านักงาน กศน.  
  6. จ านวนผู้รับบริการในพื้นท่ีเป้าหมายได้รับการส่งเสริมด้านการรู้หนังสือและการพัฒนาทักษะ ชีวิต  
  7. จ านวนนักเรียน/นักศึกษาที่ได้รับบริการติวเข้มเต็มความรู้  
  8. จ านวนประซาซนที่ได้รับการฝึกอาชีพระยะสั้น สามารถสร้างอาชีพเพ่ือสร้างรายได้  
  9. จ านวน ครู กศน. ต าบล จากพ้ืนที่ กศน.ภาค ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียน การสอน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
  10. จ านวนประชาชนที่ได้รับการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ  
  11. จ านวนผู้สูงอายุภาวะพ่ึงพิงในระบบ Long Term Care มีผู้ดูแลที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
  12. จ านวนประชาชนที่ผ่านการอบรมจากศูนย์ดิจิทัลชุมซน  
  13. จ านวนศูนย์การเรียนชุมซน กศน. บนพ้ืนที่สูง ในพ้ืนที่ 5 จังหวัด ที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ การฟัง พูด
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ร่วมกันในสถานศึกษาลังกัด สพฐ. ตชด. และกศน.  
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  14. จ านวนบุคลากร กศน. ต าบลที่สามารถจัดท าคลังความรู้ได้  
  15. จ านวนบทความเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระดับต าบลในหัวข้อต่าง ๆ  
  16. จ านวนหลักสูตรและสื่อออนไลน์ที่ให้บริการกับประชาชน ทั้งการศึกษานอกระบบระดับ  
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย  
 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
  1. ร้อยละของคะแนนเบลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับซาติ การศึกษานอกระบบ (N-NET) ทุกรายวิ
ซาทุกระดับ  

  2. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเทียบกับค่าเป้าหมาย  
  3. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนเรียนในทุกหลักสูตร/กิจกรรมการศึกษา ต่อเนื่องเทียบกับ
เป้า,หมาย  

  4. ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรม/พัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้นสามารถน่าความรู้ไปใช้ ในการประกอบอาชีพ
หรือพัฒนางานได้  

  5. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ หรือทักษะ ด้านอาชีพ 
สามารถมีงานทาหรือนาไปประกอบอาชีพได้  

  6. ร้อยละของผู้จบหลักสูตร/กิจกรรมที่สามารถน่าความรู้ความเข้าใจไปใช้ได้ตามจุดมุ่งหมาย ของหลักสูตร/
กิจกรรม การศึกษาต่อเนื่อง  

  7. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ การศึกษา
ตามอัธยาศัย  

  8. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมที่มีความรู้ความเข้าใจ/เจตคติ/ ทักษะ 
ตามจุดมุ่งหมายของกิจกรรมที่กาหนด ซองการศึกษาตามอัธยาศัย  
  9. ร้อยละของนักเรียน/นักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาที่ได้รับบริการติวเข้มเต็มความรู้เพ่ิมสูงขึ้น  
  10. ร้อยละ,ของผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย มีโอกาสมาเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิต 
 
นโยบายเร่งด่วนเพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  
1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
1.1 พัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติโดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ถึงความ
สาคัญของสถาบันหลักของชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรักและความภาคภูมิใจ ในความเป็นคนไทยและชาติไทย น้อม
น าและเผยแพร่ศาสตร์พระราซา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทางพระราชดาริต่าง ๆ  

1.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และการมีส่วนร่วมอย่างถูกต้องกับการปกครอง ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในบริบทของไทย มีความเป็นพลเมืองดี ยอมรับ และเคารพความหลากหลาย
ทางความคิดและอุดมการณ์  
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1.3 ส่งเสริมและสนับสมุนการจัดการศึกษาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม ในรูปแบบใหม่ ทั้งยาเสพติด 
การค้ามนุษย์ ภัยจากไซเบอร์ ภัยพิบัติจากธรรมชาติ โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ  

1.4 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างเสริมโอก าสในการเข้าถึงบริการการศึกษา การพัฒนา ทักษะ การสร้าง
อาชีพ และการใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม ในเขตพัฒนาพิเศษเบพาะกิจจังหวัดชายแดน ภาคใต้ และพ้ืนที่ชายแดน
อ่ืน ๆ  
1.5 สร้างความรู้ ความเข้าใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน ยอมรับและเคารพใน
ประเพณี วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ และซาวต่างซาติที่มีความหลากหลาย ในลักษณะ พหุสังคมที่อยู่ร่วมกัน  
 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
2.1 เร่งปรับหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพ กศน. เพื่อยกระดับทักษะด้านอาชีพของประชาชนให้เป็นอาชีพที่
รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (First S -curve และ New S -curve) โดยบูรณาการความร่วมมือใน
การพัฒนาและเสริมทักษะใหม่ด้านอาชีพ (Upskill& Reskill) รวมถึงมุ่งเน้นสร้างโอกาส ในการสร้างงาน สร้างรายได้  
และตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานทั้งภาคอุตสาหกรรมและ การบริการ โดยเบพาะในพ้ืนที่เขตระเบียง
เศรษฐกิจ และเขตพัฒนาพิเศษตามภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ ส าหรับพ้ืนที่ปกติให้พัฒนาอาชีพที่เน้นการต่อยอด
ศักยภาพและตามบริบทของพ้ืนที่  
2.2 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออก ยกระดับการศึกษาให้กับประชาชนให้จบ การศึกษาอย่างน้อย
การศึกษาภาคบังคับ สามารถน าคุณวุฒิที่ไค้รับไปต่อยอดในการประกอบอาชีพ รวมทั้ง พัฒนาทักษะในการประกอบ
อาชีพตามความต้องการของประซาซน สร้างอาชีพ สร้างรายไค้ ตอบสนองต่อ บริบทของสังคมและขุมชน รวมทั้ง
รองรับการพัฒนาเขตพ้ืนที่ระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)  
2.3 พัฒนาและส่งเสริมประชาชนเพื่อต่อยอดการผลิตและจ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์  
ออนไลน์  
1) เร่งจัดตั้งศูนย์ให้ค าปรึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ Brand กศน. เพ่ือยกระดับคุณภาพ ของสินค้าและผลิตภัณฑ์ การ
บริหารจัดการที่ครบวงจร (การผลิต การตลาด การส่งออก และสร้างช่องทางจ าหน่าย) รวมทั้งส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการเผยแพร่และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์  
2) พัฒนาและคัดเลือกสุดยอดสินค้าและผลิตภัณฑ์ กศน. ในแต่ละจังหวัด พร้อมทั้งประสาน ความร่วมมือกับสถานี
บริการน้ ามันในการเป็นซ่องทางการจ าหน่ายสุดยอดสินค้าและผลิตภัณฑ์ กศน. ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น  
 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
3.1 พัฒนาครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมและการเรียนรู้ เป็นผู้เชื่อมโยงความรู้กับ ผู้เรียนและ
ผู้รับบริการ มีความเป็น “ครูมืออาชีพ” มีจิต,บริการ มีความรอบรู้และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม และเป็น 
“ผู้อ านวยการการเรียนรู้” ที่สามารถบริหารจัดการความรู้ กิจกรรม และการเรียนรู้ที่ดี  
1) เพ่ิมอัตราช้าราชการครูให้กับ กศน.อ าเภอทุกแห่ง โดยเร่งด าเนินการเรื่องการหาอัตราต าแหน่ง การสรรหา บรรจุ 
และแต่งตั้ง ช้าราชการครู  

15 



  

 

 

2) พัฒนาช้าราชการครูในรูปแบบครบวงจร ตามหลักสูตรที่เชื่อมโยงกับวิทยฐานะ  
3) พัฒนาครู กศน.ต าบลให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นเรื่องการพัฒนา ทักษะการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ ทักษะภาษาต่างประเทศ ทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้  
4) พัฒนาศึกษานิเทศก์ ให้สามารถปฏิบัติการนิเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
5) พัฒนาบุคลากร กศน.ทุกระดับทุกประเภทให้มีทักษะความรู้เรื่องการใช้ประโยชน์จากดิจิทัลและ ภาษาต่างประเทศ
ทีจ่ าเป็น  
3.2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีความพร้อม ในการให้บริการ
กิจกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ เป็นแหล่งสารสนเทศสาธารณะที่ง่ายต่อการเช้าถึง มีบรรยากาศ ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
เป็นคาเฟ่พ้ืนที่การเรียนรู้ส าหรับคนทุกช่วงวัย มีสิ่งอ านวยความสะดวก มีบรรยากาศสวยงาม มีชีวิต ที่ดึงดูดความ
สนใจ และมีความปลอดภัยส าหรับผู้ใช้บริการ  
1) เร่งยกระดับ กศน.ต าบลน าร่อง 928 แห่ง (อ าเภอละ 1 แห่ง) ให้เป็นกศน.ต าบล 5 ดี พรีเมี่ยม ที่ประกอบด้วย ครูดี 
สถานที่ดี (ตามบริบทของพ้ืนที่) กิจกรรมดี เครือข่ายดี และมีนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ดีมีประโยชน์  
2) จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ กศน. เพ่ือยกระดับการเรียนรู้ใน 6 ภูมิภาค เป็นพ้ืนที่การเรียนรู้ (Co -Learning 
Space) ที่ทันสมัยส าหรับทุกคน มีความพร้อมในการให้บริการต่าง ๆ อาทิ พ้ืนที่ส าหรับการทางาน/ การเรียนรู้ พ้ืนที่
ส าหรับกิจกรรมต่าง ๆ มีห้องประชุมขนาดเล็ก รวมทั้งทางานร่วมกับห้องสมุดประซาซนในการ ให้บริการในรูปแบบ
ห้องสมุดดิจิทัล บริการอินเทอร์เน็ต สื่อมัลติมีเดีย เพ่ือรองรับการเรียนรู้แบบ Active Learning  
3) พัฒนาห้องสมุดประซาซน “เบลิมราชกุมารี” ให้เป็น Digital Libraryโดยให้มีบริการหนังสือ ในรูปแบบ e -Book 
บริการคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง รวมทั้ง Free Wi-fi เพ่ือการสืบค้นข้อมูล  
3.3 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่,ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เอ้ือต่อการเรียนรู้ส าหรับทุกคน สามารถ เรียนได้ทุกที่
ทุกเวลา มีกิจกรรมที่หลากลาย น่าสนใจ สนองตอบความต้องการของชุมซน เพ่ือพัฒนาศักยภาพ การเรียนรู้ของประ
ซาซน รวมทั้งใช้ประโยชน์จากประซาซนในชุมซนในการร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือเชื่อมโยง ความสัมพันธ์ของคน
ในชุมซนไปสู้การจัดการความรู้ของชุมซนอย่างยั่งยืน  
1) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ปลูกผิงคุณธรรม สร้างวินัย จิตสาธารณะ ความรับผิดชอบ ต่อส่วนรวม และ
การมีจิตอาสา ผ่านกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมลูกเสือ กศน. กิจกรรมจิตอาสา ตลอดจน สนับสนุนให้มีการ
จัดกิจกรรมเพ่ือปลูกผิงคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร  
2) จัดให้มีหลักสูตรลูกเสือมัคคุเทศก์ โดยให้ส านักงาน กศน.จังหวัดทุกแห่ง/กทม. จัดตั้งกองลูกเสือ ที่ลูกเสือมีความ
พร้อมด้านทักษะภาษาต่างประเทศ เป็นลูกเสือมัคคุเทศก์จังหวัดละ 1 กอง เพ่ือส่งเสริมลูกเสือจิต อาสาพัฒนาการ
ท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัด  
3.4 เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ประสาน ส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ เอกซน ประซา
สังคม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมซน เพ่ือสร้างความเข้าใจ 
และให้เกิดความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุน และจัดการศึกษาและการเรียนรู้ให้กับ ประซาซนอย่างมีคุณภาพ  
1) เร่งจัดท าท าเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละต าบล เพ่ือใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการสร้างการเรียนรู้
จากองค์ความรู้ในตัวบุคคลให้เกิดการถ่ายทอดภูมิปัญญา สร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมอย่าง ยั่งยืน  
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2) ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิน่สู่การจัดการเรียนรู้ชุมซน  
3) ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพ่ือการขยายและพัฒนาการศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัยให้
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มอย่างกว้างขวางและมีคุณภาพ อาทิ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม อสม.  
3.5 พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย  
1) พัฒนาการจัดการศึกษาออนไลน์ กศน. ทั้งในรูปแบบของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การพัฒนาทักษะ ชีวิตและทักษะ
อาชีพ การศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งการพัฒนาซ่องทางการค้าออนไลน์  
2) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้  
3) ส่งเสริมให้มีการใช้การวิจัยอย่างง่ายเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่  
3.6 พัฒนาศักยภาพคนด้านทักษะและความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)  
1) พัฒนาความรู้และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือพัฒนา รูปแบบการจัดการเรียน
การสอน  
2) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือให้ประซาซนมีทักษะความเข้าใจและ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งสร้างรายได้ให้กับตนเองได้  
3.7 พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารของประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม โดยเน้น
ทักษะภาษาเพ่ืออาชีพ ทั้งในภาคธุรกิจ การบริการ และการท่องเที่ยว รวมทั้ง พัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริม
การใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารและการพัฒนาอาชีพ  
3.8 เตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุท่ีเหมาะสมและมีคุณภาพ 
1) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้กับประซาซนเพ่ือสร้างความตระหนักถึงการเตรียมพร้อมเช้าสู่ สังคมผู้สูงอายุ (Aging 
Society) มีความเช้าใจในพัฒนาการซองช่วงวัย รวมทั้งเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการดูแล รับผิดชอบผู้สูงอายุใน
ครอบครัวและชุมซน  
2) พัฒนาการจัดบริการการศึกษาและการเรียนรู้ ส าหรับประซาซนในการเตรียมความพร้อม เช้าสู่วัยสูงอายุที่
เหมาะสมและมีคุณภาพ  
3) จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตส าหรับผู้สูงอายุภายใต้แนวคิด “Active Aging” การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และพัฒนาทักษะชีวิต ให้สามารถดูแลตนเองท้ังสุขภาพกายและสุขภาพจิต และรู้จักใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี  
4) สร้างความตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ เปิดโอกาสให้มีการเผยแพร่ภูมิปัญญา ของผู้สูงอายุ และให้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมด้านต่าง ๆ ในชุมซน เช่น ด้านอาชีพ กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม  
5) จัดการศึกษาอาชีพเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงาน ที่เก่ียวข้อง ในทุกระดับ  
3.9 การส่งเสริมวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา  
1) จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เชิงรุก และเน้นให้ความรู้วิทยาศาสตร์อย่างง่ายกับประชาชนในชุมชน ทั้งวิทยาศาสตร์ใน
วิถีชีวิต และวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  
2) พัฒนาสื่อนิทรรศการและรูปแบบการจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ให้มีความทันสมัย  
3.10 ส่งเสริมการรู้ภาษาไทยให้กับประชาชนในรูปแบบต่างๆ โดยเบพาะประชาชนในเขตพ้ืนที่สูง ให้สามารถฟ้ง 
พูด อ่าน และเขียนภาษาไทย เพ่ือประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจาวันได้  
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4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
4.1 จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ส าหรับทุกช่วงวัย ที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถให้บริการ ประซาซนได้ทุกคน 
ทุกช่วงวัย ที่มีกิจกรรมที่หลากหลาย ตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้ในแต่ละวัย และเป็นศูนย์บริการความรู้ 
ศูนย์การจัดกิจกรรมที่ครอบคลุมทุกช่วงวัย เพ่ือให้มีพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสม และมีความสุขกับการเรียนรู้ตาม
ความสนใจ  
1) เร่งประสานกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือจัดทาฐานข้อมูลโรงเรียน ที่ถูกยุบรวม หรือคาด
ว่าน่าจะถูกยุบรวม  
2) ให้ส านักงาน กศน.จังหวัดทุกแห่งที่อยู่ในจังหวัดที่มีโรงเรียนที่ถูกยุบรวม ประสานขอใช้ พ้ืนที่เพ่ือจัดตั้งศูนย์การ
เรียนรู้ส าหรับทุกช่วงวัย กศน.  
4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ส าหรับกลุ่มเป้าหมายผู้พิการ  
1) จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ และการศึกษา ตามอัธยาศัย โดยเน้น
รูปแบบการศึกษาออนไลน์  
2) ให้ส านักงาน กศน.จังหวัดทุกแห่ง/กทม. ทาความร่วมมือกับศูนย์การศึกษาพิเศษประจา จังหวัด ในการใช้สถานที่ 
วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ด้านการศึกษา เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาและการ เรียนรู้ส าหรับกลุ่มเป้าหมายผู้พิการ  
4.3 ยกระดับการศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมายทหารกองประจ าการ รวมทั้งกลุ่มเป้าหมาย พิเศษอ่ืน ๆ อาทิ ผู้ต้องขัง 
คนพิการ เด็กออกกลางคัน ประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา ให้จบการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน สามารถน่าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองได้อย่าง ต่อเนื่อง  
4.4 พัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพระยะสั้น ให้มีความหลากหลาย ทันสมัย เหมาะสมกับ บริบทของพ้ืนที่ 
และตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ  
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
5.1 ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้กับประชาชนในการรับมือและปรับตัวเพ่ือลดความเสียหาย จากภัยธรรมชาติและ
ผลกระทบที่เก่ียวช้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
5.2 สร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการสร้างสังคมสีเขียว ส่งเสริมความรู้ไห้กับประชาชน เกี่ยวกับการคัด
แยกตั้งแต่ต้นทาง การกาจัดขยะ และการน่ากลับมาใช้ช้า เพื่อลดปริมาณและต้นทุนในการ จัดการขยะของเมือง และ
สามารถนาขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้โดยง่าย รวมทั้งการจัดการมลพิษในชุมซน  
5.3 ส่งเสริมให้หน่วยงานและสถานศึกษาใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งลดการใช้ ทรัพยากรที่ส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม เซ่น รณรงค์เรื่องการลดการใช้ถุงพลาสติก การประหยัดไฟฟ้า เป็นต้น  
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
6.1 พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติร าชการให้ทันสมัย มีความโปร่งใส ปลอดภัยการทุจริตและ ประพฤติมิ
ชอบ บริหารจัดการบนข้อมูลและหลักฐานเซิงประจักษ์ มุ่งผลสัมฤทธิ์มีความโปร่งใส  
6.2 น านวัตกรรมและเทคโนโลยีระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลมาใช้ในการบริหารและพัฒนางาน สามารถเชื่อมโยง
กับระบบฐานข้อมูลกลางซองกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งพัฒนา'โปรแกรมออนไลน์ที่ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ 
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ที่ทาให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างต่อเนื่องกันตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ และให้ประซาซนกลุ่มเป้าหมายสามารถ
เช้าถึงบริการได้อย่างทันที ทุกที่และทุกเวลา  
6.3 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐาน ต าแหน่ง ให้ตรงกับสาย
งาน ความชานาญ และความต้องการซองบุคลากร  
แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาไทย เพื่อการสื่อสารส าหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง ตามพระราชด าริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
แนวทางการด าเนินงาน  
1. ส านักงาน กศน. จัดพัฒนาหลักสูตร สื่อ แบบเรียน เครื่องมือวัดผลและเครื่องมือการด าเนินการ การส่งเสริมการรู้
หนังสือที่สอดคล้องกับสภาพแต่ละกลุ่มเป้าหมาย  
2. พัฒนาศักยภาพครู กศน. และภาคีเครือข่ายที่ร่วมจัดการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ และ ทักษะการจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้ไม่รู้หนังสืออย่างมีประสิทธิภาพ  
3. จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง เพ่ือนาไปต่อยอดสู่การขับเคลื่อนได้ อย่างเหมาะสม  
 
แนวทางการจัดสรร/เบิกจ่ายงบประมาณ  
1. การประชุมสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารโครงการ  
2. การอบรมพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การพัฒนาทักษะการฟ้ง การพูด ภาษาไทย เพ่ือการ
สื่อสารส าหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง  
3. การนิเทศติดตามผลการด าเนินงานโครงการ  
4. การจัดทาเอกสารแนวทางการด าเนินงานโครงการ  
5. การประเมนิผลการด าเนินงานโครงการ  
6. การจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการฟัง การพูดภาษาไทย เพ่ือการสื่อสารส าหรับผู้ใหญ่บน 
พ้ืนที่สูง  
7. กิจกรรม มหกรรม “ช่วยกันทาให้ซาวไทยบนพื้นที่สูงฟ้งพูดภาษาไทยได้”  
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โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 

แนวทางการด าเนินงาน 
จากสถานการณ์เศรษฐกิจและความเหลื่อมล ้าที่มีอยู่ในสังคมปัจจุบัน แสดงถึงฐานเศรษฐกิจของประเทศ ที่ยัง

ไม่เข้มแข็งประซาซนระดับฐานรากยังมีรายได้น้อย ส่วนใหญ่มีอาชีพภาคการเกษตร จึงไม่มีโอกาสที่จะเติบโต เป็นชน
ชั้นกลาง การขาดโอกาสและความรู้เกี่ยวกับทักษะด้านอาชีพท าให้เกิดปัญหาในการประกอบอาชีพ เพ่ือสร้างรายได้
จากผลผลิตของตนเอง จากสภาวะการดังกล่าว รัฐบาลจึงได้ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ ด้านเศรษฐกิจ
พ้ืนฐานของประซาซนกลุ่มดังกล่าว โดยพยายามท่ีจะล่งเสริมอาชีพเพ่ือสร้างงานและผลผลิต ที่มีคุณภาพให้แก่ประซา
ซนอย่างทั่วถึงและทุกระดับซั้น ซึ่งการพัฒนาประเทศจะต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของประเทศ ดังนั้น การจัดการ
ศึกษาจึงเป็นปัจจัยส าคัญอันจะน่าไปสู่การบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน เพ่ือ
ตอบสนองยุทธศาสตร์ซาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ด้านการสร้างโอกาส และ ความเสมอภาคทางสังคมเพ่ือเร่ ง
กระจายโอกาสการพัฒนาให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล ้าไปสู่สังคมเสมอภาค และเป็นธรรม ส านักงาน กศน. ซึ่งเป็น
หน่วยงานทางการศึกษาท่ีมีสถานศึกษาตั้งอยู่ในระดับอ าเภอ/เขต จ านวน 928 แห่ง และ กศน. ต าบล จ านวน 7,424 
แห่ง ได้ขับเคลื่อนโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมซน เพ่ือพัฒนา ความรู้และฝึกอาชีพแก่ประซาซน โดยการจัดกิจกรรมฝึก
อาชีพภายใต้ 5 หลักสูตรกลุ่มอาชีพได้แก่ กลุ่มอาชีพด้านเกษตรกรรม กลุ่มอาชีพด้านอุตสาหกรรมหรือหัตถกรรม 
กลุ่มอาชีพด้าน พาณิชย กรรมและบริการ กลุ่มอาชีพ ด้านความคิดสร้างสรรค์ และกลุ่มอาชีพเบพาะทาง เช่น ช่าง
ไฟฟ้า ช่างซ่อมแอร์ ฯลฯ โดยมุ่งหวังให้ประซาซน ที่เข้ารับการฝึกอาชีพสามารถน่าความรู้ไปไข้ประกอบอาชีพได้มีการ
พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์/บริการให้มีคุณภาพ เป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิม มีล่งเสริมการขายและขยายซ่องทางการ
จ าหน่ายสินค้าไปยังผู้บริโภคท่ีหลากหลาย ภายใต้ Brand กศน. ในอนาคต 

แนว,ทางการจัดสรร/เบิกจ่ายงบประมาณ 
การจัดสรรงบประมาณ ส าหรับเป็นค่าไข้จ่ายส าหรับการฝึกอาชีพ ให้แก่ประชาชน จ าแนก 

รายละเอียด ดังนี้ 
1. กศน.ต าบล จ านวน7,424 แห่ง ให้บริการประชาชนแห่งละ70 คนรวมทั้งสิ้น519,680 คน 

         2. ศูนย์ฝึกอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน และศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ รวม 10 แห่ง ให้บริการ
ประชาชนแห่งละ 350 คน รวมทั้งสิ้น 3,500 คน 
กลุ่มเป้าหมาย/งบประมาณ 

จ านวนกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 523,180 คน 
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมคนละ 900 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 470,862,000 บาท  

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

หลักสูตรอาชีพไม่เกิน 30 ชั่วโมง ผู้เรียนตั้งแต่ 6 คนขึ้นไป เบิกค่าตอบแทนวิทยากร ได้
ชั่วโมงละไม่เกิน 200 บาท และค่าวัสดุฝึกให้เบิกไดในกรณีที่มีการฝึกปฏิบัติจริงไม่เกิน 1,000 บาท/กลุ่ม 

20 



  

 

 

 
2. รูปแบบช้ันเรียนวิชาชีพ 

หลักสูตรฝึกอาชีพที่มีระยะเวลาการฝึกอาชีพตั้งแต่ 31 ชั่วโมงขึ้นไป จ านวนผู้เรียน ตั้งแต่ 11 
คนขึ้นไป เบิกค่าตอบแทนวิทยากรได้ชั่วโมงละ 200 บาท ค่าวัสดุฝึกไม่เกิน 5,000 บาท ทั้งนี้ หากรายวิชาชีพใด มี
ความจ าเป็นต้องใช้ค่าวัสดุเกินกว่าที่ก าหนด ให้ขอความเห็นชอบต่อผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. โดย
ผ่านคณะกรรมการที่ส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. แต่งตั้ง เพ่ือพิจารณา ตามความเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณและเป้าหมายที่จังหวัดได้รับจัดสรร 
โครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ 
แนวทางการด าเนินงาน 

1. ส านักงาน กศน.โอนเงินงบประมาณให้กับส านักงาน กศน.จังหวัดทุกแห่ง/กทม. เพ่ือน่าไปจัดสรรให้ สถานศึกษาใน
สังกัดในการใช้เป็นค่าใช้จ่ายการอบรมภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพให้กับ ประชาชนในพื้นท่ีตาม
เป้าหมายที่แต่ละจังหวัดก าหนด โดยหลักสูตรละไม่ต ่ากว่า 15 คน ตามท่ีได้ส ารวจความ ต้องการจัดอบรมตามโครงการ
ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ในกรณีท่ีเป้าหมายไม่เพียงพอ 
ส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. สามารถบริหารจัดการจ านวนเป้าหมายให้ เหมาะสมตามบริบทซองพ้ืนที่ 

ให้สถานศึกษาในสังกัดที่ต้องการจัดอบรมด าเนินการ ดังนี้ 
1. จัดท าโครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ พร้อมหลักสูตรบรรจุ   ในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของสถานศึกษา เสนอขอความเห็นชอบต่อส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. (กรณีมี การเปลี่ยนแปลงไปจากที่
ได้รับความเห็นชอบไว้เดิม) 
2. การจัดท าหลักสูตรภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ สามารถใช้เอกสารทางวิซาการ ซองกลุ่มพัฒนา
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส านักงาน กศน. 
3. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานโครงการภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ 
4. จัดอบรมภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพตามโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจาก ผู้อ านวยการ
ส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. และตามหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติจากผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 4.1 ประเมินผลความพึงพอใจและประเมินตามวัตถุประสงค์ซองหลักสูตรหลังการฝึกอบรม และ มอบ
วุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรมตามโครงการภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ โดยผู้เข้ารับการ อบรมจะต้อง
มีระยะเวลาในการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของโครงการ/หลักสูตร 
 4.2 สรุปและรายงานผลการด าเนินงานโครงการฯ พร้อมทั้งแนบรูปภาพการจัดกิจกรรมอบรม ส่งไป 
ยังส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. เพ่ือรวบรวมข้อมูลต่อไป ทั้งนี้ การรายงานผลให้รายงานในระบบ DMIS พร้อมทั้ง
แนบรูปภาพการจัดกิจกรรมอบรม 
5. ให้ส านักงาน กศน.จังหวัดทุกแห่ง/กทม. ที่ต้องการจัดอบรมด าเนินการสรุปและรายงานผลการ ด าเนินงาน
โครงการฯ ซองสถานศึกษาในสังกัด โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดขอบโครงการนี้ของส านักงาน กศน. จังหวัดทุกแห่ง/กทม. 
เท่านั้น เป็นผู้กรอกข้อมูลใน Google form หรือสแกน QR code ที่ก าหนดไว้ พร้อมทั้ง แนบรูปภาพการจัดกิจกรรม
อบรม ไปยังส านักงาน กศน. ภายในวันที ่31 สิงหาคม 2563 
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6. คณะท างานลงพ้ืนที่เป้าหมายเพื่อนิเทศ ติดตามและประเมินผล พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ การ
ด าเนินงานโครงการภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
แนวทางการจัดสรร/เบิกจ่ายงบประมาณ 
1.แนวทางการจัดสรร 

ส านักงาน กศน. โอนเงินงบประมาณให้กับส านักงาน กศน.จังหวัดทุกแห่ง/กทม.เพ่ือน่าไปจัดสรร ให้
สถานศึกษาในสังกัดในการใช้เป็นค่าใช้จ่ายการอบรมภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพให้กับ ประซาซนใน
พ้ืนที่ตามเป้าหมายที่แต่ละจังหวัดก าหนด หลักสูตรละไม่ต ่ากว่า 15 คน ตามที่ได้ส ารวจ ความต้องการจัดอบรมตาม
โครงการภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ในกรณีที่เป้าหมายไม่
เพียงพอ ส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. สามารถบริหารจัดการจ านวน เป้าหมายให้เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ 
2.การเบิกจ่ายงบประมาณ 

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

โครงการพัฒนาทักษะครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
แนวทางการด าเนินงาน 

1.ส านักงาน กศน. ก าหนดกรอบการด าเนินงานโครงการ 
2.จัดท าเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการอบรมฯ 
3.คัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมจากเกณฑ์การคัดเลือก 
4.คัดเลือกสถาบันการสอนภาษาอังกฤษ/หลักสูตรการอบรมเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ เป้าหมาย 
5.ของโครงการ 
6.ด าเนินการอบรม 

         7.ติดตาม ประเมินผล 
แนวทางการจัดสรร/เบิกจ่ายงบประมาณ 
1. ค่าใช้จ่ายในการประชุมก าหนดกรอบในการด าเนินงานเพ่ือการจัดอบรมครู กศน.ต้นแบบการสอน 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
2. ค่าใช้จ่ายในการประชุมร่วมกับสถาบันการสอนภาษาอังกฤษ/หน่วยงานในการจัดโครงการอบรม ครู กศน.

ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเพ่ือก าหนดรูปแบบในการจัดอบรมครู กศน.  
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมจัดท าเกณฑ์คัดเลือกครู กศน. 
4. ค่าใช้จ่ายในการค่าลงทะเบียนโครงการอบรมครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารกับ 

สถาบันการสอนภาษาอังกฤษ/หน่วยงานในการจัดโครงการอบรมครู กศน.ฯ (โอน งปม. ไปที่ ส านักงาน กศน. 
จังหวัด ส าหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเช้าร่วมโครงการ) 

5. ลงพื้นที่ด าเนินการจัดประชุมติดตามประเมินโครงการพัฒนาครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษ เพ่ือการ
สื่อสาร จ านวน 5 ภาค 
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โครงการคลังความรู้ กศน. เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
(Thailand Knowledge Portal : TKP) 

แนวทางการด าเนินงาน 
1) การประสานแผนการด าเนินงานกับสถาบัน กศน.ภาคท้ัง 5 ภาค และส านักงาน กศน. 

กรุงเทพมหานคร 
2) กลุ่มแผนงานโอนงบประมาณค่าใช้จ่ายให้กับสถาบัน กศน. ภาค ทั้ง 5 ภาค และส านักงาน กศน. 

กรุงเทพมหานคร ตามสัดส่วนครู กศน.ต าบลในภาคนั้น ๆ ในอัตรา 1,000 บาทต่อหัว 
3) สถาบัน กศน. ภาคและส านักงาน กศน. กรุงเทพมหานคร จัดตั้งคณะท างานร่วมกับส านักงาน กศน.

จังหวัด ด าเนินการพัฒนาบุคลากร 
4) คณะท างานสถาบัน กศน. ภาค และสานักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร ด าเนินการประชุม ปฏิบัติการ

บุคลากร กศน.ต าบล จ านวน 7,400 คน ทั่วประเทศ (ตามรายภาค) 
จัดประชุมเพ่ือจัดระบบข้อมูลที่ได้มาจากชุมซน ผ่านระบบ API ของ Google มาพัฒนาเป็น Knowledge Bank 

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

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

2. จัดสรรให้สถาบันการศึกษาทางไกล   
 - ค่าใช้จ่ายส าหรับคณะวิทยากร 307,200 บาท  
 

- ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเพ่ือจัดระบบข้อมูล ที่ได้มา
จากชุมซน ผ่านระบบ API ซอง Google มาพัฒนาเป็น 
Knowledge Bank จ านวน 6 ครั้ง 

1,450,800 บาท  

 - จัดท าคู่มือการด าเนินงานคลังความรู้ กศน. 370,000 บาท  
 เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 7,400 เล่ม ๆ ละ 50 บาท   

รวมทั้งสิ้น 
 
 

9,528,000 บาท  
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โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับคนพิการ 
แนวทางการด าเนินงาน 

1. จัดประชุมคณะท างานเพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดท าเอกสารประกอบการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เกี่ยวกับวิธีการใช้แบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษา 

2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนคนพิการ จ านวน 300 คน จากครูผู้สอนคนพิการที่ยังไม่ผ่าน
การ  

อบรมการใช้แบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ให้มีความรู้และสามารถท าหน้าที่คัดกรองบุคคลของสถานศึกษาว่า 
เป็นคนพิการประเภทต่าง ๆ และน่าผลการรับรองพร้อมข้อมูลจากการคัดกรองมาประกอบการพิจารณาจัดท า แผน 
จัดการศึกษาเบพาะบุคคล 

3. สรุปและติดตามผลการด าเนินงาน 
แนวทางการจัดสรร/เบิกจ่ายงบป 
ระมาณ แนวทางการจัดสรร 

 

โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ 
ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข 

แนวทางการด าเนินงาน 
1. จัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจ 
2. ส ารวจและให้พ้ืนที่ยืนยันความพร้อมความต้องการจัดอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ

ของกรมอนามัย 
3. จัดสรรเงินงบประมาณ ให้ส านักงาน กศน. จังหวัด ตามจ านวน กศน. อ าเภอ ที่ยืนยัน

ความพร้อม 
4. ส านักงาน กศน. จังหวัด จัดท าและจัดส่งแผนปฏิบัติการให้ส านักงาน กศน. 
5. ก ากับ ติดตาม แก้ไขปัญหาและสรุปผลการด าเนินงานร่วมกับกรมอนามัย กระทรวง

รายการ 
จ านวนเงิน/บาท คิดเป็น 

ร้อยละ ไตรมาส 1-2 ไตรมาส 3-4 รวมทั้งส้ิน 
• งปม. ท่ีได้รับ รวมท้ังสิ้น   2,525,900  

• แผนการใช้เงิน :- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ครูผู้สอนคนพิการ/สรุปและ ติดตามผล
การด าเนินงาน 

- 2,525,900  

100 

แนวปฏิบัติการเบิกจ่าย เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
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สาธารณสุข 

แนวทางการจัดสรร/เบิกจ่ายงบประมาณ 
แนวทางการจัดสรร 
การเบิกจ่ายงบประมาณ 

1. กรอบวงเงินงบประมาณการจัดอบรม 

         2. แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายการจัดอบรม 
เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กศน. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0210.121/5351 ลงจันที่ 26 กันยายน 2559 ดังนี้ 

1. ค่าตอบแทนวิทยากร ให้เบิกจ่ายในอัตราชั่วโมงละไม่เกิน 200 บาท 
2. ค่าบริหารจัดการและค่าวัสดุ ให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริงตามความจ าเป็น เหมาะสม ประหยัด เพ่ือประโยชน์ของ
ทางราชการ ภายในวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรเมื่อหักค่าตอบแทนวิทยากร 
3. ให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรไดไม่เกินวันละ 6 ชั่วโมง 
4. ให้ยืมเงินราชการจากโครงการมาจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากรได้เท่าที่จ าเป็น 
 

โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 
เพื่อคงพัฒนาการทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุ 
แนวทางการด าเนินงาน 

1. พัฒนาการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือคงพัฒนาการทางกาย จิต และสมอง 
ของผู้สูงอายุ 

2. ส ารวจและให้สถานศึกษาทุกประเภทยืนยันความพร้อมความต้องการจัดกิจกรรมคงพัฒนาการ 
ทางกาย จิตและสมองของผู้สูงอายุ ในรูปแบบที่เป็นไปตามความต้องการของผู้สูงอายุและ

รายการ จ านวนเงิน/บาท    คิดเป็น จัดสรรให้แก่ 

 ไตรมาส 1-2 ไตรมาส 3-4 รวมทั้งส้ิน   ร้อยละ   
• งปม. ท่ีได้รับ รวมท้ังสิ้น 6,720,000 6,720,000 13,440,000   
• แผนการใช้เงิน      

- 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 

• ค่าตอบแทนวิทยากร (ชั่วโมงละ 200 บาท) 14,000 84,000 
• ค่าบริหารจัดการและค่าวัสดุสิ้นเปลืองในการจัดอบรม 11,700 57,000 
รวมทั้งส้ิน 25,700 141,000 

 

25 



  

 

 

ศักยภาพ ของบุคลากร ที่เป็นกิจกรรมทักษะชีวิต กลุ่มสนใจ การศึกษาตามอัธยาศัยผ่านห้องสมุด
ประชาชน บ้านหนังสือชุมชน รวมทั้งพ้ืนที่สาธารณะอ่ืน ๆ ที่มีในชุมชน เช่น โรงเรียนผู้สูงอายุ 
ศาลา อเนกประสงค์ ฯลฯ 

3. จัดสรรเงินงบประมาณ ให้หน่วยงาน/สถานศึกษา ตามข้อมูลที่ยืนยันความต้องการจัดกิจกรรม 
4. หน่วยงาน/สถานศึกษา จัดท าและจัดส่งแผนปฏิบัติการให้ส านักงาน กศน. 
5. ก ากับ ติดตาม แก้ไขปัญหาและสรุปผลการด าเนินงานร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

แนวทางการจัดสรร/เบิกจ่ายงบประมาณ  
แนวทางการจัดสรร 

 

โครงการเพิ่มพูนศักยภาพและสานพลังการสร้างความรอบรู้ 
ให้คนรุ่นใหม่เตรียมความพร้อมในทุกมิติ 

แนวทางการด าเนินงาน 
1. สร้างแผนการด าเนินงาน 2 ระดับ ได้แก่ แผนการด าเนินงานระดับส่วนกลาง และระดับพื้นท่ี 
2. พัฒนาเครื่องมือสนับสนุนการด าเนินการบูรณาการ (ระบบข้อมูล ระบบคลังปัญญา ระบบการ

จัดท า และใช้แผนสู่การปฏิบัติ ช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพของกลไกขับเคลื่อน           
บูรณาการฯ) 

3. จัดท าแนวทางและกระบวนการพัฒนาศักยภาพกลไกบูรณาการแต่ละประเด็นโดยผู้เชี่ยวชาญ
และ ทีมวิชาการ 

4. จัดการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่เพ่ือขับเคลื่อนการออกแบบการท างาน สร้าง
ความรอบรูให้คนรุ่นใหม่เตรียมความพร้อมในทุกมิติ แบบบูรณาการ 5 ภาค 

5. เติมเต็มศักยภาพทีมน่าบูรณาการ เก็บข้อมูลเพ่ือเรียนรู้ สร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ใน   
2 รูปแบบ ดังนี้ 
5.1 ผ่านซ่องทางการติดต่อลื่อสารแบบ Social Media 
5.2 ผ่านการลงพ้ืนที่อย่างน้อย 19 จังหวัด 

 จ านวนเงิน/บาท 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

 
รายการ ไตรมาส 

1-2 
ไตรมาส 

3-4 รวมทั้งส้ิน 
จัดสรรให้แก่ 

• งปม. ท่ีได้รับ รวมท้ังสิ้น 50,492,900 50,492,900 100,985,800   
• แผนการใช้เงิน      

- จัดกิจกรรมในพื้นท่ี 50,000,000 50,000,000 100,000,000 99.02 • สถานศึกษาท่ีมีความต้องการ 

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

การเบิกจ่ายงบประมาณ 
1. กรอบวงเงินการจัดสรร : จัดสรรให้เป็นรายหัว 100 บาท ต่อผู้สูงอายุ 1 คน 
2. จัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตลักษณะใด ให้เบิกจ่ายตามระเบียบในเรื่องนั้น ๆ 
 
 

26 



  

 

 

6. จัดเวทีวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5 ภาค ภายใต้กลไกสร้างการเรียนรู้และเครือข่ายบูรณาการ 
 

การเบิกจ่ายงบประมาณ 
เบิกจ่ายตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และ ค่าใช้จ่าย

ในการจัด'ฝึกอบรม สัมมนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการจัดสรร/เบิกจ่ายงบประมาณ 

รายการ จ านวนเงิน/บาท คิดเป็น 
จัดสรรให้แก่ 

ไตรมาส 1-2 ไตรมาส 3-4 รวมทั้งส้ิน ร้อยละ 
• งปม. ท่ีได้รับ รวมท้ังสิ้น 4,000,000 6,000,000 10,000,000   
• แผนการใช้เงิน      

1) สร้างแผนการด 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 1,000,000 1,200,000 12.00  

6) จัดเวทีวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5 ภาค  5,000,000 5,000,000 50.00  
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การด าเนินงานส าคัญ 
ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.กนกวรรณ  วิลาวัลย์ ) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

การขับเคลื่อน กศน. สู่ กศน.WOW 
1. พัฒนา ครู กศน.และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการมศึกษาและเรียนรู้ : Good Teacher  
เป็นผู้เชื่อมโยงความรู้กับผู้เรียนผู้รับบริการ มีความเป็น “ครูมืออาชีพ” มีจิตบริการ มีความรอบรู้และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม เป็นผู้จัดกิจกรรม การเรียนรู้และบริหารจัดการความรู้ที่ดี  
  1.1 เพ่ิมอัตราข้าราชการครู กศน. 891 อัตรา  
(1) ให้เร่งด าเนินการเรื่องการหาอัตราตาแหน่ง การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ข้าราชการครู กศน. 891 อัตรา เพ่ือจัดสรร
ให้กับ กศน.อ าเภอทุกแห่ง ๆ ละ 1 อัตรา  
  1.2 พัฒนาครู และบุคลากร  
(1) พัฒนาครู กศน.ต าบลเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้น เรื่องการพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์ ทักษะภาษาต่างประเทศ ทักษะการจัดกระบวน การเรียนรู้  
(2) พัฒนาศึกษานิเทศก์ให้สามารถปฏิบัติการนิเทศได้อย่างมีศักยภาพ  
(3)  พัฒนาบุคลากร กศน.ทุกระดับทุกประเภทให้มีทักษะความรู้ เรื่ องการใช้ประโ ยชน์  จากดิจิทัลและ
ภาษาต่างประเทศท่ีจ าเป็น 
2. พัฒนากศน.ต าบลให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ : Good Place – Best Check in   
ให้มีความพร้อมในการให้บริการกิจกรรมการศึกษาและเรียนรู้ เป็นแหล่งข้อมูลสาธารณะที่ง่ายต่อ การเข้าถึง มี
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้เป็นเสมือนคาเฟ่การเรียนรู้สาหรับทุกคนทุกช่วงวัย มีสิ่งอ านวยความสะดวก มีความ
สวยงามที่ดึงดูดความสนใจ และมีความปลอดภัยสาหรับผู้ใช้บริการ  
  2.1 เร่งยกระดับ กศน.ต าบล 928 แห่ง (อ าเภอละ 1 แห่ง) เป็น กศน.ต าบล 5 ดี พรีเมี่ยม ที่ประกอบด้วย ครู
ดี สถานทีด่ี (ตามบริบทของพ้ืนที่) กิจกรรมดี เครือข่ายดี และมีนวัตกรรมดีมีประโยชน์  
  2.2 จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ กศน.ใน 5 ภูมิภาค เป็น Co - Learning Space ศูนย์การเรียนรู้ ที่
ทันสมัยสาหรับทุกคน โดยเปิดพื้นที่เพ่ือยกระดับการเรียนรู้ พร้อมเปิดบริการต่างๆ อาทิ พ้ืนที่สาหรับ การทางาน/การ
เรียนรู้ พ้ืนที่สาหรับท ากิจกรรมต่างๆ ห้องประชุมกลุ่มย่อย รวมทั้งให้บริหารห้องสมุดทั้งในรูปแบบดิจิทัล และสืบค้น
หนังสือในห้องสมุดด้วยตนเอง บริการอินเทอร์เน็ต มัลติมีเดีย เพ่ือรองรับการเรียนรู้แบบ Active learning  
  2.3 พัฒนาห้องสมุดประชาชน “เบลิมราชกุมารี” จานวน 103 แห่ง ให้เป็น Digital Library โดยให้ มีบริการ 
Free Wi-fi บริการหนังสือในรูปแบบ e-Book บริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเพื่อการสืบค้นข้อมูล  
  2.4 ปรับปรุงรถการอ่านเคลื่อนที่ เพ่ือการเข้าถึงการอ่านในทุกพ้ืนที่ ทุกชุมชน  
3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ : Good Activities  
  พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้มีความทันสมัย เอ้ือต่อการเรียนรู้ สาหรับทุกคน ที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุก
เวลา มีกิจกรรมที่หลากหลาย น่าสนใจ สนองตอบความต้องการของชุมชน เพ่ือพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของ



  

 

 

ประชาชน รวมทั้งใช้ประโยชน์จากประชาชนในชุมชนในการร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของ
คนในชุมชนไปสู่การจัดการความรู้ของชุมชนอย่างยั่งยืน  
  3.1 พัฒนาการจัดการศึกษาออนไลน์ กศน. โดยให้มีการเรียนออนไลน์สายสามัญ การเรียนออนไลน์ เรื่อง
ทักษะอาชีพ และการพัฒนาเว็บเพจการค้าออนไลน์  
  3.2 ให้มีหลักสูตรลูกเสือมัคคุเทศก์ โดยให้ กศน.จังหวัดทุกจังหวัด/ กทม จัดตั้งกองลูกเสือที่เป็นลูกเสือที่มี
ความพร้อมด้านทักษะภาษาต่างประเทศเป็นลูกเสือมัคคุเทศก์จังหวัดละ 1 กอง เพื่อส่งเสริมลูกเสือจิตอาสาพัฒนาการ
ท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัด  
  3.3 เร่งปรับหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพ กศน. ให้เป็นอาชีพที่รองรับอุตสาหกรรมอนาคต (New S-
curve) โดยเบพาะจังหวัดที่อยู่ในพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษให้ด าเนินการโดยเร่งด่วน สาหรับพ้ืนที่ปกติให้พัฒนาอาชีพที่
เน้นการต่อยอดศักยภาพและบริบทตามบริบทของพื้นที่  
4. เสริมสรา้งความร่วมมือกับภาคีเครือขา่ย : Good Partnerships  
ประสาน ส่งเสริมความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือสร้างความเข้าใจ และให้เกิดความร่วมมือในการส่งเสริม 
สนับสนุน และจัดการศึกษาและการเรียนรู้ให้กับประชาชนอย่างมีคุณภาพ  
  4.1 เร่งจัดท าท าเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละต าบล เพ่ือใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้าง
การเรียนรู้จากองค์ความรู้ในตัวบุคคลให้เกิดการถ่ายทอดภูมิปัญญา สร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน  
  4.2 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การจัดการเรียนรู้ชุมชน  
  4.3 ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพ่ือการขยาย และพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มอย่างกว้างขวางและมีคุณภาพ อาทิ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม อสม.  
5. พัฒน านวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย  : Good Innovation  
ให้พัฒนานวัตกรรมหรือสร้างสรรค์การด าเนินงานใหม่ๆ เพ่ือสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้
ทันสมัย  
  5.1 เร่งจัดตั้งศูนย์ให้ค าปรึกษา และพัฒนาผลิตภัณฑ์ Brand กศน. เพ่ือยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ การ
บริหารจัดการการผลิต การส่งออก การตลาด และสร้างช่องทางการจ าหน่าย ตลอดจนส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีในการเผยแพร่และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์  
  5.2 พัฒนาสินค้า และผลิตภัณฑ์ กศน. พร้อมทั้งให้มีการคัดเลือกสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เป็นสุดยอด กศน.ของ
แต่ละจังหวัด เพื่อส่งไปจัดจ าหน่ายยังสถานีจ าหน่ายน้ ามัน ซึ่งจะเป็นการสร้างช่องทางจ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้
กว้างขวางยิ่งขึ้น  
  5.3 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้  
  5.4 ให้มีการใช้วิจัยอย่างง่ายเพ่ือการสร้างนวัตกรรมใหม่  
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วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) 
 

6. จัดตั้งศูนยก์ารเรียนรู้ส าหรับทุกช่วงวัย : Good Learning Centre  
ที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถให้บริการประชาชนในชุมชนได้ทุกคน ทุกช่วงวัย ที่มีกิจกรรมที่หลากหลาย 
สนองตอบความต้องการในการเรียนรู้ในแต่ละช่วงวัย และเป็นศูนย์บริการความรู้ ศูนย์การจัดกิจกรรมที่ครอบคลุมทุก
กลุ่มวัย เพ่ือให้มีพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสม และมีความสุขกับการเรียนรู้ตามความสนใจ  
  6.1 ให้เร่งประสานกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานเพ่ือจัดท าท าเนียบข้อมูลโรงเรียนที่ถูกยุบ
รวม หรือคาดว่าน่าจะถูกยุบรวม  
  6.2 ให้สานักงาน กศน.จังหวัด ในจังหวัดที่มีโรงเรียนที่ถูกยุบรวมประสานขอใช้พ้ืนที่ เพ่ือจัดตั้ง ศูนย์การ
เรียนรู้สาหรับทุกช่วงวัย กศน.  
 
        
               

เพ่ือให้จังหวัดเลขสามารถด าเนินการตามนโยบาย คสช.รัฐบาล และสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติบบับที่ 12 นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ตลอดจนวิสัยทัศน์ของจังหวัดเลย “เมือง
น่าอยู่  เมืองแห่งการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนภายการพัฒนาที่ยั่ งยืน ” ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการและ
คณะกรรมการจังหวัดเลย มีมติเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ก าหนดวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) 
รวม 8 ประเด็น เพื่อให้เกิดความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ดังนี้ 

  Tourism and Sports ยะระดับแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์และบริการ
ด้านการท่องเที่ยว ส่งเสริมการตลาดและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว อนุรักษ์ฟ้ืนฟูธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวลเสริมสร้างการท่องเที่ยวชุมชน 
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ภูมิปัญญา การเกษตร และศิลปวัฒนธรรมไปสู่การสร้างมูลค่ าด้านการท่องเที่ยวให้
สามารถสร้างและกระจายรายได้แก่ประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนออกก าลังกาย เล่นกีฬา เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

 Health ส่งเสริมประชาชนชาวเลยให้มีการกินดีอยู่ดี มีความรู้ความเข้าใจและตระหนัก ในการดูแล
สุขภาพอนามัยทั้งทางร่ายกายและจิตใจของตนเองที่เหมาะสม สามารถถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง
ยกระดับการบริการสาธารณสุข สร้างวัฒนธรรม การบริโภคท่ีปลอดภัย 

 Aqriculture ส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน และทันสมัย โดยการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรม
มาใช้ในการยกระดับคุณภาพและผลผลิตทาการเกษตร การแปรรู้สินค้าภาคเกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน พัฒนา
และเพ่ิมแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร ผลักดันการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Young Smart Farmer/Samar Farmer สร้าง
ความเข็มแข็งให้กับ สถาบันเกษตรกร สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรรวมทั้งมีเครือข่ายธุรกิจ มุ่นเน้นการส่งเสริมและการ
พัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน ควบคู่ไปกับการน้อมน าปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการด าเนินชีวิต เพ่ือสร้างความมั่นคง และความปลอดภัยทางอาหารแก่ชาวเลย 
ชาวไทยและนานาประเทศ 
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 Investment and Trade เพ่ิมศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการค้า 
การบริการ และการผลิต การส่งเสริม SMEs/ Start up วิสาหกิจชุมชน สถาบันสหกรณ์ กลุ่มอาชีพต่างๆ อ านวย
ความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน ส่งเสริมการค้าชายแดน การจ้างงานที่มีคุณค่า การพัฒนาสัมมาชีพ เศรษฐกิจ
ฐานรากและประชารัฐ OTOP ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริการภายใต้การ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

 Loei for All  ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง ปรับปรุงและพัฒนา
บริการภาครัฐมุ่งสู่ความเป็นสากล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ การพัฒนาเพ่ือเสริมสร้าง
ความมั่นคง การลดความเหลื่อมล้ า ส่งเสริมคามเสมอภาคทางสังคมและความเท่าเทียมทางเพศ การขจัดความยากจน 
สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ มุ่นเน้นการพัฒนาเด็กและเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการผู้ด้อยโอกาส และ 
“บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” แก่ทุกกลุ่ม พัฒนาบ้านเมืองให้สะอาด แก้ไขปัญหายาเสพติด อ านวยความยุติธรรม สร้าง
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ให้มีความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย เสริมสร้าง
วินัยจราจร เป็นถิ่นฐานที่ปลอดภัยส าหรับอยู่อาศัย เพ่ือความสงบสุขอย่างยั่งยืน 

 Open Town to arts and Culture  เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และท านุบ ารุง
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภาษาพ้ืนถิ่นให้มีการรักษา สืบทอดและพัฒนาอย่างยั่งยืน สร้างจิตส านึก ค่านิยม และวิถี
ชีวิตที่ดีงามในสังคม ส่งเสริมต่อยอดทุนทางศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือน าเลยไปสู่สากล 

 Education ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล ส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะวิชาชีพ
ตลอดชีวิต จัดการเรียนรู้อย่างมีเป้าหมายเพ่ือส่วนรวม เน้นการน าความรู้ไปสู่ การปฏิบัติ สามารถใช้ความรู้สร้าง
นวัตกรรม เป็นพลเมืองที่ดีและพัฒนาทักษะชีวิตสู่งานอาชีพ ภายใต้การเตรียมคนในศตวรรษที่ 21 โดยการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ 
   Integrity ส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาล การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีในทุกภาคส่วนเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและรู้จักพอเพียง มีความสามัคคี มีวินัย ท านุบ ารุง และส่งเสริมศาสนา จารีตประเพณีอันดีงาม 
ส่งเสริมให้ชาวเลยมีความปรองดองสมานบันท์ เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขใช้วิถีวัฒนธรรม และแนวทางศาสนาในการด ารงชีวิต ส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งสงบสุข 
ส่งเสริมและปลูกฝังให้ชาวเลยมีความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ ความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต เอ้ืออาทร 
ช่วยเหลือเกื้อกูล เคารพกฎหาย กติกาสังคม และครรลองคลองธรรมที่ดี 
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ส่วนที ่3 
การบริหารจัดการด้านการศกึษาของกศน.อ าเภอเชียงคาน 

 
สถานศึกษาได้ประชุมบุคลากรเพ่ือร่วมกันประเมินสถานภาพของสถานศึกษาโดยใช้การวิเคราะห์

สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ในการก าหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษารวมทั้ง
โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอกสถานศึกษาอันเป็นปัจจัยต่อการจัดการศึกษาเพ่ือน าผลไปใช้ในการ
ก าหนดทิศทางการด าเนินงานของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ เชียงคาน ซึ่งได้ผลการ
ประเมินสถานภาพ ดังนี้   
1. SWOT Analysis ของสถานศึกษา 
 1.1 สภาพแวดล้อมภายใน 
 1.1.1จุดแข็ง(Strength )อยู่ในชุมชน 
 1.1.1.1 สถานศึกษาอยู่ในที่ชุมชน    
 1.1.1.2 สถานศึกษามีอาคารเป็นเอกเทศ 
 1.1.1.3 มีบุคลากรเต็มพ้ืนที่/บุคลากรมีความรู้ความสามารถหลากหลายสาขาวิชา 
 1.1.1.4 สถานศึกษามีนโยบาย/จุดเน้นการด าเนินงานที่ชัดเจน   
 1.1.1.5 ผู้บริหารใช้หลักธรรมมาภิบาลในการบริหาร 
 1.1.1.6 มีการกระจายงบประมาณอย่างทั่วถึงตามแผนงบประมาณ 
 1.1.1.7 มีการประชาสัมพันธ์งาน กศน.อย่างต่อเนื่อง 
 1.1.1.8 มีวัสดุ สื่อเพียงพอต่อการจัดกิจกรรม 
 1.1.1.9 มีภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือในการจัด ส่งเสริมงาน กศน. 
 1.1.2 จุดอ่อน (Weakness ) 
 1.1.2.1 บุคลากรขาดความก้าวหน้าในการท างาน  
 1.1.2.2 การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนบุคลากรบ่อย ๆ 
 1.1.2.3 สื่อเทคโนโลยีไม่ทันสมัย ส าหรับการให้บริการ 
 1.1.2.4 การปฏิบัติงานบางอย่างไม่ตรงกับบทบาทหน้าที่   
 1.1.2.5 บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการอบรมก่อนการปฏิบัติงาน 
 1.1.2.6 สื่อเทคโนโลยีไม่เพียงพอในการให้บริการ  
 1.1.2.7 ระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงาน และการมีส่วนร่วมจากภาคี
เครือข่ายยังไม่เพียงพอ 
 1.2 สภาพแวดล้อมภายนอก 
 1.2.1 โอกาส(Opportunity) 
 1.2.1.1 มีภาคีเครือข่ายที่หลากหลาย ในการร่วมจัด ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงาน 
 1.2.1.2 มีแหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาที่หลากหลาย 



  

 

 

 1.2.1.3 เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว/ศิลปะและวัฒนธรรม    
 1.2.1.4 ประชากรมีอาชีพที่หลากหลาย 
 1.2.1.5 การคมนาคมสะดวก และมีระบบสาธารณูปโภคเพียงพอ 
 1.2.1.6 มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารที่หลากหลายรวดเร็ว 
 1.2.1.7 มีช่องทางการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งาน กศน. ที่หลากหลาย 
 1.2.1.8 ผู้บริหารสถานศึกษา ให้ความส าคัญกับการศึกษา 

 

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

2.1 ปรัชญาสถานศึกษา 

      “คิดเป็น”  

 2.2 วิสัยทัศน์ 
      “สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  สู่การมีงานท า  น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

 

2.3 อัตลักษณ์ สถานศึกษา  “ใฝ่เรียนรู้  คู่คุณธรรม  น าสู่อาชีพ” 
 

 2.6 พันธกิจ 
  1) จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ เพ่ือยกระดับ
การศึกษา พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมทุกช่ว งวัย และพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงบริบททางสังคม และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  2) ส่งเสริมสนับสนุน และประสานการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและชุมชน   ในการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน รวมทั้งการด าเนินกิจ กรรมของ
ศูนย์การเรียน และแหล่งการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ  
  3) ส่งเสริมและพัฒนาการน าเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมา
ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง 
  4) พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เทคโนโลยยี   สื่อและนวัตกรรม การวัดและ
ประเมินผลในทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน 

  5) พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือมุ่งจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วม 
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  6) จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการของ กศน.
อ าเภอเชียงคาน 
 

2.7 เป้าประสงค์และตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. ประชาชนเขตพ้ืนที่อ าเภอเชียงคาน ผู้ด้อยพลาด
และขาดโอกาสทางการศึกษารวมทั้งประชาชน
ทั่ ว ไปได้ รับ โอกาสทางการศึกษาในรูปแบบ
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
การศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มี
คุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงเป็นไปตามสภาพ
ปัญหาและความต้องการของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 

-  จัดการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
การศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัย จ านวน   
8 ต าบล  82  หมู่บ้าน  ในพ้ืนที่อ าเภอเชียงคาน 
นักศึกษาและประชาชนทั่วไป  ร้อยละ 80  ในพ้ืนที่
อ าเภอเชียงคาน เข้าร่วมในการจัดโครงการ/กิจกรรม 
 
 

2. ประชาชนเขตพ้ืนที่อ าเภอเชียงคาน ได้รับ
การศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษาอันน าไปสู่การยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมขนเพ่ือ
พัฒนาไปสู่ความม่ันคงและยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ
สังคมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 

-  จัดการศึกษาต่อเนื่อง  (การศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ  
การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต  การศึกษาเพ่ือพัฒนา
สังคมและชุมชน การจัดกระบวนการเรียนรู้ตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)  โดยจัดให้สอดคล้อง
กับสภาพปัญหาและความต้องการนักศึกษาและ
ประชาชนทั่วไป  ร้อยละ 80  ในพ้ืนที่อ าเภอเชียงคาน 
เข้าร่วมในการจัดโครงการ/กิจกรรม 

3. ประชาชนเขตพ้ืนที่อ าเภอเชียงคาน ได้รับการ
ส่งเสริมการอ่านเพ่ือสร้างนิสัยรักการอ่านและการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองโดยมีกศน.ต าบลศูนย์
การเรียนชุมชนและแหล่งเรียนรู้อ่ืนในชุมชนเป็น
กลไกในการจัดการเรียนรู้ 

-  จัดการศึกษาตามอัธยาศัย  โดยนักศึกษาและ
ประชาชนทั่วไป ร้อยละ 80  ในพ้ืนที่อ าเภอเชียงคาน 
เข้าร่วมในการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการ
อ่าน โดยมี กศน.ต าบลจ านวน 8 แห่ง แหล่งเรียนรู้อ่ืน 
ในพ้ืนที่ 

4. ประชาชนเขตพ้ืนที่อ าเภอเชียงคาน ได้รับ
โอกาสในการเรียนรู้และมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
สามารถคิดวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ในชีวิต 
ประจ าวันรวมทั้งแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ได้อย่างสร้างสรรค ์

-  จัดการศึกษาต่อเนื่อง  (การศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคม
และชุมชน การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง)  โดยจัดให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาและความต้องการนักศึกษาและประชาชนทั่วไป  
ร้อยละ 80  ในพื้นที่อ าเภอเชียงคาน เข้าร่วมในการจัด
โครงการ/กิจกรรม 

5. ชุมชนและทุกภาคส่วนเขตพ้ืนที่อ าเภอเชียงคาน
ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการจัดส่งเสริมและ
สนับสนุนการด าเนินงาน 

- จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เป็น
ส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการ โดยมุ่งเน้นการจัดการ
ที่สอดคล้องกับสภาพกลุ่มเป้าหมาย  สังคม  ชุมชน  
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การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
รวมทั้งมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมการ
เรียนรู้ของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและปรัชญาคิดเป็น 

และตามจุดเน้นและนโยบายการจัดการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยชุมชนและทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการจัดส่งเสริมและ
สนับสนุน ร้อยละ 80  

6. กศน.ต าบลและกศน.อ าเภอ พัฒนาและน าสื่อ
เทคโนโลยีทางการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารมาใช้ ในการเ พ่ิมโอกาสและ
ยกระดับคุณภาพในการจัดการเรียนรู้ 

- จัดอบรมบุคลากร โดยเน้นการน าสื่อเทคโนโลยีทาง
การศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
นักศึกษาและประชาชนทั่วไป  ร้อยละ 80  ในพ้ืนที่
อ าเภอเชียงคาน เข้าร่วมในการจัดโครงการ/กิจกรรม 

7. กศน.ต าบลและกศน.อ าเภอ พัฒนาและจัด
กระบวนการเรียนรู้ เ พ่ือแก้ปัญหาและพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลง
บริบทด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์และสิ่งแวดล้อมรวมทั้งตามความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนในรูปแบบที่
หลากหลาย 

-  จัดการศึกษาต่อเนื่อง  (การศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคม
และชุมชน การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง)  โดยจัดให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาและความต้องการนักศึกษาและประชาชนทั่วไป  
ร้อยละ 80  ในพื้นที่อ าเภอเชียงคาน เข้าร่วมในการจัด
โครงการ/กิจกรรม 

8. บุคลากรของกศน.อ าเภอเชียงคาน ได้รับการ
พัฒนาเ พ่ือ เ พ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติ ง าน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อย่างทั่วถึง 

-จัดโครงการพัฒนาบุคลากร บุคลากร ร้อยละ 80 เพ่ิม
สมรรถนะในการปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

9. กศน.อ าเภอเชียงคาน มีระบบการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมมาภิบาล 

-ปลูกฝังการปฏิบัติตนตามหลักธรรมมาภิบาลบุคลากร 
ร้อยละ 80 มีวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกันเป็นสังคม
ปฏิบัติตนตามองค์ประกอบของหลักธรรมมาภิบาล 

 

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

 ประเด็นที่ 2.  การพัฒนาการจัดการและพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ 
  2.8.2 กลยุทธ์ 

 กลยุทธ์ที่  1 เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายและทั่วถึง 
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ตัวชี้วัด 
               1.1 ฐานข้อมูลความต้องการการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายรายบุคคล  และรายชุมชน 
               1.2 แผนการเรียนรู้ตามความต้องการการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายรายบุคคล  และรายชุมชน 
               1.3 ระบบการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศแก่กลุ่มเป้าหมาย 
แนวทางการด าเนินงาน 

     1.1 จัดกิจกรรมให้ประชาชนในพื้นท่ี  82 หมู่บ้าน  ให้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 
               1.2 ก าหนดพ้ืนที่และกลุ่มเป้าหมายเพ่ือเจาะลึกจัดกิจกรรม โดยด าเนินการทั้ง 8 ต าบล ต าบล ละ 1 
หมู่บ้าน  เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
               1.3 พัฒนาระบบฐานข้อมูล  ระบบสารสนเทศ  โดยจัดท าข้อมูลรายบุคคล  รายกลุ่ม  และเชื่อมโยงกับ
ภาคีเครือข่ายเพื่อสามารถตรวจสอบให้เป็นปัจจุบันและน าไปใช้ได้ 
               1.4 มีฐานข้อมูลที่ระบุความต้องการ  ความพึงพอใจของผู้เรียน  ผู้รับบริการในพ้ืนที่เป้าหมาย 
               1.5 จัดท าแผนการเรียนรู้รายบุคคล  รายครอบครัว  และรายกลุ่ม  ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุก
กิจกรรม 
 กลยุทธ์ที่  2  ปรับวิธีเรียน  เปลี่ยนวิธีสอน  ให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของแต่ ละ
กลุ่มเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 
  2.1  มีหลักสูตรและสื่อท่ีพร้อมให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมาย  โดยเบพาะการประชาสัมพันธ์การให้บริการ 
  2.2  มีวิธีการและนวัตกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพและความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย อย่างน้อย 1 วิธีการ หรือ 1 นวัตกรรม 
  2.3  มีรายงานการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  โดยเบพาะผลสัมฤทธิ์ของผู้จบ
การศึกษาแต่ละหลักสูตรเพิ่มข้ึน 
  2.4  มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
แนวทางการด าเนินงาน 
  2.1  จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา และคลังหลักสูตรให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของผู้เรียน
และผู้รับบริการ 
  2.2  จัดให้มีการพัฒนาหลักสูตร โดยค านึงถึงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
  2.3  จัดให้มีสื่อ ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับเนื้อหาของแต่ละ กิจกรรม
การเรียนรู้ 
  2.4  จัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  ผู้รับบริการ และ
เนื้อหาของแต่ละกิจกรรม 
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  2.5  พัฒนาจัดกระบวนการเรียนรู้โดยยึดหลักคุณธรรมน าความรู้ และให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเองตามศักยภาพ 
  2.6  จัดให้มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ตามเนื้อหาการเรียนรู้ของแต่ละ
กิจกรรม  โดยมุ่งเน้นการประเมินความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรม จริยธรรม ของผู้เรียนและผู้รับบริการ 
  2.7 น าการจัดการความรู้มาใช้ให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
  2.8 จัดบริการแนะแนวการศึกษาให้แก่กลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง 
  2.9 วิจัยและพัฒนากระบวนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  2.10 น าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกมาใช้ในการ
บริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา และภูมิปัญญาให้เป็นฐานความรู้ของชุมชน 
ตัวชี้วัด 
      3.1  ห้องสมุดประชาชนได้รับการพัฒนากิจกรรมให้เป็นห้องสมุดมีชีวิต 
      3.2  มีการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาที่หลากหลาย  ซึ่งเพิ่มโอกาสการเข้าถึงความรู้ของประชาชน 
      3.3  มีการส่งเสริมการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น  และแหล่งเรียนรู้ 
แนวทางการด าเนินงาน 
      3.1  ขยายแหล่งเรียนรู้ให้หลากหลายและกว้างขวาง ครอบคลุมในทุกประเภทและพ้ืนที่ 
      3.2  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและองค์ความรู้  ตลอดจนสื่อต่างๆ ในการให้บริการอย่าง
ครอบคลุมและท่ัวถึง 
      3.3  ส่งเสริมสนับสนุนช่องทางการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาเช่นศูนย์ ICT  โทรทัศน์เพ่ือ
การศึกษา (ETV) 
      3.4  ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีชีวิต เช่น ห้องสมุดประชาชน  กศน.ต าบล  กศน.อ าเภอ  แหล่ง
เรียนรู้  ตลอดจนส่งเสริมการจัดกิจกรรมในรูปหอกระจายข่าว วิทยุชุมชน  

กลยุทธ์ที่  4  ผนึกก าลังภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมจัดการศึกษา 
ตัวชี้วัด 
                4.1  จ านวนภาคีเครือข่ายอย่างน้อย 4 เครือข่าย ในพ้ืนที่ร่วมจัดการศึกษานอกโรงเรียนร่วมกับ
สถานศึกษา 
                4.2  จ านวนกิจกรรมอย่างน้อย 4 กิจกรรม  ของสถานศึกษา  ทีมีภาคีเครือข่ายร่วมจัด 
                4.3  ร้อยละ 80ของผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมายที่ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ของภาคีเครือข่ายมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับด ี
 
แนวทางการด าเนินงาน 
                4.1 แสวงหาและจัดท าฐานข้อมูล  และท าเนียบภาคีเครือข่ายในการจัดการเรียนรู้  ทั้งในและนอกพ้ืนที่
อ าเภอเชียงคาน 
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                4.2 สร้างความตระหนักและความเข้าใจกับภาคีเครือข่ายเพ่ือร่วมจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตในรูปแบบต่าง 
ๆ  
                4.3  จัดให้มีข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ของภาคีเครือข่าย  
                4.4  สร้างแรงจูงใจให้เกิดการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา และร่วมพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชนกับภาคีเครือข่าย 
                4.5  ส่งเสริมให้มีการระดมการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับภาคีเครือข่าย 
                4.6  จัดและพัฒนากิจกรรมเครือข่ายสัมพันธ์ 
 กลยุทธ์ที่  5  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร 
ตัวชี้วัด 
                5.1  สถานศึกษา  ผ่านเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดธรรมาภิบาลระดับดี 
                5.2  จ านวนบุคลากรไม่ต่ ากว่าร้อยละ 95ท างานตรงตามความรับผิดชอบ 
                 5.3  มีระบบการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ 
แนวทางการด าเนินงาน 
                5.1  พัฒนาระบบการท างานในลักษณะการวิจัยและพัฒนา (R&D) อย่างต่อเนื่อง 
                5.2  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการบริการ  และการจัดการความรู้เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
                5.3  น าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
                5.4  ใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการท างาน 
                5.5  พัฒนาระบบการให้บริการด้วยเทคโนโลยีสื่อสารสนเทศ  เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการ 
                5.6  จัดและพัฒนาการประสานงานกับกลุ่มเป้าหมายให้มีประสิทธิภาพ  โดยการจัดอาสาสมัคร กศน.  
เป็นผู้ประสานงานระหว่างต าบล และหมู่บ้าน 
                5.7  น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการ 
 2.9 เป้าหมาย 
 1. ประชากรวัยแรงงานอายุ 15-59 ปี  ได้รับการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการและความจ าเป็น  
ได้แก่ 
       1.1) ประชากรวัยแรงงานอายุ 15–39 ปี  ได้รับการศึกษาไม่น้อยกว่าระดับมัธยมศึกษา 
       1.2) ประชากรวัยแรงงานอายุ 40–59 ปี  ได้รับบริการการศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 2. ประชาชนในอ าเภอเชียงคานมีความรู้และทักษะการด ารงชีวิตบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ภาคส่วนของสังคมอย่างน้อย 1 ภาคี มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 4. ประชาชนในอ าเภอเชียงคานได้รับบริการการเรียนรู้ตลอดชีวิต จากสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และแหล่งเรียนรู้ 
3. งบประมาณ 

38 



  

 

 

3.1 เงินงบประมาณ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเชียงคาน  ได้รับ

การจัดสรรงบประมาณ ดังนี้ 
1. งบด าเนินงาน (ผลผลิตที่ 4) : 4004         
  - การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต      ได้รับจัดสรร   39,330  บาท 

- การศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน     ได้รับจัดสรร   54,720  บาท 
- การจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง    ได้รับจัดสรร   91,200  บาท 
- เพ่ือจัดกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้หนังสือ    ได้รับจัดสรร   17,600  บาท 
- ค่าเช่าบ้าน        ได้รับจัดสรร        -    บาท 
- งบบริหาร        ได้รับจัดสรร    10,000  บาท 
- ค่าเช่าทรัพย์สิน        ได้รับจัดสรร       -   บาท 

2. งบด าเนินงาน (ผลผลิตที่ 5) : 4005         
- งบบริหารห้องสมุดประชาชน      ได้รับจัดสรร    15,000 บาท 
- ค่าหนังสือ  สื่อ  ห้องสมุดประชาชน     ได้รับจัดสรร    15,000 บาท 
- ค่าวารสาร        ได้รับจัดสรร    5,000 บาท 
- ค่าหนังสือพิมพ์        ได้รับจัดสรร    1,825 บาท 
- ค่าสาธารณูปโภค        ได้รับจัดสรร    2,850 บาท 
- ค่าหนังสือพิมพ์ให้  กศน.ต าบล      ได้รับจัดสรร     บาท 

3. งบเงินอุดหนุน (ค่าหนังสือเรียน)        ได้รับจัดสรร   882,820  บาท 
4. งบเงินอุดหนุน (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)      ได้รับจัดสรร   799,440  บาท 
5. งบเงินอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน)      ได้รับจัดสรร  3,268,900 บาท 
6.  งบเงินอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอนส าหรับครูผู้สอนคนพิการ)   ไดร้ับจัดสรร       -   บาท   
7. งบรายจ่ายอื่น (โครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอาชีพ)    ได้รับจัดสรร     48,000  บาท 
8. งบรายจ่ายอื่น (โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตส าหรับผู้สูงอายุ/    ได้รับจัดสรร     25,700  บาท 
     โครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ) 
9. งบรายจ่ายอื่น (โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล)     ได้รับจัดสรร     70,080  บาท 
10. งบรายจ่ายอื่น (โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน)      ได้รับจัดสรร    874,800  บาท 
11. งบรายจ่ายอื่น (โครงการ Smart Farmer)       ได้รับจัดสรร     40,800  บาท 

  รวมทัง้สิ้นจ านวน     บาท 
 
3.2 เงินนอกงบประมาณ                    จ านวน    25,234.74  บาท 
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ส่วนที่ 4 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และรายละเอียดงาน/โครงการ 

  

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเชียงคาน จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน  10  งาน  8  โครงการ ที่ต้องปฏิบัติงานตามนโยบายและจุดเน้นที่ส าคัญของ
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ส านักงาน กศน.) ตามบทบาทภารกิจของ
หน่วยงานและความต้องการของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 

จุดเน้นการด าเนินงานของงาน/โครงการ ในปีงบประมาณ 2563 
 งาน 
  1. การจัดการศึกษาส าหรับผู้ไม่รู้หนังสือ  
 2. การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ.  2551 (ปรับปรุง พ.ศ.2559) 
 3. การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
 4. การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 
 5. การจัดการศึกษาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 6. การศึกษาตามอัธยาศัย 
 7. งานพัฒนาบุคลากร  
 8. งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 9. งานนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
 10. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 โครงการ 
   1. โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  
  2.  โครงการภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ 
   3.  โครงการพัฒนาทักษะครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
   4.  โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
                          ส าหรับคนพิการ 
   5.  โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและ  
        กระทรวงสาธารณสุข 
   6.  โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพ่ือคงพัฒนาการทางกาย จิต 
                         และสมองของผู้สูงอายุ 
  7. โครงการบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล/สร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับต าบล 
                        (ขยายผลการอบรมหลักสูตรการค้าออนไลน์) 
  8. โครงการ Smart ONIE เพ่ือสร้าง Smart Farmer 

กศน.กผ.01/63 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(1)  หน่วยงาน................................................       สถานศึกษา  กศน.อ าเภอเชียงคาน         ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

(2) 
ที ่

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

เป้าหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน รายจ่ายอื่น 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดการ
ศึกษาส าหรับผู้
ไม่รู้หนังสือ 

จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิม
อัตราการรู้หนังสือให้คน
ไทยสามารถอ่านออก
เขียนได้ มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้มี
ความสามารถในการ
ฟัง พูด อ่าน และเขียน 
รวมทั้งการคิดค าควณ
เบื้องต้น  โดยบูรณา
การกับสภาพความ
ต้องการ และปัญหา
ของสังคมที่สอดคล้อง
กับวิถีการด าเนินชีวิต
ของผู้เรียน 
โดยใช้หลักสูตรการรู้
หนังสือไทย พุทธศักราช  

จัดกระบวนการเรียนรู้
ตามหลักสูตรการรู้
หนังสือไทย 
พุทธศักราช2557    
 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความสามารถในการฟัง 
พูด อ่าน และเขียน 
รวมทั้งการคิดค าควณ
เบื้องต้น    โดยบูรณา
การกับสภาพความ
ต้องการ และปัญหา
ของสังคม ที่สอดคล้อง
กับวิถีการด าเนินชีวิต
ของผู้เรียน 
1.)ประชาสัมพันธ์เชิญ
ชวนให้กลุ่มเป้าหมายผู้

1) จัดการจัดการศึกษาส าหรับผู้ไม่
รู้หนังสือ  ให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ความสามารถ และทักษะการฟัง 
พูด อ่านเขียนภาษาไทย และการ
ค านวณเบื้องต้น                        
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจ าวัน  และใช้เป็น
เครื่องมือในการสื่อสารกับผู้อ่ืน 
ตลอดจนแสวงหาความรู้เพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต   
2) การติดตามประเมินผลเป็นการ
ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ เน้นการ
พัฒนาความก้าวหน้าของผู้เรียนได้
เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ ดังนี้ 
- ประเมินก่อนเรียน เพ่ือให้ทราบ
ความรู้พื้นฐานของผู้เรียน ว่า

ผู้ไม่รู้หนังสือ 105 - 17,600 - 



  

 

 

ของส านักงาน กศน. 
และสื่อที่เหมาะสมกับ
สภาพและพ้ืนที่ของ
กลุ่มเป้าหมาย   

ไม่รู้หนังสือไทย ผู้ลืม
หนังสือไทย หรือ
ผู้สนใจทั่วไป เข้าเรียนรู้
ตามหลักสูตรการรู้
หนังสือไทย 
2.)แนะแนวสร้างความ
เข้าใจกับผู้เรียน
เกี่ยวกับสาระส าคัญ
เช่น -การจัด
กระบวนการเรียนรู้              
–การวัดและการ                
- ประเมินผล  
- การจบหลักสูตร  
3) ด าเนินการรับสมัคร
ผู้เรียนตามหลักสูตรฯ 
4)ด าเนินการขอ
อนุญาตจัดตั้งกลุ่ม
ส่งเสริมการรู้หนังสือ
ไทย 
 

สามารถ ฟัง พูด ได้ หรือพูด ฟัง 
อ่านเขียน ในทักษะภาษาไทยไม่ได้ 
โดยการพูดคุยซักถาม ให้ทดลอง
อ่าน เขียนค าง่ายๆที่เกี่ยวข้องใน
ชีวิตประจ าวันหรือท าแบบประเมิน
ก่อนเรียนง่ายๆเพ่ือน าข้อมูลมาใช้
วางแผนในการจัดการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกับผู้เรียน 
- ประเมินผลระหว่างเรียน 
สามารถพิจารณาความสามารถใน
การเรียนรู้ในแต่ละสภาพ ซึ่ง
สามารถประเมินไดโดยวิธีการต่างๆ
เช่น การสังเกต การตอบค าถาม 
การพูดคุย การตรวจผลงาน การ
ท าแบบฝึกหัดต่างๆโดยให้มีทักษะ
ในการเรียนรู้ภาษาไทย และการ
คิดค านวณเบื้องต้น 
-ประเมินหลังเรียน ตรวจสอบจาก
เอกสาร หลักฐาน เช่น สื่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียนของผู้เรียน ของ



  

 

 

5)ด าเนินการก าหนด
สภาพและด าเนินการ
จัดท าแผนการเรียนรู้ 
รวมทั้งจัดท าแผน
บูรณาการร่วมกับการ
จัดกิจกรรมของ
โรงเรียนผู้สูงอายุ             
ในเขตพ้ืนที่อ าเภอ             
เชียงคาน   
6) บันทึกการจัดการ
เรียนรู้ตามแผนการ
เรียนรู้แต่ละครั้งเพ่ือ
เป็นข้อมูลในการพัฒนา 
แผนการเรียนรู้ในครั้ง
ต่อไป 
7) การวัดและ
ประเมินผล เพ่ือ
ตรวจสอบ
ความก้าวหน้าและ
ผลสัมฤทธิ์ เน้นการ

ผู้เรียน แบบบันทึกต่างๆ เพื่อ
พิจารณาว่าผ่านการเรียนรู้ไปแล้ว
ไม่ต่ ากว่า 800 ค า 
 3) การสรุป รายงานผลการ
ด าเนินงาน 
 



  

 

 

พัฒนาผู้เรียนได้เรียนรู้
อย่างเต็มศักยภาพ  
8) รายงานข้อมูล
ผู้เรียนให้สถานศึกษา
แบละหน่วงงานต้น
สังกัดทราบ 
- ข้อมูลผู้จบหลัก 
- การจัดท าหลักฐาน
ทางการศึกษา 

รวม 105 คน  17,600  

 

 

 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(1)  หน่วยงาน.........กศน.อ าเภอเชียงคาน..........       สถานศึกษา  กศน.อ าเภอเชียงคาน          ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

(2) 
ที ่

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(7) เป้าหมาย (8) งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

เป้าหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน รายจ่ายอื่น 

2 
 

 
 
 
 
 
 

การจัดการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
2551(ปรับปรุง    
พ.ศ.2559) 
 

1) สนับสนุนการจัด
การศึกษานอกระบบตั้งแต่
ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐานโดยด าเนินการให้
ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน
ค่าจัดซื้อต าราเรียน ค่าจัด
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน และค่าเล่าเรียน
อย่างทั่วถึงและเพียงพอเพื่อ
เพิ่มโอกาสในการรับ
การศึกษาที่มีคุณภาพโดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย 
2) จัดการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้ด้อย 
พลาด และขาดโอกาสทาง

1.การจัดการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานระดับประถม 
ม.ต้น ม.ปลาย 
2.จัดซื้อสื่อการเรียน
การสอน/หนังสือเรยีน 
3.การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน  
4.กิจกรรมปฐมนิเทศ
นักศึกษา กศน. 
5.กิจกรรมปรับพื้น
ฐานความรู/้ค่าย
วิชาการ 
6.กิจกรรมลูกเสือ/ 
ยุวกาชาด 
7.กิจกรรมกีฬาต้านยา

1. จ านวนผู้เรียน
เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว ้
2.ร้อยละของผูเ้รียน
ที่เข้ารับการศึกษา 
3.ร้อยละของผูเ้รียน
ที่จบหลักสตูร 
4. ความเหมาะสม
ของสถานท่ี/สื่อ/สิ่ง
อ านวยความสะดวก 
5.ร้อยละของผูเ้รียน
ที่สามารถน าความรู้
ไปใช้ในการศึกษาต่อ
หรือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
6.ความพึงพอใจท่ีอยู่

-กลุ่มประชาชนท่ี
ผู้ด้อย ขาด/พลาด
โอกาสทาง
การศึกษา 
ภาคเรยีนที่ 
2/2562 
 
ภาคเรยีนที่ 
1/2563 
 
รวมทั้งหมด  
2,886 คน 
 
 

นักศึกษา  กศน.
อ าเภอ 

เชียงคาน  
 

1,443 คน 

 

1,443 คน 

 

 

 
 
 
 
 

2,475,580 
 

 
2,475,580 
 
 

 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

กศน.กผ.01/63 



  

 

 

การศึกษา ทั้งระบบการ
ให้บริการ ระบบการเรียน
การสอน ระบบการวัดและ
ประเมินผลการเรียน ผ่าน
การเรียนแบบเรียนรู้ด้วย
ตนเอง การพบกลุ่ม และการ
เรียนแบบช้ันเรียน  
3) จัดให้มีการประเมินเพื่อ
เทียบระดบัการศึกษา และ
การเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์ที่มีความ
โปร่งใส ยุติธรรม ตรวจสอบ
ได้ มมีาตรฐานตามที่ก าหนด 
และสามารถตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
4) ส่งเสริมให้ผู้เรียนต้อง
เรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อ
ด าเนินกิจกรรมเสริมสร้าง
ความสามัคคี ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์

เสพติด 
8.การประเมินระดับ
การรู้หนังสือของ
นักศึกษา กศน. 
9.กิจกรรมติวเข้ม/สอน
เสรมิ 
10.วัดและประเมินผล 

ในระดับ ดี ขึ้นไป 
 



  

 

 

อย่างต่อเนื่อง และส่งเสริม
การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข เช่น กิจกรรมลูกเสือ 
เนตรนารี และยุวกาชาด 
กิจกรรมจิตอาสา การจัดตั้ง
ชมรม/ชุมนุม และเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนน ากิจกรรม
การบ าเพ็ญประโยชน์อ่ืนๆ
นอกหลักสูตร มาใช้เพิ่ม
ช่ัวโมงกิจกรรมให้ผู้เรียนจบ
ตามหลักสูตรได้ 
5) จัดการศึกษาเพื่อเพิ่ม
อัตราการรู้หนังสือให้คนไทย
ให้สามารถอ่านออกเขียนได้ 
โดยใช้หลักสูตรการรู้หนังสือ
ไทย พุทธศักราช 2557 ของ
ส านักงาน กศน. และสื่อที่
เหมาะสมกับสภาพและพื้นที่
ของกลุ่มเปา้หมาย 

รวม 2,886 คน 4,951,160 - - 

 



  

 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(1)  หนว่ยงาน................................................       สถานศึกษา  กศน.อ าเภอเชียงคาน          ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

(2) 
ที ่

(3) 
ช่ืองาน/
โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

เป้าหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน รายจ่าย

อื่น 
3 
 
 
 
 
 
 

โครงการจดั
การศึกษา 
เพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิต 

1 เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตพื้นฐานของบุคคล
เพื่อให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุขโดยเน้นทักษะชีวิตพื้นฐานท่ีจ าเป็น 4 
ด้าน 
2 เพื่อจัดการศึกษาในรูปแบบการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมุ่ง
ที่จะเสริม สร้างความสามารถให้กับบุคลเพื่อมี
ทักษะชีวิตในการแก้ปัญหาเบพาะด้านให้
เหมาะสมกับพื้นที่และแตล่ะสถานการณ ์
 

1) การจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
2)  การติดตาม
ประเมินผล 
3) การสรุป รายงาน
ผลการด าเนินงาน 
 

1. จ านวนผู้เรียนเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว ้
2.ร้อยละของผูเ้รียนที่เข้ารับ
การศึกษา 
3.ร้อยละของผูเ้รียนที่จบ
หลักสตูร 
4.ความเหมาะสมของสถานท่ี/
สื่อ/สิ่งอ านวยความสะดวก 
5.ร้อยละของผูเ้รียนทีส่ามารถ
น าความรูไ้ปใช้หรือพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
6.ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับ ดี 
ขึ้นไป 

ประชาชน
ทั่วไปในเขต
อ าเภอเชียง
คาน 

360 - 39,330 - 

รวม 360 - 39,330  

กศน.กผ.01/63 



  

 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 

(1) หน่วยงาน................................. ...............       สถานศึกษา  กศน.อ าเภอเชียงคาน                                ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/
โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

เป้าหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน รายจ่ายอื่น 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาสังคม
และชุมชน 
.”โครงการ
ประวัติศาสตร์ชาติ
ไทย และบญุคณุ
ของ
พระมหากษตัริย์
ไทย” 

1) เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ความ
เข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ชาติไทย 
2) เพื่อให้ประชาชนผู้
เข้ารับการอบรม  มี
ความภาคภูมิใจในชาติ 
มีความรักชาติ เทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนาและ

พระมหากษตัริย ์ 

1.ประชุมบุคลากร
รับทราบนโยบาย 
2.ประสานบคุลากร
รับผิดชอบ จัดท า
โครงการ / เสนอ/ 
อนุมัต ิ
3. ด าเนินการตาม
โครงการประวัติศาสตร์
ชาติไทย และบุญคณุ
ของพระมหากษัตรยิ์ไทย 
4.วัดผลประเมินผลของ
โครงการ 
 

1. ผลผลิต    
- ประชาชนท่ีเข้ารับการอบรม ร้อยละ 80  ความรู้
ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับประวตัิศาสตร์ชาตไิทย
และ มีความภาคภูมิใจในชาติ มีความรักชาติ 

เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษตัริย ์  
2. ผลลัพธ์  
1. จ านวนผู้เรียนเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว ้
2. ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้ารับการอบรม 
3. ร้อยละของผู้เรียนท่ีจบหลักสตูร 
4. ความเหมาะสมของสถานท่ี/สื่อ/สิ่งอ านวยความ
สะดวก 
5. ร้อยละของผู้เรียนท่ีสามารถน าความรู้ไปใช้หรือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
.6. ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 

ประชาชน
ทั่วไปอ าเภอ
เชียงคาน 

 

240 - 
 
 
 
 

54,720 - 

รวม  240  54,720  

กศน.กผ.01/63 



  

 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(1)  หน่วยงาน................................................       สถานศึกษา  กศน.อ าเภอเชียงคาน                                    ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

(2) 
ที ่

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

เป้าหมาย 
อุดหนนุ ด าเนินงาน รายจ่ายอื่น 

5 
 
 
 
 

 

โครงการจดั
การศึกษาการ
เรียนรูต้าม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. เพื่อให้ประชาชน ได้รับความรู้
เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. เพื่อให้ประชาชน ได้เข้าใจแนวทาง
การศึกษาความรู้ จากแหล่งเรียนรู ้
ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปญัญาท้องถิน่  
3. เพื่อส่งเสรมิให้ประชาชน ได้น าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันต่อตนเอง ครอบครวั 
ชุมชน สังคม ต่อไป 

1. ให้ความรู้เรื่องพระราชด าริ

ว่าด้วยเศรษฐกจิพอเพียง 

2. ให้ความรู้ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  3 ห่วง 2 

เงื่อนไขการน้อมน าหลัก

เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น

แนวทางในการด ารงชีวิต 

3. ศึกษาแหล่งเรียนรู้
เกษตรกรต้นแบบตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละ 80 ของผู้เข้า

อบรม มีความรู้  ความ

เข้าใจ การด าเนินชีวิตตาม

แนวปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง มาประยุกต์ใช้กับ

ชีวิตประจ าวันสามารถ ลด

รายจ่าย เพิม่รายได้ ให้กับ

ครัวเรือนได้  

 

ประชาชน
ทัว่ไป 

144  คน - 91,200 - 

รวม 144 - 91,200 - 

  

กศน.กผ.01/63 



  

 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(1)  หน่วยงาน................................................       สถานศึกษา  กศน.อ าเภอเชียงคาน         ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

(2) 
ที ่

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

เป้าหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน รายจ่ายอื่น 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ
การศึกษาตาม
อัธยาศัย 

1) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาแหล่งการ
เรียนรู้ในระดับต าบล เพื่อการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ และจัดกิจกรรม
เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ในชุมชนได้
อย่างทั่วถึง 
2) ก าหนดให้การอ่านเป็นวาระจังหวัด 
3) จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อ
ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านเพิ่ม ขยาย
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชิงรุกใน
ชุมชน และพัฒนาความสามารถในการ
อ่านและศักยภาพการเรียนรู้ของ
ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
4) ส่งเสริมให้มีการสร้างบรรยากาศ 
และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการอ่านให้
เกิดขึ้นในสังคมไทยโดยสนับสนุนการ
พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นอย่าง

  1) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ กศน.
ต าบล และร่วมกับภาคเีครือข่าย
เพื่อเสรมิสร้างวัฒนธรรมส่งเสริม
การอ่าน 
2) กิจกรรมส่งเสรมิการอ่าน 
  - จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ในห้องสมุดและพัฒนาห้องสมดุ
ประชาชน 
- จัดมุมเด็กปฐมวัยในห้องสมดุ 
- จัดกิจกรรมครอบครัวรักการ
อ่าน 
- ห้องสมุดชาวตลาด 
  - รถโมบายเคลื่อนที่ 
  - ใช้ระบบเช่ือมโยงแหล่ง
เรียนรู้และจัดท าสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์

1. จ านวน
ผู้รับบริการ
เป็นไปตาม
เป้าหมายที่
ก าหนดไว้ 
2. ความ
เหมาะสมของ
สถานท่ี/สื่อ/สิ่ง
อ านวยความ
สะดวก 
3.ร้อยละของ
ผู้รับบริการที่
สามารถน า
ความรู้ไปใช้หรือ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

-กศน.อ าเภอ   
-กศน.ต าบล     
-ห้องสมุดประชาชน  
-บ้านหนังสือชุมชน 
-ประชาชน         

1 
8 
1 
41 

8,000 
 

-  - 

กศน.กผ.01/63 



  

 

 

กวา้งขวางและทั่วถึง เช่น พัฒนา
ห้องสมุดประชาชนทุกแห่งให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน การ
ใช้ระบบเช่ือมโยงแหล่งเรียนรู้และการ
พัฒนาระบบหนังสือผ่าน QR Code 
ส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัคร
ส่งเสริมการอ่าน การสร้างเครือข่าย
ส่งเสริมการอ่าน จัดหน่วยบริการ
เคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์เพื่อส่งเสริม
การอ่านและการเรียนรู้ที่หลากหลาย
ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆ 
อย่างทั่วถึง สม่ าเสมอ รวมทั้ง
เสริมสร้างความพร้อมในด้านสื่อ
อุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการอ่าน และ
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่าน
อย่างหลากหลาย 
5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีเครือข่าย
ร่วมจัดสนับสนุนการอ่าน เช่น ใน
โรงงาน สถานประกอบการ 
โรงพยาบาล ฯลฯ 

  - บ้านหนังสือชุมชน 
  - อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน 
 

4.ความพึงพอใจ
ที่อยู่ในระดับ ดี
ขึ้นไป 
 

รวม 8,000 -  - 

 
 



  

 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(1)  หน่วยงาน................................................       สถานศึกษา  กศน.อ าเภอเชียงคาน         ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

(2) 
ที ่

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

เป้าหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน รายจ่ายอื่น 
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งานพัฒนา
บุคลากร 

1) พัฒนาบุคลากรทุกระดับทุกประเภทให้มี
สมรรถนะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งก่อนและ
ระหว่างการด ารงต าแหน่งเพื่อให้มีเจตคติที่ดี
ในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานและ
บริหารจัดการการด าเนินงานของหน่วยงาน
และสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้ง
ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดพัฒนาตนเองเพื่อ
เลื่อนต าแหน่งหรือเลื่อนวิทยฐานะโดยเน้นการ
ประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์ 
2) พัฒนาหัวหน้า กศน.ต าบลให้มสีมรรถนะ
สูงขึ้นในการบรหิารจัดการ กศน.ต าบล และการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยเน้นการเป็นนักจัดการ
ความรู้และผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
อย่างแท้จริง 

1) พัฒนาบุคลากรด้าน
การจัดการเรยีนการ
สอน 
2) พัฒนาบุคลากรด้าน 
การเงิน บัญชี และพสัด ุ
3)พัฒนาบุคลากรด้าน
การนิเทศ 
4) พัฒนาบุคลากรด้าน
การจัดท าแผนงาน/
โครงการ 
 

1.จ านวนบุคลากรของ
หน่วยงานและ
สถานศึกษาได้รับการ
พัฒนาเพื่อเพิ่ม
สมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานการศึกษา
นอกระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัย 
2.ความเหมาะสมของ
หลักสตูรการพัฒนา 
3. ร้อยละของ
บุคลากรทีส่ามารถน า
ความรู้ไปใช้หรือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
4.ความพึงพอใจท่ีอยู่

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

1 
1 
17 
1 
6 
1 
- 
 
 

- - - 
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3) พัฒนาครูกศน. และผู้ที่เกี่ยวข้องให้สามารถ
จัดรูปแบบการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพโดย
ส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถในการจัดท า
แผนการสอน การจัดกระบวนการเรียนรู้ การ
วัดและประเมินผล และการวิจัยเบื้องต้น 
4) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการ กศน.ต าบล เพื่อการมีส่วน
ร่วมในการบริหารการด าเนินงานตามบทบาท
ภารกิจของ กศน.ต าบล อย่างมีประสิทธิภาพ 
5) พัฒนาศักยภาพบุคลากร ที่รับผิดชอบการ
บริการการศึกษาและการเรียนรู้ ให้มีความรู้ 
ความสามารถและมีความเป็นมืออาชีพในการ
จัดบริการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
ประชาชน 
6) เสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคลากร 
รวมทั้งภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศใน
ทุกระดับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน
ร่วมกัน โดยจัดให้มีกิจกรรมการพัฒนา
สมรรถนะ และเสริมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลากร และภาคีเครือข่ายในรูปแบบ
ที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง 

ในระดับ ดี ขึ้นไป 
 

รวม 27 - - - 

 



  

 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(1)  หน่วยงาน................................................       สถานศึกษา  กศน.อ าเภอเชียงคาน         ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

(2) 
ที ่

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

เป้าหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน รายจ่ายอื่น 
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งานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน เพื่อพร้อมรับ
การประเมินคุณภาพภายนอก โดยพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนัก
ถึงความส าคัญของระบบการประกัน
คุณภาพ และสามารถด าเนินการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาได้อย่าง
ต่อเนื่องโดยใช้การประเมินภายในด้วย
ตนเอง และจัดให้มีระบบสถานศึกษาพี่
เลี้ยงเข้าไปสนับสนุนอย่างใกล้ชิด ส าหรับ
สถานศึกษาที่ยังไม่ได้เข้ารับการประเมิน
คุณภาพภายนอก ให้พัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่
ก าหนด 

1) พัฒนาระบบ
ประกันคณุภาพ
ภายใน
สถานศึกษาให้ได้
มาตรฐาน  
2) อบรมพัฒนา
งานระบบประกัน
คุณภาพ
สถานศึกษากับ
บุคลากร 
3) พัฒนาบุคลากร 
 

1.ร้อยละของสถานศึกษาใน
สังกัดที่มีระบบประกัน
คุณภาพภายในและมีการ
จัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง 
2.ความพึงพอใจท่ีอยู่ใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 
 

- กศน.อ าเภอเชียง
คาน 
- บุคลากร กศน.
อ าเภอเชียงคาน 

1  แห่ง 
 
 

27  คน 

- - - 

รวม 1 แห่ง - - - 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(1)  หน่วยงาน................................................       สถานศกึษา  กศน.อ าเภอเชียงคาน         ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

(2) 
ที ่

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

เป้าหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน รายจ่ายอื่น 
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งานนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม 

1) สร้างกลไกการก ากับ นิเทศ ติดตาม 
ประเมิน และรายงานผลการด าเนินงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยให้เช่ือมโยงกับหน่วยงาน 
สถานศึกษา และภาคีเครือข่ายทั้งระบบ  
2) ให้หน่วยงานและสถานศึกษาที่
เกี่ยวข้องทุกระดับ พัฒนาระบบกลไก
การก ากับ ติดตามและรายงานผลการน า
นโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สามารถ
ตอบสนองการด าเนินงานตามนโยบายใน
แต่ละเรื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3)ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร และสื่ออื่นๆ ที่
เหมาะสม เพื่อการก ากับ นิเทศ ติดตาม 
ประเมินผล และรายงานผลอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. ด าเนินการนิเทศ 
ติดตาม ประเมิน และ
รายงานผลอย่างเป็นระบบ 
2. อบรมพัฒนาระบบงาน
การนิเทศ ติดตามประเมิน 
และรายงานผล 
3. พัฒนาบุคลากร 
 

1.ร้อยละของหน่วยงานและ
สถานศึกษา กศน. ที่สามารถ
ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ตามบทบาทภารกิจที่
รับผิดชอบได้ส าเร็จตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่าง
โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า/ตาม
แผนที่ก าหนดไว้ 
2.ความพึงพอใจท่ีอยู่ใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 
 

1) กศน.อ าเภอ 
2) กศน.ต าบล 
3) ห้องสมุด
ประชาชน 
4) บ้านหนังสือ
ชุมชน 

1 แห่ง 
8  แห่ง 
1  แห่ง 

 
41 แห่ง 

- - - 

กศน.กผ.01/63 



  

 

 

4)พัฒนากลไกการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน 
สถานศึกษา เพื่อการรายงานผลตาม
ตัวช้ีวัดในค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของส านักงาน กศน.ให้ด าเนิน
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม
เกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนด 
5) ให้มีการเช่ือมโยงระบบการนิเทศใน
ทุกระดับ ทั้งหน่วยงานภายในและ
ภายนอกองค์กร ตั้งแต่ จังหวัด อ าเภอ 
และต าบล เพื่อความเป็นเอกภาพในการ
ใช้ข้อมูล และการพัฒนางานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

รวม 51 แห่ง - - - 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(1)  หน่วยงาน................................................       สถานศึกษา  กศน.อ าเภอเชียงคาน         ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

(2) 
ที ่

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(7) เป้าหมาย (8) งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

เป้าหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน รายจ่ายอื่น 
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การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 

1) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
งบประมาณ โดยพัฒนาระบบการก ากับ 
ควบคุม และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
ให้เป็นตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว้ 
2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความ
ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และเช่ือมโยงกัน
ทั่วประเทศอย่างเป็นระบบเพื่อให้หน่วยงาน
และสถานศึกษาในสังกัดสามารถน าไปใช้
เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหาร การ
วางแผน การปฏิบัติงาน การตดิตาม
ประเมินผล และการน าผลมาพัฒนาการ
ด าเนนิงานอยา่งต่อเนื่อง ตามวงจรคณุภาพ
เดมมิ่ง (PDCA) รวมทั้งจัดบริการการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลรวมของนักศึกษา 

1)พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการงบประมาณ 
2) พัฒนาระบบฐานข้อมูล
เพื่อการบริหารจัดการ 
3) ประสานขอใช้สถานท่ี
โรงเรียนยุบรวมขอใช้
พื้นที่เพ่ือตั้งศูนย์การ
เรียนรูส้ าหรับทุกช่วงวัย 
กศน. 

 

1.จ านวนระบบ

ฐานข้อมูลด้าน

การศึกษาของ

ประชาชนจังหวัดเลยที่

ได้รับการพัฒนาให้

ทันสมัยและเป็น

ปัจจุบัน 

2.ฐานข้อมูลด้านการ
บริหารของส านักงาน 
กศน.จังหวัดเลยท่ี
ได้รับการพัฒนาให้
ทันสมัยและเป็น
ปัจจุบัน 
3.ความพึงพอใจท่ีอยู่
ในระดับ ดี ขึ้นไป 

บุคลากร  กศน.
อ าเภอเชียงคาน 

 

27  คน - - - 
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กศน.ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย 
และเช่ือมโยงกันทั่วประเทศ สามารถสืบค้น
และสอบทานได้ทันความต้องการเพื่อ
ประโยชน์ในการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียน
และการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

รวม 27 คน - - - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(1)  หน่วยงาน........................................       สถานศึกษา  กศน.อ าเภอเชียงคาน          ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

(2) 
ที ่

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(7) เป้าหมาย (8) งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

เป้าหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน รายจ่ายอื่น 
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โครงการศูนย์ฝึก
อาชีพชุมชน 
 

1. เพื่อจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมี
งานท า ให้กับประชาชนวัยแรงงาน 
ในพื้นท่ี 6 ต าบล ของอ าเภอเชียงคาน 
จังหวัดเลย 
2. เพื่อให้ประชาชน ผู้ท่ีผ่านการ
อบรม มีความรู้ ความ สามารถ และ
ทักษะในการประกอบอาชีพตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
3. เพื่อให้ของประชาชนผู้ผ่านการ
อบรม น าความรู้ไปใช้ในการลด
รายจ่ายหรือเพิ่มรายได้ หรือประกอบ
อาชีพหรือพัฒนา ต่อยอดอาชีพ หรือ
การเพิ่มมูลค่าของสินค้าหรือบริการ 
4. เพื่อให้มีตัวอย่างที่ดี หรือต้นแบบ
ในการน าความรู้ไปใช้ 

จัดอบรมให้ประชาชน 
ท้ัง 6ต าบล ในเขต
พื้นท่ีอ าเภอเชียงคาน 
1. ศูนย์ฝึกอาชีพ
ชุมชน  1 อ าเภอ 1 
อาชีพ  
2. ศูนย์ฝึกอาชีพ
ชุมชน กลุ่มสนใจ ไม่
เกิน 30 ชั่วโมง ดังนี้ 
3. ศูนย์ฝึกอาชีพ
ชุมชน ชั้นเรียน
วิชาชีพ 31 ชั่วโมง ขึ้น
ไป  
- 
  

1 จ านวนประชาชนผู้เข้าอบรม
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
 .2 ประชาชนผู้ผ่านการอบรม มี
ความรู้ ความสามารถ ตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 3 ประชาชนผู้ผ่านการอบรม น า
ความรู้ไปใช้ในการลดรายจ่าย 
หรือเพิ่มรายได้ หรือประกอบ
อาชีพ หรือพัฒนาต่อยอดอาชีพ 
หรือการเพิ่มมูลค่าของสินค้า 
หรือบริการ 
 4 มีตัวอย่างที่ดี หรือต้นแบบใน
การน าความรู้ไปใช้ 
 2.5 ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ
ดีขึ้นไป 

ประชาชนชน   
ท่ัวไป 
1. ศูนย์ฝึกอาชีพ
ชุมชน  1 อ าเภอ 1 
อาชีพ  
2. ศูนย์ฝึกอาชีพ
ชุมชน กลุ่มสนใจ ไม่
เกิน 30 ชั่วโมง ดังนี้ 
3. ศูนย์ฝึกอาชีพ
ชุมชน ชั้นเรียน
วิชาชีพ 31 ชั่วโมง ขึ้น
ไป 

 
 

52  คน 
 
 

242 คน 
 
 

192 คน 
 
 
 
 
 
 

 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

93,600 
 
 

435,600 
 
 

345,600 
 

รวม 490 คน - - 874,800 บาท 

กศน.กผ.01/63 



  

 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(1)  หน่วยงาน.......................................       สถานศึกษา  กศน.อ าเภอเชียงคาน          ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

(2) 
ที ่

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(7) เป้าหมาย (8) งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

เป้าหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน รายจ่ายอื่น 
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โครงการ
ภาษาต่างประเทศเพื่อ
การสื่อสานด้านอาชีพ 

    4.1 เพื่อฝึกอบรมภาษ า
ต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร
ด้านอาชีพ ให้กับประชาชน
ในพื้นที่  
    4.2 เพื่อให้ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการ
อบรมตามโครงการภาษา 
ต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร
ด้านอาชีพ สามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบ
อาชีพ และด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 

จัดโครงการกิจ กรรม
ด าเนิน การจดั
ฝึกอบรมภาษา 
ต่างประเทศเพื่อการ
สื่อสารด้านอาชีพการ
ให้กับประชาชนใน
พื้นที่ร่วมกับภาคีเครือ 
ข่ายท้ังหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน 

1.จ านวนประชาชน
ได้รับการอบรมตาม 
หลักสตูรภาษาต่าง 
ประเทศเพื่อการสื่อสาร
ด้านอาชีพ (ระยะสั้น)
ส าหรับประชาชนใน
ศูนย์อาเซียน ศึกษา 
กศน.  
2.ร้อยละของ
ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายทีผ่่าน
การ อบรมตาม
หลักสตูร
ภาษาต่างประเทศเพื่อ
การสื่อสาร ด้านอาชีพ 
(ระยะสั้น) มีความรู้ใน

ประชาชนทั่วไป 
รุ่นที่ 1 
รุ่นที่ 2 

 
20 คน 
20 คน 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
24,000 
24,000 

กศน.กผ.01/63 



  

 

 

การสื่อสาร ภาษา 
อังกฤษ และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการ 
ด าเนินชีวิตได ้
 3.ร้อยละของครู กศน. 
ทีส่ามารถจดักระบวน 
การเรยีนรู้ภาษาต่าง 
ประเทศเพื่อการสื่อสาร
ได้อย่าง สอดคล้องกับ
บริบทของผู้เรียน 
4.ความพึงพอใจท่ีอยู่
ในระดับ ดี ขึ้นไป 

รวม 40 คน - - 48,000 
 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(1)  หน่วยงาน..........................................       สถานศึกษา  กศน.อ าเภอเชียงคาน          ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

(2) 
ที ่

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(7) เป้าหมาย (8) งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

เป้าหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน รายจ่ายอื่น 
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โครงการพัฒนาทักษะ
ครู กศน.ต้นแบบการ
สอนภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร 

1. เพ่ือพัฒนาความรู้และ

ทักษะของการใช้

ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสารและเพ่ือการสอน  

โดยเน้นในเรื่อง

ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสารด้านอาชีพ  

ภาษาอังกฤษเพ่ือสุขภาวะ  

และภาษาอังกฤษเพ่ือการ

มีภาวะผู้น ารวมไปถึงหลัก

ไวยากรณ์ท่ีส าคัญในการ

จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

พัฒนาความรู้
ความสามารถ  
ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษของ
ครู 
และบุคลากร 

1.ร้อยละของครู 

กศน. ที่สามารถจัด

กระบวนการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษเพ่ือ

การสื่อสารได้อย่าง

สอดคล้องกับ

บริบทของผู้เรียน 

2.ความพึงพอใจที่

อยู่ในระดับ ดี ขึ้น

ไป 

- ครูอาสาสมัครฯ 
- ครู กศน.ต าบล 

 - ครู ศรช. 
 
 

 

23 คน - 

 
- - 

กศน.กผ.01/63 



  

 

 

2. เพ่ือพัฒนาทักษะการ
จัดกระบวนการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ  โดยการ
ประยุกต์การใช้สื่อโซเชียว
มีเดียและสื่อเทคโนโลยีใน
การจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ  เพ่ือ
ตอบสนองความต้องของ
ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่มี
ความหลากหลาย                                                                                                                 
3. เพ่ือส่งเสริมความครูผู้
เข้าอบรม  ให้สามารถน า
ความรู้และประสบการณ์ท่ี
ได้ไปขยายผลให้กับผู้เรียน
กลุ่มเป้าหมายต่างๆ  
รวมถึงเพ่ือนครูด้วยกัน 
 

รวม 23 คน  - - - 

 

 



  

 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย 
(งาน/โครงการในภาพรวม) 

(2)  หน่วยงาน................................................       สถานศึกษา  กศน.อ าเภอเชียงคาน         ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 
(2) 
ที ่

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(7) เป้าหมาย (8) งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

เป้าหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน รายจ่ายอื่น 
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โครงการความ
ร่วมมือการผลิต
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ 
ระหว่าง
กระทรวงศึกษา
ธิการและ
กระทรวง
สาธารณสุข 

1. เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมาย 

มีความรู้  ความเข้าใจ 

และทักษะในการ

ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ   

2.  เพื่อสามารถน า

ความรู้ไปใช้ และ

ประกอบอาชีพเกี่ยวกับ

การดูแลผู้สูงอายุระยะ

ยาว 

 

1.จัดกระบวน การ
ด าเนินงานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2.ประชาสัมพันธ์โครงการ 
3.คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
ตามคุณสมบัติที่ก าหนด 
4.ด าเนินการผลิตและ
ฝึกอบรมภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ 
5.ประเมินผลการฝึกอบรม 

1.จ านวนผู้ดูแลผู้สูงอายุ 
2.ความเหมาะสมของ
หลักสูตรการพัฒนา 
3.ร้อยละผู้จบที่สามารถน า
ความรู้ไปใช้หรือพัฒนา
คุณภาพ 
4.ความพึงพอใจที่อยู่ใน
ระดับดี  ขึ้นไป 

อสม./
ประชาชน

ทั่วไป 

20  คน - - 25,700 

รวม 20 คน   25,700 

กศน.กผ.01/63 



  

 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(1)  หน่วยงาน.......................................................       สถานศึกษา  กศน.อ าเภอเชียงคาน          ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

(2) 
ท่ี 

(3) 
ชื่องาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(7) เป้าหมาย (8) งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

เป้าหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน รายจ่ายอื่น 
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โครงการการจัด
และส่งเสริมการจัด
การศึกษาตลอด
ชีวิต เพื่อคง
พัฒนาการทางกาย 
จิตและสมองของ
ผู้สูงอายุ 
 

1)  เพื่อจัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุเพื่อ
เตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
(AgeingSociety)  
2)  เพื่อจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตส าหรับผู้สูงอายุภายใต้แนวคิด 
“Active Aging”การศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต และพัฒนาทักษะชีวิต ให้
สามารถดูแลตนเองท้ังสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต และรู้จักใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยี 
3)  เพื่อสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ เปิดโอกาสให้มีการ
เผยแพร่ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ และให้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมด้านต่างๆ ในชุมชน 
เช่น ด้านอาชีพ กีฬา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ฝึกอบรมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตส าหรับ
ผู้สูงอายุ จัด
กระบวนการให้
ผู้สูงอายุใน
ครอบครัวและ
ชุมชนเพื่อคง
พัฒนาการทางกาย 
จิต และสมองของ
ผู้สูงอายุ 
 

1.ร้อยละ 80  ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมสามารถน าความรู้ไปใช้
หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
พัฒนาทักษะชีวิต ให้สามารถดูแล
ตนเองท้ังสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต และรู้จักใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีได้ 
2.ผู้สูงอายุสามารถน าความรู้ไปใช้
หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
พัฒนาทักษะชีวิต สามารถดูแล
ตนเองท้ังสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต และรู้จักใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยี ดูแลตนเอง มี
สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 
3.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี 
ขึ้นไป 

ประชาชนท่ัวไป 
 

120 คน - 12,000.- - 

รวม 120 คน - 12,000 - 

กศน.กผ.01/63 



  

 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(1)  หน่วยงาน.......................................................       สถานศึกษา  กศน.อ าเภอเชียงคาน          ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

(2) 
ท่ี 

(3) 
ชื่องาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(7) เป้าหมาย (8) งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

เป้าหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน รายจ่ายอื่น 
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โครงการบูรณาการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
ดิจิทัล/สร้าง
เครือข่ายดิจิทัล
ชุมชนระดับต าบล 
(ขยายผลการอบรม
หลักสูตรการค้า
ออนไลน์) 
 

1. เพื่อพัฒนากลุ่มเป้าหมาย
ให้เกิดความรู้เกี่ยวกับการท า
ธุรกิจและการค้าออนไลน์ 
และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล 
การใช้ Social Media และ 
Application ต่างๆ  ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.  เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
Bramd กศน. ยกระดับ
คุณภาพของสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์  และประสานหา
ช่องทางในการจ าหน่าย
สินค้าให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 

1. พัฒนากลุ่มเป้าหมายให้เกิด
ความรู้เกี่ยวกับการท าธุรกิจ
และการค้าออนไลน์ และ
ทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล การใช้ 
Social Media และ 
Application ต่างๆ  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2.  พัฒนาผลิตภัณฑ์ Bramd 
กศน. ยกระดับคุณภาพของ
สินค้าและผลิตภัณฑ์  และ
ประสานหาช่องทางในการ
จ าหน่ายสินค้าให้กว้างขวาง
ยิ่งขึ้น 
3. ติดตามประเมินผลและ
รายงานผลการด าเนินงาน 

1.ตัวชี้วัดผลผลิต  (Output) 
   ร้อยละ  80  ของผู้เข้ารับการ
อบรมเกิดความรู้เกี่ยวกับการท า
ธุรกิจและการค้าออนไลน์มีทักษะ
เทคโนโลยีดิจิทัล การใช้ Social 
Media และ Application ต่างๆ   
2.ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome) 
ผู้เข้ารับการอบรมมีการพัฒนาและ

ยกระดับคุณภาพของสินค้าและ

ผลิตภัณฑ์ มีช่องทางในการ

จ าหน่ายสินค้าให้กว้างขวางยิ่งขึ้นมี

รายได้เพ่ิมขึ้น 

 

ประชาชนท่ัวไป ใน
อ าเภอเชียงคาน             

240 คน - - 70,080 

รวม 240 คน - - 70,080 

 

กศน.กผ.01/63 



  

 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(1)  หน่วยงาน.......................................................       สถานศึกษา  กศน.อ าเภอเชียงคาน          ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

(2) 
ท่ี 

(3) 
ชื่องาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(7) เป้าหมาย (8) งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

เป้าหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน รายจ่ายอื่น 

18 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการตาม
หลักสูตร Smart 
ONIE เพื่อสร้าง 
Smart Farmer 

เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมใน
การจัดกระบวนการเรียนรู้
ด้านเกษตรกรรมท่ีเหมาะกับ
บริบทของพื้นท่ีและความ
ต้องการของชุมชนรวมท้ัง
การเพิ่มมูลค่าสินค้าทาง
การเกษตรและสร้างช่อง
ทางการจ าหน่ายสินค้าผ่าน
ช่องทางต่างๆ โดยตระหนัก
ถึงคุณภาพของผลผลิตความ
ปลอดภัย 
ต่อระบบนิเวศน์ ชุมชน และ
ผู้บริโภค 

1)ส่งเสริมให้ครูมี
ทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมในการ
จัดกระบวนการเรียนรู้
ด้านเกษตรกรรมท่ี
เหมาะกับบริบทของ
พื้นท่ีและความ
ต้องการของชุมชน 
2) จัดให้ประชาชน
ได้รับการอบรมตาม
หลักสูตร Smart 
ONIE เพื่อสร้าง 
Smart Farmer 

1.จ านวนประชาชนได้รับการอบรม
ตามหลักสูตร Smart ONIE เพื่อ
สร้าง Smart Farmer 
2. ร้อยละของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการอบรมตาม
หลักสูตร Smart ONIE เพื่อสร้าง 
Smart Farmerมีความรู้ และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิตได้ 
3. ร้อยละของครู กศน. ท่ีสามารถจัด
กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart 
Farmerได้อย่างสอดคล้องกับบริบท
ของผู้เรียน 
4.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ขึ้น
ไป 

ประชาชนในพื้นท่ี
อ าเภอเชียงคาน 

 

40 คน 
 
 
 
 

- - 48,000 

รวม 40 คน   48,000 

กศน.กผ.01/63 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเชียงคาน 
(จ าแนกตามโครงการรวม) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

1.หน่วยงาน      กศน.อ าเภอเชียงคาน            

 
2.สอดคล้อง   ยุทธศาสตร์ : ข้อที่ 3.8, 3.10 และ 4.2   
                  ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW : 4.3  
                  วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : E 
 3. ชื่องาน/โครงการ การจัดการศึกษาส าหรับผู้ไม่รู้หนังสือ 

 

7.เป้าหมาย 
ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน หน่วย 

ผู้ไมรู่้หนังสือ 210 คน 

รวมทั้งสิ้น 210 คน 

 

 

4. วัตถุประสงค์ :เพ่ือ 
จดัการศึกษาเพ่ือเพ่ิมอัตราการรู้
หนังสือให้คนไทยสามารถอ่านออก
เขียนได้ โดยใช้หลักสูตรการรู้
หนังสือไทย พุทธศักราช 2557 ของ
ส านักงาน กศน. และสื่อที่เหมาะสม
กับสภาพและพ้ืนที่ของ
กลุ่มเป้าหมาย   
 

 

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

6. งบประมาณ  
ผลผลิตท่ี  4 จ านวน   17,600  บาท 
 รวมท้ังสิ้น   -   บาท 
งบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ผลผลติที่ 4 8,800  8,800  

รวมทั้งสิ้น 8,800  8,800  
 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ช่ือ-สกุล 
 นางปัญจนา  วงศ์ลา       ครูอาสาฯ         
นางรุ่งนภา  เทศน์ธรรม    ครูอาสาฯ 
โทรศัพท์   042- 821580 
โทรสาร   042- 821603 

 
 

 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
กศน.อ าเภอเชียงคาน   จังหวัเลย 

8.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
1. จ านวนผู้เรียนเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว ้
2.ร้อยละของผูเ้รียนที่เข้ารับการศกึษา 
3.ร้อยละของผูเ้รียนที่จบหลักสูตร 
4. ความเหมาะสมของสถานท่ี/สื่อ/สิ่งอ านวยความ
สะดวก 
5.ร้อยละของผูเ้รียนทีส่ามารถน าความรู้ไปใช้ใน
การศึกษาต่อหรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
6.ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 

 

กศน.-กผ-02/63 
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1.) ชื่อโครงการ  โครงการ การจัดการศึกษาส าหรับผู้ไม่รู้หนังสือ 
2.) ความสอดคล้องกับนโยบาย      

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และจุดเน้นการด าเนินงาน ส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ 2563  
นโยบายเร่งด่วนเพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  
  ข้อ 3  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  3.8  เตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่เหมาะสมและมีคุณภาพ 
  3.10 ส่งเสริมการรู้ภาษาไทยให้กับประชาชนในรูปแบบต่างๆ  โดยเบพาะประชาชนในเขตพ้ืนที่สูงให้
สามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทย เพ่ือประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจ าวันได้ 

ข้อ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ส าหรับกลุ่มเป้าหมายผู้พิการ 

การขับเคลื่อน  กศน. สู่  กศน. WOW 
  4. เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย : Good  Partnerships 
  ข้อ  4.3  ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพ่ือการขยาย  และพัฒนาการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มอย่างกว้างขวาง และมีคุณภาพ  อาทิ  กลุ่มผู้สูงอายุ  กลุ่ ม    
อสม.วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย  (THAILOEI 4.0 ): Education ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล 
 

3.) หลักการและเหตุผล 
 การรู้หนังสือเป็นคุณสมบัติพ้ืนฐานทีจ าเป็นต่อการเรียนรู้และการสื่อสารในสังคมปัจจุบัน เป็นบันไดขั้นแรก
ของการแสวงหาความรู้อันมหาศาลในโลกนี้และเป็นการเชื่อมโยงการสื่อสารของผู้คน ต่าง ๆ ในสังคมนี้เข้าด้วยกัน 
องค์การยูเนสโกถือว่าการรู้หนังสือเป็นประตูสู่อิสรภาพของมนุษยชาติ 

 ประชาชนชาวไทยทุกคนมีสิทธิได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเท่าเทียมและมีคุณภาพซึ่ง  รัฐบาลทุกยุคทุก
สมัยให้ความส าคัญในการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคลได้เรียนรู้ภาษาไทย เพ่ือการ ติดต่อสื่อสารให้เข้าใจตรงกัน และ
สามารถน าความรู้ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามความ ต้องการและความสนใจของแต่ละบุคคลรวมทั้งการใช้
ภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ได้ อย่างต่อเนื่อง ประเทศไทยมีภาษาไทยเป็นภาษาประจ าชาติเป็น
ภาษากลางในการสื่อสาร เป็นมรดกทาง วัฒนธรรม การรู้หนังสือไทยเป็นความสามารถพ้ืนฐานในการติดต่อสื่อสาร 
การเรียนรู้ การแสวงหา ความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต คนไทยทุกคนและผู้อาศัยอยู่ในประเทศไทย จึงจ าเป็นต้อง
เรียนรู้ ภาษาไทยให้เข้มแข็งอันเป็นเครื่องแสดงความเป็นไทย ความภาคภูมิใจ ความมีเอกลักษณ์ มีอารยธรรม  และ
ความเจริญของชาติไทย  

กระทรวงศึกษาธิการ โดย ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  (ส านักงาน 
กศน.) ได้เล็งเห็นความส าคัญดังนั้นจึงได้จัดท าหลักสูตรการรู้หนังสือไทย พุทธศักรา ช 2557 ตามค าสั่ง
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 503/2557 สั่ง ณ วันที่ 28  พฤษภาคม 2557 เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรการรู้หนังสือไทย 
พุทธศักราช 2557 เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้มีรู้หนังสือ ผู้ลืมหนังสือไทย และประชาชนทั่วไปที่
สนใจเรียนรู้ภาษาไทย ได้เรียนรู้หนังสือไทย สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยและค านวณเบื้องต้นเพ่ือน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ และจาการส ารวจประชากร (พ.ศ.2557)6.9 ล้านคน หรือ 18 % จากทั้งหมด 37.7 ล้านคน พบว่า
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ในจ านวนนี้มีผู้ไม่รู้หนังสือประมาณ 2.7 ล้านคน ซึ่งถือว่ามีจ านวนมาก จึงจ าเป็นต้องด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชากรรู้หนังสืออย่างต่อเนื่องต่อไป 
4.) วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมอัตราการรู้หนังสือให้คนไทยสามารถอ่านออกเขียนได้ โดยใช้หลักสูตรการรู้หนังสือไทย 
พุทธศักราช 2557 ของส านักงาน กศน. และสื่อที่เหมาะสมกับสภาพและพ้ืนที่ของกลุ่มเป้าหมาย   
5.) เป้าหมาย 
 5.1 เชิงปริมาณ 
 จัดกิจกรรมและพัฒนาส่งเสริมการรู้หนังสือของกลุ่มเป้าหมายผู้ไม่รู้หนังสือ จ านวน 210 คน 
 5.2 เชิงคุณภาพ 

ร้อยละ 80 ของผู้ไม่รู้หนังสือมีความรู้ สามารถฟัง พูด อ่าน และเขียน ได้ตามเกณฑ์การประเมิน 
6.)วิธีด าเนินการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้า 
หมาย 

เป้าหมาย พื้นที่ด าเนินการ ระยะเวลา 
 

งบประมาณ
(บาท) 

จัดกระบวนการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรการรู้หนังสือไทย 
พุทธศักราช2557    
 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความสามารถในการฟัง 
พูด อ่าน และเขียน 
รวมทั้งการคิดค าควณ
เบื้องต้น    โดยบูรณาการ
กับสภาพความต้องการ 
และปัญหาของสังคม ที่
สอดคล้องกับวิถีการ
ด าเนินชีวิตของผู้เรียน 
1.)ประชาสัมพันธ์เชิญชวน
ให้กลุ่มเป้าหมายผู้ไม่รู้
หนังสือไทย ผู้ลืมหนังสือ
ไทย หรือผู้สนใจทั่วไป เข้า
เรียนรู้ตามหลักสูตรการรู้
หนังสือไทย 
2.)แนะแนวสร้างความ
เข้าใจกับผู้เรียนเกี่ยวกับ
สาระส าคัญเช่น-การจัด

จัดการศึกษาเพ่ือ
เพ่ิมอัตราการรู้
หนังสือให้คน
ไทยสามารถอ่าน
ออกเขียนได้ มุ่ง
พัฒนาผู้เรียนให้
มีความสามารถ
ในการฟัง พูด 
อ่าน และเขียน 
รวมทั้งการคิด
ค าควณเบื้องต้น  
โดยบูรณาการ
กับสภาพความ
ต้องการ และ
ปัญหาของ
สังคมท่ี
สอดคล้องกับวิถี
การด าเนินชีวิต
ของผู้เรียน 
โดยใช้หลักสูตร
การรู้หนังสือไทย 

ผู้ไม่รู้
หนังสือ 

201 คน - กศน.อ าเภอ 
เชียงคาน 

ไตรมาสที่ 
1 และไตร
มาสที่  3 

17,600 
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กระบวนการเรียนรู้             
–การวัดและการ                
- ประเมินผล  
- การจบหลักสูตร  
3) ด าเนินการรับสมัคร
ผู้เรียนตามหลักสูตรฯ 
4)ด าเนินการขออนุญาต
จัดตั้งกลุ่มส่งเสริมการรู้
หนังสือไทย 
5)ด าเนินการก าหนดสภาพ
และด าเนินการจัดท า
แผนการเรียนรู้ รวมทั้ง
จัดท าแผนบูรณาการ
ร่วมกับการจัดกิจกรรม
ของโรงเรียนผู้สูงอายุ             
ในเขตพ้ืนที่อ าเภอ             
เชียงคาน   
6) บันทึกการจัดการ
เรียนรู้ตามแผนการเรียนรู้
แต่ละครั้งเพ่ือเป็นข้อมูลใน
การพัฒนา แผนการเรียนรู้
ในครั้งต่อไป 
7) การวัดและประเมินผล 
เพ่ือตรวจสอบ
ความก้าวหน้าและ
ผลสัมฤทธิ์ เน้นการพัฒนา
ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็ม
ศักยภาพ  
8) รายงานข้อมูลผู้เรียนให้
สถานศึกษาแบละหน่วง
งานต้นสังกัดทราบ 
- ข้อมูลผู้จบหลัก 
- การจัดท าหลักฐาน
ทางการศึกษา 

พุทธศักราช 
2557   
ของส านักงาน 
กศน. และสื่อที่
เหมาะสมกับ
สภาพและพ้ืนที่
ของ
กลุ่มเป้าหมาย   

72 



 

 

 

34 

7.) วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 
 จากเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  แผนงาน : บูรณาการพัฒนาศักยภาพคน 
ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ กิจกรรมการศึกษานอกระบบรหัสงบประมาณ  2000234004000000  
แหล่งที่มาของเงิน  6211200 เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้  

- ค่าบริหารจัดการและค่าวัสดุสิ้นเปลืองในการจัดอบรม      เป็นเงิน  17,600     บาท 
               รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    17,600     บาท 

                                                       ( หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน ) 
หมายเหตุ  ทุกรายการขออนุญาตเบลี่ยตามที่จ่ายจริง 
 

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 าหรับผู้ไม่รู้หนังสือ 17,600 - 17,600 - 
รวม 17,600 - 17,600 - 

 
9.)ผู้รับผิดชอบโครงการ 
     นางปัญจนา  วงศ์ลา       ครูอาสาฯ         
     นางรุ่งนภา  เทศน์ธรรม    ครูอาสาฯ 

10.) เครือข่าย 
           10.1  หัวหน้าส่วนราชการ 
 10.2  สาธารสุขอ าเภอเชียงคาน 
 10.3  โรงพยาบาลอ าเภอเชียงคาน 
 10.4  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลทุกต าบล 
 10.5  องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง 
 10.6 โรงเรียนในระบบ 
 10.7  วัด 
 10.8  ผู้น าชุมชน 
11.) โครงการที่เกี่ยวข้อง 

 11.1 โครงการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 
 11.2 โครงการ การจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือคงพัฒนาการทางการกาย จิต และสมอง
ของผู้สูงอายุ 
 11.3 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับคนพิการ 

11.4 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 
  11.5 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 
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12.) ผลลัพธ์ ( Outcome )                                                                                                                                           
        เพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้ไม่รู้หนังสือ และผู้ที่สนใจเรียนรู้หนังสือไทย 
13.) ดัชนีชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 
 13.1 ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output) 
จัดการศึกษาส าหรับผู้ไม่รู้หนังสือ    จ านวน 210 คน 
 13.2 ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcome)  
กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 80 ของผู้ไม่รู้หนังสือมีความรู้ สามารถฟัง พูด อ่าน และเขียน ได้ตามเกณฑ์การประเมิน 
 

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

 14.2 รายงานสรุปผลกิจกรรม/โครงการ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเชียงคาน 
(จ าแนกตามโครงการรวม) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1. หน่วยงาน         กศน.อ าเภอเชียงคาน    

 
2. สอดคล้อง ยุทธศาสตรข์้อที่ 4.2  นโยบายขับเคลื่อน กศน. WOW 2.2 และ 3 วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย  (THAILOEI 4.0) ประเด็นที่ 7 E เลยเมืองแห่งการศึกษา. 
 3. ชื่องาน/โครงการ การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551(ปรับปรุง พ.ศ.2559) 
 

กศน.-กผ-02/63 

 
กศน-กผ-01/62 

7.เป้าหมาย 
ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน หน่วย 

ประชาชนผู้ด้อย พลาด 
และขาดโอกาสทาง
การศึกษา 
ระดับประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย 
 

 
 
 

125 
551 
767 

 
 
 

คน 
คน 
คน 

รวมทั้งสิ้น 1,443 คน 

 

 

4. วัตถุประสงค ์:เพื่อ 
1) สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบตั้งแต่
ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยด าเนินการให้
ผู้เรียนได้รับการสนับสนุนค่าจัดซ้ือต าราเรียน ค่าจัด
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และค่าเล่าเรียน
อย่างทั่วถึงและเพียงพอเพื่อเพิ่มโอกาสในการรับ
การศึกษาที่มีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
2) จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้ด้อย พลาด และขาด
โอกาสทางการศึกษา ทั้งระบบการให้บริการ ระบบ
การเรียนการสอน ระบบการวัดและประเมินผลการ
เรียน ผ่านการเรียนแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง การพบ
กลุ่ม และการเรียนแบบชั้นเรียน  
3) จัดให้มีการประเมินเพื่อเทียบระดับการศึกษา และ
การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ที่มีความ
โปร่งใส ยุติธรรม ตรวจสอบได้ มีมาตรฐานตามที่
ก าหนด และสามารถตอบสนองความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4) ส่งเสริมให้ผู้เรียนต้องเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อด าเนินกิจกรรมเสริมสร้าง
ความสามัคคี ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง และ
ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เช่น กิจกรรม
ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด กิจกรรมจิตอาสา 
การจัดตั้งชมรม/ชุมนุม และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนน า
กิจกรรมการบ าเพ็ญประโยชน์อื่นๆนอกหลักสูตร มา
ใช้เพิ่มชั่วโมงกิจกรรมให้ผู้เรียนจบตามหลักสูตรได้ 
5) จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มอัตราการรู้หนังสือให้คน
ไทยให้สามารถอ่านออกเขียนได้ โดยใช้หลักสูตรการ
รู้หนังสือไทย พุทธศักราช 2557 ของส านักงาน 
กศน. และสื่อที่เหมาะสมกับสภาพและพื้นที่ของ
กลุ่มเป้าหมาย   
 

 

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

6. งบประมาณ  
งบอุดหนุน   จ านวน. 2,688,280 บาท 
ผลผลิตที่  4 จ านวน     -          บาท 
     รวมทั้งสิ้น  2,688,280  บาท 

งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
อุดหนุน 

 
2,475,580 

 
- 2,475,580 

 
- 

รวมทั้งสิ้น 2,475,580 
 

- 2,475,580 
 

- 

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ช่ือ-สกุล..นางสาวรตัติยาพร  จันทร์อ้วน 
            นางทุลีประไพ บาดาจันทร์ 
            นางสาววรัญวิภาเพชรราช 
            นางสาวอาริศรา  บุตรตา 
โทรศัพท์   042- 821580 
โทรสาร   042- 821603 
 

 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
กศน.ต าบล 6 แห่ง 

8.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
1. จ านวนผู้เรียนเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว ้
2.ร้อยละของผูเ้รียนที่เข้ารับการศกึษา 
3.ร้อยละของผูเ้รียนที่จบหลักสูตร 
4. ความเหมาะสมของสถานท่ี/สื่อ/สิ่งอ านวย
ความสะดวก 
5.ร้อยละของผูเ้รียนทีส่ามารถน าความรู้ไปใช้ใน
การศึกษาต่อหรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
6.ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 
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1.งาน : การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ปรับปรุง พ.ศ.2559) 

 

2. สอดคล้องกับนโยบาย  
   2.1 สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการด าเนนิงานส านักงาน กศน.ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

       นโยบายเร่งด่วนเพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ดังนี้ 
       ข้อที่ 4  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  และข้อที่ 2  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

        ภารกิจต่อเนื่อง 

 1. ดา้นการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ 
    1.1 การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

        2) จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้ด้อย พลาด และขาดโอกาส
ทางการศึกษา ทั้งระบบการให้บริการ ระบบการเรียนการสอน ระบบการวัดผลและประเมินผลการเ รียน ผ่านการ
เรียนรู้แบบเรียนรู้ด้วยตนเอง การพบกลุ่ม การเรียนแบบชั้นเรียน และการจัดการศึกษาทางไกล 

   2.2 สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของรัฐมนตรีช่วย    ว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ 

         นโยบายขับเคลื่อน กศน. WOW ด้านที่  2 การพัฒนาหน่วยงาน/สถานศึกษา ให้มีบรรยากาศและ 
         สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  : Good Place – Best Check in  

   2.3 สอดคล้องกับวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) 
           ประเด็นที่ 7  Education เลยเมืองแห่งการศึกษา ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐานสากล  สงเสริม
การเรียนรูและทักษะวิชาชีพตลอดชีวิต จัดการเรียนรูอยางมีเปาหมาย เพื่อสวนรวม เนนการน าความรูไปสูการปฏิบัติ 
สามารถใชความรูสรางนวัตกรรม เปนพลเมืองที่ดีและพัฒนาทักษะชีวิตสูงานอาชีพ ภายใตการเตรียมคนในศตวรรษที่ 
21  โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนตามแนวทางประชารัฐ 
     2 .4 สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ า เภอ เชียงคาน 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานมีคุณธรรม      ตัวบ่งชี้ที่ 
1.2 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีทักษะกระบวนการคิด ทักษะการแสวงความรู้ เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต  ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานมีความรู้พื้นฐาน 

 มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษา/การให้บริการ ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพครูการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตัว
บ่งชี้ที่ 2.2 คุณภาพของหลักสูตรสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 คุณภาพสื่อตามหลักสูตรสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 คุณภาพ
การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 

3. หลักการเหตุผล  
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  พ.ศ.2551 และตามนโยบาย

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ 2563  การจัดและส่งเสริมการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ  เพ่ือยกระดับการศึกษา สมรรถนะในการเรียนรู้และการ
แก้ปัญหา พัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิตและสังคม และเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของประชาชน
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อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยของภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ โดยเบพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศอาเซียนเพ่ือผนึกก าลังในการ
พัฒนาคุณภาพของประชากร   พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา และส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้เพ่ือให้รู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
ชุมชน โดยการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของคนในชุมชน ส่งเสริมบทบาทของภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้และศูนย์การเรียนในรูปแบบต่างๆ  และพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้สามารถด าเนินงานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ตามนโยบายดังกล่าว ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเชียงคาน เห็นความส าคัญ
ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษา  จึงจัดท าโครงการการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ.2551 (ปรับปรุง พ.ศ.2559)  ขึน้ 

4. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน และยกระดับการศึกษาให้กับประชากรที่เป็นผู้ด้อยพลาด โอกาสทางการ
ศึกษารวมทั้งประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษา อย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง    
5. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

นักศึกษา  กศน.อ าเภอเชียงคาน   ( จ านวน  1,443  คน/ภาคเรียน) 
ระดับประถมศึกษา     จ านวน   125  คน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   จ านวน  551  คน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   จ านวน  767  คน 

  รวมจ านวนทั้งสิ้น          จ านวน  1,443   บาท         
เชิงคุณภาพ 

- ผู้เรียนที่จบการศึกษาน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน  เช่น  การศึกษาต่อ  และการ
ประกอบอาชีพ 

 6. วิธีด าเนินการ 
กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้า 

หมาย 

พ้ืนที่
ด าเนินการ 

ระยะ 

เวลา 

งบ 

ประมาณ 

1.การจัดการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ระดับประถม ม.ต้น ม.ปลาย 
2.จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน/
หนังสือเรียน 
3.การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน  

1) เพ่ือจัด
การศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และ
ยกระดับ
การศึกษา
ให้กับ
ประชากรที่

-กลุ่ม
ประชาชนที่ผู้
ด้อย ขาด/
พลาดโอกาส
ทางการศึกษา 
ภาคเรียนที่ 
2/2562 

นักศึกษา  
กศน.อ าเภอ
เชียงคาน  

 

 

 

พ้ืนที่
อ าเภอ
เชียงคาน   
ทั้ง 6 
ต าบล 

1 ต.ค. 
2562- 
30 ก.ย. 
2563 

งบอุดหนุน   
จ านวน. 
4,951,160
บาท 
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4.กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา 
กศน. 
5.กิจกรรมปรับพ้ืน
ฐานความรู้/ค่ายวิชาการ 
6.กิจกรรมลูกเสือ/ 
ยุวกาชาด 
7.กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด 
8.การประเมินระดับการรู้
หนังสือของนักศึกษา กศน. 
9.กิจกรรมติวเข้ม/สอนเสริม 
10.วัดและประเมินผล 

เป็นผู้ด้อย
พลาด โอกาส
ทางการศึกษา
รวมทั้ง
ประชาชน
ได้รับโอกาส
ทางการศึกษา 
อย่างเท่าเทียม
และท่ัวถึง   

 
ภาคเรียนที่ 
1/2563 
 
รวมทั้งหมด  
1,500 คน 
 
 

750  คน 

 

750  คน 

 

 

7. วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ  
        แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กิจกรรมจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งบเงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน รหัสงบประมาณ 2000233016500007 ค่าจัดการเรียนการ
สอน รหัสงบประมาณ 2000233016500008 แหล่งของเงิน 6311410  จ านวน 2,688,280 บาท  (สองล้านหกแสน
แปดหมื่นแปดพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน)  ดังนี้ 

- ค่าจัดการเรียนการสอน  รหัสงบประมาณ 200023301500514  แหล่งของเงิน 6211410 จ านวนเงินทั้งสิ้น  
3,268,900 บาท 

- ค่าซื้อหนังสือเรียน รหัสงบประมาณ 200023301500514  แหล่งของเงิน 6211410 จ านวนเงินทั้งสิ้น  
882,820 บาท 

- ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  รหัสงบประมาณ 200023301500514  แหล่งของเงิน 6211410 
จ านวนเงินทั้งสิ้น  799,440 บาท 

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) 

ด าเนินการตามโครงการ 
1.การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานระดับประถม ม.ต้น ม.ปลาย 
2.จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน/หนังสือเรียน 
3.การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
4.กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา กศน. 
5.กิจกรรมปรับพ้ืนฐานความรู้/ค่ายวิชาการ 
6.กิจกรรมลูกเสือ/ยุวกาชาด 
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7.กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด 
8 .การประ เมิ นระดับการ รู้ หนั งสื อของ
นักศึกษา กศน. 
9.กิจกรรมติวเข้ม/สอนเสริม 

 

9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 - เจ้าหน้าที่งานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 - ครู อาสาสมัคร กศน. 
 - ครู กศน.ต าบล/ครูศูนย์การเรียนชุมชน 
 - ครู ผู้สอนคนพิการ 
10.เครือข่าย 
 - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 
 - องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 
 - ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 
 - โรงพยาบาลเชียงคาน 
 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
 - วัด 
11.โครงการที่เกี่ยวข้อง 

- โครงการการศึกษาตามอัธยาศัย 
- โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตลอดชีวิต 
- โครงส่งเสริมการจัดการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่าย 

12. ผลลัพธ์ (Outcome)  ผู้เรียนที่จบการศึกษาน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน เช่น ศึกษาต่อ 
แก้ปัญหาของตนเองและชุมชน 
13. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
   13.1  ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output) 

- มีผู้ เรียนเข้าศึกษาตามหลักสูตรและจบตามเกณฑ์และระยะเวลาที่สถานศึกษาก าหนด 
 13.2 ตัวช้ีวัดผลลัพธ์(Outcome) 

- ร้อยละ 80 ของผู้เรียนน าความรู้ ประสบการณ์จากการเรียนไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตของตนเองและน าไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

14. การติดตามประเมินผลโครงการ 
- แบบทดสอบ/ข้อสอบ 
- แบบติดตามผู้เรีย 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

 

79 



 

 

 

41 

8.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
1. จ านวนผู้เรียนเป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ 
2.ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ารับการศึกษา 
3.ร้อยละของผู้เรียนที่จบหลักสูตร 
4. ความเหมาะสมของสถานที่/สื่อ/สิ่ง
อ านวยความสะดวก 
5.ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถน าความรู้
ไปใช้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
6.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 
 
 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเชียงคาน 
(จ าแนกตามโครงการรวม) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1. หน่วยงาน         กศน.อ าเภอเชียงคาน 

 

7.เป้าหมาย 
ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน หน่วย 

ประชาชนทั่วไป 360 คน 
 
 
 

รวมทั้งสิ้น 360 คน 
 

 

2. สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ข้อที่ 1 , 5  นโยบายขัยเคลื่อน กศน. WOW 3   วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย  (THAILOEI 4.0) T, A ,I ,L 

 3. ชื่องาน/โครงการ   โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 
 
 4. วัตถุประสงค ์:เพื่อ 

1 เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตพื้นฐานของบุคคลเพื่อให้
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขโดย
เน้นทักษะชีวิตพื้นฐานที่จ าเป็น 4 ดา้น 
2 เพื่อจัดการศึกษาในรูปแบบการจัดการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมุ่งที่จะเสริม 
สร้างความสามารถให้กับบุคลเพื่อมีทักษะชีวิตในการ
แก้ปัญหาเบพาะด้านให้เหมาะสมกับพื้นที่และแต่ละ
สถานการณ์ 
 
 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ช่ือ-สกุล นางรุ่งนภา   เทศน์ธรรม 
           นางวลีานุช   โสภานิตย ์
โทรศัพท์   042-812580 
โทรสาร   042- 821603 
 

5. กิจกรรมหลัก 
1) การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิต 
2)  การติดตามประเมินผล 
3) การสรุป รายงานผลการ
ด าเนินงาน 
 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
อ าเภอเชียงคาน 

6. งบประมาณ งบด าเนินงาน 
ผลผลติที่  4      39,330.-  บาท 
    รวมทั้งสิ้น     39,330.-  บาท 
งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
งบด าเนินงาน - 19,665 19,665 - 

 
รวมทั้งสิ้น - 19,665 19,665 - 

 

 

กศน.-กผ-02/63 

 
กศน-กผ-01/62 
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1. ชื่อโครง   การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
2. สอดคล้องกับนโยบาย 
ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการด าเนินงาน ส านักงาน กศน.  
    ยุทธศาสตร์ข้อที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 

1.1 พัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้
ถึงความส าคัญของสถาบันหลักของชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรักและความภาคภูมิใจ ในความเป็นคน
ไทยและชาติไทย น้อมน่าและเผยแพร่ศาสตร์พระราซา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทาง
พระราชด าริต่าง ๆ 
 1.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และการมีส่วนร่วมอย่างถูกต้องกับการปกครอง ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในบริบทของไทย มีความเป็นพลเมืองดี ยอมรับ 
และเคารพความหลากหลายทางความคิดและอุดมการณ์ 

                   1.3ส่งเสริมและสนับสมุนการจัดการศึกษาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม ในรูปแบบใหม่    
               ทั้งยาเสพติด การค้ามนุษย์ ภัยจากไซเบอร์ ภัยพิบัติจากธรรมชาติ โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ 
    ยุทธศาสตร์ข้อที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

5.1ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้กับประชาชนในการรับมือและปรับตัวเพ่ือลดความเสียหาย จากภัย
ธรรมชาติและผลกระทบที่เก่ียวช้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
5.2สร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการสร้างสังคมสีเขียว ส่งเสริมความรู้ไห้กับประชาชน 
เกี่ยวกับการคัดแยกตั้งแต่ต้นทาง การก าจัดขยะ และการน่ากลับมาใช้ช้ า เพ่ือลดปริมาณและต้นทุนในการ 
จัดการขยะของเมือง และสามารถน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้โดยง่าย รวมทั้งการจัดการมลพิษในชุมซน 

            5.3ส่งเสริมให้หน่วยงานและสถานศึกษาใช้พลังงานทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งลดการใช้    
                ทรัพยากรที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เซ่น รณรงค์เรื่องการลดการใช้ถุงพลาสติก การประหยัด 
3.หลักการและเหตุผล 
 ด้วย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์) ได้มอบนโยบาย ให้ส านักงาน กศน. 
ให้ด าเนินการขับเคลื่อน กศน. สู่ กศน. WOW มีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
Good Activities พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้มีความทันสมัย เอ้ือต่อการเรียนรู้ ส าหรับทุกคน ที่สามารถเรียนรู้ได้ทุก
ที่ทุกเวลา มีกิจกรรมที่หลากหลายน่าสนใจ สนองตอบความต้องการของชุมชน เพ่ือพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของ
ประชาชน รวมทั้งใช้ประโยชน์จากประชาชนในชุมชนในการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของคน
ในชุมชนไปสู่การจัดกรความรู้ของชุมชนอย่างยั่งยืนการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือ
สร้างเสริมความรู้ ความสามารถของบุคคลเพ่ือให้สามารถจัดการกับตนเองและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้มีความสุขตาม
สภาพและความสงบสุข ความปลอดภัยในสังคม การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 
 เพ่ือให้การด าเนินงานสนับสนุนแนวทางในการอบรมให้ความรู้ในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตให้กับ
ประชาชน ในพ้ืนที่  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเชียงคานจึงได้จัดท าโครงการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตขึ้น 
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4. วัตถุประสงค์ 
 4.1 เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตพ้ืนฐานของบุคคลเพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยเน้น
ทักษะชีวิตพ้ืนฐานที่จ าเป็น 4 ด้าน 
 4. 2 เพ่ือจัดการศึกษาในรูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมุ่งที่จะเสริมสร้าง
ความสามารถให้กับบุคลเพ่ือมีทักษะชีวิตในการแก้ปัญหาเบพาะด้านให้เหมาะสมกับพ้ืนที่และแต่ละสถานการณ์  

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ  ประชาชนทั่วไป                            จ านวน  360    คน 
เชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะชีวิตในการแก้ปัญหาเบพาะด้านให้เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์และ

น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

6. วิธีด าเนินการ 
กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย พ้ืนที่

ด าเนินการ 
ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ 

ประชุมวางแผน
ด าเนินงานร่วมกับ
บุคลากรและ
ผู้เกี่ยวข้อง 

เพ่ือเตรียมความ
พร้อมของ
บุคลากรและ
วางแผนการ
ด าเนินงาน
โครงการ 

บุคลากร กศน.
อ าเภอเชียงคาน 

 
27 คน 

 
กศน.อ าเภอ
เชียงคาน 

ไตรมาสที่ 
2,3 

39,330.- 

จัดท าโครงการและ
เสนอขออนุมัติ
โครงการ 

เพ่ือจัดท า
โครงการและขอ
อนุมัติ
งบประมาณใน
การด าเนินงาน 

บุคลากร กศน. 
อ าเภอเชียงคาน  

 
1 คน 

 
กศน.อ าเภอ
เชียงคาน 

ด าเนินงานตาม
โครงการ 
 
 

1 เพ่ือพัฒนา
ทักษะชีวิต
พ้ืนฐานของ
บุคคลเพื่อให้
สามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมี
ความสุขโดย
เน้นทักษะชีวิต
พ้ืนฐานที่จ าเป็น 

- ประชาชนทั่วไป  
 
 
 
 

360 คน 
 
 
 
 
 
 

อ าเภอเชียง
คาน 
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กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย พ้ืนที่
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ 

4 ด้าน 
2 เพ่ือจัด
การศึกษาใน
รูปแบบการจัด
การศึกษานอก
ระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัย โดยมุ่ง
ที่จะเสริมสร้าง
ความสามารถ
ให้กับบุคลเพ่ือมี
ทักษะชีวิตใน
การแก้ปัญหา
เบพาะด้านให้
เหมาะสมกับ
พ้ืนที่และแต่ละ
สถานการณ์
  

 
ประเมิน/สรุป/
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

 
เพ่ือสรุปผลและ
น าผลการ
ด าเนินงาน
โครงการมา
พัฒนา/
ปรับปรุง แก้ไข
ปัญหา และ
รายงานผลการ
ด าเนินงานต่อ
ผู้เกี่ยวข้อง 

 
- บุคลากร กศน.
อ าเภอ 
เชียงคาน 
 

 
27 คน 

 
กศน.อ าเภอ
เชียงคาน 
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7. วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 
 งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2563แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที่ 4 
ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ  รหัสงบประมาณ 2000239004000000 แหล่งของเงิน 6211200  ใช้งบประมาณ
จ านวนทั้งสิ้น 39,330.-บาท  (สามหมื่นเก้าพันสามร้อยสามสิบบาทถ้วน)  

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) 

กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตพ้ืนฐานของ
บุคคลเพื่อให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุขโดยเน้นทักษะชีวิต
พ้ืนฐานที่จ าเป็น 4 ด้าน 

- 19,665 19,665 - 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 - นางรุ่งนภา  เทศน์ธรรม   ครูอาสา ฯ 
 - นางวีลานุช  โสภานิตย์  ครู  กศน.ต าบล 
10. เครือข่าย 
 - สาธารสุขอ าเภอเชียงคาน 
 - อ าเภอเชียงคาน 
 - สถานีต ารวจภูธรเชียงคาน 
11.  โครงการที่เกี่ยวข้อง 
 - โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยผู้สูงวัย  
12. ผลลัพธ์  
 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้น าการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือสร้างเสริมความรู้ ความสามารถของบุคคล
เพ่ือให้สามารถจัดการกับตนเองและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้มีความสุขตามสภาพและความสงบสุข ความปลอดภัยในชีวิต
และสังคม 
13. ดัชนีชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 

13.1  ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output) 
  - ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 

13.2  ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcome) 
  - ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 มีทักษะชีวิตในการแก้ปัญหาเบพาะด้านให้เหมาะสมในแต่ละ
สถานการณ์และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
14. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 -  แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 -  สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
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8.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
1. ผลผลิต    
- ประชาชนที่เข้ารับการอบรม ร้อยละ 80  ความรู้
ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับประวตัิศาสตร์ชาตไิทย
และ มีความภาคภูมิใจในชาติ มีความรักชาติ 

เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษตัริย ์  
2. ผลลัพธ์  
1. จ านวนผู้เรียนเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว ้
2. ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้ารับการอบรม 
3. ร้อยละของผู้เรียนท่ีจบหลักสตูร 
4. ความเหมาะสมของสถานท่ี/สื่อ/สิ่งอ านวยความ
สะดวก 
5. ร้อยละของผู้เรียนท่ีสามารถน าความรู้ไปใช้หรือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
6. ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 

  
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเชียงคาน 
(จ าแนกตามโครงการรวม) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 
 

1. หน่วยงาน         กศน.อ าเภอเชียงคาน 

 

7.เป้าหมาย 
ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน หน่วย 

ประชาชนท่ัวไปใน
เขตอ าเภอ 
เชียงคาน 

      240                   คน 

รวมทั้งสิ้น 54,720 คน 
 

 

2. สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ข้อที่ 1 (1.4) 3 (3.4 (1 , 2) ) (3.5) 4 (4.4)   
                 และ /วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย T,A,I,L 
 
 3. ชื่องาน/โครงการ การจัดการศกึษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน  “โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย” 
 
4. วัตถุประสงค ์:เพื่อ 
1) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนผู้เข้ารบัการอบรม
มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ชาติไทย 
2) เพื่อให้ประชาชนผู้เข้ารับการอบรม  มี
ความภาคภูมิใจในชาติ มีความรักชาติ เทิดทูน

สถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์  
 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ช่ือ-สกุล 
        นางรุ่งนภา   เทศน์ธรรม 
        นางวีลานุช   โสภานิตย ์
โทรศัพท์   042-812580 
โทรสาร   042- 821603 
 

 

5. กิจกรรมหลัก 
1.ประชุมบุคลากรรับทราบนโยบาย 
2.ประสานบคุลากรรับผิดชอบ จัดท า
โครงการ / เสนอ/ อนุมตั ิ
3. ด าเนินการตามโครงการประวัตศิาสตร์
ชาติไทย และบุญคณุของพระมหากษัตริย์
ไทย 
4.วัดผลประเมินผลของโครงการ 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
กศน.อ าเภอเชียงคาน 

6. งบประมาณ  
งบด าเนินงาน  54,720บาท 
รวมท้ังสิ้น  ………54,720…….  บาท 

งบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

54,720 - 27,360 27,360 - 

รวมทั้งสิ้น - 27,360 27,360 - 

 

 

กศน.-กผ-02/63 
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1. ช่ืองาน/โครงการ (การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน) 
 “โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย” 
 
2. สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการด าเนินงาน ส านักงาน กศน. ปีงบประมาณ 2563 
 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ข้อ 1.4 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้าง
เสริมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา  พัฒนาทักษะ การสร้างอาชีพ และการใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมในเขต
พัฒนาพิเศษเบพาะกิจจังหวัดชายแดนอ่ืนๆ  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์  ข้อ 3.4 เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย (1) เร่งจัดท าท าเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละ
ต าบล เพ่ือใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นนการสร้างการเรียนรู้จากองค์ความรู้ในตัวบุคคลให้เกิดการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาสร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน  (2) ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การจัดการเรียนรู้สู่ชุมชน  ข้อ 3.5 
พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือประโยชน์ต่ดการจัดการศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ข้อ 4.4 พัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพระยะสั้น ให้มีความ
หลากหลาย ทันสมัย เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ และตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ 
 สอดคล้องกับนโยบาย กศน. WOW  ข้อที่ 4 เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย 4.1 จัดท าเนียบภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น น าประสบการณ์ภูมิปัญญามาส่งต่อในชุมชนให้เกิดเป็นปราชญ์ชาวบ้าน รวมทั้งให้เก็บข้อมูลของ
ประชาชนในพ้ืนที่ ข้อมูลอาชีพที่มีความโดยเด่นในพ้ืนที่ ซึ่งจะน าไปสู่การออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสม  4.2 การ
จัดการเรียนรู้ชุมชน สร้างความสัมพันธ์ของการเรียนรู้ด้วยบ้าน วัด โรงเรียน จัดการศึกษาและเรียนรู้ในรูปแบบซึมซับ
ไม่ใช้บังคับใจ ให้ผสานเป็นวิถีชีวิตของคนในชุมชน   
  

3. หลักการและเหตุผล  

ประเทศไทยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสัญลักษณ์ของการด ารงอยู่ของชาติไทยมาต่อเนื่อง สังคมไทยให้
ความส าคัญกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ เป็นสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็งยืน
ยง ท าให้ให้ประเทศไทยสามารถรักษาความเป็นไทย ภายใต้ พระบรมโพธิสมภารมาจนถึงปัจจุบันสถาบัน
พระมหากษัตริย์เป็นเสาหลักที่ส าคัญของสังคมไทย ในทุกๆ ด้าน เป็นสมบัติล้ าค่าที่ชาวไทยทุกคนจะต้องร่ วมกัน
ปกป้องให้สถาบันพระมหากษัตริย์คงอยู่ตลอดไป พระมหากษัตริย์ไทยทรงครองราชย์ ท านุบ ารุงบ้านเมือง ศาสนา 
และสังคม มาจนถึงทุกวันนี้  แม้ว่าประเทศไทยจะมีรูปแบบการปกครองระบบประชาธิปไตย แต่สถาบัน
พระมหากษัตริย์กลับเป็นที่เคารพสักการะจากประชาชนเช่นเดิมไม่เปลี่ยนแปลงจนถึงปัจจุบัน จนถึง สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ก็ยังคงมีความเป็นห่วงราษฎรในทุกเรื่อง โดยเบพาะ
ด้านการศึกษา ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งในด้านการศึกษา โดยเน้นให้การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน การ
สร้างทัศนคติที่ถูกต้อง(อุปนิสัย) ที่มั่นคงเข้มแข็ง การสอนให้มีอาชีพ มีงานท า รวมถึงการท าให้เยาวชนมีความสนใจ 
และเข้าใจในเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์และประวัติศาสตร์ชาติไทย ได้อย่างถูกต้อง 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และจุดเน้นการด าเนินงาน ส านักงาน กศน. ส่งเสริมกิจกรรมที่แสดงออกถึงคว าม
จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เป็นการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน 
มีความรู้ ความเข้าใจ มีทัศนคติที่ดี มีความรักและภาคภูมิใจในชาติไทย และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน
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ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดจนทะนุบ ารุงและปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาที่นับถือ การส่งเสริม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ การเทิดทูนและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์  

 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเชียงคาน เล็งเห็นความส าคัญเรื่องของ
ประวัติศาสตร์ชาติไทย บุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย พร้อมทั้งส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม และอุดมการณ์ ความยึด
มั่นในสถาบันหลักของชาติ ให้กับประชาชนทั่วไป จึงจัดท าโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของ
พระมหากษัตริย์ไทย ขึ้น 
4. วัตถุประสงค์ 
      1. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย 
      2. เพ่ือให้ประชาชนผู้เข้ารับการอบรม  มีความภาคภูมิใจในชาติ มีความรักชาติ เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์  
      

5. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
            ประชาชนทั่วไปในเขตอ าเภอเชียงคาน ทั้ง 8 ต าบล                           จ านวน   240  คน 

                  
          เชิงคุณภาพ 
 ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย มี
ความรักชาติ เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ มีจิตส านึกและมีความภูมิใจในความเป็นไทย  
 

6. วิธีด าเนินการ 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าห

มาย 
เป้าหมาย พ้ืนที่

ด าเนินการ 
ระยะเวลา งบประมาณ 

1.ประชุมบุคลากร
รับทราบนโยบาย 

2.ประสานบคุลากร
รับผิดชอบ จัดท าโครงการ 
/ เสนอ/ อนุมัต ิ

3. ด าเนินการตาม
โครงการประวัติศาสตร์
ชาติไทย และบุญคณุของ
พระมหากษตัริยไ์ทย 

4.วัดผลประเมินผลของ
โครงการ 

1) เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ความ
เข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ชาติไทย 
2) เพื่อให้ประชาชนผู้
เข้ารับการอบรม  มี
ความภาคภูมิใจในชาติ 
มีความรักชาติ เทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนาและ

พระมหากษตัริย ์ 

ประชาชน
ทั่วไปใน
อ าเภอ 

เชียงคาน 

240 คน 
  

อ าเภอ 
เชียงคาน 
 
 
 
 
 
 

ไตรมาส  
2 ,3 

54,720 
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7. วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 
ใช้เงินงบประมาณ  แผนงาน  พ้ืนฐานการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  ผลผลิตที่  4  ผู้รับบริการ

การศึกษานอกระบบ  กิจกรรมการศึกษา เพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน  งบด าเนินงาน  รหัสงบประมาณ  
20002339004000000  แหลง่ของเงิน 6311200 จ านวน 72,000 บาท (เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
8. งบประมาณและการใช้จ่าย 

กิจกรรมหลัก ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค.-ธ.ค. 62 ม.ค.-มี.ค. 63 เม.ย.-มิ.ย. 63 ก.ค.-ก.ย. 63 

โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย และ
บุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 

- 27,360 27,360 - 

 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 9.1 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเชียงคาน 
 9.2  ครูและบุคลากร กศน.อ าเภอเชียงคาน 
  
 

10. เครือข่าย 
 10.1 ที่ท าการอ าเภอ 
 10.2 องคก์ารบริหารส่วนต าบล  
   

11. โครงการที่เกี่ยวข้อง 
 11.1 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
12. ผลลัพธ์ (Outcome) 
         ประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย มีความรักชาติ 
เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ มีจิตส านึกและมีความภูมิใจในความเป็นไทย  
13.  ตัวชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 
 13.1 ผลผลิต   (Output) 
  ประชาชนทั่วไปในอ าเภอเชียงคาน  จ านวน 240 คน เข้าร่วมโครงการ 

13.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
ประชาชนทั่วไปในอ าเภอเชียงคาน ร้อยละ 80  ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย มีความ

รักชาติ เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ มีจิตส านึกและมีความภูมิใจในความเป็นไทย  
14.การติดตามประเมินผลโครงการ 
  14.1  ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน 
  14.2  ประเมินติดตามผู้เข้าร่วมโครงการหลังการจัดกิจกรรม  
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8.ตัวชี้วดัความส าเร็จ  
ร้อยละ 80 ของผู้เข้าอบรม มีความรู้  ความเข้าใจ 

การด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง มาประยกุต์ใช้กับชีวิตประจ าวนัสามารถ 

ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ให้กับครัวเรือนได้  

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเชียงคาน 
(จ าแนกตามโครงการรวม) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1. หน่วยงาน         กศน.อ าเภอเชียงคาน 

 

7.เป้าหมาย 
ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน หน่วย 

ประชาชนทั่วไป 144 คน 

รวมทั้งสิ้น 144 คน 

 

 

2. สอดคล้อง ยุทธศาสตรข์้อที่ 1(1.1)   ข้อที่ 5 (5.1)  วาระการขยัเคลื่อน กศน. WOW  ข้อที่ 2,3   วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย  (THAILOEI 4.0) : A ,I ,L 
 

 
3. ชื่องาน/โครงการ  โครงการจดัการศึกษาการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

4. วัตถุประสงค์ :เพื่อ 
1. เพื่อให้ประชาชน ได้รับความรู้เกี่ยวกบัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. เพื่อให้ประชาชน ได้เข้าใจแนวทางการศึกษาความรู ้
จากแหล่งเรียนรู้ ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปญัญาท้องถิ่น  
3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ได้น าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ในชีวิตประจ าวนัต่อตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน สังคม ต่อไป 
 
 

10. ผู้รับผิดชอบ 

ช่ือ-สกุล 
        นางรุ่งนภา   เทศน์ธรรม 
        นางวีลานุช   โสภานิตย ์
โทรศัพท์   042-812580 
โทรสาร   042- 821603 

 

5. กิจกรรมหลัก 
1. ให้ความรู้เรื่องพระราชด าริว่าดว้ย

เศรษฐกิจพอเพียง 

2. ให้ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง  3 ห่วง 2 เง่ือนไขการน้อมน า

หลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางใน

การด ารงชีวิต 

3. ศึกษาแหล่งเรียนรู้เกษตรกรต้นแบบตาม

แนวเศรษฐกิจพอเพยีง 

9. พื้นที่ด าเนินการ 
    อ าเภอเชียงคาน 

6. งบประมาณ  
งบด าเนินงาน   91,200  บาท 
 ผลิตที่  4       91,200  บาท  
รวมทั้งสิ้น    91,200 บาท 
 

งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
เศรษฐกิจพอเพียง - 45,600 45,600 - 

รวมทั้งสิ้น - 45,600 45,600 - 

 

 

กศน.-กผ-02/63 

 
กศน-กผ-01/62 
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1. ชื่อ   โครงการจัดการศึกษาการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

2. สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการด าเนินงาน ส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 นโยบายเร่งด่วนเพ่ือร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ข้อที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  ข้อ 

1.1 พัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ถึงความส าคัญ

ของสถาบันหลักของชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและชาติไทย น้อมน าและ

เผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมถึงแนวทางพระราชด าริต่าง ๆ 

ข้อที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ข้อ 5.1 ส่งเสริมให้มีการให้

ความรู้กับประชาชนในการรับมือและปรับตัวเพ่ือลดความเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 วาระการขับเคลื่อน กศน. สู่ กศน.WOW  ข้อที่ 2. พัฒนา กศน.ต าบลให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ : Good Place – Best Check in และ ข้อที่ 3 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ : Good Activities 
 วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0)  

 Aqriculture ส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน และทันสมัย   
 Loei for All ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง 

   

3. หลักการและเหตุผล 

  “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานมานานกว่า 30 
ปี เป็นแนวคิดที่ตั้งอยู่บนรากฐานของวัฒนธรรมไทย เป็นแนวทางการพัฒนาที่ตั้งบนพื้นฐานของทางสายกลาง และ
ความไม่ประมาท ค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเอง ตลอดจนใช้ความรู้และ
คุณธรรม เป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิต ที่ส าคัญจะต้องมี “สติ ปัญญา และความเพียร” ซึ่งจะน าไปสู่ “ความสุข” ใน
การด าเนินชีวิตอย่างแท้จริง เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุก
ระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสาย
กลาง โดยเบพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการกระทบใด ๆ อันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน า
วิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการ ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจ
ของคนในชาติ โดยเบพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์
สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ 
เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม 
และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี เศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นให้ผู้ผลิต หรือผู้บริโภค พยายามเริ่มต้นผลิต 
หรือบริโภคภายใต้ขอบเขต ข้อจ ากัดของรายได้ หรือทรัพยากรที่มีอยู่ไปก่อน ซึ่งก็คือ หลักในการลดการพ่ึงพา เพ่ิมขีด
ความสามารถในการควบคุมการผลิตได้ด้วยตนเอง และลดภาวะการเสี่ยงจากการไม่สามารถควบคุมระบบตลาดได้
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อย่างมีประสิทธิภาพ  
เศรษฐกิจพอเพียงมิใช่หมายความถึง การกระเบียดกระเสียนจนเกินสมควร หากแต่อาจฟุ่มเฟือยได้เป็นครั้งคราวตาม
อัตภาพ แต่คนส่วนใหญ่ของประเทศ มักใช้จ่ายเกินตัว เกินฐานะที่หามาได้เศรษฐกิจพอเพียง สามารถน าไปสู่
เป้าหมายของการสร้างความมั่นคงในทางเศรษฐกิจได้  เช่น โดยพื้นฐานแล้ว ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม 
เศรษฐกิจของประเทศจึงควรเน้นที่เศรษฐกิจการเกษตร เน้นความมั่นคงทางอาหาร เป็นการสร้างความมั่นคงให้เป็น
ระบบเศรษฐกิจในระดับหนึ่ง จึงเป็นระบบเศรษฐกิจที่ช่วยลดความเสี่ยง หรือความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจในระยะยาว
ได้ เศรษฐกิจพอเพียง สามารถประยุกต์ใช้ได้ในทุกระดับ ทุกสาขา ทุกภาคของเศรษฐกิจ ไม่จ าเป็นจะต้องจ ากัดเบพาะ
แต่ภาคการเกษตร หรือภาคชนบท แม้แต่ภาคการเงิน ภาคอสังหาริมทรัพย์ และการค้าการลงทุนระหว่าง
ประเทศ โดยมีหลักการที่คล้ายคลึงกันคือ เน้นการเลือกปฏิบัติอย่างพอประมาณ มีเหตุมีผล และสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่
ตนเองและสังคม 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเชียงคาน    จึงได้ด าเนินงานโครงการจัด
การศึกษาการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือเป็นการพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนในชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่จะน าไปสู่การพัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคมได้อย่าง
ยั่งยืน 

4. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือให้ประชาชน ได้รับความรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. เพ่ือให้ประชาชน ได้เข้าใจแนวทางการศึกษาความรู้ จากแหล่งเรียนรู้ ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 3. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน ได้น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ในชีวิตประจ าวันต่อตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน สังคม ได้ 
 

5. เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ 
           -  ประชาชนพื้นที่อ าเภอเชียงคาน   จ านวน  144  คน   
          เชิงคุณภาพ 

  - ร้อยละ 80 ของผู้เข้าอบรม น าแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการด าเนิน
ชีวิต และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย 

พื้นที่

ด าเนินการ 
ระยะเวลา งบประมาณ 

1.เขียน/เสนอขอ

อนุมัติโครงการ 

ขออนุมัติ
งบประมาณ 

บุคลากร กศน.

อ าเภอเชียงคาน 

27 คน อ าเภอเชียง

คาน 

ไตรมาสที่ 2

และไตรมาสที่ 

3 

- 
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2.ประชุม หารือ แจ้ง
ผู้เกี่ยวข้อง  
 

สร้างความเข้าใจ
เบื้องต้นในการ
ด าเนินโครงการ 

บุคลากร กศน.

อ าเภอเชียงคาน 

27 คน กศน.อ าเภอ

เชียงคาน 

ไตรมาสที่ 2

และไตรมาสที่ 

3 

- 

3.ประสานงาน
เครือข่าย / และ
กลุ่มเป้าหมาย 

เพ่ือแจ้งข้อมูล 
สถานที่อบรมและ
ทราบกลุ่มเป้าหมาย 

วิทยากรเกษตร
อ าเภอเชียงคาน  
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่อ าเภอเชียง
คาน 

ประชาชน

ทั่วไป 144  

คน 

พ้ืนที่อ าเภอ

เชียงคาน 

ไตรมาสที่ 2

และไตรมาสที่ 

3 

- 

4.ด าเนินการตาม

โครงการจัดการศึกษา

การเรียนรู้ตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง  

1. ให้ความรู้เรื่อง

พระราชด าริว่าด้วย

เศรษฐกิจพอเพียง 

2. ให้ความรู้ปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง  

3 ห่วง 2 เงื่อนไขการ

น้อมน าหลักเศรษฐกิจ

พอเพียงมาเป็น

แนวทางในการ

ด ารงชีวิต 

3. ศึกษาแหล่งเรียนรู้

เกษตรกรต้นแบบตาม

แนวเศรษฐกิจ

พอเพียง 

1. เพ่ือให้ประชาชน 
ได้รับความรู้
เกี่ยวกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. เพ่ือให้ประชาชน 
ได้เข้าใจแนวทาง
การศึกษาความรู้ 
จากแหล่งเรียนรู้ 
ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  
3. เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชน ได้น า
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันต่อ
ตนเอง ครอบครัว 
ชุมชน สังคม ต่อไป 

ประชาชนทั่วไป

ในพ้ืนที่อ าเภอ

เชียงคาน 

144 คน พ้ืนที่อ าเภอ

เชียงคาน 

ไตรมาสที่ 2

และไตรมาสที่ 

3 

91,200 

5.รายงานผลการ

ประเมินให้ผู้บริหาร

สถานศึกษาทราบ  

เพ่ือหาแนวทาง
พัฒนาปรับปรุง
กิจกรรม 
 

สถานศึกษา 
บุคลากร กศน.

อ าเภอเชียงคาน 

27 คน กศน.อ าเภอ 

เชียงคาน 

ไตรมาสที่ 2

และไตรมาสที่ 

3 

- 
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7. วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 

แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  ผลผลิตที่  4  ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ

งบด าเนินงาน  การจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  รหัสงบประมาณ  2000239004000000  แหล่งของเงิน 

6311200  จ านวน  43,200  บาท (สี่หมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) 
  

8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.-ธ.ค. 2562) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.-มี.ค. 2563) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.-มิ.ย. 2563) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.-ก.ย. 2563) 

1. ให้ความรู้เรื่องพระราชด าริ

ว่าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ให้ความรู้ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  3 ห่วง 2 

เ งื่ อน ไข  กา รน้ อมน าหลั ก

เศรษฐกิ จพอเ พียงมา เป็ น

แนวทางในการด ารงชีวิต 

3. ศึกษาแหล่งเรียนรู้เกษตรกร

ต้นแบบตามแนวเศรษฐกิจ

พอเพียง 

- 45,600 45,600 - 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 - นางรุ่งนภา  เทศน์ธรรม     ครูอาสาฯ 

 - นางวีลานุช   ดสภานิตย์  ครู  กศน.ต าบล 

10. เครือข่าย 

 ส านักงานเกษตรอ าเภอเชียงคาน 

 พัฒนาชุมชนอ าเภอเชียงคาน 

11. โครงการที่เกี่ยวข้อง 

 1. โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 

 2. โครงการSmart ONIE เพ่ือสร้าง Smart Farmer 

12. ผลลัพธ์(Outcome) 

 ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ การด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าเอา

องค์ความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 
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13.   ดัชนีชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 

13.1.  ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output) 

  ร้อยละ 80 ของผู้เข้าอบรม มีความรู้  ความเข้าใจ การด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง มาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันสามารถ ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ ให้กับครัวเรือนได้  

13.2.  ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcome) 

ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความ 

สามารถน าแนวพระราชด าหริ มาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันตามหลักการความพอเพียง  สามารถ ลดรายจ่าย เพ่ิม

รายได้ ให้กับครัวเรือนได้  

14. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 14.1 รายงานผลการด าเนินโครงการ 
 14.2 แบบประเมินความพึงพอใจ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเชียงคาน 

(จ าแนกตามโครงการรวม) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
10. ผู้รับผิดชอบ 
-ชื่อ-สกุล นายณัฐพงษ์   ไชยสุข 
โทรศัพท์   042- 812580 
โทรสาร   042- 812603 
โทรสาร   042- 812267 

 
 

9. พื้นที่ด าเนินการ 
กศน.อ าเภอ  1  แห่ง 
กศน.ต าบล    8  แห่ง 
ห้องสมุดประชาชน   1 แห่ง 
บ้านหนังสือชุมชน     41    แห่ง 

8.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

1. จ านวนผู้รับบริการเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว ้
2. ความเหมาะสมของสถานท่ี/สื่อ/สิ่ง
อ านวยความสะดวก 
3.ร้อยละของผูร้ับบริการที่สามารถน า
ความรู้ไปใช้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
4.ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับ ดีขึน้ไป 

1.หน่วยงาน     กศน.อ าเภอเชียงคาน 

 2.สอดคล้อง  ยุทธศาสตร์ : ข้อที่ 3.2 , 3.4 และ 4 
                  ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW : 2 
                  วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : L 

 

3. ชื่องาน/โครงการ การศึกษาตามอัธยาศัย 

 
7.เป้าหมาย 
ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จ านวน หน่วย 

1) กศน.ต าบล 
2) ห้องสมุดประชาชน 
3) อาสาสมัครส่งเสริมการ
อ่าน 
4) ประชาชนทั่วไป 
5) บ้านหนังสือชุมชน 
6) ภูมิปัญญา แหล่ง
เรียนรู ้

8 
1 

82 
 

8,000 
41 
20 

แห่ง 
แห่ง 
แห่ง 

 
คน 
แห่ง 
แห่ง 

รวมทั้งสิ้น 
50 

8,102 
แห่ง
คน 

 

 

4. วัตถุประสงค ์:เพื่อ 
1) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในระดับ
ต าบล เพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ และจัดกิจกรรม
เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ในชุมชนได้อย่างทั่วถึง 
2) ก าหนดให้การอ่านเป็นวาระจังหวัด 
3) จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังนิสัยรัก
การอ่านเพิ่ม ขยายกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชิงรุกใน
ชุมชน และพัฒนาความสามารถในการอ่านและ
ศักยภาพการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
4) ส่งเสริมให้มีการสร้างบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการอ่านให้เกิดขึ้นในสังคมไทยโดยสนับสนุน
การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง
และทั่วถึง เช่น พัฒนาห้องสมุดประชาชนทุกแห่งให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน การใช้ระบบ
เช่ือมโยงแหล่งเรียนรู้และการพัฒนาระบบหนังสือ
ผ่าน QR Code ส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัคร
ส่งเสริมการอ่าน การสร้างเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน 
จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์เพื่อส่งเสริม
การอ่านและการเรียนรู้ที่หลากหลายออกให้บริการ
ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ อย่างทั่วถึง สม่ า เสมอ 
รวมทั้งเสริมสร้างความพร้อมในด้านสื่ออุปกรณ์ เพื่อ
สนับสนุนการอ่าน และการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
การอ่านอย่างหลากหลาย 
5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายร่วมจัด
สนับสนุนการอ่าน เช่น ในโรงงาน สถาน
ประกอบการ โรงพยาบาล ฯลฯ 

5. กิจกรรมหลัก 
1) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ กศน.ต าบล และร่วมกับภาคี
เครือข่ายเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมส่งเสริมการอ่าน 
2) กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
  - จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในห้องสมุดและ
พัฒนาห้องสมุดประชาชน 
- จัดมุมเด็กปฐมวัยในห้องสมุด 
- จัดกจิกรรมครอบครัวรักการอ่าน 
- ห้องสมุดชาวตลาด 
  - รถโมบายเคลื่อนที ่
  - ใช้ระบบเช่ือมโยงแหล่งเรียนรู้และจดัท าสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์
  - บ้านหนังสือชุมชน 
  - อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน 

6. งบประมาณ  
ผลผลิตท่ี  5    จ านวน     52,380   บาท 

งบประมาณ ไตรมาสที่ 
1 

ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

การศึกษาอัธยาศัย 13,095 13,095 13,095 13,095 
รวมทั้งสิ้น 13,095 13,095 13,095 13,095 

 

 

กศน.-กผ-02/63 
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1. ชื่อโครงการ  การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  

2. สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น  
 ยุทธศาสตร์ : ข้อที่ 3.2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
                    3.4 เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย 
         4  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
                  ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW : พัฒนา กศน.ต าบลให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
                  วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : Loei for All ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างศักยภาพคนใน 
                                                                             ชุมชนให้เข้มแข็ง 
 

3. หลักการและเหตุผล 
การอ่านหนังสือเป็นการพัฒนาตนเองและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นมากในการพัฒนาคน

และพัฒนาสังคม  การอ่านหนังสือของคนไทยเป็นกิจกรรมที่ไม่แพร่หลายแม้ในหมู่ผู้รู้หนังสือแล้วโดยเบพาะการอ่าน
หนังสือที่ดีและมีสาระยิ่งมีน้อยขึ้นไปอีก สาเหตุมีอยู่หลายประการ นับตั้งแต่การขาดแคลนหนังสือที่ดีและตรงกับ
ความต้องการของผู้อ่าน การขาดแคลนแหล่งหนังสือที่จะยืมอ่านได้  ไปจนถึงการดึงความสนใจและการแย่งเวลาของ
สื่ออ่ืนๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียงฯลฯ วิทยุกระจายเสียง รวมทั้งขาดการชักจูง การกระตุ้น และมีนิสัย รักการ
อ่านทั้งในและนอกโรงเรียน  เมื่อเทียบกับความเพลิดเพลินและการได้ฟังได้รู้เห็นเรื่องต่างๆจากโทรทัศน์ และ
วิทยุกระจายเสียงแล้ว  การอ่านหนังสือเพ่ือวัตถุประสงค์ดังกล่าวต้องใช้ความพยายามมากกว่า และต้องมีทักษะใน
การอ่าน ถ้าจะให้การอ่านหนังเกิดเป็นนิสัยจ าเป็นต้องมีการปลูกฝังและชักชวนให้เกิด ความสนใจการอ่านอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ   

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเชียงคาน  ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการอ่าน
ที่เป็นจุดบ่มเพาะและสร้างนิสัยรักการอ่านที่เกิดขึ้นในชุมชน จึงได้จัดท าโครงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยขึ้น เพ่ือ
สนับสนุนส่งเสริมการอ่านที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยมีห้องสมุดประชาชน และกศน.ต าบล     บ้านหนังสือชุมชน 
อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน รถห้องสมุดเคลื่อนที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการเสริมสร้างการรักการอ่านในชุมชน 
ตลอดจนเสริมสร้างภาคีเครือข่ายให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของชุมชนได้อย่างยั่งยืน 
4. วัตถุประสงค์ เพื่อ 
 1. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในระดับต าบล เพ่ือการถ่ายทอดองค์ความรู้ และจัดกิจกรรมเพ่ือ
เผยแพร่องค์ความรู้ในชุมชนได้อย่างทั่วถึง 
 2. ก าหนดให้การอ่านเป็นวาระจังหวัด 
 3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังนิสัยรักการอ่านเพ่ิม ขยายกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชิงรุกในชุมชน 
และพัฒนาความสามารถในการอ่านและศักยภาพการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 4. ส่งเสริมให้มีการสร้างบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการอ่านให้เกิดขึ้นในสังคมไทยโดยสนับสนุนการ
พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางและทั่วถึง เช่น พัฒนาห้องสมุดประชาชนทุกแห่งให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอด
ชีวิตของชุมชน การใช้ระบบเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้และการพัฒนาระบบหนังสือผ่าน QR Code ส่งเสริมและสนับสนุน
อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน การสร้างเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์เพ่ือส่งเสริมการ
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อ่านและการเรียนรู้ที่หลากหลายออกให้บริการประชาชนในพ้ืนที่ต่างๆ อย่างทั่วถึง สม่ าเสมอ รวมทั้งเสริมสร้างความพร้อม
ในด้านสื่ออุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุนการอ่าน และการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอ่านอย่างหลากหลาย 
 5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายร่วมจัดสนับสนุนการอ่าน เช่น ในโรงงาน สถานประกอบการ โรงพยาบาล 
ฯลฯ 
5. เป้าหมาย    

5.1 เชิงปริมาณ  
 1) กศน.ต าบล   จ านวน  8 แห่ง 

3) ห้องสมุดประชาชน  จ านวน  1 แห่ง 
4) อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน จ านวน  82 คน 
5) ประชาชนทั่วไป  จ านวน       8,000 คน 
6) บ้านหนังสือชุมชน  จ านวน  41 แห่ง 
7) ภูมิปัญญา แหล่งเรียนรู้  จ านวน  20 แห่ง 
5.2 เชิงคุณภาพ 

  - ร้อยละ 80  ผู้รับบริการเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้และผู้รับบริการที่สามารถน าความรู้ไปใช้
หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการอ่านและสร้างชุมชนรักการอ่าน
เพ่ิมข้ึน  
 
6. วิธีด าเนินการ 

กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้า 
หมาย 

 
เป้าหมาย 
 

พ้ืนที่
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบ 
ประมาณ 

1) พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ กศน.ต าบล 
และร่วมกับภาคี
เครือข่ายเพื่อ
เสริมสร้าง
วัฒนธรรมส่งเสริม
การอ่าน 
2) กิจกรรมส่งเสริม
การอ่าน 
  - จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านใน
ห้องสมุดและ

1. ส่งเสริมให้มีการพัฒนา
แหล่งการเรียนรู้ในระดับ
ต าบล เพ่ือการถ่ายทอด
องค์ความรู้ และจัด
กิจกรรมเพ่ือเผยแพร่องค์
ความรู้ในชุมชนได้อย่าง
ทัว่ถึง 
2. ก าหนดให้การอ่านเป็น
วาระจังหวัด 
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้เพ่ือปลูกฝังนิสัยรัก
การอ่านเพ่ิม ขยาย

1) กศน.ต าบล 
2) ห้องสมุด
ประชาชน 
3) อาสาสมัคร
ส่งเสริมการอ่าน 
4) ประชาชนทั่วไป 
5) บ้านหนังสือ
ชุมชน 
6) ภูมิปัญญา  
แหล่งเรียนรู้ 

8  แห่ง 
1  แห่ง 
 
82 แห่ง 
 
8,000  คน 
 
41  แห่ง 
20  แห่ง 

อ าเภอ
เชียงคาน 
 
 
 
 

วันท่ี 1 

ตุลาคม 

2562 ถึง 

วันท่ี 30

กันยายน 

2563 

 

 

 

52,380    
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พัฒนาห้องสมุด
ประชาชน 
- จัดมุมเด็กปฐมวัย
ในห้องสมุด 
- จัดกิจกรรม
ครอบครัวรักการ
อ่าน 
- ห้องสมุดชาว
ตลาด 
  - รถโมบาย
เคลื่อนที่ 
  - ใช้ระบบ
เชื่อมโยงแหล่ง
เรียนรู้และจัดท าสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 
  - บ้านหนังสือ
ชุมชน 
  - อาสาสมัคร
ส่งเสริมการอ่าน 
 

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
เชิงรุกในชุมชน และ
พัฒนาความสามารถใน
การอ่านและศักยภาพการ
เรียนรู้ของประชาชนทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
4. ส่งเสริมให้มีการสร้าง
บรรยากาศ และ
สิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
อ่านให้เกิดขึ้นใน
สังคมไทยโดยสนับสนุน
การพัฒนาแหล่งการ
เรียนรู้ให้เกิดขึ้นอย่าง
กว้างขวางและทั่วถึง เช่น 
พัฒนาห้องสมุดประชาชน
ทุกแห่งให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ตลอดชีวิตของ
ชุมชน การใช้ระบบ
เชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้และ
การพัฒนาระบบหนังสือ
ผ่าน QR Code ส่งเสริม
และสนับสนุนอาสาสมัคร
ส่งเสริมการอ่าน การสร้าง
เครือข่ายส่งเสริมการอ่าน 
จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่
พร้อมอุปกรณ์เพ่ือ
ส่งเสริมการอ่านและการ
เรียนรู้ที่หลากหลายออก
ให้บริการประชาชนใน
พ้ืนที่ต่างๆ อย่างทั่วถึง 
สม่ าเสมอ รวมทั้ง
เสริมสร้างความพร้อมใน
ด้านสื่ออุปกรณ์ เพ่ือ
สนับสนุนการอ่าน และ
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การจัดกิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมการอ่านอย่าง
หลากหลาย 
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้
ภาคีเครือข่ายร่วมจัด
สนับสนุนการอ่าน เช่น 
ในโรงงาน สถาน
ประกอบการ โรงพยาบาล 
ฯลฯ 
   

 

7. งบประมาณ 
เบิกจ่ายจากเงิน  แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริการการศึกษา

ตามอัธยาศัย กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย งบด าเนินงาน รหัสงบประมาณ 2000239005000000 

แหล่งของเงิน 6311200 จ านวนเงิน     52,380   บาท (ห้าหมื่นสองพันสามริอยแปดสิบบาทถ้วน) 

8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

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) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ กศน.ต าบล และ
ร่วมกับภาคีเครือข่ายเพ่ือเสริมสร้าง
วัฒนธรรมส่งเสริมการอ่าน 
2) กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
  - จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในห้องสมุด
และพัฒนาห้องสมุดประชาชน 
- จัดมุมเด็กปฐมวัยในห้องสมุด 
- จัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน 
- ห้องสมุดชาวตลาด 
  - รถโมบายเคลื่อนที่ 
  - ใช้ระบบเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้และจัดท า
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
  - บ้านหนังสือชุมชน 
  - อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน 

13,095 13,095 13,095 13,095 

รวมทั้งสิ้น 13,095 13,095 13,095 13,095 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 -  นายณัฐพงษ์   ไชยสุข บรรณารักษจ์้างเหมาบริการ 
  
10. เครือข่าย 
 10.1 ปกครองอ าเภอ 
 10.2 ท้องถิ่นอ าเภอ 
 10.3  สาธารณสุขอ าเภอ 
 10.4 ภาคีเครือข่ายและแหล่งเรียนรู้ 
11. โครงการที่เกี่ยวข้อง 
          11.1การจัดการศึกษาส าหรับผู้ไม่รู้หนังสือ  

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

(ขยายผลการอบรมหลักสูตรการค้าออนไลน์) 
12. ผลลัพธ์ (Outcome) 

- ร้อยละ 80 มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตในอนาคต  นักศึกษาและประชาชน  กศน.ต าบล  บ้านหนังสือชุมชน     
มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่อ าเภอเชียงคาน 
13. ดัชนีชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 
 13.1 ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 

1. จ านวนผู้รับบริการเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
2. ความเหมาะสมของสถานที่/สื่อ/สิ่งอ านวยความสะดวก 
3. ร้อยละของผู้รับบริการที่สามารถน าความรู้ไปใช้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)  
1. ผู้รับบริการที่สามารถน าความรู้ไปใช้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต  ร้อยละ 80 

 2. นักศึกษาเข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากข้ึนไป ถึงร้อยละ 80 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
           การประเมินผล โดยประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเชียงคาน 

(จ าแนกตามโครงการรวม) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

กศน.-กผ.-02 

1.หน่วยงาน         กศน.อ าเภอเชียงคาน 

 2.สอดคล้อง   ยุทธศาสตร์ : ข้อที่ 3.1 และ 6.3 
                  ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW :  1  
                  วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : T, A ,I ,L 
 
3. ชื่องาน/โครงการ งานพัฒนาบุคลากร 

 

7.เป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จ านวน หน่วย 

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

1 
1 

17 
1 
6 
1 
- 

คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 

รวมทั้งสิ้น 27 คน 

 

 

4. วัตถุประสงค ์:เพื่อ 
1) พัฒนาบุคลากรทุกระดับทุกประเภทให้มีสมรรถนะสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งก่อนและระหว่างการด ารงต าแหน่งเพื่อให้มีเจตคติที่ดี
ในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานและบริหารจัดการการ
ด าเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดพัฒนาตนเองเพื่อเลื่อนต าแหน่ง
หรือเลื่อนวิทยฐานะโดยเน้นการประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์ 
2) พัฒนาหัวหน้า กศน.ต าบลให้มีสมรรถนะสูงขึ้นในการบริหาร
จัดการ กศน.ต าบล และการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยเน้นการเป็นนักจัดการความรู้และผู้อ านวยความ
สะดวกในการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
อย่างแท้จริง 
3) พัฒนาครูกศน. และผู้ที่เกี่ยวข้องให้สามารถจัดรูปแบบการ
เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพโดยส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถใน
การจัดท าแผนการสอน การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล และการวิจัยเบื้องต้น 
4) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ กศน.ต าบล เพื่อ
การมีส่วนร่วมในการบริหารการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจ
ของ กศน.ต าบล อย่างมีประสิทธิภาพ 
5) พัฒนาศักยภาพบุคลากร ที่รับผิดชอบการบริการการศึกษาและ
การเรียนรู้ ให้มีความรู้ ความสามารถและมีความเป็นมืออาชีพใน
การจัดบริการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน 
6) เสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคลากร รวมทั้งภาคีเครือข่ายทั้ง
ในและต่างประเทศในทุกระดับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน
ร่วมกัน โดยจัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะ และเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร และภาคีเครือข่ายในรูปแบบที่
หลากหลายอย่างต่อเนื่อง 
 

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

6. งบประมาณ  - 
 

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

 
รวมทั้งสิ้น - - - - 

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
-ช่ือ-สกุล  นางปัญจน  วงศ์ลา 
  นางสาวพรรณิภา  จันทะคณุ 
โทรศัพท์   042- 812580 
โทรสาร   042- 812603 

 
 

 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
กศน.อ าเภอ  1  แห่ง 

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

2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และจุดเน้น:  
ยุทธศาสตร์ :   ข้อที่ 3.1 พัฒนาครูและบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมและการเรียนรู้ 
                         6.3  ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 
                  ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW :  1 พัฒนาครู กศน. และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม 

                                                                     การศึกษาและเรียนรู้ 

                  วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : Integrity ส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาล 
3. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  พ.ศ. 2551  ก าหนดให้สถานศึกษาท า
หน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรที่ท าหน้าที่จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีความรู้ 
ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  กระตุ้นให้เกิดการใฝ่รู้  ให้ค าปรึกษาแนะน าผู้เรียนให้รู้จักการแก้ไขปัญหา
ของตนเองได้  รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียน  ผู้รับบริการเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ซึ่งจะก่อให้เกิดความเข้มแข็งและการ
พ่ึงพาตนเองของคนในชุมชน ในการพัฒนาบุคลากรดังกล่าวสถานศึกษาจึงต้องจัดทั้งในลักษณะของการอบรมให้
ความรู้ การประชุมสัมมนา และการศึกษาดูงาน  เพื่อน าประสบการณ์ดังกล่าวมาปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม   
            สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และจุดเน้น ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
ประจ าปีงบประมาณ 2563 พัฒนาครูและบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมและการเรียนรู้ 
ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง จึงด าเนินการนี้ขึ้น 
 

4. วัตถุประสงค์ เพ่ือ 
 4.1 พัฒนาบุคลากรทุกระดับทุกประเภทให้มีสมรรถนะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งก่อนและระหว่างการด ารง
ต าแหน่งเพ่ือให้มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานและบริหารจัดการการด าเนินงานของหน่วยงานและ
สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดพัฒนาตนเองเพ่ือเลื่อนต าแหน่งหรือเลื่อนวิทยฐานะ
โดยเน้นการประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์ 
 4.2  พัฒนาหัวหน้า กศน.ต าบลให้มีสมรรถนะสูงขึ้นในการบริหารจัดการ กศน.ต าบล และการปฏิบัติงานตาม
บทบาทภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการเป็นนักจัดการความรู้และผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 
 4.3 พัฒนาครูกศน. และผู้ที่เกี่ยวข้องให้สามารถจัดรูปแบบการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพโดยส่งเสริมให้มีความรู้
ความสามารถในการจัดท าแผนการสอน การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และการวิจัยเบื้องต้น 
 4.4 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ กศน.ต าบล เพ่ือการมีส่วนร่วมในการบริหารการด าเนินงาน
ตามบทบาทภารกิจของ กศน.ต าบล อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.5  พัฒนาศักยภาพบุคลากร ที่รับผิดชอบการบริการการศึกษาและการเรียนรู้ ให้มีความรู้ ความสามารถและมี
ความเป็นมืออาชีพในการจัดบริการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน 
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 4.6 เสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคลากร รวมทั้งภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศในทุกระดับเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างานร่วมกัน โดยจัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร 
และภาคีเครือข่ายในรูปแบบที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง 
 
5. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา กศน.อ าเภอเชียงคาน   จ านวน      27      คน      
 เชิงคุณภาพ 

 บุคลากร กศน.อ าเภอเชียงคาน  ได้เพ่ิมพูนความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการศึกษา กับแหล่ง
การเรียนรู้ต้นแบบและน าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ให้บังเกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น 

 
6. วิธีด าเนินการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้า 
หมาย 

 
เป้าหมาย 

 

พื้นที่
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบ 
ประมาณ 

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

1) พัฒนาบุคลากรทุกระดับ
ทุกประเภทให้มีสมรรถนะ
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งก่อน
และระหว่างการด ารงต าแหน่ง
เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน สามารถ
ปฏิบัติงานและบริหารจัดการ
การด าเนินงานของหน่วยงาน
และสถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพรวมทั้งส่งเสริม
ให้บุคลากรในสังกัดพัฒนา
ตนเองเพ่ือเลื่อนต าแหน่งหรือ
เลื่อนวิทยฐานะโดยเน้นการ
ประเมินวิทยฐานะเชิง
ประจักษ์ 
2) พัฒนาหัวหน้า กศน.ต าบล 
ให้มีสมรรถนะสูงขึ้นในการ

1) ผู้บริหาร 
2) พนักงาน
ราชการ 
3) ครู ศรช. 
4บรรณารักษ์
จ้างเหมา 

บุคลากร  
กศน.อ าเภอ
เชียงคาน   
จ านวน  27  
คน 

กศน.
อ าเภอเชียง
คาน 

วันที่ 1 

ตุลาคม 

2562 ถึง 

วันที่ 30

กันยายน 

2563 

 

- 
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บริหารจัดการ กศน.ต าบล 
และการปฏิบัติงานตาม
บทบาทภารกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยเน้นการ
เป็น   นักจัดการความรู้และผู้
อ านวยความสะดวกในการ
เรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพอย่าง
แท้จริง 
3) พัฒนาครู กศน. และผู้ที่
เกี่ยวข้องให้สามารถ
จัดรูปแบบการเรียนรู้ได้อย่าง
มีคุณภาพโดยส่งเสริมให้มี
ความรู้ความสามารถในการ
จัดท าแผนการสอน การจัด
กระบวนการเรียนรู้ การวัด
และประเมินผล และการวิจัย
เบื้องต้น 
4) ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการ 
กศน.ต าบล เพ่ือการมีส่วน
ร่วมในการบริหารการ
ด าเนินงานตามบทบาทภารกิจ
ของ กศน.ต าบล อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
5) พัฒนาศักยภาพบุคลากร ที่
รับผิดชอบการบริการ
การศึกษาและการเรียนรู้ ให้มี
ความรู้ ความสามารถและมี
ความเป็นมืออาชีพในการ
จัดบริการส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตของประชาชน 
6) เสริมสร้างสัมพันธภาพ
ระหว่างบุคลากร รวมทั้งภาคี
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7. งบประมาณ 

แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งบอุดหนุน รหัสงบประมาณ 2000233016500556  แหล่งของเงิน 
6311410 ค่าจัดการเรียนการสอน  จ านวนเงินทั้งสิ้น      -     บาท 

 
8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

9.1 เจ้าหน้าที่งานการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
9.2 ครู อาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน 
9.3 ครู กศน.ต าบลทุกต าบล  

 

10. เครือข่าย 
 10.1 ปกครองอ าเภอเชียงคาน 
 10.2 ท้องถิ่นอ าเภอเชียงคาน 

เครือข่ายทั้งในและ
ต่างประเทศในทุกระดับเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ท างานร่วมกัน โดยจัดให้มี
กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะ 
และเสริมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลากร และภาคี
เครือข่ายในรูปแบบที่
หลากหลายอย่างต่อเนื่อง 

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) พัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนการ
สอน 
2) พัฒนาบุคลากรด้าน การเงิน บัญชี และ
พัสดุ 
3)พัฒนาบุคลากรด้านการนิเทศ 
4) พัฒนาบุคลากรด้านการจัดท าแผนงาน/
โครงการ 

/ / / / 
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 10.3  สาธารณสุขอ าเภอเชียงคาน 
 
 

11. โครงการที่เกี่ยวข้อง 
 - 
12. ผลลัพธ์ (Outcome) 

บุคลากร กศน.อ าเภอเชียงคาน   ได้รับการพัฒนาและเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยทุกด้าน  

13. ดัชนีชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 
  13.1 ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output) 

1) จ านวนบุคลากรของหน่วยงานและสถานศึกษาได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการ 
ปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

2) ความเหมาะสมของหลักสูตรการพัฒนา 
 

13.2 ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcome)  
   1) บุคลากรที่สามารถน าความรู้ไปใช้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต ร้อยละ 80 

2).ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป ร้อยละ 80 

 14. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
14.1 การประเมินผล โดยประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเชียงคาน 

 (จ าแนกตามโครงการรวม) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

1.หน่วยงาน         กศน.อ าเภอเชียงคาน 

 
2.สอดคล้อง  ยุทธศาสตร์ : ข้อที่ 6 
                  ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW : 6 
                  วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : E, I 

3. ชื่องาน/โครงการ  งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 
7.เป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จ านวน หน่วย 

- กศน.อ าเภอเชียง
คาน 
- บุคลากร กศน.
อ าเภอ 

1 
27 

แห่ง 
คน 

รวมทั้งสิ้น 1 
27 

แห่ง 
คน 

 

 

4. วัตถุประสงค์ :เพ่ือ 
 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้ได้
มาตรฐาน เพื่อพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
โดยพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึง
ความส าคัญของระบบการประกันคุณภาพ และสามารถ
ด าเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาได้
อย่างต่อเนื่องโดยใช้การประเมินภายในด้วยตนเอง และ
จัดให้มีระบบสถานศึกษาพี่เลี้ยงเข้าไปสนับสนุนอย่าง
ใกล้ชิด ส าหรับสถานศึกษาที่ยังไม่ได้เข้ารับการประเมิน
คุณภาพภายนอก ให้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้
ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด 
 

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

6. งบประมาณ  - 
 

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

รวมทั้งสิ้น - - - - 

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
-ช่ือ-สกุล  
 นางสาวรัตตยิาพร  จันทร์อ้วน 
 นางนภาพร    สุทธผา   
โทรศัพท์   042- 812580 
โทรสาร   042- 812603 

 
 

 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
กศน.อ าเภอ  1 แห่ง 

8.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
1.ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดที่มีระบบ
ประกันคุณภาพภายในและมีการจดัท า
รายงานการประเมินตนเอง 
2.ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 

 

กศน.-กผ-02/63 
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1. โครงการ  งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

2.  สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการด าเนินงาน  กศน.  
      ยุทธศาสตร์ : ข้อที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

                  ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW :  
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

       วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) :  
Education  ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล 

  Integrity   ส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาล 

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

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเชียงคาน   ได้ตระหนักถึง และเห็นความส าคัญ
ในการน ามาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ใช้เป็นแนวทาง
ในการจัดการศึกษาเพ่ือความเป็นเอกภาพและมีมาตรฐานเดียวกันและเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส่งเสริม สนับสนุนให้ระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเข้มแข็งและยั่งยืน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ
เชียงคาน   จึงได้จัดท าโครงการงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ขึ้น เพ่ือสร้างความเข้าใจมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
รวมทั้งพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
4.วัตถุประสงค ์

พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน เพ่ือพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดย
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความส าคัญของระบบการประกันคุณภาพ และสามารถด าเนินการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาได้อย่างต่อเนื่องโดยใช้การประเมินภายในด้วยตนเอง และจัดให้มีระบบสถานศึกษา
พ่ีเลี้ยงเข้าไปสนับสนุนอย่างใกล้ชิด ส าหรับสถานศึกษาที่ยังไม่ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก ให้พัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด 

5.เป้าหมาย 
 5.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  บุคลากร กศน.อ าเภอเชียงคาน     จ านวน    27       คน 

5.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
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 บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ/เขต และสามารถพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
โดยใช้มาตรฐาน ตัวบ่งชี้เป็นเป้าหมายในการจัดการศึกษาเชิงคุณภาพ 

 
6. วิธีการด าเนินงาน 
กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่

ด าเนินการ 
   ระยะเวลา งบประมาณ 

1) พัฒนาระบบ
ประกันคณุภาพ
ภายใน
สถานศึกษาให้ได้
มาตรฐาน  
2) อบรมพัฒนา
งานระบบประกัน
คุณภาพ
สถานศึกษากับ
บุคลากร 
3) พัฒนา
บุคลากร 
 

พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษาให้ได้
มาตรฐาน เพ่ือพร้อม
รับการประเมิน
คุณภาพภายนอก 
โดยพัฒนาบุคลากร
ให้มีความรู้ ความ
เข้าใจ ตระหนักถึง
ความส าคัญของ
ระบบการประกัน
คุณภาพ และ
สามารถด าเนินการ
ประกันคุณภาพ
ภายในของ
สถานศึกษาได้อย่าง
ต่อเนื่องโดยใช้การ
ประเมินภายในด้วย
ตนเอง และจัดให้มี
ระบบสถานศึกษาพ่ี
เลี้ยงเข้าไปสนับสนุน
อย่างใกล้ชิด ส าหรับ
สถานศึกษาที่ยัง
ไม่ได้เข้ารับการ
ประเมินคุณภาพ
ภายนอก ให้พัฒนา
คุณภาพการจัด

 บุคลากร 
จ านวน 27คน 

กศน.อ าเภอ 
เชียงคาน  

1 ตุลาคม 2562 
           - 
30 กันยายน 2563 

- 
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การศึกษาให้ได้
คุณภาพตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 

 
7. วงเงินงบประมาณ  

   แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งบอุดหนุน รหัสงบประมาณ 2000233016500556  แหล่ง
ของเงิน 6311410 ค่าจัดการเรียนการสอน จ านวนเงินทั้งสิ้น    -     บาท 

8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

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) พัฒนาระบบประกันคุณภาพภ ายใน
สถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน  
2) อบรมพัฒนางานระบบประกันคุณภาพ
สถานศึกษากับบุคลากร 
3) พัฒนาบุคลากร 

/ / / / 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
     - บุคลากร  กศน.อ าเภอเชียงคาน 

- งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
     

10. เครือข่าย 
 - 
11.โครงการที่เกี่ยวข้อง 

ทุกโครงการ/กิจกรรม ที่จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ของศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเชียงคาน 

12. ผลลัพธ์ (Outcome) 
ผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ และสามารถพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายใน โดยใส่มาตรฐาน ตัวบ่งชี้เป็นเป้าหมายในการจัดการศึกษาเชิงคุณภาพ 

13. ดัชนีชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 
 13.1 ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output) 

 สถานศึกษาในสังกัดที่มีระบบประกันคุณภาพภายในและมีการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 
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13.2 ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcome)  
 ผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ และสามารถพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายใน โดยใส่มาตรฐาน ตัวบ่งชี้เป็นเป้าหมายในการจัดการศึกษาเชิงคุณภาพ   ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป  
ร้อยละ 80  

 

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

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเชียงคาน 
(จ าแนกตามโครงการรวม) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

กศน.-กผ.-02 

1.หน่วยงาน     กศน.อ าเภอเชียงคาน 

 2.สอดคล้อง  ยุทธศาสตร์ : ข้อที่ 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 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จ านวน หน่วย 

1) กศน.อ าเภอ 
2) กศน.ต าบล 
3) ห้องสมุดประชาชน 
4) บ้านหนังสือชุมชน 

1 
8 
1 

41 
 

แห่ง 
แห่ง 
แห่ง 
แห่ง 

รวมทั้งสิ้น 51 แห่ง 

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
-ชื่อ-สกุล  นางสาวรัตติยาพร  จันทร์อ้วน 
 นายจ าเนียร  บุตรตา 
 นางปัญจนา  วงศ์ลา 
 นางรุ่งนภา  เทศน์ธรรม 
โทรศัพท์   042- 812580 
โทรสาร   042- 812603 

 

 

 

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

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

6. งบประมาณ  - 
 

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

รวมทั้งสิ้น - - - - 

 

 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
กศน.อ าเภอ 1  แห่ง 
กศน.ต าบล    8  แห่ง 
ห้องสมุดประชาชน   1 แห่ง 
บ้านหนังสือชุมชน   41 แห่ง  
 

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

กศน.-กผ-02/63 
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1. โครงการ  การนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
 

2. สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการด าเนินงาน กศน.  
    ยุทธศาสตร์ : ข้อที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
                  ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW : 1 พัฒนาครู กศน. และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม
การศึกษาและเรียนรู้  2. พัฒนา กศน.ต าบลให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  3. ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 4. เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย 5. พัฒนานวัตกรรมทาง
การศึกษาเพ่ือประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย และ 6. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ส าหรับทุกช่วงวัย  
              วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : Integrity  ส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาล  

3. หลักการและเหตุผล 
การนิเทศ ก ากับ ติดตามผลภายในของสถานศึกษา เป็นเครื่องมือการด าเนินงานการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส่วนหนึ่งที่สถานศึกษา ตองตระหนักและให้ความส าคัญในการนิเทศภายในของ
สถานศึกษาโดยมีการจัดท าแผนนิเทศและแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามงานทุกกิจกรรม มีการสรุปผลการนิเทศ
และน าผลการนิเทศ ขอเสนอแนะในการนิเทศไปแก้ไขปรับปรุงพัฒนางานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพ่ือพัฒนาคุณภาพของบุคลากรและสามารถตอบสนอกลุ ม เป้าหมายงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในรูปแบบที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ดังนั้นเพ่ือให้การ
ด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาให้มีคุณภาพเกิดประสิทธิผลและบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของงานกิจกรรมต่างๆ ในพ้ืนที่ทุกโครงการ / กิจกรรมที่ด าเนินการใน ปงบประมาณ 2563  ศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเชียงคาน  จึงด าเนินการจัดโครงการการนิเทศ ก ากับ ติดตาม
ผลผลการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสนับสนุนบุคลากรที่จัดกิจกรรมในพ้ืนที่ให้ มีก าลังใจและแก้ไขปัญหาต่างๆ กับ
บุคลากรในการท างานตลอดจนกระตุ้นให้ผู้เรียน /ผู้รับบริการเกิดความสนใจและเห็นคุณค่าของการศึกษาเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุขสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตามที่
คาดหวังของสถานศึกษา 
4.วัตถุประสงค ์

1.เพ่ือติดตามงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการ นิเทศ
ติดตามผลและน าผลการนิเทศไปพัฒนาปรับปรุงแกไขให้เหมาะสมตามสภาพบริบทของแต่ละพ้ืนที่ในปีงบประมาณ
ต่อๆไป 

2. เพื่อพัฒนาคุณภาพงานการศึกษาและให้ค าปรึกษาค าแนะน าแก่บุคลากร กศน. ในการด าเนินงาน 
3. กศนต าบล/ห้องสมุดประชาชน/บ้านหนังสือชุมขน ไดรบัการพัฒนาในการปรับปรุง  

5. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  - กศน.อ าเภอ  1  แห่ง 

- กศน.ต าบล                8         แห่ง 
- ห้องสมุดประชาชน       1        แห่ง 

113 



 

 

 

75 

- บ้านหนังสือชุมชน       41        แห่ง  
   รวมทั้งสิ้น        51     แห่ง 

 เชิงคุณภาพ 
  -ผู้รับบริการและผูเรียนที่เขารวมกิจกรรมงานการศึกษากศน. มีความพึงพอใจและเห็นคุณคาของ
การศึกษาและสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาท่ีคาดหวังตามวัตถุประสงคที่วางแผนไว 
และบุคลากรของสถานศึกษาไดรับการพัฒนาในการปรับปรุงแกไขการท างานมีขวัญก าลังใจในการด าเนินงาน กศน. 
กศนต าบล/ห้องสมุดประชาชน/บ้านหนังสือชุมขน ไดรับการพัฒนาในการปรับปรุง  
 
6.วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
เป้าหมาย 
 

พ้ืนที่
ด าเนินการ 

ระยะเวลา 
งบ 
ประมาณ 

1. ด าเนินการนิเทศ 
ติดตาม ประเมิน 
และรายงานผล
อย่างเป็นระบบ 
2. อบรมพัฒนา
ระบบงานการนเิทศ 
ติดตามประเมิน 
และรายงานผล 
3. พัฒนาบุคลากร 

 
 
 
 
 

1.ผูรับบริการและผูเรียนที่เข
ารวมกิจกรรมงาน
การศึกษากศน. มีความพึง
พอใจและเห็นคุณคาของ
การศึกษาและสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่
คาดหวังตามวัตถุประสงคที่
วางแผนไว 
 2.บุคลากรของสถานศึกษา
ไดรับการพัฒนาในการ
ปรับปรุงแกไขการท างาน
และมีขวัญก าลังใจในการ 
ด าเนินงาน กศน. 
3.กศนต าบล/ห้องสมุด
ประชาชน/บ้านหนังสือชุม
ขน ไดรับการพัฒนาในการ
ปรับปรุง  

1) กศน.อ าเภอ 
2) กศน.ต าบล 
3) ห้องสมุด
ประชาชน 
4) บ้านหนังสือ
ชุมชน 

 
 

1 
8 
1 
 
51 
 

อ าเภอ
เชียงคาน 
 

ต.ค. 2562 -
ก.ย.2563 

- 
 
 
 
 
 
 
 

7.วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 
 แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด

การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งบอุดหนุน รหัสงบประมาณ 2000233016500556  แหล่ง
ของเงิน 6311410 ค่าจัดการเรียนการสอน จ านวนเงินทั้งสิ้น     -       บาท 
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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 
และรายงานผลอย่างเป็นระบบ 
2. อบรมพัฒนาระบบงานการนิเทศ 
ติดตามประเมิน และรายงานผล 
3. พัฒนาบุคลากร 

/ / / / 

9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 - นางสาวรัตติยาพร  จันทร์อ้วน คร ู

- นายจ าเนียร  บุตรตา 
 - นางปัญจนา  วงศ์ลา 
 - นางรุ่งนภา  เทศน์ธรรม 
 - ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเชียงคาน 
 
10.เครือข่าย 
 - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
 - ผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน 
 - คณะกรรมการสถานศึกษา 
 
11.โครงการที่เกี่ยวข้อง 

ทุกโครงการที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
12.ผลลัพธ์ 

การก ากับ ติดตามและรายงานผลการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สามารถตอบสนองการด าเนินงานตามนโยบาย
 ในแต่ละเรื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
13.ตังชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 

ตัวช้ีวัดผลผลิต 
หน่วยงานและสถานศึกษา กศน. ที่สามารถด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามบทบาทภารกิจที่รับผิดชอบได้ส าเร็จ

ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า/ตามแผนที่ก าหนดไว้ 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 

 ความพึงพอใจของผู้เรียน ผู้รับบริการ อยู่ในระดับดี ร้อยละ 80 
14. การติดตามประเมินโครงการ 

 - แบบรายงานการนิเทศ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเชียงคาน 

(จ าแนกตามโครงการรวม) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
                                

 

กศน.-กผ.-02 

1.หน่วยงาน         กศน.อ าเภอเชียงคาน 

 2.สอดคล้อง  ยุทธศาสตร์ : ข้อที่ 6 
                  ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW : 1,2,3,4,5 และ 6  
                  วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : I  
 
3. ชื่องาน/โครงการ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 7.เป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จ านวน หน่วย 

- กศน.อ าเภอ 
- กศน.ต าบล 
- ห้องสมุดประชาชน 

1 
8 
1 
 

แห่ง 
แห่ง 
แห่ง 

 
 

รวมทั้งสิ้น 10 แห่ง 

 

 

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

5. กิจกรรมหลัก 
1)พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
งบประมาณ 
2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการ
บริหารจดัการ 
3) ประสานขอใช้สถานท่ีโรงเรียนยุบ
รวมขอใช้พื้นที่เพ่ือตั้งศูนย์การเรยีนรู้
ส าหรับทุกช่วงวัย กศน. 
 
6. งบประมาณ  - 
 

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

-รวมทั้งสิ้น - - - - 

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
-ช่ือ-สกุล 
นางสาวรัตติยาพร  จันทร์อ้วน 
  
โทรศัพท์   042- 812580 
โทรสาร   042- 812603 
 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
- กศน.อ าเภอ  1  แห่ง 
- กศน.ต าบล  10  แห่ง 
- ห้องสมุดประชาชน  1  แห่ง 

8.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
1.จ านวนระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา

ของประชาชนจังหวัดเลยที่ได้รับการ

พัฒนาให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 

2.ฐานข้อมูลด้านการบริหารของ
ส านักงาน กศน.จังหวัดเลยที่ได้รับการ
พัฒนาให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 
3.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 

 

กศน.-กผ-02/63 

กศน.-กผ.-02 กศน.-กผ.-02 กศน.-กผ.-02 กศน.-กผ.-02 
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1.ชื่อโครงการ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 

2. สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการด าเนินงาน กศน.  
    ยุทธศาสตร์ : ข้อที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
                  ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW : 1 พัฒนาครู กศน. และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม
การศึกษาและเรียนรู้  2. พัฒนา กศน.ต าบลให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  3. ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 4. เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย 5. พัฒนานวัตกรรมทาง
การศึกษาเพ่ือประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย และ 6. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ส าหรับทุกช่วงวัย  
                 วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : Integrity  ส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาล  

 
3. หลักการเหตุผล  

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 และตามนโยบาย
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ 2563 การจัดและส่งเสริมการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ เพ่ือยกระดับการศึกษา สมรรถนะในการเรียนรู้และการ
แก้ปัญหา พัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิตและสังคม และเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของประชาชน
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยของภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ โดยเบพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศอาเซียนเพ่ือผนึกก าลังในการ
พัฒนาคุณภาพของประชากร   พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา และส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้เพ่ือให้รู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
ชุมชน โดยการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของคนในชุมชน ส่งเสริมบทบาทของภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้และศูนย์การเรียนในรูปแบบต่างๆ  และพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้สามารถด าเนินงานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
4. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ โดยพัฒนาระบบการก ากับ ควบคุม และเร่งรัดการ

เบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 2. เพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และเชื่อมโยงกันทั่วประเทศอย่างเป็นระบบ

เพ่ือให้หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดสามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหาร การวางแผน การปฏิบัติงาน 

การติดตามประเมินผล และการน าผลมาพัฒนาการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ตามวงจรคุณภาพเดมมิ่ง (PDCA) รวมทั้ง

จัดบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 3. เพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูลรวมของนักศึกษา กศน.ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และเชื่อมโยงกันทั่ว

ประเทศ สามารถสืบค้นและสอบทานได้ทันความต้องการเพ่ือประโยชน์ในการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนและการบริหาร

จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ 
- บุคลากร  กศน.อ าเภอ              จ านวน           27       คน   

เชิงคุณภาพ 
 - บุคลากร กศน.อ าเภอ    ร้อยละ 80  มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการสถานศึกษา และมี

การบริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่ก าหนด 
 

6.วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
 

เป้าหมาย 
 

พ้ืนที่
ด าเนินการ 

ระยะเวลา 
งบ 

ประมาณ 

1)พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
งบประมาณ 
2) พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อการ
บริหารจดัการ 
3) ประสานขอใช้
สถานท่ีโรงเรียนยุบ
รวมขอใช้พื้นที่เพ่ือตั้ง
ศูนย์การเรียนรูส้ าหรับ
ทุกช่วงวัย กศน. 

 

1) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการงบประมาณ โดยพัฒนา
ระบบการก ากับ ควบคุม และ
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้
เป็นตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มี
ความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย 
และเช่ือมโยงกันทั่วประเทศอย่าง
เป็นระบบเพื่อให้หน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดสามารถ
น าไปใช้เป็นเครื่องมือส าคัญใน
การบริหาร การวางแผน การ
ปฏิบัติงาน การตดิตามประเมนิผล 
และการน าผลมาพัฒนาการ
ด าเนนิงานอยา่งต่อเนื่อง ตามวงจร
คุณภาพ 
เดมมิ่ง (PDCA) รวมทั้งจัดบริการ
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลรวมของ
นักศึกษา กศน.ให้มีความครบถ้วน 

บุคลากร
ทางการศึกษา 
กศน.อ าเภอ 

 27  คน กศน.
อ าเภอ
เชียงคาน 
 

1 ต.ค. 
2562- 30 
ก.ย. 2563 

- 
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ถูกต้อง ทันสมัย และเช่ือมโยงกัน
ทั่วประเทศ สามารถสืบค้นและ
สอบทานได้ทันความต้องการเพื่อ
ประโยชน์ในการจัดการศึกษา
ให้กับผู้เรียนและการบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

7. วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ  
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่

ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งบอุดหนุน รหัสงบประมาณ 2000233016500556  แหล่งของเงิน 
6311410 ค่าจัดการเรียนการสอน จ านวนเงินทั้งสิ้น          -         บาท 

 
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) พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการ
บริหารจัดการ 
3) ประสานขอใช้สถานที่โรงเรียน
ยุบรวมขอใช้พ้ืนที่เพ่ือตั้งศูนย์การ
เรียนรู้ส าหรับทุกช่วงวัย กศน. 
 

/ / / / 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเชียงคาน 

10. เครือข่าย 
1.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอเชียงคาน 
3.  ส่วนราชการอ่ืนในพื้นท่ี 
 

11. โครงการที่เกี่ยวข้อง 
 ทุกโครงการที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
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12. ผลลัพธ์ (Outcome) 
  -   บุคลากร กศน.อ าเภอเชียงคาน   รอ้ยละ 80  มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการสถานศึกษา  
และมีการบริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ  

13. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 

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

  13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์(Outcome) 
                  - กศน.อ าเภอเชียงคาน บริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ  
14. การติดตามประเมินผลโครงการ 
      1. การสังเกต 
 2. การสัมภาษณ์ 
 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 าเภอเชียงคาน 

 

 

2.สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ที่ 1 ข้อ 1.1 ,ยุทธศาสตร์ที่ 2 ข้อ 2.1 และ 2.3 ,ยุทธศาสตร์ที่ 3 ข้อ 3.5 ,3.6 และ3.7 ,ยุทธศาสตร์ที่ 4 ข้อ 4.4  
   นโยบายขับเคลื่อน กศน. สู่ กศน. WOW ข้อท่ี 3.3 ข้อที่ 5.1และ 5.2  วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) T,I,L,O,E 

3. ชื่องาน/โครงการ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 

 
7.เป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จ านวน หน่วย 

ประชาชนชนวยัแรงงาน ใน 6 
ต าบล ของ อ.เชียงคาน 
1. ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 1 อ าเภอ 
1 อาชีพ  
 2. ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่ม
สนใจ ไม่เกิน 30 ชั่วโมง  
3. ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ชั้นเรียน

วิชาชีพ 31 ชั่วโมง ขึ้นไป 

 
 

52 
 

24/2 
 
 

192 

 
 

คน 
 

คน 
 
 

คน 

รวมทั้งสิ้น 486 คน 

 

 

4. วัตถุประสงค ์:เพื่อ 

1. เพื่อจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานท า 
ให้กับประชาชนวัยแรงงาน ในพื้นที่ 6 
ต าบล ของอ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 
2. เพื่อให้ประชาชนผู้ที่ผ่านการอบรม มี
ความรู้ ความ สามารถ และทักษะในการ
ประกอบอาชีพ ตามวัตถุประสงคข์อง
หลักสตูร 
3. เพื่อให้ของประชาชนผู้ผ่านการอบรม น า
ความรู้ไปใช้ในการลดรายจ่าย หรอืเพิ่ม
รายได้ หรือประกอบอาชีพ หรือพัฒนาต่อ
ยอดอาชีพ หรือการเพิ่มมูลค่าของสินค้า 
หรือบริการ 
4. เพื่อให้มีตัวอย่างท่ีดี หรือต้นแบบในการ
น าความรูไ้ปใช้ 
 

5. กิจกรรมหลัก 
จัดอบรมให้ประชาชน ทั้ง 6 ต าบล ใน
เขตพื้นท่ีอ าเภอเชียงคาน 
1. ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  1 อ าเภอ 1 
อาชีพ  
 2. ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มสนใจ  
ไม่เกิน 30 ช่ัวโมง  
3. ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ช้ันเรียน
วิชาชีพ 31 ช่ัวโมง ขึ้นไป 
 

6. งบประมาณ 
งบรายจ่ายอื่น  จ านวน   388,486  บาท 
รวมทั้งสิ้น     จ านวน    388,486  บาท 
งบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
1. 1 อ าเภอ 1 อาชีพ  
2. กลุ่มสนใจ     ไม่เกิน 30 ชั่วโมง  
3. ชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ชั่วโมง ขึ้นไป 

- 
- 
- 

46,800 
217,800 
437,400 

46,800 
217,800 
437,400 

- 
- 
- 

รวมทั้งสิ้น - 437,400 437,400 - 

 
 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ชื่อ-สกลุ  
    นางรุ่งนภา  เทศน์ธรนรม 
  นางวีลานุช  โสภานิตย ์
โทรศัพท์   042- 812580 
โทรสาร   042- 812603 

 
 

 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 กศน.ต าบล 8 แห่ง 
 

8.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
  2.1 จ านวนประชาชนผู้เข้าอบรมเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
  2.2 ประชาชนผู้ผา่นการอบรม มีความรู้ ความสามารถ ตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
  2.3 ประชาชนผู้ผา่นการอบรม น าความรูไ้ปใช้ในการลดรายจ่าย 

หรือเพิ่มรายได้ หรือประกอบอาชีพ หรือพัฒนาต่อยอดอาชีพ หรือ

การเพิ่มมลูค่าของสินค้า หรือบริการ 

  2.4 มีตัวอย่างท่ีดี หรือต้นแบบในการน าความรู้ไปใช้ 

  2.5 ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

 

กศน.-กผ-02/63 

กศน.-กผ.-02 กศน.-กผ.-02 กศน.-กผ.-02 กศน.-กผ.-02 
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1.  โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 

2.  ความสอดคล้อง 
      2.1 สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการด าเนินงานส านักงาน กศน.ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นโยบาย
เร่งด่วนเพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ข้อที่ 1.1 พัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลัก
ของชาติ   
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ข้อที่ 2.1 เร่งปรับปรุงหลักสูตรการจัด
การศึกษาอาชีพ กศน. เพ่ือยกระดับทักษะด้านอาชีพของประชาชน ให้เป็นที่รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของ
ประเทศ และข้อที่ 2.3 พัฒนาและส่งเสริมประชาชนเพื่อต่อยอดการผลิตและจ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ออนไลน์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ข้อที่ 3.5 พัฒนา
นวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย ,ข้อที่ 3.6 พัฒนาศักยภาพคนด้าน
ทักษะและความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และข้อที่ 3.7 พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารของ
ประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ข้อที่ 4.4 พัฒนาหลักสูตรการ
จัดการศึกษาอาชีพระยะสั้น   
    2.2 สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของรัฐมนตรีช่วย    ว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ 
     ข้อที่ 3 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ (Good Activities)    3.1) ปรับหลักสูตร
การจัดการศึกษาอาชีพ กศน. 3.2) การพัฒนาการจัดการศึกษาออนไลน์  
 ข้อที่ 5 พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา เพ่ือประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย (Good 
Innovation) 5.1) จัดตั้งศูนย์ให้ค าปรึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ กศน. 5.2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ กศน. 5.3) พัฒนา
หน้าเว็บไซต์และสารสนเทศของ กศน.  
     2.3 สอดคล้องกับวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0)  T,I,L,O,E,In  
         Tourism and Sports ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์และบริการด้านการ
ท่องเที่ยว , Investment and Trade เพ่ิมศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการค้า การบริการ 
และการผลิต การส่งเสริม SMEs/ Start up วิสาหกิจชุมชน สถาบันสหกรณ์ กลุ่มอาชีพต่าง ๆ , Loei for All  
ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง ปรับปรุงและพัฒนาบริการภาครัฐมุ่งสู่ความเป็นสากล 
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง การลดความเหลื่อมล้ า 
ส่งเสริมคามเสมอภาคทางสังคมและความเท่าเทียมทางเพศ การขจัดความยากจน สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ , 
Open Town to arts and Culture  เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภาษาพ้ืนถิ่นให้มีการรักษา สืบทอดและพัฒนาอย่างยั่ งยืน สร้างจิตส านึก ค่านิยม และวิถีชีวิตที่ดีงามใน
สังคม ส่งเสริมต่อยอดทุนทางศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ส่งเสริม
ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือน าเลยไปสู่สากล , Education ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้
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ได้มาตรฐานสากล ส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะวิชาชีพตลอดชีวิต จัดการเรียนรู้อย่างมีเป้าหมายเพ่ือส่วนรวม เน้น
การน าความรู้ไปสู่การปฏิบัติ สามารถใช้ความรู้สร้างนวัตกรรม เป็นพลเมืองที่ดีและพัฒนาทักษะชีวิตสู่งานอาชีพ , 
       2.4  สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเชียงคาน  
 มาตรฐานที่  1 คุณภาพผู้ เรียน/ผู้รับบริการ ตัวบ่งชี้ที่  1.4 ผู้ เรียนหรือผู้ เข้ารับการอบรม มีความรู้ 
ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพ 
 มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษา/การให้บริการ ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 คุณภาพวิทยากรการศึกษาต่อเนื่อง ,
มาตรฐานที่ 2.6 คุณภาพของหลักสูตรและการสื่อสารการศึกษาต่อเนื่อง และตัวบ่งชี้ที่ 2.7 คุณภาพการจัด
กระบวนการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่อง 
   
3.  หลักการและเหตุผล 
              จากสถานการณ์เศรษฐกิจและความเหลื่อมล้ าที่มีอยู่ในสังคมปัจจุบัน แสดงถึงฐานเศรษฐกิจของประเทศที่
ยังไม่เข้มแข็งประชาชนระดับฐานรากยังมีรายได้น้อย ส่วนใหญ่มีอาชีพภาคการเกษตร จึงไม่มีโอกาสที่จะเติบโตเป็น
ชนชั้นกลาง การขาดโอกาสและความรู้เกี่ยวกับทักษะด้านอาชีพท าให้เกิดปัญหาในการประกอบอาชีพ เพ่ือสร้าง
รายได้จากผลผลิตของตนเอง จากสภาวะการดังกล่าว รัฐบาลจึงได้ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจ
พ้ืนฐานของประชาชนกลุ่มดังกล่าว โดยพยายามที่จะส่งเสริมอาชีพเพ่ือสร้างงานและผลผลิตที่มีคุณภาพให้แก่
ประชาชนอย่างทั่วถึงและทุกระดับชั้น ซึ่งการพัฒนาประเทศจะต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ดังนั้น การ
จัดการศึกษาจึงเป็นปัจจัยส าคัญอันจะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน เพ่ือ
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคมเพ่ือเร่ง
กระจายโอกาสการพัฒนาให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สั งคมเสมอภาคและเป็นธรรม ส านักงาน กศน. ซึ่งเป็น
หน่วยงานทางการศึกษาที่มีสถานศึกษาตั้งอยู่ในระดับอ าเภอ/เขต จ านวน 928 แห่ง และ กศน.ต าบล จ านวน 7,424 
แห่ง ได้ขับเคลื่อนโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เพ่ือพัฒนาความรู้และฝึกอาชีพแก่ประชาชน โดยการจัดกิจกรรมฝึก
อาชีพภายใต้ 5 หลักสูตรกลุ่มอาชีพ ได้แก่ 1) หลักสูตรกลุ่มอาชีพด้านเกษตรกรรม 2) หลักสูตรอาชีพด้าน
อุตสาหกรรม 3) หลักสูตรกลุ่มอาชีพด้านพานิชย กรรมและบริการ 4)หลัก สูตรกลุ่มอาชีพด้านความคิดสร้างสรรค์ 
และ 5) หลักสูตรกลุ่มอาชีพเบพาะทาง ที่สอดคล้องกับศักยภาพ 5 ด้าน ได้แก่ 1)  ศักยภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
2) ศักยภาพด้านภูมิอากาศ 3) ศักยภาพด้านภูมิประเทศ 4) ศักยภาพด้านศิลป วัฒนธรรมและประเพณี และ 5) 
ศักยภาพด้านทรัพยากรมนุษย์ ที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จ รูปแบบการด าเนินงานการจัดการเรียนการสอนตามระเบียบว่า
ด้วยการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ดังนี้ 1) รูปแบบกลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ชั่วโมง เป็นผู้ที่ได้รับความรู้เบื้องต้นสามารถน า
ความรู้ ที่ได้รับไปพัฒนาตนเอง และพัฒนาอาชีพเดิม สร้างอาชีพเสริมและสามารถน าไปประกอบอาชีพเบื้องต้นได้จริง 
2) รูปแบบชั้นเรียน 31 ชั่วโมง ขึ้นไป เป็นผู้ได้รับความรู้ความช านาญสามารถน า ความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพ 
สร้างอาชีพเพ่ิมรายได้ก้าวเข้าสู่งานอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของ  ตลาดแรงงาน การผลิตเพ่ือการจ าหน่าย
และเพ่ือการบริโภคก้าวเข้าสู่งานอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน/ผู้เข้ารับการฝึกอบ ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมสามารถน าความรู้ ทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ต่าง ๆ ไปใช้ในการประกอบอาชีพที่เป็นการเข้าสู่อาชีพ 
สร้างงานสร้างรายได้หรือพัฒนาอาชีพหรือต่อยอดอาชีพเดิม โดยมุ่งหวังให้ประชาชนที่เข้ารับการฝึกอาชีพสามารถน า
ความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพได้ มีการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์บริการ ให้มีคุณภาพเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิม มีส่งเสริม
การขายและขยายช่องทางการจ าหน่ายสินค้าไปยังผู้บริโภคท่ีหลากหลาย ภายใต้ Brand กศน. ในอนาคต  
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ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเชียงคาน เป็นสถานศึกษา ได้ขับเคลื่อนโครงการ
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาความรู้และฝึกอาชีพแก่ประชาชน จึงได้จัดท าโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนขึ้น   
4.  วัตถุประสงค์ 
 4.1 เพ่ือจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท า ให้กับประชาชนวัยแรงงาน ในพ้ืนที่ 6 ต าบล ของอ าเภอ เชียง
คานจังหวัดเลย 

4.2 เพ่ือให้ประชาชนผู้ที่ผ่านการอบรม มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพ ตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 4.3 เพ่ือให้ของประชาชนผู้ผ่านการอบรม น าความรู้ไปใช้ในการลดรายจ่าย หรือเพ่ิมรายได้ หรือประกอบ
อาชีพ หรือพัฒนาต่อยอดอาชีพ หรือการเพิ่มมูลค่าของสินค้า หรือบริการ 
 4.4 เพ่ือให้มีตัวอย่างท่ีดี หรือต้นแบบในการน าความรู้ไปใช้  
 
5.  เป้าหมายการด าเนินงาน 
    5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
               จัดอบรมให้ประชาชนวัยแรงงาน ในพื้นที่ 6 ต าบล ของอ าเภอเชียงคานจ านวน 486  คน ดังนี้ 
 5.1.1 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  1 อ าเภอ 1 อาชีพ  จ านวน    52  คน  
 5.1.2 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ชั่วโมง จ านวน  242 คน  
 5.1.3 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ชั่วโมง ขึ้นไป จ านวน  192  คน 
    5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
          5.2.1 ร้อยละ 80 ของประชาชนผู้ที่ผ่านการอบรม มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพ 
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 5.2.2 ร้อยละ 80 ของประชาชนผู้ผ่านการอบรม น าความรู้ไปใช้ในการลดรายจ่าย หรือเพ่ิมรายได้ หรือ
ประกอบอาชีพ หรือพัฒนาต่อยอดอาชีพ หรือการเพิ่มมูลค่าของสินค้า หรือบริการ 
6. วิธีด าเนินงาน 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค ์ กลุ่ม 
เป้าหมาย 

เป้า 
หมาย 

พื้นที่
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ 

จัดอบรมให้ประชาชน 
ทั้ง 6 ต าบล ในเขต
พื้นที่อ าเภอเชียงคาน 
1. ศูนย์ฝึกอาชีพ
ชุมชน  1 อ าเภอ  
1 อาชีพ 
2. ศูนย์ฝึกอาชีพ
ชุมชน กลุ่มสนใจ ไม่
เกิน 30 ช่ัวโมง  
3. ศูนย์ฝึกอาชีพ
ชุมชน ช้ันเรียน

1. เพื่อจัดการศึกษาอาชีพเพื่อ
การมีงานท า ให้กับประชาชนวัย
แรงงาน ในพื้นที่ 6 ต าบล ของ
อ าเภอเชียงคาน 
2. เพื่อให้ประชาชน ผู้ที่ผ่านการ
อบรม มีความรู้ ความ สามารถ 
และทักษะในการประกอบอาชีพ
ตาม 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
3. เพื่อให้ของประชาชนผู้ผ่าน
การอบรม น าความรูไ้ปใช้ในการ

ประชา  
ชนชน   
วัยแรงงาน 
ในพื้นที่ 6 
ต าบล ของ
อ าเภอเชียง
คาน 
จังหวัดเลย 

 
 
52 คน 
242  คน 
 
 
192 คน 
 
 

6 ต าบลใน
เขตพื้นท่ี
อ าเภอ 
เชียงคาน 
จังหวัดเลย 

วันท่ี 1 
ตุลาคม 
2562 ถึง 
วันท่ี 30
กันยายน 
2563 

 แผนงาน : ยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษาเพื่อ
ความยั่งยืน โครงการบ
เคลื่อนการพัฒนาการ 
ศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรม
ส่งเสริมศูนยฝ์ึกอาชีพ
ชุมชน โครงการศูนยฝ์ึก
อาชีพชุมชน งบรายจ่าย
อื่น รหัสงบประมาณ 
2000 233052700001 

จ านวน 874,800 บาท  
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กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค ์ กลุ่ม 
เป้าหมาย 

เป้า 
หมาย 

พื้นที่
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ 

วิชาชีพ 31 ช่ัวโมง ขึ้น
ไป  

ลดรายจ่ายหรือเพิ่มรายได้ หรือ
ประกอบอาชีพหรือพัฒนา ต่อ
ยอดอาชีพ หรือการเพิ่มมูลค่า
ของสินค้าหรือบริการ 
4. เพื่อให้มีตัวอย่างท่ีดี หรือ
ต้นแบบในการน าความรู้ไปใช้  

 
7.  วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 
 เบิกจ่ายจากงบแผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน โครงการขับเคลื่อนการพัฒนา
การศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน งบรายจ่ายอ่ืน รหัสงบประมาณ 
2000233052700001 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมคนละ 900 บาท จ านวน 874,800 บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นสี่พัน
แปดร้อยบาทถ้วน)  
 การเบิก-จ่าย ส าหรับการจัด'ฝึกอาชีพใน 2 รูปแบบ มีรายละเอียด ดังนี้ 
รูปแบบกลุ่มสนใจหลักสูตรอาชีพไม่เกิน 30 ชั่วโมง ผู้เรียนตั้งแต่ 6 คนขึ้นไป เบิกค่าตอบแทนวิทยากร ได้ชั่วโมงละไม่
เกิน 200 บาท และค่าวัสดุฝึกให้เบิกไดในกรณีที่มีการฝึกปฏิบัติจริงไม่เกิน 1,000 บาท/กลุ่ม 
รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพหลักสูตรฝึกอาชีพที่มีระยะเวลาการฝึกอาชีพตั้งแต่ 31 ชั่วโมงขึ้นไป จ านวนผู้เรียน ตั้งแต่ 11 
คนขึ้นไป เบิกค่าตอบแทนวิทยากรได้ชั่วโมงละ 200 บาท ค่าวัสดุฝึกไม่เกิน 5,000 บาท ทั้งนี้ หากรายวิชาชีพใด มี
ความจ าเป็นต้องใช้ค่าวัสดุเกินกว่าที่ก าหนด ให้ขอความเห็นชอบต่อผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดเลย โดยผ่าน
คณะกรรมการที่ส านักงาน กศน.จังหวัดเลย แต่งตั้ง เพ่ือพิจารณา ตามความเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณและ
เป้าหมายที่ได้รับจัดสรร 
 
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. 1 อ าเภอ 1 อาชีพ  
2. กลุ่มสนใจ     ไม่เกิน 30 ชั่วโมง  
3. ชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ชั่วโมง ขึ้นไป 

- 
- 
- 

46,800 
217,800 
437,400 

46,800 
217,800 
437,400 

- 
- 
- 

 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานการศึกษาต่อเนื่อง กลุ่มการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และ ครู กศน.ต าบล  
10.  เครือข่าย 
      10.1 องค์กรปกครองท้องถิ่น 
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      10.2 ผู้น าหมู่บ้าน/ผู้น าชุมชน 
      10.3 อาสาสมัคร กศน. 
11.  โครงการที่เกี่ยวข้อง 
 11.1 โครงการบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล/สร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับต าบล(ขยายผลการอบรม
หลักสูตรการค้าออนไลน์) 
 11.2 โครงการภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ 
12.  ผลลัพธ์ (Outcome) 
 12.1 ได้จัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท า ให้กับประชาชน 6 ต าบล ในพื้นที่อ าเภอเชียงคาน  

12.2 ประชาชนผู้ที่ผ่านการอบรม มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพ ตามวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร ร้อยละ 80  

12.3 ประชาชนผู้ผ่านการอบรม น าความรู้ไปใช้ในการลดรายจ่าย หรือเพ่ิมรายได้ หรือประกอบอาชีพ หรือ
พัฒนาต่อยอดอาชีพ หรือการเพิ่มมูลค่าของสินค้า หรือบริการ ร้อยละ 80 
13.  ตัวชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 
      13.1 ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)     
 13.1.1 จัดอบรมให้ประชาชน ครบทั้ง 6 ต าบล ในเขตพ้ืนที่อ าเภอเชียงคาน  
 13.1.2 จ านวนประชาชนเข้ารับการฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 1 อ าเภอ 1 อาชีพ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
ของเป้าหมาย 
 13.1.3 จ านวนประชาชนเข้ารับการฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาอาชีพไม่เกิน 30 ชั่วโมง ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 
 13.1.4 จ านวนประชาชนเข้ารับการฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ชั่วโมง ขึ้นไป  ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 
     13.2 ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcome)  
 13.2.1. จ านวนประชาชนผู้เข้าอบรมเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 13.2.2. ประชาชนผู้ผ่านการอบรม มีความรู้ ความสามารถตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 13.2.3. ประชาชนผู้ผ่านการอบรม น าความรู้ไปใช้ในการลดรายจ่าย หรือเพ่ิมรายได้ หรือประกอบอาชีพ 
หรือพัฒนาต่อยอดอาชีพ หรือการเพิ่มมูลค่าของสินค้า หรือบริการ 
 13.2.4. มีตัวอย่างท่ีดี หรือต้นแบบในการน าความรู้ไปใช้ 
 13.2.5. ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับดี ขึ้นไป 
14. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 14.1  จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 
 14.2  ประเมินความพึงพอใจ 
 14.3  แบบติดตามผู้เข้าอบรม 
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8.ตัวชี้วัดความส าเร็จ   
     1.จ านวนประชาชนได้รับการอบรมตามหลักสูตร
ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ (ระยะสั้น) 
ส าหรับประชาชนในศูนย์อาเซียนศึกษา กศน. 
     2.ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการอบรม

ตามหลักสูตรภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ 

(ระยะสั้น) มีความรู้ในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ  และ

สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 

     3. ร้อยละของครู กศน. ท่ีสามารถจัดกระบวนการ

เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้อย่างสอดคล้องกับ

บริบทของผู้เรียน 

     4.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 
 

 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเชียงคาน 
(จ าแนกตามโครงการรวม) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

1. หน่วยงาน         กศน.อ าเภอเชียงคาน 

 

7.เป้าหมาย 
ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน หน่วย 

ประชาชนท่ัวไป 
รุ่นที่ 1 
รุ่นที่ 2 

 
20 
20 

 

 
คน 
คน 
 

รวมทั้งสิ้น 40 คน 
 

 

2.สอดคล้อง ยุทธศาสตร ์20 ปี ข้อที่  3 ,นโยบายและจุดเน้น ส านักงาน กศน. ภารกิจเร่งด่วน ขอ้ที่  3  ,แนวทางการด าเนนิงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ รัฐมนตรีช่วย

ว่าการกระทรวงศกึษาธกิาร    4 (4.3) ,มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย มาตรฐานที่ 1 (1.4) มาตรฐานที่ 2 (5) , 

                (6), (7) มาตรฐานที ่3 (2),(3),(4) และ วาระการขับเคลื่อนจังหวดัเลย  (THAILOEI 4.0)  T , L , E 

 
 
3. ชื่องาน/โครงการ โครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ 
 
4. วัตถุประสงค ์:เพื่อ 

   4.1 เพ่ือฝึกอบรมภาษาต่างประเทศเพ่ือ
การสื่อสารด้านอาชีพ ให้กับประชาชนใน
พ้ืนที่  
    4.2 เพ่ือให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่
ผ่านการอบรมตามโครงการ
ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้าน
อาชีพ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ และ
ด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 
 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ช่ือ-สกุล   
  นายทองอินทร์  พัน์พร้าว 
  นางนภัสวรรณ  พงศ์สัมพันธ์           
โทรศัพท์   042- 812580 
โทรสาร   042- 812603 
 

 

5. กิจกรรมหลัก 

     จัดโครงการกิจกรรมด าเนิน การจัด
ฝึกอบรมภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร
ด้านอาชีพการให้กับประชาชนในพื้นท่ี
ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน 
 
   

 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
กศน.ค าบลทั้ง 6 ต าบล 

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

งบรายจ่ายอื่น - 24,000 24,000 - 
รวมทั้งสิ้น - 24,000 24,000 - 

 

 

กศน.-กผ-02/63 
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1) ชื่อโครงการ ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ 

2) ความสอดคล้องกับนโยบาย 
  2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
    3.2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
  2.2 นโยบายและจุดเน้นการด าเนินงาน ส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ 2563 
   นโยบายเร่งด่วนเพ่ือร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
    3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
     3.7 พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารของประชาชนใน 
                                               รูปแบบต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม โดยเน้นทักษะภาษาเพ่ืออาชีพ ทั้งใน 
                                               ภาคธุรกิจ การบริการ และการท่องเที่ยว รวมทั้งพัฒนาสื่อการเรียน 
                                               การสอนเพ่ือส่งเสริมการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารและการพัฒนาอาชีพ 
  2.3 แนวทางการด าเนินงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ รัฐมนตรีช่วยว่าการ 
                กระทรวงศึกษาธิการ (ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์) 
   4. เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย (Good partnerships) 
    4.2 การจัดการเรียนรู้ชุมชน สร้างความสัมพันธ์ของการเรียนรู้ด้วย บ้าน วัด  
                                    โรงเรียน จัดการศึกษาและเรียนรู้ในรูปแบบซึมซับไม่ใช่บังคับใจ ให้ผสานเป็น 
                                    วิถีชีวิตของคนในชุมชน 
  2.4 มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน/ผู้รับบริการ 
    การศึกษาต่อเนื่อง 
     1.4 ผู้เรียนหรือผู้รับการอบรมมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการ 
                                               ประกอบอาชีพ 
   มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษา/การให้บริการ 
    การศึกษาต่อเนื่อง 
     2.5 คุณภาพครูการศึกษาต่อเนื่อง 
     2.6 คุณภาพของหลักสูตรและสื่อการศึกษาต่อเนื่อง 
     6.7 คุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่อง 
   มาตรฐานที่ 3 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
    3.2 การส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของภาคีเครือข่าย 
    3.3 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา 
    3.4 การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
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  2.5 วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย 4.0 (THAILOEI 4.0) 
   1. Tourism and Sports เลยเมืองแห่งการท่องเที่ยวและการกีฬา 
            ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน สร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์และบริการด้านการท่องเที่ยว ส่งเสริม
การตลาดและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการท่องเที่ยว อนุรักษ์ฟ้ืนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเป็นมิตรกับคนทั้งมวลเสริมสร้างการท่องเที่ยวชุมชน การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
ภูมิปัญญา การเกษตร และศิลปวัฒนธรรมไปสู่การสร้างมูลค่า ด้านการท่องเที่ยวให้สามารถสร้างและกระจายรายได้
แก่ประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนออกก าลังกาย เล่นกีฬา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

   5. Loei for All เลยเมืองของทุกคน 

            ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง ปรับปรุงและพัฒนาบริการภาครัฐมุ่งสู่ความ
เป็นสากล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ การพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง การลด
ความเหลื่อมล้ า ส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคมและความเท่าเทียมทางเพศ การขจัดความยากจน สร้างงาน สร้าง
อาชีพ สร้างรายได้ มุ่งเน้นการพัฒนาเด็กและเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และ "บ าบัดทุกข์ บ ารุง
สุข" แก่ทุกกลุ่ม พัฒนาบ้านเมืองให้สะอาด แก้ไขปัญหายาเสพติด อ านวยความยุติธรรม สร้างความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ให้มีความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย เสริมสร้างวินัยจราจร เป็น
ถิ่นฐานที่ปลอดภัยส าหรับอยู่อาศัย เพ่ือความสงบสุขอย่างยั่งยืน  

   7. Education เลยเมืองแห่งการศึกษา 

            ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล ส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะวิชาชีพตลอดชีวิต จัดการ
เรียนรู้อย่างมีเป้าหมายเพื่อส่วนรวม เน้นการน าความรู้ไปสู่การปฏิบัติ สามารถใช้ความรู้สร้างนวัตกรรม เป็นพลเมือง
ที่ดีและพัฒนาทักษะชีวิตสู่งานอาชีพ ภายใต้การเตรียมคนในศตวรรษที่ 21 โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตาม
แนวทางประชารัฐ 

3) หลักการและเหตุผล 

  ปัจจุบันภาษาต่างประเทศ โดยเบพาะภาษาอังกฤษ มีความจ าเป็นต่อการติดต่อสื่อสารในโลกแห่งข้อมูล
ข่าวสารซึ่งมีความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาอย่างรวดเร็วท าให้การสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ สามารถท าได้อย่าง
ง่ายดาย โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพในการติดต่อสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ จึงมี
ความส าคัญต่อ บุคลากรภายในหน่วยงาน และประชาชน เพ่ือให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของประชาชนโลก และ
เป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้ประชาชนมีความพร้อมในการพัฒนาขีดความสามารถทางด้านทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่
สามารถติดต่อสื่อสารเพื่อการประกอบอาชีพได้ 

 ทั้งนี้ จากการอ้างอิงตามกฎบัตรอาเซียนมาตราที่ 34 ระบุให้ใช้ภาษาท างานของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ 
(The working language of ASEAN shall be English) ซึ่งหมายความว่า ประชาชนใน 10 ประเทศอาเซียนจะต้อง
ใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น นอกเหนือจากการใช้ภาษาประจ าชาติ หรือภาษาประจ าท้องถิ่นของตนเอง จึงเป็นสิ่งที่น่าเป็น
ห่วงคือ ปัญหาในเรื่องทักษะทางภาษาต่างประเทศของคนไทย จากผลส ารวจของส านักต่างๆ ล้วนแต่ชี้ชัดตรงกันว่า 
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“ภาษาอังกฤษ” ของเราสู้เพื่อนบ้านในอาเซียนไม่ได้ และอยู่ใน “ระดบัต่ ามาก” โดยหากมองไปที่พ้ืนฐานทางภาษาใน
บรรดาทักษะทั้ง 4 ด้าน คือ ทักษะด้านการพูด ทักษะการฟัง ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียน โดยมากผู้เรียนชาว
ไทย จะมีปัญญาด้านการพูด และการฟัง อันเป็นทักษะพ้ืนฐานในการสื่อสารระหว่างกัน 

 กศน.อ าเภอเชียงคาน จึงเห็นความส าคัญในการพัฒนาภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ ให้แก่
ประชาชนในพ้ืนที่ ดังนั้น จึงได้ท าโครงการภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ  ส าหรับฝึกอบรม
ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ของ กศน.อ าเภอเชียงคานและเพ่ือให้ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรมตามโครงการภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 

4) วัตถุประสงค์ 
  4.1 เพ่ือฝึกอบรมภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ ให้กับประชาชนในพื้นท่ี 
  4.2 เพ่ือให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรมตามโครงการภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ 
สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ สร้างและเพ่ิมรายได้ให้กับตนเอง ครอบครัว รวมถึงเป็น
การกระตุ้นเศรษฐกิจของกลุ่มอาชีพ ชุมชน และสังคมโดยรวม ตลอดจนการด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 
5) เป้าหมาย 
  5.1 เชิงปริมาณ 
   ประชาชนผู้สนใจ ในพื้นที่อ าเภอเชียงคาน(จ านวน 2 รุ่นๆละ 20 คน)  จ านวนทั้งสิ้น  40  คน 
 5.2 เชิงคุณภาพ 
  ร้อยละ 80 ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรมตามโครงการภาษาต่างประเทศ 
เพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ สร้างและเพ่ิมรายได้ให้กับ
ตนเอง ครอบครัว รวมถึงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของกลุ่มอาชีพ ชุมชน และสังคมโดยรวม ตลอดจนการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้ 
6) วิธีด าเนินการ 

กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย พ้ืนที่
ด าเนินการ 

ระยะ 

เวลา 

งบประมาณ 

จัดโครงการ
กิจกรรมด าเนินการ
จัดฝึกอบรม
ภาษาต่างประเทศ
เพื่อการสื่อสารดา้น
อาชีพการให้กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
ร่วมกับภาคี
เครือข่ายทั้ง
หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน 

1.เพื่อฝึกอบรม
ภาษาต่างประเทศ
เพื่อการสื่อสารดา้น
อาชีพการให้กับประ 
ชาชนในพ้ืนท่ี  
2.เพื่อให้ประชาชน
กลุ่มเป้ามายที่ผา่น
การอบรมตาม
โครงการ
ภาษาต่างประเทศ
เพื่อการสื่อสาร

1.ประชาชน
อ าเภอเชียงคาน 

รุ่นที่ 1 

รุ่นที่ 2 

 

 
 

 

 
20 คน 

20 คน 
 

อ าเภอ 

เชียงคาน 

ไตรมาส
ที่ 2-3 

แผนงาน ........... 
โครงการ............ 
งบ.....................  
รหัสงบประมาณ 
........................  
แหล่งของเงิน
.......................... 
จ านวน 48,000 

บาท 

(รุ่นท่ี 1 24,000 
บาท 
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สามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปประยุกต์ใช้
ในการประกอบ
อาชีพ และด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได ้

 

รุ่นที่ 2 24,000 
บาท) 

 
7) วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 
  แผนงาน : .................................................  โครงการ............................................. งบ......................... รหัส
งบประมาณ ........................................... แหล่งของเงิน ................................... จ านวน 48,000 บาท (สี่หมื่นแปดพัน
บาทถ้วน) เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ ดังนี้ 
  7.1 ค่าวิทยากร  3  คน/ชั่วโมงละ 200 บาท/จ านวน 6 ชั่วโมง / 5 วัน      เป็นเงิน   18,000  บาท 
  7.2 ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 5 มื้อ ๆ ละ 70 บาท/จ านวน  40 คน       เป็นเงิน   14,000  บาท 
  7.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 10 มื้อ ๆ ละ 25 บาท จ านวน 40 คน     เป็นเงิน   10,000  บาท 
  7.4 ค่าถ่ายเอกสารการอบรมพร้อมเข้าเล่ม จ านวน 40 เล่ม ๆ ละ 120 บาท  เป็นเงิน   4,800  บาท 
  7.5 ค่าป้ายโครงการ ขนาด 2x4 เมตร         เป็นเงิน   1,200  บาท 
               รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  48,000 บาท (สี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
                                                                          หมายเหตุ  ทุกรายการถัวเบลี่จ่ายตามท่ีจ่ายจริง 
 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) 

จั ด โ ค ร ง ก า ร กิ จ ก ร ร ม
ด า เนิ นการจั ดฝึ กอบรม
ภาษาต่างประเทศเพ่ือการ
สื่อสารด้านอาชีพการให้กับ
ประชาชนในพ้ืนที่ร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน 

- 24,000 บาท 24,000 บาท - 

9) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  9.1 เจ้าหน้าที่งาน 
  9.2 ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน 
  9.3 ครู กศน.ต าบล 
  9.4 ครู ศรช. 
 10) เครือข่าย 
  10.1 โรงเรียนในสังกัด สพม./สพป./สช. ในพื้นที่ 
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  10.2 ผู้น าชุมชน 
  10.3 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ในพื้นท่ี 
11) โครงการที่เกี่ยวข้อง 
 โครงการจัดการศึกษาต่อเนื่อง 
12. ผลลัพธ์ 
 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรมตามโครงการภาษาต่างประเทศเ พ่ือการสื่อสารอาชีพ   
มีความรู้ ในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ และด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้เป็นอย่างดี 
13) ตัวช้ีวัดผลส าเร็จโครงการ 
 13.1 ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output) 
 ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ ด้านภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ จ านวนทั้งสิ้น 40 คน 
 13.2 ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcome)  
  ร้อยละ 80 ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรมตามโครงการภาษาต่างประเทศ 
เพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ สร้างและเพ่ิมรายได้ให้กับ
ตนเอง ครอบครัว รวมถึงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของกลุ่มอาชีพ ชุมชน และสังคมโดยรวม และการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 
14) การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 13.1 สังเกตพฤติกรรมผู้เข้าร่วมการอบรม 
          13.2 แบบประเมินความพึงพอใจการอบรม 
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8.ตัวชี้วัดความส าเร็จ   
ครูอาสาฯ ครู กศน.ต าบล ครู ศรช. จ านวน   23  คน
สามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการเข้าอบรม
โครงการพัฒนาทักษะครู  กศน. ต้นแบบ  การสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ไปจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนและขยายผลให้กับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายต่างๆได้เป็น
อย่างดี 

 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเชียงคาน 
(จ าแนกตามโครงการรวม) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

1. หน่วยงาน         กศน.อ าเภอเชียงคาน 

 

7.เป้าหมาย 
 
ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จ านวน หนว่ย 
 ครูอาสาสมัครฯ, 
ครู กศน.ต าบล )ครู 
ศรช. 
 

2 
15 
6 
 

คน 
คน 
คน 
 

รวมทั้งสิ้น 23 คน 
 

 

2.สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ข้อที ่1.5 , 3.1 และ 3.7  นโยบายขยัเคลื่อน กศน. WOW  1.2  

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

 3. ชื่องาน/โครงการ โครงการพฒันาทักษะครู กศน.ต้นแบบการสอนภาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
 
4. วัตถุประสงค ์:เพื่อ 

4.1 เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะของการใช้

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและเพื่อการสอน  

โดยเน้นในเรื่องภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ด้านอาชีพ  ภาษาอังกฤษเพื่อสุขภาวะ  และ

ภาษาอังกฤษเพื่อการมีภาวะผู้น ารวมไปถึง

หลักไวยากรณ์ที่ส าคญัในการจดัการเรยีนรู้

ภาษาอังกฤษ 

4.2 เพื่อพัฒนาทักษะการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ  โดยการประยุกต์การใช้
สื่อโซเชียวมีเดียและสื่อเทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  เพื่อตอบสนอง
ความต้องของผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่มีความ
หลากหลาย                                                                                                                 
4.3  เพื่อส่งเสริมความครูผู้ เข้าอบรม  ให้
สามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไป
ขยายผลให้กับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายต่างๆ  
รวมถึงเพื่อนครูด้วยกัน 
 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ช่ือ-สกุล    
นางสาวรัติยาพร  จันทร์อ้วน 
นางสาววรัญวภิา  เพชรราช 
โทรศัพท์   042- 812580 
โทรสาร   042- 812603 
 

 

5. กิจกรรมหลัก 
พัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษของครูและบุคลากร 
 
   

 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
กศน.อ าเภอเชียงคาน 

6. งบประมาณ  - 
งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

- - - - - 
รวมทั้งสิ้น - - -  

 

 

กศน.-กผ-02/63 
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1.ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาทักษะครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

2. สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการด าเนินงาน ส านักงาน กศน.ประจ าปีงบประมาณ 2563 

   นโยบายและจุดเน้นการด าเนินงาน ส านักงาน กศน.ประจ าปีงบประมาณ 2563 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 

1.5 สร้างความรู้ ความเข้าใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒธรรมของประเทศเพ่ือนบ้าน ยอมรับและเคารพ

ในประเพณี วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ และชาวต่างชาติที่มีความหลากหลาย ในลักษณะพหุสังคมที่อยู่ร่วมกัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

3.1  พัฒนาครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมและการเรียนรู้   เป็นผู้เชื่อมโยงความรู้กับผู้เรียน

และผู้รับบริการ มีความเป็น “ครูมืออาชีพ” มีจิตบริการ มีความรอบรู้และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเป็น 

“ผู้อ านวยการการเรียนรู้” ที่สามารถบริหารจัดการความรู้ กิจกรรม และการรู้ที่ดี 

3) พัฒนาครู กศน.ต าบลให้สามรถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นเรื่องการพัฒนาทักษะ

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ทักษะภาษาต่างประเทศ ทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

5) พัฒนาบุคลากร กศน.ทุกระดับทุกประเภทให้มีทักษะความรู้เรื่องการสใช้ประโยชน์จากดิจิทัลและ

ภาษาต่างประเทศท่ีจ าปี 

 3.7 พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเพ่ือกรสื่อสารของประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม โดยเน้น

ทักษะภาษาเพ่ืออาชีพ ทั้งในภาคธุรกิจ การบริการ และการท่องเที่ยวรวมทั้งพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริม

การใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารและการพัฒนาอาชีพ 

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

1. พัฒนาครู กศน.และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการศึกษาและเรียนรู้ : Good Teacher 
 1.2 พัฒนาครู และบุคลากร 

(1) พัฒนาครู กศน.ต าบลเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้น เรื่อง
การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ทักษะภาษาต่างประเทศ ทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

(3) พัฒนาบุคลากร กศน.ทุกระดับทุกประเภทให้มีทักษะความรู้เรื่องการใช้ประโยชน์  จาก
ดิจิทัลและภาษาต่างประเทศท่ีจ าเป็น 
วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) 

Tourism and Sports ยะระดับแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์และบริการด้านการ
ท่องเที่ยว ส่งเสริมการตลาดและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว อนุรักษ์ฟ้ืนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวลเสริมสร้างการท่องเที่ยวชุมชน การ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ภูมิปัญญา การเกษตร และศิลปวัฒนธรรมไปสู่การสร้างมูลค่าด้านการท่องเที่ยวให้สามารถ
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สร้างและกระจายรายได้แก่ประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนออกก าลังกาย เล่นกีฬา เพ่ื อพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
พัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

Agriculture ส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน และทันสมัย โดยการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ใน
การยกระดับคุณภาพและผลผลิตทาการเกษตร การแปรรู้สินค้าภาคเกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน พัฒนาและเพ่ิม
แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร ผลักดันการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Young Smart Farmer/Samar Farmer สร้างความเข็ม
แข็งให้กับ สถาบันเกษตรกร สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรรวมทั้งมีเครือข่ายธุรกิจ มุ่นเน้นการส่งเสริมและการพัฒนาที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน ควบคู่ไปกับการน้อมน าปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการด าเนินชีวิต เพ่ือสร้างความมั่นคง และความปลอดภัยทางอาหารแก่ชาวเลย ชาว
ไทยและนานาประเทศ 

Investment and Trade เพ่ิมศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการค้า การบริการ 
และการผลิต การส่งเสริม SMEs/ Start up วิสาหกิจชุมชน สถาบันสหกรณ์ กลุ่มอาชีพต่างๆ อ านวยความสะดวก
ด้านการค้าและการลงทุน ส่งเสริมการค้าชายแดน การจ้างงานที่มีคุณค่า การพัฒนาสัมมาชีพ เศรษฐกิจฐานรากและ
ประชารัฐ OTOP ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริการภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน 

Loei for All  ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง ปรับปรุงและพัฒนาบริการ
ภาครัฐมุ่งสู่ความเป็นสากล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ การพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างความ
มั่นคง การลดความเหลื่อมล้ า ส่งเสริมคามเสมอภาคทางสังคมและความเท่าเทียมทางเพศ การขจัดความยากจน สร้าง
งาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ มุ่นเน้นการพัฒนาเด็กและเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการผู้ด้อยโอกาส และ “บ าบัด
ทุกข์ บ ารุงสุข” แก่ทุกกลุ่ม พัฒนาบ้านเมืองให้สะอาด แก้ไขปัญหายาเสพติด อ านวยความยุติธรรม สร้างความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ให้มีความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย เสริมสร้างวินัย
จราจร เป็นถิ่นฐานที่ปลอดภัยส าหรับอยู่อาศัย เพ่ือความสงบสุขอย่างยั่งยืน 

Education ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล ส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะวิชาชีพตลอดชีวิต 
จัดการเรียนรู้อย่างมีเป้าหมายเพ่ือส่วนรวม เน้นการน าความรู้ไปสู่การปฏิบัติ สามารถใช้ความรู้สร้างนวัตกรรม เป็น
พลเมืองที่ดีและพัฒนาทักษะชีวิตสู่งานอาชีพ ภายใต้การเตรียมคนในศตวรรษที่ 21 โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนตามแนวทางประชารัฐ 

 
3. หลักการและเหตุผล 
 กระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับผู้เรียนในบริบทของโลกยุคปัจจุบัน มีความท้าทาย  และ

แนวคิดใหม่ที่เกิดขึ้นในแวดวงวิชาการในสาขาทักษะการสื่อสาร ท าให้ผู้สอนต้องเข้าใจบริบทการเรียนรู้ของผู้เรียน  

บริบทของสังคมที่ส่งผลต่อการสร้างทักษะต่างๆ ซึ่งมีความส าคัญต่อการเรียนรู้ นอกจากนี้ ความเข้าใจในเรื่องการ

ออกแบบหลักสูตร  การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  รวมไปถึงการประเมินผลที่ส่งเสริมความ

เป็นเลิศทางการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน  ก็ช่วยพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ด้านภาษาและการสื่อสารได้เป็นอย่างดี 

 ปัญหาที่เกิดข้ึนในด้านการพัฒนาทักษะของครูผุ้สอนภาษาอังกฤษนั้น  คือ  หลักสูตรฝึกอบรมในปัจจุบันส่วน

ใหญ่เน้นการอบรมด้านการสร้างกิจกรรมการเรียนการสอนและฝึกฝนทักษะการสอน  ทั้งที่มุมมองทางการเรียนรู้
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ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในโลกปัจจุบันได้เปลี่ยนไปสู่การเรียนรู้  มิใช่การสอน  ดังนั้นผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม

จึงได้รับประสบการณ์เดิมๆ  และขาดความเข้าใจในบริบทของการเรียนรู้ทางด้านการพัฒนาทักษะของตนเองและ

ผู้เรียนของตน  ส านักงาน  กศน.จังหวัดเลย  ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาบุคลากร  กศน.  โดยเบพาะ      

บุคลลากรในสายการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ให้มีความสามารถในด้านทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร    

และความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เพ่ือให้

ผู้เรียนสามารถที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ  และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนากระบวนการ

เรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  ในการจัดกระบวนการเช่นนี้  

ส านักงาน  กศน.จังหวัดเลยจะเน้นที่การบูรณาครูผู้สอนกับบริบทของการเรียนผ่านสื่อการเรียนรู้สมัยใหม่  และมี

ความสามารถ   ในด้านการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารโดยการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 ด้วยเหตุนี้  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเชียงคาน  จึงได้จัดโครงการพัฒนา

ทักษะครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร โดยเน้นการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  ที่ต้องจัด

กระบวนการเรียนรู้โดยมีส่วนร่วมของผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่มีความหลากหลาย ซึ่งครูผู้สอนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนา

ทักษะครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  จะสามารถพัฒนาทักษะของการ จัดกระบวนการ

เรียนรู้แนวใหม่  ที่มีการประยุกต์การสื่อโซเชียวมีเดียและสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสาร  ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวนี้  ได้พัฒนาและออกแบบจากผู้เชี่ยวชาญทั้งชาวไทยและต่างประเทศจากหลากหลาย

สาขาการเรียนรู้ 
   

4.วัตถุประสงค ์

 4.1 เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะของการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและเพ่ือการสอน  โดยเน้นในเรื่อง

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ  ภาษาอังกฤษเพ่ือสุขภาวะ  และภาษาอังกฤษเพ่ือการมีภาวะผู้น ารวมไปถึง

หลักไวยากรณ์ท่ีส าคัญในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ให้เข้ากับผู้เข้ารับการอบรม 

4.2 เพ่ือพัฒนาทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  โดยการประยุกต์การใช้สื่อโซเชียวมีเดียและ
สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  เพ่ือตอบสนองความต้องของผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่มีความ
หลากหลาย                                                                                                                 

4.3  เพ่ือส่งเสริมความครูผู้เข้าอบรม  ให้สามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปขยายผลให้กับผู้เรียน
กลุ่มเป้าหมายต่างๆ  รวมถึงเพ่ือนครูด้วยกัน 
5.เป้าหมาย 
 5.1 เชิงปริมาณ 
       ครูอาสาฯ ครู กศน.ต าบล ครู ศรช. จ านวน  23  คน 
          5.2 เชิงคุณภาพ 
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  ครูอาสาฯ ครู กศน.ต าบล ครู ศรช. จ านวน   23  คนสามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้จาก
การเข้าอบรมโครงการพัฒนาทักษะครู กศน. ต้นแบบ  การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ไปจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนและขยายผลให้กับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ได้เป็นอย่างมีคุณภาพ 
6. วิธีด าเนินงาน 

กจิกรรมหลกั วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 
ระยะเวลา งบประมาณ 

พัฒนาความรู้
ความสามารถ 
ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษของ
ครูและบุคลากร 
 

3.1 เพื่อพัฒนาความรู้และ
ทักษะของการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
และเพื่อการสอน  โดยเน้น
ในเรื่องภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารด้านอาชีพ  
ภาษาอังกฤษเพื่อสุขภาวะ  
และภาษาอังกฤษเพื่อการมี
ภาวะผู้น ารวมไปถึงหลัก
ไวยากรณ์ที่ส าคัญในการ
จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
3.2 เพื่อพัฒนาทักษะการจัด
กระบวนการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ  โดยการ
ประยุกต์การใช้สื่อโซเชียว
มีเดียและสื่อเทคโนโลยีใน
การจัดการเรยีนรู้
ภาษาอังกฤษ        เพื่อ
ตอบสนองความต้องของ
ผู้เรยีนกลุ่มเป้าหมายที่มี
ความหลากหลาย                                                                                                                
3.3  เพื่อส่งเสริมความครผูู้
เข้าอบรม  ให้สามารถน า
ความรู้และประสบการณ์ที่
ได้ไปขยายผลให้กับผู้เรยีน
กลุ่มเป้าหมายต่างๆ  รวมถึง
เพื่อนครูด้วยกัน 

- อาสาสมัครฯ 
- ครู กศน.
ต าบล 
- ครู ศรช. 
  

23 คน กศน.อ าเภอ

เชียงคาน 
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7. วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 
 ..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
....  
7.1  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  จ านวนคน X  ราคาอาหารว่างและเครื่องดื่ม Xจ านวนมื้อ 
 7.2  ค่าอาหารกลางวัน  จ านวนคน  X  ราคาอาหารกลางวัน  X  จ านวนมื้อ 
 7.3  ค่าท่ีพัก   จ านวนคน  X  ราคาค่าที่พัก  X  จ านวนคืน 
 7.4  ค่าพาหนะ   …………………………………………………………………………… 
 7.5  ค่าเบี้ยเลี้ยง   ………………………………………………………………………… 
 7.6  ค่าวัสดุประกอบการประชุม …………………………………………………………………………… 
 7.7  ค่าจัดพิมพ์เอกสาร  …………………………………………………………………………… 
 7.8  ค่าสถานที ่   …………………………………………………………………………… 
  
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
ค รู  ก ศ น .  ต้ น แ บ บ      
การสอนภาษาอังกฤษ  
เพ่ือการสื่อสาร 

- - - - 

 
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 1.นางสาวรัตติยาพร  จันทร์อ้วน   คร ู
 2. นางสาววรัญวิภา  เพชรราช ครู กศน.ต าบล 
10.เครือข่าย 
 1.  โรงเรียนเชียงคาน 
  
11.โครงการที่เกี่ยวข้อง 
 -โครงการพัฒนาบุคลากร 
 
12.ผลลัพธ์  
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ครูอาสาฯ ครู กศน.ต าบล ครู ศรช. สามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการเข้าอบรม
โครงการพัฒนาทักษะครู กศน. ต้นแบบ  การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ไปจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนและขยายผลให้กับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายต่างๆได้เป็นอย่างด ี
 
13.ตัวชี้วัดผลส าเร็จโครงการ 

13.1.ตัวช้ีวัดผลผลิต(Output) 
       ครูอาสาฯ ครู กศน.ต าบล ครู ศรช.    จ านวน   14  คน 
12.2.ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcome) 
       ครูอาสาฯ ครู กศน.ต าบล ครู ศรช. จ านวน   14  คนสามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้

จากการเข้าอบรมโครงการพัฒนาทักษะครู กศน. ต้นแบบ  การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ไปจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนและขยายผลให้กับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายต่างๆได้เป็นอย่างดี 
 
14.การติดตามและประเมินผลโครงการ 

14.1 สังเกตพฤติกรรมผู้เข้าร่วมการอบรม 
14.2 แบบประเมินความพึงพอใจการอบรบ 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 กศน.-กผ.-02 กศน.-กผ.-02 
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8.ตัวชี้วดัความส าเร็จ  
1.จ านวนผู้ดูแลผู้สูงอาย ุ
2.ความเหมาะสมของหลักสูตรการพัฒนา 
3.ร้อยละผู้จบที่สามารถน าความรู้ไปใชห้รือ
พัฒนาคุณภาพ 
4.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับดี  ขึ้นไป 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเชียงคาน 
(จ าแนกตามโครงการรวม) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1. หน่วยงาน         กศน.อ าเภอเชียงคาน   จังหวดัเลย 

 

7.เป้าหมาย 
ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน หน่วย 

อสม./ประชาชน
ทั่วไป 

20 คน 

รวมทั้งสิ้น 20 คน 

 

 

2. สอดคล้อง ยุทธศาสตรข์้อที่ 3 ขอ้ 3.4  และ 3.8 นโยบายขัยเคลื่อน กศน. WOW  ข้อที่ 4  ขอ้ 4.3. วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย  (THAILOEI 4.0) H,L              
 
3. ชื่องาน/โครงการ ความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอาย ุระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข 

4. วัตถุประสงค ์:เพื่อ 

1. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้  ความเข้าใจ 

และทักษะในการช่วยเหลือดูแลผูสู้งอายุ   

2.  เพื่อสามารถน าความรูไ้ปใช้ และประกอบ

อาชีพเกี่ยวกับการดูแลผูสู้งอายุระยะยาว 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ชื่อ-สกุล นางวีลานุช  โสภานิตย ์
โทรศัพท์   042- 812580 
โทรสาร   042- 812603 
 

5. กิจกรรมหลัก 
1.จัดกระบวน การด าเนินงานร่วมกัน
ระหว่างหนว่ยงานที่เกีย่วขอ้ง 
2.ประชา สัมพันธโ์ครงการ 
3.คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายตามคุณสมบัติ
ที่ก าหนด 
4.ด าเนินการผลิตและฝึกอบรม
ภาคทฤษฎแีละภาคปฏิบัต ิ
5.ประเมินผลการฝึกอบรม 

9. พื้นที่ด าเนินการ 
กศน.อ าเภอเชียงคาน,  โรงพยาบาลเชียงคาน,    
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ทั้ง 8 ต าบล 

6. งบประมาณ  
งบอุดหนุน    
ผลผลิตที่  4  
ผลผลิตที่  5 
ค่าใช้จ่ายอื่น    25,700  บาท 
รวมทั้งสิ้น  …..25,700…บาท 
งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
งบรายจ่ายอื่น - 25,700.-   - - 

รวมทั้งสิ้น - 25,700.-   - - 

 

 

กศน.-กผ-02/63 

 
กศน-กผ-01/62 
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1.) ชื่อโครงการ   ความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและ 
                       กระทรวงสาธารณสุข 
2.) ความสอดคล้องกับนโยบาย      
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และจุดเน้นการด าเนินงาน ส านักงาน กศน.      
   ประจ าปีงบประมาณ 2563  นโยบายเร่งด่วนเพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  
 ข้อ 3  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  (3.4)  เสริมสร้างความ
ร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ( 3.8 )  เตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่เหมาะสมและมีคุณภาพ 
 การขับเคลื่อน  กศน. สู่  กศน. WOW  4. เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย : Good  
Partnerships   ข้อ  4.3  ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพ่ือการขยาย  และพัมนาการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มอย่างกว้างขวาง และมีคุณภาพ  อาทิ  กลุ่ม
ผู้สูงอายุ  กลุ่ม อสม. 
 วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : H,L 
 
3.) หลักการและเหตุผล 
  สภาพสังคมท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันของประเทศไทยล้วนมีโครงสร้างของประชากรที่ก าลังก้าวเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุทั้งสิ้น ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการส าเร็จของการวางแผนประชากร การวางแผนครอบครัว และการ
พัฒนาประเทศที่ประสบความส าเร็จ ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวว่า ประชากรที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป มีแนวโน้มจะเพ่ิมขึ้นจนถึงปี 2570    
คนไทย 1 ใน 4 จะเป็นประชากรผู้สูงอายุ และจะท าให้ประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ซึ่งใน
เรื่องดังกล่าวนี้ กระทรวงศึกษาได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการคุ้มครอง การส่งเสริม สนับสนุน
ผู้สูงอายุในด้านการบริการทางแพทย์ และการสาธารณสุข ด้านการศึกษาและข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
ต่อการด าเนินชีวิต ด้านการประกอบอาชีพหรือฝึกอาชีพที่เหมาะสม  
  ส านักงาน กศน. ได้รับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการ มีส่วนร่วมในการด าเนินงานและ
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยให้หน่วยงานสนับสนุน ส่งเสริม ให้สถานศึกษาจัดท ากิจกรรม/โครงการที่
เกี่ยวข้องเข้าในแผนปฏิบัติการประจ าปี พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
ส านักงาน กศน.จังหวัดเลย ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัด จึงสนับสนุน ส่งเสริม ให้สถานศึกษาจัดท าแผน 
กิจกรรม/โครงการ และจัดการศึกษาให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขั้น ในหลายรูปแบบ เช่น การส่งเสริมการ
เรียนรู้ การจัดการศึกษาในหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน การจัดการศึกษาต่อเนื่อง 
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นต้น โดยประสานภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ใน
การเผยแพร่องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้สูงอายุให้ได้รับความรู้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ซึ่งผู้ที่
เรียนจบหลักสูตร 70 ชั่วโมง สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว และชุมชน ที่ป่วยแต่ยัง
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สามารถช่วยตนเองได้ อาจจะสมัครเป็น อสม. ประจ าหมู่บ้าน หรือหากประสงค์จะประกอบอาชีพในสถาน
ประกอบการดูแลผู้สูงอายุ ก็สามารถเรียนเพิ่มเติมในหลักสูตร 420 ชั่วโมง ได้ 
 
4.) วัตถุประสงค์ 

4.1 เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้  ความเข้าใจ และทักษะในการช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ   

4.2  เพื่อสามารถน าความรู้ไปใช้ และประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 

5.) เป้าหมาย 
 5.1 เชิงปริมาณ 
 กลุ่มเป้าหมาย  อสม.และประชาชนอ าเภอเชียงคาน    จ านวน  20  คน 
 5.2 เชิงคุณภาพ 

กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาความรู้  ทักษะ ตามหลักสูตรและตระหนักในความส าคัญของผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ   เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ   สามารถน าความรู้ไปใช้ และประกอบอาชีพเกี่ยวกับการ
ดูแลผู้สูงอาย ุ
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6.)วิธีด าเนินการ 
กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้า 

หมาย 
พื้นที่

ด าเนินการ 
ระยะเวลา 

 
งบประมาณ

(บาท) 

1.จัดกระบวน 
การ
ด าเนินงาน
ร่วมกัน
ระหว่าง
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
2.ประชา 
สัมพันธ์
โครงการ 
3.คัดเลือก
กลุ่มเป้าหมาย
ตามคุณสมบัติ
ที่ก าหนด 
4.ด าเนินการ
ผลิตและ
ฝึกอบรม
ภาคทฤษฎี
และ
ภาคปฏิบัติ 
5.ประเมินผล
การฝึกอบรม 

1. เพ่ือให้

กลุ่มเป้าหมาย มี

ความรู้ความ

เข้าใจ และทักษะ

ในการช่วยเหลือ

ดูแลผู้สูงอายุ   

2.  เพื่อพัฒนา

ศักยภาพ

บุคลากรและ

ภาคีเครือข่ายที่

ท างานด้านการ

ดูแลสุขภาพ

ผู้สูงอายุระยะ

ยาว 

 

- อสม. หรือ
ประชาชน
อ าเภอเชียง
คาน 
 

20 คน - กศน.อ าเภอ
เชียงคาน 
-โรงพยาบาล
เชียงคาน 
-โรงพยาบาล
ส่งเสริม
สุขภาพ 
ทั้ง 8 ต าบล 
- บ้านผู้ป่วย
ติดเตียงและ
บ้านผู้สูงอายุ 

ไตรมาสที่ 
2 

25,700 

 

 
7.) วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 
 จากเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  แผนงาน : บูรณาการพัฒนา
ศักยภาพคนตามช่วงชีวิต  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตส าหรับผู้สูงอายุ  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตส าหรับ
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ผู้ สู งอายุ   งบรายจ่ าย อ่ืน   ค่ า ใช้ จ่ าย โครงการความร่ วมมือการผลิตผู้ ดูแลผู้ สู งอายุ  ระหว่ า ง 
กระทรวงศึกษาธิการ และ กระทรวงสาธารณสุขรหัสงบประมาณ  20002310397000001  แหล่ งที่มาของ
เงิน  6211500 เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้  

- ค่าตอบแทนวิทยากร 70 ชั่วโมง ๆละ 200 บาท จ านวน 1  คน    เป็นเงิน 14,000      บาท 
- ค่าบริหารจัดการและค่าวัสดุสิ้นเปลืองในการจัดอบรม       เป็นเงิน  11,700      บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    25,700      บาท 
                                                                 ( สองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน ) 

หมายเหตุ  ทุกรายการขออนุญาตเบลี่ยตามที่จ่ายจริง 
 

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 
-กิจกรรมการพัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร
ระยะสั้น 70 ชั่วโมง    

- 25,700 
 

- - 

รวม - 25,700 - - 
 
9.)ผู้รับผิดชอบโครงการ 

    - นางวีลานุช  โสภานิตย์   คร ูกศน.ต าบล 
10.) เครือข่าย 
  - สาธารสุขอ าเภอเชียงคาน 
 -  โรงพยาบาลเชียงคาน 
 -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลทุกต าบล 
 -  องค์การบริหารส่วนต าบลทุกแห่ง 
 -  ผู้น าชุมชน 
11.) โครงการที่เกี่ยวข้อง 

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

              กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ทักษะ  ตามหลักสูตรและตระหนักในความส าคัญของผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ   สามารถน าความรู้ไปใช้ และประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ 
 
13.) ดัชนีชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 
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 13.1 ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output) 
           กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ80 ได้พัฒนาตามหลักสูตรการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการ
ความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข   หลักสูตรระยะ
สั้น 70 ชั่วโมง  
 13.2 ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcome)  

 กลุ่มเป้าหมาย  ร้อยละ 80  มีความรู้ ทักษะ  ตามหลักสูตรและตระหนักในความส าคัญของ
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ   เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ   สามารถน าความรู้ไปใช้ และประกอบอาชีพเกี่ยวกับ
การดูแลผู้สูงอายุ 
14.) การติดตามและประเมินผลโครงการ 

14.1 แบบประเมินความพึงพอใจ 
14.2 แบบประเมิน/แบบทดสอบ 

 14.2 รายงานสรุปผลกิจกรรม/โครงการ 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กศน.-กผ.-02 
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8.ตัวชี้วัดความส าเร็จ   

1.ร้อยละ 80  ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถน า
ความรู้ไปใช้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนา
ทักษะชีวิต ให้สามารถดูแลตนเองทั้งสุขภาพกาย
และสุขภาพจิต และรูจ้ักใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
ได ้
2.ผู้สูงอายุสามารถน าความรูไ้ปใช้หรือพัฒนา
คุณภาพชีวิต และพัฒนาทักษะชีวิต สามารถดูแล
ตนเองทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต และรู้จักใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยี ดูแลตนเอง มีสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตทีด่ ี
3.ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเชียงคาน 
(จ าแนกตามโครงการรวม) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

1. หน่วยงาน         กศน.อ าเภอเชียงคาน 

 

7.เป้าหมาย 
ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน หน่วย 

ประชาชนทั่วไป 
 

120 คน 
 

รวมทั้งสิ้น 120 คน 

 

 

2.สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ : ข้อที่ 3.4 3.8      ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW : 4.3  

                  วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : T, A ,I ,L 

 
 
3. ชื่องาน/โครงการ โครงการการจัดและส่งเสรมิการจดัการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงพัฒนาการทางกาย   จิตและสมองของผู้สูงอาย ุ
 
 
4. วัตถุประสงค ์:เพื่อ 

   1)  เพ่ือจัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุเพ่ือ
เตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
(AgeingSociety)  
2) เพ่ือจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตส าหรับผู้สู งอายุภายใต้แนวคิด 
“Active Aging”การศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิต และพัฒนาทักษะชีวิต ให้
สามารถดูแลตนเองทั้งสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต และรู้จักใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยี 
3) เพ่ือสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ เปิดโอกาสให้มีการ
เผยแพร่ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ และให้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมด้านต่างๆ ในชุมชน 
เช่ น  ด้ านอาชี พ กี ฬา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ช่ือ-สกุล  
นางวีลานุช  โสภานิตย ์
นายอนุวัฒน์  แสงสิมมา  
โทรศัพท์   042- 812580 
โทรสาร   042- 812603 
 

 

5. กิจกรรมหลัก 

ฝึกอบรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับ
ผู้สูงอายุ จัดกระบวนการให้ผู้สูงอายุ
ในครอบครัวและชุมชนเพ่ือคง
พัฒนาการทางกาย จิต และสมองของ
ผู้สูงอายุ 
 
   

 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
กศน.ค าบลทั้ง 8 ต าบล 

6. งบประมาณ รายจ่ายอื่น จ านวน        -         บาท 
งบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

งบด าเนินงาน -- -- 12,000 -- 
รวมทั้งสิ้น -- -- 12,000 -- 

 

 

กศน.-กผ-02/63 
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1. ชื่อโครงการ  การจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงพัฒนาการทางกายจิต  
                     และสมองของผู้สูงอายุ 
 
2. สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น ปีงบประมาณ 2563 
           นโยบายเร่งด่วนเพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา  และ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ : ข้อ 3 การเตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่เหมาะสมและมี
คุณภาพ  
                     ข้อ 3.4  เสริมสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่าย 
                     ข้อ 3.8  เตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่เหมาะสมและมีคุณภาพ 
                     ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW : ข้อ 4.3 ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพ่ือการ
ขยาย  และพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มอย่าง
กว้างขวางและมีคุณภาพ อาทิ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม อสม. 
                   วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : T, A ,I ,L 
 
3. หลักการและเหตุผล 
                   ปัจจุบันประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และมีการคาดการณ์ว่าในปี 2568 ประเทศไทย 
จะก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนที่จะเกิดจากการเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุที่ต้องเผชิญคือความเจ็บป่วยและความบกพร่องในการท างานของร่างกายในทุกๆด้าน รวมถึงปัญหาที่
เกิดข้ึนกับสภาพจิตใจ ซึ่งจะก่อให้เกิดรายจ่ายมหาศาลของประเทศ ดังนั้นเพื่อป้องกันและรับมือแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องมีการวางแผนในการป้องกันการเจ็บป่วย การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและการเตรียม
ความพร้อมของผู้สูงวัยเพ่ือเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีศักยภาพและมีสุขภาวะที่ดี การดูแลและการรองรับสังคม
ผู้สูงอายุทีเ่หมาะสมกับสถานการณ์และทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ หากไม่มีการ
เตรียมการรองรับหรือการวางแผนที่ดี จะน ามาสู่การเกิดปัญหาหรือวิกฤติในการดูแลผู้สูงอายุ นอกจากนี้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ บบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มีทิศทางในการมุ่งเสริมการพัฒนา 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุ เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพ่ึงพา
ตนเองได้ และสามารถน าไปต่อยอดในเชิงธุรกิจเพ่ือน ารายได้เข้าสู่ประเทศ อีกทั้งแผนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ
ภาคเหนือและแนวทางการพัฒนาภาคเหนือตามแผนประเด็นการพัฒนาภาคเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจในช่วง
แผนฯ 12 (แนวทางพัฒนาภาคเหนือ) มีประเด็นส าคัญประการหนึ่งคือ การมุ่งเน้นพัฒนาระบบการดูแล
ผู้สูงอายุรองรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของภาคเหนือท่ีเร็วกว่าระดับประเทศ 10 ปี และ
สอดคล้องกับข้อเสนอของกระทรวงที่จะด าเนินการขับเคลื่อนแผนภาค ซึ่งแผนพัฒนาดังกล่าวจากทุกภาค
ส่วนต่างให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการดูแลและรองรับปัญหาที่จะเกิดข้ึนกับสังคมผู้สูงอายุในอนาคตอัน
ใกล้ 
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                 ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ พัฒนาการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทสร้างโอกาสทาง
การศึกษา แก่ประชาชนทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ และยุทธศาสตร์
การด าเนินงาน ของส านักงาน กศน. ปี พ.ศ.2563  นโยบายเร่งด่วนเพ่ือร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เพ่ือเตรียมความพร้อมการเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุที่เหมาะสมและมีคุณภาพภายใต้แนวคิด “ Active Aging ” เพ่ือพัฒนาทั้งสุขภาพกาย 
สุขภาพจิตเทคโนโลยี 
                 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเชียงคาน ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญ
ของการ จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตส าหรับผู้สูงอายุภายใต้แนวคิด “Active Aging”การศึกษาเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต  และพัฒนาทักษะชีวิต ให้สามารถดูแลตนเองท้ังสุขภาพกายและสุขภาพจิตและรู้จักการ
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี จึงได้จัดท าโครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพ่ือคง
พัฒนาการทางกายจิต  และสมองของผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น 
 
4. วัตถุประสงค์ 

1)  เพ่ือจัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุเพ่ือเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society)  
2)   เพ่ือจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตส าหรับผู้สูงอายุภายใต้แนวคิด “Active Aging”

การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาทักษะชีวิต ให้สามารถดูแลตนเองทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
และรู้จักใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 

3)  เพ่ือสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ เปิดโอกาสให้มีการเผยแพร่ภูมิปัญญาของ
ผู้สูงอายุ และให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านต่างๆ ในชุมชน เช่น ด้านอาชีพ กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
5. เป้าหมาย    
          5.1 เชิงปริมาณ  
                   1. ประชาชนทั่วไป  จ านวน  120  คน 

5.2 เชิงคุณภาพ 
  - ร้อยละ 80  ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถน าความรู้ไปใช้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
พัฒนาทักษะชีวิต ให้สามารถดูแลตนเองท้ังสุขภาพกายและสุขภาพจิต และรู้จักใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้ 
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6. วิธีด าเนินการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้า 
หมาย 

 
เป้าหมาย 

 

พื้นที่
ด าเนิน 
การ 

ระยะ 
เวลา 

งบ 
ประมาณ 

ฝึกอบรมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตส าหรับ
ผู้สูงอายุ 
ด าเนินกิจกรรม 
บรรยายและฝึกปฏิบัติ 
1. เตรียมตัวเข้าสู่ช่วง
วัยผู้สูงอายุได้อย่าง
เหมาะสม  
2. ตระหนักถึงคุณค่า
และศักดิ์ศรีของ
ผู้สูงอายุ  
3. เข้าใจชีวิตและ
ปรับตัวอยู่ในสังคม
อย่างมีความสุข  
4. ส่งเสริมสุขภาพ
ป้องกันการเจ็บป่วย 
และดูแลตนเอง
เบื้องต้น 
5. เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
จากสื่อต่าง ๆ  
6. เข้าถึงระบบ
คุ้มครองทางสังคมและ
หลักประกันคุณภาพ 

1) เพ่ือจัดกิจกรรมให้กับ
ผู้สูงอายุเพื่อเตรียมพร้อม
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ( 
Aging  Society )  
2) เพ่ือจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ส าหรับผู้สูงอายุภายใต้
แนวคิด “Active Aging”
การศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิต และพัฒนา
ทักษะชีวิต ให้สามารถ
ดูแลตนเองทั้งสุขภาพ
กายและสุขภาพจิต และ
รู้จักใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยี 
3 )  เพ่ือสร้างความ
ตระหนักถึงคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ เปิด
โอกาสให้มีการเผยแพร่ภูมิ
ปัญญาของผู้สูงอายุ และ
ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ด้านต่างๆ 
 ในชุมชน เช่น ด้านอาชีพ 
กีฬา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
   

ประชา 
ชนทั่วไป 

ประชาชน
ทั่วไป 
อ าเภอ 
เชียงคาน 

ห้องสมุด
ประชาชน
อ าเภอ 
เชียงคาน 
 
 
 
 
 

ไตรมาส
ที่ 3 
 
 
 

12,000.- 
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7. วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 
                  จากเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต  
รหัสงบประมาณ 2000239004000000 แหล่งของเงิน 6311200 เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้  

ที ่ รายการค่าใช้จ่าย 
จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ค่าอาหารกลางวัน  120 คน x 70 บาท x 1  มื้อ                            เป็นเงิน   8,400  
2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  120 คน x 20 บาท x 2 มื้อ                   เป็นเงิน   3,600  
                  รวม   ( หนึ่งหม่ืนสองพันบาทถ้วน-) 12,000  

หมายเหตุ.....ทุกรายการถั่วเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง 
 
8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
            9.1  นางวีลานุช  โสภานิตย์  คร ูกศน.ต าบล 
  9.2 นายอนุวัฒน์  แสงสิมมา  ครู กศน.ต าบล 
10. เครือข่าย 
  10.1  องคืการบริหารส่วนต าบลทุกต าบล 
  10.2  สาธารณสุขอ าเภอเชียงคาน 
                     10.3  โรงพยาบาลเชียงคาน  
                   10.4  ชมรมผู้สูงอายุ 
 

11. โครงการที่เกี่ยวข้อง 
  11.1 โครงการส่งเสริมการอ่านในบ้านหนังสือชุมชน 

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) 

ฝึกอบรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับผู้สูงอายุ 
จัดกระบวนการให้ผู้สูงอายุในครอบครัวและ
ชุมชนเพ่ือคงพัฒนาการทางกาย จิต และ
สมองของผู้สูงอายุ 

- - 12,000 - 
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  11.2 โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชน ประจ าปี 2563 
  11.3 โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและ  
กระทรวงสาธารณสุข 
 

12. ผลลัพธ์ (Outcome) 
           -  ร้อยละ 80  ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถน าความรู้ไปใช้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
พัฒนาทักษะชีวิต ให้สามารถดูแลตนเองทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต และรู้จักใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
ดูแลตนเอง มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
 
13. ดัชนีชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 
   13.1 ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 
                   - ร้อยละ 80  ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถน าความรู้ไปใช้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
พัฒนาทักษะชีวิต ให้สามารถดูแลตนเองทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต และรู้จักใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้ 
  - ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 
            13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)  
                  - ผู้สูงอายุสามารถน าความรู้ไปใช้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาทักษะชีวิต สามารถ
ดูแลตนเองทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต และรู้จักใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ดูแลตนเอง มีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี 
            

14. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
           14.1 แบบประเมินความพึงพอใจ 

          14.2 แบบสังเกตสภาพจริงของผู้สูงอายุหลังเข้าร่วมกิจกรรม 
                     14.3 รายงานสรุปผลกิจกรรม/โครงการ 
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8.ตัวช้ีวัดความส าเร็จ   

  1. ตัวชี้วดัผลผลิต  (Output) 
        ร้อยละ  80  ของผู้เข้ารับการอบรมเกิด
ความรู้เกี่ยวกับการท าธุรกิจและการค้าออนไลน์ มี
ทักษะเทคโนโลยีดิจิทลั การใช้ Social Media และ 
Application ต่างๆ   
   2. ตัวชี้วัดผลลัพธ์  (Outcome) 
    ผู้เข้ารับการอบรมมีการพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพของสินค้าและผลติภณัฑ์ มีช่องทางในการ
จ าหน่ายสินค้าให้กว้างขวางยิ่งข้ึนมีรายได้เพิม่ขึ้น 
 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเชียงคาน 
(จ าแนกตามโครงการรวม) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

       
 

1. หน่วยงาน         กศน.อ าเภอเชียงคาน 

 

7.เป้าหมาย 
ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน หน่วย 

ประชาชนทั่วไป 
 

240 คน 
 

รวมทั้งสิ้น 240 คน 

 

 

2.สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ : ที่  2 ข้อ 2.3 ที่ 3  ข้อ 3.6 ข้อที่ 1/นโยบายขัยเคลื่อน กศน. WOW  3  ข้อ 3.1 และ ข้อ  5 / 

                   วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : T 

 
 3. ชื่องาน/โครงการ โครงการบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล/สรา้งเครือข่ายดิจิทลัชุมชนระดับต าบล 
                        (ขยายผลการอบรมหลักสูตรการคา้ออนไลน์) 

 
 
 

4. วัตถุประสงค ์:เพื่อ 
1. เพื่อพัฒนากลุ่มเป้าหมายใหเ้กิดความรู้
เกี่ยวกับการท าธุรกิจและการค้าออนไลน์ และ
ทักษะเทคโนโลยีดิจิทลั การใช้ Social Media 
และ Application ต่างๆ  ได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
2.  เพื่อพัฒนาผลิตภณัฑ์ Bramd กศน. 
ยกระดับคุณภาพของสินค้าและผลิตภณัฑ์  
และประสานหาช่องทางในการจ าหน่ายสินค้า
ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 
 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ช่ือ-สกุล นายเอนก จันตะพรมมา 
           นางภาวิณี  สุวะศร ี
โทรศัพท์   042- 812580 
โทรสาร   042- 812603 
 
 

 

5. กิจกรรมหลัก 
1. พัฒนากลุ่มเป้าหมายให้เกิดความรู้เกี่ยวกับ
การท าธุรกิจและการค้าออนไลน์ และทักษะ
เทคโนโลยีดิจิทัล การใช้ Social Media และ 
Application ต่างๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.  พัฒนาผลิตภัณฑ์ Bramd กศน. ยกระดับ
คุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์  และ
ประสานหาช่องทางในการจ าหน่ายสินค้าให้
กว้างขวางยิ่งขึ้น 
3. ติดตามประเมินผลและรายงานผลการ
ด าเนินงาน 
 
 
   
 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
กศน.ต าบลทั้ง 8 ต าบล 

6. งบประมาณ รายจา่ยอ่ืน จ านวน   65,000              บาท 
งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

งบด าเนินงาน - 70,080 - - 

รวมทั้งสิ้น - 70,080  - - 

 

 

กศน.-กผ-02/63 
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1. ชื่อโครงการ  บูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล/สร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับต าบล 

(ขยายผลการอบรมหลักสูตรการค้าออนไลน์) 
 
2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และจุดเน้นการด าเนินงาน ส านักงาน กศน.  
      ยุทธศาสตร์ที ่2.ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  

ข้อ 2.3  พัฒนาและส่งเสริมประชาชนเพื่อต่อยอดการผลิตและจ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์
ออนไลน์ 

1) เร่งจัดตั้งศูนย์ให้ค าปรึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ Brand กศน. เพ่ือยกระดับคุณภาพ ของ
สินค้าและผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการที่ครบวงจร (การผลิต การตลาด การส่งออก และสร้างซ่องทาง 
จ าหน่าย) รวมทั้งส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการเผยแพร่และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 

2) พัฒนาและดัดเลือกสุดยอดสินค้าและผลิตภัณฑ์ กศน. ในแต่ละจังหวัด พร้อมทั้งประสาน 
ความร่วมมือกับสถานีบริการน ้ามันในการเป็นซ่องทางการจ าหน่ายสุดยอดสินค้าและผลิตภัณฑ์ กศน. ให้
กว้างขวางยิ่งขึ้น 
      ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

3.6 พัฒนาศักยภาพคนด้านทักษะและความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) 
         1)พัฒนาความรู้และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือพัฒนา 
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

                    2)ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือให้ประซาซนมีทักษะความเข้าใจและ 
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งสร้างรายได้ให้กับตนเองได้ 
       ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW :  

3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ : Good Activities 
3.1 พัฒนาการจัดการศึกษาออนไลน์ กศน. โดยให้มีการเรียนออนไลน์สายสามัญ การเรียนออนไลน์

เรื่องทักษะอาชีพ และการพัฒนาเว็บเพจการค้าออนไลน์ 
5. พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย : Good 

Innovation 
5.1 เร่งจัดตั้งศูนย์ให้ค าปรึกษา และพัฒนาผลิตภัณฑ์Brand กศน. เพ่ือยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ 

การบริหารจัดการการผลิต การส่งออก การตลาด และสร้างช่องทางการจ าหน่าย ตลอดจนส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการเผยแพร่และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 

5.2 พัฒนาสินค้า และผลิตภัณฑ์ กศน. พร้อมทั้งให้มีการคัดเลือกสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เป็นสุดยอด 
กศน.ของแต่ละจังหวัด เพ่ือส่งไปจัดจ าหน่ายยังสถานีจ าหน่ายน้ ามัน ซึ่งจะเป็นการสร้างช่องทางจ าหน่าย
สินค้าและผลิตภัณฑ์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 
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      วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : T 

Tourism and Sports ยะระดับแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์และบริการด้าน
การท่องเที่ยว ส่งเสริมการตลาดและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว อนุรักษ์ฟ้ืนฟูธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวลเสริมสร้างการ
ท่องเที่ยวชุมชน การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ภูมิปัญญา การเกษตร และศิลปวัฒนธรรมไปสู่การสร้างมูลค่า
ด้านการท่องเที่ยวให้สามารถสร้างและกระจายรายได้แก่ประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนออกก าลังกาย เล่น
กีฬา เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
 

3.  หลักการและเหตุผล  
 ตามที่รัฐบาลมีนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล เพ่ือให้เกิดการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนด้านนวัตกรรม การพัฒนาคน การให้บริการต่างๆ ของภาครัฐ รวมถึงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
การศึกษาสร้างสารสนเทศและองค์ความรู้ต่างๆ ให้เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของ 4 กระทรวงหลัก คือ 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงดิจิทัลเ พ่ือเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กระทรวงสาธารณสุข 
 ส านักงาน กศน. ในฐานะเป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน การจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งเป็นภาพรวมของการศึกษาตลอดชีวิต จึงเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้
ด าเนินงานในด้านของการสร้างเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชน เพ่ือสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งของชุมชน 
ในการรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสังคมดิจิทัล 
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเชียงคานในฐานะสถานศึกษาเล็งเห็น
ความส าคัญในการพัฒนาประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ให้มีความรู้และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล การใช้ Social 
Media และ Application ต่างๆ  ส าหรับชุมชนให้กับประชาชนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ Bramd กศน. ยกระดับคุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์  และประสานหาช่องทางในการจ าหน่าย
สินค้าให้กว้างขวางยิ่งขึ้น จงึได้จัดโครงการบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล/สร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับ
ต าบล (ขยายผลการอบรมหลักสูตรการค้าออนไลน์) 
 

4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนากลุ่มเป้าหมายให้เกิดความรู้เกี่ยวกับการท าธุรกิจและการค้าออนไลน์ และทักษะ
เทคโนโลยีดิจิทัล การใช้ Social Media และ Application ต่างๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.  เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ Bramd กศน. ยกระดับคุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์  และประสานหา
ช่องทางในการจ าหน่ายสินค้าให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 
  

5.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
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      ประชาชนในพื้นท่ีอ าเภอเชียงคานทั้ง  8 ต าบล  จ านวน    240  คน        
 เชิงคุณภาพ 
   ผู้เข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนากลุ่มเป้าหมายให้เกิดความรู้เกี่ยวกับการท าธุรกิจและการค้า
ออนไลน์ และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล การใช้ Social Media และ Application ต่างๆ  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ Bramd กศน. ยกระดับคุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์  รวมทั้งประสาน
หาช่องทางในการจ าหน่ายสินค้าให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 
6.วิธีการด าเนินงาน 
 
กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่ม 

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

(คน) 
พื้นที่

ด าเนินการ 
ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ
(บาท) 

1. พัฒนา
กลุ่มเป้าหมายให้
เกิดความรู้
เกี่ยวกับการท า
ธุรกิจและการค้า
ออนไลน์ และ
ทักษะเทคโนโลยี
ดิจิทัล การใช้ 
Social Media 
และ Application 
ต่างๆ  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2.  พัฒนา
ผลิตภณัฑ์ Bramd 
กศน. ยกระดับ
คุณภาพของสินค้า
และผลิตภัณฑ์  
และประสานหา
ช่องทางในการ
จ าหน่ายสินค้าให้
กว้างขวางยิ่งข้ึน 
3. ติดตาม
ประเมินผลและ
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

1. เพ่ือพัฒนา
กลุ่มเป้าหมายให้
เกิดความรู้เกี่ยวกับ
การท าธุรกิจและ
การค้าออนไลน์ 
และทักษะ
เทคโนโลยีดิจิทัล 
การใช้ Social 
Media และ 
Application 
ต่างๆ  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2.  เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ Bramd 
กศน. ยกระดับ
คุณภาพของสินค้า
และผลิตภัณฑ์  
และประสานหา
ช่องทางในการ
จ าหน่ายสินค้าให้
กว้างขวางยิ่งขึ้น 

ประชาชน
ในพ้ืนที่
อ าเภอเชียง
คานทั้ง  6 
ต าบล  
 
 

144 คน 
(จ านวน 
2 รุ่น) 

กศน.ต าบลทั้ง 
8  ต าบล 

ไตรมาสที่2 
 
 
 
 

70,080 
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7. งบประมาณ                                                                                                                        
  ใช้งบประมาณ แผนงาน : บูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล    โครงการ พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล           
ประเภทงบรายจ่ายอ่ืน ค่าใช้จ่ายในการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชน รหัสงบประมาณ 2000224044700027          
แหล่งของเงิน 6211500  รวมเป็นเงิน 70,080 บาท  (เจ็ดหมื่นแปดสิบบาทถ้วน)  
 
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. พัฒนากลุ่มเป้าหมายให้เกิดความรู้
เกี่ยวกับการท าธุรกิจและการค้าออนไลน์ 
และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล การใช้ Social 
Media และ Application ต่างๆ  ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
2.  พัฒนาผลิตภัณฑ์ Bramd กศน. 
ยกระดับคุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์  
และประสานหาช่องทางในการจ าหน่าย
สินค้าให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 
3. ติดตามประเมินผลและรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

- 
 

70,080 - - 

 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

9.1 นายเอนก  จันตะพรมมา ครู กศน.ต าบล 
 9.2 นางภาวิณี  สุวะศรี   ครู กศน.ต าบล 
10. เครือข่าย   
 10.1  องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
 10.2  ผู้น าชุมชน/อาสาสมัคร 
 10.3  บริษัท ทีโอที จ ากัด มหาชน 
 
11. โครงการที่เกี่ยวข้อง   
 11.1  โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  
 11.2  โครงการการศึกษาต่อเนื่อง 
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12.  ผลลัพธ์ (Outcome) 
 ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้เกี่ยวกับการท าธุรกิจและการค้าออนไลน์ มีทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล การ
ใช้ Social Media และ Application ต่างๆ  มีการพัฒนาและยกระดับคุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์ มี
ช่องทางในการจ าหน่ายสินค้าให้กว้างขวางยิ่งขึ้น  มีรายได้เพ่ิมข้ึน   
13.  ดัชนีชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 

13.1 ตัวชี้วัดผลผลิต  (Output) 
ร้อยละ  80  ของผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้เกี่ยวกับการท าธุรกิจและการค้าออนไลน์ มีทักษะ

เทคโนโลยีดิจิทัล การใช้ Social Media และ Application ต่างๆ   
13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์  (Outcome) 
ผู้เข้ารับการอบรมมีการพัฒนาและยกระดับคุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์ มีช่องทางในการ

จ าหน่ายสินค้าให้กว้างขวางยิ่งขึ้น  มีรายได้เพ่ิมข้ึน 
14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 1. แบบประเมินความพึงพอใจ 
 2. แบบติดตามผลผู้เข้าอบรม 
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8.ตัวชี้วัดความส าเร็จ   

     1.จ านวนประชาชนไดร้ับการอบรมตาม
หลักสตูร Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer 
2. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการ
อบรมตามหลักสูตร Smart ONIE เพือ่สร้าง Smart 
Farmerมีความรู้ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิตได้ 
    3. ร้อยละของครู กศน. ที่สามารถจัดกระบวนการ
เรียนรู้ตามหลักสูตร Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart 
Farmerได้อย่างสอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน 
 
    4.ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเชียงคาน 
(จ าแนกตามโครงการรวม) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

       
 
 
1.ชื่อโครงการ  :  โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer  

1. หน่วยงาน         กศน.อ าเภอเชียงคาน 

 

7.เป้าหมาย 

ประเภท
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน  หน่วย 

ประชาชนท่ัวไป
ในอ าเภอเชียง
คาน 
 

40  คน 
 

รวมทั้งสิ้น 40  คน 
 

 

2.สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ : ข้อที่ 1.1 ,2.3 ,3.4 และ 3.6    ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW : 3.3, 4.1 ,4.2 และ 5.3  
                  วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : T, A ,L 
 
 3. ชื่องาน/โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer 

 
 
 

4. วัตถุประสงค์ :เพื่อ 
       1.เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมในการจดั
กระบวนการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมที่เหมาะ
กับบริบทของพื้นที่และความต้องการของ
ชุมชน 

      2.เพื่อให้ความรู้การเพิม่มูลคา่สินค้าทาง
การเกษตรและสรา้งช่องทางการจ าหน่าย
สินค้าผา่นช่องทางต่างๆ โดยตระหนักถึง
คุณภาพของผลผลิตความปลอดภยัต่อระบบ
นิเวศน์ ชุมชน และผู้บริโภค 
 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ช่ือ-สกุล    
นายเอนก จันตะพรมมา 
นางภาวิณี  สุวะศร ี
โทรศัพท์   042- 812580 
โทรสาร   042- 812603 
 

 

5. กิจกรรมหลัก 
1) ส่งเสริมให้ครูมีทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมในการจดั
กระบวนการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมที่
เหมาะกับบริบทของพื้นที่และความต้องการ
ของชุมชน 
2) จัดให้ประชาชนไดร้ับการอบรมตาม
หลักสตูร Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart 
Farmer 
   
 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
กศน.ต าบลทั้ง 8 ต าบล 

6. งบประมาณ รายจา่ยอ่ืน จ านวน     48,000  บาท 
งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

งบด าเนินงาน -- -- 48,000 -- 

รวมทั้งสิ้น -- -- 48,000 -- 

 

 

กศน.-กผ-02/63 
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2. สอดคล้องนโยบายและจุดเน้นการด าเนินงานส านักงาน กศน.ประจ าปีงบประมาณ 2563 
    ยุทธศาสตร์ :  

ข้อที่ 1.1 พัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ เกี่ยวกับน้อมน่าและ 
เผยแพร่ศาสตร์พระราซา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทางพระราชด าริต่าง ๆ 

ข้อที่ 2.3 พัฒนาและส่งเสริมประชาชนเพื่อต่อยอดการผลิตและจ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์
ออนไลน์ 

          ข้อที่ 3.4 เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ประสาน ส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย ใน
การจัดการศึกษาและการเรียนรู้ให้กับ ประซาซนอย่างมีคุณภาพ  
          ข้อที ่3.6 พัฒนาศักยภาพคนด้านทักษะและความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) 
ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW : 

 ข้อที ่3.3  เร่งปรับหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพ กศน. ให้เป็นอาชีพในพ้ืนที่ปกติให้พัฒนาอาชีพ
ที่เน้นการต่อยอดศักยภาพและบริบทตามบริบทของพ้ืนที่  

ข้อที ่   4.1 เร่งจัดท าท าเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละต าบล เพ่ือใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ในการสร้างการเรียนรู้จากองค์ความรู้ในตัวบุคคลให้เกิดการถ่ายทอดภูมิปัญญา สร้างคุณค่าทางวัฒนธรรม
อย่างยั่งยืน 

          ข้อที่   4.2 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การจัดการเรียนรู้ชุมชน 
วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : 

 T- Tourism and Sports ยกระดับแหล่งท่องเที่ยว  โดยเสริมสร้างการท่องเที่ยวชุมชน การ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ภูมิปัญญา การเกษตร และศิลปวัฒนธรรมไปสู่การสร้างมูลค่าด้านการท่องเที่ยว เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต  

A -Aqriculture ส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน และความทันสมัย โดยการน าเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาใช้ในการยกระดับคุณภาพและผลผลิตทาการเกษตร  

L-Loei for All  ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างงาน สร้าง
อาชีพ สร้างรายได้  
3. หลักการเหตุผล 
 ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกร โดยชี้น าเกษตรกรไทยต้องเป็น “Smart Farmer” คือ 
ต้องน าความรู้ หลักวิชาการ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เข้ามาช่วยในการท าเกษตรโดยต้องท าให้น้อยลง ได้
ผลผลิตมากขึ้น ใช้พื้นที่ให้น้อยลง ใช้น้ าให้น้อยลง ผลผลิตเพ่ิมข้ึน  รวมไปถึงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อต่อ
ยอดการผลิตและจ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรออนไลน์ 
 ส านักงาน กศน. จึงได้จัดท าโครงการ Smart ONIE เพ่ือสร้าง Smart Farmer เพ่ือส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมที่เหมาะกับบริบทของพ้ืนที่
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และความต้องการของชุมชนรวมทั้งการเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตรและสร้างช่องทางการจ าหน่ายสินค้า
ผ่านช่องทางต่างๆ โดยตระหนักถึงคุณภาพของผลผลิตความปลอดภัยต่อระบบนิเวศน์ ชุมชน และผู้บริโภค 
ทั้งนี้ศูนย์การศึกษาศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเชียงคาน เป็นสถานศึกษาในสังกัด ส า
งาน กศน.จึงได้ตอบสนองต่อนโยบายดังกล่าว ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ตาม
โครงการ Smart ONIE เพ่ือสร้าง Smart Farmer จึงได้ด าเนินการโครงการนี้ขึ้น  
 
4. วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ือส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้าน
เกษตรกรรมที่เหมาะกับบริบทของพ้ืนที่และความต้องการของชุมชน 

2.เพื่อให้ความรู้การเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตรและสร้างช่องทางการจ าหน่ายสินค้าผ่านช่องทาง
ต่างๆ โดยตระหนักถึงคุณภาพของผลผลิตความปลอดภัยต่อระบบนิเวศน์ ชุมชน และผู้บริโภค 
 

5. กลุ่มเป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  -ประชาชนในพื้นท่ีอ าเภอเชียงคาน  จ านวน   40  คน  

เชิงคุณภาพ 
   ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้าน
เกษตรกรรมที่เหมาะกับบริบทของพ้ืนที่และความต้องการของชุมชนรวมทั้งการเพ่ิมมูลค่ าสินค้าทาง
การเกษตรและสร้างช่องทางการจ าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางต่างๆ  โดยตระหนักถึงคุณภาพของผลผลิตความ
ปลอดภัยต่อระบบนิเวศน์ ชุมชน และผู้บริโภค 
 
6.วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
เป้าหมาย 

 
พื้นที่

ด าเนินการ 
ระยะเวลา 

งบ 
ประมาณ 

1) ส่งเสริมให้ครูมีทักษะ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรม
ในการจัดกระบวนการ
เรียนรูด้้านเกษตรกรรมที่
เหมาะกับบริบทของพื้นที่
และความต้องการของ
ชุมชน 
2) จัดให้ประชาชนไดร้ับ
การอบรมตามหลักสตูร 

1.เพื่อส่งเสรมิการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมในการ
จัดกระบวนการเรียนรูด้้าน
เกษตรกรรมที่เหมาะกับบริบท
ของพื้นที่และความต้องการของ
ชุมชน2.เพื่อให้ความรู้การเพิ่ม
มูลค่าสินค้าทางการเกษตรและ
สร้างช่องทางการจ าหน่ายสินค้า
ผ่านช่องทางต่างๆ โดยตระหนัก
ถึงคุณภาพของผลผลติความ

ประชาชน
ทั่วไปในเขต
พื้นที่อ าเภอ
เชียงคาน 
 
 
 
 
 

40 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ าเภอ 
เชียงคาน 

ไตรมาสที่ 3 48,000 บาท 
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Smart ONIE เพื่อสร้าง 
Smart Farmer 

ปลอดภัย 
ต่อระบบนิเวศน์ ชุมชน และ
ผู้บริโภค 

 
7.วงเงินงบประมาณท้ังโครงการ 
 ใช้งบประมาณแผนงาน : บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร โครงการ Smart ONIE 
เพ่ือสร้าง Smart Farmer งบรายจ่ายอ่ืน ค่าใช้จ่ายโครงการ Smart ONIE เพ่ือสร้าง Smart Farmer   รหัส 
งบประมาณ  2000217053700001  จ านวนเงินทั้งสิ้น  48,000  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 

ด าเนินการตาม
โครงการ 
จัดให้ประชาชน
ได้รับการอบรมตาม
หลักสูตร Smart 
ONIE เพ่ือสร้าง 
Smart Farmer 

- 
 

- 48,000 - 

 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 - นายเอนก จันตะพรมมา  ครู กศน.ต าบล 
          - นางภาวิณี  สุวะศรี  ครู กศน.ต าบล 
10. เครือข่าย/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 1. ผู้น าชุมชน  
 2.ส านักงานเกษตรอ าเภอเชียงคาน 
 3.ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเชียงคาน 
11. โครงการ/กิจกรรมที่เก่ียวข้อง 
 1.โครงการพัฒนาสังคมและชุมชน 
 2.โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ 
ตามศาสตร์พระราชา  
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12.  ผลลัพธ์  
 กลุ่มเป้าหมาย ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรม
ที่เหมาะกับบริบทของพ้ืนที่และความต้องการของชุมชนรวมทั้งการเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตรและสร้าง
ช่องทางการจ าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางต่างๆ โดยตระหนักถึงคุณภาพของผลผลิตความปลอดภัยต่อระบบ
นิเวศน์ ชุมชน และผู้บริโภค 
13. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
     ตัวช้ีวัดผลผลิต  
  ร้อยละ 80 ผู้เข้าร่วมโครงการมีผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
          ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ ในระดับดี ขึ้นไป 
     ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 
         ร้อยละ 80 ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตร Smart ONIE เพ่ือสร้าง  
Smart Farmer  น าความรู้ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้   
 
14. การประเมินผลโครงการ 
 -แบบประเมินความพึงพอใจโดยใช้แบบมาตรวัดประมาณค่า 
 -แบบติดตามผู้จบหลักสูตร 
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งาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ  ส านักงาน  กศน.จังหวัดเลย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
ที ่ ชื่องาน/

โครงการ 
วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวช้ีวัด 

1 การจัดการ
ศึกษา
ส าหรับผู้ไม่
รู้หนังสือ 

จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมอัตราการรู้หนังสือให้
คนไทยสามารถอ่านออกเขียนได้ โดยใช้
หลักสูตรการรู้หนังสือไทย พุทธศักราช 
2557 ของส านักงาน กศน. และสื่อที่
เหมาะสมกับสภาพและพ้ืนที่ของ
กลุ่มเป้าหมาย   

1)จัดการจัดการศึกษาส าหรับผู้
ไม่รู้หนังสือ  
2) การติดตามประเมินผล 
3) การสรุป รายงานผลการ
ด าเนินงาน 
 

1. จ านวนผู้เรียน
เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ 
2.ร้อยละของ
ผู้เรียนที่เข้ารับ
การศึกษา 
3.ร้อยละของ
ผู้เรียนที่จบ
หลักสูตร 
4. ความเหมาะสม
ของสถานที่/สื่อ/สิ่ง
อ านวยความ
สะดวก 
5.ร้อยละของ
ผู้เรียนที่สามารถน า
ความรู้ไปใช้ใน
การศึกษาต่อหรือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
6.ความพึงพอใจที่
อยู่ในระดับ ดี ขึ้น
ไป 
 

 

 

 

กศน.-กผ.-02 กศน.-กผ.-02 กศน.-กผ.-02 กศน.-กผ.-02 
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ที ่ ชื่องาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรม
หลัก) 

ตัวช้ีวัด 

2 การจัดการ
ศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 
2551 (ปรับปรุง 
พ.ศ. 2559) 

1)สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบตั้งแต่
ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย
ด าเนินการให้ผู้เรียนได้รับการสนับสนุนค่า
จัดซื้อต าราเรียน ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน และค่าเล่าเรียนอย่างทั่วถึงและเพียงพอ
เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับการศึกษาที่มีคุณภาพ
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
2) จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้ด้อย พลาด และ
ขาดโอกาสทางการศึกษา ทั้งระบบการ
ให้บริการ ระบบการเรียนการสอน ระบบการ
วัดและประเมินผลการเรียน ผ่านการเรียนแบบ
เรียนรู้ด้วยตนเอง การพบกลุ่ม และการเรียน
แบบชั้นเรียน  
3) จัดให้มีการประเมนิเพื่อเทียบระดับการศึกษา 
และการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ที่มี
ความโปรง่ใส ยุตธิรรม ตรวจสอบได้ มีมาตรฐาน
ตามที่ก าหนด และสามารถตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อยา่งมี
ประสทิธิภาพ 
4) ส่งเสริมให้ผู้เรียนต้องเรียนรู้และปฏิบัติ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อด าเนิน
กิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคี ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง และส่งเสริม
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เช่น กิจกรรม
ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด กิจกรรมจิต
อาสา การจัดตั้งชมรม/ชุมนุม และเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนน ากิจกรรมการบ าเพ็ญประโยชน์อื่นๆ
นอกหลักสูตร มาใช้เพิ่มชั่วโมงกิจกรรมให้
ผู้เรียนจบตามหลักสูตรได้ 

1)การจัดการศึกษา
นอกระบบระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พ.ศ.2551  
(ปรับปรุง พ.ศ.2559) 
2) พัฒนากศน.ต าบล 
ให้เป็น กศน.ต าบล 5 
ดี  พรีเมี่ยม 
3) จัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนที่เป็นกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ทันสมัย 
4) การติดตาม
ประเมินผล 
5) การสรุป รายงาน
ผลการด าเนินงาน 
 

1. จ านวนผู้เรียนเป็นไป
ตามเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ 
2.ร้อยละของผู้เรียนที่
เข้ารับการศึกษา 
3.ร้อยละของผู้เรียนที่
จบหลักสูตร 
4. ความเหมาะสมของ
สถานที่/สื่อ/สิ่งอ านวย
ความสะดวก 
5.ร้อยละของผู้เรียนที่
สามารถน าความรู้ไปใช้
ในการศึกษาต่อหรือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
6.ความพึงพอใจที่อยู่ใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 
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ที ่ ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรม
หลัก) 

ตัวช้ีวัด 

3 การจัดการเทียบ
ระดับการศึกษา 

1)สนับสนุนการจัดการศึกษานอก
ระบบตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานโดยด าเนินการให้ผู้เรียน
ได้รับการสนับสนุนค่าจัดซื้อต ารา
เรียน ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน และค่าเล่าเรียนอย่างทั่วถึง
และเพียงพอเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการ
รับการศึกษาที่มีคุณภาพโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย 
2) จัดให้มีการประเมินเพ่ือเทียบ
ระดับการศึกษา และการเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์ท่ีมีความ
โปร่งใส ยุตธิรรม ตรวจสอบได้ มี
มาตรฐานตามที่ก าหนด และสามารถ
ตอบสนองความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1) จัดการจัดการ
เทียบระดับ
การศึกษา 
2) การติดตาม
ประเมินผล 
3) การสรุป 
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 
 

1. จ านวนผู้เรียนเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
2.ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ารับ
การศึกษา 
3.ร้อยละของผู้เรียนที่จบ
หลักสูตร 
4. ความเหมาะสมของสถานที่/
สื่อ/สิ่งอ านวยความสะดวก 
5.ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถ
น าความรู้ไปใช้ในการศึกษาต่อ
หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
6.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี 
ขึ้นไป 

4 การจัดการศึกษา
เพ่ือพัฒนาเพ่ือ
พัฒนาทักษะชีวิต 

จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต
ให้กับทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยจัด
กิจกรรมการศึกษาในรูปแบบต่างๆ 
อาทิ ค่ายพัฒนาทักษะชีวิต  การ
จัดตั้งชมรม/ชุมนุม การส่งเสริม
ความสามารถพิเศษต่างๆ ที่มุ่งเน้น
ให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมีความรู้
ความสามารถในการบริหารจัดการ
ชีวิตของตนเองให้อยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข มีคุณธรรม
จริยธรรม รวมทั้งสามารถใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง 
ครอบครัว และชุมชน 

1) การจัดการ
ศึกษาเพ่ือพัฒนา
ทักษะชีวิต 
2)  การติดตาม
ประเมินผล 
3) การสรุป 
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 
 

1. จ านวนผู้เรียนเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
2.ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ารับ
การศึกษา 
3.ร้อยละของผู้เรียนที่จบ
หลักสูตร 
4. ความเหมาะสมของสถานที่/
สื่อ/สิ่งอ านวยความสะดวก 
5.ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถ
น าความรู้ไปใช้หรือพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
6.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี 
ขึ้นไป 
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ที ่ ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวช้ีวัด 
5 การจัดการศึกษา

เพ่ือพัฒนาสังคม
และชุมชน 

1)  จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและ
ชุมชน โดยใช้หลักสูตรและการจัด
กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการใน
รูปแบบของการฝึกอบรม  การเรียน
ทางไกล การประชุม สัมมนา การจัด
เวที แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้   การจั ด
กิจกรรมจิตอาสา การสร้างชุมชนนัก
ปฏิบัติ และรูปแบบอ่ืนๆ ที่เหมาะสม
กับกลุ่มเป้าหมาย และบริบทของ
ชุมชนแต่ละพ้ืนที่ โดยเน้นการด าเนิน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ก า ร ส ร้ า ง จิ ต ส า นึ ก ค ว า ม เ ป็ น
ประชาธิปไตย ความเป็นพลเมืองดี 
การบ าเพ็ญประโยชน์ การอนุรักษ์
พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
2) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้าง
จิตส านึกและวินัยในชุมชน เช่น การ
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใน
ชุมชน การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน 
การจัดกิจกรรมจิตอาสาศูนย์เรียนรู้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
เกษตรทฤษฎีใหม่ประจ าต าบล 
3) พัฒนาชุมชนต้นแบบตามโครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืนทุกระดับ (จังหวัด 
อ าเภอ ต าบล)เพ่ือพัฒนายกระดับ
ชุมชนต้นแบบสู่ความยั่งยืน 
 

1)  การจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาสังคมและชุมชน 
2) จัดกิจกรรมเพ่ือเรียนรู้
เรื่องการจัดการขยะมูล
ฝอยภาคครัวเรือน 
3) จัดกิจกรรมพัฒนา
ชุมชนต้นแบบหมู่บ้าน
ไทยนิยมยั่งยืน 
4) การติดตาม
ประเมินผล 
5) การสรุป รายงานผล
การด าเนินงาน 
 

1. จ านวนผู้เรียนเป็นไป
ตามเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ 
2.ร้อยละของผู้เรียนที่
เข้ารับการศึกษา 
3.ร้อยละของผู้เรียนที่
จบหลักสูตร 
4. ความเหมาะสมของ
สถานที่/สื่อ/สิ่งอ านวย
ความสะดวก 
5.ร้อยละของผู้เรียนที่
สามารถน าความรู้ไปใช้
ห รื อ พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
6.ความพึงพอใจที่อยู่ใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 
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ที ่ ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวช้ีวัด 
6 การจัดการศึกษา

การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 จัดการศึกษาการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้
หลักสูตรและการจัดกระบวนการ
เรียนรู้แบบบูรณาการในรูปแบบของ
การฝึกอบรม  การเรียนทางไกล การ
ประชุม สัมมนา การจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  การจัดกิจกรรมจิตอาสา การ
สร้างชุมชนนักปฏิบัติ  และรูปแบบ
อ่ืนๆ ที่ เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 
และบริบทของชุมชนแต่ละพ้ืนที่ โดย
เน้นการด าเนินตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง การสร้างจิตส านึก
ความเป็นประชาธิปไตย ความเป็น
พลเมืองดี การบ าเพ็ญประโยชน์ การ
อนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1) การจัดการศึกษาการ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
2) การติดตาม
ประเมินผล 
3) การสรุป รายงานผล
การด าเนินงาน 
 

1. จ านวนผู้เรียนเป็นไป
ตามเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ 
2.ร้อยละของผู้เรียนที่
เข้ารับการศึกษา 
3.ร้อยละของผู้เรียนที่
จบหลักสูตร 
4. ความเหมาะสมของ
สถานที่/สื่อ/สิ่งอ านวย
ความสะดวก 
5.ร้อยละของผู้เรียนที่
สามารถน าความรู้ไปใช้
ห รื อ พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
6.ความพึงพอใจที่อยู่ใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 
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ที ่ ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวช้ีวัด 
7 การศึกษาตาม

อัธยาศัย 
1) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ใน
ระดับต าบล เพ่ือการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
และจัดกิจกรรมเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ใน
ชุมชนได้อย่างทั่วถึง 
2) ก าหนดให้การอ่านเป็นวาระจังหวัด 
3) จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝัง
นิสัยรักการอ่านเพ่ิม ขยายกิจกรรมส่งเสริม
การอ่านเชิงรุกในชุมชน และพัฒนา
ความสามารถในการอ่านและศักยภาพการ
เรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
4) ส่งเสริมให้มีการสร้างบรรยากาศ และ
สิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการอ่านให้เกิดขึ้นใน
สังคมไทยโดยสนับสนุนการพัฒนาแหล่งการ
เรียนรู้ให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางและทั่วถึง 
เช่น พัฒนาห้องสมุดประชาชนทุกแห่งให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน การใช้
ระบบเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้และการพัฒนา
ระบบหนังสือผ่าน QR Code ส่งเสริมและ
สนับสนุนอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน การ
สร้างเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน จัดหน่วย
บริการเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์เพ่ือส่งเสริม
การอ่านและการเรียนรู้ที่หลากหลายออก
ให้บริการประชาชนในพ้ืนที่ต่างๆ อย่าง
ทั่วถึง สม่ าเสมอ รวมทั้งเสริมสร้างความ
พร้อมในด้านสื่ออุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุนการ
อ่าน และการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการ
อ่านอย่างหลากหลาย 
5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายร่วมจัด
สนับสนุนการอ่าน เช่น ในโรงงาน สถาน
ประกอบการ โรงพยาบาล  
 

1) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
กศน.ต าบล และร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายเพ่ือ
เสริมสร้างวัฒนธรรม
ส่งเสริมการอ่าน 
2) กิจกรรมส่งเสริมการ
อ่าน 
  - จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านในห้องสมุดและ
พัฒนาห้องสมุดประชาชน 
- จัดมุดเด็กปฐมวัยใน
ห้องสมุด 
- จัดกิจกรรมครอบครัวรัก
การอ่าน 
- ห้องสมุดชาวตลาด 
  - รถโมบายเคลื่อนที่ 
  - ใช้ระบบเชื่อมโยงแหล่ง
เรียนรู้และจัดท าสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 
  - บ้านหนังสือชุมชน 
  - อาสาสมัครส่งเสริมการ
อ่าน 
 

1. จ านวน
ผู้รับบริการ
เป็นไปตาม
เป้าหมายที่
ก าหนดไว้ 
2. ความ
เหมาะสมของ
สถานที่/สื่อ/สิ่ง
อ านวยความ
สะดวก 
3.ร้อยละของ
ผู้รับบริการที่
สามารถน า
ความรู้ไปใช้หรือ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
4.ความพึงพอใจ
ที่อยู่ในระดับ ดี
ขึ้นไป 
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ที ่ ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวช้ีวัด 
8 งานพัฒนา

บุคลากร 

1) พัฒนาบุคลากรทุกระดับทุกประเภทให้มี
สมรรถนะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งก่อนและระหว่าง
การด ารงต าแหน่งเพื่อให้มีเจตคติที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานและบริหารจัดการ
การด าเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรใน
สังกัดพัฒนาตนเองเพื่อเลื่อนต าแหน่งหรือเลื่อน
วิทยฐานะโดยเน้นการประเมินวิทยฐานะเชิง
ประจักษ์ 
2) พัฒนาหัวหน้า กศน.ต าบลให้มสีมรรถนะสูงขึ้นใน
การบริหารจดัการ กศน.ต าบล และการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้น
การเป็นนักจัดการความรู้และผู้อ านวยความสะดวก
ในการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 
3) พัฒนาครูกศน. และผู้ที่เกี่ยวข้องให้สามารถ
จัดรูปแบบการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพโดยส่งเสริม
ให้มีความรู้ความสามารถในการจัดท าแผนการสอน 
การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
และการวิจัยเบื้องต้น 
4) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ 
กศน.ต าบล เพื่อการมสี่วนร่วมในการบริหารการ
ด าเนินงานตามบทบาทภารกิจของ กศน.ต าบล 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
5) พัฒนาศักยภาพบุคลากร ที่รับผิดชอบการ
บริการการศึกษาและการเรียนรู้ ให้มีความรู้ 
ความสามารถและมีความเป็นมืออาชีพในการ
จัดบริการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
ประชาชน 
6) เสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคลากร รวมทั้ง
ภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศในทุกระดับ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานร่วมกัน โดยจัด
ให้มีกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะ และเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร และภาคีเครือข่าย
ในรูปแบบที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง 

1) พัฒนาบุคลากรด้านการ
จัดการเรียนการสอน 
2) พัฒนาบุคลากรด้าน 
การเงิน บัญชี และพสัด ุ
3)พัฒนาบุคลากรด้านการ
นิเทศ 
4) พัฒนาบุคลากรด้านการ
จัดท าแผนงาน/โครงการ 

 

1.จ านวนบุคลากร
ของหน่วยงานและ
สถานศึกษาได้รับ
การพัฒนาเพื่อ
เพิ่มสมรรถนะใน
การปฏิบัติงาน
การศึกษานอก
ระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัย 
2.ความเหมาะสม
ของหลักสูตรการ
พัฒนา 
3. ร้อยละของ
บุคลากรทีส่ามารถ
น าความรูไ้ปใช้
หรือพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
4.ความพึงพอใจท่ี
อยู่ในระดับ ดี ขึ้น
ไป 
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ที ่ ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวช้ีวัด 

9 งานประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน เพ่ือพร้อมรับ

การประเมินคุณภาพภายนอก โดยพัฒนา

บุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึง

ความส าคัญของระบบการประกันคุณภาพ 

และสามารถด าเนินการประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษาได้อย่างต่อเนื่องโดย

ใช้การประเมินภายในด้วยตนเอง และจัดให้

มีระบบสถานศึกษาพ่ีเลี้ยงเข้าไปสนับสนุน

อย่างใกล้ชิด ส าหรับสถานศึกษาที่ยังไม่ได้

เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก ให้

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้

คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด 

1) พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน  
2) อบรมพัฒนางานระบบ
ประกันคุณภาพ
สถานศึกษากับบุคลากร 
3) พัฒนาบุคลากร 
 

1.ร้อยละของ
สถานศึกษาใน
สังกัดที่มีระบบ
ประกันคุณภาพ
ภายในและมีการ
จัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง 
2.ความพึงพอใจ
ที่อยู่ในระดับ ดี 
ขึ้นไป 
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ที ่ ชื่องาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรม

หลัก) 

ตัวช้ีวัด 

10 งาน
นิเทศ 
ก ากับ 
ติดตาม 

1) สร้างกลไกการก ากับ 
นิเทศ ติดตาม ประเมิน และ
รายงานผลการด าเนินงาน
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยให้
เชื่อมโยงกับหน่วยงาน 
สถานศึกษา และภาคี
เครือข่ายทั้งระบบ  
2) ให้หน่วยงานและ
สถานศึกษาที่เกี่ยวข้องทุก
ระดับ พัฒนาระบบกลไกการ
ก ากับ ติดตามและรายงาน
ผลการน านโยบายสู่การ
ปฏิบัติ ให้สามารถตอบสนอง
การด าเนินงานตามนโยบาย
ในแต่ละเรื่องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3)ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
และสื่ออ่ืนๆ ที่เหมาะสม 
เพ่ือการก ากับ นิเทศ ติดตาม 
ประเมินผล และรายงานผล
อย่างมีประสิทธิภาพ 
4)พัฒนากลไกการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการประจ าปีของ
หน่วยงาน สถานศึกษา เพ่ือ
การรายงานผลตามตัวชี้วัดใน

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

1.ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษา 
กศน. ที่สามารถด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรมตามบทบาทภารกิจที่รับผิดชอบได้
ส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่าง
โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า/ตามแผนที่ก าหนดไว้ 
2.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 
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ค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของส านักงาน กศน.
ให้ด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นไปตาม
เกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลา
ที่ก าหนด 
5) ให้มีการเชื่อมโยงระบบ
การนิเทศในทุกระดับ ทั้ง
หน่วยงานภายในและ
ภายนอกองค์กร ตั้งแต่ 
จังหวัด อ าเภอ และต าบล 
เพ่ือความเป็นเอกภาพในการ
ใช้ข้อมูล และการพัฒนางาน
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
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ที ่ ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวช้ีวัด 

11 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 

1) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
งบประมาณ โดยพัฒนาระบบการก ากับ 
ควบคุม และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
ให้เป็นตามเป้าหมายที่ก าหนดไว ้
2)  พัฒนาระบบฐานข้ อมู ลให้ มี ความ
ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และเช่ือมโยงกัน
ทั่วประเทศอย่างเป็นระบบเพื่อให้หน่วยงาน
และสถานศึกษาในสังกัดสามารถน าไปใช้
เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหาร การ
วางแผน การปฏิบั ติ งาน การติ ดตาม
ประเมินผล และการน าผลมาพัฒนาการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ตามวงจรคุณภาพ
เดมมิ่ง (PDCA) รวมทั้งจัดบริการการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลรวมของนักศึกษา 
กศน.ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย 
และเช่ือมโยงกันทั่วประเทศ สามารถสืบค้น
และสอบทานได้ทันความต้องการเพื่ อ
ประโยชน์ในการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียน
และการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

1)พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการงบประมาณ 
2) พัฒนาระบบฐานข้อมูล
เพื่อการบริหารจัดการ 
3) ประสานขอใช้สถานที่
โรงเรียนยุบรวมขอใช้พื้นที่
เ พื่ อ ตั้ ง ศู น ย์ ก า ร เ รี ย น รู้
ส าหรับทุกช่วงวัย กศน. 

 

1.จ านวนระบบฐานข้อมูล

ด้ า น ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง

ประชาชนจังหวัดเลยที่

ได้รับการพัฒนาให้ทันสมัย

และเป็นปัจจุบัน 

2 . ฐ า น ข้ อ มู ล ด้ า น ก า ร
บริ ห า ร ขอ งส า นั ก ง า น 
กศน.จังหวัดเลยที่ ได้รับ
การพัฒนาให้ทันสมัยและ
เป็นปัจจุบัน 
3 .ความพึงพอใจที่อยู่ ใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 
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ที ่ ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวช้ีวัด 

12 ศูนย์ฝึกอาชีพ
ชุมชน 

1) จัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท า
อย่างยั่งยืน โดยให้ความส าคัญกับการ
จัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท า 
และอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพ
ของผู้เรียนและศักยภาพของแต่ละ
พ้ืนที่  
2) ปรับหลักสูตรการจัดการศึกษา
อาชีพ กศน. ให้เป็นอาชีพที่รองรับ
อุตสาหกรรมอนาคต 
 

1) จัดกิจกรรมศูนย์ฝึก
อาชีพชุมชน  
2) ปรับหลักสูตรการจัด
การศึกษาอาชีพ 
3) การติดตาม
ประเมินผล 
4) การสรุป รายงานผล
การด าเนินงาน 
 

1. จ านวนผู้เรียนเป็นไป
ตามเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ 
2.ร้อยละของผู้เรียนที่
เข้ารับการศึกษา 
3.ร้อยละของผู้เรียนที่
จบหลักสูตร 
4. ความเหมาะสมของ
สถานที่/สื่อ/สิ่งอ านวย
ความสะดวก 
5.ร้อยละของผู้เรียนที่
สามารถน าความรู้ไปใช้
หรือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
6.ความพึงพอใจที่อยู่ใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 
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ที ่ ชื่องาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวช้ีวัด 

13 โครงการ
ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการ
สื่อสารด้าน
อาชีพ 

1)จัดให้ประชาชนได้รับการอบรมตาม
หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ด้านอาชีพ (ระยะสั้น)ส าหรับประชาชน
ในศูนย์อาเซียนศึกษา กศน. 
2) ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการ
อบรมตามหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารด้านอาชีพ (ระยะสั้น) มีความรู้ใน
การสื่อสารภาษาอังกฤษ และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
 

1) จัดให้ประชาชนได้รับ
การอบรมตามหลักสูตร
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารด้านอาชีพ (ระยะ
สั้น) 
 

1.จ านวนประชาชน
ได้รับการอบรมตาม
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารด้าน
อาชีพ (ระยะสั้น)
ส าหรับประชาชนใน
ศูนย์อาเซียนศึกษา 
กศน. 
2. ร้อยละของประชาชน

กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการ

อบรมตามหลักสูตร

ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสารด้านอาชีพ (ระยะ

สั้น) มีความรู้ในการ

สื่อสารภาษาอังกฤษ 

และสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ในการ

ด าเนินชีวิตได้ 

3. ความพึงพอใจที่อยู่

ในระดับ ดี ขึ้นไป 

14 โครงการ
พัฒนาทักษะ
ครู กศน.
ต้นแบบการ
สอน
ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการ
สื่อสาร 

พัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะการใช้

ภาษาอังกฤษของครูและบุคลากร และ

ขยายผล 

ไปยังการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของ

ประชาชนในรูปแบบต่าง  ๆอย่างเป็น

รูปธรรม เช่น หลักสูตรภาษาอังกฤษการจัด

หลักสูตรภาษาเพ่ืออาชีพ 

พัฒนาความรู้
ความสามารถ ทักษะการ
ใช้ภาษาอังกฤษของครู
และบุคลากร 

 

1.ร้อยละของครู กศน. ที่
สามารถจัดกระบวนการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพือ่การ
สื่อสารได้อย่างสอดคล้องกับ
บริบทของผู้เรียน 
2..ความพึงพอใจท่ีอยู่ใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 
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ที ่ ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวช้ีวัด 

15 โครงการส่งเสริม 
สนับสนุนการจัด
การศึกษานอก
ระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัยส าหรับ
คนพิการ 

1) สนับสนุนการจัดการศึกษานอก
ระบบตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานโดยด าเนินการให้ผู้เรียนได้รับ
การสนับสนุนค่าจัดซื้อต าราเรียน ค่า
จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และ
ค่าเล่าเรียนอย่างทั่วถึงและเพียงพอ
เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการรับการศึกษาที่มี
คุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
2) จัดการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้กับ
กลุ่มเป้าหมายผู้พิการ ทั้งระบบการ
ให้บริการ ระบบการเรียนการสอน 
ระบบการวัดและประเมินผลการเรียน 
ผ่านการเรียนแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง 
การพบกลุ่ม และการเรียนแบบชั้น
เรียน  
 

1)จัดการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 
2) พัฒนาครูผู้สอนคน
พิการ 
3) จัดการจัดการศึกษา
ส าหรับคนพิการ 
4) การติดตาม
ประเมินผล 
5) การสรุป รายงานผล
การด าเนินงาน 
 

1. จ านวนผู้เรียนเป็นไป
ตามเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ 
2.ร้อยละของผู้เรียนที่
เข้ารับการศึกษา 
3.ร้อยละของผู้เรียนที่
จบหลักสูตร 
4. ความเหมาะสมของ
สถานที่/สื่อ/สิ่งอ านวย
ความสะดวก 
5.ร้อยละของผู้เรียนที่
สามารถน าความรู้ไปใช้
ในการศึกษาต่อหรือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
6.ความพึงพอใจที่อยู่ใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 
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40 

ที ่ ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวช้ีวัด 

16 โครงการความ
ร่วมมือการผลิต
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ 
ระหว่าง
กระทรวงศึกษาธิการ
และ กระทรวง
สาธารณสุข 

1) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้กับ
ประชาชนเพื่อสร้างตระหนักถึงการ
เตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
(AgeingSociety) มีความเข้าใจใน
พัฒนาการของช่วงวัย รวมทั้งเรียนรู้
และมีส่วนร่วมในการดูแล
รับผิดชอบผู้สูงอายุในครอบครัว
และชุมชน 
2) พัฒนาการจัดบริการการศึกษาและ
การเรียนรู้ส าหรบัประชาชนในการ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุที่
เหมาะสมและมีคุณภาพ 
3) จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตส าหรับผู้สูงอายุภายใต้แนวคิด 
“Active Aging”การศึกษาเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนา
ทักษะชีวิต ให้สามารถดูแลตนเอง
ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต และ
รู้จักใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 
 

1) จัดกิจกรรมเรียนรู้
และมีส่วนร่วมในการ
ดูแลรับผิดชอบผู้สูงอายุ
ในครอบครัวและชุมชน 
2) ประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้กลุ่ม
ผู้สูงอายุ 
 

1.จ านวนผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ 
2.ความเหมาะสมของ
หลักสูตรการพัฒนา 
3. ร้อยละผู้จบที่
สามารถน าความรู้ไป
ใช้หรือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
4.ความพึงพอใจที่อยู่
ในระดับ ดี ขึ้นไป 
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ที ่ ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวช้ีวัด 

17 โครงการการจัด
และส่งเสริมการ
จัดการศึกษา
ตลอดชีวิต เพื่อคง
พัฒนาการทาง
กาย จิตและสมอง
ของผู้สูงอายุ 
 

1) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้กับ
ผู้สูงอายุเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ (AgeingSociety)  
2) จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตส าหรับผู้สูงอายุภายใต้แนวคิด 
“Active Aging”การศึกษาเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนา
ทักษะชีวิต ให้สามารถดูแลตนเองทั้ง
สุขภาพกายและสุขภาพจิต และรู้จัก
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 
4)สร้างความตระหนักถึงคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ เปิดโอกาสให้มี
การเผยแพร่ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ 
และให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านต่างๆ 
ในชุมชน เช่น ด้านอาชีพ กีฬา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

ส่งเสริมการจัดกระบวนการ
ให้ผู้สูงอายุในครอบครัวและ
ชุมชนเพ่ือคงพัฒนาการทาง
กาย จิต และสมองของ
ผู้สูงอายุ 
 

1.จ านวนผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ 
2.ความเหมาะสม
ของหลักสูตรการ
พัฒนา 
3. ร้อยละผู้จบที่
สามารถน าความรู้
ไปใช้หรือพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
4.ความพึงพอใจที่
อยู่ในระดับ ดี ขึ้น
ไป 
 

18 โครงการบูรณา
การพัฒนา
เศรษฐกิจดิจิทัล/
สร้างเครือข่าย
ดิจิทัลชุมชน
ระดับต าบล                        
(ขยายผลการ
อบรมหลักสูตร
การค้าออนไลน์) 
 

1)ให้ค าปรึกษาในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ Bramd กศน. เพื่อ
ยกระดับคุณคุณภาพของสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ 
2) คัดเลือกสุดยอดสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ กศน. ระดับอ าเภอและ
จังหวัด 
3) ให้ค าปรึกษาในการประสานหา
ช่องทางในการจ าหน่ายสินค้าให้
กว้างขวางยิ่งขึ้น 
4) สร้างความรู้ความเข้าใจและ
ทักษะพ้ืนฐานให้กับประชาชน 

1) ส่งเสริมการอบรม
ประชาชนเพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจดิจิทัล 
2) ประกวดผู้ท าการค้า
ออนไลน์ดีเด่นในระดับ 
กศน.อ าเภอ และ กศน.
จังหวัด 
3) ติดตามประเมินผลและ
รายงานผลการด าเนินงาน 
 

1.จ านวนบุคลากร
ของหน่วยงานและ
สถานศึกษาได้รับ
การพัฒนา 
2. จ านวนผู้ผ่านการ
อบรม ตามหลักสูตร
ที่ก าหนด 
3. ความเหมาะสม
ของหลักสูตรการ
พัฒนา 
4. ร้อยละของ
บุคลากรที่สามารถ
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เกี่ยวกับการท าธุรกิจและการค้า
ออนไลน์ (พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) 
เพ่ือร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล 

น าความรู้ไปใช้หรือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
5.ความพึงพอใจที่
อยู่ในระดับ ดี ขึ้น
ไป 
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ที ่ ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวช้ีวัด 

19 โครงการ Smart 
ONIE เพ่ือสร้าง 
Smart Farmer 

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และนวัตกรรมในการจัด

กระบวนการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรม

ที่เหมาะกับบริบทของพ้ืนที่และความ

ต้องการของชุมชนรวมทั้งการเพ่ิม

มูลค่าสินค้าทางการเกษตรและสร้าง

ช่องทางการจ าหน่ายสินค้าผ่าน

ช่องทางต่างๆ โดยตระหนักถึง

คุณภาพของผลผลิตความปลอดภัย 

ต่อระบบนิเวศน์ ชุมชน และ

ผู้บริโภค 

1)ส่งเสริมให้ครูมีทักษะ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
นวัตกรรมในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ด้าน
เกษตรกรรมที่เหมาะกับ
บริบทของพ้ืนที่และ
ความต้องการของชุมชน 
2) จัดให้ประชาชน
ได้รับการอบรมตาม
หลักสูตร Smart ONIE 
เพ่ือสร้าง Smart 
Farmer 
 

1.จ านวนประชาชน
ได้รับการอบรมตาม
หลักสูตร Smart 
ONIE เพ่ือสร้าง 
Smart Farmer 
2. ร้อยละของ

ประชาชน

กลุ่มเป้าหมายที่ผ่าน

การอบรมตามหลักสูตร 

Smart ONIE เพ่ือ

สร้าง Smart Farmer

มีความรู้ และสามารถ

น าไปประยุกต์ใช้ในการ

ด าเนินชีวิตได้ 

3. ร้อยละของครู กศน. 

ทีส่ามารถจัด

กระบวนการเรียนรู้ตาม

หลักสูตร Smart 

ONIE เพ่ือสร้าง 

Smart Farmerได้

อย่างสอดคล้องกับ

บริบทของผู้เรียน 

4.ความพึงพอใจที่อยู่
ในระดับ ดี ขึ้นไ 
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ค าสั่งศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเชียงคาน 

ที่ 200 / 2562 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ กศน.อ าเภอเชียงคาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
------------------------------------------------------------------------- 

 ด้วย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเชียงคาน  ได้ด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติการ กศน.อ าเภอเชียงคาน    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563        จึงอาศัยอ านาจของ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ    ที่    489/2551     ลงวันที่ 21  เมษายน 2551     เรื่อง  การมอบอ านาจของ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ให้ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอปฏิบัติ
ราชการแทน  จึงแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่  ดังนี้ 
   1.  คณะกรรมการที่ปรึกษา  มีหน้าที่อ านวยความสะดวก ให้ค าปรึกษา แนะน า แก้ไข
ปัญหา เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์  ประกอบด้วย 
 1.1 นายกิตติพงษ์   โกษาจันทร์  ผู้อ านวยการฯ  ประธานกรรมการ 
 1.2 นางรุ่งนภา   เทศน์ธรรม  ครู อาสาฯ  กรรมการ 
 1.3 นางปัญจนา   วงศ์ลา   ครู อาสาฯ  กรรมการ 
 1.5 นางสาวรัตติยาพร   จันทร์อ้วน ครู   กรรมการและเลขานุการ 
 

     2.  คณะกรรมการฝ่ายด าเนินงานแผนปฏิบัติการ   มีหน้าที่พิจารณานโยบายและ
ยุทธศาสตร์  การด าเนินงานจัดท าแผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ในระดับต าบล และ
ระดับอ าเภอ เพื่อเสนอผู้มีอ านาจในการอนุมัติและเห็นชอบแผนปฏิบัติการ   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
ประกอบด้วย 
 2.1 นางปฐมาวดี   ทุมสงคราม  ครู กศน.ต าบล  ประธาน 
 2.2 นายทองอินทร์  พันธ์พร้าว  ครู กศน.ต าบล  กรรมการ 
 2.3 นางนภัสวรรณ  พงษ์สัมพันธ์  ครู กศน.ต าบล  กรรมการ 
 2.4 นางเรวดี  สืบสาย   ครู กศน.ต าบล  กรรมการ 

2.5 นางนวรัตน์  นันทะนา  ครู กศน.ต าบล  กรรมการ 
2.6 นายเอนก  จันตะพรมมา  ครู กศน.ต าบล  กรรมการ 
2.7 นางทุลีประไพ  บาดาจันทร์  ครู กศน.ต าบล  กรรมการ 

                                                                                               /2.8 นางวีลานุช... 
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2.8 นางวีลานุช  โสภานิตย์  ครู กศน.ต าบล   กรรมการ 
2.9 นายวีรวัฒน์  ธุรชัย   ครู กศน.ต าบล   กรรมการ 
2.10 นางพรรณิภา  จันทะคุณ  ครู กศน.ต าบล   กรรมการ 
2..11 นางภาวิณี  สุวะศรี   ครู กศน.ต าบล   กรรมการ 
2.12 นางสาวปารย์  ฤทธิ์ทรงเมือง  ครู กศน.ต าบล   กรรมการ 
2.13 นางอรุณ  สาลาสุตา   ครู กศน.ต าบล   กรรมการ 
2.14 นางสาวปิยะบัตร  กมลรัตน์  ครู ศรช.    กรรมการ 
2.15 นางสาววรัญวิภา  เพชรราช  ครู ศรช.    กรรมการ 
2.16 นางสาวอาริศรา  บุตรตา  ครู ศรช.    กรรมการ 
2.17 นางอมรรัตน์  แปลงกันทา  ครู ศรช.    กรรมการ 
2.18 นางสายพิณ  ยอดสิงห์  ครู ศรช.    กรรมการ 
2.19 นายพิรุณ  บาดาจันทร์  ครู ศรช.    กรรมการ 
2.10 นายณัฐพงษ์  ไชยะสุข  บรรณารักษ์จ้างเหมาบริการ กรรมการ 
2.11 นายจ าเนียร  บุตรตา  พนักงานพิมพ์ดีด   กรรมการ 
2.12 นายอนุวัฒน์  แสงสิมมา  ครู กศน.ต าบล  กรรมการและเลขานุการ 

  

 ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตามค าสั่งนี้  ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดให้เกิดผลดีแก่ทางราชการ  
หากเกิดปัญหาใดๆ  ให้รีบรายงานผู้บังคับบัญชาทราบทันที  
 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่   2  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2562 
 
 

(นายกิตติพงษ์  โกษาจันทร์) 
ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเชียงคาน 
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คณะผู้จัดท าเอกสาร 
ที่ปรึกษา 

 1. นายเกรียงศักดิ์   นวลสุทธิ์                   ผู้อ านวยการ ส านักงาน กศน.จังหวัดเลย 
 2. นายกมล  คงปิ่น              ประธานกรรมการสถานศึกษา 
 3. นายกิตติพงษ์  โกษาจันทร์              ผู้อ านวยการ.กศน.อ าเภอเชียงคาน 
 

ผู้สนับสนุนข้อมูล  

   1. นายกิตติพงษ์  โกษาจันทร์               ผู้อ านวยการ.กศน.อ าเภอเชียงคาน 
   2. นางรัตติยาพร  จันทร์อ้วน               ครู 
    3. นายจ าเนียร  บุตรตา              พนักงานพิมพ์ดีด 
          4. นางปัญจนา  วงศ์ลา              ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน   
   5. นางรุ่งนภา  เทศน์ธรรม              ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน 
   6. นายทองอินทร์  พันธ์พร้าว              ครู กศน.ต าบล  

7. นางสาวปารย์  ฤทธิ์ทรงเมือง  ครู กศน.ต าบล  
 8. นางปฐมาวดี   ทุมสงคราม  ครู กศน.ต าบล   
 9. นางทุลีประไพ  บาดาจันทร์  ครู กศน.ต าบล  
 10. นางเรวดี  สืบสาย       ครู กศน.ต าบล   

11. นางอรุณ  สาลาสุตา   ครู กศน.ต าบล   
12. นางนภัสวรรณ  พงศ์สัมพันธ์  ครู กศน.ต าบล  
13. นางวีลานุช  โสภานิตย์  ครู กศน.ต าบล  
14. นายวีรวัฒน์  ธุรชัย    ครู กศน.ต าบล   
15. นายเอนก  จันตะพรมมา   ครู กศน.ต าบล 
16. นางสาวภาวิณี  สุวะศรี  ครู กศน.ต าบล    
17. นางสาวพรรณิภา  จันทะคุณ  ครู กศน.ต าบล    
18. นางนวรัตน์  นันทะนา  ครู กศน.ต าบล 
19. นางสุภาพร  สุทธาพา   ครู กศน.ต าบล 
20. นายอนุวัฒน์  แสงสิมมา  ครู กศน.ต าบล 
21. นางสาวปิยะบัตร  กมลรัตน์  ครู ศรช. 
22. นางสาววรัญวิภา  เพชรราช  ครู ศรช. 
23. นางสาวอาริศรา  บุตรตา  ครู ศรช. 



 

 

 

48 

24. นางอมรรัตน์  แปลงกันทา  ครู ศรช. 
25. นางสายพิณ  ยอดสิงห์  ครู ศรช. 
26. นายพิรุณ   บาดาจันทร์  ครู ศรช. 
27.นายณัฐพงษ์  ไชยะสุข  บรรณารักษ์จ้างเหมาบริการ 
   

ผู้เรียบเรียงและท าต้นฉบับ 

 นางปฐมาวดี  ทุมสงคราม   ครู  กศน.ต าบล 
          นางภาวิณี  สุวะศรี            คร ูกศน.ต าบล 
       นายอนุวัฒน์  แสงสิมมา                    ครู กศน.ต าบล 


