
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอนาแหว้        

ส านกังาน กศน.จงัหวดัเลย 

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร  

กระทรวงศึกษาธกิาร 

แผนปฏบิตักิารประจ าปี 2563 

 



  

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มแผนงานและโครงการ กศน.อ าเภอนาแหว้ 

อ าเภอนาแหว้  อ าเภอนาแหว้  จงัหวดัเลย 42170 

ตดิต่อ 042-897-179 

 



การอนุมัติแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาแห้ว  

 

 เพ่ือให้การจัดการศึกษาบรรลุเป้าประสงค์ตามที่สถานศึกษาก าหนด สถานศึกษาได้จัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 1 ปี ประกอบด้วยข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา ทิศทางการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา โครงการ/กิจกรรม ซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษาได้พิจารณาโครงการ/กิจกรรม  
ในแผนปฏิบัติการของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาแห้ว  
แล้ว  เห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังกล่าว 

 
  
 
      ลงชื่อ…………………….……………..ผู้เห็นชอบ 
                                                                        (นายสมบัติ ชิดทิด) 

   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
วันที่…….เดือน…………………….พ.ศ.……..… 
 

 
ลงชื่อ………………………………..….ผู้อนุมัติ 

                                                                     ( นายเกรียงศักดิ์  นวลสุทธิ์) 
ผู้อ านวยการ ส านักงาน กศน.จังหวัดเลย 
วันที่…….เดือน………….……….พ.ศ. ……… 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



ค ำน ำ 
 

 แผนปฏิบัติงานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาแห้ว ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2563  เป็นเอกสารในการด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาแห้ว  

ที่สนองตอบเจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 

ทิศทางพัฒนาของนโยบายรัฐบาลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รวมทั้งนโยบายและจุดเน้นการด าเนินงาน

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

สาระของแผนปฏิบัติการประจ าปีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยอ าเภอนาแห้วประกอบด้วย ประวัติความเป็นมา ที่ตั้ง วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญาหน่วยงาน 

ค่านิยมองค์กร เป้าประสงค์ ภารกิจ บทบาทหน้าที่ จุดเน้นการด าเนินงาน และรายละเอียดงาน/โครงการและ

งบประมาณท่ีจะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ กศน.ต าบล และห้องสมุดประชาชนในสังกัดศูนย์

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาแห้ว 

 งานแผนงานและโครงการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาแห้ว

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ 

จนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีและหวังเป็นอย่างยิ่ งว่ าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาแห้ว จะเป็นแนวทางในการบริการ/

โครงการ และงบประมาณของ กศน.ต าบล และห้องสมุดประชาชนในสังกัด ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการ

ก ากับติดตามผลการด าเนินงานของผู้บริหาร รวมทั้งเป็นข้อมูลส าหรับหน่วยงานและผู้สนใจกิจกรรมงานศูนย์

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาแห้ว ต่อไป 

      

         

      (นางลัทธพรรณ  ตุงชีพ) 

          ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอนาแห้ว 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 

 สภาพทั่วไป 
 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 
 
ชื่อสถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาแห้ว 
ที่ตั้งสถานศึกษา   ตั้งอยู่ที่บ้านนาแห้ว ม.5  ต.นาแห้ว    
           ถนนด่านซ้าย – เหมืองแพร่ 
           อ าเภอนาแห้ว   จังหวัดเลย   42170 
                   โทรศัพท์ /โทรสาร 0 - 4289 - 7179 
สังกัด  ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 
  ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์  

 “ประชาชนอ าเภอนาแห้ว  ได้รับการศึกษาตลอดชีวิต  และการศึกษาอาชีพ  เพื่อการมีงาน

ท าที่มีคุณภาพ  ได้ทุกที่  ทุกเวลา  อย่างท่ัวถึง  และเท่าเทียมกัน  เพื่อให้เกิดสังคมฐานเรียนรู้  

และการมีอาชีพอย่างย่ังยืน” 

ปรัชญา 

“คิดเป็น เน้นผลงาน ประสานชุมชน พัฒนาตนเอง” 

1 



 

                                                        เป้าประสงค์ 

1.  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กลุม่เปูาหมายประขากรวัยแรงงาน อายุ 15 - 59 ปี ให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

     ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไปเท่าเทียมและต่อเนื่อง 

2.  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กลุม่เปูาหมายประชากรวัยแรงงานไมน่้อยกว่าร้อยละ  50 ของเปูาหมาย 

3.  ประชาชนมีความรู้ มีคณุภาพ มีคุณธรรม ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจและเป็นสังคม 

     แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

 

                                                           พันธกิจ 
1) จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานครอบคลุมและทั่วถึงอย่างมีคุณภาพ 
2) จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตมุ่งเน้นให้ประชาชนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
3) จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนมุ่งเน้นการสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองที่ดี 
4) จัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5) จัดการศึกษาตามอัธยาศัยครอบคลุมและทั่วถึงอย่างมีคุณภาพ 
6) จัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานท าเพื่อพัฒนาสมรรถนะของประชาชนและชุมชนให้สามารถสรา้งสรรค์และแข่งขันด้าน 
อาชีพได้อย่างยั่งยืน 
7) จัดให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อส่งเสริมการศึกษา 
ตลอดชีวิตและการศึกษาเพื่อการมีงานท า 
8) จัดให้มีการพัฒนาการน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยเีพื่อการศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้ให้เกิด 
ประสิทธิภาพต่อการจดัการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานท า 
9) พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหส้ามารถด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพือ่ส่งเสรมิการศึกษา 
ตลอดชีวิตเพื่อการมีงานท าของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
10)พัฒนาให้มีระบบการบรหิารจดัการให้สามารถด าเนินงานการศกึษานอกระบบและการศึกตามอัธยาศัยเพื่อส่งเสรมิ 
การศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการมีงานท าของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       อัตลักษณ์ 

“ ใฝุเรียนรู้  คู่อาชีพท่ีพอเพียง ” 

                       เอกลักษณ ์

                 “ มีวินัย  ใฝุคุณธรรม ” 

กลยุทธ ์

1.  เข้าถึงกลุ่มเปูาหมายที่หลากหลาย 

2.  เรียนรู้มุ่งแก้ปัญหาสร้างชีวิตใหม ่  

3.  เปิดโอกาสช่องทางการเรียนรูสู้่ทุกคน 

4.  ส่งเสริมสนับสนุนภาคีเครือข่ายอย่าง  

     ทั่วถึง 

 5.จัดระบบบริหารมุ่งบริการที่มีคุณภาพ 
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ประวัติความเป็นมาขอประวัติความเป็นมาของงสถานศึกษา   
  
                   กระทรวงศึกษาธิการโดยกรมการศึกษานอกโรงเรียนได้จัดตั้งศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน  
พร้อมกันทั่วประเทศจ านวน 789 แห่ง โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  
ทบวง  กรม  พ.ศ. 2534  ประกอบกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัด
กรมการศึกษานอกโรงเรียน พ.ศ. 2536 เป็นสถานศึกษาในราชการบริหารส่วนกลางสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน 
พ.ศ. 2536  ข้อ 6 ในส่วนของอ าเภอนาแห้ว มีชื่อว่า“ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอนาแห้ว”ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่  27  สิงหาคม  2536 เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอ/กิ่งอ าเภอ  
เดิมเช่าอาคารพานิช  2  ชั้น อยู่ร่วมกับห้องสมุดประชาชนอ าเภอนาแห้ว ปัจจุบันได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอนาแห้ว  
ให้ใช้อาคารส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอนาแห้ว  เมื่อวันที่ 10  กุมภาพันธ์  2547  ชั้นล่างจัดเป็นห้องสมุด
ประชาชนอ าเภอนาแห้ว   ส่วนชั้นบนจัดเป็นส านักงานศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอนาแห้ว   ( ศบอ.นา
แห้ว )   
         ต่อมาเม่ือ วันที่  29  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2551   ได้ประกาศใช้ พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  พ.ศ. 2551 ขึ้น และประกาศเปลี่ยนแปลงชื่อสถานศึกษาจากศูนย์บริการการศึกษา
นอกโรงเรียนอ าเภอนาแห้ว เป็นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาแห้ว  เรียกชื่อย่อว่า “ 
กศน.อ าเภอนาแห้ว ” สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย  ส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ   
โดยปัจจุบันมี  นางลัทธพรรณ  ตุงชีพ  เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอนาแห้ว และมีผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร สถานศึกษาของอ าเภอนาแห้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันดังนี้  
 
 
 

รายช่ือผู้บริหาร ระยะเวลาปฏิบัติงาน 

1.  นายสุนันท์  โกมาสถิตย์      พ.ศ.  2537  

2.  นายประเด็จ  แปลงกันทา   พ.ศ.  2539  
3.  นายชาลี  สุโนภักดิ์             พ.ศ.  2540  
4.  นายชาญวิทย์  จักรไชย พ.ศ.  2541 
5.  นายสุรศักดิ์  เพิ่มผล พ.ศ.  2541 
6.  นายสายัณห์  ถมหนวด       พ.ศ.  2542 
7.  นายสุรศักดิ์  เพิ่มผล พ.ศ.  2543 
8.  นางสาวสุทธินี  จับใจนาย   พ.ศ.  2543  
9.  นางรัตนา  ปะกิคะเน              พ.ศ.  2546  
10. นายค าพันธ์ สุพรมอินทร์    พ.ศ.  2549 
10.  นายปราศรัย  มะณีวรรณ    พ.ศ.  2550 

ท าเนียบผู้บริหาร  กศน.อ าเภอนาแห้ว 
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ข้อมูลชุมชนข้อมูลชุมชน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติอ าเภอนาแห้ว 

อ าเภอนาแห้ว เดิมขึ้นอยู่กับอ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย แต่เนื่องจากสภาพถนนหนทางมีความทุรกันดาร  
ท าให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความยากล าบาก การติดต่อกับทางราชการหรืออ าเภอก็ไม่สะดวก ต้องใช้เวลาในการ
เดินทางหลายวัน เมื่อเกิดการเจ็บปุวยกะทันหันก็ไม่สามารถน าส่งโรงพยาบาลได้ทัน จึงได้มีการแยกออกจากอ าเภอ
ด่านซ้าย เมื่อปี พ.ศ. 2513 ตั้งเป็นกิ่งอ าเภอนาแห้ว โดยมีนายเผดิม สุขเสริม  เป็นปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่ง
อ าเภอนาแห้วเป็นคนแรก  ต่อมาเม่ือปี  พ.ศ.  2519  ก็ได้ขยับฐานะเป็นอ าเภอนาแห้ว   โดยมี ร.ต.เกรียงไกร  เศรษฐ
สุวรรณ  เป็นนายอ าเภอคนแรก อ าเภอนาแห้วอยู่ห่างจากจังหวัดเลย 125 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ 627.58 ตร.กม. 
 
ค าขวัญอ าเภอนาแห้ว 

 ถิ่นก าเนิดลูกเสือชาวบ้าน      อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย 
           เลื่องลือไกลพระธาตุดินแทน    สุดแดนสยามเมืองหนาว 
            เมืองหุบเขากระชายด า          เลิศล้ าวัฒนธรรม  ประเพณีริมเหือง 
            สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองวัดโพธิ์ชัย       ผู้คนแจ่มใส  น้ าใจดีงาม 
ที่ตั้งและขนาด    

             อ าเภอนาแห้ว  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ของจังหวัดเลย  อยู่ห่างจากจังหวัดเลย ไปตามถนนสาย  
เลย  -  ด่านซ้าย  -  เหมืองแพร่  เป็นระยะทาง  117  กิโลเมตร  มีเนื้อที่ประมาณ  627.5  ตารางกิโลเมตร  หรือ
ประมาณ  392,187.5  ไร่ 
อาณาเขตติดต่อ 
 -   ทิศเหนือ   ติดต่อกับ  ล าน้ าเหืองซึ่งเป็นล าน้ ากั้นเขตระหว่างประเทศไทยกับลาว 
 -   ทิศใต้  ติดต่อกับ  อ าเภอด่านซ้าย  และอ าเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก 
 -   ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  อ าเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 
 -   ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  อ าเภอนครไทย  และอ าเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลก 

11.  นายชาญวิทย์  จักรไชย พ.ศ.  2550 
12.  นายค าพันธ์ สุพรมอินทร์    พ.ศ.  2551 
13.  นางบุญเตือน  หมีดง            พ.ศ.  2552 
14.  นายเพชรตะบอง  ไพศูนย์ พ.ศ.  2553 
15.  นางวิไลวรรณ  ไชยโสภา พ.ศ.  2554 
16.นายค าพันธ์ สุพรมอินทร์    พ.ศ.  2555 

16.  นางลัทธพรรณ  ตุงชีพ 3 พ.ย. 2561 – ปัจจุบัน 
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ลักษณะภูมิประเทศ 
             พ้ืนที่อ าเภอนาแห้ว  เป็นอ าเภอชายแดนติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยลาว (สปป.ลาว)เป็นพ้ืนที่ภูเขา
น้อยใหญ่สลับซับซ้อนอยู่สูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ  900  เมตร  มีที่ว่างอยู่ระหว่างหุบเขาเล็กน้อย  จัดเป็นปุาต้น
น้ าล าธาร (ปุาโซน เอ  1)  ส่วนมากราษฎรตั้งอยู่ในพ้ืนที่ราบเชิงเขา  หรือบนสันเขา  ซึ่งทอดแนวยาวจากตอนล่างของ
พ้ืนที่  ไปทางทิศเหนือ  จากต าบลนามาลา  5  หมู่บ้าน ,ต าบลนาพึง ทั้งหมด  และต าบลนาแห้ว  ทั้งหมดติดเขต  
สปป.ลาว  เนื่องจากเป็นอ าเภอที่มีพ้ืนที่เป็นภูเขาน้อยใหญ่จึงมีภูเขาท่ีส าคัญ ได้แก่ 
     ก.  ภูขัด  อยู่สูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ  1,226  เมตร  และเป็น  ภูเขาสูงสลับซับซ้อนเป็นแนวเขต
ระหว่าง  อ าเภอนาแห้ว  จังหวัดเลย กับอ าเภอชาติตระการ  อ าเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก  ทอดยาวอยู่ทางทิศ
ตะวันตกของอ าเภอนาแห้ว 
     ข.  ภูตีนสวนทราย  หรือ  ภูสันทราย อยู่สูงจากระดับน้ าทะเล  1,048  เมตร  และเป็นภูเขา 
ที่ทอดยาวจากเขต  บ้านร่มเกล้า  ต าบลบ่อภาค  อ าเภอชาติตระการ  จังหวัดพิษณุโลก  ผ่านตอนกลางของต าบลแสง
ภา  อ าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 
     ค.  ภูซาง  อยู่สูงจากระดับน้ าทะเล  ประมาณ  1,152  เมตร  เป็นภูเขาที่ทอดยาวผ่านต าบล  
นาแห้ว  ต าบลนาพึง  และต าบลนามาลา  ทางทิศตะวันออก  และเป็นแนวเขาที่แบ่งเขตแดน  อ าเภอนาแห้ว   
กับอ าเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 
     พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของอ าเภอนาแห้ว  เป็นภูเขาสูงชัน  สลบัซับซ้อน  และมีสภาพปุาค่อนข้างสมบูรณ์     
กรมปุาไม้จึงประกาศให้ปุาในพ้ืนที่นาแห้ว  เป็นปุาต้นน้ าล าธาร  (ปุาโซน เอ 1)  จึงท าให้มีแหล่งน้ าตามธรรมชาติอยู่
ทั่วไปซึ่งมีล าน้ าส าคัญดังนี้ 
      ก.  ล าน้ าเหือง   เกิดจากภูเขาขาด  อ าเภอฟากท่า  จังหวัดอุตรดิตถ์  ไหลผ่าน  อ าเภอนาแห้ว  ตั้งแต่
ต าบลเหล่ากอหก  ต าบลแสงภา  ต าบลนาแห้ว  แล้วไหลลงสู่แม่น้ าโ ขง  ที่อ าเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย      
ล าน้ านี้เป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
      ข.  ล าน้ าหู  เกิดจากเขาสามแหลม อ าเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลกไหลผ่าน  ต าบลนาพึง   
และต าบลนาแห้ว  แล้วลงสู่แม่น้ าเหือง  ที่บริเวณหมู่บ้านเหมืองแพร่  ต าบลนาแห้ว 
               ค.  ล าน้ าแพร่  เกิดจากภูสันทราย  ต าบลแสงภา  อ าเภอนาแห้ว  ไหลผ่านต าบลแสงภา        ต าบลนา
แห้ว  และลงสู่แม่น้ าหูที่บ้านบุ่ง  ต าบลนาแห้ว 
       ง.  ล าน้ าพึง  เกิดจากภูเขาแก้ว  ต าบลนาพึง  ต าบลนาแห้ว  ไหลผ่านต าบลนาพึงลงสู่ล าน้ าหู    
ที่บ้านลาด  ต าบลนาพึง  ต าบลนาแห้ว 
 
ภูมิอากาศ 
  ลักษณะภูมิอากาศ  เป็นแบบมรสุม  3  ฤดู  คือ 

-  ฤดูร้อน    เริ่มตั้งแต่เดือน   มีนาคม   - พฤษภาคม 
-  ฤดูฝน     เริ่มตั้งแต่เดือน   มิถุนายน  -  ตุลาคม 

                     -  ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่เดือน   พฤศจิกายน  -  กุมภาพันธ์ 
 

5 



 

เขตการปกครอง 
 แบ่งเขตการปกครองตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่  พ.ศ.  2457   
เป็น  5  ต าบล  34  หมู่บ้าน  ดังนี้ 
 

หมู่ที ่ ต าบลนามาลา ต าบลนาพึง ต าบลนาแห้ว ต าบลแสงภา ต าบลเหล่ากอหก 

1 นามาลา นาพึง นาแห้ว แสงภา เหล่ากอหก 

2 หัวด่าน นาจาน นาโพธิ์ ปุาก่อ นาเชื่อม 

3 นาปูน นาพระ เหมืองแพร่ หัวนา นาลึ่ง 

4 ซ าทอง นาท่อน โปุงกูด นาปอ นาผักก้าม 

5 หนองหวาย เกลี้ยง นาแห้วใหม่ บ่อเหมืองน้อย นาเจริญ 

6 โคก ลาด บุ่ง ห้วยน้ าผัก 

7 หนองสิม นาแซง ห้วยนาสี 

8 โนนสว่าง กลาง 

 
สภาพเศรษฐกิจ 
 
             -  อาชีพและรายได้  ประชาชนอ าเภอนาแห้วส่วนใหญ่ร้อยละ  80  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม                
เช่น ท าไร่ – นา  ท าสวน  และเลี้ยงสัตว์  มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี  ประมาณ  8,901  บาท 
            -  การเกษตรกรรม  อ าเภอนาแห้วมีพ้ืนที่เกษตรทั้งสิ้น  25,949.45 ไร่  เกษตรกร จ านวน  2,761  
ครอบครัว 
 
ด้านการเงิน  ธนาคาร    มีธนาคาร  1  แห่ง 
 1. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร   1    แห่ง 
การศึกษา 
 สถานศึกษาในระบบโรงเรียน  จ านวน   20     แห่ง 
  -โรงเรียนประถมศึกษา  จ านวน   19     แห่ง 
  -โรงเรียนมัธยมศึกษา  จ านวน     1     แห่ง 
  - กศน.อ าเภอ   จ านวน     1     แห่ง 
 - กศน.ต าบล   จ านวน     5     แห่ง 
ห้องสมุดประชาชน  จ านวน     1     แห่ง 
โรงเรียนประถม  ได้แก่ 

1.โรงเรียนบ้านนาแห้ว 
2.โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ 
3.โรงเรียนบ้านหนองหวาย 
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4.โรงเรียนบ้านหนองสิม 
5.โรงเรียนบ้านโคก 
6.โรงเรียนบ้านหัวด่าน 
7.โรงเรียนบ้านนาปูน 
8.โรงเรียนบ้านช าทอง 
9.โรงเรียนบ้านนามาลา 
10.โรงเรียนบ้านนาพึง 
11.โรงเรียนบ้านกลาง 
12.โรงเรียนบ้านแสงภา 
13.โรงเรียนบ้านนาปอ  (ต ารวจตระเวนชายแดน) 
14.โรงเรียนบ้านบ่อเหมืองน้อย 
15.โรงเรียนบ้านห้วยน้ าผัก 
16.โรงเรียนบ้านเหล่ากอหก 
17.โรงเรียนบ้านนาลึ่ง 
18.โรงเรียนบ้านนาผักก้าม 
19.โรงเรียนบ้านนาเจริญ 

โรงเรียนมัธยม  ได้แก่ 
1.โรงเรียนนาแห้ววิทยา 

ศาสนา 
  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีจ านวนวัดทั้งสิ้น   20  วัด  ได้แก่ 
1. วัดศรีสว่างมงคล 
2. วัดศรีสุธาวาสพัฒนาราม 
3. วัดปุาเทิดพระเกียรต-ิสมเด็จพระเทพฯ 
4. วัดสีมาพัฒนาราม 
5. ส านักสงฆ์สุญญตา 
6. วัดโคกสว่างพัฒนาราม 
7. วัดชัยมงคล 
8. วัดพระธาตุดินแทน 
9. วัดโนนสมบูรณ์ 
10. วัดประชาราษฎร์บ ารุง 
11. วัดปุาเขาน้ าริน 
12. วัดปุาฐานสโม 
13. วัดปุาเทิดพระเกียรติสิรินธร 
14. วัดปุานาโพธิ์ 
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15. วัดปุาโพธิ์ศรีสว่าง 
16. วัดวิเวกธรรม 
17. วัดปุาสมานชัย 
18. วัดปุาสันติธรรม 
19. วัดปุาห้วยนาสี 
20. วัดศรีโพธิ์ชัย 
สาธารณสุข    มีการให้บริการด้านการสาธารณสุข  ดังนี้โรงพยาบาล 30 เตียง 1 แห่ง, ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
1 แห่ง, สถานีอนามัย 5 แห่ง, ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จ านวน  1  แห่ง  รวมเป็น  8  แห่ง 

1. โรงพยาบาลนาแห้ว 
2. สาธารณสุขอ าเภอนาแห้ว 
3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้านนามาลา 
4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้านนาพึง 
5. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้านปุาก่อ 
6. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้านนานาเจริญ 
7. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้านเหล่ากอ 
8. ร้านขายยาแผนปัจจุบันบ้านเหมืองแพร่ 

องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
  มีเทศบาลต าบล 1   แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล    4  แห่ง   รวม  5  แห่ง 
  1. เทศบาลต าบลนาแห้ว 
  2. องค์การบริหารส่วนต าบลนามาลา 
  3. องค์การบริหารส่วนต าบลนาพึง 
  4. องค์การบริหารส่วนต าบลแสงภา 
  5. องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่ากอหก 
 ข้อมูลจ านวนประชากรอ าเภอนาแห้ว  มีประชากรทั้งสิ้น 11,285  คน  ชาย 5,744  คน   

หญิง   5,541  คน  

ที ่ ต าบล จ านวน
หมู่บ้าน 

จ านวน 
หลังคาเรือน 

ประชากร 

ชาย หญิง รวม 

1 ต าบลนาแห้ว 7 796 1,044 969 2,013 

2 ต าบลนาพึง 8 577 1,029 1,050 2,079 

3 ต าบลนามาลา 8 854 1,574 1,504 3,078 

4 ต าบลแสงภา 6 559 917 903 1,820 

5 ต าบลเหล่ากอหก 5 721 1,180 1,115 2,295 
               หมายเหตุ : ที่มาข้อมูลเมื่อวันท่ี  21  เดือน กันยายน พ.ศ. 2560  ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครองอ าเภอ    
         นาแห้ว อ าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 
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ท าเนียบคณะกรรมการสถานศึกษา ( ชุดใหม่ ) 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาแห้ว 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งงาน ผู้ทรงคุณวุฒิ/ด้าน ต าแหน่งกรรมการ
สถานศึกษา 

1 นายสมบัติ  ชิดทิศ
  

ก านันต าบลแสงภา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาสังคม 
ชุมชนและสิ่งแวดล้อม 

ประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษา   

2 นายสุรพล  กมลรัตน์
  

นายก อบต.นามาลา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเมือง  
การปกครอง 

กรรมการ 

3 นายวิเชษฐ  ฤทธิศักดิ์
  

ผู้ใหญ่บ้าน ม.ต.นา
พึง 

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา  ศิลปะ  
และวัฒนธรรม 

กรรมการ 

4 รตท.ศรีธน  วันทอง
  

รอง สวป.สภ.นา
แห้ว 

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความม่ันคง กรรมการ 

5 นายทรงศักดิ์  จันสารี
  

อดีตก านัน  
ต.นาแห้ว 

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

กรรมการ 

6 นางสาวล าแพน ตลับ
นาค 

ประธานกลุ่มสตรี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา กรรมการ 

7 นายบัลลังค์  ศรีมงคล
  

ผู้ช่วยสาธารณสุข
อ าเภอนาแห้ว 

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาธารณสุข กรรมการ 

8 นางสาวชลธิชา เชื้อบุญ
มี 

นักวิชาการ
สาธารณสุข
ปฏิบัติการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสารสนเทศ 

กรรมการ 

9 นางลัทธพรรณ  ตุงชีพ ผู้อ านวยการ กศน.
อ าเภอนาแห้ว 

ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอนาแห้ว 

กรรมการ/เลขานุการ 
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โครงสร้างการบริหารงาน ของสถานศึกษา กศน.อ าเภอนาแห้ว 
  
 

 
 
 
 
 
 

 
ข้อมู
ลบ ุ

 
 

ผู้อ านวยการ

สถานศึกษา 

บริหารวิชาการ        บริหารบุคลากร 

บริหารงบประมาณ    บริหารงานทั่วไป 

๑.กลุ่มบริหารจัดการ 

๑.งานธุรการและงานสารบรรณ 

๒.งานการเงิน 

๓.งานบัญชี 

๔.งานบุคลากรและสวสัดิการ 

๕.งานงบประมาณและระดม

ทรัพยากร 

๖.งานพัสดุ 

๗.งานอาคารสถานท่ีและ

ยานพาหนะ 

๘.งานแผนงานและโครงการ 

๙.งานประชาสัมพันธ์และข้อมูล

สารสนเทศ 

๑๐.งานนิเทศติดตามและ

ประเมินผล 

๑๑.งานประกันคณุภาพภายใน 

๑๒.งานเลขานุการคณะกรรมการ

สถานศึกษา 

 

คณะกรรมการ

สถานศึกษา 
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๒.กลุ่มงานจัดการศึกษานอกระบบ

และการจัดการศึกษาตามอัธยาศยั 

๑.งานส่งเสริมการรูห้นังสือ 

๒.งานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานนอก

ระบบ 

๓.งานการศึกษาต่อเนื่อง 

๔.งานการศึกษาตามอัธยาศยั 

๕.งานพัฒนาหลักสูตร  สื่อ 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ

ศึกษา 

๖.งานทะเบียนและวดัผล 

๗.งานศูนย์บริการให้ค าปรึกษาและ

แนะแนว 

๘. งานกิจการนักศึกษา 

 

๓.กลุ่มงานจัดการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

๑.งานประสานส่งเสริมสนบัสนุน

ภาคีเครือข่าย 

๒.งานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด าร ิ

๓.งานกิจกรรมลูกเสือและ 

ยุวกาชาด 

๔.งานโครงการพิเศษ 

๕.งานส่งเสริมสุขภาวะ 

๖.โครงการไทยนยิมยั่งยืน 

๗.สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพ

ติดและอบายมุข 

๘.ประวัติศาสตร์ชาติไทยและ

บุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 

๙.งานโครงการอื่นๆตามนโยบาย 

 



 

ขอ้มลูบคุลากร คลา 
 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

1. นางลัทธพรรณ ตุงชีพ ผอ.กศน.อ าเภอนาแห้ว 

2. นางสาวณัฐธยาน์  ทิพยราชชัยพร ครูผู้ช่วย 

3. นางพรนภา อินแผลง ครูอาสาสมัครฯ 

4. ว่าที่ ร.ต.หญิงศิริญญา ค ามะลี ครูอาสาสมัครฯ 

5. นายเกียรติชัย แสงรัตน์ ครู กศน.ต าบล 

6. นายอดุลย์ โพตะคาม ครู กศน.ต าบล 

7. นายไพยวรรณ แก้วสุฟอง ครู กศน.ต าบล 

8. นางสมประสงค์ ดวงอุปะ ครู กศน.ต าบล 

9. นางมธุรี สุภามงคล ครู กศน.ต าบล 

10. นายศรีวิชัย ตลับนาค ครู กศน.ต าบล 

11. นายทรงพิทักษ์ จันอักษร ครู กศน.ต าบล 

12. นายชัยวุฒิ จันทะคุณ ครู กศน.ต าบล 

13. น.ส.อรวรรณ จันทะคุณ ครู กศน.ต าบล 

14. น.ส.พิลาศพรรณ นาภูทัศ ครู กศน.ต าบล 

15. น.ส.วารุณี บุบผา ครู ศรช. 

16. น.ส.นวลอนงค์ เนตรแสงศรี ครู ศรช. 

17. นางวรนุช วันทอง ครู ศรช. 

18. น.ส.ธัญชนก เชื้อบุญมี ครู ศรช. 

19. นายวุฒิชัย กุลศิริ ครู ศรช. 

20. นายวรชัย ศรีค า ครู ศรช. 

21. นายณัฐพงษ์ หุมอาจ ครู ศรช. 

22. นางสาวสันทนี  ศรีสุธรรม บรรณารักษ์ฯ 
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สิ่งอ านวยความสะดวก 
 
       ข้อมูลอาคารสถานที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาแห้วเป็นอาคารไม ้2 ชั้น    
 4.1 ทรัพยากร 
 
          1. เครื่องคอมพิวเตอร์                                            จ านวน    12     เครื่อง 
     -   เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในส านักงาน                 จ านวน     5      เครื่อง 
     -   เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ที่ห้องสมุดประชาชน     จ านวน     1      เครื่อง 
  -  เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ใน  กศน.ต าบล            จ านวน     5      เครื่อง 
         2.  โน๊ตบุ๊ก                                                            จ านวน     1      เครื่อง 
        3.   เครื่องปริ้นเตอร์         จ านวน     8      เครื่อง 
          -   เครื่องปริ้นเตอร์ ใช้ในส านักงาน               จ านวน     5      เครื่อง 
  -   เครื่องปริ้นเตอร์ใช้ใน กศน.ต าบล     จ านวน     5      เครื่อง 
          -   เครื่องปริ้นเตอร์ ใช้ในห้องสมุดประชาชน                     จ านวน     1     เครื่อง 
       4.  เครื่องเล่น CD /DVD และโทรทัศน์    
                -  CD /DVD จ านวน 3 เครื่อง    จานดาวเทียม 2 ชุด   และโทรทัศน์ 3 เครื่อง 
     ใช้ในศูนย์ กศน.อ าเภอนาแห้ว                                    
  -  โทรทัศน์ 5  เครื่อง จานดาวเทียม  5  ชุด ใช้ใน  กศน.ต าบล   
        5.  ครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์                            จ านวน     3     ชุด 
       6.  โทรศัพท ์ หมายเลข  042-897179 
       7.  โทรสาร  หมายเลข  042-897179 
       8.  E – mail: ksh_nahaeo@hotmail.com 
       9.  เว็บไซด์ http://loei.nfe.go.th/protal/nah 
 
แหล่งเรียนรู้และเครือข่าย 
 

1.  กศน.ต าบล 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาแห้ว  มี กศน.ต าบล  ประจ าต าบล  จ านวน   

5  แห่ง  ลักษณะอาคาร  กศน.ต าบล  เป็นอาคารเอกเทศ  จ านวน  2  แห่ง  เป็นอาคารที่ไม่เป็นเอกเทศ  
(อยู่ร่วมกับหน่วยงานอื่น)  จ านวน  3  แห่ง มีหน้าที่ให้บริการงานการศึกษานอกระบบและงานการศึกษาตาม 

อัธยาศัย  ทั้งงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  งานการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ  งานการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและ
ชุมชน  งานการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต  งานส่งเสริมการรู้หนังสือ ในพื้นที่ต าบลทั้งหมด  5 ต าบล  มี กศน. ต าบล
จ านวน   5  แห่ง  ดังนี้ 
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ที ่ สถานที่ ผู้รับผิดชอบ ต าแหน่ง 

1. กศน.ต าบลนามาลา 
หมู่  1  บ.นามาลา  ต.นามาลา   
อ.นาแห้ว  จ.เลย  42170 
 

นายอดุลย์  โพตะคาม 
นายทรงพิทักษ์  จันอักษร 
นางสาวสุดาวรรณ จันดาหาร 
นางสาวนวลอนงค์ เนตรแสงศรี 

หัวหน้า  กศน.ต าบล 
ครู กศน.ต าบล 
ครู ศรช. 
ครู ศรช. 
 

2. กศน.ต าบลนาพึง 
หมู่  5  บ.เกลี้ยง  ต.นาพึง  อ.นาแห้ว   
จ.เลย  42170 
 

นางสมประสงค์  ดวงอุปะ 
นางพิลาศพรรณ  นาภูทัศ 
นายวุฒิชัย กุลศิริ 
นายวรชัย  ศรีค า 
  

หัวหน้า  กศน.ต าบล 
ครู กศน.ต าบล 
ครู ศรช. 
ครู ศรช. 

3. กศน.ต าบลนาแห้ว 
หมู่  3  บ.เหมืองแพร่  ต.นาแห้ว  อ.นา
แห้ว  จ.เลย  42170 

นายเกียรติชัย  แสงรัตน์ 
นายศรีวิชัย  ตลับนาค 
นางนภาพร สุทธาผา 
นางสาววารุณี บุบผา 
 

หัวหน้า  กศน.ต าบล 
ครู กศน.ต าบล 
ครู กศน.ต าบล 
ครู ศรช. 

4. กศน.ต าบลแสงภา 
หมู่  1  บ.ปุาก่อ  ต.แสงภา  อ.นาแห้ว   
จ.เลย  42170 
 

นางมธุรี  สุภามงคล 
นางสาวอรวรรณ  จันทะคุณ 
นายณัฐพงษ์ หุมอาจ 
นางธัญชนก เชื้อบุญมี 

หัวหน้า  กศน.ต าบล 
ครู กศน.ต าบล 
ครู ศรช. 
ครู ศรช. 

5. กศน.ต าบลเหล่ากอหก 
หมู่  1  บ.เหล่ากอหก  ต.เหล่ากอหก  
อ.นาแห้ว  จ.เลย  42170 
 

นายไพยวรรณ  แก้วสุวรรณ 
นายชัยวุฒิ  จันทะคุณ 
นางวรนุช วันทอง 

หัวหน้า  กศน.ต าบล 
ครู กศน.ต าบล 
ครู ศรช. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

ล าดับ 
ที ่

ผู้รู้ /ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ 
(นาย/นาง/นางสาว) 

สถิติผู้ใช้บริการ 
(คน/วัน) 

1 น้ าผักสะทอน นางพิมพิลา  จันทะคุณ 
นางค ามูล  แสนประสิทธิ์ 

6/วัน 
3/วัน 

2 งานจักสาน นายปิง  ยศปัญญา 
นายหนูจัน  เสวิสิทธิ์ 
นางประมวล  กมลรัตน์ 
นายดี  จันทะรี 
นางทอง  แก้วค้ า 
นางหมู่  จันทะคุณ 

4/วัน 
3/วัน 
3/วัน 
4/วัน 
2/วัน 
3/วัน 

3 ครกต าสะทอน นายเผด็จ  จันทะคุณ 8/วัน 

4 ทอผ้า นงส าเนียง  สีหะวงษ์ 3/วัน 

5 เผาถ่านไม้ นายส ารวย  สีหะวงษ์ 4/วัน 

6 การสานสวิง นางค าปูน  จันทะพินิจ 3/วัน 

7 การท าไม้กวาดดอกหญ้า นางพ้ า  จันทะคุณ 2/วัน 

8 แพทย์แผนไทย นายกอง  จันทะคุณ 3/วัน 

 
๓. แหล่งเรียนรู้ 

 

ล าดับ 
ที ่

แหล่งเรียนรู้ 
(จ านวน/แห่ง) 

ประเภทแหล่งเรียนรู้ 
( ด้าน ) 

สถิติผู้ใช้บริการ 
(คน/วัน) 

1 วัดศรีสว่างมงคล ศิลปวัฒนธรรม 6/วัน 

2 วัดศรีสุธาวาสพัฒนาราม ศิลปวัฒนธรรม 4/วัน 

3 วัดปุาเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ศิลปวัฒนธรรม 8/วัน 

4 วัดสีมาพัฒนาราม ศิลปวัฒนธรรม 3/วัน 

5 วัดปุาถ้ าผากลอง ศิลปวัฒนธรรม 4/วัน 

6 วัดโคกสว่างพัฒนาราม ศิลปวัฒนธรรม 3/วัน 

7 วัดชัยมงคล ศิลปวัฒนธรรม 2/วัน 

8 วัดพระธาตุดินแทน ศิลปวัฒนธรรม 3/วัน 

9 วัดโนนอุดม ศิลปวัฒนธรรม 3/วัน 

10 วัดราษฎร์ประสงค์สามัคค ี ศิลปวัฒนธรรม 4/วัน 
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11 วัดปุาเขาน้ าริน ศิลปวัฒนธรรม 3/วัน 

12 วัดปุาฐานสโม ศิลปวัฒนธรรม 2/วัน 

13 วัดปุาเทิดพระเกียรติสิรินธร ศิลปวัฒนธรรม 3/วัน 

14 วัดปุานาโพธิ์ ศิลปวัฒนธรรม 4/วัน 

15 วัดโพธิ์ชัย ศิลปวัฒนธรรม 9/วัน 

16 วัดวิเวกธรรม ศิลปวัฒนธรรม 6/วัน 

17 วัดปุาสมานชัย ศิลปวัฒนธรรม 4/วัน 

18 วัดปุาสันติธรรม ศิลปวัฒนธรรม 8/วัน 

19 วัดปุาห้วยนาสี ศิลปวัฒนธรรม 3/วัน 

20 วัดศรีโพธิ์ชัย ศิลปวัฒนธรรม 12/วัน 

 
๔. ภาคีเครือข่าย 

 
ที ่ ชื่อ หน่วยงานภาคีเครือข่าย หมายเลขโทรศัพท ์ หมายเหตุ 

1 ปกครองอ าเภอนาแห้ว 042-897-041  

2 ฝุายความมั่นคง(ศตส.อ.นาแห้ว)/สื่อสารนาแห้ว 042-897-014  

3 ท้องถิ่นอ าเภอนาแห้ว 042-897-391  

4 สรรพากรอ าเภอนาแห้ว 042-897-040/056  

5 การไฟฟูาส่วนภูมิภาคอ าเภอนาแห้ว 042-897-069  

6 ที่ดินอ าเภอนาแห้ว 042-897-012  

7 พ.ม.พ.อ าเภอนาแห้ว 042-897-060  

8 สถานีต ารวจอ าเภอนาแห้ว 042-897-074  

9 โรงพยาบาลอ าเภอนาแห้ว 042-897-039  

10 เกษตรอ าเภอนาแห้ว 042-897-031  

11 ไปรษณีย์อ าเภอนาแห้ว 042-897-030  

12 อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย 042-897-616  

13 เทศบาลต าบลนาแห้ว 042-897-096  

14 อบต.นามาลา 042-079-290  

15 อบต.นาพึง 042-079-248  

16 อบต.แสงภา 042-079-479  

17 อบต.เหล่ากอหก 042-079-650  

18 โรงเรียนนาแห้ววิทยา 042-897-067  

19 สาธารณสุขอ าเภอนาแห้ว 042-897-037/176  

20 ธนาคาร ธกส. อ าเภอนาแห้ว 042-897-075  

21 การประปาส่วนภูมิภาค อ าเภอนาแห้ว 042-897-  

22 สัสดีอ าเภอนาแห้ว 086-234-2316  

15 



 

23 โรงเรียนบ้านนาแห้ว 042-897-019  

24 โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ 042-897-018  

25 สถานีวิทยุชุมชน -  

26 โรงเรียนบ้านหนองหวาย -  

27 โรงเรียนบ้านนามาลา 081-964-2092  

28 โรงเรียนบ้านหัวด่านนาปูน 086-232-3466  

29 โรงเรียนบ้านหนองสิม 088-732-9495  

30 โรงเรียนบ้านซ าทอง 042-870-141  

31 โรงเรียนบ้านโคก 089-609-4073  

32 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนต าบลนามาลา 086-229-5759  

33 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนต าบลนาพึง 042-897-257  

34 โรงเรียนบ้านกลาง 085-644-4099  

35 โรงเรียนชุมชนบ้านนาพึง 080-741-0785  

36 โรงเรียนบ้านแสงภา 042-870-333  

37 โรงเรียนบ้านบ่อเหมืองน้อย 042-870-335  

38 โรงเรียนบ้านห้วยน้ าผัก 042-870-334  

39 โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนต าบลแสงภา 081-965-1121  

40 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนต าบลแสงภา 042-079-432  

41 หน่วยปูองกันรักษาปุา ลย.9 085-748-7561  

42 โครงการพัฒนาความมั่นคงพื้นที่ภูขัดภูเมียงภูสอยดาว 081-260-1915  

43 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนต าบลเหล่ากอหก 042-079-640  

44 โรงเรียนบ้านนาผักก้าม 042-079-338  

45 โรงเรียนบ้านเหล่ากอหก 042-079-373  

46 โรงเรียนบ้านนาเจริญ 042-079-339  

47 โรงเรียนบ้านนาลึ่ง 042-079-336  

48 นายสุรพล กมลรัตน์ นายก อบต.นามาลา 083-334-1983  

49 นายวินญู เสนานุช ก านัน ต.นามาลา 081-799-8259  

50 นายสัมฤทธ์ิ แก้วเกษศรี ผู้ใหญ่บ้านนามาลา 083-351-8868  

51 นายลักษณ์ ศรีโพธิ ผู้ใหญ่บ้านหัวด่าน 085-742-9629  

52 นายเฉลิม แก้วเพิ่ม ผู้ใหญ่บ้านนาปูน 085-234-2012  

53 นายชาตินิวัฒ สุวรรณชาติ ผู้ใหญ่บ้านหนองหวาย 084-818-6815  

54 นายสมยง ยศตุ้ย ผู้ใหญ่บ้านโคก 087-005-7329  

55 นายวรีะพงษ์ กันธุ ผู้ใหญ่บ้านซ าทอง 088-157-3961  

56 นายวีระ กมลรัตน์ผู้ใหญ่บ้านโนนสว่าง 084-793-6862  

57 นายประพนธ์ นนทะโคตรนายก อบต.นาพึง 087-999-0882  

58 นายสุมาลี โคสร์ ก านัน ต.นาพึง 080-767-8171  

59 นายเกรียงไกร พรมเวียงผู้ใหญ่บ้านนาพึง 087-635-6129  
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60 นางซ่อนกลิ่น กมลรัตน์ผู้ใหญ่บ้านนาจาน 083-302-4374  

61 นายสมศักดิ์ จันดาหารผู้ใหญ่บ้านนาท่อน 087-097-9812  

62 นายพรศักดิ์ ชานุวัฒน์ ผู้ใหญ่บ้านเกลี้ยง 089-571-6613  

63 นายวิเชรษฤทธิศักดิ์ ผู้ใหญ่บ้านลาด 087-806-7940  

62 นายมานัส ยศค าแหง ผู้ใหญ่บ้านนาแซง 087-235-0854  

65 นายสุวิทย์ สิงห์สถิตย์  ผู้ใหญ่บ้านกลาง 083-339-4282  

66 นายชัยนาถ ราชพรหมมา นายก เทศบาลต าบลนาแห้ว 042-897-082  

67 นายทองเพชร ชัยชนะก านัน ต าบลนาแห้ว 084-420-1940  

68 นายทองคูณ ยาบูฮา ผู้ใหญ่บ้านนาแห้วเก่า 081-791-6237  

69 นายระเบียบ จันดาหาร ผู้ใหญ่บ้านโปุงกูด 087-219-8128  

70 นายทวี จันทะคุณ ผู้ใหญ่บ้านนาแห้วใหม่ 086-817-3486  

71 นายทรงศักดิ์ จันสารี ผู้ใหญ่บ้านบุ่ง 089-993-2285  

72 นายสุรชัย จันทะคุณ ผู้ใหญ่บ้านห้วยนาสี 087-976-6534  

73 นายสังรวม จันทะคุณ ผู้ใหญ่บ้านนาโพธ์ิ 089-418-3126  

74 นายวิเศษ พุทธรักษ ์นายก อบต.แสงภา 080-193-7674  

75 นายสมบัติ ชิดทิด ก านัน ต.แสงภา 084-789-3126  

76 นายเดชา พุทธรักษ์ผู้ใหญ่บ้านปุาก่อ 080-760-5771  

77 นายวิรัตน์ กาลภูมิ ผู้ใหญ่บ้านหัวนา 084-334-0641  

78 นายนิล เหมบุรุษ ผู้ใหญ่บ้านนาปอ 085-464-2470  

79 นายทองดี สีกุม ผู้ใหญ่บ้านบ่อเหมืองน้อย 083-336-2763  

80 นายสง่า บุญธรรม ผู้ใหญ่บ้านห้วยน้ าผัก 081-166-9472  

81 นายกม ชาเชียงตุง นายก อบต.เหล่ากอหก 082-102-4524  

82 นายเสถียร จันทะคุณ ก านัน ต.เหล่ากอหก 087-854-7885  

83 นายชมพู จันทะคุณ ผู้ใหญ่บ้านเหล่ากอหก 082-841-3802  

84 นายปฏิพัฒน์ พุทะรักษ์ ผู้ใหญ่บ้านนาลึ่ง 089-278-1576  

85 นายธนโชติ สิงห์ค า ผู้ใหญ่บ้านนาผักก้าม 086-212-0715  

86 นายทองหนัก จันทะคุณ ผู้ใหญ่บ้านนาเจริญ 082-839-0793  

60 นางซ่อนกลิ่น กมลรัตน์ ผู้ใหญ่บ้านนาจาน 083-302-4374  

61 นายสมศักดิ์ จันดาหารผู้ใหญ่บ้านนาท่อน 087-097-9812  

62 นายพรศักดิ์ ชานุวัฒน์ ผู้ใหญ่บ้านเกลี้ยง 089-571-6613  

63 นายวิเชรษฤทธิศักดิ์ ผู้ใหญ่บ้านลาด 087-806-7940  

62 นายมานัส ยศค าแหง ผู้ใหญ่บ้านนาแซง 087-235-0854  

65 นายสุวิทย์ สิงห์สถิตย์ ผู้ใหญ่บ้านกลาง 083-339-4282  

66 นายชัยนาถ ราชพรหมมา นายกเทศบาลต าบลนาแห้ว 042-897-082  

67 นายทรงศักดิ์ จันสาลี ก านัน ต าบลนาแห้ว 084-420-1940  

68 นายทองคูณ ยาบูฮา ผู้ใหญ่บ้านนาแห้วเก่า 081-791-6237  

69 นายระเบียบ จันดาหาร ผู้ใหญ่บ้านโปุงกูด 087-219-8128  
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70 นายทวี จันทะคุณ ผู้ใหญ่บ้านนาแห้วใหม่ 086-817-3486  

71 นายทรงศักดิ์ จันสารี ผู้ใหญ่บ้านบุ่ง 089-993-2285  

72 นายสุรชัย จันทะคุณ ผู้ใหญ่บ้านห้วยนาสี 087-976-6534  

73 นายสังรวม จันทะคุณ ผู้ใหญ่บ้านนาโพธ์ิ 089-418-3126  

74 นายวิเศษ พุทธรักษ ์นายก อบต.แสงภา 080-193-7674  

75 นายสมบัติ ชิดทิด ก านัน ต.แสงภา 084-789-3126  

76 นายเดชา พุทธรักษ์ ผู้ใหญ่บ้านปุาก่อ 080-760-5771  

77 นายวิรัตน์ กาลภูมิ ผู้ใหญ่บ้านหัวนา 084-334-0641  

78 นายนิล เหมบุรุษ ผู้ใหญ่บ้านนาปอ 085-464-2470  

79 นายทองดี สีกุม ผู้ใหญ่บ้านบ่อเหมืองน้อย 083-336-2763  

80 นายสง่า บุญธรรม ผู้ใหญ่บ้านห้วยน้ าผัก 081-166-9472  

81 นายประสิทธ์ิ ยศปัญญา นายก อบต.เหล่ากอหก 082-102-4524  

82 นายจ านงค์ เทพราชา ผู้ใหญ่บ้านนาเชื่อม 087-854-7885  

83 นายธนพันธ์ จันทะคุณ ผู้ใหญ่บ้านเหล่ากอหก 082-841-3802  

84 นายปฏิพัทธ์ พุทธรักษ์ ผู้ใหญ่บ้านนาลึ่ง 089-278-1576  

85 นายธนโชติ สิงห์ค า ก านันต าบลเหล่ากอหก 086-212-0715  

86 นายทองหนัก จันทะคุณ ผู้ใหญ่บ้านนาเจริญ 082-839-0793  
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                                              ส่วนที ่2 
ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการด าเนินงาน ส านักงาน กศน. 

                                            ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 

➣ วิสัยทัศน์ 
คนไทยได้รับโอกาสการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ  สามารถด ารงชีวิตที่เหมาะสมกับ 

ช่วงวัยสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะที่จ าเป็นในโลกศตวรรษ  ที ่21 

➣ พันธกิจ 
1. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ เพ่ือยกระดับการศึกษาพัฒนา

ทักษะการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเปูาหมายให้เหมาะสมทุกช่วงวัย  พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงบริบททางสังคม 
และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

2. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานภาคีเครือข่าย ในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งการด าเนินกิจกรรมของศูนย์การเรียนและแหล่งการเรียนรู้อ่ืนในรูปแบบ
ต่างๆ 

3. ส่งเสริมและพัฒนาการน าเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการ
จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง 

4. พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรม การวัดและประเมินผลในทุกรูปแบบ
ให้สอดคล้องกับบริบทในปจัจุบัน 

5. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือมุ่งจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

➣ เป้าประสงค์ 
1. ประชาชนผู้ด้อย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษา รวมทั้งประชาชนกลุ่มเปูาหมายพิเศษได้รับโอกาส

ทางการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตาม
อัธยาศัยที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง เป็นไปตามสภาพ ปัญหา และความต้องการของแต่ละกลุ่มเปูาหมาย 

2. ประชาชนได้รับการยกระดับการศึกษา สร้างเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมือง
อันน าไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน  เพ่ือพัฒนาไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืน
ทางด้านเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม 

3. ประชาชนได้รับโอกาสในการเรียนรู้และมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมสามารถคิด  
วิเคราะห์และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์ 

4. ประชาชนได้รับการสร้างและส่งเสริมให้มีนิสัยรักการอ่านเพื่อการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
5. ชุมชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมจัด ส่งเสริม และสนับสนุนการด าเนินงานการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งการขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู้ของชุมชน 
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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 านวนผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตาม สิทธิ
ที่ก าหนดไว้ 

2. จ านวนของคนไทยกลุ่มเปูาหมายต่าง ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้/ได้รับบริการกิจกรรม การศึกษา
ต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับสภาพ ปัญหา และความต้องการ 

3. ร้อยละของก าลังแรงงานที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป 
4. จ านวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนา/ส่งเสริมการศึกษา (ภาคีเครือข่าย : สถาน

ประกอบการ องค์กร หน่วยงานที่มาร่วมจัด/พัฒนา/ส่งเสริมการศึกษา) 
5. จ านวนประชาชน เด็ก และเยาวชนในพ้ืนที่สูง และซาวไทยมอแกน ในพ้ืนที่ 5 จังหวัด 11 อ าเภอ 

ได้รับบริการการศึกษาตลอดชีวิต จากศูนย์การเรียนชุมชนลังกัดส านักงาน กศน. 
6. จ านวนผู้รับบริการในพ้ืนที่เปูาหมายได้รับการส่งเสริมด้านการรู้หนังสือและการพัฒนาทักษะชีวิต 
7. จ านวนนักเรียน/นักศึกษาที่ได้รับบริการติวเข้มเต็มความรู้ 
8. จ านวนประซาซนที่ได้รับการฝึกอาชีพระยะสั้น สามารถสร้างอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ 
9. จ านวน ครู กศน. ต าบล จากพ้ืนที่ กศน.ภาค ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียน การสอน

ภาษาอังกฤษเพ่ือการลื่อสาร 
10. จ านวนประชาชนที่ได้รับการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศเพ่ือการลื่อสารด้านอาชีพ 
11. จ านวนผู้สูงอายุภาวะพ่ึงพิงในระบบ Long Term Care มีผู้ดูแลที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
12. จ านวนประชาชนที่ผ่านการอบรมจากศูนย์ดิจิทัลชุมซน 
13.   จ านวนศูนย์การเรียนชุมซน กศน. บนพ้ืนที่สูง ในพ้ืนที่ 5 จังหวัด ที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ การฟัง 

พูดภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ร่วมกันในสถานศึกษาลังกัด สพฐ. ตชด. และกศน. 
14. จ านวนบุคลากร กศน. ต าบลที่สามารถจัดท าคลังความรู้ได้ 

 15.  จ านวนบทความเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระดับต าบลในหัวข้อต่าง ๆ 
 16.  จ านวนหลักสูตรและสื่อออนไลน์ที่ให้บริการกับประชาชน ทั้งการศึกษานอกระบบระดับ  

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย 
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ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

1. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับซาติ การศึกษานอกระบบ (N-NET)  
ทุกรายวิซาทุกระดับ 

2. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเทียบกับค่าเปูาหมาย 
3. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเปูาหมายที่ลงทะเบียนเรียนในทุกหลักสูตร/กิจกรรมการศึกษา ต่อเนื่อง

เทียบกับเปูา,หมาย 
4. ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรม/พัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้นสามารถน่าความรู้ไปใช้ ในการประกอบ

อาชีพหรือพัฒนางานได้ 
5. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ หรือทักษะ ด้าน

อาชีพ สามารถมีงานท าหรือน าไปประกอบอาชีพได้ 
6. ร้อยละของผู้จบหลักสูตร/กิจกรรมที่สามารถน่าความรู้ความเข้าใจไปใช้ได้ตามจุดมุ่งหมาย ของ

หลักสูตร/กิจกรรม การศึกษาต่อเนื่อง 
7. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 

การศึกษาตามอัธยาศัย 
8. ร้อยละของประซาซนกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมที่มีความรู้ความเข้าใจ/เจตคติ/ 

ทักษะ ตามจุดมุ่งหมายซองกิจกรรมที่ก าหนด ซองการศึกษาตามอัธยาศัย 
               9. ร้อยละของนักเรียน/นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาที่ได้รับบริการติวเข้มเต็มความรู้เพ่ิม
สูงขึ้น 

 10.  ร้อยละ,ของผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มเปูาหมาย มีโอกาสมาเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิต
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นโยบายเร่งด่วนเพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
1.1 พัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ โดยปลูกฝังและสร้างความ

ตระหนักรูถ้ึงความส าคัญของสถาบันหลักของชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรักและความภาคภูมิใจ ในความเป็น
คนไทยและชาติไทย น้อมน่าและเผยแพร่ศาสตร์พระราซา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทาง
พระราชด าริต่าง ๆ 

1.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และการมีส่วนร่วมอย่างถูกต้องกับการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในบริบทของไทย มีความเป็นพลเมืองดี ยอมรับ 
และเคารพความหลากหลายทางความคิดและอุดมการณ์ 

1.3 ส่งเสริมและสนับสมุนการจัดการศึกษาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม ในรูปแบบ
ใหม่ ทั้งยาเสพติด การค้ามนุษย์ ภัยจากไซเบอร์ ภัยพิบัติจากธรรมชาติ โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ 

1.4 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างเสริมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา การพัฒนา 
ทักษะ การสร้างอาชีพ และการใช้ชีวิตในลังคมพหุวัฒนธรรม ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน 
ภาคใต้ และพ้ืนที่ชายแดนอื่น ๆ 
             1.5  สร้างความรู้ ความเข้าใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน 
ยอมรับและเคารพในประเพณี วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ และซาวต่างซาติที่มีความหลากหลาย ในลักษณะ 
พหุสังคมที่อยู่ร่วมกัน 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
2.1 เร่งปรับหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพ กศน. เพื่อยกระดับทักษะต้านอาชีพของประชาชน 

ให้เป็นอาชีพที่รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (First S - curve และ New S - curve) โดย
บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาและเสริมทักษะใหม่ด้านอาชีพ (Upskill& Reskill) รวมถึงมุ่งเน้นสร้าง
โอกาส ในการสร้างงาน สร้างรายไค้ และตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานทั้งภาคอุตสาหกรรมและ 
การบริการ โดยเฉพาะในพ้ืนที่เขตระเบียงเศรษฐกิจ และเขตพัฒนาพิเศษตามภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ 
ส าหรับพื้นที่ปกติให้พัฒนาอาชีพที่เน้นการต่อยอดศักยภาพและตามบริบทของพ้ืนที่ 

2.2 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออก ยกระดับการศึกษาให้กับประซาซนให้จบ 
การศึกษาอย่างน้อยการศึกษาภาคบังคับ สามารถน่าคุณวุฒิที่ไค้รับไปต่อยอดในการประกอบอาชีพ รวมทั้ง 
พัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพตามความต้องการของประซาซน สร้างอาชีพ สร้างรายไค้ ตอบสนองต่อ 
บริบทของลังคมและขุมซน รวมทั้งรองรับการพัฒนาเขตพ้ืนที่ระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) 

2.3 พัฒนาและส่งเสริมประชาชนเพื่อต่อยอดการผลิตและจ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ 
ออนไลน์ 

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

ความร่วมมือกับสถานีบริการน ้ามันในการเป็นซ่องทางการจ าหน่ายสุดยอดสินค้าและผลิตภัณฑ์ กศน.  
ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

3.1 พัฒนาครูและบุคลากรทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมและการเรียนรู้ เป็นผู้เชื่อมโยงความรู้กับ 
ผู้เรียนและผู้รับบริการ มีความเป็น “ครูมืออาชีพ” มีจิต,บริการ มีความรอบรู้และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม และเป็น “ผู้อ านวยการการเรียนรู้” ที่สามารถบริหารจัดการความรู้ กิจกรรม และการเรียนรู้ที่ดี 

1) เพ่ิมอัตราช้าราชการครูให้กับ กศน.อ าเภอทุกแห่ง โดยเร่งด าเนินการเรื่องการหาอัตรา
ต าแหน่ง การสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง ช้าราชการครู 

2) พัฒนาช้าราชการครูในรูปแบบครบวงจร ตามหลักสูตรที่เชื่อมโยงกับวิทยฐานะ 
3) พัฒนาครู กศน.ต าบลให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นเรื่องการพัฒนา 

ทักษะการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ทักษะภาษาต่างประเทศ ทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
4) พัฒนาศึกษานิเทศก์ ให้สามารถปฏิบัติการนิเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5) พัฒนาบุคลากร กศน.ทุกระดับทุกประเภทให้มีทักษะความรู้เรื่องการใช้ประโยชน์จากดิจิทัล

และ ภาษาต่างประเทศท่ีจ าเป็น 
3.2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีความพร้อม  

ในการให้บริการกิจกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ เป็นแหล่งสารสนเทศสาธารณะที่ง่ายต่อการเช้าถึง มี
บรรยากาศ ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เป็นคาเฟุพ้ืนที่การเรียนรู้ส าหรับคนทุกช่วงวัย มีสิ่งอ านวยความสะดวก มี
บรรยากาศสวยงาม มีชีวิต ที่ดึงดูดความสนใจ และมีความปลอดภัยส าหรับผู้ใช้บริการ 

1) เร่งยกระดับ กศน.ต าบลน่าร่อง 928 แห่ง (อ าเภอละ 1 แห่ง) ให้เป็นกศน.ต าบล 5 ดี พรี
เมี่ยม ที่ประกอบด้วย ครูดี สถานที่ดี (ตามบริบทของพ้ืนที่) กิจกรรมดี เครือข่ายดี และมีนวัตกรรมการเรียนรู้  
ที่ดีมีประโยชน์ 

2) จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ กศน. เพ่ือยกระดับการเรียนรู้ใน 6 ภูมิภาค เป็นพ้ืนที่การ
เรียนรู้ (Co - Learning Space) ที่ทันสมัยส าหรับทุกคน มีความพร้อมในการให้บริการต่าง ๆ อาทิ พ้ืนที่
ส าหรับการท างาน/ การเรียนรู้ พ้ืนที่ส าหรับกิจกรรมต่าง ๆ มีห้องประชุมขนาดเล็ก รวมทั้งท างานร่วมกับ
ห้องสมุดประซาซนในการ ให้บริการในรูปแบบห้องสมุดดิจิทัล บริการอินเทอร์เน็ต สื่อมัลติมีเดีย เพ่ือรองรับ
การเรียนรู้แบบ Active Learning 

3) พัฒนาห้องสมุดประซาซน “เฉลิมราชกุมารี” ให้เป็น Digital Libraryโดยให้มีบริการหนัง
ลือ ในรูปแบบ e - Book บริการคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง รวมทั้ง Free Wi-fi เพ่ือการสืบด้น
ข้อมูล 

3.3 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่,ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เอ้ือต่อการเรียนรู้ส าหรับทุกคน 
สามารถ เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา มีกิจกรรมที่หลากลาย น่าสนใจ สนองตอบความต้องการของชุมซน เพ่ือพัฒนา
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ศักยภาพ การเรียนรู้ของประซาซน รวมทั้งใช้ประโยชน์จากประซาซนในชุมซนในการร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพ่ือเชื่อมโยง ความสัมพันธ์ของคนในชุมซนไปสู้การจัดการความรู้ของชุมซนอย่างยั่งยืน 

1) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ปลูกผิงคุณธรรม สร้างวินัย จิตสาธารณะ ความ
รับผิดชอบ ต่อส่วนรวม และการมีจิตอาสา ผ่านกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมลูกเสือ กศน. กิจกรรมจิต
อาสา ตลอดจน สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกผิงคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร 

2) จัดให้มีหลักสูตรลูกเสือมัคคุเทศก์ โดยให้ส านักงาน กศน.จังหวัดทุกแห่ง/กทม. จัดตั้งกอง
ลูกเสือ ที่ลูกเสือมีความพร้อมด้านทักษะภาษาต่างประเทศ เป็นลูกเสือมัคคุเทศก์จังหวัดละ 1 กอง เพ่ือส่งเสริม
ลูกเสือจิต อาสาพัฒนาการท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัด 

3.4 เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ประสาน ส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย  
ทั้งภาครัฐ เอกซน ประซาสังคม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของชุมซน เพ่ือสร้างความเข้าใจ และให้เกิดความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุน และจัดการศึกษาและการ
เรียนรู้ให้กับ ประซาซนอย่างมีคุณภาพ 

1) เร่งจัดท าท าเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละต าบล เพ่ือใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ในการสร้างการเรียนรู้จากองค์ความรู้ในตัวบุคคลให้เกิดการถ่ายทอดภูมิปัญญา สร้างคุณค่าทางวัฒนธรรม
อย่าง ยั่งยืน 

2) ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การจัดการเรียนรู้ชุมซน 
3) ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพ่ือการขยายและพัฒนาการศึกษานอกระบบและ 

การศึกษาตามอัธยาศัยให้เข้าถึงกลุ่มเปูาหมายทุกกลุ่มอย่างกว้างขวางและมีคุณภาพ อาทิ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม 
อสม. 

3.5 พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย 
1) พัฒนาการจัดการศึกษาออนไลน์ กศน. ทั้งในรูปแบบของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การพัฒนา

ทักษะ ชีวิตและทักษะอาชีพ การศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งการพัฒนาซ่องทางการค้าออนไลน์ 
2) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ 
3) ส่งเสริมให้มีการใช้การวิจัยอย่างง่ายเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ 

3.6 พัฒนาศักยภาพคนด้านทักษะและความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy) 

1) พัฒนาความรู้และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือพัฒนา 
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

2) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือให้ประซาซนมีทักษะความเข้าใจและ 
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งสร้างรายไดใ้ห้กับตนเองได้ 

3.7 พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารของประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเป็น
รูปธรรม โดยเน้นทักษะภาษาเพ่ืออาชีพ ทั้งในภาคธุรกิจ การบริการ และการท่องเที่ยว รวมทั้ง พัฒนาสื่อการ
เรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารและการพัฒนาอาชีพ 
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3.8 เตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่เหมาะสมและมีคุณภาพ 
1) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้กับประซาซนเพ่ือสร้างความตระหนักถึงการเตรียมพร้อมเช้าสู่ 

สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) มีความเช้าใจในพัฒนาการซองช่วงวัย รวมทั้งเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการดูแล 
รับผิดชอบผู้สูงอายุในครอบครัวและชุมซน 

2) พัฒนาการจัดบริการการศึกษาและการเรียนรู้ส าหรับประซาซนในการเตรียมความพร้อม 
เช้าสู่วัยสูงอายุที่เหมาะสมและมีคุณภาพ 

3) จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตส าหรับผู้สูงอายุภายใต้แนวคิด “Active Aging” 
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาทักษะชีวิต ให้สามารถดูแลตนเองทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
และรู้จักใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 

4) สร้างความตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ เปิดโอกาสให้มีการเผยแพร่ภูมิ
ปัญญา ของผู้สูงอายุ และให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านต่าง ๆ ในชุมซน เช่น ด้านอาชีพ กีฬา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

5) จัดการศึกษาอาชีพเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงาน  
ที่เก่ียวข้อง ในทุกระดับ 

3.9 การส่งเสริมวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 
1) จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เชิงรุก และเน้นให้ความรู้วิทยาศาสตร์อย่างง่ายกับประชาชน 

ในชุมชน ทั้งวิทยาศาสตร์ในวิถีชีวิต และวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
2) พัฒนาสื่อนิทรรศการและรูปแบบการจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ให้มีความทันสมัย 

3.10 ส่งเสริมการรู้ภาษาไทยให้กับประชาชนในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะประชาชนในเขตพ้ืนที่สูง 
ให้สามารถฟูง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทย เพ่ือประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจ าวันได้ 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

4.1 จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ส าหรับทุกช่วงวัย ที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถให้บริการ 
ประซาซนได้ทุกคน ทุกช่วงวัย ที่มีกิจกรรมที่หลากหลาย ตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้ในแต่ละวัย และ
เป็นศูนย์บริการความรู้ ศูนย์การจัดกิจกรรมที่ครอบคลุมทุกช่วงวัย เพ่ือให้มีพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสม และ  
มีความสุขกับการเรียนรู้ตามความสนใจ 

1) เร่งประสานกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลโรงเรียน 
ที่ถูกยุบรวม หรือคาดว่าน่าจะถูกยุบรวม 

2) ให้ส านักงาน กศน.จังหวัดทุกแห่งที่อยู่ในจังหวัดที่มีโรงเรียนที่ถูกยุบรวม ประสานขอใช้ 
พ้ืนที่เพ่ือจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ส าหรับทุกช่วงวัย กศน. 

4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ส าหรับกลุ่มเป้าหมายผู้พิการ 
1) จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ และการศึกษา 

ตามอัธยาศัย โดยเน้นรูปแบบการศึกษาออนไลน์ 
2) ให้ส านักงาน กศน.จังหวัดทุกแห่ง/กทม. ท าความร่วมมือกับศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า 
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จังหวัด ในการใช้สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ด้านการศึกษา เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาและการ 
เรียนรู้ส าหรับกลุ่มเปูาหมายผู้พิการ 

4.3 ยกระดับการศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมายทหารกองประจ าการ รวมทั้งกลุ่มเป้าหมาย พิเศษ
อ่ืน ๆ อาทิ ผู้ต้องขัง คนพิการ เด็กออกกลางคัน ประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา ให้จบการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน สามารถน่าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองได้อย่าง ต่อเนื่อง 

4.4 พัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพระยะสั้น ให้มีความหลากหลาย ทันสมัย เหมาะสมกับ 
บริบทของพ้ืนที่ และตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

5.1 ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้กับประชาชนในการรับมือและปรับตัวเพ่ือลดความเสียหาย จากภัย
ธรรมชาติและผลกระทบที่เก่ียวช้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

5.2 สร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการสร้างสังคมสีเขียว ส่งเสริมความรู้ไห้กับประชาชน 
เกี่ยวกับการคัดแยกตั้งแต่ต้นทาง การก าจัดขยะ และการน่ากลับมาใช้ช้ า เพ่ือลดปริมาณและต้นทุนในการ 
จัดการขยะของเมือง และสามารถน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้โดยง่าย รวมทั้งการจัดการมลพิษในชุมซน 

5.3 ส่งเสริมให้หน่วยงานและสถานศึกษาใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งลดการใช้ 
ทรัพยากรที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เซ่น รณรงค์เรื่องการลดการใช้ถุงพลาสติก การประหยัดไฟฟูา เป็นต้น 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

6.1 พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย มีความโปร่งใส ปลอดภัยการทุจริต
และ ประพฤติมิชอบ บริหารจัดการบนข้อมูลและหลักฐานเซิงประจักษ์ มุ่งผลสัมฤทธิ์มีความโปร่งใส 
             6.2  น านวัตกรรมและเทคโนโลยีระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลมาใช้ในการบริหารและพัฒนา
งาน สามารถเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลกลางซองกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งพัฒนา'โปรแกรมออนไลน์ที่ 
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ที่ท าให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างต่อเนื่องกันตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ 
และให้ประซาซนกลุ่มเปูาหมายสามารถเช้าถึงบริการได้อย่างทันที ทุกที่และทุกเวลา 

6.2 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐาน 
ต าแหน่ง ให้ตรงกับสายงาน ความช านาญ และความต้องการซองบุคลากร 
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แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
             โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาไทย เพ่ือการสื่อสารส าหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูงตาม

พระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

แนวทางการด าเนินงาน 
               1.  ส านักงาน กศน. จัดพัฒนาหลักสูตร สื่อ แบบเรียน เครื่องมือวัดผลและเครื่องมือการ
ด าเนินการ การส่งเสริมการรู้หนังสือที่สอดคล้องกับสภาพแต่ละกลุ่มเปูาหมาย 
   2. พัฒนาศักยภาพครู กศน. และภาคีเครือข่ายที่ร่วมจัดการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ  
และ ทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้ไม่รู้หนังสืออย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเปูาหมายอย่างทั่วถึง เพ่ือน าไปต่อยอดสู่การขับเคลื่อนได้ 
อย่างเหมาะสม 

แนวทางการจัดสรร/เบิกจ่ายงบประมาณ 
 1. การประชุมสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารโครงการ 
 2. การอบรมพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การพัฒนาทักษะการฟูง การพูด 
ภาษาไทย เพ่ือการสื่อสารส าหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง 
 3. การนิเทศติดตามผลการด าเนินงานโครงการ 

4. การจัดท าเอกสารแนวทางการด าเนินงานโครงการ 
5. การประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 
6. การจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการฟัง การพูดภาษาไทย เพ่ือการสื่อสารส าหรับผู้ใหญ่บน 

พ้ืนที่สูง 
7. กิจกรรม มหกรรม “ ช่วยกันท าให้ซาวไทยบนพื้นที่สูงฟูงพูดภาษาไทยได้ ” 
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โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 

 
 

แนวทางการด าเนินงาน 
จากสถานการณ์เศรษฐกิจและความเหลื่อมล ้าที่มีอยู่ในสังคมปัจจุบัน แสดงถึงฐานเศรษฐกิจของ

ประเทศ ที่ยังไม่เข้มแข็งประซาซนระดับฐานรากยังมีรายได้น้อย ส่วนใหญ่มีอาชีพภาคการเกษตร จึงไม่มีโอกาส
ที่จะเติบโต เป็นชนชั้นกลาง การขาดโอกาสและความรู้เกี่ยวกับทักษะด้านอาชีพท าให้เกิดปัญหาในการ
ประกอบอาชีพ เพ่ือสร้างรายได้จากผลผลิตของตนเอง จากสภาวะการดังกล่าว รัฐบาลจึงได้ให้ความส าคัญต่อ
การพัฒนาประเทศ ด้านเศรษฐกิจพ้ืนฐานของประซาซนกลุ่มดังกล่าว โดยพยายามที่จะล่งเสริมอาชีพเพ่ือสร้าง
งานและผลผลิต ที่มีคุณภาพให้แก่ประซาซนอย่างทั่วถึงและทุกระดับซั้น ซึ่งการพัฒนาประเทศจะต้องพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ของประเทศ ดังนั้น การจัดการศึกษาจึงเป็นปัจจัยส าคัญอันจะน่าไปสู่การบรรลุเปูาหมายใน
การพัฒนาประเทศ อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน เพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์ซาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)  
ด้านการสร้างโอกาส และ ความเสมอภาคทางสังคมเพ่ือเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อม
ล ้าไปสู่สังคมเสมอภาค และเป็นธรรม ส านักงาน กศน. ซึ่งเป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่มีสถานศึกษาตั้งอยู่ 
ในระดับอ าเภอ/เขต จ านวน 928 แห่ง และ กศน. ต าบล จ านวน 7,424 แห่ง ได้ขับเคลื่อนโครงการศูนย์ฝึก
อาชีพชุมซน เพ่ือพัฒนา ความรู้และฝึกอาชีพแก่ประซาซน โดยการจัดกิจกรรมฝึกอาชีพภายใต้ 5 หลักสูตร
กลุ่มอาชีพได้แก่ กลุ่มอาชีพด้านเกษตรกรรม กลุ่มอาชีพด้านอุตสาหกรรมหรือหัตถกรรม กลุ่มอาชีพด้าน 
พาณิชย กรรมและบริการ กลุ่มอาชีพ ด้านความคิดสร้างสรรค์ และกลุ่มอาชีพเฉพาะทาง เช่น ช่างไฟฟูา ช่าง
ซ่อมแอร์ 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 
ให้บริการประชาชนแห่งละ 350 คน รวมทั้งสิ้น 3,500 คน
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กลุ่มเป้าหมาย/งบประมาณ 
จ านวนกลุ่มเปูาหมายทั้งสิ้น 523,180 คน 
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมคนละ 900 บาท เป็นเงินทัง้สิ้น 470,862,000 บาท การเบิก-จ่าย ส าหรับการจัด'

ฝึกอาชีพใน 2 รูปแบบ มีรายละเอียด ดังนี้ 
          1. รูปแบบกลุ่มสนใจ 

หลักสูตรอาชีพไม่เกิน 30 ชั่วโมง ผู้เรียนตั้งแต่ 6 คนขึ้นไป เบิกค่าตอบแทนวิทยากร ได้ชั่วโมงละไม่เกิน 200 
บาท และค่าวัสดุฝึกให้เบิกไดในกรณีที่มีการฝึกปฏิบัติจริงไม่เกิน 1,000 บาท/กลุ่ม 
          2.รูปแบบช้ันเรียนวิชาชีพ 
  หลักสูตรฝึกอาชีพที่มีระยะเวลาการฝึกอาชีพตั้งแต่ 31 ชั่วโมงขึ้นไป จ านวนผู้เรียน ตั้งแต่ 11 คนขึ้นไป  
เบิกค่าตอบแทนวิทยากรได้ชั่วโมงละ 200 บาท ค่าวัสดุฝึกไม่เกิน 5,000 บาท ทั้งนี้ หากรายวิชาชีพใด มีความ
จ าเป็นต้องใช้ค่าวัสดุเกินกว่าที่ก าหนด ให้ขอความเห็นชอบต่อผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. โดยผ่าน
คณะกรรมการที่ส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. แต่งตั้ง เพ่ือพิจารณา ตามความเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณและ
เปูาหมายที่จังหวัดได้รับจัดสรร 
 
 

โครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ 

 

แนวทางการด าเนินงาน 
  1.ส านักงาน กศน.โอนเงินงบประมาณให้กับส านักงาน กศน.จังหวัดทุกแห่ง/กทม. เพ่ือน่าไปจัดสรรให้ 
สถานศึกษาในสังกัดในการใช้เป็นค่าใช้จ่ายการอบรมภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพให้กับ ประช าชนใน
พ้ืนที่ตามเปูาหมายที่แต่ละจังหวัดก าหนด โดยหลักสูตรละไม่ต ่ากว่า 15 คน ตามที่ได้ส ารวจความ ต้องการจัดอบรมตาม
โครงการภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ในกรณีที่เปูาหมายไม่
เพียงพอ ส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. สามารถบริหารจัดการจ านวนเปูาหมายให้ เหมาะสมตามบริบทซองพ้ืนที่ 

2. ให้สถานศึกษาในสังกัดที่ต้องการจัดอบรมด าเนินการ ดังนี้ 
 2.1จัดท าโครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ พร้อมหลักสูตรบรรจุ ใน
แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา เสนอขอความเห็นชอบต่อส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. (กรณีมี การ
เปลี่ยนแปลงไปจากที่ได้รับความเห็นชอบไว้เดิม) 
 2.2 การจัดท าหลักสูตรภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ สามารถใช้เอกสารทางวิซาการ 
ซองกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส านักงาน กศน. 

2.3 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานโครงการภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ 
                  2.4 จัดอบรมภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพตามโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจาก 
ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. และตามหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติจากผู้อ านวยการสถานศึกษา 
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 2.5 ประเมินผลความพึงพอใจและประเมินตามวัตถุประสงค์ซองหลักสูตรหลังการฝึกอบรม และ มอบ
วุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรมตามโครงการภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ โดยผู้เข้ารับการ อบรมจะต้องมี
ระยะเวลาในการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของโครงการ/หลักสูตร 
 2.6 สรุปและรายงานผลการด าเนินงานโครงการฯ พร้อมทั้งแนบรูปภาพการจัดกิจกรรมอบรม ส่งไป  
ยังส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. เพ่ือรวบรวมข้อมูลต่อไป ทั้งนี้ การรายงานผลให้รายงานในระบบ DMIS พร้อมทั้งแนบ
รูปภาพการจัดกิจกรรมอบรม 
      3. ให้ส านักงาน กศน.จังหวัดทุกแห่ง/กทม. ที่ต้องการจัดอบรมด าเนินการสรุปและรายงานผลการ 
ด าเนินงานโครงการฯ ซองสถานศึกษาในสังกัด โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการนี้ของส านักงาน กศน. จังหวัด 
ทุกแห่ง/กทม. เท่านั้น เป็นผู้กรอกข้อมูลใน Google form หรือสแกน QR code ที่ก าหนดไว้ พร้อมทั้ง แนบรูปภาพ
การจัดกิจกรรมอบรม ไปยังส านักงาน กศน. ภายในวันที ่31 สิงหาคม 2563 
       4.  คณะท างานลงพ้ืนที่เปูาหมายเพื่อนิเทศ ติดตามและประเมินผล พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ 
การด าเนินงานโครงการภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แนวทางการจัดสรร/เบิกจ่ายงบประมาณ 
 1.แนวทางการจัดสรร 

    ส านักงาน กศน. โอนเงินงบประมาณให้กับส านักงาน กศน.จังหวัดทุกแห่ง/กทม.เพ่ือน่าไปจัดสรร  
ให้สถานศึกษาในสังกัดในการใช้เป็นค่าใช้จ่ายการอบรมภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพให้กับ ประซาซนใน
พ้ืนที่ตามเปูาหมายที่แต่ละจังหวัดก าหนด หลักสูตรละไม่ต ่ากว่า 15 คน ตามที่ได้ส ารวจ ความต้องการจัดอบรมตาม
โครงการภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ในกรณีที่เปูาหมาย 
ไม่เพียงพอ ส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. สามารถบริหารจัดการจ านวน เปูาหมายให้เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ 
 2. การเบิกจ่ายงบประมาณ 

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

 

แนวทางการด าเนินงาน 
 1. ส านักงาน กศน. ก าหนดกรอบการด าเนินงานโครงการ 
 2. จัดท าเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการอบรมฯ 
 3. คัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมจากเกณฑ์การคัดเลือก 
  4. คัดเลือกสถาบันการสอนภาษาอังกฤษ/หลักสูตรการอบรมเ พ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ 
เปูาหมายของโครงการ 
 5. ด าเนินการอบรม 
 6. ติดตาม ประเมินผล 

แนวทางการจัดสรร/เบิกจ่ายงบประมาณ 
 1. ค่าใช้จ่ายในการประชุมก าหนดกรอบในการด าเนินงานเพ่ือการจัดอบรมครู กศน.ต้นแบบการสอน 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
 2. ค่าใช้จ่ายในการประชุมร่วมกับสถาบันการสอนภาษาอังกฤษ/หน่วยงานในการจัดโครงการอบรมครู 
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.ลงพ้ืนที่ด าเนินการจัดประชุมติดตามประเมินโครงการพัฒนาครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษ 
เพ่ือการสื่อสาร จ านวน 5 ภาค 
 

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 
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 4.คณะท างานสถาบัน กศน. ภาค และสานักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร ด าเนินการประชุม ปฏิบัติการ
บุคลากร กศน.ต าบล จ านวน 7,400 คน ทั่วประเทศ (ตามรายภาค) 

5.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  

 

โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับคนพิการ 
 
แนวทางการด าเนินงาน 
 1.จัดประชุมคณะท างานเพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดท าเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับ
วิธีการใช้แบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษา 
 2.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนคนพิการ จ านวน 300 คน จากครูผู้สอนคนพิการที่ยังไม่ผ่านการ  
อบรมการใช้แบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ให้มีความรู้และสามารถท าหน้าที่คัดกรองบุคคลของสถานศึกษา  
ว่าเป็นคนพิการประเภทต่าง ๆ และน่าผลการรับรองพร้อมข้อมูลจากการคัดกรองมาประกอบการพิจารณาจัดท า  
แผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
 3.สรุปและติดตามผลการด าเนินงาน 
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แนวทางการจัดสรร/เบิกจ่ายงบประมาณ  
แนวทางการจัดสรร 

 

 

 โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข 
 
แนวทางการด าเนินงาน 
1. จัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจ 
2. ส ารวจและให้พ้ืนที่ยืนยันความพร้อมความต้องการจัดอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุของกรมอนามัย 
3. จัดสรรเงินงบประมาณ ให้ส านักงาน กศน. จังหวัด ตามจ านวน กศน. อ าเภอ ที่ยืนยันความพร้อม 
4. ส านักงาน กศน. จังหวัด จัดท าและจัดส่งแผนปฏิบัติการให้ส านักงาน กศน. 
5. ก ากับ ติดตาม แก้ไขปัญหาและสรุปผลการด าเนินงานร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

แนวทางการจัดสรร/เบิกจ่ายงบประมาณ 
แนวทางการจัดสรร 

 
 

 

รายการ จ านวนเงิน/บาท คิดเป็น 
ร้อยละ ไตรมาส 1-

2 
ไตรมาส 
3-4 

รวมทั้งสิ้น 
• งปม. ที่ได้รับ รวมทั้งสิ้น   2,525,

900 
 

• แผนการใช้เงิน :- จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ครูผู้สอนคนพิการ/สรุป
และ ติดตามผลการด าเนินงาน 

- 2,525,900  100 

แนวปฏิบัติการเบิกจ่าย เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
 

รายการ จ านวนเงิน/บาท    คิด
เป็น 

จัดสรรให้แก่ 
 ไตรมาส 1-

2 
ไตรมาส 

3-4 
รวมทั้งสิ้น   ร้อยละ   

• งปม. ที่ได้รับ รวม
ทั้งสิ้น 

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. 
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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  
เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ ภายในวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรเมื่อหักค่าตอบแทนวิทยากร 
 3.ให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรไดไม่เกินวันละ 6 ชั่วโมง 
 4.ให้ยืมเงินราชการจากโครงการมาจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากรได้เท่าท่ีจ าเป็น 
 
 
 

โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 
เพื่อคงพัฒนาการทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุ 

 

แนวทางการด าเนินงาน 
 1.พัฒนาการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือคงพัฒนาการทางกาย จิต และสมอง  
ของผู้สูงอายุ 
 2.ส ารวจและให้สถานศึกษาทุกประเภทยืนยันความพร้อมความต้องการจัดกิจกรรมคงพัฒนาการ  
ทางกาย จิตและสมองของผู้สูงอายุ ในรูปแบบที่เป็นไปตามความต้องการของผู้สูงอายุและศักยภาพ ของ
บุคลากร ที่เป็นกิจกรรมทักษะชีวิต กลุ่มสนใจ การศึกษาตามอัธยาศัยผ่านห้องสมุดประชาชน บ้านหนังสือชุมชน 
รวมทั้งพ้ืนที่สาธารณะอื่น ๆ ที่มีในชุมชน เช่น โรงเรียนผู้สงูอายุ ศาลา อเนกประสงค์ ฯลฯ 
 3.จัดสรรเงินงบประมาณ ให้หน่วยงาน/สถานศึกษา ตามข้อมูลที่ยืนยันความต้องการจัดกิจกรรม 
 4.หน่วยงาน/สถานศึกษา จัดท าและจัดส่งแผนปฏิบัติการให้ส านักงาน กศน. 
 5.ก ากับ ติดตาม แก้ไขปัญหาและสรุปผลการด าเนินงานร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
 

รายการค่าใช้จ่าย หลักสูตร/บาท 
70 
ชั่วโมง 

420 
ชั่วโมง • ค่าตอบแทนวิทยากร (ชั่วโมงละ 200 บาท) 14,000 84,000 

• ค่าบริหารจัดการและค่าวัสดุสิ้นเปลืองในการจัดอบรม 11,700 57,000 
รวมทั้งสิ้น 25,700 141,000 
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แนวทางการจัดสรร/เบิกจ่ายงบประมาณ  
แนวทางการจัดสรร 

 
 

โครงการเพิ่มพูนศักยภาพและสานพลังการสร้างความรอบรู้ 
ให้คนรุ่นใหม่เตรียมความพร้อมในทุกมิติ 

 
 
แนวทางการด าเนินงาน 
 1. สร้างแผนการด าเนินงาน 2 ระดับ ได้แก่ แผนการด าเนินงานระดับส่วนกลาง และระดับพื้นท่ี 
 2. พัฒนาเครื่องมือสนับสนุนการด าเนินการบูรณาการ (ระบบข้อมูล ระบบคลังปัญญา ระบบการจัดท า และใช้
แผนสู่การปฏิบัติ ช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพของกลไกขับเคลื่อนบูรณาการฯ) 
 3.จัดท าแนวทางและกระบวนการพัฒนาศักยภาพกลไกบูรณาการแต่ละประเด็นโดยผู้ เชี่ยวชาญและ  
ทีมวิชาการ 
 4. จัดการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่เพ่ือขับเคลื่อนการออกแบบการท างาน สร้างความรอบรู
ให้คนรุ่นใหม่เตรียมความพร้อมในทุกมิติ แบบบูรณาการ 5 ภาค 
 5. เติมเต็มศักยภาพทีมน่าบูรณาการ เก็บข้อมูลเพื่อเรียนรู้ สร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ใน  2 รูปแบบ 
ดังนี้ 
 5.1 ผ่านซ่องทางการติดต่อลื่อสารแบบ Social Media 
 5.2 ผ่านการลงพื้นที่อย่างน้อย 19 จังหวัด 
 จัดเวทีวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5 ภาค ภายใต้กลไกสร้างการเรียนรู้และเครือข่ายบูรณาการ 

 

 จ านวนเงิน/บาท คิด
เป็น 
ร้อย

ละ 

 
รายการ ไตร

มาส 
1-2 

ไตร
มาส 
3-4 

รวม
ทั้งสิ้น 

จัดสรรให้แก่ 

• งปม. ที่ได้รับ รวมทั้งสิ้น 50,492,90
0 

50,492,90
0 

100,985,
800 

  
• แผนการใช้เงิน      

- จัดกิจกรรมในพ้ืนที่ 50,000,00
0 

50,000,00
0 

100,000,
000 

99.
02 

• สถานศึกษาที่มีความ
ต้องการ - พัฒนาและบริหาร

จัดการ 
492,90
0 

492,90
0 

985,80
0 

0.9
8 

• ศกพ. 

การเบิกจ่ายงบประมาณ 
1. กรอบวงเงินการจัดสรร : จัดสรรให้เป็นรายหัว 100 บาท ต่อผู้สูงอายุ 1 คน 
2. จัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตลักษณะใด ให้เบิกจ่ายตามระเบียบในเรื่องนั้น ๆ 
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การเบิกจ่ายงบประมาณ 
เบิกจ่ายตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และ ค่าใช้จ่าย

ในการจัด'ฝึกอบรม สัมมนา 
 

การด าเนินงานส าคัญ 

ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ  วิลาวัลย์) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

การขับเคลื่อน กศน. สู่ กศน.WOW 

1. พัฒนาครู กศน.และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการศึกษาและเรียนรู้ : Good Teacher 
เป็นผู้เชื่อมโยงความรู้กับผู้เรียนผู้รับบริการ มีความเป็น “ครูมืออาชีพ” มีจิตบริการ มีความรอบรู้และทันต่อ

การเปลี่ยนแปลงของสังคม เป็นผู้จัดกิจกรรม การเรียนรู้และบริหารจัดการความรู้ที่ดี 
1.1 เพ่ิมอัตราข้าราชการครู กศน. 891 อัตรา 

(1) ให้เร่งด าเนินการเรื่องการหาอัตราต าแหน่ง การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ข้าราชการครู กศน.  
891 อัตรา เพ่ือจัดสรรให้กับ กศน.อ าเภอทุกแห่ง ๆ ละ 1 อัตรา 
1.2 พัฒนาครู และบุคลากร 

(1) พัฒนาครู กศน.ต าบลเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้น เรื่องการพัฒนา
ทักษะการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ทักษะภาษาต่างประเทศ ทักษะการจัดกระบวน      
การเรียนรู้ 

(2) พัฒนาศึกษานิเทศก์ให้สามารถปฏิบัติการนิเทศได้อย่างมีศักยภาพ 
(3) พัฒนาบุคลากร กศน.ทุกระดับทุกประเภทให้มีทักษะความรู้เรื่องการใช้ประโยชน์        

จากดิจิทัลและภาษาตา่งประเทศที่จ าเป็น 

แนวทางการจัดสรร/เบิกจ่ายงบประมาณ 
รายการ จ านวนเงิน/บาท คิด

เป็น 
จัดสรรให้แก่ 

ไตรมาส 1-2 ไตรมาส 3-
4 

รวมท้ังสิ้น ร้อย
ละ • งปม. ท่ีได้รับ รวมทั้งสิ้น 4,000,00

0 
6,000,00
0 

10,000,00
0 

  
• 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 30.0

0 
 

5) เติมเต็มศักยภาพทีมน า 200,000 1,000,0
00 

1,200,000 12.0
0 

 
6) จัดเวทีวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5 ภาค  5,000,0

00 
5,000,000 50.0

0 
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2. พัฒนา กศน.ต าบลให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ : Good Place – Best Check in 
ให้มีความพร้อมในการให้บริการกิจกรรมการศึกษาและเรียนรู้ เป็นแหล่งข้อมูลสาธารณะที่ง่ายต่อ  การเข้าถึง 

มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้เป็นเสมือนคาเฟุการเรียนรู้ส าหรับทุกคนทุกช่วงวัย มีสิ่งอ านวยความสะดวก มีความ
สวยงามที่ดึงดูดความสนใจ และมีความปลอดภัยส าหรับผู้ใช้บริการ 

2.1 เร่งยกระดับ กศน.ต าบล 928 แห่ง (อ าเภอละ 1 แห่ง) เป็น กศน.ต าบล 5 ดี พรีเมี่ยม                 
ที่ประกอบด้วย ครูดี สถานที่ดี (ตามบริบทของพ้ืนที่) กิจกรรมดี เครือข่ายดี และมีนวัตกรรมดีมีประโยชน์ 

2.2 จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ กศน.ใน 5 ภูมิภาค เป็น Co - Learning Space ศูนย์การเรียนรู้ ที่ทันสมัย
ส าหรับทุกคน โดยเปิดพ้ืนที่เพ่ือยกระดับการเรียนรู้ พร้อมเปิดบริการต่างๆ อาทิ พ้ืนที่ส าหรับ  การท างาน/การเรียนรู้ 
พ้ืนที่ส าหรับท ากิจกรรมต่างๆ ห้องประชุมกลุ่มย่อย รวมทั้งให้บริหารห้องสมุดทั้งในรูปแบบดิจิทัล และสืบค้นหนังสือใน
ห้องสมุดด้วยตนเอง บริการอินเทอร์เน็ต มัลติมีเดีย เพื่อรองรับการเรียนรู้แบบ Active learning 

2.3 พัฒนาห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จ านวน 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 ส าหรับทุกคน ที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา 
มีกิจกรรมที่หลากหลาย น่าสนใจ สนองตอบความต้องการของชุมชน เพ่ือพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของปร ะชาชน 
รวมทั้งใช้ประโยชน์จากประชาชนในชุมชนในการร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของคนในชุมชน
ไปสู่การจัดการความรู้ของชุมชนอย่างยั่งยืน 

3.1 พัฒนาการจัดการศึกษาออนไลน์ กศน. โดยให้มีการเรียนออนไลน์สายสามัญ การเรียนออนไลน์เรื่องทักษะ
อาชีพ และการพัฒนาเว็บเพจการค้าออนไลน์ 

3.2 ให้มีหลักสูตรลูกเสือมัคคุเทศก์ โดยให้ กศน.จังหวัดทุกจังหวัด/ กทม จัดตั้งกองลูกเสือที่เป็นลูกเสือที่มี
ความพร้อมด้านทักษะภาษาต่างประเทศเป็นลูกเสือมัคคุเทศก์จังหวัดละ 1 กอง เพ่ือส่งเสริมลูกเสือจิตอาสาพัฒนาการ
ท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัด 

3.3 เร่งปรับหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพ กศน. ให้เป็นอาชีพที่รองรับอุตสาหกรรมอนาคต      
(New S-curve) โดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษให้ด าเนินการโดยเร่งด่วน ส าหรับพื้นที่ปกติให้พัฒนา
อาชีพที่เน้นการต่อยอดศักยภาพและบริบทตามบริบทของพ้ืนที่ 
 

4. เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย : Good Partnerships 
ประสาน ส่งเสริมความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือสร้างความเข้าใจ และให้เกิดความร่วมมือในการ
ส่งเสริม สนับสนุน และจัดการศึกษาและการเรียนรู้ให้กับประชาชนอย่างมีคุณภาพ 
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4.1 เร่งจัดท าท าเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละต าบล เพ่ือใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้างการ
เรียนรู้จากองค์ความรู้ในตัวบุคคลให้เกิดการถ่ายทอดภูมิปัญญา สร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 

4.2 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การจัดการเรียนรู้ชุมชน 
4.3 ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพ่ือการขยาย และพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยให้เข้าถึงกลุ่มเปูาหมายทุกกลุ่มอย่างกว้างขวางและมีคุณภาพ อาทิ กลุ่มผู้สูงอายุ   กลุ่ม อสม. 
 

5. พฒันานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย : Good Innovation 
ให้พัฒนานวัตกรรมหรือสร้างสรรค์การด าเนินงานใหม่ๆ เพ่ือสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ พัฒนากระบวนการ

เรียนรู้ให้ทันสมัย 
5.1 เร่งจัดตั้งศูนย์ให้ค าปรึกษา และพัฒนาผลิตภัณฑ์Brand กศน. เพ่ือยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ การบริหาร

จัดการการผลิต การส่งออก การตลาด และสร้างช่องทางการจ าหน่าย ตลอดจนส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
ในการเผยแพร่และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 

5.2 พัฒนาสินค้า และผลิตภัณฑ์ กศน. พร้อมทั้งให้มีการคัดเลือกสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เป็นสุดยอด กศน.ของ
แต่ละจังหวัด เพื่อส่งไปจัดจ าหน่ายยังสถานีจ าหน่ายน้ ามัน ซึ่งจะเป็นการสร้างช่องทางจ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้
กว้างขวางยิ่งขึ้น 

5.3 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ 
5.4 ให้มีการใช้วิจัยอย่างง่ายเพ่ือการสร้างนวัตกรรมใหม ่

 

6. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ส าหรับทุกช่วงวัย : Good Learning Centre 
ที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถให้บริการประชาชนในชุมชนได้ทุกคน ทุกช่วงวัย ที่มีกิจกรรมที่

หลากหลาย สนองตอบความต้องการในการเรียนรู้ในแต่ละช่วงวัย และเป็นศูนย์บริการความรู้ ศูนย์การจัดกิจกรรมที่
ครอบคลุมทุกกลุ่มวัย เพื่อให้มีพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสม และมีความสุขกับการเรียนรู้ตามความสนใจ 

6.1 ให้เร่งประสานกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือจัดท าท าเนียบข้อมูลโรงเรียนที่ถูกยุบ
รวม หรือคาดว่าน่าจะถูกยุบรวม 

6.2 ให้ส านักงาน กศน.จังหวัด ในจังหวัดที่มีโรงเรียนที่ถูกยุบรวมประสานขอใช้พ้ืนที่ เพ่ือจัดตั้ง ศูนย์การเรียนรู้
ส าหรับทุกช่วงวัย กศน. 
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วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) 
 

 
          
             

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

Tourism and Sports ยะระดับแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์และบริการด้านการ
ท่องเที่ยว ส่งเสริมการตลาดและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว อนุรักษ์ฟ้ืนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเป็นมิตรกับคนทั้งมวลเสริมสร้างการท่องเที่ยวชุมชน การ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ภูมิปัญญา การเกษตร และศิลปวัฒนธรรมไปสู่การสร้างมูลค่าด้านการท่องเที่ยวให้สามารถ
สร้างและกระจายรายได้แก่ประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนออกก าลังกาย เล่นกีฬา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนา
กีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
 

Health ส่งเสริมประชาชนชาวเลยให้มีการกินดีอยู่ดี มีความรู้ความเข้าใจและตระหนัก ในการดูแลสุขภาพ
อนามัยทั้งทางร่ายกายและจิตใจของตนเองที่เหมาะสม สามารถถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงยกระดับ
การบริการสาธารณสุข สร้างวัฒนธรรม การบริโภคท่ีปลอดภัย 
 

Aqriculture ส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน และทันสมัย โดยการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการ
ยกระดับคุณภาพและผลผลิตทาการเกษตร การแปรรู้สินค้าภาคเกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน พัฒนาและเพ่ิมแหล่ง
น้ าเพื่อการเกษตร ผลักดันการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Young Smart Farmer/Samar Farmer สร้างความเข็มแข็ง
ให้กับ สถาบันเกษตรกร สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรรวมทั้งมีเครือข่ายธุรกิจ มุ่นเน้นการส่งเสริมและการพัฒนาที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมมีการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน ควบคู่ไปกับการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช้ในการด าเนินชีวิต เพื่อสร้างความมั่นคง และความปลอดภัยทางอาหารแก่ชาวเลย ชาวไทยและนานา
ประเทศ 
 

Investment and Trade เพ่ิมศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการค้า การบริการ 
และการผลิต การส่งเสริม SMEs/ Start up วิสาหกิจชุมชน สถาบันสหกรณ์ กลุ่มอาชีพต่างๆ อ านวยความสะดวกด้าน
การค้าและการลงทุน ส่งเสริมการค้าชายแดน การจ้างงานที่มีคุณค่า การพัฒนาสัมมาชีพ เศรษฐกิจฐานรากและประชา
รัฐ OTOP ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริการภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน 
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Loei for All  ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง ปรับปรุงและพัฒนาบริการภาครัฐ
มุ่งสู่ความเป็นสากล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง 
การลดความเหลื่อมล้ า ส่งเสริมคามเสมอภาคทางสังคมและความเท่าเทียมทางเพศ การขจัดความยากจน สร้างงาน 
สร้างอาชีพ สร้างรายได้ มุ่นเน้นการพัฒนาเด็กและเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการผู้ด้อยโอกาส และ “บ าบัดทุกข์ 
บ ารุงสุข” แก่ทุกกลุ่ม พัฒนาบ้านเมืองให้สะอาด แก้ไขปัญหายาเสพติด อ านวยความยุติธรรม สร้างความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ให้มีความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย เสริมสร้างวินัยจราจร เป็นถิ่น
ฐานที่ปลอดภัยส าหรับอยู่อาศัย เพื่อความสงบสุขอย่างยั่งยืน 
 

Open Town to arts and Culture  เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และท านุบ ารุงศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี ภาษาพ้ืนถิ่นให้มีการรักษา สืบทอดและพัฒนาอย่างยั่งยืน สร้างจิตส านึก ค่านิยม และวิถีชีวิตที่ดี
งามในสังคม ส่งเสริมต่อยอดทุนทางศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ส่งเสริม
ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน เพ่ือน าเลยไปสู่สากล 
 

Education ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล ส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะวิชาชีพตลอดชีวิต 
จัดการเรียนรู้อย่างมีเปูาหมายเพ่ือส่วนรวม เน้นการน าความรู้ไปสู่การปฏิบัติ สามารถใช้ความรู้สร้างนวัตกรรม เป็น
พลเมืองที่ดีและพัฒนาทักษะชีวิตสู่งานอาชีพ ภายใต้การเตรียมคนในศตวรรษที่ 21 โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ตามแนวทางประชารัฐ 
 
 Integrity ส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาล การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีในทุกภาคส่วนเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและรู้จักพอเพียง มีความสามัคคี มีวินัย ท านุบ ารุง และส่งเสริมศาสนา จารีตประเพณีอันดีงาม ส่งเสริมให้ชาว
เลยมีความปรองดองสมานฉันท์ เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขใช้วิถีวัฒนธรรม และแนวทางศาสนาในการด ารงชีวิต ส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งสงบสุข ส่งเสริมและ
ปลูกฝังให้ชาวเลยมีความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ ความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต เอ้ืออาทร ช่วยเหลือเกื้อกูล 
เคารพกฎหาย กติกาสังคม และครรลองคลองธรรมที่ดี 
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ส่วนที ่3 
การบริหารจัดการด้านการศกึษาของ กศน.อ าเภอนาแห้ว 

 
 

สถานศึกษาได้ประชุมบุคลากรเพ่ือร่วมกันประเมินสถานภาพของสถานศึกษาโดยใช้การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ในการก าหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษารวมทั้ง
โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอกสถานศึกษาอันเป็นปัจจัยต่อการจัดการศึกษาเพ่ือน าผลไปใช้ในการ
ก าหนดทิศทางการด าเนินงานของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาแห้ว ซึ่งได้ผลการ
ประเมินสถานภาพของดังนี ้
1.  SWOT Analysis ของสถานศึกษา 
  
1.1 สภาพแวดล้อมภายใน 
 1.1.1จุดแข็ง(Strength )อยู่ในชุมชน 
 1.1.1.1 สถานศึกษาอยู่ในที่ชุมชน    
 1.1.1.2สถานศึกษามีอาคารเป็นเอกเทศ 
 1.1.1.3มีบุคลากรเต็มพ้ืนที่/บุคลากรมีความรู้ความสามารถหลากหลายสาขาวิชา 
 1.1.1.4สถานศึกษามีนโยบาย/จุดเน้นการด าเนินงานที่ชัดเจน    
 1.1.1.5ผู้บริหารใช้หลักธรรมมาภิบาลในการบริหาร 
 1.1.1.6มีการกระจายงบประมาณอย่างทั่วถึงตามแผนงบประมาณ 
 1.1.1.7มีการประชาสัมพันธ์งาน กศน.อย่างต่อเนื่อง 
 1.1.1.8 มีวัสดุ สื่อเพียงพอต่อการจัดกิจกรรม 
 1.1.1.9 มีภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือในการจัด ส่งเสริมงาน กศน. 
 1.1.2 จุดอ่อน (Weakness ) 
 1.1.2.1บุคลากรขาดความก้าวหน้าในการท างานท าให้เกิดภาวะสมองไหล  
 1.1.2.2การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนบุคลากรบ่อย ๆ 
 1.1.2.3สื่อเทคโนโลยีไม่ทันสมัย ส าหรับการให้บริการ 
 1.1.2.4การปฏิบัติงานบางอย่างไม่ตรงกับบทบาทหน้าที่   
 1.1.2.5บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการอบรมก่อนการปฏิบัติงาน 
 1.1.2.6 สื่อเทคโนโลยีไม่เพียงพอในการให้บริการ  
 1.1.2.7 ระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงาน และการมีส่วนร่วมจากภาคี
เครือข่ายยังไม่เพียงพอ 
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1.2สภาพแวดล้อมภายนอก 
 1.2.1 โอกาส(Opportunity) 
 1.2.1.1 มีภาคีเครือข่ายที่หลากหลาย ในการร่วมจัด ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงาน 
 1.2.1.2มีแหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาที่หลากหลาย 
 1.2.1.3เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว/ศิลปะและวัฒนธรรม     
 1.2.1.4 ประชากรชาวเลยมีอาชีพที่หลากหลาย 
 1.2.1.5การคมนาคมสะดวก และมีระบบสาธารณูปโภคเพียงพอ 
 1.2.1.6มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารที่หลากหลายรวดเร็ว 
 1.2.1.7มีช่องทางการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งาน กศน. ที่หลากหลาย 
 1.2.1.8ผู้บริหารระดับจังหวัด/อ าเภอให้ความส าคัญกับการศึกษา 

 1.2.2อุปสรรค(Threats ) 
 1.2.2.1ขาดการท างานแบบบูรณาการร่วมกันเกิดความซ้ าซ้อนในการท างาน 
  1.2.2.2ผู้เรียนมีอายุเฉลี่ยน้อยลง มีวุฒิภาวะและความรับผิดชอบน้อยเป็นปัญหาในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ 
 1.2.2.3ผู้เรียนเห็นความส าคัญการประกอบอาชีพมากกว่าการเรียนรู้ 
 
ข้อมูลทั่วไป 
              กศน.อ าเภอนาแห้ว ท าหน้าที่บริหารจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในท้องที่อ าเภอ 
นาแห้ว  ประกอบด้วย 
 1.  กศน.ต าบล     จ านวน 5   แห่ง 
 2.  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอนาแห้ว    จ านวน 1   แห่ง 
 3.  บ้านหนังสือชุมชน     จ านวน 34  แห่ง 

4.  ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน   จ านวน 14  แห่ง 
 
ข้อมูลด้านบุคลากร   
 
              กศน.อ าเภอนาแห้ว มีบุคลากรทั้งสิ้น จ านวน   22   คน  ประกอบด้วย 
 1. ผู้บริหาร กศน. อ าเภอ    จ านวน   1   คน 
 2. ข้าราชการครู ต าแหน่งครูผู้ช่วย   จ านวน   1   คน 
 3. พนักงานราชการ       จ านวน  12  คน 
                               - ครูอาสาสมัครฯ     จ านวน   2   คน 
      - ครู กศน.ต าบล     จ านวน   9  คน 
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 4.  ครู ศรช.      จ านวน    7  คน 
                         5.  บรรณารักษ์       จ านวน    1  คน  
 
2. ทิศทางการด าเนินงานของสถานศึกษา  

 

2.1 ปรัชญาสถานศึกษา 

          “คิดเป็น” เป ็นกระบวนการคิดเพ่ือแก้ไขปัญหาน าพาไปสู่ความสุขความส าเร็จโดยใช้ข้อมูล 3 ด้านมา

ประกอบการตัดสินใจ คือ ข้อมูลด้านวิชาการ ตนเองและสังคม ตัดสินใจและลงมือปฏิบัติถ้าส าเร็จก็มีความสุขถ้าไม่

พอใจก็กลับไปทบทวนใหม่                                                                          

 2.2 วิสัยทัศน์ 
“ประชาชนอ าเภอนาแห้วได้รับโอกาสการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สามารถด ารงชีวิต  

ทีเ่หมาะสมกับช่วงวัย สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะที่จ าเป็นในโลกศตวรรษท่ี 21” 

2.3 อัตลักษณ์ สถานศึกษา “ ใฝุเรียนรู้  คู่อาชีพที่พอเพียง ” 

2.4 เอกลักษณ์ “ มีวินัย  ใฝุคุณธรรม ” 

2.5 ค าขวัญ     “การเรียนรู้  ไม่มีวันสายเกินไป  ไม่ไกลเกินเอ้ือม” 
          2.6 พันธกิจ 

           1) จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ เพ่ือยกระดับการศึกษา 

พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเปูาหมายให้เหมาะสมทุกช่วงวัย และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงบริบททาง

สังคม และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

  2) ส่งเสริมสนับสนุน และประสานภาคีเครือข่าย ในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งการด าเนินกิจกรรมของศูนย์การเรียนและแหล่งการเรียนรู้อ่ืน 

ในรูปแบบต่างๆ  

  3) ส่งเสริมและพัฒนาการน าเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ

ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง 

  4) พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรม การวัดและประเมินผลในทุก

รูปแบบให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน 
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  5) พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่
มีคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

  6)  จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการของกศน.อ าเภอ
นาแห้ว 

 
2.7 เป้าประสงค์และตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1.ประชาชนเขตพื้นท่ีอ าเภอนาแหว้ ผู้ด้อยพลาดและขาด

โอกาสทางการศึกษารวมทั้งประชาชนท่ัวไปได้รบัโอกาสทาง

การศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น

พื้นฐานการศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศยัที่มี

คุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงเป็นไปตามสภาพปัญหาและ

ความต้องการของแต่ละกลุม่เปูาหมาย 

-  จัดการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การศึกษา

ต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศยัจ านวน  5 ต าบล  34 หมู่บ้าน  

ในพื้นที่อ าเภอนาแห้ว นักศึกษาและประชาชนท่ัวไป  ร้อยละ 80  

ในพื้นที่อ าเภอนาแห้ว เข้าร่วมในการจัดโครงการ/กิจกรรม 

2. ประชาชนเขตพื้นท่ีอ าเภอนาแห้ว ได้รับการศึกษาและการ

เรียนรู้ทีม่ีคุณภาพเพ่ือยกระดับคณุภาพการศึกษาอันน าไปสู่

การยกระดับคณุภาพชีวิตและเสรมิสร้างความเข้มแข็งให้ชุม

ขนเพื่อพัฒนาไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ

สังคมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 

-  จัดการศึกษาต่อเนื่อง  (การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ  การศึกษา

เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน การ

จัดกระบวนการเรียนรูต้ามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)  โดยจัด

ใหส้อดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการนักศึกษาและ

ประชาชนท่ัวไป  ร้อยละ 80  ในพื้นที่อ าเภอนาแห้ว เข้าร่วมใน

การจัดโครงการ/กิจกรรม 

3. ประชาชนเขตพื้นที่อ าเภอนาแห้ว ได้รับการส่งเสริมการ

อ่านเพื่อสร้างนิสัยรักการอ่านและการแสวงหาความรู้ด้วย

ตนเองโดยมีกศน.ต าบลศูนย์การเรียนชุมชนและแหล่งเรียนรู้

อื่นในชุมชนเป็นกลไกในการจัดการเรียนรู้ 

-  จัดการศึกษาตามอัธยาศัย  โดยนักศึกษาและประชาชนทั่วไป 

ร้อยละ 80  ในพื้นที่อ าเภอนาแห้ว เข้าร่วมในการจัดโครงการ/

กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่าน โดยมี กศน.ต าบลจ านวน 5 แห่ง 

แหล่งเรียนรู้อื่น ในพื้นที่ 

4. ประชาชนเขตพื้นท่ีอ าเภอนาแห้ว ได้รับโอกาสในการ

เรียนรู้และมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ี

เหมาะสมสามารถคิดวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวันรวมทั้งแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้

อย่างสร้างสรรค ์

-  จัดการศึกษาต่อเนื่อง  (การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 

การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง)  

โดยจดัให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการนักศึกษา

และประชาชนท่ัวไป  ร้อยละ 80  ในพื้นที่อ าเภอนาแห้ว เข้าร่วม

ในการจัดโครงการ/กิจกรรม 

5. ชุมชนและทุกภาคส่วนเขตพื้นที่อ าเภอนาแห้วร่วมเป็นภาคี

เครือข่ายในการจดัส่งเสรมิและสนบัสนุนการด าเนินงาน

- จัดระบบประกันคณุภาพภายในสถานศึกษาให้เป็นส่วนหน่ึงของ

การบริหารจัดการ โดยมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับสภาพ
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การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยัรวมทั้งมสี่วน

ร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู้ของชุมชนตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและปรัชญาคิดเป็น 

กลุ่มเปูาหมาย  สังคม  ชุมชน  และตามจดุเน้นและนโยบายการ

จัดการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยชุมชนและทุก

ภาคส่วนมสี่วนร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการจัดส่งเสริมและ

สนับสนุน ร้อยละ 80  

6. กศน.ต าบลและกศน.อ าเภอ พัฒนาและน าสื่อเทคโนโลยี

ทางการศึกษาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ใน

การเพิ่มโอกาสและยกระดับคณุภาพในการจัดการเรียนรู้ 

- จัดอบรมบุคลากร โดยเน้นการน าสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

นักศึกษาและประชาชนท่ัวไป  ร้อยละ 80  ในพื้นที่อ าเภอนาแห้ว 

เข้าร่วมในการจดัโครงการ/กิจกรรม 

7. กศน.ต าบลและกศน.อ าเภอ พัฒนาและจดักระบวนการ

เรียนรูเ้พื่อแก้ปัญหาและพัฒนาคณุภาพชีวิตที่ตอบสนองกับ

การเปลีย่นแปลงบริบทด้านเศรษฐกิจสังคมการเมือง

วัฒนธรรมประวัติศาสตร์และสิ่งแวดล้อมรวมทั้งตามความ

ต้องการของประชาชนและชุมชนในรูปแบบท่ีหลากหลาย 

-  จัดการศึกษาต่อเนื่อง  (การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 

การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง)  

โดยจดัให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการนักศึกษา

และประชาชนท่ัวไป  ร้อยละ 80  ในพื้นที่อ าเภอนาแห้ว เข้าร่วม

ในการจัดโครงการ/กิจกรรม 

8. บุคลากรของกศน.อ าเภอนาแหว้ ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่ม

สมรรถนะในการปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยอย่างทั่วถึง 

-จัดโครงการพัฒนาบุคลากร บุคลากร ร้อยละ 80 เพิ่มสมรรถนะ

ในการปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

9. กศน.อ าเภอนาแห้ว มีระบบการบริหารจัดการตาม

หลักธรรมมาภิบาล 

-ปลูกฝังการปฏิบัติตนตามหลักธรรมมาภิบาลบคุลากร ร้อยละ 80

มีวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมปฏิบตัิตนตามองค์ประกอบ

ของหลักธรรมมาภิบาล 

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

 ประเด็นที่ 2.  การพัฒนาการจัดการและพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ 
     2.8.2 กลยุทธ์ 
      กลยุทธ์ที่  1 เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีหลากหลายและท่ัวถึง 
      ตัวชี้วัด 
                   1.1 ฐานข้อมูลความต้องการการเรียนรู้ของกลุ่มเปูาหมายรายบุคคล  และรายชุมชน 
                   1.2 แผนการเรียนรู้ตามความต้องการการเรียนรู้ของกลุ่มเปูาหมายรายบุคคล และรายชุมชน 
                   1.3 ระบบการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศแก่กลุ่มเปูาหมาย 
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แนวทางการด าเนินงาน 
        1.1 จัดกิจกรรมให้ประชาชนในพื้นท่ี  34 หมู่บ้าน  ให้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเรียนรู้

ตลอดชีวิต 
 1.2 ก าหนดพ้ืนที่และกลุ่มเปูาหมายเพื่อเจาะลึกจัดกิจกรรม โดยด าเนินการทั้ง 5 ต าบล ต าบลละ  

1 หมู่บ้าน  เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
                  1.3 พัฒนาระบบฐานข้อมูล  ระบบสารสนเทศ  โดยจัดท าข้อมูลรายบุคคล รายกลุ่ม และเชื่อมโยงกับ
ภาคีเครือข่ายเพ่ือสามารถตรวจสอบให้เป็นปัจจุบันและน าไปใช้ได้ 

 1.4 มีฐานข้อมูลที่ระบุความต้องการ  ความพึงพอใจของผู้เรียน  ผู้รับบริการในพื้นท่ีเปูาหมาย 
 1.5 จัดท าแผนการเรียนรู้รายบุคคล  รายครอบครัว  และรายกลุ่ม  ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุก

กิจกรรม 
 
กลยุทธ์ที่  2  ปรับวิธีเรียน  เปลี่ยนวิธีสอน   
                   ให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของแต่ละกลุ่มเปูาหมาย 
ตัวช้ีวัด 
  2.1  มีหลักสูตรและสื่อที่พร้อมให้บริการแก่กลุ่มเปูาหมาย  โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์การให้บริการ 
  2.2  มีวิธีการและนวัตกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพและความต้องการของ
กลุ่มเปูาหมาย อย่างน้อย 1 วิธีการ หรือ 1 นวัตกรรม 
  2.3  มีรายงานการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยเฉพาะผลสัมฤทธิ์ของผู้จบการศึกษา
แต่ละหลักสูตรเพ่ิมข้ึน 
  2.4  มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
แนวทางการด าเนินงาน 
  2.1  จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา และคลังหลักสูตรให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของผู้เรียน
และผู้รับบริการ 
  2.2  จัดให้มีการพัฒนาหลักสูตร โดยค านึงถึงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
  2.3  จัดให้มีสื่อ ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับเนื้อหาของแต่ละ กิจกรรมการ
เรียนรู้ 
  2.4  จัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  ผู้รับบริการ และ
เนื้อหาของแต่ละกิจกรรม 
  2.5  พัฒนาจัดกระบวนการเรียนรู้โดยยึดหลักคุณธรรมน าความรู้ และให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
ตามศักยภาพ 
  2.6  จัดให้มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ตามเนื้อหาการเรียนรู้ของแต่ละ
กิจกรรม  โดยมุ่งเน้นการประเมินความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรม จริยธรรม ของผู้เรียนและผู้รับบริการ 
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 2.7น าการจัดการความรู้มาใช้ให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของกลุ่มเปูาหมาย 
 2.8 จัดบริการแนะแนวการศึกษาให้แก่กลุ่มเปูาหมายอย่างทั่วถึง 
 2.9 วิจัยและพัฒนากระบวนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 2.10 น าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกมาใช้ในการบริหารและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และภูมิปัญญาให้เป็นฐานความรู้ของชุมชน 
ตัวชี้วัด 
 3.1  ห้องสมุดประชาชนได้รับการพัฒนากิจกรรมให้เป็นห้องสมุดมีชีวิต 
 3.2  มีการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาที่หลากหลาย  ซึ่งเพิ่มโอกาสการเข้าถึงความรู้ของประชาชน 
 3.3  มีการส่งเสริมการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น  และแหล่งเรียนรู้ 
 
แนวทางการด าเนินงาน 
 3.1  ขยายแหล่งเรียนรู้ให้หลากหลายและกว้างขวาง ครอบคลุมในทุกประเภทและพ้ืนที่ 
 3.2  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและองค์ความรู้  ตลอดจนสื่อต่างๆ ในการให้บริการอย่างครอบคลุม
และท่ัวถึง 
 3.3  ส่งเสริมสนับสนุนช่องทางการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาเช่นศูนย์ ICT โทรทัศน์เพื่อการศึกษา 
(ETV) 
 3.4  ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีชีวิต เช่น ห้องสมุดประชาชน  กศน.ต าบล  กศน.อ าเภอ  แหล่งเรียนรู้  
ตลอดจนส่งเสริมการจัดกิจกรรมในรูปหอกระจายข่าว วิทยุชุมชน   
 
กลยุทธ์ที่  4  ผนึกก าลังภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมจัดการศึกษา 
ตัวชี้วัด 
          4.1  จ านวนภาคีเครือข่ายอย่างน้อย 4 เครือข่าย ในพื้นที่ร่วมจัดการศึกษานอกโรงเรียนร่วมกับสถานศึกษา 
         4.2  จ านวนกิจกรรมอย่างน้อย 4 กิจกรรม  ของสถานศึกษา  ทีมีภาคีเครือข่ายร่วมจัด 
          4.3  ร้อยละ 80ของผู้รับบริการกลุ่มเปูาหมายที่ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ของภาคีเครือข่ายมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดี 
 
แนวทางการด าเนินงาน 
        4.1  แสวงหาและจัดท าฐานข้อมูล  และท าเนียบภาคีเครือข่ายในการจัดการเรียนรู้  ทั้งในและนอกพ้ืนที่อ าเภอ
นาแห้ว 
         4.2  สร้างความตระหนักและความเข้าใจกับภาคีเครือข่ายเพ่ือร่วมจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตในรูปแบบต่าง ๆ  
         4.3  จัดให้มีข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ของภาคีเครือข่าย 
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        4.4  สร้างแรงจูงใจให้เกิดการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา และร่วมพัฒนาการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ในชุมชนกับภาคีเครือข่าย 
        4.5  ส่งเสริมให้มีการระดมการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับภาคีเครือข่าย 
        4.6  จัดและพัฒนากิจกรรมเครือข่ายสัมพันธ์ 
 
กลยุทธ์ที่  5  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร 
ตัวชี้วัด 
        5.1  สถานศึกษา  ผ่านเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดธรรมมาภิบาลระดับดี 
        5.2  จ านวนบุคลากรไม่ต่ ากว่าร้อยละ 95ท างานตรงตามความรับผิดชอบ 
        5.3  มีระบบการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ 
 
แนวทางการด าเนินงาน 
          5.1  พัฒนาระบบการท างานในลักษณะการวิจัยและพัฒนา (R&D) อย่างต่อเนื่อง 

5.2  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการบริการ  และการจัดการความรู้เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มเปูาหมาย 
          5.3  น าหลักธรรมมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
          5.4  ใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการท างาน 
          5.5  พัฒนาระบบการให้บริการด้วยเทคโนโลยีสื่อสารสนเทศ  เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 
          5.6  จัดและพัฒนาการประสานงานกับกลุ่มเปูาหมายให้มีประสิทธิภาพ  โดยการจัดอาสาสมัคร กศน.  เป็นผู้
ประสานงานระหว่างต าบล และหมู่บ้าน 
          5.7  น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการ 
2.9 เป้าหมาย 
 1. ประชากรวัยแรงงานอายุ 15-59 ปี  ได้รับการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการและความจ าเป็นได้แก่ 
                     1) ประชากรวัยแรงงานอายุ 15–39 ปี  ได้รับการศึกษาไม่น้อยกว่าระดับมัธยมศึกษา 
  2) ประชากรวัยแรงงานอายุ 40–59 ปี  ได้รับบริการการศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 2. ประชาชนในอ าเภอนาแห้วมีความรู้และทักษะการด ารงชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ภาคส่วนของสังคมอย่างน้อย 1 ภาคี มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 4. ประชาชนในอ าเภอนาแห้วได้รับบริการการเรียนรู้ตลอดชีวิต จากสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และแหล่งเรียนรู้ 
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➣ ข้อมูลด้านงบประมาณ 
 
        ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  กศน.อ าเภอนาแห้ว  ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ดังนี้ 

ประเภทงบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ 
งบประมาณที่ใช้ 

จ านวน (บาท) คิดเป็นร้อยละ 
เงินนอกงบประมาณ 16,685.07 0 0 
เงินงบประมาณ 3,398,791 3,398,791 100 

รวม 3,415,476.07 3,398,791 99 
 
 
 
 
 จ านวนผู้เรียน ผู้รับบริการ และจ านวนผู้สอน (ปีปัจจุบัน) 

หลักสูตร/ประเภท 
จ านวนผู้เรียน (คน) 

รวม 
จ านวนครู/

วิทยากร/ผู้จัด
กิจกรรม (คน) 

ชาย หญิง 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     
- ผู้ไม่รูห้นังสือ - 32 32 2 
- ระดับประถมศึกษา 49 102 151 20 

 - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 301 276 577 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 332 344 676 

รวมจ านวน 682 754 1,404 22 
การศึกษาต่อเนื่อง     
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 10 20 30 4 
หลักสตูรการพัฒนาอาชีพ (กลุ่มสนใจไม่เกิน  30  
ช่ัวโมง) 

31 200 231 22 

หลักสตูรการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ  (หลักสูตรชั้นเรียน
วิชาชีพ  30  ช่ัวโมงขึ้นไป)   

75 - 75 22 

การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 226 134 265 10 

การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมชุมชน 150 171 347 10 

กิจกรรมการเรียนรูต้ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง   

90 106 193 10 

รวมจ านวน      

ข้อมูลด้านการจัดการศึกษาให้กลุ่มเป้าหมายและผู้รับบริการ 

49 



 

 

 

การศึกษาตามอัธยาศัย     
ส่งเสริมการอ่าน  458  1,533 1,991 24  

รวมจ านวน 458 1,533 1,991   

 

➣ ข้อมูลสารสนเทศ 
                                 

ที ่ กศน.อ าเภอ จ านวนทั้งอ าเภอ บ้านหนังสือ
ชุมชน 

ประชากร 
จ านวนหมู่บ้าน จ านวนหลังคาเรือน 

1 ต าบลนาแห้ว 7 796 4 2,013 
2 ต าบลนาพึง 8 577 4 2,079 
3 ต าบลนามาลา 8 854 4 3,078 
4 ต าบลแสงภา 6 559 3 1,820 
5 ต าบลเหล่ากอหก 5 721 3 2,295 

รวมทั้งสิ้น 34 3,507 18 11,285 
 
      จ านวนบุคลากร  (ปี 2563 ) 
ประเภท/ต าแหน่ง จ านวน 

ต่ ากว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม
จ านวน 

ข้าราชการครู - - 2 คน - - 

บุคลากรทางการศึกษา - - - - - 

ลูกจ้างประจ า - - - - - 

พนักงานราชการ - 12 คน - - - 

ครูศูนย์การเรียนชุมชน - 7 คน - - - 

ครู ผู้สอนคนพิการ - - - - - 

บรรณารักษ์จ้างเหมาบริการ - 1 คน - - - 

รวมจ านวน - 22 คน 2 คน - 22 คน 

 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลสารสนเทศ 
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ท าเนียบบุคลากร กศน.อ าเภอนาแห้ว 

 

ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง รูปภาพ 

1 นางลัทธพรรณ ตุงชีพ ผู้อ านวยการ กศน. 

อ าเภอนาแห้ว 

 

 

 

2 นางสาวณฐัธยาน์  ทิพยราชชัยพร ครูผูช้่วย 

 

 

 

 

 

3 ว่าที่ ร.ต.หญิง ศิรญิญา ค ามะลี ครูอาสาสมัครการศึกษา 

นอกโรงเรียน 

 

 

 

 

4 นางพรนภา  อินแผลง ครูอาสาสมัครการศึกษา 

นอกโรงเรียน 

 

5 นายอดุลย์  โพตะคาม   หัวหน้า กศน.ต าบลนามาลา  

 

51 



 

 

 

ท าเนียบบุคลากร กศน.อ าเภอนาแห้ว 

 

 
 
 

ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง รูปภาพ 

6 นายทรงพิทักษ์  จันอักษร                        ครู กศน.ต าบลนามาลา  

7 นางสาวนวลอนงค์  เนตรแสงศรี  ครู ศรช.ต าบลนามาลา  

8 นางสมประสงค์  ดวงอุปะ                    หัวหน้า กศน.ต าบลนาพึง  

 

9 นางพิลาศพรรณ  นาภูทัศ   ครู  กศน.ต าบลนาพงึ            

10 นายวรชัย ศรคี า  ครู ศรช.กศน.ต าบลนาพงึ                              
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ท าเนียบบุคลากร กศน.อ าเภอนาแห้ว 

 

 
 
 

ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง รูปภาพ 

11 นายวุฒชิัย กุลศิริ  ครู ศรช.กศน.ต าบลนาพงึ                              

12 นายเกยีรติชัย  แสงรัตน์                       หัวหน้า กศน.ต าบลนาแห้ว  

13 นายศรวีิชัย  ตลับนาค   ครู กศน. ต าบลนาแห้ว    

14 นางสาววารณุี บบุผา    ครู ศรช.กศน.ต าบลนาแห้ว  

15 นางมธุรี  สุภามงคล  หัวหน้ากศน.ต าบลแสงภา                
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ท าเนยีบบุคลากร กศน.อ าเภอนาแห้ว 

 

 
 

 
 

ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง รูปภาพ 

16 นางสาวอรวรรณ  จันทะคุณ ครู  กศน.ต าบลแสงภา             

17 นางธัญชนก เชือ้บญุมี ครู ศรช.กศน.ต าบลแสงภา                                                   

18 นายณฐัพงษ์ หุมอาจ   ครู ศรช.กศน.ต าบลแสงภา                                                   

19 นายไพยวรรณ  แกว้สุวรรณ  หัวหน้า กศน.ต าบล 

เหล่ากอหก        

 

20 นายชยัวุฒิ  จันทะคุณ  ครู กศน. ต าบลเหลา่กอหก        
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ท าเนียบบุคลากร กศน.อ าเภอนาแห้ว 

 

 
 
 

 
 
      แหล่งเรียนรู้ กศน. 
 

ชื่อแหล่งเรียนรู ้ ประเภทแหล่งเรียนรู ้ ที่ต้ัง 

1.เตาประหยัดพลังงานซุปเปอร์ชีวมวล  เศรษฐกิจพอเพียง บ้านหัวนา ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย 

2.ไร่นาสวนผสม  เศรษฐกิจพอเพียง บ้านแสงภา ต.แสงภา  อ.นาแห้ว จ.เลย 

3.วัดป่าเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ศิลปวัฒนธรรม บ้านนาแห้วเก่า ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย 

4.วัดศรีสว่างมงคล ศิลปวัฒนธรรม บ้านบ่อเหมืองน้อย ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย 

5.วัดป่าถ้ าผากลอง ศิลปวัฒนธรรม บ้านนาท่อน  ต.นาพึง อ.นาแห้ว จ.เลย 

6.วัดโคกสว่างพัฒนาราม ศิลปวัฒนธรรม บ้านโคก ต.นามาลา อ.นาแห้ว จ.เลย 

7.วัดชัยมงคล ศิลปวัฒนธรรม บ้านนาแห้วใหม่ ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย 

8.วัดพระธาตุดินแทน ศิลปวัฒนธรรม บ้านหัวนา ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย 

9.วัดโนนอุดม ศิลปวัฒนธรรม บ้านนามาลา ต.นามาลา  อ.นาแหว้ จ.เลย 

10.วัดราษฏร์ประสงค์สามัคค ี ศิลปวัฒนธรรม บ้านลาด ต.นาพึง อ.นาแห้ว จ.เลย 

11.วัดป่าภูกงไก่ ศิลปวัฒนธรรม บ้านนาเช่ือม ต.เหล่ากอหก อ.นาแห้ว จ.เลย 

12.วัดป่าฐานสโม ศิลปวัฒนธรรม บ้านซ าทอง ต.นามาลา  อ.นาแห้ว จ.เลย 

13.วัดป่าเทิดพระเกียรติสิรินธร ศิลปวัฒนธรรม บ้านห้วยน้ าผัก ต.แสงภา  อ.นาแห้ว จ.เลย 

ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง รูปภาพ 

21 นางวรนุช วันทอง   ครู ศรช.  

22 นางสาวสันทนี  ศรีสธุรรม  บรรณารักษ์จ้างเหมาบริการ  
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14.วัดป่านาโพธิ์ ศิลปวัฒนธรรม บ้านนาโพธ์ิ  ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย 

15.วัดโพธิ์ชัย ศิลปวัฒนธรรม บ้านนาพึง ต.นาพึง อ.นาแห้ว จ.เลย 

16.วัดวิเวกธรรม ศิลปวัฒนธรรม บ้านนาเจรญิ ต.เหล่ากอหก อ.นาแห้ว จ.เลย 

17.วัดป่าสมานชัย ศิลปวัฒนธรรม บ้านนาปอ ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย 

18.วัดป่าสันติธรรม ศิลปวัฒนธรรม บ้านเหล่ากอหก ต.เหล่ากอหก อ.นาแห้ว จ.เลย 

19วัดป่าห้วยนาสี ศิลปวัฒนธรรม บ้านห้วยนาสี ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย 

20.วัดศรีโพธิ์ชัย ศิลปวัฒนธรรม บ้านแสงภา ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย 

รวมจ านวน 20 แห่ง 

ภูปัญญาท้องถิ่น ความรู้ความสามารถ ที่อยู่ 

1. นายปิง  ยศปัญญา ด้านหัตถกรรม จักรสาน บ้านนาพึง ต.นาพึง อ.นาแห้ว จ.เลย 

2. นายหนูจัน  เสวิสิทธิ ์ ด้านหัตถกรรม จักรสาน บ้านนามาลา ต.นามาลา อ.นาแหว้ จ.เลย 

3. นางประมวล  กมลรัตน ์ ด้านหัตถกรรม จักรสาน บ้านโนนสว่าง ต.นามาลา  อ.นาแห้ว จ.เลย 

4.  นายดี  จันทะรี ด้านหัตถกรรม จักรสาน บ้านเหล่ากอหก ต.เหล่ากอหก อ.นาแห้ว จ.เลย 

5.  นางทอง  แก้วค้ า ด้านหัตถกรรม จักรสาน บ้านนาแห้วเก่า ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย 

6. นางหมู่  จันทะคุณ ด้านหัตถกรรม จักรสาน บ้านแสงภา ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย 

7. นางค ามูล  แสนประสิทธิ ์ การท าน้ าผักสะทอน บ้านนาพึง ต.นาพึง อ.นาแห้ว จ.เลย 

8. นางกองมี  จันทะคุณ การท าน้ าผักสะทอน บ้านเหล่ากอหก ต.เหล่ากอหก อ.นาแห้ว จ.เลย 

9.นายเผด็จ  จันทะคุณ ครกต าสะทอน บ้านแสงภา ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย  

10.นางส าเนียง  สีหะวงษ ์ ด้านหัตถกรรม ทอผ้า บ้านลาด ต.นาพึง อ.นาแห้ว จ.เลย  

11.นายส ารวย  สีหะวงษ์ เผาถ่านไม ้ บ้านเหมืองแพร่ ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย  

12.นางค าปูน  จันทะพินิจ การสานสวิง บ้านลาด ต.นาพึง อ.นาแห้ว จ.เลย  

13.นางพ้ า  จันทะคุณ การท าไม้กวาดดอกหญ้า บ้านปุาก่อ ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย  

14.นายทุ่ม  จันทะคุณ ด้านหมอพราหมณ ์ บ้านเหล่ากอหก ต.เหล่ากอหก อ.นาแห้ว จ.เลย 

รวมจ านวน 14 คน 
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จุดเน้นการด าเนินงานของงาน/โครงการ ในปีงบประมาณ 2563 

 

 
 

ส่วนที่ 4 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 และรายละเอียดงาน/โครงการ 
  
 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาแห้ว จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 จ านวน  11  งาน  8  โครงการ ที่ต้องปฏิบัติงานตามนโยบายและจุดเน้นที่ส าคัญของส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ส านักงาน กศน.) ตามบทบาทภารกิจของหน่วยงานและความต้องการ
ของประชาชนกลุ่มเปูาหมาย 
 

 

 

งาน 
 
1. การจัดการศึกษาส าหรับผู้ไม่รู้หนังสือ  

 2. การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551(ปรับปรุง พ.ศ.2559)                      
 3. การจัดการเทียบระดับการศึกษา 

 4. การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 
 5. การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 
 6. การจัดการศึกษาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 7. การศึกษาตามอัธยาศัย 
 8. งานพัฒนาบุคลากร  
 9. งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 10. งานนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
 11. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
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โครงการ 
 
               1.  โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  
               2.  โครงการภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ 

  3.  โครงการพัฒนาทักษะครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
  4.  โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและ กระทรวงสาธารณสุข 
  5.  โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิตและสมองของ    
       ผู้สูงอายุ 

              6.  โครงการบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล/สร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับต าบล 
                  (ขยายผลการอบรมหลักสูตรการค้าออนไลน์) 
              7.  โครงการ Smart ONIE เพ่ือสร้าง Smart Farmer 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาแห้ว  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
 
 
 
 
 
 
 

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

(งาน/โครงการในภาพรวม) 

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

(2) 
ที ่

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(7)เปูาหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเปูาหมาย 
จ านวน 

เปูาหมาย 
อุดหนุ

น 
ด าเนิน 
งาน   

ราย 
จ่ายอื่น 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดการศึกษา
ส าหรับผู้ไม่รู้หนังสือ 

จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มอัตราการรู้
หนังสือให้คนไทยสามารถอ่าน
ออกเขียนได้ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้
มีความสามารถในการฟัง พูด 
อ่าน และเขียน รวมทั้งการคิด
ค าควณเบื้องต้น  โดยบูรณาการ
กับสภาพความต้องการ และ
ปัญหาของสังคมที่สอดคล้องกับ
วิถีการด าเนินชีวิตของผู้เรียน
โดยใช้หลักสูตรการรู้หนังสือไทย 
พุทธศักราช 2557  ของ
ส านักงาน กศน. และสื่อที่
เหมาะสมกับสภาพและพื้นที่ของ
กลุ่มเปูาหมาย   

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

1. จ านวนผู้เรียนเป็นไปตาม
เปูาหมายที่ก าหนดไว ้
2.ร้อยละของผูเ้รียนที่เข้ารับ
การศึกษา 
3.ร้อยละของผูเ้รียนที่จบ
หลักสตูร 
4. ความเหมาะสมของ
สถานท่ี/สื่อ/สิ่งอ านวยความ
สะดวก 
5.ร้อยละของผูเ้รียนทีส่ามารถ
น าความรูไ้ปใช้ในการศึกษาต่อ
หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
6.ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับ 
ดี ขึ้นไป 
 

ผู้ไมรู่้หนังสือ 70 - 38,500     - 

รวม  70 - 38,500     - 

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

(งาน/โครงการในภาพรวม) 

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

(2) 
ที ่

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(7)เปูาหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเปูาหมาย 
จ านวน 

เปูาหมาย 

อุดหนุน ด าเนินงาน   ราย 
จ่ายอื่น 

2 
 
 
 

 

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

1) เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และยกระดับการศึกษาให้กับ
ประชากรวัยแรงงาน อายุ 15 – 
59 ปี ท่ีไม่จบการศึกษาภาค
บังคับและไม่อยู่ในระบบโรงเรียน 
2) เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้ 
ให้รู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีพร้อม
รับการเปลี่ยนแปลง 
3) ส่งเสริมและพัฒนา กศน.ต าบล 
ให้เป็น กศน.ต าบล 5 ดี พรเีมี่ยม 

1) การจัดการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ.2551  
2) พัฒนากศน.ต าบล ให้
เป็น กศน.ต าบล 5 ดี พรี
เมี่ยม 
3) จัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีนที่เป็นกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ทันสมัย 
4) การตดิตามประเมินผล 
5) การสรุป รายงานผล
การด าเนินงาน 

1. จ านวนผู้เรียนเป็นไปตาม
เปูาหมายที่ก าหนดไว ้
2. ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้ารับ
การศึกษา 
3. ร้อยละของผู้เรียนท่ีจบ
หลักสตูร 
4. ความเหมาะสมของ
สถานท่ี/สื่อ/สิ่งอ านวยความ
สะดวก 
5. ร้อยละของผู้เรียนท่ี
สามารถน าความรู้ไปใช้ใน
การศึกษาต่อหรือพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
6. ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับ 
ดี ขึ้นไป 

ผู้ด้อย พลาด 
และขาดโอกาส
ทางการศึกษา
อายุ 15-59 ปี 
ระดับ
ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา
ตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

-ระดับ
ประถมศึกษา 
151 คน 

-ระดับ ม.ต้น 
577 คน 

-ระดับ ม.ปลาย 
676 คน 
 

1,584,400 
 
 
 

- - 

รวม  1,404 1,584,400 - -  1,404 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาแห้ว  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 

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

(2) 
ที ่

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(7)เปูาหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเปูาหมาย 
จ านวน 

เปูาหมาย 
อุดหนุน ด าเนิน 

งาน   
ราย 

จ่ายอืน่ 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาเพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิต 

1 เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตพื้นฐาน
ของบุคคลเพื่อให้สามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุขโดยเน้นทักษะชีวิต
พื้นฐานที่จ าเป็น 4 ด้าน 
2 เพื่อจัดการศึกษาในรูปแบบการ
จัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย โดยมุ่งที่
จะเสริม สร้างความสามารถให้กับ
บุคลเพื่อมีทักษะชีวิตในการ
แก้ปัญหาเฉพาะด้านให้เหมาะสม
กับพื้นที่และแต่ละสถานการณ์ 
 

1) การจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาทักษะชีวิต 
2)  การติดตามประเมินผล 
3) การสรุป รายงานผลการ
ด าเนินงาน 
 

1. จ านวนผู้เรียนเป็นไปตาม
เปูาหมายทีก่ าหนดไว้ 
2.ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ารับ
การศึกษา 
3.ร้อยละของผู้เรียนที่จบหลักสูตร 
4. ความเหมาะสมของสถานที่/สื่อ/
สิ่งอ านวยความสะดวก 
5.ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถน า
ความรู้ไปใช้หรือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
6.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี 
ขึ้นไป 
 

ประชาชนทั่วไป 
พัฒนาทักษะ
ชีวิต 
 

125  24,690   - - 

รวม  125  24,690   - - 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาแห้ว  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 

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

(2) 
ที ่

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(7)เปูาหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเปูาหมาย 
จ านวน 

เปูาหมาย 
อุดหนุน ด าเนิน 

งาน   
รายจ่า
ยอื่น 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การจัดการศึกษา
เพ่ือพัฒนาสังคม
และชมุชน 

โครงการมอง
หน้าแลหลัง 
ชุมชนของเรา 

วัตถุประสงค ์:เพื่อ 

1. เพ่ือใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ศึกษา
ประวัติศาสตร์ชุมชน  
2. เพ่ือให้เกิดการความ
เข้าใจและพัฒนาคุณค่า
ของสถานที่ส าคัญ 
บุคคลส าคัญของชุมชน 
สู่การ สร้างความ
ภาคภูมิใจในชุมชน  

1. จัดเวทีเสวนาระหว่างผูส้อน ผู้เรียน ภูมิ

ปัญญา ผู้ทรงคุณวุฒิ ผูสู้งอายุในชุมชน เรื่อง 

การใช้วิธีการทาง ประวัติศาสตร ์

2. การวางแผนส ารวจชุมชน โดย ผู้เรยีน 

และภมูิปัญญาร่วมกับผู้น าในชุมชน ร่วมกัน

วางแผนในการส ารวจ ชุมชน 

3. ออกส ารวจชุมชน โดยกลุม่ที่รับผิดชอบ

ในการส ารวจชุมชนท่ีได้แบ่งภารกจิต่างๆ ไว้

แล้ว โดยมีแบบฟอร์ม การศึกษาข้อมูล เก็บ

ข้อมูลทั้งการบันทึกด้วยเอกสารและภาพน่ิง 

วีดิโอ รวมทั้งกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม 

ศาสนา 

4. กลุ่มรับผิดชอบ ด าเนินการวิเคราะห์และ

1. ผลผลิต    
- ประชาชนในพ้ืนท่ีอ าเภอ
นาแห้ว ร้อยละ 80  ที่ผ่าน
การอบรมมีความรู้ในความ
เข้าใจและพัฒนาคณุค่า
ของสถานท่ีส าคัญ บุคคล
ส าคัญของชุมชน สู่การ 
สร้างความภาคภมูิใจใน
ชุมชนของตน ได ้
2. ผลลัพธ์  
1. จ านวนผู้เรียนเป็นไป
ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว ้
2. ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้า
รับการศึกษา 
3. ร้อยละของผู้เรียนท่ีจบ

ประชาชนท่ัวไป
อ าเภอนาแห้ว
    
 

75 - 
 
 
 
 

 60,000           - 
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สังเคราะห์ข้อมูลร่วมกับภูมิปัญญา ผู้สูงอายุ 

นักพรต นักบวช เพื่อให้เห็นถึงลักษณะของ

ชุมชน หลักฐาน ความเป็นมาของชุมชน 

สถานท่ีส าคญัทางประวัตศิาสตร์ บุคคล 

ส าคัญของ ชุมชน 

5. ร่วมกันเตรยีมการน าเสนอข้อมูลที่ผ่าน

การสังเคราะห์แล้ว ต่อที่ประชุมคา่ย 

6. น าเสนอข้อมูล ต่อท่ีประชุม ซึ่งมีทั้งฝุาย

สถานศึกษา ผูส้อน ผู้เรียน และชุมชน ซึ่ง

สถานศึกษาเชิญมาร่วม เสวนา และชม

นิทรรศการ 

7. ประมวลผลการจัดกจิกรรมมองหน้าแล

หลังชุมชนของเราเอง โดยการมีสว่นร่วมของ

บุคคลที่หลากหลาย 

8.กระบวนการประมวลผลมีหลากหลายวิธี 

เช่น ข้อมูลจากการสังเกต การสัมภาษณ์ 

หรือข้อมูลจากการ ประเมินความพึงพอใจ

กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนือ่งเป็น

กิจกรรมทีส่ถานศึกษา ผูส้อน ผู้เรยีน และ

ชุมชน ร่วมกันวางแผนจัดท าขึ้น 

หลักสตูร 
4. ความเหมาะสมของ
สถานท่ี/สื่อ/สิ่งอ านวย
ความสะดวก 
5. ร้อยละของผู้เรียนท่ี
สามารถน าความรู้ไปใช้
หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
.6. ความพึงพอใจท่ีอยู่ใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 

รวม  75 -  60,000           - 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาแห้ว  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 

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

(2) 
ที ่

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(7)เปูาหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเปูาหมาย 
จ านวน 

เปูาหมาย 
อุดหนุน ด าเนิน 

งาน   
รายจ่าย

อื่น 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการจดัการศึกษา
การเรยีนรู้ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. เพื่อให้ประชาชน ได้รับความรู้
เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2. เพื่อให้ประชาชน ได้เข้าใจ
แนวทางการศึกษาความรู้ จาก
แหล่งเรียนรู้ ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  
3. เพื่อส่งเสรมิให้ประชาชน ได้
น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
สังคม ต่อไป 

1. ให้ความรู้เรื่องพระราชด าริ

ว่าด้วยเศรษฐกจิพอเพียง 

2. ให้ความรู้ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  3 ห่วง 2 

เงื่อนไขการน้อมน าหลัก

เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น

แนวทางในการด ารงชีวิต 

3. ศึกษาแหล่งเรียนรู้
เกษตรกรต้นแบบตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละ 80 ของผู้เข้าอบรม มี

ความรู้  ความเข้าใจ การ

ด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง มา

ประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวัน

สามารถ ลดรายจ่าย เพิ่ม

รายได้ ให้กับครัวเรือนได้  

ประชาชนท่ัวไป 45 คน - 36,000        - 

รวม  45 คน - 36,000        - 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาแห้ว  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 

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

(2) 
ที ่

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(7)เปูาหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเปูาหมาย 
จ านวน 

เปูาหมาย 
อุดหนุน ด าเนิน 

งาน   
รายจ่าย

อื่น 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การศึกษาตามอัธยาศัย 1) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาแหล่งการ
เรียนรู้ในระดับต าบล เพื่อการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ และจัดกิจกรรม
เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ในชุมชนได้
อย่างทั่วถึง 
2) ก าหนดให้การอ่านเป็นวาระ
จังหวัด 
3) จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อ
ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านเพิ่ม ขยาย
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชิงรุกใน
ชุมชน และพัฒนาความสามารถใน
การอ่านและศักยภาพการเรียนรู้ของ
ประชาชนทุกกลุ่มเปูาหมาย 
4) ส่งเสริมให้มีการสร้างบรรยากาศ 
และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการอ่านให้
เกิดขึ้นในสังคมไทยโดยสนับสนุนการ

1) พัฒนาแหล่งเรยีนรู้ กศน.
ต าบล และร่วมกับภาคี
เครือข่ายเพื่อเสรมิสร้าง
วัฒนธรรมส่งเสรมิการอ่าน 
2) กิจกรรมส่งเสรมิการอ่าน 
  - จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านในห้องสมุดและพัฒนา
ห้องสมุดประชาชน 
- จัดมุดเด็กปฐมวัยในห้องสมดุ 
- จัดกิจกรรมครอบครัวรักการ
อ่าน 
- ห้องสมุดชาวตลาด 
- รถโมบายเคลื่อนท่ี 
- ใช้ระบบเช่ือมโยงแหล่ง
เรียนรู้และจัดท าสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์

1. จ านวนผู้รับบริการ
เป็นไปตามเปูาหมายที่
ก าหนดไว ้
2. ความเหมาะสมของ
สถานท่ี/สื่อ/สิ่งอ านวย
ความสะดวก 
3.ร้อยละของผูร้ับบริการที่
สามารถน าความรู้ไปใช้หรือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
4.ความพึงพอใจท่ีอยู่ใน
ระดับ ดีขึ้นไป 
 

1) ห้องสมุดประชา ขน 
2) กศน.ต าบล 
3) อาสาสมัครส่งเสริม
การอ่าน 
4) บ้านหนังสือชุมชน 
5) ประชาชนทั่วไป 
6) ครอบครัว 
7) ภาคีเครือข่าย 

1 แห่ง 
5 แห่ง 
 
16 คน 
18 แห่ง 
5,000 คน 
562 ครอบครัว 
20 % 

- 97,324 - 
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พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น
อย่างกว้างขวางและทั่วถึง เช่น 
พัฒนาห้องสมุดประชาชนทุกแห่งให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
ชุมชน การใช้ระบบเช่ือมโยงแหล่ง
เรียนรู้และการพัฒนาระบบหนังสือ
ผ่าน QR Code ส่งเสริมและ
สนับสนุนอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน 
การสร้างเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน 
จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่พร้อม
อุปกรณ์เพื่อส่งเสริมการอ่านและการ
เรียนรู้ที่หลากหลายออกให้บริการ
ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ อย่างทั่วถึง 
สม่ าเสมอ รวมทั้งเสริมสร้างความ
พร้อมในด้านสื่ออุปกรณ์ เพื่อ
สนับสนุนการอ่าน และการจัด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านอย่าง
หลากหลาย 
5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีเครือข่าย
ร่วมจัดสนับสนุนการอ่าน เช่น ใน
โรงงาน สถานประกอบการ 
โรงพยาบาล ฯลฯ 
 

  - บ้านหนังสือชุมชน 
 

รวม  570  แห่ง 
5016 คน 

- 97,324 - 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาแห้ว  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 

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

(2) 
ที ่

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(7)เปูาหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเปูาหมาย 
จ านวน 

เปูาหมาย 
อุดหนุน ด าเนิน 

งาน   
รายจ่าย

อื่น 
7 
 
 
 
 
 
 
 

 

งานพัฒนาบุคลากร 1) พัฒนาบุคลากรทุกระดับทุกประเภทให้มี
สมรรถนะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งก่อนและ
ระหว่างการด ารงต าแหน่งเพื่อให้มีเจตคติที่ดีใน
การปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานและบริหาร
จัดการการด าเนินงานของหน่วยงานและ
สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้ง
ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดพัฒนาตนเองเพื่อ
เลื่อนต าแหน่งหรือเลื่อนวิทยฐานะโดยเน้นการ
ประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์ 
2) พัฒนาหัวหน้า กศน.ต าบลให้มสีมรรถนะ
สูงขึ้นในการบรหิารจัดการ กศน.ต าบล และการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยเน้นการเป็นนักจัดการความรู้
และผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้เพื่อให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพอย่าง
แท้จริง 

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
การศึกษาตามอัธยาศัย 
2.ความเหมาะสมของ
หลักสตูรการพัฒนา 
3. ร้อยละของบุคลากร
ที่สามารถน าความรูไ้ป
ใช้หรือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
4.ความพึงพอใจท่ีอยู่ใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 

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

 

1 คน 
2 คน 
12 คน 
7 คน 
1 คน 
 

40,000 - - 
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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 และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลากร และภาคีเครือข่ายในรูปแบบที่
หลากหลายอย่างต่อเนื่อง 
 
 

 
 

รวม  22 40,000 - - 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาแห้ว  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 

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

(2) 
ที ่

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(7)เปูาหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเปูาหมาย 
จ านวน 

เปูาหมาย 
อุดหนุน ด าเนิน 

งาน   
รายจ่าย

อื่น 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

งานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน เพื่อพร้อม
รับการประเมินคุณภาพภายนอก โดย
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
ตระหนักถึงความส าคัญของระบบการ
ประกันคุณภาพ และสามารถ
ด าเนินการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาได้อย่างต่อเนื่องโดยใช้การ
ประเมินภายในด้วยตนเอง และจัดให้มี
ระบบสถานศึกษาพี่เลี้ยงเข้าไป
สนับสนุนอย่างใกล้ชิด ส าหรับ
สถานศึกษาที่ยังไม่ได้เข้ารับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก ให้พัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้คุณภาพ
ตามมาตรฐานที่ก าหนด 

1) พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษาให้ได้
มาตรฐาน  
2) อบรมพัฒนางาน
ระบบประกันคณุภาพ
สถานศึกษากับบุคลากร 
3) พัฒนาบุคลากร 
 
 

1.ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัด
ที่มีระบบประกันคุณภาพภายใน
และมีการจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง 
2.ความพึงพอใจท่ีอยูใ่นระดับ 
ดี ขึ้นไป 
 

กศน.อ าเภอ 1 แห่ง 70,000 - - 

รวม  1 แห่ง 70,000 - - 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาแห้ว  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 

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

(2) 
ที ่

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(7)เปูาหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเปูาหมาย 
จ านวน 

เปูาหมาย 
อุดหนุน ด าเนิน 

งาน   
รายจ่าย

อื่น 
9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม 

1) สร้างกลไกการก ากับ นิเทศ 
ติดตาม ประเมิน และรายงานผล
การด าเนินงานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ให้เช่ือมโยงกับหน่วยงาน 
สถานศึกษา และภาคีเครือข่ายทั้ง
ระบบ  
2) ให้หน่วยงานและสถานศึกษาที่
เกี่ยวข้องทุกระดับ พัฒนาระบบ
กลไกการก ากับ ติดตามและ
รายงานผลการน านโยบายสู่การ
ปฏิบัติ ให้สามารถตอบสนองการ
ด าเนินงานตามนโยบายในแต่ละ
เรื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3)ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และ

1. ด าเนินการนิเทศ ตดิตาม 
ประเมิน และรายงานผลอย่าง
เป็นระบบ 
2. อบรมพัฒนาระบบงานการ
นิเทศ ติดตามประเมิน และ
รายงานผล 
3. พัฒนาบุคลากร 

1.ร้อยละของหน่วยงานและ
สถานศึกษา กศน. ที่สามารถ
ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ตามบทบาทภารกิจที่รับผิดชอบ
ได้ส าเร็จตามเปูาหมายที่ก าหนด
ไว้อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า/
ตามแผนที่ก าหนดไว้ 
2.ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับ 
ดี ขึ้นไป 
 

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

1 แห่ง 
5 แห่ง 
 
1 แห่ง 
     
34 แห่ง 
 

47,200 - - 

กศน-กผ-01/63 

 

71 



 

 

 

สื่ออื่นๆ ที่เหมาะสม เพื่อการ
ก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
และรายงานผลอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
4)พัฒนากลไกการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของหน่วยงาน 
สถานศึกษา เพื่อการรายงานผล
ตามตัวช้ีวัดในค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการประจ าปีของ
ส านักงาน กศน.ให้ด าเนินไปอย่าง
มีประสิทธภิาพ เป็นไปตามเกณฑ์ 
วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนด 
5) ให้มีการเช่ือมโยงระบบการ
นิเทศในทุกระดับ ทั้งหน่วยงาน
ภายในและภายนอกองค์กร ตั้งแต่ 
จังหวัด อ าเภอ และต าบล เพื่อ
ความเป็นเอกภาพในการใช้ข้อมูล 
และการพัฒนางานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 

      41 47,200 - - 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาแห้ว  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 

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

(2) 
ที ่

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(7)เปูาหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเปูาหมาย 
จ านวน 

เปูาหมาย 
อุดหนุน ด าเนิน 

งาน   
รายจ่าย

อื่น 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ 

1) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการงบประมาณ โดยพัฒนา
ระบบการก ากับ ควบคุม และ
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้
เป็นตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 
2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มี
ความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย 
และเช่ือมโยงกันทั่วประเทศอย่าง
เป็นระบบเพื่อให้หน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดสามารถ
น าไปใช้เป็นเครื่องมือส าคัญใน
การบริหาร การวางแผน การ
ปฏิบัติงาน การติดตามประเมินผล 
และการน าผลมาพัฒนาการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ตาม
วงจรคุณภาพเดมมิ่ ง  (PDCA) 

1)พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการงบประมาณ 
2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อ
การบริหารจัดการ 
3) ประสานขอใช้สถานท่ี
โรงเรียนยุบรวมขอใช้พื้นที่เพ่ือ
ตั้งศูนย์การเรียนรูส้ าหรับทุก
ช่วงวัย กศน. 
 

1.จ านวนระบบฐานข้อมลูด้าน

การศึกษาของประชาชน

จังหวัดเลยทีไ่ดร้ับการพัฒนา

ให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 

2.ฐานข้อมูลด้านการบริหาร
ของส านักงาน กศน.จังหวัด
เลยที่ได้รับการพัฒนาให้
ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 
3.ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับ 
ดี ขึ้นไป 
 

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

1 แห่ง 
5 แห่ง 
 
1 แห่ง 
     
34 แห่ง 
 

30,000 - - 
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รวมทั้งจัดบริการการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อย่างมีประสิทธิภาพ 
3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลรวม
ของนักศึกษา กศน.ให้มีความ
ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และ
เช่ือมโยงกันทั่วประเทศ สามารถ
สืบค้นและสอบทานได้ทันความ
ต้องการเพื่อประโยชน์ในการจัด
การศึกษาให้กับผู้เรียนและการ
บริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

รวม  41แห่ง 30,000 - - 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาแห้ว  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 

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

(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลกั 

(6) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

เป้าหมาย 
อุดหนุน ด าเนิน 

งาน   
รายจ่าย

อื่น 
11 
 
 
 

 

ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 1) จัดการศึกษาอาชีพเพื่อการ
มีงานท าอย่างยั่งยืน โดยให้
ความส าคัญกับการจัด
การศึกษาอาชีพเพื่อการมีงาน
ท า และอาชีพที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของผู้เรียนและ
ศักยภาพของแต่ละพื้นที่  
2)  ปรั บหลั กสู ตรการจั ด
การศึกษาอาชีพ กศน. ให้เป็น
อาชีพที่รองรับอุตสาหกรรม
อนาคต 
 

1) จัดกิจกรรมศูนย์ฝึก
อาชีพชุมชน  
2) ปรับหลักสตูรการจัด
การศึกษาอาชีพ 
3) การตดิตามประเมินผล 
4) การสรุป รายงานผล
การด าเนินงาน 

1. จ านวนผู้เรียนเป็นไปตามเปูาหมายที่
ก าหนดไว ้
2.ร้อยละของผูเ้รียนที่เข้ารับการศกึษา 
3.ร้อยละของผูเ้รียนที่จบหลักสูตร 
4. ความเหมาะสมของสถานท่ี/สื่อ/สิ่ง
อ านวยความสะดวก 
5.ร้อยละของผูเ้รียนทีส่ามารถน าความรู้
ไปใช้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
6.ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 

ประชาชนทั่วไป 
1) ศูนย์ฝึกอาชีพ
ชุมชน 
- 1 อ าเภอ 1 
อาชีพ 
- กลุ่มสนใจ 
- ช้ันเรียนวิชาชีพ 
 

 
 
 
40 คน 
          
225 คน 
60  คน 

- - 585,000   

รวม  325 คน 
 

- - 585,000   
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาแห้ว  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 

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

(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลกั 

(6) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

เป้าหมาย 
อุดหนุน ด าเนิน 

งาน   
รายจ่าย

อื่น 
12 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการภาษาต่าง 
ประเทศเพื่อการสื่อสาร
ด้านอาชีพ 

    4.1 เพื่อฝึกอบรมภาษ า
ต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร
ด้านอาชีพ ให้กับประชาชน
ในพื้นที่  
    4.2 เพื่อให้ประชาชน
กลุ่มเปูาหมายที่ผ่านการ
อบรมตามโครงการภาษา 
ต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร
ด้านอาชีพ สามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้
ในการประกอบอาชีพ และ
ด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 
 

จัดโครงการกิจ กรรม
ด าเนิน การจดัฝึกอบรม
ภาษา ต่างประเทศเพื่อ
การสื่อสารดา้นอาชีพ
การให้กับประชาชนใน
พื้นที่ร่วมกับภาคีเครือ 
ข่ายท้ังหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน 

1.จ านวนประชาชนไดร้ับการอบรมตาม 
หลักสตูรภาษาต่าง ประเทศเพื่อการ
สื่อสารด้านอาชีพ (ระยะสั้น)ส าหรบั
ประชาชนในศูนย์อาเซียน ศึกษา กศน.  
2.ร้อยละของประชาชนกลุ่มเปูาหมายที่
ผ่านการ อบรมตามหลักสูตร
ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร ด้าน
อาชีพ (ระยะสั้น) มีความรู้ในการสื่อสาร 
ภาษา อังกฤษ และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการ ด าเนินชีวิตได ้
 3.ร้อยละของครู กศน. ที่สามารถจัด
กระบวน การเรียนรูภ้าษาตา่ง ประเทศ
เพื่อการสื่อสารได้อย่าง สอดคล้องกับ
บริบทของผู้เรียน 
4.ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 

ประชาชนท่ัวไป 
รุ่นที่ 1 
รุ่นที่ 2 

 
20 คน  
20 คน 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
24,000 
24,000 

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

(งาน/โครงการในภาพรวม) 

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

(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลกั 

(6) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

เป้าหมาย 
อุดหนุน ด าเนิน 

งาน   
รายจ่าย

อื่น 
13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โครงการพัฒนาทักษะ
ครู กศน.ต้นแบบการ
สอนภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร 

พัฒนาความรู้ความสามารถ 
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของครู
และบุคลากร และขยายผล 
ไปยังการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของประชาชนใน
รูปแบบต่างๆ อย่างเปน็รูปธรรม 
เช่น หลักสูตรภาษาอังกฤษการจัด
หลักสตูรภาษาเพื่ออาชีพ 
 

1.ร้อยละของครู กศน. ที่
สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้
อย่างสอดคล้องกับบริบทของ
ผู้เรียน 
3.ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับ 
ดี ขึ้นไป 
 

พัฒนาความรู้ความสามารถ 
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของ
ครูและบุคลากร 
 

ครู 22 คน - - 30,000     

รวม  22 คน - - 30,000     
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 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาแห้ว  จังหวัดเลย 
(งาน/โครงการในภาพรวม) 

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

 
(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(7)เปูาหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเปูาหมาย 
จ านวน 

เปูาหมาย 
อุดหนุน ด าเนิน 

งาน   
รายจ่าย

อ่ืน 
14 
 
 
 

 

โครงการความ
ร่วมมือการผลิต
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ 
ระหว่าง
กระทรวงศึกษาธิกา
รและ กระทรวง
สาธารณสุข 

1. เพ่ือให้กลุ่มเปูาหมาย มี

ความรู้  ความเข้าใจ และ

ทักษะในการช่วยเหลือดูแล

ผู้สูงอายุ   

2.  เพ่ือสามารถน าความรู้ไป

ใช้ และประกอบอาชีพ

เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ

ระยะยาว 

 

1.จัดกระบวน การด าเนินงาน
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
2.ประชา สัมพันธ์โครงการ 
3.คัดเลือกกลุ่มเปูาหมายตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด 
4.ด าเนินการผลิตและ
ฝึกอบรมภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ 
5.ประเมินผลการฝึกอบรม 
 

1.จ านวนผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ 
2.ความเหมาะสมของ
หลักสูตรการพัฒนา 
3.ร้อยละผู้จบที่
สามารถน าความรู้ไป
ใช้หรือพัฒนาคุณภาพ 
4.ความพึงพอใจที่อยู่
ในระดับดี  ขึ้นไป 
 

ประชาชน
ทั่วไป 
 

20  - - 25,700   

รวม  20 - - 25,700   
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาแห้ว  จังหวัดเลย 
(งาน/โครงการในภาพรวม) 

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

(2) 
ที ่

(3) 
ช่ืองาน/
โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(7)เปูาหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเปูาหมาย 
จ านวน 

เปูาหมาย 

อุดหนุน ด าเนิน 
งาน   

รายจ่าย
อื่น 

15 
 
 
 

 

โครงการการจัด
และส่งเสรมิการ
จัดการศึกษา
ตลอดชีวิต เพื่อ
คงพฒันาการ
ทางกาย จิต
และสมองของ
ผู้สูงอาย ุ
 

1)  เพื่อจัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายเุพื่อ
เตรียมพร้อมเขา้สูส่ังคมผูสู้งอายุ 
(AgeingSociety)  
2)  เพื่อจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ส าหรับผู้สูงอายภุายใต้แนวคดิ “Active 
Aging”การศึกษาเพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิต 
และพัฒนาทักษะชีวิต ให้สามารถดูแล
ตนเองทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต และ
รู้จักใช้ประโยชน์จากเทคโนโลย ี
3)  เพื่อสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ เปิดโอกาสให้มีการ
เผยแพร่ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ และให้มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมด้านต่างๆ ในชุมชน เช่น ด้าน
อาชีพ กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ฝึกอบรมการ
เรียนรูต้ลอดชีวิต
ส าหรับผู้สูงอายุ 
จัดกระบวนการให้
ผู้สูงอายุใน
ครอบครัวและ
ชุมชนเพื่อคง
พัฒนาการทาง
กาย จติ และ
สมองของผู้สูงอาย ุ
 

1.ร้อยละ 80  ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สามารถน าความรู้ไปใช้หรือพัฒนา
คุณภาพชีวิต และพัฒนาทักษะชีวิต ให้
สามารถดูแลตนเองทั้งสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต และรู้จักใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีได ้
2.ผู้สูงอายุสามารถน าความรูไ้ปใช้หรือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต และพฒันาทักษะ
ชีวิต สามารถดูแลตนเองทั้งสุขภาพกาย
และสุขภาพจิต และรูจ้ักใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยี ดูแลตนเอง มีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตทีด่ ี
3.ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 
 

ประชาชนท่ัวไป 
 

120 - 12,000 - 

รวม  120 - 12,000 - 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาแห้ว  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 

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

(2) 
ที ่

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(7)เปูาหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเปูาหมาย 
จ านวน 

เปูาหมาย 
อุดหนุน ด าเนิน 

งาน   
รายจ่ายอื่น 

16 
 
 
 

 

โครงการบรูณาการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
ดิจิทัล/สรา้ง
เครือข่ายดจิิทัล
ชุมชนระดับต าบล 
(ขยายผลการอบรม
หลักสตูรการค้า
ออนไลน์) 
 

1. เพื่อพัฒนากลุ่มเปูาหมายให้
เกิดความรู้เกี่ยวกับการท า
ธุรกิจและการค้าออนไลน์ และ
ทักษะเทคโนโลยีดิจิทลั การใช้ 
Social Media และ 
Application ต่างๆ  ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
2.  เพื่อพัฒนาผลิตภณัฑ์ 
Bramd กศน. ยกระดับ
คุณภาพของสินค้าและ
ผลิตภณัฑ์  และประสานหา
ช่องทางในการจ าหน่ายสินค้า
ให้กว้างขวางยิ่งข้ึน 
 

1. พัฒนากลุ่มเปูาหมายใหเ้กิด
ความรู้เกี่ยวกับการท าธุรกิจและ
การค้าออนไลน์ และทักษะ
เทคโนโลยีดิจิทลั การใช้ Social 
Media และApplication ต่างๆ  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.  พัฒนาผลิตภณัฑ์ Bramd 
กศน. ยกระดับคุณภาพของสินค้า
และผลิตภัณฑ์  และประสานหา
ช่องทางในการจ าหน่ายสินค้าให้
กว้างขวางยิ่งข้ึน 
3. ติดตามประเมินผลและรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

1.ตัวช้ีวัดผลผลติ  (Output) 
ร้อยละ  80  ของผู้เข้ารับการอบรม
เกิดความรู้เกี่ยวกับการท าธุรกิจและ
การค้าออนไลน์ มีทักษะเทคโนโลยี
ดิจิทัล การใช้ Social Media และ 
Application ต่างๆ   
2.ตัวช้ีวัดผลลัพธ์  (Outcome) 
ผู้เข้ารับการอบรมมีการพัฒนาและ

ยกระดับคุณภาพของสินค้าและ

ผลิตภณัฑ์ มีช่องทางในการจ าหนา่ย

สินค้าให้กว้างขวางยิ่งข้ึนมีรายได้

เพิ่มขึ้น 

ประชาชน
ทั่วไป ใน
อ าเภอนา
แห้ว 

150  คน - - 42,000 

รวม  150  คน - - 42,000 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาแห้ว  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 

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

 
(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค ์

(5) 
กิจกรรมหลกั 

(6) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

เป้าหมาย 
อุดหนุน ด าเนิน 

งาน   
รายจ่าย

อื่น 
17 
 
 
 

 

โครงการตาม
หลักสตูร Smart 
ONIE เพื่อสร้าง 
Smart Farmer 

เพื่อส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ด้าน
เกษตรกรรมที่เหมาะกับ
บริบทของพื้นที่และความ
ต้องการของชุมชนรวมทั้ง
การเพิ่มมลูค่าสินค้าทาง
การเกษตรและสรา้งช่อง
ทางการจ าหน่ายสินค้าผา่น
ช่องทางต่างๆ โดยตระหนัก
ถึงคุณภาพของผลผลติความ
ปลอดภัยต่อระบบนิเวศน์ 
ชุมชน และผู้บรโิภค 

1)ส่งเสริมใหค้รูมีทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ด้าน
เกษตรกรรมที่เหมาะกับบริบท
ของพื้นที่และความต้องการ
ของชุมชน 
2) จัดให้ประชาชนไดร้ับการ
อบรมตามหลักสูตร Smart 
ONIE เพื่อสร้าง Smart 
Farmer 

1.จ านวนประชาชนไดร้ับการอบรม
ตามหลักสูตร Smart ONIE เพื่อสร้าง 
Smart Farmer 
2. ร้อยละของประชาชนกลุม่เปูาหมาย
ที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตร Smart 
ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmerมี
ความรู้ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในการด าเนินชีวิตได ้
3. ร้อยละของครู กศน. ที่สามารถจัด
กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart 
Farmerได้อย่างสอดคล้องกับบริบท
ของผู้เรียน 
4.ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
อ าเภอเอราวณั 
 บุคลากร  กศน.
อ าเภอนาแห้ว 
  

40 
 
 
 
 

- - 13,170   

รวม  40 
 

- - 13,170   
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาแห้ว 

 ( จ าแนกตามโครงการ ) 
 กศน.-กผ-02 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาแห้ว 

(จ าแนกตามโครงการรวม) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

กศน.-กผ.-02 

1.หน่วยงาน         ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาแห้ว 

 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

กลุ่มเปูาหมาย 
จ านวน หน่วย 

ผู้ไม่รู้หนังสือ 70 คน 

รวมทั้งสิ้น 70 คน 
 

 

4. วัตถุประสงค์ :เพ่ือ 
    จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มอัตราการรู้หนังสือให้คนไทย
สามารถอ่านออกเขียนได้ มุ่งพัฒนาผู้เรยีนให้มี
ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน และเขียน รวมทั้ง
การคิดค าควณเบื้องต้น  โดยบูรณาการกับสภาพความ
ต้องการ และปญัหาของสังคมทีส่อดคล้องกับวิถีการ
ด าเนินชีวิตของผู้เรียนโดยใช้หลักสูตรการรู้หนังสือไทย 
พุทธศักราช 2557  ของส านักงาน กศน. และสื่อที่
เหมาะสมกับสภาพและพื้นที่ของกลุ่มเปูาหมาย   

 

 

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

6. งบประมาณ  
ผลผลิตท่ี  4 จ านวน  38,500    บาท 
 รวมท้ังสิ้น  38,500    บาท 
งบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
งบด าเนินงาน 19,250 - 19,250 - 

รวมทั้งสิ้น 19,250 - 19,250 - 
 

 

๑๐. ผู้รับผิดชอบ 
ช่ือ-สกุล นางพรนภา อินแผลง 
 ว่าท่ีร.ต.หญิงศิริญญา ค ามะล ี
โทรศัพท์   ๐๔๒- ๘๙๗๑๗๙ 
โทรสาร    ๐๔๒- ๘๙๗๑๗๙ 

 
 

 

๙. พ้ืนที่ด าเนินการ 
กศน.อ าเภอนาแห้ว 

๘.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
๑. จ านวนผู้เรียนเป็นไปตามเปาูหมายที่
ก าหนดไว ้
๒.ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้ารับการศกึษา 
๓.ร้อยละของผู้เรียนท่ีจบหลักสตูร 
๔. ความเหมาะสมของสถานท่ี/สือ่/สิ่ง
อ านวยความสะดวก 
๕.ร้อยละของผู้เรียนท่ีสามารถน าความรู้
ไปใช้ในการศึกษาต่อหรือพัฒนาคณุภาพ
ชีวิต 
๖.ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 

 

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

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และจุดเน้นการด าเนินงาน ส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ 
2563  นโยบายเร่งด่วนเพ่ือร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  
ข้อ 3  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

          3.8  เตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่เหมาะสมและมีคุณภาพ 
3.10 ส่งเสริมการรู้ภาษาไทยให้กับประชาชนในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะประชาชนในเขต
พ้ืนที่สูง ให้สามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทย เพ่ือประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจ าวัน
ได้ 

                  ข้อ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

         4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ส าหรับกลุ่มเปูาหมายผู้พิการ 

การขับเคลื่อน  กศน. สู่  กศน. WOW 
                    ข้อ 4. เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย : Good  Partnerships 

4.3  ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพ่ือการขยาย  และพัฒนาการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยให้เข้าถึงกลุ่มเปูาหมายทุกกลุ่มอย่างกว้างขวาง และมีคุณภาพ 
อาทิ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม อสม. 

                             วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย  (THAILOEI 4.0 )  Education ยกระดับคุณภาพการศึกษา  
ให้ได้มาตรฐานสากล 

 

3. หลักการและเหตุผล 
           การรู้หนังสือเป็นคุณสมบัติพ้ืนฐานทีจ าเป็นต่อการเรียนรู้และการสื่อสารในสังคมปัจจุบัน  
เป็นบันไดขั้นแรกของการแสวงหาความรู้ อันมหาศาลในโลกนี้และเป็นการเชื่อมโยงการสื่อสารของผู้คน ต่าง ๆ  
ในสังคมนี้เข้าด้วยกัน องคก์ารยูเนสโกถือว่าการรู้หนังสือเป็นประตูสู่อิสรภาพของมนุษยชาติ 

         ประชาชนชาวไทยทุกคนมีสิทธิได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเท่าเทียมและมีคุณภาพซึ่ง 
รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยให้ความส าคัญในการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคลได้เรียนรู้ภาษาไทย เพ่ือการ ติดต่อสื่อสารให้
เข้าใจตรงกัน และสามารถน าความรู้ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามความ ต้องการและความสนใจของแต่ละ
บุคคลรวมทั้งการใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ได้ อย่างต่อเนื่อง ประเทศไทยมีภาษาไทยเป็น
ภาษาประจ าชาติเป็นภาษากลางในการสื่อสาร เป็นมรดกทาง วัฒนธรรม การรู้หนังสือไทยเป็นความสามารถพ้ืนฐาน
ในการติดต่อสื่อสาร การเรียนรู้ การแสวงหา ความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต คนไทยทุกคนและผู้อาศัยอยู่ใน
ประเทศไทย จึงจ าเป็นต้องเรียนรู้ ภาษาไทยให้เข้มแข็งอันเป็นเครื่องแสดงความเป็นไทย ความภาคภูมิใจ ความมี
เอกลักษณ ์มีอารยธรรม และความเจริญของชาติไทย  
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           กระทรวงศึกษาธิการ โดย ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
(ส านักงาน กศน.) ได้เล็งเห็นความส าคัญดังนั้นจึงได้จัดท าหลักสูตรการรู้หนังสือไทย พุทธศักราช 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 าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ และจาการส ารวจประชากร (พ.ศ.2557)6.9 ล้านคน หรือ 18 % จากทั้งหมด 37.7 ล้านคน 
พบว่าในจ านวนนี้มีผู้ไม่รู้หนังสือประมาณ 2.7 ล้านคน ซึ่งถือว่ามีจ านวนมาก จึงจ าเป็นต้องด าเนินการส่งเสริม
สนับสนุนให้ประชากรรู้หนังสืออย่างต่อเนื่องต่อไป 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมอัตราการรู้หนังสือให้คนไทยสามารถอ่านออกเขียนได้ โดยใช้หลักสูตรการรู้หนังสือ
ไทย พุทธศักราช 2557 ของส านักงาน กศน. และสื่อที่เหมาะสมกับสภาพและพ้ืนที่ของกลุ่มเปูาหมาย   
 
5. เป้าหมาย 
 5.1 เชิงปริมาณ 
  จัดกิจกรรมและพัฒนาส่งเสริมการรู้หนังสือของกลุ่มเปูาหมายผู้ไม่รู้หนังสือ จ านวน 70 คน 
 5.2 เชิงคุณภาพ 

ร้อยละ 80 ของผู้ไม่รู้หนังสือมีความรู้ สามารถฟัง พูด อ่าน และเขียน ได้ตามเกณฑ์การประเมิน 
6.)วิธีด าเนินการ 
กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย พื้นที่

ด าเนินการ 
ระยะเวลา 

 
งบประมาณ

(บาท) 

จัดกระบวนการ
เรียนรู้ตาม
หลักสูตรการรู้
หนังสือไทย 
พุทธศักราช
2557    
 มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้มี
ความสามารถ
ในการฟัง พูด 
อ่าน และเขียน 
รวมทั้งการคิด

จัดการศึกษาเพ่ือ
เพ่ิมอัตราการรู้
หนังสือให้คนไทย
สามารถอ่านออก
เขียนได้ มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้มี
ความสามารถใน
การฟัง พูด อ่าน 
และเขียน รวมทั้ง
การคิดค าควณ
เบื้องต้น  โดย
บูรณาการกับสภาพ

ผู้ไม่รู้หนังสือ 70 คน - กศน.อ าเภอ 
นาแห้ว 

ไตรมาสที่ 
1,3 

38,500     
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ค าควณเบื้องต้น    
โดยบูรณาการ
กับสภาพความ
ต้องการ และ
ปัญหาของ
สังคม ที่
สอดคล้องกับวิถี
การด าเนินชีวิต
ของผู้เรียน 
1.)
ประชาสัมพันธ์
เชิญชวนให้
กลุ่มเปูาหมายผู้
ไม่รู้หนังสือไทย 
ผู้ลืมหนังสือไทย 
หรือผู้สนใจ
ทั่วไป เข้า
เรียนรู้ตาม
หลักสูตรการรู้
หนังสือไทย 
2.)แนะแนว
สร้างความ
เข้าใจกับผู้เรียน
เกี่ยวกับ
สาระส าคัญ
เช่น-การจัด
กระบวนการ
เรียนรู้             
–การวัดและ
การ                
- ประเมินผล  
- การจบ
หลักสูตร  

ความต้องการ และ
ปัญหาของสังคมที่
สอดคล้องกับวิถี
การด าเนินชีวิตของ
ผู้เรียน 
โดยใช้หลักสูตรการรู้
หนังสือไทย 
พุทธศักราช 2557   
ของส านักงาน กศน. 
และสื่อที่เหมาะสม
กับสภาพและพ้ืนที่
ของกลุ่มเปูาหมาย   
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3) ด าเนินการ
รับสมัครผู้เรียน
ตามหลักสูตรฯ 
4)ด าเนินการขอ
อนุญาตจัดตั้ง
กลุ่มส่งเสริมการ
รู้หนังสือไทย 
5)ด าเนินการ
ก าหนดสภาพ
และด าเนินการ
จัดท าแผนการ
เรียนรู้ รวมทั้ง
จัดท าแผน
บูรณาการ
ร่วมกับการจัด
กิจกรรมของ
โรงเรียน
ผู้สูงอายุ             
ในเขตพ้ืนที่
อ าเภอ             
ภูหลวง   
6) บันทึกการ
จัดการเรียนรู้
ตามแผนการ
เรียนรู้แต่ละครั้ง
เพ่ือเป็นข้อมูล
ในการพัฒนา 
แผนการเรียนรู้
ในครั้งต่อไป 
7) การวัดและ
ประเมินผล เพ่ือ
ตรวจสอบ
ความก้าวหน้า
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และผลสัมฤทธิ์ 
เน้นการพัฒนา
ผู้เรียนได้เรียนรู้
อย่างเต็ม
ศักยภาพ  
8) รายงาน
ข้อมูลผู้เรียนให้
สถานศึกษาแบ
ละหน่วงงานต้น
สังกัดทราบ 
- ข้อมูลผู้จบ
หลักสูตร 
- การจัดท า
หลักฐาน
ทางการศึกษา 
 

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

-ค่าบริหารจัดการและค่าวัสดุสิ้นเปลืองในการจัดอบรม         เป็นเงิน   38,500  บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น      38,500  บาท 

                                                                    (  สามหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน ) 
หมายเหตุ  ทุกรายการขออนุญาตเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง 
 

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 19,250 - 19,250 -   

รวม 19,250 - 19,250 -   
9.)ผู้รับผิดชอบโครงการ 

- นางพรนภา อินแผลง 
- ว่าที่ร.ต.หญิงศิริญญา ค ามะลี 
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10.) เครือข่าย 
           10.1  ส่วนราชการ 
           10.2  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลทุกต าบล 
  10.3  องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง 
  10.4  ผู้น าชุมชน 
11.) โครงการที่เกี่ยวข้อง 
 11.1 โครงการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 
 11.2 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับคนพิการ 

11.3 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 
  11.4 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 
12.) ผลลัพธ์ ( Outcome )                                                                                                                                           
        เพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้ไม่รู้หนังสือ และผู้ที่สนใจเรียนรู้หนังสือไทย 
13.) ดัชนีชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 
 13.1 ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 

      ร้อยละ 80 ของผู้ไม่รู้หนังสือมีความรู้ สามารถฟัง พูด อ่าน และเขียน ได้ตามเกณฑ์การประเมิน       
 13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)  

      ร้อยละ 80 ของผู้ไม่รู้หนังสือมีความรู้ สามารถคิดวิเคราะห์ คิดค านวณเบื้องต้นเรื่องที่เก่ียวข้องกับ
ชีวิตประจ าวัน ตลอดจนแสวงหาความรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

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

 14.2 รายงานสรุปผลกิจกรรม/โครงการ 
 
 
                       ผู้เสนอโครงการ                        ผู้เห็นชอบโครงการ   
      
             (  ว่าที่ร.ต.หญิงศิริญญา ค ามะลี )                               ( นางสาวณัฐธยาน์  ทิพยราชชัยพร )                    
                        คร ูอาสาสมัคร                                                              ครูผู้ช่วย 

          ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

     (นางลัทธพรรณ  ตุงชีพ)  
          ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาแห้ว 

 

89 



 

 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาแห้ว 

(จ าแนกตามโครงการรวม) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

กศน.-กผ.-02 

1.หน่วยงาน         ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาแห้ว 

 2.สอดคล้อง   ยุทธศาสตร์ : ข้อที่ 4.2 
                  ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW : 2.2 และ 3 
                  วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : E 
 
3. ชื่องาน/โครงการ การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551(ปรับปรุง พ.ศ.2559) 
 

7.เป้าหมาย 
ประเภท

กลุ่มเปูาหมาย 
จ านวน หน่วย 

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

 
 
 

151 
577 
676 

 
 
 

คน 
คน 
คน 

รวมทั้งสิ้น 1,404 คน 

 

 

4. วัตถุประสงค ์:เพื่อ 
1) เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และยกระดับการศึกษา
ให้กับประชากรวัยแรงงาน อายุ 15 – 59 ปี ที่ไม่จบ
การศึกษาภาคบังคับและไม่อยู่ในระบบโรงเรียน 
2) เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้ ให้รู้เท่าทันสื่อและ
เทคโนโลยีพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
3) ส่งเสริมและพัฒนา กศน.ต าบล ให้เป็น กศน.
ต าบล 5 ดี พรีเมี่ยม 
 

5. กิจกรรมหลัก 
1) การจัดการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2551  
2) พัฒนากศน.ต าบล ให้เป็น กศน.ต าบล 
5 ดี พรีเมี่ยม 
3) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีนที่เป็น
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัย 
4) การตดิตามประเมินผล 
5) การสรุป รายงานผลการด าเนินงาน 

6. งบประมาณ  
งบอุดหนุน   จ านวน  1,584,400 บาท 
รวมทั้งสิ้น  1,584,400    บาท 
งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

งบอุดหนุน 1,584,400 1,584,400 1,584,400 1,584,400 

รวมทั้งสิ้น 1,584,400 1,584,400 1,584,400 1,584,400 

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ช่ือ-สกุล นางสมประสงค์  ดวงอุปะ 
โทรศัพท์   042- 897179 
โทรสาร    042- 897179 
 

 
 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
กศน.อ าเภออ าเภอนาแห้ว 

8.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

1. จ านวนผู้เรียนเป็นไปตามเปูาหมายที่
ก าหนดไว ้
2. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ารับการศึกษา 
3. ร้อยละของผู้เรียนที่จบหลักสูตร 
4. ความเหมาะสมของสถานที่/สื่อ/สิ่งอ านวย
ความสะดวก 
5. ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถน าความรู้ไปใช้
ในการศึกษาต่อหรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
6. ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ด ีขึ้นไป 

กศน.-กผ-02 
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โครงการการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
พ.ศ.2551(ปรับปรุง พ.ศ.2559) 

 
1. โครงการ    การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551(ปรับปรุง พ.ศ.2559) 
 

2. สอดคล้องกับนโยบาย  
      สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการด าเนินงานส านักงาน กศน.ประจ าปีงบประมาณ     
                               พ.ศ. 2563 
        นโยบายเร่งด่วนเพ่ือร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ดังนี้ 

ข้อที่ 2  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข้อที่ 4  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

           ภารกิจต่อเนื่อง 
   1. ด้านการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ 
             1.1 การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2.จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้กับกลุ่มเปูาหมายผู้ด้อย พลาด 
และขาดโอกาสทางการศึกษา ทั้งระบบการให้บริการ ระบบการเรียนการสอน ระบบการ
วัดผลและประเมินผลการเรียน ผ่านการเรียนรู้แบบเรียนรู้ด้วยตนเอง การพบกลุ่ม การ
เรียนแบบชั้นเรียน และการจัดการศึกษาทางไกล 
2.2 สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
นโยบายขับเคลื่อน กศน. WOW  
ด้านที่ 2 การพัฒนาหน่วยงาน/สถานศึกษา ให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้  : Good Place – Best Check in  

2.3 สอดคล้องกับวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0 ) 
ประเด็นที่ 7  Education เลยเมืองแห่งการศึกษา ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหได
มาตรฐานสากล  ส่งเสริมการเรียนรูและทักษะวิชาชีพตลอดชีวิต จัดการเรียนรูอยางมี 
เปาหมาย เพื่อสวนรวม เนนการน าความรูไปสูการปฏิบัติ สามารถใชความรูสราง
นวัตกรรม เปนพลเมืองที่ดีและพัฒนาทักษะชีวิตสูงานอาชีพ ภายใตการเตรียมคนใน
ศตวรรษท่ี 21  โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนตามแนวทางประชารัฐ 
2.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ 
นาแห้ว มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ  
                 ตวับ่งชี้ที่ 1.1 ผูเ้รียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีคุณธรรม                 
                 ตวับ่งชี้ที่ 1.2 ผูเ้รียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีทักษะกระบวนการคิด ทักษะ
การแสวงความรู้ เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต   
                 ตวับ่งชี้ที่ 1.3 ผูเ้รียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีความรู้พ้ืนฐาน 
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          มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษา/การให้บริการ  
                                     ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพครูการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                                     ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 คุณภาพของหลักสูตรสถานศึกษา 
                                     ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 คุณภาพสื่อตามหลักสูตรสถานศึกษา  
                                     ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 คุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 
3. หลักการเหตุผล  
                       ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  พ.ศ.2551  
และตามนโยบายส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ 2563 การจัด
และส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ เพ่ือยกระดับการศึกษา สมรรถนะใน
การเรียนรู้และการแก้ปัญหา พัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิตและสังคม และเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ของประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศ
อาเซียนเพ่ือผนึกก าลังในการพัฒนาคุณภาพของประชากร   พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา และส่งเสริม
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย และการพัฒนาทักษะการเรียนรู้เพื่อให้รู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   ส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน โดยการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของคนในชุมชน ส่งเสริมบทบาทของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และศูนย์การเรียนในรูปแบบต่างๆ  และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ให้สามารถด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

            ตามนโยบายดังกล่าว ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาแห้วเห็น
ความส าคัญในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษา  จงึจัดท าโครงการการจัดการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2551(ปรับปรุง พ.ศ.2559) ขึ้น 

 

4. วัตถุประสงค์ 
        1) เพ่ือจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และยกระดับการศึกษาให้กับประชากรวัยแรงงานที่ไม่จบการศึกษา
ภาคบังคับและไม่อยู่ในระบบโรงเรียน 
        2) เพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้ ให้รู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 

   3) ส่งเสริมและพัฒนา กศน.ต าบล ให้เป็น กศน.ต าบล 5 ดี พรีเมี่ยม 
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5. เป้าหมาย 
   เชิงปริมาณ 

 ประชากรวัยแรงงานที่ไม่จบการศึกษาภาคบังคับและไม่อยู่ในระบบโรงเรียน 
 ระดับประถมศึกษา     จ านวน  151  คน 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   จ านวน  577  คน 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   จ านวน  676  คน 

  รวมจ านวนทั้งสิ้น           จ านวน  1,404 บาท 
 
         เชิงคุณภาพ 

 - ประชากรวัยแรงงานอายุระหว่าง 15 – 59 ปี ที่ไม่จบการศึกษาภาคบังคับและไม่อยู่ในระบบ  
โรงเรียน เกิดการเรียนรู้มีการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และยกระดับการศึกษาภาคบังคับมีระดับ
การศึกษาสูงขึ้น 

 
 6. วิธีด าเนินการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเปูาหมาย เปูา 

หมาย 

พื้นที่
ด าเนินการ 

ระยะ 

เวลา 

งบ 

ประมาณ 

การด าเนินกิจกรรม 
1) การจัดการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ.2551   
2) พัฒนา กศน.ต าบล ให้
เป็น กศน.ต าบล 5 ดี  
พรีเมี่ยม 
3) จัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีนที่เป็นกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ทันสมัย 
4) การตดิตามประเมินผล 
5) การสรุป รายงานผล
การด าเนินงาน 
 

1) เพื่อจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และยกระดับ
การศึกษาให้กับประชากร
วัยแรงงาน อายุ 15 – 59 
ปี ท่ีไม่จบการศึกษาภาค
บังคับและไม่อยู่ในระบบ
โรงเรียน 
2) เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาการ
เรียนรู้ ให้รู้เท่าทันสื่อและ
เทคโนโลยีพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง 
3) ส่งเสริมและพัฒนา 
กศน.ต าบล ให้เป็น กศน.
ต าบล 5 ดี พรีเมี่ยม 

ประชากรวัย
แรงงานอายุ
ระหว่าง 15 – 
59 ปี ท่ีไม่จบ
การศึกษาภาค
บังคับและไม่
อยู่ในระบบ
โรงเรียน  

นักศึกษา
ระดับประถม
ศึกษา   
จ านวน 151คน 
มัธยมศึกษา
ตอนต้น จ านวน 
577 คน 
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย 676 คน 
รวมทั้งสิ้น 
1,404 คน 

 

 

 

พื้นที่อ าเภอ
นาแห้วทั้ง  
5 ต าบล 

1 ต.ค. 
2562 - 
30 ก.ย. 
2563 

 งบอุดหนุน   
จ านวน. 
1,584,400
บาท 
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7. วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ  
                        แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน กิจกรรมจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน รหัสงบประมาณ 2000233016500007 ค่า
จัดการเรียนการสอน รหัสงบประมาณ 2000233016500008 แหล่งของเงิน 6311410  จ านวน 1,584,400 บาท  
(หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)  ดังนี้  
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) การจัดการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.
2551   
2) พัฒนากศน.ต าบล ให้เป็น 
กศน.ต าบล 5 ดี พรีเมี่ยม 
3) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่เป็น
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัย 
4) การติดตามประเมินผล 
5) การสรุป รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

    

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

            -  นางสมประสงค์  ดวงอุปะ ครู กศน.ต าบล 

10. เครือข่าย  

                     1.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอนาแห้ว 

                     2.  ส่วนราชการในอ าเภอนาแห้ว 

11. โครงการที่เกี่ยวข้อง 

  ทุกโครงการที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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12. ผลลัพธ์ (Outcome) 

          - ประชากรวัยแรงงาน อายุระหว่าง 15 – 59 ปี ที่ไม่จบการศึกษาภาคบังคับและไม่อยู่ในระบบ
โรงเรียน ได้รับการจัดกิจกรรมอย่างทั่วถึงและหลากหลาย 
 
13. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 

   13.1  ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output) 
- กลุ่มเปูาหมายประชากรวัยแรงงาน อายุระหว่าง 15 – 59 ปี ที่ไม่จบการศึกษาภาคบังคับ 

และไม่อยู่ในระบบโรงเรียนจ านวน 1,545 คน ได้รับการจัดกิจกรรมอย่างทั่วถึงและหลากหลาย 
 13.2 ตัวช้ีวัดผลลัพธ์(Outcome) 

- กลุ่มเปูาหมายประชากรวัยแรงงาน อายุระหว่าง 15 – 59 ปี  ที่ไม่จบการศึกษาภาคบังคับ 
และไม่อยู่ในระบบโรงเรียน ร้อยละ 80  ได้รับการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและมีคุณภาพ 
 

14. การติดตามประเมินผลโครงการ 
      1. การสังเกต 
 2. การสัมภาษณ์ 
 3. ตอบแบบสอบถาม 
 4. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
 
  

                       ผู้เสนอโครงการ                        ผู้เห็นชอบโครงการ   
      
              (  นางสมประสงค์  ดวงอุปะ )                                  ( นางสาวณัฐธยาน ์ ทิพยราชชัยพร  )                    
                        คร ูกศน.ต าบล                                                                                 ครูผู้ช่วย 
 
 

          ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

     ( นางลัทธพรรณ  ตุงชีพ )  
            ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาแห้ว 

 
 

  กศน.-กผ.-02 

95 



 

 

 

 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาแห้ว 

(จ าแนกตามโครงการรวม) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

กศน.-กผ.-02 กศน.-กผ.-02 

1.หน่วยงาน         ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาแห้ว 

 2.สอดคล้อง   ยุทธศาสตร์ : ข้อที่ 1 และ 5 
                  ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW : 3 
                  วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : T, A ,I ,L 

3. ชื่องาน/โครงการ  การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 
 

7.เป้าหมาย 
ประเภทกลุ่มเปูาหมาย จ านวน หน่วย 

ประชาชนทั่วไป 
พัฒนาทักษะชวีิต 
 

 
125 

 
คน 
 

รวมทั้งสิ้น 125 คน 

 

 

4. วัตถุประสงค์ :เพ่ือ 
1 เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตพ้ืนฐานของบุคคลเพ่ือให้
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
โดยเน้นทักษะชีวิตพ้ืนฐานที่จ าเป็น 4 ด้าน 
2 เพ่ือจัดการศึกษาในรูปแบบการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมุ่งที่
จะเสริม สร้างความสามารถให้กับบุคลเพ่ือมี
ทักษะชีวิตในการแก้ปัญหาเฉพาะด้านให้
เหมาะสมกับพ้ืนที่และแต่ละสถานการณ์ 
 
 

 

5. กิจกรรมหลัก 
1) การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะ
ชีวิต 
2)  การติดตามประเมินผล 
3) การสรุป รายงานผลการ
ด าเนินงาน 
 
6. งบประมาณ  
ผลผลิตที่  4  จ านวน  24,690  บาท 
รวมทั้งสิ้น     จ านวน  24,690  บาท 

งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
พัฒนาทักษะชวีิต - 14,375 14,375 - 

รวมทั้งสิ้น - 14,375 14,375 - 

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
-ช่ือ-สกุล  นางมธุรี  สภุามงคล 
โทรศัพท์   042- 897179 
โทรสาร    042- 897179 

 
 

 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
กศน.อ าเภอนาแห้ว 

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

 

กศน.-กผ-02 

กศน.-กผ.-02 กศน.-กผ.-02 กศน.-กผ.-02 
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โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
 

1. ชื่อโครงการ  จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และจุดเน้นการด าเนนิงาน ส านักงาน กศน.  

      ยุทธศาสตร์ข้อที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
 1.1 พัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ โดยปลูกฝังและสร้าง
ความตระหนักรู้ถึงความส าคัญของสถาบันหลักของชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรักและ
ความภาคภูมิใจ ในความเป็นคนไทยและชาติไทย น้อมน่าและเผยแพร่ศาสตร์พระราซา 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทางพระราชด าริต่าง ๆ 
1.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และการมีส่วนร่วมอย่างถูกต้องกับการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในบริบทของไทย มีความเป็น
พลเมืองดี ยอมรับ และเคารพความหลากหลายทางความคิดและอุดมการณ์ 
1.3 ส่งเสริมและสนับสมุนการจัดการศึกษาเพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม  
ในรูปแบบใหม่ ทั้งยาเสพติด การค้ามนุษย์ ภัยจากไซเบอร์ ภัยพิบัติจากธรรมชาติ โรค
อุบัติใหม่ ฯลฯ 
ยุทธศาสตร์ข้อที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
 5.1 ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้กับประชาชนในการรับมือและปรับตัวเพ่ือลดความเสียหาย 
จากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เก่ียวช้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 5.2 สร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการสร้างสังคมสีเขียว ส่งเสริมความรู้ไห้กับ
ประชาชน เกี่ยวกับการคัดแยกตั้งแต่ต้นทาง การก าจัดขยะ และการน่ากลับมาใช้ช้ า เพ่ือ
ลดปริมาณและต้นทุนในการ จัดการขยะของเมือง และสามารถน าขยะกลับมาใช้
ประโยชน์ได้โดยง่าย รวมทั้งการจัดการมลพิษในชุมซน 
5.3 ส่งเสริมให้หน่วยงานและสถานศึกษาใช้พลังงานทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งลด
การใช้ ทรัพยากรที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เซ่น รณรงค์เรื่องการลดการใช้ถุงพลาสติก 
การประหยัด 

3.หลักการและเหตุผล 
   ด้วย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์) ได้มอบนโยบาย 
ให้ส านักงาน กศน. ให้ด าเนินการขับเคลื่อน กศน. สู่ กศน. WOW มีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัย
และมีประสิทธิภาพ Good Activities พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้มีความทันสมัย เอ้ือต่อการเรียนรู้ ส าหรับทุกคน  
ที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา มีกิจกรรมที่หลากหลายน่าสนใจ สนองตอบความต้องการของชุมชน เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้ของประชาชน รวมทั้งใช้ประโยชน์จากประชาชนในชุมชนในการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของคนในชุมชนไปสู่การจัดกรความรู้ของชุมชนอย่างยั่งยืนการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต
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เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือสร้างเสริมความรู้ ความสามารถของบุคคลเพ่ือให้สามารถจัดการกับตนเองและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้มีความสุขตามสภาพและความสงบสุข ความปลอดภัยในสังคม การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ทักษะชีวิต 
   เพ่ือให้การด าเนินงานสนับสนุนแนวทางในการอบรมให้ความรู้ในการจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาทักษะชีวิตให้กับประชาชน ในพ้ืนที่  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอหนองหินจึง
ได้จัดท าโครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตขึ้น 
 
4. วัตถุประสงค์ 
   4.1  เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตพ้ืนฐานของบุคคลเพื่อให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง
มีความสุขโดยเน้นทักษะชีวิตพ้ืนฐานที่จ าเป็น 4 ด้าน 
   4. 2  เพ่ือจัดการศึกษาในรูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
โดยมุ่งที่จะเสริมสร้างความสามารถให้กับบุคลเพ่ือมีทักษะชีวิตในการแก้ปัญหาเฉพาะด้านให้เหมาะสมกับพ้ืนที่และแต่ละ
สถานการณ ์  
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 

   เชิงปริมาณ   ประชาชนทั่วไป        จ านวน  125   คน 
เชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะชีวิตในการแก้ปัญหาเฉพาะด้านให้เหมาะสม

ในแต่ละสถานการณ์และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

6. วิธีด าเนินการ 
กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย พื้นที่

ด าเนินการ 
ระยะเวลา งบ 

ประ 
มาณ 

ประชุมวางแผน
ด าเนินงาน
ร่วมกับบุคลากร
และผู้เกี่ยวข้อง 

เพ่ือเตรียมความพร้อมของ
บุคลากรและวางแผนการ
ด าเนินงานโครงการ 

บุคลากร กศน.
อ าเภอนาแห้ว 

 
22 คน 

 
กศน.อ าเภอ

นาแห้ว 

4 
พฤศจิกายน 

2562 

 

- 

จัดท าโครงการ
และเสนอขอ
อนุมัติโครงการ 

เพ่ือจัดท าโครงการและขอ
อนุมัติงบประมาณในการ
ด าเนินงาน 

บุคลากร กศน. 
อ าเภอนาแห้ว  

 
1 คน 

 
กศน.อ าเภอ
นาแห้ว 

11 
พฤศจิกายน 

2562 

- 

ด าเนินงานตาม
โครงการ 
 

1 เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต
พ้ืนฐานของบุคคลเพื่อให้
สามารถด ารงชีวิตอยู่ใน

- ประชาชน
ทั่วไป  
 

125 คน 
 
 

อ าเภอ 
นาแห้ว 

 

ธันวาคม
2562 

– 
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กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย พื้นที่
ด าเนินการ 

ระยะเวลา งบ 
ประ 
มาณ 

 สังคมได้อย่างมีความสุขโดย
เน้นทักษะชีวิตพ้ืนฐานที่
จ าเป็น 4 ด้าน 
2 เพ่ือจัดการศึกษาใน
รูปแบบการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย โดยมุ่งที่จะ
เสริมสร้างความสามารถ
ให้กับบุคลเพ่ือมีทักษะชีวิต
ในการแก้ปัญหาเฉพาะด้าน
ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่และแต่
ละสถานการณ์  

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

กันยายน 
2563 

 
 
 
 

24,690   

 
ประเมิน/สรุป/
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

 
เพ่ือสรุปผลและน าผลการ
ด าเนินงานโครงการมา
พัฒนา/ปรับปรุง แก้ไข
ปัญหา และรายงานผลการ
ด าเนินงานต่อผู้เกี่ยวข้อง 

 
- บุคลากร 
กศน.อ าเภอ 
นาแห้ว 
 

 
4 คน 

 
กศน.อ าเภอ

นาแห้ว 

 
30 

กันยายน 
2563 

- 

7. วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 
  งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2563แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ  รหัสงบประมาณ 2000239004000000 แหล่งของเงิน 6211200  ใช้
งบประมาณจ านวนทั้งสิ้น    บาท  (       บาทถ้วน) มีรายละเอียดการใช้จ่าย ดังนี้ 
  1. ค่าอาหาร  จ านวน 1 มื้อๆละ 70 บาท จ านวน 125 คน                      = 8,750 บาท 
  2. ค่าปูายถอดองค์ความรู้พร้อมโครงไม้ ขนาด 1.5 X 2 เมตร ราคา 
                         ปูายละ 1,050  จ านวน  1 ปูาย                                                   = 1,050  บาท 
  3. ค่าปูายถอดองค์ความรู้ ขนาด 1.5X 2 เมตร ราคาปูายละ 490 
              จ านวน 4 ปูาย                                                                             = 1,960  บาท           
                                     รวมทั้งสิ้น   11,760  บาท   ( หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน ) 
 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการเท่าที่จ่ายจริง 
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8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. –ธ.ค 2561) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.–มี.ค.2562) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.–มิ.ย.2562) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 2562) 

ประชุมวางแผนด าเนินงานร่วมกับบุคลากร
และผู้เกี่ยวข้อง 

 14,375 14,375  

จัดท าโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ     
ด าเนินงานตามโครงการดังนี้ 

  
 
 

 

ประเมิน/สรุป/รายงานผลการด าเนินงาน     

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 - นางมธุรี  สุภามงคล    ครู กศน.ต าบล 

10. เครือข่าย 
 - สาธารณสุขอ าเภอนาแห้ว 
 - อ าเภอนาแห้ว 
 - สถานีต ารวจภูธรนาแห้ว 

11.  โครงการที่เกี่ยวข้อง 
 - โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยผู้สูงวัย  

12. ผลลัพธ์  

 ประชาชนกลุ่มเปูาหมายได้น าการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือสร้างเสริมความรู้ ความสามารถของ
บุคคลเพื่อให้สามารถจัดการกับตนเองและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีความสุขตามสภาพและความสงบสุข ความปลอดภัย
ในชีวิตและสังคม 

13. ดัชนีชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 
13.1  ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output) 

  - ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของกลุ่มเปูาหมาย 

13.2  ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcome) 
      - ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 มีทักษะชีวิตในการแก้ปัญหาเฉพาะด้านให้เหมาะสมในแต่ละ
สถานการณ์และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
         -  ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 
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14. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 -  แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 
  

ลงชื่อ...........................................ผู้เสนอโครงการ 
      (นางมธุรี  สภุามงคล)     

               ครู กศน.ต าบล        
 
 

        ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ             
                                        (นางสาวณัฐธยาน์  ทิพยราชชัยพร) 

                           ครผูู้ช่วย 
 
 

ลงชื่อ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                               ( นางลัทธพรรณ  ตุงชีพ ) 

                                          ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอนาแห้ว 
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 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาแห้ว 

(จ าแนกตามโครงการรวม) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

กศน.-กผ.-02 กศน.-กผ.-02 

1.หน่วยงาน         ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาแห้ว 

 2.สอดคล้อง  ยุทธศาสตร์ : ข้อที่ 1 และ 5 
                  ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW : 3 
                  วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : T, A ,I ,L 
 

3. ชื่องาน/โครงการ การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 

 

7.เป้าหมาย 
ประเภทกลุ่มเปูาหมาย จ านวน หน่วย 

ประชาชนทั่วไป 
1) พัฒนาสังคมและ
ชุมชน 
 

 
 

75 

 
 

คน 

รวมทั้งสิ้น 75 คน 

 

 

4. วัตถุประสงค์ :เพ่ือ 
1. เพ่ือใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ศึกษา
ประวัติศาสตร์ชุมชน  
2. เพ่ือให้เกิดการความเข้าใจและพัฒนาคุณค่า
ของสถานที่ส าคัญ บุคคลส าคัญของชุมชน สู่
การ สร้างความภาคภูมิใจในชุมชน 
 

5. กิจกรรมหลัก 
1. จัดเวทีเสวนาระหว่างผู้สอน  
2. การวางแผนส ารวจชุมชน  
3. ออกส ารวจชุมชน โดยกลุ่มที่รับผิดชอบใน
การส ารวจชุมชนที่ได้แบ่งภารกิจตา่งๆ ไว้แล้ว 
4. กลุ่มรับผิดชอบ ด าเนินการวิเคราะหแ์ละ
สังเคราะห์ข้อมูลร่วมกับภูมปิัญญา 
5. ร่วมกันเตรียมการน าเสนอข้อมูลที่ผ่านการ
สังเคราะห์ 
7. ประมวลผลการจัดกิจกรรมมองหนา้แลหลัง
ชุมชนของเราเอง 
8.กระบวนการประมวลผลมีหลากหลายวิธ ี

6. งบประมาณ  
ผลผลิตที่  4  จ านวน        60,000          บาท 
รวมทั้งสิ้น     จ านวน        60,000          บาท 

งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
พัฒนาสังคมและ
ชุมชน 

- 30,000 - 30,000 

รวมทั้งสิ้น - 30,000 - 30,000 

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
-ช่ือ-สกุล  นายอดลุย์  โพตะคาม 
โทรศัพท์   042- 897179 
โทรสาร    042- 897179 

 
 

 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
กศน.อ าเภอนาแห้ว 

8.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
1. จ านวนผู้เรียนเป็นไปตามเปูาหมายทีก่ าหนด
ไว้ 
2. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ารับการศึกษา 
3. ร้อยละของผู้เรียนที่จบหลักสูตร 
4. ความเหมาะสมของสถานที่/สื่อ/สิ่งอ านวย
ความสะดวก 
5. ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถน าความรู้ไปใช้
หรือพัฒนาคุณภาพชวีิต 
.6. ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 

 

กศน.-กผ-02 

กศน.-กผ.-02 กศน.-กผ.-02 กศน.-กผ.-02 
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     โครงการมองหน้าแลหลัง ชมุชนของเรา 
 
 

1. ชื่องาน/โครงการ  (การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน) 
 โครงการมองหน้าแลหลัง ชุมชนของเรา 

2. สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการด าเนนิงาน ส านกังาน กศน. ปีงบประมาณ 2563 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
ข้อ 1.4   ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างเสริมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา  
พัฒนาทักษะ การสร้างอาชีพ และการใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนอ่ืนๆ   
ยุทธศาสตร์ที่ 3   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
ข้อ 3.4  เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย (1) เร่งจัดท าท าเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในแต่ละต าบล เพ่ือใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นการสร้างการเรียนรู้จากองค์ความรู้
ในตัวบุคคลให้เกิดการถ่ายทอดภูมิปัญญาสร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน   
(2) ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การจัดการเรียนรู้สู่ชุมชน   
ข้อ 3.5 พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและ
กลุ่มเปูาหมาย   
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
ข้อ 4.4 พัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพระยะสั้น ให้มีความหลากหลาย ทันสมัย 
เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ และตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ 
 สอดคล้องกับนโยบาย กศน. WOW   
ข้อที่ 4 เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย  
4.1 จัดท าเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่น น าประสบการณ์ภูมิปัญญามาส่งต่อในชุมชนให้เกิดเป็น
ปราชญ์ชาวบ้าน รวมทั้งให้เก็บข้อมูลของประชาชนในพื้นที่ ข้อมูลอาชีพที่มีความโดยเด่น
ในพ้ืนที่ ซึ่งจะน าไปสู่การออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสม   
4.2 การจัดการเรียนรู้ชุมชน สร้างความสัมพันธ์ของการเรียนรู้ด้วยบ้าน วัด โรงเรียน จดั
การศึกษาและเรียนรู้ในรูปแบบซึมซับไม่ใช้บังคับใจ ให้ผสานเป็นวิถีชีวิตของคนในชุมชน   

  

3. หลักการและเหตุผล  
                              ในช่วง 20 กว่าปีมานี้ การวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาประเทศ อันเป็นผล

จากการปะทะกันระหว่างแนวคิดสองกระแส ได้แก่ กระแสโลกาภิวัฒน์ (Globalization) ด้านของความเติบโตทาง

วัตถุท่ีก่อให้เกิดการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ านวนมหาศาล และท่ีส าคัญคือ ผู้คนได้สูญเสียความ

เป็นตัวของตัวเอง ไร้ศักดิ์ศรี และรู้สึกโดดเดี่ยวเพราะถูกตัดขาดจากกันทางสังคม ท าให้เกิดแนวคิดอีกกระแสหนึ่งขึ้น
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เรียกว่า กระแสชุมชนท้องถิ่น (Localization) ที่ให้ความส าคัญแก่คนและชุมชนในการก าหนดแนวทางการด าเนิน

ชีวิตที่สอดคล้องกับสังคมวัฒนธรรมของตน เพ่ือให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความหมาย มีค่าและมีศักดิ์ศรี เป็น

แนวคิดที่มองทุกสิ่งทุกอย่างเชื่อมโยงถึงกันแบบองค์รวมได้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในสังคมไทย การน าเสนอ

ประสบการณ์ของชาวบ้านและชุมชนในทุกส่วนที่ประสบความส าเร็จจากการพัฒนาบนพ้ืนฐานทางสังคมวัฒนธรรม

ได้เรียกร้องให้ผู้คนหันกลับมาทบทวนแนวคิดและแนวทางการพัฒนาชุมชน จนกระทั่งแนวคิดใหม่ที่ให้ความส าคัญ

ต่อชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเคยเป็นกระแสรองมาก่อนหน้านี้ได้กลายเป็นกระแสหลักของการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน  

                     การน าแนวคิดใหม่มาใช้ในการพัฒนาชุมชน จะเกิดขึ้นไม่ได้ภายใต้การกฎเกณฑ์ และกติกาการ

พัฒนาประเทศแบบเก่า ด้วยเหตุนี้ การแก้ไขระเบียบกฎหมายของประเทศเพ่ือให้สอดรับกับทิศทางใหม่นี้จึงเป็น

สิ่งจ าเป็น หากวิเคราะห์ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นข้างต้น จะพบว่าสิ่งที่ เกิดขึ้นนี้ได้สะท้อนลักษณะที่เป็นสากลและ

ลักษณะเฉพาะของการพัฒนาชนบทไทยไปพร้อมกัน ลักษณะที่เป็นสากลก็คือ การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก

ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้ส่งผลกระทบต่อแนวคิดและทิศทางการพัฒนาของไทยตลอด

ช่วง 2 ทศวรรษแรกของการพัฒนา หลังจากนั้นการท างานได้หันเข้าสู่ลักษณะเฉพาะที่ให้ความส าคัญต่อวัฒนธรรม

ชุมชน การค้นหาประสบการณ์ระดับชุมชน ท าให้เกิดทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ที่เกิดจากสภาพที่เป็นจริงของอดีตและ

ปัจจุบันของสังคมไทย และการแสวงหาความร่วมมือจากทุกฝุาย ทั้งหมดนี้เป็นการพัฒนาอย่างรอบด้าน มีรากฐาน

อยู่ที่ระบบคุณค่าดั้งเดิม และแสวงหารูปแบบใหม่เพ่ือสืบทอดจิตวิญญาณแห่งอดีตและการพ่ึงตนเอง การประยุกต์

ภูมิปัญญาเพ่ือการพัฒนาชุมชนและสังคมไทย  การศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชนเป็นการจัดการศึกษาเพ่ือ

พัฒนาทักษะความสามารถและศักยภาพของ คนในชุมชน รวมทั้งกลไกทุกภาคส่วนในชุมชนให้ร่วมกันรับผิดชอบ

และเห็นถึงความส าคัญในการ ฟ้ืนฟูพัฒนาสังคม และชุมชนของตนเอง โดยหน่วยงานสถานศึกษาการศึกษานอก

ระบบโรงเรียนต้องให้ความส าคัญต่อการใช้ กระบวนการทางการศึกษาส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน เกิดการเรียนรู้

และบูรณาการความรู้ ประสบการณ์ เข้ามาใช้ ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและชุมชนโดยรวม และบริบท

ของชุมชนแต่ละพ้ืนที่โดยเน้นการสร้างจิตส านึก ความเป็นประชาธิปไตย ความเป็นพลเมืองดี การบ าเพ็ญประโยชน์ 

การเสริมสร้างค่านิยมความรักชาติ ความภูมิใจ ในความเป็นไทย ใฝุหาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและ

ทางอ้อม และการมีจิตอาสาสมัคร ใช้ความรู้ ความสามารถของตน ความรักความสามัคคี การให้ การแบ่งปัน การมี

ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน สังคม และ เฝูาระวัง และหวงแหนสมบัติของชาติ โดยเห็นแก่ส่วนรวมเป็นส าคัญ 

                     ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาแห้ว  ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญ

เสริมสร้างค่านิยมความรักชาติ ความภูมิใจในความเป็นไทย ใฝุหาความรู้ หมั่น ศึกษาเล่าเรียนทั้ง  ทางตรงและ

ทางอ้อม และการมีจิตอาสาสมัคร ใช้ความรู้ ความสามารถของตน ความรักความสามัคคี การให้การ แบ่งปัน การมี

ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน สังคม และเฝูาระวัง และหวงแหนสมบัติของชาติ โดยเห็นแก่ส่วนรวมเป็น ส าคัญ จึงได้

จัดท าโครงการโครงการมองหน้าแลหลัง ชุมชนของเรา  นี้ขึ้นมา 
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4. วัตถุประสงค์ 
         1. เพ่ือใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชน  
         2. เพ่ือให้เกิดการความเข้าใจและพัฒนาคุณค่าของสถานที่ส าคัญ บุคคลส าคัญของชุมชน สู่การ สร้างความ
ภาคภูมิใจในชุมชน 
5. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

      -ประชาชนในเขตพ้ืนที่ 5 ต าบลของอ าเภอนาแห้ว           จ านวน   75  คน 
                              รวมทั้งสิ้น   75  คน 

          เชิงคุณภาพ 
             ประชาชนกลุ่มเปูาหมาย ได้มีความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาคณุค่าของสถานท่ีส าคัญ บุคคลส าคัญของ

ชุมชน สู่การ สร้างความภาคภูมิใจในชุมชนของตน ได ้
 
6. วิธีด าเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเปูา 
หมาย 

เปูาหมาย พื้นที่ด าเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ 

1.ประชุมบุคลากรรับทราบ
นโยบาย 
2.ประสานบคุลากรรับผิดชอบ 
จัดท าโครงการ / เสนอ/ อนุมัต ิ

วางแผนการ
ด าเนินงาน  
 
 
 
 

ครู บุคลากร  
 

22 คน 
 
 

กศน.อ าเภออ 
นาแห้ว  

ไตรมาส  
1 -4 

 

3. ด าเนินการตามโครงการ

โครงการมองหน้าแลหลัง 

ชุมชนของเรา 

เพื่อให้ประชาชน

กลุ่มเปูาหมาย ได้

มีความรู้และ

ประสบการณ์ 

สามารถพัฒนา

คุณภาพชีวิตให้ดี

ขึ้น น าไปปรับใช้

ในการด าเนินชีวิต

ปัจจุบัน  วางแผน 

ด าเนินการ และ

พัฒนางาน พัฒนา

อาชีพ พัฒนา

คุณภาพชีวิต และ

ประชาชนชาว

อ าเภอนาแห้ว 

75 คน 

  

กศน.ต าบลทั้ง  
5 ต าบล 
 

 

 

 

 

 

ไตรมาส  
2 

60,000.- 

บาท 
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ด ารงชีวิตอยู่ใน

สังคมได้อย่างมี

ความสุข 

4.วัดผลประเมินผลของโครงการ 
 

เพื่อวัดระดบั
ความส าเร็จจาก
การท าความรูไ้ป
ใช้ติดตามผู้เรยีน
หลังการจดั
กิจกรรม 

ประชาชน
ทั่วไป ทั้ง 5 
ต าบล 

75คน กศน.  
อ าเภออนาแห้ว 

ไตรมาส  
2 

 

5.ปรับปรุง / แก้ไข / หากมี
ปัญหา/เสนอรายงา
ผู้บังคับบัญชา 

 ครู บุคลากร  
 

22 คน 
 
 

กศน.      
อ าเภออนาแห้ว 

ไตรมาส  
2 

 

7. วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 
ใช้เงินงบประมาณ  แผนงาน  พ้ืนฐานการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  ผลผลิตที่  4  ผู้รับบริการ

การศึกษานอกระบบ  กิจกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน  งบด าเนินงาน  รหัสงบประมาณ  
20002339004000000  แหล่งของเงนิ 6211200 จ านวน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) 
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 

อบรมส่งเสรมิการเกษตรแบบผสมผสาน

ร่วมกับการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพื่อการ

บริโภคและสร้างรายได้ในครัวเรือน

สามารถพึ่งตนเองได้   

- 30,000 - 30,000 

 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  - นายอดุลย์  โพตะคาม  ครู กศน.ต าบล 
10. เครือข่าย 
  10.1 องค์การบริหารส่วนต าบล  
   

11. โครงการที่เกี่ยวข้อง 
  11.1 โครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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12. ผลลัพธ์ (Outcome) 
           ประชาชนทั่วไปมีความรู้ในความเข้าใจและพัฒนาคุณค่าของสถานที่ส าคัญ บุคคลส าคัญของชุมชน 
สู่การ สร้างความภาคภูมิใจในชุมชนของตนเอง ได ้
 
13.  ตัวชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 
  13.1 ผลผลิต   (Output) 

          - ประชาชนในพื้นท่ีอ าเภอนาแห้ว  ร้อยละ 80  ที่ผ่านการอบรมประชาชนทั่วไปมีความรู้ในความ
เข้าใจและพัฒนาคุณค่าของสถานที่ส าคัญ บุคคลส าคัญของชุมชน สู่การ สร้างความภาคภูมิใจในชุมชนของตนเอง  
                   13.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
                   1. จ านวนผู้เรียนเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 

2. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ารับการศึกษา 
3. ร้อยละของผู้เรียนที่จบหลักสูตร 
4. ความเหมาะสมของสถานที่/สื่อ/สิ่งอ านวยความสะดวก 
5. ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถน าความรู้ไปใช้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
.6. ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 

14.การติดตามประเมินผลโครงการ 
  14.1  ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน 
  14.2  ประเมินติดตามผู้เข้าร่วมโครงการหลังการจัดกิจกรรม  
 
 

ลงชื่อ........................................ผู้เสนอโครงการ  
                                 ( นายอดุลย์  โพตะคาม )           

                                                 ครู กศน.ต าบล          
                            
 

  ลงชื่อ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
                         ( นางสาวณัฐธยาน์  ทิพยราชชัยพร )               

                                     ครูผู้ชว่ย                
                         
 

ลงชื่อ........................................ผู้อนุมัติโครงการ  
          ( นางลัทธพรรณ  ตุงชีพ )               

              ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาแห้ว 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาแห้ว 

(จ าแนกตามโครงการรวม) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

กศน.-กผ.-02 กศน.-กผ.-02 

1.หน่วยงาน   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาแห้ว 

 2.สอดคล้อง   ยุทธศาสตร์ : ข้อที่ 1 และ 5 
                  ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW : 3 
                  วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : T, A ,I ,L 
 

3. ชื่องาน/โครงการ  การจัดการศึกษาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

7.เป้าหมาย 
ประเภทกลุ่มเปูาหมาย จ านวน หน่วย 

ประชาชนทั่วไป 
 เศรษฐกิจพอเพียง 

 
45 

 
คน 

รวมทั้งสิ้น 45 คน 

 

 

4. วัตถุประสงค์ :เพ่ือ 
1. เพ่ือให้ประชาชน ได้รับความรู้เกี่ยวกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. เพ่ือให้ประชาชน ได้เข้าใจแนวทาง
การศึกษาความรู้ จากแหล่งเรียนรู้ ปราชญ์
ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
3. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน ได้น าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม ต่อไป 

5. กิจกรรมหลัก 
1. ให้ความรู้เรื่องพระราชด าริว่าดว้ย

เศรษฐกิจพอเพียง 

2. ให้ความรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง  3 ห่วง 2 เง่ือนไขการน้อมน า

หลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางใน

การด ารงชีวิต 

3. ศึกษาแหล่งเรียนรู้เกษตรกรต้นแบบ
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

6. งบประมาณ  
ผลผลิตที่  4  จ านวน      36,000      บาท 
รวมทั้งสิ้น     จ านวน     36,000       บาท 

งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
เศรษฐกิจพอเพียง - 18,000 18,000 - 

รวมทั้งสิ้น - 18,000 18,000  

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
-ช่ือ-สกุล  นายไพยวรรณ  แกว้สุวรรณ 

โทรศัพท์   042- 897179 
โทรสาร    042- 897179 
 
 
 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
กศน.อ าเภอนาแห้ว 

8.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
ร้อยละ 80 ของผู้เข้าอบรม มีความรู้  

ความเข้าใจ การด าเนินชีวิตตามแนว

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มา

ประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันสามารถ ลด

รายจ่าย เพิม่รายได้ ให้กับครัวเรือนได้  

 

กศน.-กผ-02 

กศน.-กผ.-02 กศน.-กผ.-02 กศน.-กผ.-02 
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โครงการจัดการศึกษาการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
1. โครงการ  จัดการศึกษาการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

2. สอดคล้องกับนโยบาย  

 นโยบายเร่งด่วนเพ่ือร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  

ข้อที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง   

ข้อ 1.1 พัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ โดยปลูกฝังและ

สร้างความตระหนักรู้ถึงความส าคัญของสถาบันหลักของชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรัก 

และความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและชาติไทย น้อมน าและเผยแพร่ศาสตร์

พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมถึงแนวทางพระราชด าริต่าง ๆ 

ข้อที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

ข้อ 5.1 ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้กับประชาชนในการรับมือและปรับตัวเพ่ือลดความ

เสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 วาระการขับเคลื่อน กศน. สู่ กศน.WOW   
ข้อที่ 2. พัฒนา กศน.ต าบลให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ :  
Good Place – Best Check in  
ข้อที ่3 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ : Good 
Activities 
 วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0)  
 Aqriculture ส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน และทันสมัย โดยการน าเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาใช้ในการยกระดับคุณภาพและผลผลิตทาการเกษตร การแปรรู้สินค้าภาค
เกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน พัฒนาและเพ่ิมแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร ผลักดันการ
พัฒนาเกษตรกรให้เป็น Young Smart Farmer/Samar Farmer สร้างความเข็มแข็ง
ให้กับ สถาบันเกษตรกร สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรรวมทั้งมีเครือข่ายธุรกิจ มุ่นเน้นการ
ส่งเสริมและการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
และยั่งยืน ควบคู่ไปกับการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการด าเนิน
ชีวิต เพ่ือสร้างความมั่นคง และความปลอดภัยทางอาหารแก่ชาวเลย ชาวไทยและนานา
ประเทศ 
 Investment and Trade เพ่ิมศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการค้า การบริการ และการผลิต การส่งเสริม SMEs/ Start up วิสาหกิจชุมชน 
สถาบันสหกรณ์ กลุ่มอาชีพต่างๆ อ านวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน ส่งเสริม
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การค้าชายแดน การจ้างงานที่มีคุณค่า การพัฒนาสัมมาชีพ เศรษฐกิจฐานรากและประชา
รัฐ OTOP ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริการ
ภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 Integrity ส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาล การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีในทุกภาคส่วน
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและรู้จักพอเพียง มีความสามัคคี มีวินัย ท านุบ ารุง และ
ส่งเสริมศาสนา จารีตประเพณีอันดีงาม ส่งเสริมให้ชาวเลยมีความปรองดองสมานฉันท์ 
เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขใช้วิถีวัฒนธรรม และแนวทางศาสนาในการด ารงชีวิต ส่งเสริมให้ชุมชน
เข้มแข็งสงบสุข ส่งเสริมและปลูกฝังให้ชาวเลยมีความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต เอ้ืออาทร ช่วยเหลือเกื้อกูล เคารพกฎหาย กติกาสังคม 
และครรลองคลองธรรมที่ดี 

 

3. หลักการและเหตุผล 

    “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวพระราชด าริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หั ว  
ที่พระราชทานมานานกว่า 30 ปี เป็นแนวคิดที่ตั้งอยู่บนรากฐานของวัฒนธรรมไทย เป็นแนวทางการพัฒนาที่ตั้งบน
พ้ืนฐานของทางสายกลาง และความไม่ประมาท ค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันใน
ตัวเอง ตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรม เป็นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต ที่ส าคัญจะต้องมี  “สติ ปัญญา และความ
เพียร” ซึ่งจะน าไปสู่ “ความสุข” ในการด าเนินชีวิตอย่างแท้จริง เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการด ารงอยู่
และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและ
บริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ 
ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
พอสมควร ต่อการกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความ
รอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการ ทุกขั้นตอน 
และขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจ
ในทุกระดับ ให้มีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน 
ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
และกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี  เศรษฐกิจพอเพียง 
มุ่งเน้นให้ผู้ผลิต หรือผู้บริโภค พยายามเริ่มต้นผลิต หรือบริโภคภายใต้ขอบเขต ข้อจ ากัดของรายได้ หรือทรัพยากรที่
มีอยู่ไปก่อน ซึ่งก็คือ หลักในการลดการพ่ึงพา เพ่ิมขีดความสามารถในการควบคุมการผลิตได้ด้วยตนเอง และลด
ภาวะการเสี่ยงจากการไม่สามารถควบคุมระบบตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เศรษฐกิจพอเพียงมิใช่หมายความถึง 
การกระเบียดกระเสียนจนเกินสมควร หากแต่อาจฟุุมเฟือยได้เป็นครั้งคราวตามอัตภาพ แต่คนส่วนใหญ่ของประเทศ 
มักใช้จ่ายเกินตัว เกินฐานะที่หามาได้เศรษฐกิจพอเพียง สามารถน าไปสู่เปูาหมายของการสร้างความมั่นคงในทาง
เศรษฐกิจได้  เช่น โดยพ้ืนฐานแล้ว ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม เศรษฐกิจของประเทศจึงควรเน้นที่
เศรษฐกิจการเกษตร เน้นความมั่นคงทางอาหาร เป็นการสร้างความมั่นคงให้เป็นระบบเศรษฐกิจในระดับหนึ่ง จึง
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เป็นระบบเศรษฐกิจที่ช่วยลดความเสี่ยง หรือความไม่ม่ันคงทางเศรษฐกิจในระยะยาวได้ เศรษฐกิจพอเพียง สามารถ
ประยุกต์ใช้ได้ในทุกระดับ ทุกสาขา ทุกภาคของเศรษฐกิจ ไม่จ าเป็นจะต้องจ ากัดเฉพาะแต่ภาคการเกษตร หรือภาค
ชนบท แม้แต่ภาคการเงิน ภาคอสังหาริมทรัพย์ และการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ โดยมีหลักการที่คล้ายคลึงกัน
คือ เน้นการเลือกปฏิบัติอย่างพอประมาณ มีเหตุมีผล และสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ตนเองและสังคม 

 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาแห้วจึงได้ด าเนินงานโครงการจัด
การศึกษาการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือเป็นการพัฒนาและแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชนในชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่จะน าไปสู่การพัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคมได้
อย่างยั่งยืน 

4. วัตถุประสงค์ 

  1. เพ่ือให้ประชาชน ได้รับความรูเ้กี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                     2. เพ่ือให้ประชาชน ได้เข้าใจแนวทางการศึกษาความรู้ จากแหล่งเรียนรู้ ปราชญ์ชาวบ้าน  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
  3. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน ได้น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ในชีวิตประจ าวันต่อ
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม ต่อไป 

 

5. เป้าหมาย 
  เชิงปริมาณ 
             -  ประชาชน จ านวน  64  คน   
            เชิงคุณภาพ 
   - ร้อยละ 80 ของผู้เข้าอบรม น าแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางใน
การด าเนินชีวิต และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
6. วิธีด าเนินการ 
 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเปูาหมาย เปูาหมาย พื้นที่ด าเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ 

1

พระราชด าริ

ว่าด้วย

เศรษฐกิจ

พอเพียง 

2. การน้อม

น าหลัก

เศรษฐกิจ

พอเพียงมา

เป็นแนวทาง

1. เพื่อใหป้ระชาชน ได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. เพื่อใหป้ระชาชน ได้
เข้าใจแนวทางการศึกษา
ความรู้ จากแหล่งเรียนรู้ 
ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปญัญา
ท้องถิ่น  
3. เพื่อส่งเสรมิให้ประชาชน 
ได้น าหลักปรัชญาของ

ประชาชนท่ัวไปใน

พื้นที่อ าเภอนา

แห้ว 

45 คน กศน.ต าบล 

ทั้ง 5 แห่ง 

15 มกราคม 

2563 

36,000        
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ในการ

ด ารงชีวิต 

3. ปรัชญา

ของ

เศรษฐกิจ

พอเพียง  3 

ห่วง 2 

เงื่อนไข 

4. เกษตรกร

ต้นแบบตาม

แนว

เศรษฐกิจ

พอเพียง 

5. การปลูก

พืช

ผสมผสาน

สร้างรายได้

โดยวิถีชุมชน 

เศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันต่อตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน สังคม 
ต่อไป 
 

 

7. วงเงนิงบประมาณทั้งโครงการ   แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  ผลผลิตที่  4  

ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบงบด าเนินงาน  การจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  รหัสงบประมาณ  

2000239004000000  แหล่งของเงิน 6311200 

7.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 45 คน x 25 บาท x จ านวน 2 มื้อ    =  2,250 บาท 

7.2 ค่าอาหารกลางวัน  จ านวน 45 คน x 70 บาท x จ านวน 1 มื้อ   =  3,150 บาท 

7.3 ค่าวิทยากร   จ านวน 4 คน x ชั่วโมงละ 200 บาท X จ านวน 6 ชั่วโมง =  4,800 บาท 

7.4 ค่าวัสดุฝึก/อุปกรณ์  จ านวน 13,120 บาท     =  13,120 บาท 
   

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. พระราชด าริว่าด้วย

เศรษฐกิจพอเพียง 

2. การน้อมน าหลัก

เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น

- 18,000 18,000 - 
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แนวทางในการด ารงชีวิต 

3. ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง  3 ห่วง 2 

เงื่อนไข 

4. เกษตรกรต้นแบบตาม

แนวเศรษฐกิจพอเพียง 

5. การปลูกพืช

ผสมผสานสร้างรายได้

โดยวิถีชุมชน 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  - นายไพยวรรณ  แก้วสุวรรณ  ครู กศน.ต าบล 

10. เครือข่าย 

  10.1  ส านักงานเกษตรอ าเภอนาแห้ว 

  10.2  เกษตรประจ าต าบลทั้ง  5 ต าบล 

 

11. โครงการที่เกี่ยวข้อง 

 - 

12. ผลลัพธ์(Outcome) 

  ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะพ้ืนฐานในการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมีความรักภูมิใจในภูมิปัญญาไทย ตระหนักถึงความส าคัญในการด าเนิ นชีวิตตามแนวเศรษฐกิจ

พอเพียง และสามารถน าเอาองค์ความรู้ที่ได้จากการอบรมมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้  

 

13.   ดัชนีชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 

13.1.  ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 

  ร้อยละ 80 ของผู้เข้าอบรม มีความรู้  ความเข้าใจ  การพัฒนาการเกษตรแบบผสมผสานตามแนว

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และสามารถน าแนวพระราชด าหริ  มาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันตามหลักการ

ความพอเพียง  ความพอดี  การใช้ชีวิตอย่างรอบคอบ  ไม่ฟุุมเฟือย  ใช้ชีวิตในความไม่ประมาท  ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่

ให้เกิดประโยชน์  มีคุณค่าและเกิดรายได้ 
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13.2.  ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome) 

ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะพ้ืนฐานในการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมีความรักภูมิใจในภูมิปัญญาไทย ตระหนักถึงความส าคัญในการด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจ

พอเพียง และมีความรู้  ด้านการพัฒนาการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และ

สามารถน าแนวพระราชด าหริ  มาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันตามหลักการความพอเพียง  ความพอดี  การใช้ชีวิต

อย่างรอบคอบ  ไม่ฟุุมเฟือย  ใช้ชีวิตในความไม่ประมาท  ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์  มีคุณค่าและเกิด

รายได้สามารถน าเอาองคค์วามรู้ที่ได้จากการอบรมมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน ชุมชน สังคม ได้ 

 

14. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 14.1 รายงานผลการด าเนินโครงการ 
 14.2 แบบประเมินความพึงพอใจ 
                       ผู้เสนอโครงการ                        ผู้เห็นชอบโครงการ   
      
              (  นายไพยวรรณ  แก้วสุวรรณ )                                ( นางสาวณัฐธยาน์  ทิพยราชชัยพร  )                    
                        ครกูศน.ต าบล                                                                                   ครผูู้ช่วย 

      
         ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

     ( นางลัทธพรรณ  ตุงชีพ )  
                        ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาแห้ว 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาแห้ว 

(จ าแนกตามโครงการรวม) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1.หน่วยงาน         ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาแห้ว 

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

 

3. ชื่องาน/โครงการ การศึกษาตามอัธยาศัย 

 
7.เป้าหมาย 
ประเภทกลุ่มเปูาหมาย จ านวน หน่วย 

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

1 
5 

16 
 

18 
5,000 

562 
 

20 

แห่ง 
  แห่ง 

คน 
 

แห่ง 
คน 

ครอบ
11 

ครัว 
% 

รวมทั้งสิ้น 
547 

55,928 
แห่ง
คน 

 

 

4. วัตถุประสงค ์:เพื่อ 
1) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในระดับ
ต าบล เพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ และจัดกิจกรรม
เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ในชุมชนได้อย่างทั่วถึง 
2) ก าหนดให้การอ่านเป็นวาระจังหวัด 
3) จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังนิสัยรัก
การอ่านเพิ่ม ขยายกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชิงรุกใน
ชุมชน และพัฒนาความสามารถในการอ่านและ
ศักยภาพการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเปูาหมาย 
4) ส่งเสริมให้มีการสร้างบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการอ่านให้เกิดขึ้นในสังคมไทยโดยสนับสนุน
การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง
และทั่วถึง เช่น พัฒนาห้องสมุดประชาชนทุกแห่งให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน การใช้ระบบ
เช่ือมโยงแหล่งเรียนรู้และการพัฒนาระบบหนังสือ
ผ่าน QR Code ส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัคร
ส่งเสริมการอ่าน การสร้างเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน 
จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์เพื่อส่งเสริม
การอ่านและการเรียนรู้ที่หลากหลายออกให้บริการ
ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ อย่างทั่วถึง สม่ าเสมอ 
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 
- จัดมุดเด็กปฐมวัยในห้องสมุด 
- จัดกจิกรรมครอบครัวรักการอ่าน 
- ห้องสมุดชาวตลาด 
- รถโมบายเคลื่อนที ่
- ใช้ระบบเช่ือมโยงแหล่งเรียนรู้และจัดท าสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์

   
 

6. งบประมาณ   ผลผลิตที่  5    จ านวน 97,324 บาท 
งบประมาณ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ค่าวารสาร ห้องสมุด 3000 3000 3000 3000 

ค่าหนังสือพิมพ์ ต าบล 3087 3087 3087 3087 

ค่าสาธารณูปโภค 1425 1425 1425 1425 

หนังสือพิมพห์้องสมุด 1825 1825 1825 1825 

ห้องสมุดประชาชน 7500 7500 7500 7500 

ซื้อสื่อห้องสมุด 7500 7500 7500 7500 

รวมทั้งสิ้น 24,331 24,331 24,331 24,331 

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
-ชื่อ-สกุล  นางสาวสันทะนี  ศรีสุธรรม 

โทรศัพท์   042- 897179 
โทรสาร    042- 897179 
 

 
 

9. พื้นที่ด าเนินการ 
กศน.อ าเภอ  1  แห่ง   กศน.ต าบล   5  แห่ง 
ห้องสมุดประชาชน   1  แห่ง บ้านหนังสือชุมชน 18  แห่ง 

8.ตัวชี้วดัความส าเร็จ  
1. จ านวนผู้รับบริการเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 
2. ความเหมาะสมของสถานที่/สื่อ/สิ่งอ านวยความ
สะดวก 
3.ร้อยละของผู้รับบริการที่สามารถน าความรู้ไปใช้หรือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
4.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดีข้ึนไป 
 

กศน.-กผ-02 

115 



 

 

 

โครงการการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 

1. ชื่อโครงการ    การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  

2. สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น  
ยุทธศาสตร์ :  
ข้อที่ 3.2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

            ข้อที่  3.4 เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย 
   4  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW :  
พัฒนา กศน.ต าบลให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : 
 Loei for All ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างศักยภาพคนในชุมชนให้เข้มแข็ง 

 

3. หลักการและเหตุผล 
                     การอ่านหนังสือเป็นการพัฒนาตนเองและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็น

มากในการพัฒนาคนและพัฒนาสังคม  การอ่านหนังสือของคนไทยเป็นกิจกรรมที่ ไม่แพร่หลายแม้ในหมู่ผู้รู้หนังสือ
แล้วโดยเฉพาะการอ่านหนังสือที่ดีและมีสาระยิ่งมีน้อยขึ้นไปอีก สาเหตุมีอยู่หลายประการ นับตั้งแต่การขาดแคลน
หนังสือที่ดีและตรงกับความต้องการของผู้อ่าน การขาดแคลนแหล่งหนังสือที่จะยืมอ่านได้  ไปจนถึงการดึงความ
สนใจและการแย่งเวลาของสื่ออ่ืนๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียงฯลฯ วิทยุกระจายเสียง รวมทั้งขาดการชักจูง 
การกระตุ้น และมีนิสัย รักการอ่านท้ังในและนอกโรงเรียน  เมื่อเทียบกับความเพลิดเพลินและการได้ฟังได้รู้เห็นเรื่อง
ต่างๆจากโทรทัศน์ และวิทยุกระจายเสียงแล้ว  การอ่านหนังสือเพ่ือวัตถุประสงค์ดังกล่าวต้องใช้ความพยายาม
มากกว่า และต้องมีทักษะในการอ่าน ถ้าจะให้การอ่านหนังเกิดเป็นนิสัยจ าเป็นต้องมีการปลูกฝังและชักชวนให้เกิด 
ความสนใจการอ่านอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ   

                    ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาแห้ว  ได้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญของการอ่านที่เป็นจุดบ่มเพาะและสร้างนิสัยรักการอ่านที่เกิดขึ้นในชุมชน จึงได้จัดท าโครงการ จัด
การศึกษาตามอัธยาศัยขึ้น เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมการอ่านที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยมีห้องสมุดประชาชน และกศน.
ต าบล  บ้านหนังสือชุมชน อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน รถห้องสมุดเคลื่อนที่ เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการ
เสริมสร้างการรักการอ่านในชุมชน ตลอดจนเสริมสร้างภาคีเครือข่ายให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่านของชุมชนได้อย่างยั่งยืน 

 
4. วัตถุประสงค์ เพ่ือ 
              1. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในระดับต าบล เพ่ือการถ่ายทอดองค์ความรู้ และจัด
กิจกรรมเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ในชุมชนได้อย่างทั่วถึง 
              2. ก าหนดให้การอ่านเป็นวาระจังหวัด 
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           3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังนิสัยรักการอ่านเพ่ิม ขยายกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชิงรุก
ในชุมชน และพัฒนาความสามารถในการอ่านและศักยภาพการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเปูาหมาย 
          4. ส่งเสริมให้มีการสร้างบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการอ่านให้เกิดขึ้นในสังคมไทยโดย
สนับสนุนการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางและทั่วถึง เช่น พัฒนาห้องสมุดประชาชนทุกแห่งให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน การใช้ระบบเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้และการพัฒนาระบบหนังสือผ่าน QR Code ส่งเสริม
และสนับสนุนอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน การสร้างเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์เพ่ือ
ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ที่หลากหลายออกให้บริการประชาชนในพ้ืนที่ต่างๆ อย่างทั่วถึง สม่ าเสมอ รวมทั้ง
เสริมสร้างความพร้อมในด้านสื่ออุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุนการอ่าน และการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอ่านอย่าง
หลากหลาย 
           5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายร่วมจัดสนับสนุนการอ่าน เช่น ในโรงงาน สถานประกอบการ 
โรงพยาบาล ฯลฯ 
5. เป้าหมาย    

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

3) ห้องสมุดประชาชน  จ านวน  1 แห่ง 
4) อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน จ านวน  16 คน 
5) ประชาชนทั่วไป  จ านวน  5,000 คน 
6) บ้านหนังสือชุมชน  จ านวน  18 แห่ง 
7) ภูมิปัญญา แหล่งเรียนรู้  จ านวน  20 แห่ง 
 
5.2 เชิงคุณภาพ 

         - ร้อยละ 80  ผู้รับบริการเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้และผู้รับบริการที่สามารถน า
ความรู้ไปใช้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการอ่านและสร้าง
ชุมชนรักการอ่านเพ่ิมขึ้น  
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6. วิธีด าเนินการ 

กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้า 
หมาย 

 
เป้าหมาย 

 

พ้ืนที่
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบ 
ประมาณ 

1) พัฒนาแหล่งเรยีนรู้ 
กศน.ต าบล และ
ร่วมกับภาคเีครือข่าย
เพื่อเสรมิสร้าง
วัฒนธรรมส่งเสรมิการ
อ่าน 
2) กิจกรรมส่งเสรมิ
การอ่าน 
  - จัดกิจกรรมส่งเสริม
การอ่านในห้องสมุด
และพัฒนาห้องสมดุ
ประชาชน 
- จัดมุดเด็กปฐมวัยใน
ห้องสมุด 
- จัดกิจกรรม
ครอบครัวรักการอ่าน 
- ห้องสมุดชาวตลาด 
  - รถโมบายเคลื่อนที ่
  - ใช้ระบบเช่ือมโยง
แหล่งเรียนรู้และจัดท า
สื่ออิเล็กทรอนิกส ์
  - บ้านหนังสือชุมชน 
  - อาสาสมัครส่งเสริม
การอ่าน 
 

1. ส่งเสริมให้มีการพัฒนา
แหล่งการเรียนรู้ในระดับ
ต าบล เพื่อการถ่ายทอดองค์
ความรู้ และจัดกิจกรรมเพื่อ
เผยแพร่องค์ความรู้ในชุมชน
ได้อย่างทั่วถึง 
2. ก าหนดให้การอ่านเป็น
วาระจังหวัด 
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการ
อ่านเพิ่ม ขยายกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านเชิงรุกใน
ชุมชน และพัฒนา
ความสามารถในการอ่านและ
ศักยภาพการเรียนรู้ของ
ประชาชนทุกกลุ่มเปูาหมาย 
4. ส่งเสริมให้มีการสร้าง
บรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่
เอื้อต่อการอ่านให้เกิดขึ้นใน
สังคมไทยโดยสนับสนุนการ
พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้
เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางและ
ทั่วถึง เช่น พัฒนาห้องสมุด
ประชาชนทุกแห่งให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
ชุมชน การใช้ระบบเช่ือมโยง
แหล่งเรียนรู้และการพัฒนา
ระบบหนังสือผ่าน QR Code 
ส่งเสริมและสนับสนุน
อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน 
การสร้างเครือข่ายส่งเสริม
การอ่าน จัดหน่วยบริการ
เคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์เพื่อ

1) กศน.ต าบล 
2) ห้องสมุด
ประชาชน 
3) อาสาสมัคร
ส่งเสริมการ
อ่าน 
4) ประชาชน
ทั่วไป 
5) บ้าน
หนังสือชุมชน 
6) ภูมิปัญญา  
แหล่งเรียนรู ้

1 
 

1 
 

16 
 

5,000 
 

18 
 

20 

กศน.อ าเภอ
นาแห้ว 
 
 
 
 

วันท่ี 1 

ตุลาคม 

2562 ถึง 

วันท่ี 30

กันยายน 

2563 

 

 

 

97,324 
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ส่งเสริมการอ่านและการ
เรียนรู้ที่หลากหลายออก
ให้บริการประชาชนในพื้นที่
ต่างๆ อย่างทั่วถึง สม่ าเสมอ 
รวมทั้งเสริมสร้างความพร้อม
ในด้านสื่ออุปกรณ์ เพื่อ
สนับสนุนการอ่าน และการ
จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการ
อ่านอย่างหลากหลาย 
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคี
เครือข่ายร่วมจัดสนับสนุน
การอ่าน เช่น ในโรงงาน 
สถานประกอบการ 
โรงพยาบาล ฯลฯ 

 

7. งบประมาณ 
        เบิกจ่ายจากเงิน  แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริการ

การศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย งบด าเนินงาน รหัสงบประมาณ 2000239005000000 

แหล่งของเงนิ 6311200 จ านวนเงิน    97,324    บาท 

8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรมหลกั 
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) พัฒนาแหล่งเรยีนรู้ กศน.ต าบล และร่วมกับภาคีเครือข่าย
เพื่อเสรมิสร้างวัฒนธรรมส่งเสริมการอ่าน 
2) กิจกรรมส่งเสรมิการอ่าน 
  - จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในห้องสมุดและพัฒนา
ห้องสมุดประชาชน 
- จัดมุดเด็กปฐมวัยในห้องสมดุ 
- จัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน 
- ห้องสมุดชาวตลาด 
  - รถโมบายเคลื่อนที ่
  - ใช้ระบบเช่ือมโยงแหล่งเรียนรูแ้ละจัดท าสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
  - บ้านหนังสือชุมชน 
  - อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน 

24,331 24,331 24,331 24,331 

รวมทั้งสิ้น 24,331 24,331 24,331 24,331 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 นางสาวสันทะนี  ศรีสุธรรม  บรรณารักษ์จ้างเหมา  
10. เครือข่าย 
 10.1 ปกครองอ าเภอ 
 10.2 ท้องถิ่นอ าเภอ 
 10.3  สาธารณสุขอ าเภอ 
11. โครงการที่เกี่ยวข้อง 
          11.1  การจัดการศึกษาส าหรับผู้ไม่รู้หนังสือ  

11.2  การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 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 าเภอนาด้วง  
13. ดัชนีชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 

 13.1 ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 
1. จ านวนผู้รับบริการเป็นไปตามเปูาหมายที่ก 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 
                       ผู้เสนอโครงการ                        ผู้เห็นชอบโครงการ   
      
              (  นางสาวสันทะนี ศรีสุธรรม )                                 ( นางสาวณัฐธยาน์  ทิพยราชชัยพร  )                    
                        ครกูศน.ต าบล                                                                                   ครูผู้ช่วย 

      
         ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

     ( นางลัทธพรรณ  ตุงชีพ )  
                          ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาแห้ว 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาแห้ว 

(จ าแนกตามโครงการรวม) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

กศน.-กผ.-02 

1.หน่วยงาน         ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาแห้ว 

 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 

ประเภทกลุ่มเปูาหมาย จ านวน หน่วย 

1) ผูบ้ริหาร 
2) ข้าราชการ 
3) พนักงานราชการ 
4)  ครู ศรช. 
6) บรรณารักษ์จ้างเหมา 
 

1 
2 

12 
7 
1 
 

คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
 

รวมทั้งสิ้น 22 คน 

 

 

4. วัตถุประสงค ์:เพื่อ 
1) พัฒนาบุคลากรทุกระดับทุกประเภทให้มีสมรรถนะสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งก่อนและระหว่างการด ารงต าแหน่งเพื่อให้มีเจตคติที่ดี
ในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานและบริหารจัดการการ
ด าเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดพัฒนาตนเองเพื่อเลื่อนต าแหน่ง
หรือเลื่อนวิทยฐานะโดยเน้นการประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์ 
2) พัฒนาหวัหนา้ 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 เพือ่
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  40,000 บาท 
 

งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
งบอุดหนุน 10,000 10,000 10,000 10,000 

รวมทั้งสิ้น 10,000 10,000 10,000 10,000 

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
-ชื่อ-สกุล  นางสาวณัฐธยาน์  ทพิยราชชัยพร 

โทรศัพท์   042- 897179 
โทรสาร    042- 897179 

 
 

 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
กศน.อ าเภอนาแห้ว 

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

1. ชื่อโครงการ    โครงการพัฒนาบุคลากร 
 

2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และจุดเน้น:  
ยุทธศาสตร์และจุดเน้น  
ข้อที่ 3.1 พัฒนาครูและบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมและการเรียนรู้ 
ข้อที่ 6.3  ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 

                               ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW :   
                               1. พัฒนาครู กศน. และบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรม การศึกษาและเรียนรู้ 

วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : Integrity ส่งเสริมการใช้หลัก 
ธรรมาภิบาล 

3. หลักการและเหตุผล 
   พระราชบัญญัติการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  พ.ศ. 2551  ก าหนดให้
สถานศึกษาท าหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรที่ท าหน้าที่จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  กระตุ้นให้เกิดการใฝุรู้  ให้ค าปรึกษาแนะน าผู้เรียน
ให้รู้จักการแก้ไขปัญหาของตนเองได้  รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียน  ผู้รับบริการเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดความเข้มแข็งและการพึ่งพาตนเองของคนในชุมชน ในการพัฒนาบุคลากรดังกล่าวสถานศึกษาจึงต้องจัดทั้ง
ในลักษณะของการอบรมให้ความรู้ การประชุมสัมมนา และการศึกษาดูงาน  เพ่ือน าประสบการณ์ดังกล่าวมาปรับ
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม   
              สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และจุดเน้น ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย  ประจ าปีงบประมาณ 2563 พัฒนาครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมและการ
เรียนรู้ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง จึงด าเนินการนี้ขึ้น 
 

4. วัตถุประสงค์ เพ่ือ 
      4.1 พัฒนาบุคลากรทุกระดับทุกประเภทให้มีสมรรถนะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งก่อนและระหว่าง
การด ารงต าแหน่งเพ่ือให้มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานและบริหารจัดการการด าเนินงานของหน่วยงาน
และสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดพัฒนาตนเองเพ่ือเลื่อนต าแหน่งหรือเลื่อนวิทย
ฐานะโดยเน้นการประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์ 
     4.2  พัฒนาหัวหน้า กศน.ต าบลให้มีสมรรถนะสูงขึ้นในการบริหารจัดการ กศน.ต าบล และการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการเป็นนักจัดการความรู้และผู้อ านวยความสะดวกในการ
เรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 
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                 4.3  พัฒนาครูกศน. และผู้ที่เกี่ยวข้องให้สามารถจัดรูปแบบการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพโดย
ส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถในการจัดท าแผนการสอน การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และการ
วิจัยเบื้องต้น 
                4.4 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ กศน.ต าบล เพ่ือการมีส่วนร่วมในการบริหาร
การด าเนินงานตามบทบาทภารกิจของ กศน.ต าบล อย่างมีประสิทธิภาพ 
                4.5  พัฒนาศักยภาพบุคลากร ที่รับผิดชอบการบริการการศึกษาและการเรียนรู้ ให้มีความรู้ 
ความสามารถและมีความเป็นมืออาชีพในการจัดบริการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน 
                4.6  เสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคลากร รวมทั้งภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศในทุก
ระดับเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานร่วมกัน โดยจัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะ และเสริมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลากร และภาคีเครือข่ายในรูปแบบที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง 
 
5. เปูาหมาย 
 เชิงปริมาณ 
    ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา กศน.อ าเภอนาแห้ว  จ านวน  22  คน      
 เชิงคุณภาพ 

   บุคลากร กศน.อ าเภอนาแห้ว ได้เพ่ิมพูนความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัด
การศึกษา กับแหล่งการเรียนรู้ต้นแบบและน าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยให้บังเกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น 

 
6. วิธีด าเนินการ 

กิจกรรม
หลัก 

วัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้า 
หมาย 

 
เป้าหมาย 

 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบ 
ประมาณ 

1) พัฒนา
บุคลากร
ด้านการ
จัดการเรียน
การสอน 
2) พัฒนา
บุคลากร
ด้าน 
การเงิน 
บัญชี และ
พัสด ุ

1) พัฒนาบุคลากรทุกระดับ
ทุกประเภทให้มีสมรรถนะ
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้ง
ก่อนและระหว่างการด ารง
ต าแหน่งเพื่อให้มีเจตคติที่ดี
ในการปฏิบัติงาน สามารถ
ปฏิบัติงานและบริหาร
จัดการการด าเนินงานของ
หน่วยงานและสถานศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากร

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

ครู กศน.
อ าเภอ 
นาแห้ว 
22 คน 

กศน.อ าเภอ  
 นาแห้ว 

วันท่ี 1 

ตุลาคม 

2562 ถึง 

วันท่ี 30

กันยายน 

2563 

 

40,000 
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3)พัฒนา
บุคลากร
ด้านการ
นิเทศ 
4) พัฒนา
บุคลากร
ด้านการ
จัดท า
แผนงาน/
โครงการ 
 

ในสังกัดพัฒนาตนเองเพื่อ
เลื่อนต าแหน่งหรือเลื่อน
วิทยฐานะโดยเน้นการ
ประเมินวิทยฐานะเชิง
ประจักษ์ 
2) พัฒนาหัวหน้า กศน.
ต าบล ให้มสีมรรถนะสูงขึ้น
ในการบริหารจดัการ กศน.
ต าบล และการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทภารกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยเน้นการ
เป็น   นักจัดการความรู้
และผู้อ านวยความสะดวก
ในการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 
3) พัฒนาครู กศน. และผู้ที่
เกี่ยวข้องให้สามารถ
จัดรูปแบบการเรียนรู้ได้
อย่างมีคุณภาพโดยส่งเสริม
ให้มีความรู้ความสามารถใน
การจัดท าแผนการสอน 
การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผล และ
การวิจัยเบื้องต้น 
4) ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการ 
กศน.ต าบล เพื่อการมสี่วน
ร่วมในการบริหารการ
ด าเนินงานตามบทบาท
ภารกิจของ กศน.ต าบล 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
5) พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร ที่รับผิดชอบการ
บริการการศึกษาและการ
เรียนรู้ ให้มีความรู้ 
ความสามารถและมีความ
เป็นมืออาชีพในการ



 

 

 

7. งบประมาณ 
      แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด

การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งบอุดหนุน รหัสงบประมาณ 2000233016500556  
แหล่งของเงิน 6311410 ค่าจัดการเรียนการสอน  จ านวนเงินทั้งสิ้น       40,000   บาท 
8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
9.1  น.ส.ณัฐธยาน์ ทิพยราชชัยพร   ครูผู้ช่วย 
 

 

จัดบริการส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตของ
ประชาชน 
6) เสริมสร้างสัมพันธภาพ
ระหว่างบุคลากร รวมทั้ง
ภาคีเครือข่ายทั้งในและ
ต่างประเทศในทุกระดับ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การท างานร่วมกัน โดยจัด
ให้มีกิจกรรมการพัฒนา
สมรรถนะ และเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลากร 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) พัฒนาบุคลากรด้านการจัดการ
เรียนการสอน 
2) พัฒนาบุคลากรด้าน การเงิน บัญชี 
และพัสดุ 
3)พัฒนาบุคลากรด้านการนิเทศ 
4) พัฒนาบุคลากรด้านการจัดท า
แผนงาน/โครงการ 

10,000 10,000 10,000 10,000 
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10. เครือข่าย 
  10.1 ปกครองอ าเภอนาแห้ว 
  10.2 ท้องถิ่นอ าเภอนาแห้ว 
  10.3  สาธารณสุขอ าเภอนาแห้ว 
 
 

11. โครงการที่เกี่ยวข้อง 
 - 
12. ผลลัพธ์ (Outcome) 

          บุคลากร กศน.อ าเภอนาแห้ว  ได้รับการพัฒนาและเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยทุกด้าน  

13. ดัชนีชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 
  13.1 ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 

1) จ านวนบุคลากรของหน่วยงานและสถานศึกษาได้รับการพัฒนาเพื่อเพ่ิมสมรรถนะในการ 
ปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

2) ความเหมาะสมของหลักสูตรการพัฒนา 
13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)  

   1) บุคลากรที่สามารถน าความรู้ไปใช้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต ร้อยละ 80 
2) ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป ร้อยละ 80 

 14. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
14.1 การประเมินผล โดยประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจ 

 

                       ผู้เสนอโครงการ                        ผู้เห็นชอบโครงการ   
      
              (  นายไพยวรรณ  แก้วสุวรรณ )                                ( นางสาวณัฐธยาน์  ทิพยราชชัยพร  )                    
                        ครกูศน.ต าบล                                                                                   ครูผู้ช่วย 

          ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

     ( นางลัทธพรรณ  ตุงชีพ )  
                       ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาแห้ว 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาแห้ว 

(จ าแนกตามโครงการรวม) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

กศน.-กผ.-02 

1.หน่วยงาน         ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาแห้ว 

 2.สอดคล้อง  ยุทธศาสตร์ : ข้อที่ 6 
                  ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW : 1,2,3,4,5 และ 6 
                  วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : T, A ,I ,L 

3. ชื่องาน/โครงการ งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

7.เป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเปูาหมาย จ านวน หน่วย 

 กศน.อ าเภอ 
 
 

1 
 

แห่ง 
 

รวมทั้งสิน้ 1 แห่ง 

 

 

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

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

6. งบประมาณ  70,000 บาท 
                  รวมทั้งสิ้น  70,000 บาท 

งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
งบอุดหนุน 35,000 - - 35,000 

รวมทั้งสิ้น 35,000 - - 35,000 

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
-ช่ือ-สกุล นายชัยวุฒิ  จันทะคณุ  
โทรศัพท์   042- 897179 
โทรสาร    042- 897179 

 
 

 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
กศน.อ าเภอนาแห้ว 

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

 

กศน.-กผ-02 
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โครงการ  งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

1. โครงการ   งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

2.  สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการด าเนนิงาน  กศน.  
       ยุทธศาสตร์ : ข้อที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

                   ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW :  
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

        วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) :  
Education  ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล 

  Integrity   ส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาล 

3. หลักการและเหตุผล 
  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560  ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ให้ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ/เขต เป็นเปูาหมายในการจัด และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย โดยมุ่งเน้นให้เกิดแก่ผู้ เรียน/ผู้รับบริการ รวมถึงผลผลิต และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจาก
กระบวนการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีมาตรฐานการศึกษา เกิดความเท่าเทียมทางการศึกษา และเป็นที่ยอมรับ
ต่อชุมชน สังคม และประชาชน  

           ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาแห้ว ได้ตระหนักถึง และเห็น
ความส าคัญในการน ามาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรู ปธรรม  
ใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาเพ่ือความเป็นเอกภาพและมีมาตรฐานเดียวกันและเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส่งเสริม 
สนับสนุนให้ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเข้มแข็งและยั่งยืน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอนาแห้ว. จึงได้จัดท าโครงการงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ขึ้น เพ่ือสร้างความเข้าใจ
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ รวมทั้งพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
4.วัตถุประสงค์ 

             พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน เพ่ือพร้อมรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก โดยพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความส าคัญของระบบการประกันคุณภาพ และสามารถ
ด าเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาได้อย่างต่อเนื่องโดยใช้การประเมินภายในด้วยตนเอง และจัดให้มีระบบ
สถานศึกษาพ่ีเลี้ยงเข้าไปสนับสนุนอย่างใกล้ชิด ส าหรับสถานศึกษาที่ยังไม่ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก ให้
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด 

5.เป้าหมาย 
 5.1  เปูาหมายเชิงปริมาณ 
  บุคลากร กศน.อ าเภอนาแห้ว  จ านวน     22      คน 
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5.2  เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
 บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ/เขต และสามารถพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายใน โดยใช้มาตรฐาน ตัวบ่งชี้เป็นเปูาหมายในการจัดการศึกษาเชิงคุณภาพ 
6. วิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเปูาหมาย พื้นที่ด าเนินการ    ระยะเวลา งบประมาณ 

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

พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษาให้ได้
มาตรฐาน เพื่อพร้อมรับ
การประเมินคุณภาพ
ภายนอก โดยพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ ตระหนักถึง
ความส าคัญของระบบ
การประกันคุณภาพ 
และสามารถด าเนินการ
ประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาได้อย่าง
ต่อเนื่องโดยใช้การ
ประเมินภายในด้วย
ตนเอง และจัดให้มี
ระบบสถานศึกษาพี่
เลี้ยงเข้าไปสนับสนุน
อย่างใกล้ชิด ส าหรับ
สถานศึกษาที่ยังไม่ได้
เข้ารับการประเมิน
คุณภาพภายนอก ให้
พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาให้ได้คุณภาพ
ตามมาตรฐานที่ก าหนด 

 บุคลากร 
จ านวน 22   คน 

กศน.อ าเภอ 
นาแห้ว 

1 ตุลาคม 2562 
           - 
30 กันยายน 2563 

70,000 

 
7. วงเงินงบประมาณ  

   แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งบอุดหนุน รหัสงบประมาณ 2000233016500556  
แหล่งของเงิน 6311410 ค่าจัดการเรียนการสอน จ านวนเงินทั้งสิ้น       70,000     บาท 
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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) พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน  
2) อบรมพัฒนางานระบบประกัน
คุณภาพสถานศึกษากับบุคลากร 
3) พัฒนาบุคลากร 

35,000 - - 35,000 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
         - นายชัยวุฒิ  จันทะคุณ    ครู กศน.ต าบล 
     

10. เครือข่าย 
 - 
11.โครงการที่เกี่ยวข้อง 

     ทุกโครงการ/กิจกรรม ที่จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ของศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาด้วง 

12. ผลลัพธ์ (Outcome) 
ผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ และสามารถพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายใน โดยใส่มาตรฐาน ตัวบ่งชี้เป็นเปูาหมายในการจัดการศึกษาเชิงคุณภาพ 

13. ดัชนีชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 
 
 13.1 ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 

        1. สถานศึกษาในสังกัดที่มีระบบประกันคุณภาพภายในและมีการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
      2.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 
13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)  
      1. ผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้การศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ และสามารถพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน โดยใส่มาตรฐาน ตัวบ่งชี้เป็นเปูาหมายในการจัดการศึกษาเชิงคุณภาพ 

      2.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป ร้อยละ 80  
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14. การติดตามและประเมินผล 
  แบบประเมินความพึงพอใจ  และผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 
 

                       ผู้เสนอโครงการ                       ผู้เห็นชอบโครงการ   
      
                (  นายชัยวุฒิ  จนัทะคุณ  )                                  ( นางสาวณัฐธยาน ์ ทิพยราชชัยพร )                    
                        ครู กศน.ต าบล                                                                             ครูผู้ช่วย 

 
          ผู้อนุมัติโครงการ 
 

     (นางลัทธพรรณ  ตุงชีพ)  
              ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาแห้ว 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาแห้ว 

(จ าแนกตามโครงการรวม) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

กศน.-กผ.-02 

1.หน่วยงาน     ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาแห้ว 

 2.สอดคล้อง    ยุทธศาสตร์ : ข้อที่ 6.2 
                   ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW : 1,2,3,4,5 และ 6  
                   วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : T, A ,I ,L 
 

3. ชื่องาน/โครงการ งานนิเทศ ก ากับ ติดตาม 

 

7.เป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเปูาหมาย จ านวน หน่วย 

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

1  
5 
1 

34 

แห่ง 
แห่ง 
แห่ง 
แห่ง 

 
 

รวมทั้งสิ้น 41 แห่ง 

 

 

4. วัตถุประสงค ์:เพื่อ 
1) สร้างกลไกการก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมิน และ
รายงานผลการด าเนินงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยให้เช่ือมโยงกับหน่วยงาน 
สถานศึกษา และภาคีเครือข่ายทั้งระบบ  
2) ให้หน่วยงานและสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 
พัฒนาระบบกลไกการก ากับ ติดตามและรายงานผลการ
น านโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สามารถตอบสนองการ
ด าเนินงานตามนโยบายในแต่ละเรื่องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3)ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
และสื่ออื่นๆ ที่เหมาะสม เพื่อการก ากับ นิเทศ ติดตาม 
ประเมินผล และรายงานผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
4)พัฒนากลไกการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน 
สถานศึกษา เพื่อการรายงานผลตามตัวช้ีวัดในค ารับรอง
การปฏิบัติราชการประจ าปีของส านักงาน กศน.ให้
ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเกณฑ์ วิธีการ 
และระยะเวลาที่ก าหนด 
5) ให้มีการเช่ือมโยงระบบการนิเทศในทุกระดับ 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  47,200 บาท  
 

งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
งบอุดหนุน 23,600 - 23,600 - 

รวมทั้งสิ้น 23,600 - 23,600 - 

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
-ช่ือ-สกุล วา่ที่ ร.ต.หญิงศิริญญา ค ามะลี 
โทรศัพท ์  042- 897179 
โทรสาร    042- 897179 

 
 

 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
กศน.อ าเภอนาแห้ว 
กศน.ต าบล 5  แห่ง 
ห้องสมุดประชาชน   1  แห่ง 
บ้านหนังสือชุมชน   34  แห่ง  
 

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

กศน.-กผ-02 
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โครงการ  การนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
 

1. โครงการ    การนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
 

2. สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการด าเนนิงาน กศน.  
ยุทธศาสตร์ :  
ข้อที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ภาครัฐ 
ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW :  
1 พัฒนาครู กศน. และบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมการศึกษาและเรียนรู้   
2. พัฒนา กศน.ต าบลให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้   
3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  
4. เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย  
5. พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและกลุ่มเปูาหมาย  
6. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ส าหรับทุกช่วงวัย  
วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) :  
Integrity  ส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาล  

3. หลักการและเหตุผล 
          การนิเทศ ก ากับ ติดตามผลภายในของสถานศึกษา เป็นเครื่องมือการด าเนินงาน

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส่วนหนึ่งที่สถานศึกษา ตองตระหนักและให้ความส าคัญในการนิเทศ
ภายในของสถานศึกษาโดยมีการจัดท าแผนนิเทศและแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามงานทุกกิจกรรม มีการ
สรุปผลการนิเทศและน าผลการนิเทศ ขอเสนอแนะในการนิเทศไปแก้ไขปรับปรุงพัฒนางานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพ่ือพัฒนาคุณภาพของบุคลากรและสามารถตอบสนอกลุม 
เปูาหมายงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในรูปแบบที่หลากหลายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาให้มี
คุณภาพเกิดประสิทธิผลและบรรลุตามวัตถุประสงคข์องงานกิจกรรมต่างๆ ในพ้ืนที่ทุกโครงการ / กิจกรรมที่
ด าเนินการใน ปงบประมาณ 2563   
                               ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาแห้ว  จึงด าเนินการจัด
โครงการการนิเทศ ก ากับ ติดตามผลผลการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสนับสนุนบุคลากรที่จัดกิจกรรมในพ้ืนที่ให้มี
ก าลังใจและแก้ไขปัญหาต่างๆ กับบุคลากรในการท างานตลอดจนกระตุ้นให้ผู้เรียน /ผู้รับบริการเกิดความสนใจและ
เห็นคุณค่าของการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุขสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตามที่คาดหวังของสถานศึกษา 
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4.วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือติดตามงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการ 

นิเทศติดตามผลและน าผลการนิเทศไปพัฒนาปรับปรุงแกไขให้เหมาะสมตามสภาพบริบทของแต่ละพ้ืนที่ในปี
งบประมาณต่อๆไป 

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

 
5. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  - กศน.อ าเภอ    1  แห่ง 

- กศน.ต าบล                  5       แห่ง 
- ห้องสมุดประชาชน         1      แห่ง 
- บ้านหนังสือชุมชน         34     แห่ง  

รวมทั้งสิ้น                         41     แห่ง 
 
 เชิงคุณภาพ 
  -ผู้รับบริการและผูเรียนที่เขารวมกิจกรรมงานการศึกษากศน. มีความพึงพอใจและเห็นคุณคาของ
การศึกษาและสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่คาดหวังตามวัตถุประสงคที่วางแผนไวและบุคลากรของ
สถานศึกษาไดรับการพัฒนาในการปรับปรุงแกไขการท างานมีขวัญก าลังใจในการด าเนินงาน กศน. กศนต าบล/
ห้องสมุดประชาชน/บ้านหนังสือชุมขน ไดรับการพัฒนาในการปรับปรุง  
 
6.วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเปูาหมาย 
เปูาหมาย 

 
พื้นที่

ด าเนินการ 
ระยะเวลา 

งบ 
ประมาณ 

1. ด าเนินการนิเทศ 
ติดตาม ประเมิน 
และรายงานผลอย่าง
เป็นระบบ 
2. อบรมพัฒนา
ระบบงานการนเิทศ 
ติดตามประเมิน และ
รายงานผล 
3. พัฒนาบุคลากร 
 
 

1.ผูรับบริการและผเูรียนที่
เขารวมกิจกรรมงาน
การศึกษากศน. มีความพึง
พอใจและเห็นคณุคาของ
การศึกษาและสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาท่ี
คาดหวังตามวตัถุประสงคที่
วางแผนไว 
 2.บุคลากรของสถานศึกษา
ไดรับการพัฒนาในการ
ปรับปรุงแกไขการท างาน

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

1 
5 
 
1 
34 
 
 
 
 
 
 

อ าเภอ 
นาแห้ว 
 

ต.ค. 2562 -
ก.ย.2563 

 
47,200 
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และมีขวัญก าลังใจในการ 
ด าเนินงาน กศน. 
3.กศนต าบล/ห้องสมดุ
ประชาชน/บ้านหนังสือชุม
ขน ไดรับการพัฒนาในการ
ปรับปรุง  

 
 

7.วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 
 แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด

การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งบอุดหนุน รหัสงบประมาณ 2000233016500556  
แหล่งของเงิน 6311410 ค่าจัดการเรียนการสอน จ านวนเงินทั้งสิ้น       47,200     บาท 
 

8.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
กิจกรรมหลัก ไตรมาส 1 

ต.ค.-ธ.ค. 
2562 

ไตรมาส 2 
ม.ค.-มี.ค. 

2563 

ไตรมาส 3 
เม.ย.-มิ.ย.  

2563 

ไตรมาส 4 
ก.ค.-ก.ย. 

2563 
1. ด าเนินการนิเทศ ติดตาม ประเมิน 
และรายงานผลอย่างเป็นระบบ 
2. อบรมพัฒนาระบบงานการนิเทศ 
ติดตามประเมิน และรายงานผล 
3. พัฒนาบุคลากร 

23,600 - 23,600 - 

 
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 - ว่าที่ ร.ต.ศิริญญา ค ามะลี   ครูอาสาสมัคร 
 
10.เครือข่าย 
 - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
 - ผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน 
 - คณะกรรมการสถานศึกษา 
 
11.โครงการที่เกี่ยวข้อง 

ทุกโครงการที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
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12.ผลลัพธ์ 
การก ากับ ติดตามและรายงานผลการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สามารถตอบสนองการด าเนินงานตามนโยบาย

 ในแต่ละเรื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
13.ตังชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 
 

ตัวช้ีวัดผลผลิต 
หน่วยงานและสถานศึกษา กศน. ที่สามารถด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามบทบาทภารกิจที่รับผิดชอบได้

ส าเร็จตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า/ตามแผนที่ก าหนดไว้ 
 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 

 ความพึงพอใจของผู้เรียน ผู้รับบริการ อยู่ในระดับดี ร้อยละ 80 
 
14. การติดตามประเมินโครงการ 

 - แบบรายงานการนิเทศ 
 
 
 

                       ผู้เสนอโครงการ                       ผู้เห็นชอบโครงการ   
      
                ( ว่าที่ ร.ต.ศิริญญา ค ามะลี  )                                  ( นางสาวณัฐธยาน์  ทิพยราชชัยพร )                    
                        ครอูาสาสมัคร                                                                                                   ครูผู้ช่วย 

 
          ผู้อนุมัติโครงการ 
 

     (นางลัทธพรรณ  ตุงชีพ)  
              ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาแห้ว 

 
 
 
 
 

 
 
 

136 



 

 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาแห้ว 

(จ าแนกตามโครงการรวม) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

กศน.-กผ.-02 

1.หน่วยงาน         ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาแห้ว 

 2.สอดคล้อง  ยุทธศาสตร์ : ข้อที่ 6.2 
                  ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW : 1,2,3,4,5 และ 6  
                  วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : T, A ,I ,L 
 

3. ชื่องาน/โครงการ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 

7.เป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเปูาหมาย จ านวน หน่วย 

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

1 
5 
1 

     34 
 

แห่ง 
แห่ง 
แห่ง 
แห่ง 

 
รวมทั้งสิ้น 41 แห่ง 

 

 

4. วัตถุประสงค ์:เพื่อ 

1) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
งบประมาณ โดยพัฒนาระบบการก ากับ ควบคุม 
และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นตาม
เปูาหมายที่ก าหนดไว้ 
2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันสมัย และเชื่อมโยงกันทั่วประเทศ
อย่างเป็นระบบเพ่ือให้หน่วยงานและสถานศึกษา
ในสังกัดสามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือส าคัญใน
การบริหาร การวางแผน การปฏิบัติงาน การ
ติดตามประเมินผล และการน าผลมาพัฒนาการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ตามวงจรคุณภาพเดมมิ่ง 
(PDCA) รวมทั้งจัดบริการการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลรวมของนักศึกษา 
กศน.ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และ
เชื่อมโยงกันทั่วประเทศ สามารถสืบค้นและสอบ
ทานได้ทันความต้องการเพ่ือประโยชน์ในการจัด
การศึกษาให้กับผู้เรียนและการบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

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

6. งบประมาณ  30,000 บาท 
งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

งบอุดหนุน 30,000 - - - 

รวมทั้งสิ้น 30,000 - - - 

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
-ชื่อ-สกุล  ว่าที่ ร.ต.หญิงศิริญญา ค ามะลี  

โทรศัพท์   042- 897179 
โทรสาร    042- 897179 

 
 

 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
กศน.อ าเภอนาแห้ว 

8.ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
1.จ านวนระบบฐานข้อมลูด้านการศึกษา

ของประชาชนจังหวัดเลยทีไ่ด้รับการ

พัฒนาให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 

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

 

   กศน.-กผ-02 
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ชื่อโครงการ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 

1.ชื่อโครงการ   การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 

2. สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการด าเนนิงาน กศน.  
ยุทธศาสตร์ :  
ข้อที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW :  
1 พัฒนาครู กศน. และบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมการศึกษาและเรียนรู้   
2. พัฒนา กศน.ต าบลให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้   
3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  
4. เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย  
5. พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและกลุ่มเปูาหมาย แ
6. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ส าหรับทุกช่วงวัย  
วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : 
Integrity  ส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาล  

 
3. หลักการเหตุผล  

                    ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 
และตามนโยบายส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ 2563 การจัด
และส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ เพ่ือยกระดับการศึกษา สมรรถนะใน
การเรียนรู้และการแก้ปัญหา พัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิตและสังคม และเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ของประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศ
อาเซียนเพ่ือผนึกก าลังในการพัฒนาคุณภาพของประชากร   พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา และส่งเสริม
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย และการพัฒนาทักษะการเรียนรู้เพ่ือให้รู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   ส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน โดยการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของคนในชุมชน ส่งเสริมบทบาทของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และศูนย์การเรียนในรูปแบบต่างๆ  และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ให้สามารถด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
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4. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ โดยพัฒนาระบบการก ากับ ควบคุม และเร่งรัดการ

เบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 

  2. เพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และเชื่อมโยงกันทั่วประเทศอย่างเป็น

ระบบเพ่ือให้หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดสามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหาร การวางแผน การ

ปฏิบัติงาน การติดตามประเมินผล และการน าผลมาพัฒนาการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ตามวงจรคุณภาพเดมมิ่ง (PDCA) 

รวมทั้งจัดบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

     3. เพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูลรวมของนักศึกษา กศน.ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน

ทั่วประเทศ สามารถสืบค้นและสอบทานได้ทันความต้องการเพ่ือประโยชน์ในการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนและการ

บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ 
- บุคลากร  กศน.อ าเภอนาแห้ว              จ านวน   22       คน   

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

มีการบริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่ก าหนด 
 

6.วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ 
กลุ่มเปูา 
หมาย 

 
เปูาหมาย 

 

พื้นที่
ด าเนินการ 

ระยะเวลา 
งบ 

ประมาณ 

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

1) เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการงบประมาณ 
โดยพัฒนาระบบการก ากับ 
ควบคุม และเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบประมาณให้เป็น
ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 
2) พัฒนาระบบฐานข้อมูล
ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง 
ทันสมัย และเช่ือมโยงกัน
ทั่วประเทศอย่างเป็นระบบ
เพื่อให้หน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัด

บุคลากร
ทางการศึกษา 
กศน.อ าเภอ
นาแห้ว 

 22 คน กศน.อ าเภอ 
นาแห้ว 
 

1 ต.ค. 2562 - 
30 ก.ย. 2563 

30,000 
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สามารถน าไปใช้เป็น
เครื่องมือส าคัญในการ
บริหาร การวางแผน การ
ปฏิบัติงาน การตดิตาม
ประเมินผล และการน าผล
มาพัฒนาการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง ตามวงจร
คุณภาพ 
เดมมิ่ง (PDCA) รวมทั้ง
จัดบริการการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3) พัฒนาระบบฐานข้อมูล
รวมของนักศึกษา กศน.ให้
มีความครบถ้วน ถูกต้อง 
ทันสมัย และเช่ือมโยงกัน
ทั่วประเทศ สามารถสืบค้น
และสอบทานได้ทันความ
ต้องการเพื่อประโยชน์ใน
การจัดการศึกษาให้กับ
ผู้ เ รี ยนและการบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
7. วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ  

แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งบอุดหนุน รหัสงบประมาณ 2000233016500556  แหล่งของเงิน 
6311410 ค่าจัดการเรียนการสอน จ านวนเงินทั้งสิ้น       30,000      บาท 
 
8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรมหลกั 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) พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการ

30,000 - - - 
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บริหารจดัการ 
3) ประสานขอใช้สถานท่ีโรงเรียนยุบ
รวมขอใช้พื้นที่เพ่ือตั้งศูนย์การเรยีนรู้
ส าหรับทุกช่วงวัย กศน. 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ว่าที่ ร.ต.ศิริญญา ค ามะลี     ครูอาสาสมัคร 
10. เครือข่าย 

1.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอนาด้วง 
3.  ส่วนราชการอ่ืนในพื้นท่ี 

11. โครงการที่เกี่ยวข้อง 
 ทุกโครงการที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

12. ผลลัพธ์ (Outcome) 
    -   บุคลากร กศน.อ าเภอนาแห้ว  ร้อยละ 80  มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการ

สถานศึกษา และมีการบริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ  

13. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 

   13.1  ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 
    - บุคลากร กศน.อ าเภอนาด้วง ร้อยละ 80  มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการสถานศึกษา  
  13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ(์Outcome) 
                  - กศน.อ าเภอนาด้วง บริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ  
14. การติดตามประเมินผลโครงการ 
      1. การสังเกต 
 2. การสัมภาษณ์ 
 3. ตอบแบบสอบถาม 
 4. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
 
                      ผู้เสนอโครงการ                                  ผู้เห็นชอบโครงการ   
      
                ( ว่าที่ ร.ต.ศิริญญา ค ามะลี  )                                  ( นางสาวณัฐธยาน์  ทิพยราชชัยพร )                    
                        ครอูาสาสมัคร                                                                                                   ครูผู้ช่วย 

          ผู้อนุมัติโครงการ 
 

     (นางลัทธพรรณ  ตุงชีพ)  
                        ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาแห้ว 
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 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยัอ าเภอนาแห้ว 

(จ าแนกตามโครงการรวม) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

กศน.-กผ.-02 กศน.-กผ.-02 

1.หน่วยงาน    ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาแห้ว 

 2.สอดคล้อง   ยุทธศาสตร์ : ข้อที่ 2.1 ,2.3 และ 3.4 
                  ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW : 3.3 และ 4  
                  วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : T, A ,I ,L 
 

3. ชื่องาน/โครงการ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 

 

7.เป้าหมาย 
ประเภทกลุ่มเปูาหมาย จ านวน หน่วย 

ประชาชนทั่วไป 
1) ศูนย์ฝึกอาชพีชุมชน 
- 1 อ าเภอ 1 อาชีพ 
- กลุ่มสนใจ 
- ชั้นเรียนวิชาชีพ 
 

 
 

40 
225 
60 

 
 

คน 
คน 
คน 
 

รวมทั้งสิ้น 325 
 

คน 

 

 

4. วัตถุประสงค์ :เพ่ือ 
1) จัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท าอย่าง
ยั่งยืน โดยให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษา
อาชีพเพ่ือการมีงานท า และอาชีพที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของผู้เรียนและศักยภาพของแต่ละพ้ืนที่  
2) ปรับหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพ กศน. ให้
เป็นอาชีพที่รองรับอุตสาหกรรมอนาคต 
 
 

 

5. กิจกรรมหลัก 
1) จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  
2) ปรับหลักสตูรการจัดการศึกษาอาชีพ 
3) การตดิตามประเมินผล 
4) การสรุป รายงานผลการด าเนินงาน 

6. งบประมาณ  
งบรายจ่ายอ่ืน  จ านวน 585,000  บาท 
รวมทั้งสิ้น     จ านวน  585,000  บาท 

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

 
- 
 
- 
- 

 
36,000 

 
202,500 
54,000 

 
36,000 

 
202,500 
54,000 

 
- 
- 
- 

รวมทั้งสิ้น - 292,500 292,500 - 

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
-ช่ือ-สกุล  นางมธุรี  สภุามงคล 
โทรศัพท์   042- 897179 
โทรสาร   042- 897179 

 
 

 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
กศน.อ าเภอนาแห้ว 

8.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
1. จ านวนผู้เรียนเป็นไปตามเปูาหมายทีก่ าหนด
ไว้ 
2.ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ารับการศึกษา 
3.ร้อยละของผู้เรียนที่จบหลักสูตร 
4. ความเหมาะสมของสถานที่/สื่อ/สิ่งอ านวย
ความสะดวก 
5.ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถน าความรูไ้ปใช้
หรือพัฒนาคุณภาพชวีิต 
6.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 

กศน.-กผ-02 

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

1.  โครงการ  ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
2.  ความสอดคล้อง 

2.1 สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการด าเนินงานส านักงาน กศน.ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 นโยบายเร่งด่วนเพ่ือร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
ข้อที่ 1.1 พัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ   
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
ข้อที่ 2.1 เร่งปรับปรุงหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพ กศน. เพื่อยกระดับทักษะด้าน
อาชีพของประชาชน ให้เป็นที่รองรับอุตสาหกรรมเปูาหมายของประเทศ และ 
ข้อที่ 2.3 พัฒนาและส่งเสริมประชาชนเพื่อต่อยอดการผลิตและจ าหน่ายสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ออนไลน์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
ข้อที่ 3.5 พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและ
กลุ่มเปูาหมาย  
ข้อที่ 3.6 พัฒนาศักยภาพคนด้านทักษะและความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
ข้อที่ 3.7 พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารของประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ 
อย่างเป็นรูปธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
ข้อที่ 4.4 พัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพระยะสั้น   
2.2 สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
รัฐมนตรีช่วย    ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ข้อที่ 3 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
 (Good Activities)         
 3.1) ปรับหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพ กศน. 3.2) การพัฒนาการจัดการศึกษา
ออนไลน์  
ข้อที่ 5 พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา เพ่ือประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและ                          
กลุ่มเปูาหมาย (Good Innovation)  
5.1) จัดตั้งศูนย์ให้ค าปรึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ กศน.  
5.2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ กศน.  
5.3) พัฒนาหน้าเว็บไซต์และสารสนเทศของ กศน.  

   2.3 สอดคล้องกับวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0)  T,I,L,O,E,In  
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2.4  สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย  
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ  
                 ตวับ่งชี้ที่ 1.4 ผูเ้รียนหรือผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความสามารถ และ  
ทักษะในการประกอบอาชีพ 
มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษา/การให้บริการ  
                 ตวับ่งชี้ที่ 2.5 คุณภาพวิทยากรการศึกษาต่อเนื่อง  
มาตรฐานที่ 2.6 คุณภาพของหลักสูตรและการสื่อสารการศึกษาต่อเนื่อง และตัวบ่งชี้ที่ 
2.7 คุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่อง 

   
3.  หลักการและเหตุผล 
                                จากสถานการณ์เศรษฐกิจและความเหลื่อมล้ าที่มีอยู่ ในสังคมปัจจุบัน  แสดงถึง
ฐานเศรษฐกิจของประเทศที่ยังไม่เข้มแข็งประชาชนระดับฐานรากยังมีรายได้น้อย ส่วนใหญ่มีอาชีพภาคการเกษตร 
จึงไม่มีโอกาสที่จะเติบโตเป็นชนชั้นกลาง การขาดโอกาสและความรู้เกี่ยวกับทักษะด้านอาชีพท าให้เกิดปัญหาในการ
ประกอบอาชีพ เพ่ือสร้างรายได้จากผลผลิตของตนเอง จากสภาวะการดังกล่าว รัฐบาลจึงได้ให้ความส าคัญต่อการ
พัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจพ้ืนฐานของประชาชนกลุ่มดังกล่าว โดยพยายามที่จะส่งเสริมอาชีพเพ่ือสร้างงานและ
ผลผลิตที่มีคุณภาพให้แก่ประชาชนอย่างท่ัวถึงและทุกระดับชั้น ซึ่งการพัฒนาประเทศจะต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของประเทศ ดังนั้น การจัดการศึกษาจึงเป็นปัจจัยส าคัญอันจะน าไปสู่การบรรลุเปูาหมายในการพัฒนาประเทศอย่าง
มีคุณภาพและยั่งยืน เพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอ
ภาคทางสังคมเพ่ือเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาให้ทั่วถึง  ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมเสมอภาคและเป็นธรรม 
ส านักงาน กศน. ซึ่งเป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่มีสถานศึกษาตั้งอยู่ในระดับอ าเภอ/เขต จ านวน 928 แห่ง และ 
กศน.ต าบล จ านวน 7,424 แห่ง ได้ขับเคลื่อนโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เพ่ือพัฒนาความรู้และฝึกอาชีพแก่
ประชาชน โดยการจัดกิจกรรมฝึกอาชีพภายใต้ 5 หลักสูตรกลุ่มอาชีพ ได้แก่ 1) หลักสูตรกลุ่มอาชีพด้านเกษตรกรรม 
2) หลักสูตรอาชีพด้านอุตสาหกรรม 3) หลักสูตรกลุ่มอาชีพด้านพานิชย กรรมและบริการ 4)หลัก สูตรกลุ่มอาชีพ
ด้านความคิดสร้างสรรค์ และ 5) หลักสูตรกลุ่มอาชีพเฉพาะทาง ที่สอดคล้องกับศักยภาพ 5 ด้าน ได้แก่ 1) ศักยภาพ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 2) ศักยภาพด้านภูมิอากาศ 3) ศักยภาพด้านภูมิประเทศ 4) ศักยภาพด้านศิลป วัฒนธรรม
และประเพณี และ 5) ศักยภาพด้านทรัพยากรมนุษย์ ที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จ รูปแบบการด าเนินงานการจัดการเรียน
การสอนตามระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ดังนี้ 1) รูปแบบกลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ชั่วโมง เป็นผู้ที่ได้รับ
ความรู้เบื้องต้นสามารถน าความรู้ ที่ได้รับไปพัฒนาตนเอง และพัฒนาอาชีพเดิม สร้างอาชีพเสริมและสามารถน าไป
ประกอบอาชีพเบื้องต้นได้จริง 2) รูปแบบชั้นเรียน 31 ชั่วโมง ขึ้นไป เป็นผู้ได้รับความรู้ความช านาญสามารถน า 
ความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพ สร้างอาชีพเพ่ิมรายได้ก้าวเข้าสู่งานอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของ  
ตลาดแรงงาน การผลิตเพ่ือการจ าหน่ายและเพ่ือการบริโภคก้าวเข้าสู่งานอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียน/ผู้เข้ารับการฝึกอบ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถน าความรู้ ทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ต่าง ๆ ไปใช้
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ในการประกอบอาชีพที่เป็นการเข้าสู่อาชีพ สร้างงานสร้างรายได้หรือพัฒนาอาชีพหรือต่อยอดอาชีพเดิม โดยมุ่งหวัง
ให้ประชาชนที่เข้ารับการฝึกอาชีพสามารถน าความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพได้ มีการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์บริการ ให้
มีคุณภาพเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิม มีส่งเสริมการขายและขยายช่องทางการจ าหน่ายสินค้าไปยังผู้บริโภคที่หลากหลาย 
ภายใต้ Brand กศน. ในอนาคต  

                ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาแห้ว เป็นสถานศึกษา  
ได้ขับเคลื่อนโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาความรู้และฝึกอาชีพแก่ประชาชน จึงได้จัดท าโครงการศูนย์ฝึก
อาชีพชุมชนขึ้น   
4.  วัตถุประสงค์ 
  4.1 เพ่ือจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท า ให้กับประชาชนวัยแรงงาน ในพ้ืนที่ 14 ต าบล ของ
อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 

  4.2 เพ่ือให้ประชาชนผู้ที่ผ่านการอบรม มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพ 
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
   4.3 เพ่ือให้ของประชาชนผู้ผ่านการอบรม น าความรู้ไปใช้ในการลดรายจ่าย หรือเพ่ิมรายได้  หรือ
ประกอบอาชีพ หรือพัฒนาต่อยอดอาชีพ หรือการเพิ่มมูลค่าของสินค้า หรือบริการ 
   4.4 เพ่ือให้มีตัวอย่างท่ีดี หรือต้นแบบในการน าความรู้ไปใช้  
5.  เปูาหมายการด าเนินงาน 

5.1 เปูาหมายเชิงปริมาณ 
                จัดอบรมให้ประชาชนวัยแรงงาน ในพ้ืนที่ 14 ต าบล ของอ าเภอเมืองเลย จ านวน 1,045 คน ดังนี้ 

  5.1.1 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  1 อ าเภอ 1 อาชีพ  จ านวน 65 คน  
  5.1.2 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ชั่วโมง จ านวน 560 คน  
  5.1.3 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ชั่วโมง ขึ้นไป จ านวน 420 คน 
5.2 เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
       5.2.1 ร้อยละ 80 ของประชาชนผู้ที่ผ่านการอบรม มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการ

ประกอบอาชีพ ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  5.2.2 ร้อยละ 80 ของประชาชนผู้ผ่านการอบรม น าความรู้ไปใช้ในการลดรายจ่าย หรือเพ่ิมรายได้ 

หรือประกอบอาชีพ หรือพัฒนาต่อยอดอาชีพ หรือการเพิ่มมูลค่าของสินค้า หรือบริการ 
  5.2.3 มีตัวอย่างที่ดี หรือต้นแบบในการน าความรู้ไปใช้ จ านวน 116 คน (1) ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  
1 อ าเภอ จ านวน 4 คน 2) ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ชั่วโมงและศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ชั้นเรียน
วิชาชีพ 31 ชั่วโมง ขึ้นไป จ านวน ต าบลละ 8 คน รวม 116 คน) 
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6. วิธีด าเนินงาน 
กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่ม 

เปูาหมาย 
เปูา 

หมาย 
พื้นที่

ด าเนินการ 
ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ 

1.จัดกิจกรรมศูนยฝ์ึกอาชีพ
ชุมชน 
 กลุ่มสนใจ(ไม่เกิน 30 ซม.) 
   - การแปรูปผลติภณัฑ์
จากกล้วย 
   - การท าสลัดโรล 
   - การสานผลติภณัฑ์เส้น
พลาสติก 
   - การท าสบู่เหลว 
   - การประดิษฐ์ของใช้จาก
เชือกไนรอน 
   - การท าเครปญี่ปุุน 
   - การท าชูชิ 
   - การท าน้ ายาล้างจาน 
   - การท าขนมครองแครง 
   - การท าเปลจากไม้ไผ ่
   - การถักเสื้อ 
ช้ันเรียนวิชาชีพ 31 ซม. ขึ้น
ไป 
   - การท าตระกร้าจาก
เชือกมัดฟาง 
   - การถักโครเชต ์
   - การถักเปลจากเศษผา้ 
   - การถักพรมเช็ดเท้าจาก
เศษผ้า 
   - การท าไม้กวาดดอก
หญ้า 
   - ช่างเดินสายไฟเบื้องต้น 
   - ช่างก่ออิฐ 
 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 1 
อ าเภอ 1 อาชีพ 
   - ช่างปูกระเบื้อง 
   - ช่างปูน 
   - ช่างเชื่อม 
   - ช่างฝุาเพดาน 

1. เพื่อจัดการศึกษาอาชีพ
เพื่อการมีงานท า ให้กับ
ประชาชนวัยแรงงาน ใน
พื้นที่ 5 ต าบล ของอ าเภอ
นาแห้ว  
2. เพื่อให้ประชาชน ผู้ที่
ผ่านการอบรม มีความรู้ 
ความ สามารถ และทักษะ
ในการประกอบอาชีพตาม 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
3. เพื่อให้ของประชาชนผู้
ผ่านการอบรม น าความรู้
ไปใช้ในการลดรายจ่าย
หรือเพิ่มรายได้ หรือ
ประกอบอาชีพหรือพัฒนา 
ต่อยอดอาชีพ หรือการ
เพิ่มมูลค่าของสินค้าหรือ
บริการ 
4. เพื่อให้มีตัวอย่างที่ดี 
หรื อต้นแบบในการน า
ความรู้ไปใช้  

ประชา  
ชนชน   
วัยแรงงาน 
ในพื้นที่ 5 
ต าบล ของ
อ าเภอ 
นาแห้ว 

325 คน 5 ต าบล 
ในเขตพื้นท่ี
อ าเภอ 
นาแห้ว 

วันท่ี 1 
ตุลาคม 
2562 ถึง 
วันท่ี 30
กันยายน 
2563 

เบิกจ่ายจากงบ
แผนงาน:พื้นฐาน
ด้านการพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพ
คน ผลผลติที่ 4 
ผู้รับบริการ
การศึกษานอก
ระบบ งบ
ด าเนินงานรหสั
งบประมาณ
20023900400000
0 แหล่งของเงิน 
6211200เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรม การ
จัดการศึกษา
ตอ่เนื่องจ านวนเงิน  
585,000  บาท  
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7.  วงเงินงบประมาณท้ังโครงการ 
 เบิกจ่ายจากงบแผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน โครงการขับเคลื่อนการพัฒนา
การศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน งบรายจ่ายอ่ืน รหัส
งบประมาณ 2000233052700001 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมคนละ 900 บาท จ านวน 585,000  บาท (ห้าแสน
แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  
 การเบิก-จ่าย ส าหรับการจัด'ฝึกอาชีพใน 2 รูปแบบ มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. รูปแบบกลุ่มสนใจหลักสูตรอาชีพไม่เกิน 30 ชั่วโมง ผู้เรียนตั้งแต่ 6 คนข้ึนไป เบิกค่าตอบแทน
วิทยากร ได้ชั่วโมงละไม่เกิน 200 บาท และค่าวัสดุฝึกให้เบิกไดในกรณีที่มีการฝึกปฏิบัติจริงไม่เกิน 1,000 บาท/กลุ่ม 

2. รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพหลักสูตรฝึกอาชีพที่มีระยะเวลาการฝึกอาชีพตั้งแต่ 31 ชั่วโมงขึ้นไป 
จ านวนผู้เรียน ตั้งแต่ 11 คนขึ้นไป เบิกค่าตอบแทนวิทยากรได้ชั่วโมงละ 200 บาท ค่าวัสดุฝึกไม่เกิน 5,000 บาท 
ทั้งนี้ หากรายวิชาชีพใด มีความจ าเป็นต้องใช้ค่าวัสดุเกินกว่าที่ก าหนด ให้ขอความเห็นชอบต่อผู้อ านวยการส านักงาน 
กศน.จังหวัดเลย โดยผ่านคณะกรรมการที่ส านักงาน กศน.จังหวัดเลย แต่งตั้ง เพ่ือพิจารณา ตามความเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณและเป้าหมายที่ได้รับจัดสรร 
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. ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  1 อ าเภอ 1 
อาชีพ   
 
2. ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  กลุม่สนใจ 
ไม่เกิน 30 ชั่วโมง  
 
3. ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน   
ชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ชั่วโมง ขึน้ไป 

- 
 
 
 

 
36,000 

 
202,500 

 
 

54,000 

 
36,000 

 
202,500 

 
 

54,000 

- 

  292,500 292,500  
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 นางมธุรี สุภามงคล 
10.  เครือข่าย 

10.1 องค์กรปกครองท้องถิ่น 
10.2 ผู้น าหมู่บ้าน/ผู้น าชุมชน 
10.3 อาสาสมัคร กศน. 
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11.  โครงการที่เกี่ยวข้อง 
 11.1 โครงการบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล/สร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับต าบล(ขยายผลการอบรม
หลักสูตรการค้าออนไลน์) 
 11.2 โครงการภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ 
12.  ผลลัพธ์ (Outcome) 
 12.1 ไดจ้ัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท า ให้กับประชาชน 5 ต าบล ในพ้ืนที่อ าเภอนาแห้ว 

12.2 ประชาชนผู้ที่ผ่านการอบรม มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพ ตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ร้อยละ 80  

12.3 ประชาชนผู้ผ่านการอบรม น าความรู้ไปใช้ในการลดรายจ่าย หรือเพ่ิมรายได้ หรือประกอบอาชีพ หรือ
พัฒนาต่อยอดอาชีพ หรือการเพิ่มมูลค่าของสินค้า หรือบริการ ร้อยละ 80 

12.4 มีตัวอย่างที่ดี หรือต้นแบบในการน าความรู้ไปใช้ ประกอบด้วย 1) ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 1 อ าเภอ 
จ านวน 4 คน 2) ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ชั่วโมง และศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ชั้นเรียนวิชาชีพ 31 
ชั่วโมง ขึ้นไป จ านวน ต าบลละ 5 คน รวม  25  คน 
13.  ตัวชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 
 
 13.1 ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)     
 13.1.1 จัดอบรมให้ประชาชน ครบทั้ง 5 ต าบล ในเขตพ้ืนที่อ าเภอนาแห้ว   

 13.1.2 จ านวนประชาชนเข้ารับการฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 1 อ าเภอ 1 อาชีพ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของเปูาหมาย 

 13.1.3 จ านวนประชาชนเข้ารับการฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาอาชีพไม่เกิน 30 ชั่วโมง ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเปูาหมาย 

 13.1.4 จ านวนประชาชนเข้ารับการฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ชั่วโมง ขึ้นไป  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเปูาหมาย 
 

13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)  
 13.2.1. จ านวนประชาชนผู้เข้าอบรมเป็นไปตามเปูาหมายท่ีก าหนดไว้ 
 13.2.2. ประชาชนผู้ผ่านการอบรม มีความรู้ ความสามารถตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 13.2.3. ประชาชนผู้ผ่านการอบรม น าความรู้ไปใช้ในการลดรายจ่าย หรือเพ่ิมรายได้ หรือประกอบ
อาชีพ หรือพัฒนาต่อยอดอาชีพ หรือการเพิ่มมูลค่าของสินค้า หรือบริการ 
 13.2.4. มีตัวอย่างท่ีดี หรือต้นแบบในการน าความรู้ไปใช้ 
 13.2.5. ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับดี ขึ้นไป 
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14.การติดตามประเมินผลโครงการ 
 14.1  จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 
 14.2  ประเมินความพึงพอใจ 
 14.3  แบบติดตามผู้เข้าอบรม 
 
 
                        ผู้เสนอโครงการ                         ผู้เห็นชอบโครงการ  
      
                   ( นางมธุรี สุภามงคล )                                      ( นางสาวณัฐธยาน ์ ทิพยราชชัยพร )                    
                        ครกูศน.ต าบล                                                                                                                       ครูผู้ช่วย 

 
 

          ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

     (นางลัทธพรรณ  ตุงชีพ)  
                            ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาแห้ว 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาแห้ว 

(จ าแนกตามโครงการรวม) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

โครงการภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ 

1.หน่วยงาน         ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาแห้ว 

 2.สอดคล้อง   ยุทธศาสตร์ : ข้อที่ 2.1 ,2.3 ,3.4 และ 3.7  
                  ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW : 3.3 และ 4  
                  วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : T, A ,I ,L 
 

3. ชื่องาน/โครงการ  โครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ 
 
 7.เป้าหมาย 

ประเภท
กลุ่มเปูาหมาย 

จ านวน หน่วย 

2) ประชาชน
ทั่วไป 
 

40 คน 
 

รวมทั้งสิ้น 40 คน 
 

 

4. วัตถุประสงค์ :เพ่ือ 

    4.1 เพื่อฝึกอบรมภาษ าต่างประเทศเพื่อการ
สื่อสารด้านอาชีพ ให้กับประชาชนในพื้นที่  
    4.2 เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเปูาหมายที่ผ่านการ
อบรมตามโครงการภาษา ต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร
ด้านอาชีพ สามารถน าความรู้ที่ได้รบัไปประยุกต์ใช้ใน
การประกอบอาชีพ และด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. กิจกรรมหลัก 
จัดโครงการกิจ กรรมด าเนิน การจัด
ฝึกอบรมภาษา ต่างประเทศเพื่อการ
สื่อสารด้านอาชีพการให้กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ีร่วมกับภาคีเครอื 
ข่ายท้ังหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
 
 

6. งบประมาณ งบรายจ่ายอื่น จ านวน   96,000    บาท 
งบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

งบรายจ่ายอื่น - 48,000 48,000 - 
รวมทั้งสิ้น - 48,000 48,000 - 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
-ช่ือ-สกุล น.ส.ณัฐธยาน์ ทิพยราชชัยพร 
โทรศัพท์   042- 897179 
โทรสาร    042- 897179 

 
 

 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
กศน.อ าเภอนาแห้ว 

8.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
1.จ านวนประชาชนได้รับการอบรมตาม หลกัสูตร
ภาษาต่าง ประเทศเพือ่การสือ่สารด้านอาชพี (ระยะ
สั้น)ส าหรับประชาชนในศนูย์อาเซียน ศกึษา กศน.  
2.ร้อยละของประชาชนกลุ่มเปูาหมายที่ผ่านการ 
อบรมตามหลักสูตรภาษาต่างประเทศเพื่อการ
สื่อสาร ด้านอาชีพ (ระยะสัน้) มีความรู้ในการ
สื่อสาร ภาษา อังกฤษ และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการ ด าเนินชวีิตได ้
 3.ร้อยละของครู กศน. ที่สามารถจดักระบวน การ
เรียนรูภ้าษาต่าง ประเทศเพื่อการสือ่สารได้อย่าง 
สอดคล้องกับบริบทของผูเ้รียน 
4.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ด ีขึ้นไป 

กศน.-กผ-02 
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โครงการภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ 

1. ชื่อโครงการ  ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ 

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  
                     รฐัมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์) 
                     4. เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย (Good partnerships) 
                     4.2 การจัดการเรียนรู้ชุมชน สร้างความสัมพันธ์ของการเรียนรู้ด้วย บ้าน วัด  
                     โรงเรียน จดัการศึกษาและเรียนรู้ในรูปแบบซึมซับไม่ใช่บังคับใจ ให้ผสานเป็น 
                     วิถีชีวิตของคนในชุมชน 
                     2.4 มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
    มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน/ผู้รับบริการ 
             การศึกษาต่อเนื่อง 
             1.4 ผู้เรียนหรือผู้รับการอบรมมคีวามรู้ ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพ 
    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) T,L, E 
   1. Tourism and Sports เลยเมืองแห่งการท่องเที่ยวและการกีฬา 
                     5. Loei for All เลยเมืองของทุกคน 
                     7. Education เลยเมืองแห่งการศึกษา 

3) หลักการและเหตุผล 

    ปัจจุบันภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ มีความจ าเป็นต่อการติดต่อสื่อสารใน
โลกแห่งข้อมูลข่าวสารซึ่งมีความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาอย่างรวดเร็วท าให้การสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ สามารถ
ท าได้อย่างง่ายดาย โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพในการติดต่อสื่อสารด้วย
ภาษาอังกฤษ จึงมีความส าคัญต่อ บุคลากรภายในหน่วยงาน และประชาชน เพ่ือให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ประชาชนโลก และเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้ประชาชนมีความพร้อมในการพัฒนาขีดความสามารถทางด้านทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับท่ีสามารถติดต่อสื่อสารเพื่อการประกอบอาชีพได้ 

   ทั้งนี้ จากการอ้างอิงตามกฎบัตรอาเซียนมาตราที่ 34 ระบุให้ใช้ภาษาท างานของอาเซียน 
คือ ภาษาอังกฤษ (The working language of ASEAN shall be English) ซึ่งหมายความว่า ประชาชนใน 10 
ประเทศอาเซียนจะต้องใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น นอกเหนือจากการใช้ภาษาประจ าชาติ หรือภาษาประจ าท้องถิ่นของ
ตนเอง จึงเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ ปัญหาในเรื่องทักษะทางภาษาต่างประเทศของคนไทย จากผลส ารวจของส านัก
ต่างๆ ล้วนแต่ชี้ชัดตรงกันว่า “ภาษาอังกฤษ” ของเราสู้เพ่ือนบ้านในอาเซียนไม่ได้ และอยู่ใน “ระดับต่ ามาก” โดย
หากมองไปที่พ้ืนฐานทางภาษาในบรรดาทักษะทั้ง 4 ด้าน คือ ทักษะด้านการพูด ทักษะการฟัง ทักษะการอ่าน และ
ทักษะการเขียน โดยมากผู้เรียนชาวไทย จะมีปัญญาด้านการพูด และการฟัง อันเป็นทักษะพ้ืนฐานในการสื่อสาร
ระหว่างกัน 

   กศน.อ าเภอนาแห้ว จึงเห็นความส าคัญในการพัฒนาภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร
ด้านอาชีพ ให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ ดังนั้น จึงได้ท าโครงการภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ  ส าหรับ
ฝึกอบรมภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ของ กศน.อ าเภอภูเรือ และเพ่ือให้
ประชาชนกลุ่มเปูาหมายที่ผ่านการอบรมตามโครงการภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ สามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 

4) วัตถุประสงค์ 

   4.1 เพ่ือฝึกอบรมภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ 
           4.2  เพ่ือให้ประชาชนกลุ่มเปูาหมายที่ผ่านการอบรมตามโครงการภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้าน
อาชีพ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ สร้างและเพ่ิมรายได้ให้กับตนเอง ครอบครัว 
รวมถึงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของกลุ่มอาชีพ ชุมชน และสังคมโดยรวม ตลอดจนการด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 
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5) เปูาหมาย 
                    5.1 เชิงปริมาณ 

   ประชาชนผู้สนใจ ในพ้ืนทีอ่ าเภอนาแห้ว (จ านวน 2 รุ่นๆละ 20 คน)  จ านวนทั้งสิ้น  40  คน 

           5.2 เชิงคุณภาพ 

  ร้อยละ 80 ของประชาชนกลุ่มเปูาหมายที่ผ่านการอบรมตามโครงการภาษาต่างประเทศ 
เพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ สร้างและเพ่ิมรายได้ให้กับ
ตนเอง ครอบครัว รวมถึงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของกลุ่มอาชีพ ชุมชน และสังคมโดยรวม ตลอดจนการ ด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้ 

6) วิธีด าเนินการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเปูาหม

าย 

เปูาหมาย พื้นที่

ด าเนินการ 

ระยะ 

เวลา 

งบประมาณ 

จัดโครงการ

กิจกรรม

ด าเนินการจัด

ฝึกอบรม

ภาษาต่างประเท

ศเพื่อการสื่อสาร

ด้านอาชีพการ

ให้กับประชาชน

ในพื้นที่ร่วมกับ

ภาคีเครือข่ายทั้ง

หน่วยงานภาครัฐ

และเอกชน 

1.เพื่อฝึกอบรม

ภาษาต่างประเทศ

เพื่อการสื่อสารดา้น

อาชีพการให้กับประ 

ชาชนในพ้ืนท่ี  

2.เพื่อให้ประชาชน

กลุ่มเปูามายที่ผา่น

การอบรมตาม

โครงการ

ภาษาต่างประเทศ

เพื่อการสื่อสาร

สามารถน าความรู้ที่

ได้รับไปประยุกต์ใช้

ในการประกอบ

อาชีพ และด าเนิน

ชีวิตประจ าวันได ้

 

ประชาชน

อ าเภอนา

แห้ว 

 

รุ่นที่ 1 

รุ่นที่ 2 

 

 

 

 

 

 

20 คน 

20 คน 

 

อ าเภอ 

นาแห้ว 

 

 

มี.ค. 63 

พ.ค.63 

แผนงาน : บูรณาการยกระดับ

คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้

ให้มคีุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  

โครงการขยายโอกาสทาง

การศึกษาและการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต กิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อ

การสื่อสารดา้นอาชีพ งบรายจ่าย

อื่น รหัสงบประมาณ 

2000232042700061 แหล่งของ

เงิน 6211500 จ านวน 48,000 

บาท (สี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ

อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารอาชีพ จ านวน 48,000 

บาท 

(รุ่นท่ี 1 24,000 บาท 

รุ่นที่ 2 24,000 บาท) 
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7) วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 

  แผนงาน : บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  โครงการ

ขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ งบรายจ่ายอ่ืน  

รหัสงบประมาณ 2000232042700061 แหล่งของเงิน 6211500 จ านวน 48,000 บาท (สี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอาชีพ จ านวน 3 กลุ่ม 

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

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

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

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

 7.5 ค่าปูายโครงการ ขนาด 2x4 เมตร               เป็นเงิน     1,200     บาท 

     รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  48,000 บาท (สี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

หมายเหตุ ทุกรายการถัวเฉลี่ยจ่ายตามที่จ่ายจริง 

 
 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) 

จัดโครงการกิจกรรมด าเนินการ

จัดฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ

เพื่อการสื่อสารดา้นอาชีพการ

ให้กับประชาชนในพ้ืนท่ีร่วมกับ

ภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชน 

- 24,000 บาท 24,000 บาท - 

 
9) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   น.ส.ณัฐธยาน์ ทิพยราชชัยพร   ครูผู้ช่วย 

10 เครือข่าย 
   10.1 โรงเรียนในสังกัด สพม./สพป./สช. ในพื้นที่ 
   10.2 ผู้น าชุมชน 
   10.3 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ในพื้นท่ี 
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11 โครงการที่เกี่ยวข้อง 

 โครงการจัดการศึกษาต่อเนื่อง 

12. ผลลัพธ์ 

 ประชาชนกลุ่มเปูาหมายที่ผ่านการอบรมตามโครงการภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารอาชีพ   

มีความรู้ในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ และด าเนิน

ชีวิตประจ าวันได้เป็นอย่างดี 

13. ตัวช้ีวัดผลส าเร็จโครงการ 

 13.1 ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output) 

 ประชาชนกลุ่มเปูาหมาย มีความรู้ ด้านภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ จ านวนทั้งสิ้น 40 คน 

 13.2 ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcome)  

 ร้อยละ 80 ของประชาชนกลุ่มเปูาหมายที่ผ่านการอบรมตามโครงการภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร

ด้านอาชีพ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ สร้างและเพ่ิมรายได้ให้กับตนเอง 

ครอบครัว รวมถึงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของกลุ่มอาชีพ ชุมชน และสังคมโดยรวม และการด าเนินชีวิตประจ าวัน

ได้ 

14) การติดตามและประเมินผลโครงการ 

  13.1 สังเกตพฤติกรรมผู้เข้าร่วมการอบรม 

 

           13.2 แบบประเมินความพึงพอใจการอบรม 
                        ผู้เสนอโครงการ                         ผู้เห็นชอบโครงการ  
      
                   ( นางมธุรี สุภามงคล )                                       ( นางสาวณัฐธยาน์  ทิพยราชชัยพร )                    
                        ครอูาสาสมัคร                                                                                                   ครูผู้ช่วย 
 

         ผู้อนุมัติโครงการ 
 
     (นางลัทธพรรณ  ตุงชีพ)  

                         ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาแห้ว 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาแห้ว 

(จ าแนกตามโครงการรวม) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

1.หน่วยงาน         ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาแห้ว 

 2.สอดคล้อง  ยุทธศาสตร์ : ข้อที่ 1.5 , 3.1 และ 3.7 
                  ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW : 1.2  
                  วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : T, A ,I ,L 
 

3. ชื่องาน/โครงการ  โครงการพัฒนาทักษะครู กศน.ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
 
 7.เป้าหมาย 

ประเภท
กลุ่มเปูาหมาย 

จ านวน หน่วย 

1) ครู 
 

22 คน 
 

รวมทั้งสิ้น 22 คน 
 

 

4. วัตถุประสงค์ : เพ่ือ 

พัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษของครูและบุคลากร และขยายผล 
ไปยังการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของประชาชน
ในรูปแบบต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม เช่น หลักสูตร
ภาษาอังกฤษการจัดหลักสูตรภาษาเพ่ืออาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. กิจกรรมหลัก 
1.ร้อยละของครู กศน. ที่สามารถจัด
กระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารได้อย่างสอดคล้องกับ
บริบทของผู้เรียน 
2.ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับ ดี ขึ้น
ไป 
 

6. งบประมาณ งบรายจ่ายอ่ืน จ านวน   30,000    บาท 
งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

งบรายจ่ายอื่น - 30,000 - - 

รวมทั้งสิ้น - 30,000 - - 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ช่ือ-สกุล น.ส.ณัฐธยาน์ ทิพยราชชัยพร 
โทรศัพท์   042- 897179 
โทรสาร    042- 897179 

 
 

 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
กศน.อ าเภอนาแห้ว 

8.ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
พัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษของครูและ
บุคลากร 
 

กศน.-กผ-02 



 

 

 

โครงการพัฒนาทักษะครู กศน.  

ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

 

1. ชื่อโครงการ   พัฒนาทักษะครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

1. สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการด าเนนิงาน ส านกังาน กศน.ประจ าปีงบประมาณ 2563   
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
1.5 สร้างความรู้ ความเภข้าใจในขนบธรรมเภนียม ประเภพณี วัฒนธรรมของประเภทศเภพ่ือน
บ้าน ยอมรับและเภคารพในประเภพณี วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ และชาวต่างชาติที่มี
ความหลากหลาย ในลักษณะพหุสังคาที่อยู่ร่วมกัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเภสริมสร้างศักยอาพทรัพยากรมนุษย์ 
3.1  พัฒนาครูและบุคลากรที่เภก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมและการเภรียนรู้   เภป็นผู้
เภชื่อมโยงความรู้กับผู้เภรียนและผู้รับบริการ มีความเภป็น “ครูมืออาชีพ” มีจิตบริการ มี
ความรอบรู้และทันต่อการเภปลี่ยนแปลงของสังคมและเภป็น “ผู้อ านวยการการเภรียนรู้” ที่
สามารถบริหารจัดการความรู้ กิจกรรม และการรู้ที่ดี 
3) พัฒนาครู กศน.ต าบลให้สามรถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิอาพ โดยเภน้นเภรื่องการ
พัฒนาทักษะการจัดการเภรียนการสอนออนไลน์ ทักษะอาษาต่างประเภทศ ทักษะการจัด
กระบวนการเภรียนรู้ 
5) พัฒนาบุคลากร กศน.ทุกระดับทุกประเภอทให้มีทักษะความรู้เภรื่องการสใช้ประโยชน์
จากดิจิทัลและอาษาต่างประเภทศท่ีจ าเภป็น 
3.7 พัฒนาทักษะอาษาต่างประเภทศเภพ่ือการสื่อสารของประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ อย่าง
เภป็นรูปธรรม  โดยเภน้นทักษะอาษาเภพ่ืออาชีพ ทั้งในอาคธุรกิจ การบริการ และการ
ท่องเภที่ยวรวมทั้งพัฒนาสื่อการเภรียนการสอนเภพ่ือส่งเภสริมการใช้อาษาเภพ่ือการสื่อสารและ
การพัฒนาอาชีพ  

  
3. หลักการและเหตุผล 
   กระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับผู้เรียนในบริบทของโลกยุคปัจจุบัน มีความ

ท้าทาย  และแนวคิดใหม่ที่เกิดขึ้นในแวดวงวิชาการในสาขาทักษะการสื่อสาร ท าให้ผู้สอนต้องเข้าใจบริบทการเรียนรู้

ของผู้เรียน  บริบทของสังคมที่ส่งผลต่อการสร้างทักษะต่างๆ ซึ่งมีความส าคัญต่อการเรียนรู้ นอกจากนี้ความเข้าใจ

ในเรื่องการออกแบบหลักสูตร  การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  รวมไปถึงการประเมินผลที่

ส่งเสริมความเป็นเลิศทางการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน  ก็ช่วยพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ด้านภาษาและการสื่อสารได้

เป็นอย่างด ี
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  ปัญหาที่เกิดขึ้นในด้านการพัฒนาทักษะของครูผู้สอนภาษาอังกฤษนั้น  คือ  หลักสูตรฝึกอบรมใน
ปัจจุบันส่วนใหญ่เน้นการอบรมด้านการสร้างกิจกรรมการเรียนการสอนและฝึกฝนทักษะการสอน  ทั้งที่มุมมอง
ทางการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในโลกปัจจุบันได้เปลี่ยนไปสู่การเรียนรู้  มิใช่การสอน  ดังนั้นผู้เข้าร่วม
โครงการฝึกอบรมจึงได้รับประสบการณ์เดิมๆ  และขาดความเข้าใจในบริบทของการเรียนรู้ทางด้านการพัฒนาทักษะ
ของตนเองและผู้เรียนของตน  ส านักงาน  กศน.จังหวัดเลย  ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาบุคลากร  กศน.  
โดยเฉพาะ   บุคลลากรในสายการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ให้มีความสามารถในด้านทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร    และความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแห่งการ
เรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถท่ีจะเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ  และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนา
กระบวนการ 

 
4.วัตถุประสงค์ 
  4.1 เภพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะของการใช้อาษาอังกฤษเภพ่ือการสื่อสารและเภพ่ือการสอน  โดย
เภน้นในเภรื่องอาษาอังกฤษเภพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ  อาษาอังกฤษเภพ่ือสุขอาวะ  และอาษาอังกฤษเภพ่ือการมีอาวะ
ผู้น ารวมไปถึงหลักไวยากรณ์ท่ีส าคัญในการจัดการเภรียนรู้อาษาอังกฤษ 
                    4.2 เภพ่ือพัฒนาทักษะการจัดกระบวนการเภรียนรู้อาษาอังกฤษ  โดยการประยุกต์การใช้สื่อโซเภชียล
มีเภดียและสื่อเภทคโนโลยีในการจัดการเภรียนรู้อาษาอังกฤษ  เภพ่ือตอบสนองความต้องของผู้เภรียนกลุ่มเภป้าหมายที่ มี
ความหลากหลาย                                                                                                                 
                    4.3  เภพ่ือส่งเภสริมความครูผู้เภข้าอบรม  ให้สามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปขยายผลให้กับ
ผู้เภรียนกลุ่มเภป้าหมายต่างๆ  รวมถึงเภพ่ือนครูด้วยกัน 
 
5.เป้าหมาย 
 5.1 เภชิงปริมาณ 
       ครูอาสาฯ ครู กศน.ต าบล ครู ศรช.  จ านวน   22   คน 
 
          5.2 เภชิงคุณอาพ 
  ครูอาสาฯ ครู กศน.ต าบล ครู ศรช. จ านวน   22  คนสามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้จาก
การเข้าอบรมโครงการพัฒนาทักษะครู กศน. ต้นแบบ  การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ไปจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนและขยายผลให้กับผู้เรียนกลุ่มเปูาหมายต่างๆได้เป็นอย่างดี 
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6. วิธีด าเนินงาน 

 

  กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 
ระยะเวลา งบประมาณ 

1.ประชุมวางแผน 1.เพื่อก าหนดจุดเน้นการ

ด าเนินงานและวางแผน

ส่งเสริมสนับสนุนการติดตาม

ประเมินผล และการรายงาน

เพื่อแต่งตั้งคณะท างาน 

- ผู้บริหาร 
-ข้าราชการคร ู
- ครูอาสาสมัครฯ 
- ครู กศน.ต าบล 
- ครู ศรช. 

 

22   คน กศน.อ าเภอ 

นาแห้ว 

  

2.เสนอโครงการ

เพื่ออนุมัต ิ

เพื่อเสนอของบประมาณ

และขออนุญาตผู้มีอ านาจลง

นามอนุมัต ิ

- ข้าราชการคร ู
 

1  คน กศน.อ าเภอ

นาแห้ว 

  
 
 
 
 

30,000 
3.จัดโครงการ

พัฒนาทักษะครู 

กศน. ต้นแบบ  การ

สอนภาษาอังกฤษ

เพื่อการสื่อสาร 

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
ผู้เรยีนกลุ่มเปูาหมายที่มี
ความหลากหลาย                                                                                                                 
3.3  เพื่อส่งเสริมความครผูู้
เข้าอบรม  ให้สามารถน า

- ผู้บริหาร 
-ข้าราชการคร ู
- ครูอาสาสมัครฯ 
- ครู กศน.ต าบล 
- ครู ศรช. 

 

22  คน กศน.อ าเภอ

นาแห้ว 
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ความรู้และประสบการณ์ที่
ได้ไปขยายผลให้กับผู้เรยีน
กลุ่มเปูาหมายต่างๆ  รวมถึง
เพื่อนครูด้วยกัน 

4.สรุปประเมินผล

และรายงานผลการ

ด าเนินงาน 

1.เพื่อให้ทราบปัญหาและ

อุปสรรคในการจัดการอบรม

พร้อมท้ังรายงานผลการจดั

เพื่อเป็นแนวทางในการจัด

อบรมครั้งต่อไป 

เจ้าหน้าท่ี 

ที่เกี่ยวข้อง 

3  คน กศน.อ าเภอ

นาแห้ว 

  

 
7. วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 
 .................................................................. ......................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................  
7.1  ค่าอาหารว่างและเภครื่องดื่ม  จ านวนคน X  ราคาอาหารว่างและเภครื่องดื่ม 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  ค่าเภบี้ยเภลี้ยง   …………………………………………………………………………………………… 
 7.6  ค่าวัสดุประกอบการประชุม …………………………………………………………………………………………… 
 7.7  ค่าจัดพิมพ์เภอกสาร  …………………………………………………………………………………………… 
 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
ครู กศน. ต้นแบบ      
การสอนอาษาอังกฤษ  
เภพ่ือการสื่อสาร 

- 30,000 - - 

 
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 1.น.ส.ณัฐธยาน์ ทิพยราชชัยพร    ครูผู้ช่วย 
  
10.เครือข่าย 
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 10.1  ผู้น าชุมชน 
  10.3  ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกจิ ในพ้ืนที่ 
  
11.โครงการที่เกี่ยวข้อง 
 -โครงการพัฒนาบุคลากร 
 
12.ผลลัพธ์  

ครูอาสาฯ ครู กศน.ต าบล ครู ศรช. สามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการเภข้าอบรมโครงการ
พัฒนาทักษะครู กศน. ต้นแบบ  การสอนอาษาอังกฤษเภพ่ือการสื่อสาร ไปจัดกิจกรรมการเภรียนการสอนและขยายผล
ให้กับผู้เภรียนกลุ่มเภป้าหมายต่างๆได้เภป็นอย่างด ี

 
13.ตัวชี้วัดผลส าเร็จโครงการ 

13.1.ตัวชี้วัดผลผลิต(Output) 
ครูอาสาฯ ครู กศน.ต าบล ครู ศรช.    จ านวน   22  คน 
 
12.2.ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome) 
ครูอาสาฯ ครู กศน.ต าบล ครู ศรช. จ านวน   22  คนสามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการเภข้า

อบรมโครงการพัฒนาทักษะครู กศน. ต้นแบบ  การสอนอาษาอังกฤษเภพ่ือการสื่อสาร ไปจัดกิจกรรมการเภรียนการ
สอนและขยายผลให้กับผู้เภรียนกลุ่มเภป้าหมายต่างๆได้เภป็นอย่างด ี
 
14.การติดตามและประเมินผลโครงการ 

14.1 สังเภกตพฤติกรรมผู้เภข้าร่วมการอบรม 
14.2 แบบประเภมินความพึงพอใจการอบรบ 

 
 

                     ผู้เสนอโครงการ                                  ผู้เห็นชอบโครงการ  
      
          (นางสาวณัฐธยาน์  ทพิยราชชัยพร)                                ( นางสาวณัฐธยาน ์ ทิพยราชชัยพร )                    
                        ครผูู้ช่วย                                                                                                                        ครูผู้ช่วย 
 

          ผู้อนุมัติโครงการ 
 

     (นางลัทธพรรณ  ตุงชีพ)  
                          ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาแห้ว 

 

กศน.-กผ.-02 กศน.-กผ.-02 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาแห้ว 

(จ าแนกตามโครงการรวม) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

กศน.-กผ.-02 กศน.-กผ.-02 

1.หน่วยงาน   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาแห้ว 

 2.สอดคล้อง  ยุทธศาสตร์ : ข้อที่ 3.4 3.8 
                  ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW : 4.3  
                  วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : T, A ,I ,L 
 

3. ชื่องาน/โครงการ โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและ กระทรวงสาธารณสุข 

 

7.เป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเปูาหมาย จ านวน หน่วย 

ประชาชนทั่วไป 
 

20 คน 
 

รวมทั้งสิ้น 20 คน 

 

 

4. วัตถุประสงค ์:เพื่อ 

1. เพ่ือให้กลุ่มเปูาหมาย มีความรู้  ความ

เข้าใจ และทักษะในการช่วยเหลือดูแล

ผู้สูงอายุ   

2.  เพ่ือสามารถน าความรู้ไปใช้ และประกอบ

อาชีพเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 

 
 

5. กิจกรรมหลัก 
1.จัดกระบวน การด าเนินงานรว่มกันระหวา่ง
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 
2.ประชา สัมพนัธ์โครงการ 
3.คัดเลือกกลุม่เปูาหมายตามคุณสมบัติทีก่ าหนด 
4.ด าเนนิการผลิตและฝึกอบรมภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ 
5.ประเมนิผลการฝกึอบรม 

 

6. งบประมาณ รายจา่ยอ่ืน จ านวน      25,700   บาท 
 

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

รวมทั้งสิ้น - - 25,700 - 

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
-ชื่อ-สกุล  นายไพยวรรณ  แก้วสวุรรณ 

โทรศัพท์   042- 897179 
โทรสาร    042- 897179 

 
 

 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
กศน.อ าเภอนาแห้ว 

8.ตัวชีวัดความส าเร็จ  

1.จ านวนผู้ดูแลผู้สูงอายุ 
2.ความเหมาะสมของหลักสูตรการ
พัฒนา 
3.ร้อยละผู้จบที่สามารถน าความรู้
ไปใช้หรือพัฒนาคุณภาพ 
4.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับดี  ขึ้น
ไป 

 

กศน.-กผ-02 
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โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ  
ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข 

 
1. ชื่อโครงการ  ความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวง

สาธารณสุข 
2. ความสอดคล้องกับนโยบาย      

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และจุดเน้นการด าเนินงาน ส านักงาน กศน.      
ประจ าปีงบประมาณ 2563  นโยบายเร่งด่วนเพ่ือร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ  
ข้อ 3  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
3.4 เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย  
3.8 เตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่เหมาะสมและมีคุณภาพ 
การขับเคลื่อน  กศน. สู่  กศน. WOW   
4. เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย : Good  Partnerships    
ข้อ  4.3  ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพ่ือการขยาย  และพัฒนาการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้เข้าถึงกลุ่มเปูาหมายทุกกลุ่มอย่างกว้างขวาง 
และมีคุณภาพ  อาทิ  กลุ่มผู้สูงอายุ  กลุ่ม อสม. 

    วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : H,L 
3. หลักการและเหตุผล 
    สภาพสังคมท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันของประเทศไทยล้วนมีโครงสร้างของประชากรที่ก าลังก้าว
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุทั้งสิ้น ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการส าเร็จของการวางแผนประชากร การวางแผนครอบครัว และ
การพัฒนาประเทศที่ประสบความส าเร็จ ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวว่า ประชากรที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป มีแนวโน้มจะเพ่ิมขึ้นจนถึงปี 2570    คนไทย 
1 ใน 4 จะเป็นประชากรผู้สูงอายุ และจะท าให้ประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ซึ่งในเรื่องดังกล่าวนี้ 
กระทรวงศึกษาได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการคุ้มครอง การส่งเสริม สนับสนุนผู้สูงอายุในด้านการ
บริการทางแพทย์ และการสาธารณสุข ด้านการศึกษาและข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต ด้านการ
ประกอบอาชีพหรือฝึกอาชีพที่เหมาะสม  
    ส านักงาน กศน. ได้รับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการ มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
และด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยให้หน่วยงานสนับสนุน ส่งเสริม ให้สถานศึกษาจัดท ากิจกรรม/โครงการที่
เกี่ยวข้องเข้าในแผนปฏิบัติการประจ าปี พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ส านักงาน 
กศน.จังหวัดเลย ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัด จึงสนับสนุน ส่งเสริม ให้สถานศึกษาจัดท าแผน กิจกรรม/โครงการ และ
จัดการศึกษาให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขั้น ในหลายรูปแบบ เช่น การส่งเสริมการเรียนรู้ การจัดการศึกษาใน
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การจัดการศึกษาต่อเนื่อง การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
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การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นต้น โดยประสานภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ในการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์
ให้กับผู้สูงอายุให้ได้รับความรู้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ซึ่งผู้ที่เรียนจบหลักสูตร 70 ชั่วโมง สามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว และชุมชน ที่ปุวยแต่ยังสามารถช่วยตนเองได้ อาจจะสมัครเป็น อสม. ประจ า
หมู่บ้าน หรือหากประสงค์จะประกอบอาชีพในสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุ ก็สามารถเรียนเพ่ิมเติมในหลักสูตร 
420 ชั่วโมง ได้ 
4. วัตถุประสงค์ 

4.1 เพ่ือให้กลุ่มเปูาหมาย มีความรู้  ความเข้าใจ และทักษะในการช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ   

 4.2  เพ่ือสามารถน าความรู้ไปใช้ และประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 

5. เป้าหมาย 

  5.1 เชิงปริมาณ 
  กลุ่มเปูาหมาย  อสม.และประชาชนอ าเภอนาแห้ว   จ านวน  20  คน 
  5.2 เชิงคุณภาพ 

กลุ่มเปูาหมายได้รับการพัฒนาความรู้  ทักษะ ตามหลักสูตรและตระหนักในความส าคัญของผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ   เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ   สามารถน าความรู้ไปใช้ และประกอบอาชีพ
เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ 

6. วิธีด าเนินการ 

กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้า 
หมาย 

พ้ืนที่ด าเนินการ ระยะเวลา 
 

งบประมาณ
(บาท) 

1.จัดกระบวน การ
ด าเนินงานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
2.ประชา สัมพันธ์
โครงการ 
3.คัดเลือกกลุ่มเปูาหมาย
ตามคณุสมบัติที่ก าหนด 
4.ด าเนินการผลติและ
ฝึกอบรมภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตั ิ
5.ประเมินผลการ
ฝึกอบรม 
 
 

1. เพื่อให้

กลุ่มเปูาหมาย มี

ความรู้ความเข้าใจ 

และทักษะในการ

ช่วยเหลือดูแล

ผู้สูงอายุ   

2.  เพื่อพัฒนา

ศักยภาพบุคลากร

และภาคีเครือข่าย

ที่ท างานด้านการ

ดูแลสุขภาพ

ผู้สูงอายุระยะยาว 

 

- อสม. หรือ
ประชาชน
อ าเภอนาแห้ว 
 

20 คน - กศน.อ าเภอนา
แห้ว 
-โรงพยาบาลนา
แห้ว 
-โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ 
ทั้ง 5 ต าบล 
- บ้านผู้ปุวยติด
เตียงและบ้าน
ผู้สูงอาย ุ

ไตรมาสที่ 3 25,700 
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7.) วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 
 จากเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  แผนงาน : บูรณาการพัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงชีวิต  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตส าหรับผู้สูงอายุ  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตส าหรับผู้สูงอายุ  งบ
รายจ่ายอื่น  ค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระหว่าง กระทรวงศึกษาธิการ และ กระทรวง
สาธารณสุขรหัสงบประมาณ  20002310397000001  แหล่งที่มาของเงิน  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  ทุกรายการขออนุญาตเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง 
 

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 

    - นายไพยวรรณ  แก้วสุวรรณ ครู กศน.ต าบล 
10.) เครือข่าย 
  - สาธารสุขอ าเภอนาแห้ว 
 -  โรงพยาบาลนาแห้ว 
 -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลทุกต าบล 
 -  องค์การบริหารส่วนต าบลทุกแห่ง 
 -  ผู้น าชุมชน 
 
11.) โครงการที่เกี่ยวข้อง 
 11.1 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 
  11.2  โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 
 11.3  โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
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12.) ผลลัพธ์ ( Outcome )                                                                                                                                           
          กลุ่มเปูาหมายมีความรู้ ทักษะ  ตามหลักสูตรและตระหนักในความส าคัญของผู้ดูแลผู้สูงอายุ   

สามารถน าความรู้ไปใช้ และประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ 
 
13.) ดัชนีชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 
 13.1 ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 
           กลุ่มเปูาหมาย ร้อยละ80 ได้พัฒนาตามหลักสูตรการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการความ
ร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข  หลักสูตรระยะสั้น 70 ชั่วโมง  
 13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)  

          กลุ่มเปูาหมาย  ร้อยละ 80  มีความรู้ ทักษะ  ตามหลักสูตรและตระหนักในความส าคัญของผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ   เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ   สามารถน าความรู้ไปใช้ และประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดูแล
ผู้สูงอายุ 

 
14.) การติดตามและประเมินผลโครงการ 

14.1 แบบประเมินความพึงพอใจ 
14.2 แบบประเมิน/แบบทดสอบ 

 14.2 รายงานสรุปผลกิจกรรม/โครงการ 
 
 
                     ผู้เสนอโครงการ                                  ผู้เห็นชอบโครงการ  
      
           ( นายไพยวรรณ  แก้วสุวรรณ )                                    ( นางสาวณัฐธยาน์  ทิพยราชชัยพร )                    
                        ครกูศน.ต าบล                                                                                                                    ครูผู้ช่วย 
 

          ผู้อนุมัติโครงการ 
 

     (นางลัทธพรรณ  ตุงชีพ)  
                            ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาแห้ว 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาแห้ว 

(จ าแนกตามโครงการรวม) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต  

       เพ่ือคงพัฒนาการทางกายจิต และสมองของผู้สูงอายุ 

กศน.-กผ.-02 กศน.-กผ.-02 

1.หน่วยงาน         ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาแห้ว 

 

2.สอดคล้อง   ยุทธศาสตร์ : ข้อที่ 3.4 3.8 
                  ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW : 4.3  
                  วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : T, A ,I ,L 
 

3. ชื่องาน/โครงการ  โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงพัฒนาการทางกาย  
                          จิตและสมองของผู้สูงอายุ 
 

7.เป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเปูาหมาย จ านวน หน่วย 

ประชาชนทั่วไป 
 

120 คน 
 

รวมทั้งสิ้น 120 คน 

 

 

4. วัตถุประสงค์ :เพ่ือ 
1)  เพ่ือจัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุเพื่อ
เตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
(AgeingSociety)  
2)  เพ่ือจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ส าหรับผู้สูงอายุภายใต้แนวคิด “Active 
Aging”การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และพัฒนาทักษะชีวิต ให้สามารถดูแลตนเอง
ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต และรู้จักใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยี 
3)  เพ่ือสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ เปิดโอกาสให้มีการเผยแพร่
ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ และให้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมด้านต่างๆ ในชุมชน เช่น ด้านอาชีพ 
กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 

5. กิจกรรมหลัก 
ฝกึอบรมการเรยีนรูต้ลอดชีวิตส าหรับ
ผู้สูงอายุ จัดกระบวนการให้ผูสู้งอายุใน
ครอบครัวและชุมชนเพื่อคงพัฒนาการ
ทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ 
 

6. งบประมาณ รายจา่ยอ่ืน จ านวน       12,000          บาท 
 

งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
งบรายจ่ายอื่น - - 12,000 - 

รวมทั้งสิ้น - - 12,000 - 

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
-ช่ือ-สกุล นายเกียรติชัย  แสงรัตน ์
โทรศัพท์   042- 897179 
โทรสาร    042- 897179 

 
 

 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
ห้องสมุดประชาชนอ าเภอนาแห้ว 

8.ตัวชีวัดความส าเร็จ  
1.ร้อยละ 80  ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถน า
ความรู้ไปใช้หรือพัฒนาคุณภาพชวีิต และพัฒนา
ทักษะชีวิต ให้สามารถดแูลตนเองทั้งสุขภาพ
กายและสุขภาพจิต และรู้จกัใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีได ้
2.ผูสู้งอายุสามารถน าความรู้ไปใช้หรือพฒันา
คุณภาพชีวิต และพัฒนาทกัษะชวีิต สามารถ
ดูแลตนเองทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจติ และ
รู้จักใช้ประโยชนจ์ากเทคโนโลยี ดูแลตนเอง มี
สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
3.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 
 

 

กศน.-กผ-02 
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การจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต  

  เพ่ือคงพัฒนาการทางกายจิต และสมองของผู้สูงอายุ  

1. ชื่อโครงการ    การจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงพัฒนาการทางกายจิต  

                            และสมองของผู้สูงอายุ 

2. สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น ปีงบประมาณ 2563 

นโยบายเร่งด่วนเพ่ือร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนา  และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ : ข้อ 3 การเตรียมความพร้อมการเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุที่เหมาะสมและมีคุณภาพ  
ข้อ 3.4  เสริมสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่าย 
ข้อ เตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่เหมาะสมและมีคุณภาพ 
ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW :  
ข้อ 4.3 ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพ่ือการขยาย  และพัฒนาการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้เข้าถึงกลุ่มเปูาหมายทุกกลุ่มอย่างกว้างขวางและมี
คุณภาพ อาทิ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม อสม. 
วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : T, A ,I ,L 

3. หลักการและเหตุผล 
                     ปัจจุบันประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และมีการคาดการณ์ว่าในปี 2568 ประเทศ

ไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนที่จะเกิดจากการเข้าสู่สังคม

ผู้สูงอายุที่ต้องเผชิญคือความเจ็บปุวยและความบกพร่องในการท างานของร่างกายในทุกๆด้าน รวมถึงปัญหาที่เกิด

ขึ้นกับสภาพจิตใจ ซึ่งจะก่อให้เกิดรายจ่ายมหาศาลของประเทศ ดังนั้นเพ่ือปูองกันและรับมือแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึง

จ าเป็นต้องมีการวางแผนในการปูองกันการเจ็บปุวย การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและการเตรียมความพร้อมของผู้

สูงวัยเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีศักยภาพและมีสุขภาวะที่ดี การดูแลและการรองรับสังคมผู้สูงอายุที่เหมาะสมกับ

สถานการณ์และทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในอนาคตอันใกล้ หากไม่มีการเตรียมการรองรับหรือการวางแผน

ที่ดี จะน ามาสู่การเกิดปัญหาหรือวิกฤติในการดูแลผู้สูงอายุ นอกจากนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ

ที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มีทิศทางในการมุ่งเสริมการพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์เพ่ือรองรับการ

เป็นสังคมผู้สูงอายุ เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพ่ึงพาตนเองได้ และสามารถน าไปต่อยอดในเชิงธุรกิจเพ่ือน ารายได้

เข้าสู่ประเทศ อีกท้ังแผนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคเหนือและแนวทางการพัฒนาภาคเหนือตามแผนประเด็นการ

พัฒนาภาคเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจในช่วงแผนฯ 12 (แนวทางพัฒนาภาคเหนือ) มีประเด็นส าคัญประการหนึ่งคือ 

การมุ่งเน้นพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุรองรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของภาคเหนือที่เร็วกว่า

ระดับประเทศ 10 ปี และสอดคล้องกับข้อเสนอของกระทรวงที่จะด าเนินการขับเคลื่อนแผนภาค ซึ่งแผนพัฒนา
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ดังกล่าวจากทุกภาคส่วนต่างให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการดูแลและรองรับปัญหาที่จะเกิดข้ึนกับสังคมผู้สูงอายุใน

อนาคตอันใกล้ 

                  ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ พัฒนาการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทสร้างโอกาสทาง

การศึกษา แก่ประชาชนทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ และยุทธศาสตร์การ

ด าเนินงาน ของส านักงาน กศน. ปี พ.ศ.2563  นโยบายเร่งด่วนเพ่ือร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เพ่ือเตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่

เหมาะสมและมีคุณภาพภายใต้แนวคิด “ Active Aging ” เพ่ือพัฒนาทั้งสุขภาพกาย สุขภาพจิต เทคโนโลยี 

                  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาแห้ว ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของ

การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตส าหรับผู้สูงอายุภายใต้แนวคิด “Active Aging”การศึกษาเพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิต  และพัฒนาทักษะชีวิต ให้สามารถดูแลตนเองทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตและรู้จักการใช้ประโยชน์

จากเทคโนโลยี จึงได้จัดท าโครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงพัฒนาการทางกายจิต  

และสมองของผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น 

4. วัตถุประสงค์ 
                  1)  เพ่ือจัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society)  
                       2)   เพ่ือจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตส าหรับผู้สูงอายุภายใต้แนวคิด “Active Aging”
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาทักษะชีวิต ให้สามารถดูแลตนเองทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต และ
รู้จักใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 

        3)  เพ่ือสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ เปิดโอกาสให้มีการเผยแพร่ภูมิปัญญา
ของผู้สูงอายุ และให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านต่างๆ ในชุมชน เช่น ด้านอาชีพ กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
5. เป้าหมาย    

           5.1 เชิงปริมาณ  

                    1. ประชาชนทั่วไป  จ านวน  120  คน 

5.2 เชิงคุณภาพ 
  - ร้อยละ 80  ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถน าความรู้ไปใช้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนา
ทักษะชีวิต ให้สามารถดูแลตนเองทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต และรู้จักใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้ 
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6. วิธีด าเนินการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้า 
หมาย 

 
เป้าหมาย 

 

พื้นที่ด าเนิน 
การ 

ระยะ 
เวลา 

งบ 
ประมาณ 

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

1) เพ่ือจัดกิจกรรมให้กับ
ผู้สูงอายุเพื่อ
เตรียมพร้อมเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ ( Aging  
Society )  
2) เพ่ือจดัการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ส าหรับผู้สูงอายุภายใต้
แนวคิด “Active 
Aging”การศึกษาเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต และ
พัฒนาทักษะชีวิต ให้
สามารถดูแลตนเองทั้ง
สุขภาพกายและ
สุขภาพจิต และรู้จักใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยี 
3 )  เพ่ือสร้างความ
ตระหนักถึงคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ เปิด
โอกาสให้มีการเผยแพร่
ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ 
และให้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมด้านต่างๆ 
 ในชุมชน เช่น ด้านอาชีพ 
กีฬา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
   

ประชา 
ชนทั่วไป 

ประชาชน
ทั่วไป 
อ าเภอ 
นาแห้ว 

ห้องสมุด
ประชาชน

อ าเภอ 
นาแห้ว 

 
 
 
 
 

10

เมษายน

2563 

 

 

 

 

12,000 
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7. วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 
                  จากเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการพัฒนา

และเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ  กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต  

รหัสงบประมาณ 2000239004000000 แหล่งของเงิน 6311200 เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้  

ที่ รายการค่าใช้จ่าย 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 ค่าอาหารกลางวนั  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.....ทุกรายการถั่วเฉลี่ยตามท่ีจ่ายจริง 
 
8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
            9.1  นายเกียรติชัย  แสงรัตน์  ครู กศน.ต าบล 
                      
10. เครือข่าย 
  10.1  เทศบาลต าบลนาแห้ว 
  10.2  สาธารณสุขอ าเภอนาแห้ว 
                     10.3  โรงพยาบาลนาแห้ว 

10.4  ชมรมผู้สูงอายุ 
11. โครงการที่เกี่ยวข้อง 
  11.1 โครงการส่งเสริมการอ่านในบ้านหนังสือชุมชน 
  11.2 โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชน ประจ าปี 2563 
  11.3 โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและ  
กระทรวงสาธารณสุข 
 

กิจกรรมหลกั 
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) 

ฝึกอบรมการเรยีนรูต้ลอดชีวิตส าหรับ
ผู้สูงอายุ จัดกระบวนการให้ผูสู้งอายุใน
ครอบครัวและชุมชนเพื่อคงพัฒนาการทาง
กาย จิต และสมองของผู้สูงอาย ุ

- - 12,000 - 
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12. ผลลัพธ์ (Outcome) 

           -  ร้อยละ 80  ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถน าความรู้ไปใช้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนา

ทักษะชีวิต ให้สามารถดูแลตนเองทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต และรู้จักใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดูแลตนเอง  

มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 

 

13. ดัชนีชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 

   13.1 ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 

                  - ร้อยละ 80  ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถน าความรู้ไปใช้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนา

ทักษะชีวิต ให้สามารถดูแลตนเองทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต และรู้จักใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้ 

       - ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 

 13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)  

                - ผู้สูงอายุสามารถน าความรู้ไปใช้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาทักษะชีวิต สามารถดูแลตนเอง

ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต และรู้จักใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ดูแลตนเอง มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 

            

14. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

           14.1 แบบประเมินความพึงพอใจ 

14.2 แบบสังเกตสภาพจริงของผู้สูงอายุหลังเข้าร่วมกิจกรรม 

14.3 รายงานสรุปผลกิจกรรม/โครงการ 

 

                   ผู้เสนอโครงการ                                  ผู้เห็นชอบโครงการ  
      
          ( นายเกียรติชัย  แสงรัตน์ )                                           ( นางสาวณัฐธยาน์  ทิพยราชชัยพร )                    
                   ครกูศน.ต าบล                                                                                                                         ครูผู้ช่วย 
 

    ผู้อนุมัติโครงการ 
 

          (นางลัทธพรรณ  ตุงชีพ)  
                  ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาแห้ว 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาแห้ว 

(จ าแนกตามโครงการรวม) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

กศน.-กผ.-02 กศน.-กผ.-02 กศน.-กผ.-02 

1.หน่วยงาน         ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาแห้ว 

 
2.สอดคล้อง  ยุทธศาสตร์ : ข้อที่ 2.3 3.6  
                  ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW : 2.2 และ 5 
                  วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : T, A ,I ,L 
 

3. ชื่องาน/โครงการ โครงการบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล/สร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับต าบล 

                        (ขยายผลการอบรมหลักสูตรการค้าออนไลน์) 
 

 7.เป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเปูาหมาย จ านวน หน่วย 

2) ประชาชนทั่วไป 
 

150 คน 
 

รวมทั้งสิ้น 150 คน 

 

 

4. วัตถุประสงค์ :เพ่ือ 
1. เพ่ือพัฒนากลุ่มเปูาหมายให้เกิดความรู้
เกี่ยวกับการท าธุรกิจและการค้าออนไลน์ 
และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล การใช้ Social 
Media และ Application ต่างๆ  ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
2.  เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ Bramd กศน. 
ยกระดับคุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์  
และประสานหา 

5. กิจกรรมหลัก 
1. พัฒนากลุ่มเปูาหมายให้เกิดความรูเ้กี่ยวกบัการท าธุรกิจ
และการค้าออนไลน์ และทกัษะเทคโนโลยีดจิิทัล การใช ้
Social Media และApplication ต่างๆ  ได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ 
2.  พัฒนาผลิตภณัฑ์ Bramd กศน. ยกระดบัคุณภาพของ
สินค้าและผลิตภัณฑ์  และประสานหาชอ่งทางในการ
จ าหน่ายสินค้าให้กว้างขวางย่ิงขึน้ 
3. ติดตามประเมนิผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
 

6. งบประมาณ  รายจ่ายอ่ืนจ านวน 42,000 บาท 
    งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

งบรายจ่ายอื่น - - 42,000  - 

รวมทั้งสิ้น - - 42,000 - 

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ช่ือ-สกุล น.ส.ณัฐธยาน์ ทิพยราชชัยพร 
โทรศัพท์   042- 897179 
โทรสาร    042- 897179 

 
 

 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
กศน.อ าเภอนาแห้ว 

8.ตัวชีวัดความส าเร็จ  
1.ตัวช้ีวัดผลผลติ  (Output) 
ร้อยละ  80  ของผู้เข้ารับการอบรมเกิด
ความรู้เกี่ยวกับการท าธุรกิจและการค้า
ออนไลน์ มีทักษะเทคโนโลยีดิจิทลั การใช้ 
Social Media และ Application ต่างๆ   
2.ตัวช้ีวัดผลลัพธ์  (Outcome) 
ผู้เข้ารับการอบรมมีการพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพของสินค้าและผลติภณัฑ์ มช่ีองทาง
ในการจ าหน่ายสินค้าให้กว้างขวางยิ่งข้ึนมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

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

 
1.ชื่อโครงการ    โครงการบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล/สร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับต าบล                     
                     (ขยายผลการอบรมหลักสูตรการค้าออนไลน์) 
 
2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และจุดเน้นการด าเนนิงาน ส านักงาน กศน.  
         ยุทธศาสตร์ที่ 2.ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  

ข้อ 2.3  พัฒนาและส่งเสริมประชาชนเพ่ือต่อยอดการผลิตและจ าหน่ายสินค้าและ     
ผลิตภัณฑ์ออนไลน์เร่งจัดตั้งศูนย์ให้ค าปรึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ Brand กศน. เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพ ของสินค้าและผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการที่ครบวงจร (การผลิต 
การตลาด การส่งออก และสร้างซ่องทาง จ าหน่าย) รวมทั้งส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิทัลในการเผยแพร่และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์พัฒนาและดัดเลือกสุดยอดสินค้า
และผลิตภัณฑ์ กศน. ในแต่ละจังหวัด พร้อมทั้งประสาน ความร่วมมือกับสถานีบริการน ้า
มันในการเป็นซ่องทางการจ าหน่ายสุดยอดสินค้าและผลิตภัณฑ์ กศน. ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 

                              ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ข้อ 3.6 พัฒนาศักยภาพคนด้านทักษะและความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) 
1)พัฒนาความรู้และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือพัฒนา  
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
2)ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือให้ประซาซนมีทักษะความเข้าใจ                 
และ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งสร้างรายได้
ให้กับตนเองได้ 

                               ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW :  
                     3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ : Good Activities 

3.1 พัฒนาการจัดการศึกษาออนไลน์ กศน. โดยให้มีการเรียนออนไลน์สายสามัญ การ      
เรียนออนไลน์เรื่องทักษะอาชีพ และการพัฒนาเว็บเพจการค้าออนไลน์ 
5. พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและกลุ่มเปูาหมาย :       
Good Innovation 
5.1 เร่งจัดตั้งศูนย์ให้ค าปรึกษา และพัฒนาผลิตภัณฑ์Brand กศน. เพ่ือยกระดับคุณภาพ  
ผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการการผลิต การส่งออก การตลาด และสร้างช่องทางการ
จ าหน่าย ตลอดจนส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการเผยแพร่และจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ 
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5.2 พัฒนาสินค้า และผลิตภัณฑ์ กศน. พร้อมทั้งให้มีการคัดเลือกสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่
เป็นสุดยอด กศน.ของแต่ละจังหวัด เพ่ือส่งไปจัดจ าหน่ายยังสถานีจ าหน่ายน้ ามัน ซึ่งจะ
เป็นการสร้างช่องทางจ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 

                              วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : T 
Tourism and Sports ยะระดับแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์และ
บริการด้านการท่องเที่ยว ส่งเสริมการตลาดและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยว อนุรักษ์ฟ้ืนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวย
ความสะดวกที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวลเสริมสร้างการท่องเที่ยวชุมชน การท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ ภูมิปัญญา การเกษตร และศิลปวัฒนธรรมไปสู่ การสร้างมูลค่าด้านการ
ท่องเที่ยวให้สามารถสร้างและกระจายรายได้แก่ประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนออกก าลัง
กาย เล่นกีฬา เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

3.  หลักการและเหตุผล  
   ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อให้เกิดการพัฒนาสังคมและคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนด้านนวัตกรรม การพัฒนาคน การให้บริการต่างๆ ของภาครัฐ รวมถึงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
การศึกษาสร้างสารสนเทศและองค์ความรู้ต่างๆ ให้เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของ 4 กระทรวงหลัก คือ 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวง
สาธารณสุข 
   ส านักงาน กศน. ในฐานะเป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน การจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งเป็นภาพรวมของการศึกษาตลอดชีวิต จึงเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ให้ด าเนินงานในด้านของการสร้างเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชน เพ่ือสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งของชุมชน ใน
การรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสังคมดิจิทัล 
   ในการนี้ เพ่ือเป็นการส่งเสริมและด าเนินงานในเรื่องการสร้างเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชน 
และสร้างความพร้อมของชุมชน ให้บรรลุตามนโยบาย และวัตถุประสงค์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอเชียงคาน จึงได้จัดโครงการบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล/สร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับ
ต าบล (ขยายผลการอบรมหลักสูตรการค้าออนไลน์) 
            เพ่ือพัฒนากลุ่มเปูาหมาย เกิดความรู้และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล การใช้ Social Media 
และ Application ต่างๆ  ส าหรับชุมชนให้กับประชาชนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
4. วัตถุประสงค์ 
   1. เพ่ือพัฒนากลุ่มเปูาหมายให้เกิดความรู้เกี่ยวกับการท าธุรกิจและการค้าออนไลน์ และ
ทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล การใช้ Social Media และ Application ต่างๆ  ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
                                2.  เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ Brand กศน. ยกระดับคุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์  และ
ประสานหาช่องทางในการจ าหน่ายสินค้าให้กว้างขวางยิ่งขึ้น  
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5.  เป้าหมาย 
  เชิงปริมาณ 
      ประชาชนในพื้นท่ีอ าเภอนาแห้วทั้ง  5  ต าบล  จ านวน    150  คน        
         เชิงคุณภาพ 
   ผู้เข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนากลุ่มเปูาหมายให้เกิดความรู้เกี่ยวกับการท าธุรกิจและการค้าออนไลน์ 
และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล การใช้ Social Media และ Application ต่างๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ brand กศน. ยกระดับคุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์  รวมทั้งประสานหาช่องทางในการจ าหน่าย
สินค้าให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 
6.วิธีการด าเนินงาน 
 
กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่ม 

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

(คน) 
พื้นที่

ด าเนินการ 
ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ
(บาท) 

1.ประชุม 
รับนโยบาย/
จัดท าโครงการ 

เพ่ือสร้างความ
เข้าใจนโยบายไปใน
ทิศทางเดียวกัน  

บุคลากร 
 

22 คน 
 
 

กศน. 
อ าเภอ 
นาแห้ว  

พฤศจิกายน 
2562 

- 

2. ด าเนินการ
ตามโครงการ 
 

1. เพ่ือพัฒนา
กลุ่มเปูาหมายให้
เกิดความรู้เกี่ยวกับ
การท าธุรกิจและ
การค้าออนไลน์ 
และทักษะ
เทคโนโลยีดิจิทัล 
การใช้ Social 
Media และ 
Application ต่างๆ  
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2.  เพ่ือพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ Brand 
กศน. ยกระดับ
คุณภาพของสินค้า
และผลิตภัณฑ์  
และประสานหา

ประชาชน
ในพ้ืนที่
อ าเภอนา
แห้วทั้ง  
5  ต าบล  
 
 

150 คน 
(จ านวน  
2 รุ่น) 

กศน. 
อ าเภอ 
นาแห้ว 

รุ่นที่ 1 
25-26  
ก.พ.63 

 
รุ่นที่ 1 
27-28  
ก.พ.63 

 
 

 

 
รวมทั้งสิ้น 
42,000-        

(สี่หมื่นสองพัน
บาทถ้วน-) 
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ช่องทางในการ
จ าหน่ายสินค้าให้
กว้างขวางยิ่งขึ้น 

3.ประเมินผล
และรายงานผล
การด าเนินงาน
โครงการ 

ติดตามผลการ 
ด าเนินงานของ
โครงการ 
 

ผู้เข้ารับ
การอบรม 

150 คน กศน. 
อ าเภอนา

แห้ว 

กุมภาพันธ์ 
2563 

- 

 
7. งบประมาณ                                                                                                                              
  ใช้งบประมาณ แผนงาน : บูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล    โครงการ พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล           
ประเภทงบรายจ่ายอ่ืน ค่าใช้จ่ายในการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชน รหัสงบประมาณ 2000224044700027          
แหล่งของเงิน 6211500  รวมเป็นเงิน  42,000  บาท  (สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน-) รายละเอียดการจ่าย  ดังนี้ 
1. ค่าอาหารกลางวัน   150  คน ๆ ละ x 75  บาท  x  2  มื้อ      จ านวนเงิน   22,500    บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  150 คน ๆ ละ x  25  บาท  x  4  มื้อ           จ านวนเงนิ   15,000    บาท 
3. ค่าวัสดุจัดกิจกรรม                                                                    จ านวนเงนิ   10,080    บาท 
                  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น      4,500  บาท 
                                (สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน-) 
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. พัฒนากลุ่มเปูาหมายให้เกิดความรู้
เกี่ยวกับการท าธุรกิจและการค้าออนไลน์ 
และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล การใช้ Social 
Media และ Application ต่างๆ  ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
2.  พัฒนาผลิตภัณฑ์ Bramd กศน. 
ยกระดับคุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์  
และประสานหาช่องทางในการจ าหน่าย
สินค้าให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 
3. ติดตามประเมินผลและรายงานผลการ
ด าเนินงาน 
 

- 
 

- 42,000   - 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
นางสาวณัฐธยาน์  ทิพยราชชัยพร  ครูผู้ช่วย 

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 
12.  ผลลัพธ์ (Outcome) 
  ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้เกี่ยวกับการท าธุรกิจและการค้าออนไลน์ มีทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล 
การใช้ 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  มีรายได้เพ่ิมขึ้น 

14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 1. แบบประเมินความพึงพอใจ 
 2. แบบติดตามผลผู้เข้าอบรม 
  
 
                   ผู้เสนอโครงการ                                  ผู้เห็นชอบโครงการ  
      
     ( นางสาวณัฐธยาน์  ทิพยราชชัยพร )     ( นางสาวณัฐธยาน์  ทิพยราชชัยพร )                    
                           ครูผู้ช่วย                                                                                                                         ครูผู้ช่วย 
 

    ผู้อนุมัติโครงการ 
 

          (นางลัทธพรรณ  ตุงชีพ)  
                   ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาแห้ว 
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 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาแห้ว 

(จ าแนกตามโครงการรวม) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1.หน่วยงาน    ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาแห้ว 

 2.สอดคล้อง   ยุทธศาสตร์ : ข้อที่ 1.1 ,2.3 ,3.4 และ 3.6  
                  ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW : 3.3, 4.1 ,4.2 และ 5.2  
                  วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : T, A ,L 
 

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

ประเภทกลุ่มเปูาหมาย จ านวน หน่วย 

2) ประชาชนทั่วไป 
 

40 คน 
 

รวมทั้งสิ้น 40 คน 

 

 

4. วัตถุประสงค์ : เพ่ือ 

เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ดา้น
เกษตรกรรมที่เหมาะกับบริบทของพื้นที่และความ
ต้องการของชุมชนรวมทั้งการเพิ่มมูลค่าสินค้าทาง
การเกษตรและสรา้งช่องทางการจ าหน่ายสินคา้ผ่าน
ช่องทางต่างๆ โดยตระหนักถึงคุณภาพของผลผลิต
ความปลอดภัยต่อระบบนิเวศน์ ชุมชน และผู้บริโภค 

 
 

5. กิจกรรมหลัก 
1)ส่งเสริมใหค้รูมีทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใน
การจัดกระบวนการเรียนรู้ด้าน
เกษตรกรรมที่เหมาะกับบริบทของพื้นที่
และความต้องการของชุมชน 
2) จัดให้ประชาชนไดร้ับการอบรมตาม
หลักสตูร Smart ONIE เพื่อสร้าง 
Smart Farmer 
 

6. งบประมาณ งบรายจ่ายอ่ืน จ านวน   13,170  บาท 

 
งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

งบรายจ่ายอื่น - - 13,170   - 

รวมทั้งสิ้น - - 13,170   - 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
-ช่ือ-สกุล  นายศรีวิชัย  ตลับนาค 
โทรศัพท์   042- 897179 
โทรสาร   042- 897179 
 
 
 

 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
กศน.อ าเภอนาแห้ว 

8.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
1.จ านวนประชาชนได้รับการอบรมตาม
หลักสูตร Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart 
Farmer 
2. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเปูาหมายที่ผ่าน
การอบรมตามหลกัสูตร Smart ONIE เพื่อสร้าง 
Smart Farmerมีความรู้ และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
3. ร้อยละของครู กศน. ที่สามารถจัด
กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร Smart ONIE 
เพื่อสร้าง Smart Farmerได้อย่างสอดคล้องกับ
บริบทของผู้เรียน 

4.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 

 

กศน.-กผ-02 

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

 
1.ชื่อโครงการ     โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer  

 

2. สอดคล้องนโยบายและจุดเน้นการด าเนินงานส านักงาน กศน.ประจ าปีงบประมาณ 2563 

   ยุทธศาสตร์ :  
ข้อที่ 1.1 พัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ เกี่ยวกับน้อม       
น่าและเผยแพร่ศาสตร์พระราซา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทาง
พระราชด าริต่าง ๆ 
ข้อที่ 2.3 พัฒนาและส่งเสริมประชาชนเพื่อต่อยอดการผลิตและจ าหน่ายสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ออนไลน์ 
ข้อที่ 3.4 เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ประสาน ส่งเสริมความร่วมมือภาคี
เครือข่าย ในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ให้กับ ประซาซนอย่างมีคุณภาพ  
ข้อที่ 3.6 พัฒนาศักยภาพคนด้านทักษะและความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
(Digital Literacy) 

                               ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW : 
ข้อที่ 3.3  เร่งปรับหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพ กศน. ให้เป็นอาชีพในพ้ืนที่ปกติให้                
พัฒนาอาชีพที่เน้นการต่อยอดศักยภาพและบริบทตามบริบทของพ้ืนที่  

                     ข้อที่ 4.1 เร่งจัดท าท าเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละต าบล เพ่ือใช้ประโยชน์จากภูมิ   
ปัญญาท้องถิ่นในการสร้างการเรียนรู้จากองค์ความรู้ในตัวบุคคลให้เกิดการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญา สร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 
ข้อที่ 4.2 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การจัดการเรียนรู้ชุมชน 

                               วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : 
T- Tourism and Sports ยกระดับแหล่งท่องเที่ยว  โดยเสริมสร้างการท่องเที่ยวชุมชน  
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ภูมิปัญญา การเกษตร และศิลปวัฒนธรรมไปสู่การสร้าง
มูลค่าด้านการท่องเที่ยว เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  
A -Aqriculture ส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน และความทันสมัย โดยการน า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการยกระดับคุณภาพและผลผลิตทาการเกษตร  
L-Loei for All  ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างงาน    
สร้างอาชีพ สร้างรายได้  
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3.หลักการเหตุผล 
  ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกร โดยชี้น าเกษตรกรไทยต้องเป็น “Smart Farmer” คือ 

ต้องน าความรู้ หลักวิชาการ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เข้ามาช่วยในการท าเกษตรโดยต้องท าให้น้อยลง ได้ผลผลิตมาก

ขึ้น ใช้พื้นที่ให้น้อยลง ใช้น้ าให้น้อยลง ผลผลิตเพ่ิมขึ้น  รวมไปถึงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อต่อยอดการผลิตและ

จ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรออนไลน์ 

  ส านักงาน กศน. จึงได้จัดท าโครงการ Smart ONIE เพ่ือสร้าง Smart Farmer เพ่ือส่งเสริมการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมที่เหมาะกับบริบทของพ้ืนที่และ

ความต้องการของชุมชนรวมทั้งการเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตรและสร้างช่องทางการจ าหน่ายสินค้าผ่านช่องทาง

ต่างๆ โดยตระหนักถึงคุณภาพของผลผลิตความปลอดภัยต่อระบบนิเวศน์ ชุมชน และผู้บริโภค 

                     ทั้งนี้ศูนย์การศึกษาศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาแห้ว เป็นสถานศึกษาใน

สังกัด ส างาน กศน.จึงได้ตอบสนองต่อนโยบายดังกล่าว ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 

ตามโครงการ Smart ONIE เพ่ือสร้าง Smart Farmer จึงได้ด าเนินการโครงการนี้ขึ้น  

4.วัตถุประสงค์ 

                     1.เพ่ือส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้าน

เกษตรกรรมที่เหมาะกับบริบทของพ้ืนที่และความต้องการของชุมชน 

                     2.เพ่ือให้ความรู้การเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตรและสร้างช่องทางการจ าหน่ายสินค้าผ่าน

ช่องทางต่างๆ โดยตระหนักถึงคุณภาพของผลผลิตความปลอดภัยต่อระบบนิเวศน์ ชุมชน และผู้บริโภค 

5.กลุ่มเป้าหมาย 

           เชิงปริมาณ 
  -ประชาชนในพื้นท่ีอ าเภอนาแห้ว  จ านวน   40  คน  

          เชิงคุณภาพ 

   ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมที่

เหมาะกับบริบทของพ้ืนที่และความต้องการของชุมชนรวมทั้งการเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตรและสร้างช่อง

ทางการจ าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางต่างๆ  โดยตระหนักถึงคุณภาพของผลผลิตความปลอดภัยต่อระบบนิเวศน์ 

ชุมชน และผู้บริโภค 

6.วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเปูาหมาย 
เปูาหมาย 

( Output )
ย่อยๆ 

พ้ืนที่
ด าเนินการ 

ระยะเวลา 
งบ 

ประมาณ 

      จัดให้ประชาชน
ได้รับการอบรมตาม

1.เพ่ือส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

-กลุ่ม
ประชาชน

  40 คน 
 

อ าเภอ 
นาแห้ว 

เม.ย.-มิ.ย. 
2563 

13,170  
บาท 
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หลักสตูร Smart ONIE 
เพื่อสร้าง Smart 
Farmer 
 

และนวัตกรรมในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ด้าน
เกษตรกรรมที่เหมาะกับ
บริบทของพื้นที่และ
ความต้องการของชุมชน
2.เพ่ือให้ความรู้การเพ่ิม
มูลค่าสินค้าทาง
การเกษตรและสร้างช่อง
ทางการจ าหน่ายสินค้า
ผ่านช่องทางต่างๆ โดย
ตระหนักถึงคุณภาพของ
ผลผลิตความปลอดภัย 
ต่อระบบนิเวศน์ ชุมชน 
และผู้บริโภค 

ทั่วไปในเขต
พ้ืนที่อ าเภอ 
นาแห้ว 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
7.วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 
 ใช้งบประมาณแผนงาน : บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร โครงการ Smart ONIE เพ่ือ
สร้าง Smart Farmer งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายโครงการ Smart ONIE เพ่ือสร้าง Smart Farmer รหัส งบประมาณ  
2000217053700001  จ านวนเงินทั้งสิ้น  13,170  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 าเนินการตามโครงการ 
จัดให้ประชาชนได้รับการอบรมตาม
หลักสตูร Smart ONIE เพื่อสร้าง 
Smart Farmer 

- 
 

 13,170    

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  - นายศรีวิชัย  ตลับนาค    ครู กศน.ต าบล 

10. เครือข่าย/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  1. ผู้น าชุมชน  
  2.ส านักงานเกษตรอ าเภอนาแห้ว 
  3.ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนาแห้ว 
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11. โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
  1.โครงการพัฒนาสังคมและชุมชน 
  2.โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ 
ตามศาสตร์พระราชา  
12.  ผลลัพธ์  

  กลุ่มเปูาหมาย ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวั ตกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้าน

เกษตรกรรมที่เหมาะกับบริบทของพ้ืนที่และความต้องการของชุมชนรวมทั้งการเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตรและ

สร้างช่องทางการจ าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางต่างๆ โดยตระหนักถึงคุณภาพของผลผลิตความปลอดภัยต่อระบบ

นิเวศน์ ชุมชน และผู้บริโภค 

13. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

ตัวช้ีวัดผลผลิต 

  เชิงปริมาณ   
ร้อยละ 80 ผู้เข้าร่วมโครงการมีผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
เชิงคุณภาพ   
ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ ในระดับดี ขึ้นไป 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 

ร้อยละ 80 ของประชาชนกลุ่มเปูาหมายที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตร Smart ONIE เพ่ือสร้าง  
Smart Farmer  น าความรู้ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้   
14. การประเมินผลโครงการ 
  -  แบบประเมินความพึงพอใจโดยใช้แบบมาตรวัดประมาณค่า 
  -  แบบติดตามผู้จบหลักสูตร 
 

                   ผู้เสนอโครงการ                                  ผู้เห็นชอบโครงการ  
      
             ( นายศรีวิชัย  ตลบันาค  )     ( นางสาวณัฐธยาน์  ทิพยราชชัยพร )                    
                       ครูกศน.ต าบล                                                                                                                        ครูผู้ช่วย 
 

    ผู้อนุมัติโครงการ 
 

          (นางลัทธพรรณ  ตุงชีพ)  
                   ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาแห้ว 
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 งาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการ  ส านักงาน  กศน.จังหวัดเลย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
 

ที ่ ชื่องาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค ์ พันธกิจ 
(กิจกรรมหลัก) 

ตัวชี้วัด 

1 การจัดการ
ศึกษาส าหรับ
ผู้ไมรู่้หนังสือ 

จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มอัตราการรู้หนังสือ
ให้คนไทยสามารถอ่านออกเขียนได้ โดย
ใช้หลักสูตรการรู้หนังสือไทย พุทธศักราช 
2557 ของส านักงาน กศน. และสื่อที่
เหมาะสมกับสภาพและพื้นที่ของ
กลุ่มเปูาหมาย   

1) จัดการจัดการศึกษา
ส าหรับผู้ไม่รู้หนังสือ  
2) การตดิตามประเมินผล 
3) การสรุป รายงานผล
การด าเนินงาน 
 

1. จ านวนผู้เรียนเป็นไปตาม
เปูาหมายที่ก าหนดไว ้
2.ร้อยละของผูเ้รียนท่ีเข้ารับ
การศึกษา 
3.ร้อยละของผูเ้รียนที่จบ
หลักสตูร 
4. ความเหมาะสมของ
สถานท่ี/สื่อ/สิ่งอ านวยความ
สะดวก 
5.ร้อยละของผูเ้รียนที่
สามารถน าความรู้ไปใช้ใน
การศึกษาต่อหรือพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
6.ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับ 
ดี ขึ้นไป 
 

2 การจัดการ
ศึกษานอก
ระบบระดับ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. 
2551 
(ปรับปรุง พ.ศ. 
2559) 

1)สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบ
ตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐานโดยด าเนินการให้ผู้เรียนได้รับ
การสนับสนุนค่าจัดซื้อต าราเรียน  
ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
และค่าเล่าเรียนอย่างทั่วถึงและ
เพียงพอเพื่อเพิ่มโอกาสในการรับ
การศึกษาที่มีคุณภาพโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย 
2) จัดการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับ
กลุ่มเปูาหมายผู้ด้อย พลาด และขาด
โอกาสทางการศึกษา ทั้งระบบการ
ให้บริการ ระบบการเรียนการสอน 
ระบบการวัดและประเมินผลการเรียน 

1)การจัดการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ.2551  
(ปรับปรุง พ.ศ.2559) 
2) พัฒนากศน.ต าบล ให้
เป็น กศน.ต าบล 5 ดี   
พรีเมี่ยม 
3) จัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีนที่เป็นกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ทันสมัย 
4) การตดิตามประเมินผล 
5) การสรุป รายงานผล
การด าเนินงาน 
 

1. จ านวนผู้เรียนเป็นไปตาม
เปูาหมายที่ก าหนดไว ้
2.ร้อยละของผูเ้รียนที่เข้ารับ
การศึกษา 
3.ร้อยละของผูเ้รียนที่จบ
หลักสตูร 
4. ความเหมาะสมของ
สถานท่ี/สื่อ/สิ่งอ านวยความ
สะดวก 
5.ร้อยละของผูเ้รียนที่
สามารถน าความรู้ไปใช้ใน
การศึกษาต่อหรือพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
6.ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับ 
ดี ขึ้นไป 

กศน.-กผ.-02 กศน.-กผ.-02 กศน.-กผ.-02 กศน.-กผ.-02 
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ผ่านการเรียนแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง 
การพบกลุ่ม และการเรียนแบบช้ันเรียน  
3) จัดให้มีการประเมินเพื่อเทียบระดบั
การศึกษา และการเทียบโอนความรูแ้ละ
ประสบการณ์ที่มีความโปร่งใส ยตุิธรรม 
ตรวจสอบได้ มีมาตรฐานตามที่ก าหนด 
และสามารถตอบสนองความต้องการของ
กลุ่มเปูาหมายได้อย่างมปีระสิทธภิาพ 
4) ส่งเสริมให้ผู้เรียนต้องเรียนรู้และ
ปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เพื่อด าเนินกิจกรรมเสริมสร้างความ
สามัคคี ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์อย่าง
ต่อเนื่อง และส่งเสริมการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เช่น 
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุว
กาชาด กิจกรรมจิตอาสา การจัดตั้ง
ชมรม/ชุมนุม และเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
น ากิจกรรมการบ าเพ็ญประโยชน์อ่ืนๆ
นอกหลักสูตร มาใช้เพิ่มช่ัวโมงกิจกรรม
ให้ผู้เรียนจบตามหลักสูตรได้ 
 

 

3 การจัดการ
เทียบระดับ
การศึกษา 

1)สนับสนุนการจัดการศึกษานอก
ระบบตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐานโดยด าเนินการให้ผู้เรียน
ได้รับการสนับสนุนค่าจัดซื้อต ารา
เรียน ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน และค่าเล่าเรียนอย่างทั่วถึง
และเพียงพอเพื่อเพิ่มโอกาสในการ
รับการศึกษาที่มีคุณภาพโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย 
2) จัดให้มีการประเมินเพื่อเทียบ
ระดบัการศึกษา และการเทยีบโอน
ความรู้และประสบการณ์ที่มีความ
โปร่งใส ยุติธรรม ตรวจสอบได้ มี
มาตรฐานตามที่ก าหนด และสามารถ
ตอบสนองความต้องการของ

1) จัดการจัดการเทียบ
ระดับการศึกษา 
2) การติดตามประเมินผล 
3) การสรุป รายงานผลการ
ด าเนินงาน 
 

1. จ านวนผู้เรียนเป็นไปตาม
เปูาหมายที่ก าหนดไว ้
2. ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้า
รับการศึกษา 
3. ร้อยละของผู้เรียนท่ีจบ
หลักสตูร 
4. ความเหมาะสมของ
สถานท่ี/สื่อ/สิ่งอ านวยความ
สะดวก 
5. ร้อยละของผู้เรียนท่ี
สามารถน าความรู้ไปใช้ใน
การศึกษาต่อหรือพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
6. ความพึงพอใจท่ีอยู่ใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 



 

 

 

กลุ่มเปูาหมายได้อย่างมปีระสิทธภิาพ  
4 การจัดการ

ศึกษาเพื่อ
พัฒนาเพื่อ
พัฒนาทักษะ
ชีวิต 

จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
ให้กับทุกกลุ่มเปูาหมาย โดยจัด
กิจกรรมการศึกษาในรูปแบบต่างๆ 
อาทิ ค่ายพัฒนาทักษะชีวิต  การ
จัดตั้งชมรม/ชุมนุม การส่งเสริม
ความสามารถพิเศษต่างๆ ที่มุ่งเน้น
ให้ทุกกลุ่มเปูาหมายมีความรู้
ความสามารถในการบริหารจัดการ
ชีวิตของตนเองให้อยู่ในสังคมได้อย่าง
มีความสุข มีคุณธรรมจริยธรรม 
รวมทั้งสามารถใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และ
ชุมชน 

1)  การจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาทักษะชีวิต 
2)  การติดตามประเมินผล 
3) การสรุป รายงานผลการ
ด าเนินงาน 
 

1. จ านวนผู้เรียนเป็นไปตาม
เปูาหมายที่ก าหนดไว ้
2. ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้า
รับการศึกษา 
3. ร้อยละของผู้เรียนท่ีจบ
หลักสตูร 
4. ความเหมาะสมของ
สถานท่ี/สื่อ/สิ่งอ านวยความ
สะดวก 
5. ร้อยละของผู้เรียนท่ี
สามารถน าความรู้ไปใช้หรือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
6. ความพึงพอใจที่อยู่ใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 
 

5 การจัดการ
ศึกษาเพื่อ
พัฒนาสังคม
และชุมชน 

1)  จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและ
ชุมชน โดยใช้หลักสูตรและการจัด
กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการใน
รูปแบบของการฝึกอบรม  การเรียน
ทางไกล การประชุม สัมมนา การจัด
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การจัด
กิจกรรมจิตอาสา การสร้างชุมชนนัก
ปฏิบัติ และรูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสม
กับกลุ่มเปูาหมาย และบริบทของ
ชุมชนแต่ละพื้นที่ โดยเน้นการด าเนิน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง การสร้างจิตส านึกความเป็น
ประชาธิปไตย ความเป็นพลเมืองดี 
การบ าเพ็ญประโยชน์ การอนุรักษ์
พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
2) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้าง
จิตส านึกและวินัยในชุมชน เช่น การ
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใน
ชุมชน การเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน 
การจัดกิจกรรมจิตอาสาศูนย์เรียนรู้

1)  การจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาสังคมและ
ชุมชน 
2) จัดกิจกรรมเพื่อ
เรียนรูเ้รื่องการจดัการ
ขยะมูลฝอยภาค
ครัวเรือน 
3) จัดกิจกรรมพัฒนา
ชุมชนต้นแบบหมู่บ้าน
ไทยนิยมยั่งยืน 
4) การตดิตาม
ประเมินผล 
5) การสรุป รายงานผล
การด าเนินงาน 
 

1. จ านวนผู้เรียนเป็นไปตาม
เปูาหมายที่ก าหนดไว ้
2. ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้ารับ
การศึกษา 
3. ร้อยละของผู้เรียนท่ีจบ
หลักสตูร 
4. ความเหมาะสมของ
สถานท่ี/สื่อ/สิ่งอ านวยความ
สะดวก 
5.ร้อยละของผูเ้รียนที่
สามารถน าความรู้ไปใช้หรือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
6.ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับ 
ดี ขึ้นไป 
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หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และเกษตรทฤษฎีใหม่ประจ าต าบล 
3) พัฒนาชุมชนต้นแบบตาม
โครงการไทยนิยม ยั่งยืนทุกระดับ 
(จังหวัด อ าเภอ ต าบล)เพื่อพัฒนา
ยกระดับชุมชนต้นแบบสู่ความยั่งยนื 
 

6 การจัดการ
ศึกษาการ
เรียนรูต้าม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

 จัดการศึกษาการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้
หลักสูตรและการจัดกระบวนการ
เรียนรู้แบบบูรณาการในรูปแบบของ
การฝึกอบรม  การเรียนทางไกล การ
ประชุม สัมมนา การจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  การจัดกิจกรรมจิต
อาสา การสร้างชุมชนนักปฏิบัติ และ
รูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสมกับ
กลุ่มเปูาหมาย และบริบทของชุมชน
แต่ละพื้นที่ โดยเน้นการด าเนินตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
การสร้างจิตส านึกความเป็น
ประชาธิปไตย ความเป็นพลเมืองดี 
การบ าเพ็ญประโยชน์ การอนุรักษ์
พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1) การจัดการศึกษาการ
เรียนรูต้ามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
2) การตดิตาม
ประเมินผล 
3) การสรุป รายงานผล
การด าเนินงาน 
 

1. จ านวนผู้เรียนเป็นไปตาม
เปูาหมายที่ก าหนดไว ้
2.ร้อยละของผูเ้รียนที่เข้ารับ
การศึกษา 
3.ร้อยละของผูเ้รียนที่จบ
หลักสตูร 
4. ความเหมาะสมของ
สถานท่ี/สื่อ/สิ่งอ านวยความ
สะดวก 
5.ร้อยละของผูเ้รียนที่
สามารถน าความรู้ไปใช้หรือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
6.ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับ 
ดี ขึ้นไป 

7 การศึกษาตาม
อัธยาศัย 

1) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาแหล่งการ
เรียนรู้ในระดับต าบล เพื่อการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ และจัดกิจกรรม
เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ในชุมชนได้
อย่างทั่วถึง 
2) ก าหนดให้การอ่านเป็นวาระ
จังหวัด 
3) จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อ
ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านเพิ่ม ขยาย
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชิงรุกใน
ชุมชน และพัฒนาความสามารถใน
การอ่านและศักยภาพการเรียนรู้ของ
ประชาชนทุกกลุ่มเปูาหมาย 
4) ส่งเสริมให้มีการสร้างบรรยากาศ 

1) พัฒนาแหล่งเรยีนรู้ 
กศน.ต าบล และร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายเพื่อ
เสรมิสร้างวัฒนธรรม
ส่งเสริมการอ่าน 
2) กิจกรรมส่งเสรมิการ
อ่าน 
  - จัดกิจกรรมส่งเสริม
การอ่านในห้องสมุดและ
พัฒนาห้องสมุด
ประชาชน 
- จัดมุดเด็กปฐมวัยใน
ห้องสมุด 
- จัดกิจกรรมครอบครัว

1. จ านวนผู้รับบริการเป็นไป
ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว ้
2. ความเหมาะสมของ
สถานท่ี/สื่อ/สิ่งอ านวยความ
สะดวก 
3.ร้อยละของผูร้ับบริการที่
สามารถน าความรู้ไปใช้หรือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
4.ความพึงพอใจท่ีอยู่ใน
ระดับ ดีขึ้นไป 
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และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการอ่านให้
เกิดขึ้นในสังคมไทยโดยสนับสนุนการ
พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น
อย่างกว้างขวางและทั่วถึง เช่น 
พัฒนาห้องสมุดประชาชนทุกแห่งให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน 
การใช้ระบบเช่ือมโยงแหล่งเรียนรู้
และการพัฒนาระบบหนังสือผ่าน QR 
Code ส่งเสริมและสนับสนุน
อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน การสร้าง
เครือข่ายส่งเสริมการอ่าน จัดหน่วย
บริการเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์เพื่อ
ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ที่
หลากหลายออกให้บริการประชาชน
ในพื้นที่ต่างๆ อย่างทั่วถึง สม่ าเสมอ 
รวมทั้งเสริมสร้างความพร้อมในด้าน
สื่ออุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการอ่าน 
และการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการ
อ่านอย่างหลากหลาย 
5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีเครือข่าย
ร่วมจัดสนับสนุนการอ่าน เช่น ใน
โรงงาน สถานประกอบการ 
โรงพยาบาล ฯลฯ 

รักการอ่าน 
- ห้องสมุดชาวตลาด 
  - รถโมบายเคลื่อนที่ 
  - ใช้ระบบเช่ือมโยง
แหล่งเรียนรู้และจัดท าสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์
  - บ้านหนังสือชุมชน 
  - อาสาสมัครส่งเสริม
การอ่าน 
 

8 งานพัฒนา
บุคลากร 

1) พัฒนาบุคลากรทุกระดับทุก
ประเภทให้มีสมรรถนะสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งก่อนและระหว่างการ
ด ารงต าแหน่งเพื่อให้มีเจตคติที่ดีใน
การปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงาน
และบริหารจัดการการด าเนินงานของ
หน่วยงานและสถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพรวมทั้งส่งเสริมให้
บุคลากรในสังกัดพัฒนาตนเองเพื่อ
เลื่อนต าแหน่งหรือเลื่อนวิทยฐานะ
โดยเน้นการประเมินวิทยฐานะเชิง
ประจักษ์ 
2) พัฒนาหัวหน้า กศน.ต าบลให้มี
สมรรถนะสูงขึ้นในการบรหิารจัดการ 
กศน.ต าบล และการปฏิบัติงานตาม

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

1.จ านวนบุคลากรของ
หน่วยงานและสถานศึกษา
ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่ม
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
2.ความเหมาะสมของ
หลักสตูรการพัฒนา 
3. ร้อยละของบุคลากรที่
สามารถน าความรู้ไปใช้หรือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
4.ความพึงพอใจท่ีอยู่ใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 
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บทบาทภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยเน้นการเป็นนักจัดการความรู้และ
ผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 
3) พัฒนาครูกศน. และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ให้สามารถจัดรูปแบบการเรียนรู้ได้
อย่างมีคุณภาพโดยส่งเสริมให้มี
ความรู้ความสามารถในการจัดท า
แผนการสอน การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผล และ
การวิจัยเบื้องต้น 
4) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการ กศน.ต าบล เพื่อการ
มีส่วนร่วมในการบริหารการ
ด าเนินงานตามบทบาทภารกิจของ 
กศน.ต าบล อย่างมีประสิทธิภาพ 
5) พัฒนาศักยภาพบุคลากร ที่
รับผิดชอบการบริการการศึกษาและ
การเรียนรู้ ให้มีความรู้ ความสามารถ
และมีความเป็นมืออาชีพในการ
จัดบริการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตของประชาชน 
6) เสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่าง
บุคลากร รวมทั้งภาคีเครือข่ายทั้งใน
และต่างประเทศในทุกระดับเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างานร่วมกัน 
โดยจัดให้มีกิจกรรมการพัฒนา
สมรรถนะ และเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร และ
ภาคีเครือข่ายในรูปแบบที่หลากหลาย
อย่างต่อเนื่อง 

9 งานประกัน
คุณภาพ
ภายใน
สถานศึกษา 

พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน เพื่อพร้อม

รับการประเมินคุณภาพภายนอก โดย

พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความ

เข้าใจ ตระหนักถึงความส าคัญของ

1) พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษาให้ได้
มาตรฐาน  
2) อบรมพัฒนางานระบบ
ประกันคณุภาพ

1.ร้อยละของสถานศึกษาใน
สังกัดที่มีระบบประกันคุณภาพ
ภายในและมีการจัดท ารายงาน
การประเมินตนเอง 
2.ความพึงพอใจท่ีอยู่ใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 



 

 

 

ระบบการประกันคุณภาพ และ

สามารถด าเนินการประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษาได้อย่าง

ต่อเนื่องโดยใช้การประเมินภายใน

ด้วยตนเอง และจัดให้มีระบบ

สถานศึกษาพี่เลี้ยงเข้าไปสนับสนุน

อย่างใกล้ชิด ส าหรับสถานศึกษาที่ยัง

ไม่ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพ

ภายนอก ให้พัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษาให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน

ที่ก าหนด 

สถานศึกษากับบุคลากร 
3) พัฒนาบุคลากร 
 

 

10 งานนิเทศ 
ก ากับ ติดตาม 

1) สร้างกลไกการก ากับ นิเทศ 
ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการ
ด าเนินงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยให้เช่ือมโยงกับ
หน่วยงาน สถานศึกษา และภาคี
เครือข่ายทั้งระบบ  
2) ให้หน่วยงานและสถานศึกษาที่
เกี่ยวข้องทุกระดับ พัฒนาระบบกลไก
การก ากับ ติดตามและรายงานผลการ
น านโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สามารถ
ตอบสนองการด าเนินงานตาม
นโยบายในแต่ละเรื่องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3)ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และสื่อ
อื่นๆ ที่เหมาะสม เพื่อการก ากับ 
นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และ
รายงานผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
4)พัฒนากลไกการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน 
สถานศึกษา เพื่อการรายงานผลตาม
ตัวช้ีวัดในค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของส านักงาน กศน.
ให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

1. ด าเนินการนิเทศ 
ติดตาม ประเมิน และ
รายงานผลอย่างเป็น
ระบบ 
2. อบรมพัฒนาระบบงาน
การนิเทศ ติดตาม
ประเมิน และรายงานผล 
3. พัฒนาบุคลากร 
 

1.ร้อยละของหน่วยงานและ
สถานศึกษา กศน. ที่สามารถ
ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ตามบทบาทภารกิจที่
รับผิดชอบได้ส าเร็จตาม
เปูาหมายที่ก าหนดไว้อย่าง
โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า/ตาม
แผนที่ก าหนดไว้ 
2.ความพึงพอใจท่ีอยู่ใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 
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เป็นไปตามเกณฑ์ วิธีการ และ
ระยะเวลาที่ก าหนด 
5) ให้มีการเช่ือมโยงระบบการนิเทศ
ในทุกระดับ ทั้งหน่วยงานภายในและ
ภายนอกองค์กร ตั้งแต่ จังหวัด 
อ าเภอ และต าบล เพื่อความเป็น
เอกภาพในการใช้ข้อมูล และการ
พัฒนางานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

11 การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ 

1) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการงบประมาณ โดยพัฒนาระบบ
การก ากับ ควบคุม และเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นตาม
เปูาหมายที่ก าหนดไว้ 
2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความ
ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และ
เช่ือมโยงกันทั่วประเทศอย่างเป็น
ระบบเพื่อให้หน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดสามารถน าไปใช้
เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหาร 
การวางแผน การปฏิบัติงาน การ
ติดตามประเมินผล และการน าผลมา
พัฒนาการด าเนินงานอย่างตอ่เนื่อง 
ตามวงจรคณุภาพเดมมิ่ง (PDCA) 
รวมทั้งจัดบริการการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลรวมของ
นักศึกษา กศน.ให้มีความครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันสมัย และเช่ือมโยงกันทั่ว
ประเทศ สามารถสืบค้นและสอบทาน
ได้ทันความต้องการเพื่อประโยชน์ใน
การจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนและ
การบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

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

1.จ านวนระบบฐานข้อมลู

ด้านการศึกษาของ

ประชาชนจังหวัดเลยที่ได้รับ

การพัฒนาให้ทันสมัยและ

เป็นปัจจุบัน 

2.ฐานข้อมูลด้านการบริหาร
ของส านักงาน กศน.จังหวัด
เลยที่ได้รับการพัฒนาให้
ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 
3.ความพึงพอใจท่ีอยู่ใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 
 

12 ศูนย์ฝึกอาชีพ
ชุมชน 

1) จัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานท า
อย่างยั่งยืน โดยให้ความส าคัญกับการจัด
การศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานท า และ

1) จัดกิจกรรมศูนย์
ฝึกอาชีพชุมชน  
2) ปรับหลักสตูรการ

1. จ านวนผู้เรียนเป็นไป
ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว ้
2.ร้อยละของผูเ้รียนที่เข้า
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อาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน
และศักยภาพของแต่ละพื้นที่  
2) ปรับหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพ 
กศน. ให้เป็นอาชีพที่รองรับอุตสาหกรรม
อนาคต 
 

 

 

 

จัดการศึกษาอาชีพ 
3) การตดิตาม
ประเมินผล 
4) การสรุป รายงาน
ผลการด าเนินงาน 
 

รับการศึกษา 
3.ร้อยละของผูเ้รียนที่จบ
หลักสตูร 
4. ความเหมาะสมของ
สถานท่ี/สื่อ/สิ่งอ านวย
ความสะดวก 
5.ร้อยละของผูเ้รียนที่
สามารถน าความรู้ไปใช้หรือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
6.ความพึงพอใจท่ีอยู่ใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 

13 โครงการ
ภาษาอังกฤษ
เพื่อการ
สื่อสารด้าน
อาชีพ 

1)จัดให้ประชาชนได้รับการอบรม
ตามหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารด้านอาชีพ (ระยะสั้น)ส าหรบั
ประชาชนในศูนย์อาเซียนศึกษา 
กศน. 
2) ให้ประชาชนกลุ่มเปูาหมายที่ผ่าน
การอบรมตามหลักสูตรภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ (ระยะสั้น) 
มีความรู้ในการสื่อสารษาอังกฤษ และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิตได้ 
 

1) จัดให้ประชาชนไดร้ับ
การอบรมตามหลักสตูร
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารด้านอาชีพ (ระยะ
สั้น) 
 

1.จ านวนประชาชนไดร้ับ
การอบรมตามหลักสตูร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ด้านอาชีพ (ระยะสั้น)
ส าหรับประชาชนในศูนย์
อาเซียนศึกษา กศน. 
2. ร้อยละของประชาชน

กลุ่มเปูาหมายที่ผ่านการ

อบรมตามหลักสูตร

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ด้านอาชีพ (ระยะสั้น) มี

ความรู้ในการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษ และสามารถ

น าไปประยุกต์ใช้ในการ

ด าเนินชีวิตได้ 

3. ความพึงพอใจท่ีอยู่ใน

ระดับ ดี ขึ้นไป 

 

 

14 โครงการ
พัฒนาทักษะ
ครู กศน.
ต้นแบบการ
สอน

พัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ

การใช้ภาษาอังกฤษของครูและ

บุคลากร และขยายผล 

ไปยังการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

พัฒนาความรู้
ความสามารถ ทักษะการ
ใช้ภาษาอังกฤษของครูและ
บุคลากร 
 

1.ร้อยละของครู กศน. ที่
สามารถจัดกระบวนการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารได้อย่างสอดคล้องกับ
บริบทของผู้เรียน 
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ภาษาอังกฤษ
เพื่อการ
สื่อสาร 

ของประชาชนในรูปแบบต่างๆ  อย่าง

เป็นรูปธรรม เช่น หลักสตูร

ภาษาอังกฤษการจัดหลักสูตรภาษา

เพื่ออาชีพ 

3.ความพึงพอใจท่ีอยู่ใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 

15 โครงการส่งเสริม 
สนับสนุนการจัด
การศึกษานอก
ระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัยส าหรับ
คนพิการ 

1) สนับสนุนการจัดการศึกษานอก
ระบบตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐานโดยด าเนินการให้ผู้เรียน
ได้รับการสนับสนุนค่าจัดซื้อต ารา
เรียน ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน และค่าเล่าเรียนอย่างทั่วถึง
และเพียงพอเพื่อเพิ่มโอกาสในการ
รับการศึกษาที่มีคุณภาพโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย 
2) จัดการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับ
กลุ่มเปูาหมายผู้พิการ ทั้งระบบการ
ให้บริการ ระบบการเรียนการสอน 
ระบบการวัดและประเมินผลการ
เรียน ผ่านการเรียนแบบเรียนรู้ด้วย
ตนเอง การพบกลุ่ม และการเรียน
แบบช้ันเรียน  

1)จัดการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 
2) พัฒนาครูผู้สอนคนพิการ 
3) จัดการจัดการศึกษาส าหรับ
คนพิการ 
4) การตดิตามประเมินผล 
5) การสรุป รายงานผลการ
ด าเนินงาน 
 

1. จ านวนผู้เรียน
เป็นไปตามเปูาหมาย
ที่ก าหนดไว ้
2.ร้อยละของผูเ้รียนที่
เข้ารับการศึกษา 
3.ร้อยละของผูเ้รียนที่
จบหลักสตูร 
4. ความเหมาะสม
ของสถานท่ี/สื่อ/สิ่ง
อ านวยความสะดวก 
5.ร้อยละของผูเ้รียนที่
สามารถน าความรู้ไป
ใช้ในการศึกษาต่อ
หรือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
6.ความพึงพอใจท่ีอยู่
ในระดับ ดี ขึ้นไป 

16 โครงการความ
ร่วมมือการผลติ
ผู้ดูแลผูสู้งอายุ 
ระหว่าง
กระทรวงศึกษาธิ
การและ 
กระทรวง
สาธารณสุข 

1) ส่งเสริมการจัดกจิกรรมให้กับ
ประชาชนเพื่อสร้างตระหนักถึง
การเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ (AgeingSociety) มีความ
เข้าใจในพัฒนาการของช่วงวัย 
รวมทั้งเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการ
ดูแลรับผิดชอบผูสู้งอายุใน
ครอบครัวและชุมชน 
2) พัฒนาการจดับริการการศึกษา
และการเรียนรู้ส าหรับประชาชนใน
การเตรยีมความพร้อมเข้าสู่วัย
สูงอายุท่ีเหมาะสมและมีคณุภาพ 
3) จัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตส าหรบัผูสู้งอายุ
ภายใต้แนวคิด “Active Aging”
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

1) จัดกิจกรรมเรียนรู้และมี
ส่วนร่วมในการดูแลรับผดิชอบ
ผู้สูงอายุในครอบครัวและ
ชุมชน 
2) ประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้กลุ่ม
ผู้สูงอาย ุ
 

1.จ านวนผู้ดูแล
ผู้สูงอาย ุ
2.ความเหมาะสมของ
หลักสตูรการพัฒนา 
3. ร้อยละผู้จบที่
สามารถน าความรู้ไป
ใช้หรือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
4.ความพึงพอใจท่ีอยู่
ในระดับ ดี ขึ้นไป 
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และพัฒนาทักษะชีวิต ให้สามารถ
ดูแลตนเองทั้งสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต และรู้จักใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลย ี

17 โครงการการจัด
และส่งเสรมิการ
จัดการศึกษา
ตลอดชีวิต เพื่อ
คงพัฒนาการ
ทางกาย จิตและ
สมองของ
ผู้สูงอาย ุ
 

1) ส่งเสริมการจัดกจิกรรมให้กับ
ผู้สูงอายุเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่
สังคมผูสู้งอายุ (AgeingSociety)  
2) จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตส าหรับผู้สูงอายภุายใต้แนวคดิ 
“Active Aging”การศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนา
ทักษะชีวิต ให้สามารถดูแลตนเอง
ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต และ
รู้จักใช้ประโยชน์จากเทคโนโลย ี
4)สร้างความตระหนักถึงคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ เปิดโอกาสให้มี
การเผยแพร่ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ 
และให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้าน
ต่างๆ ในชุมชน เช่น ด้านอาชีพ กีฬา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

ส่งเสริมการจัดกระบวนการให้
ผู้สูงอายุในครอบครัวและ
ชุมชนเพื่อคงพัฒนาการทาง
กาย จิต และสมองของ
ผู้สูงอาย ุ
 

1.จ านวนผู้ดูแล
ผู้สูงอาย ุ
2.ความเหมาะสมของ
หลักสตูรการพัฒนา 
3. ร้อยละผู้จบที่
สามารถน าความรู้ไป
ใช้หรือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
4.ความพึงพอใจท่ีอยู่
ในระดับ ดี ขึ้นไป 
 

18 โครงการบรูณา
การพัฒนา
เศรษฐกิจดิจิทลั/
สร้างเครือข่าย
ดิจิทัลชุมชน
ระดับต าบล                        
(ขยายผลการ
อบรมหลักสูตร
การค้าออนไลน์) 
 

1)ให้ค าปรึกษาในการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ Bramd กศน. เพื่อ
ยกระดับคุณคณุภาพของสินค้า
และผลิตภัณฑ ์
2) คัดเลือกสุดยอดสินค้าและ
ผลิตภณัฑ์ กศน. ระดับอ าเภอและ
จังหวัด 
3) ให้ค าปรึกษาในการประสานหา
ช่องทางในการจ าหน่ายสินค้าให้
กว้างขวางยิ่งข้ึน 
4) สร้างความรู้ความเข้าใจและ
ทักษะพื้นฐานให้กับประชาชน 
เกี่ยวกับการท าธุรกิจและการค้า
ออนไลน์ (พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) 
เพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล 
 
 
 

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

1.จ านวนบุคลากร
ของหน่วยงานและ
สถานศึกษาได้รับการ
พัฒนา 
2. จ านวนผู้ผ่านการ
อบรม ตามหลักสูตรที่
ก าหนด 
3. ความเหมาะสม
ของหลักสูตรการ
พัฒนา 
4. ร้อยละของ
บุคลากรทีส่ามารถน า
ความรู้ไปใช้หรือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
5.ความพึงพอใจท่ีอยู่
ในระดับ ดี ขึ้นไป 
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19 โครงการ Smart 
ONIE เพื่อสร้าง 
Smart Farmer 

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและนวัตกรรมในการจดั

กระบวนการเรียนรู้ด้าน

เกษตรกรรมที่เหมาะกับบริบทของ

พื้นทีแ่ละความต้องการของชุมชน

รวมทั้งการเพิ่มมูลค่าสินค้าทาง

การเกษตรและสร้างช่องทางการ

จ าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางต่างๆ 

โดยตระหนักถึงคณุภาพของ

ผลผลติความปลอดภยั 

ต่อระบบนิเวศน์ ชุมชน และ

ผู้บริโภค 

1)ส่งเสริมให้ครูมีทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ด้าน
เกษตรกรรมที่เหมาะกับบริบท
ของพื้นทีแ่ละความต้องการของ
ชุมชน 
2) จัดให้ประชาชนไดร้ับการ
อบรมตามหลักสูตร Smart 
ONIE เพื่อสร้าง Smart 
Farmer 
 

1.จ านวนประชาชน
ได้รับการอบรมตาม
หลักสตูร Smart 
ONIE เพื่อสร้าง 
Smart Farmer 
2. ร้อยละของ

ประชาชน

กลุ่มเปูาหมายที่ผ่าน

การอบรมตาม

หลักสตูร Smart 

ONIE เพื่อสร้าง 

Smart Farmerมี

ความรู้ และสามารถ

น าไปประยุกต์ใช้ใน

การด าเนินชีวิตได้ 

3. ร้อยละของครู กศน. 

ที่สามารถจัด

กระบวนการเรียนรู้

ตามหลักสูตร Smart 

ONIE เพื่อสร้าง 

Smart Farmerได้

อย่างสอดคล้องกับ

บริบทของผู้เรียน 

4.ความพึงพอใจท่ีอยู่
ในระดับ ดี ขึ้นไป 
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ค าสั่งศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาแห้ว 
ที่....002...../2563 

เรื่อง  แตง่ตั้งคณะกรรมการจัดท าร่างแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาแห้ว 

____________________________________________________________________________________ 
  กฎกระทรวง  ว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.  2561  
ในราชกิจจานุเบกษา  ลงวันที่  20 กุมภาพันธ์ 2561 ก าหนดไว้ในข้อ 3 ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด พร้อม
ทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่
ก าหนดไว้จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือ
พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี 
        เพ่ือให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามวรรคหนึ่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพให้
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามีหน้าที่ในการให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะน า
สถานศึกษา เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในการนี้เพ่ือให้การจัดท าร่าง
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 256  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ 
นาแห้ว  จังหวัดเลย  ได้บรรลตุามมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนดไว้  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานดังนี้ 
 
1.  คณะกรรมการที่ปรึกษา 
      1.1  นายสมบัติ  ชิดทิศ   ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม        ประธาน กรรมการ 
      1.2  นายสุรพล  กมลรัตน์   ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเมือง  การปกครอง            กรรมการ 
      1.3  นายวิเชษฐ  ฤทธิศักดิ์   ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม           กรรมการ 
      1.4  รตท.ศรีธน  วันทอง   ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความมั่นคง                      กรรมการ 
      1.5  นายทรงศักดิ์  จันสารี   ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น            กรรมการ 
      1.6  นางสาวล าแพน ตลับนาค ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา                      กรรมการ 
      1.7  นายบัลลังค์  ศรีมงคล   ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาธารณสุข                      กรรมการ 
      1.8  นายสันติ  สุวรรณโชติ     ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสารสนเทศ    กรรมการ   
      1.9  นางลัทธพรรณ  ตุงชีพ    ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอนาแห้ว         กรรมการ/เลขานุการ 

  มีหน้าที่  ให้ค าปรึกษา  ความเห็นชอบในการวางแผนการด าเนินงานการจัดท าร่างแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการด าเนินการ 
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2.  คณะกรรมการจัดท าร่างแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 
1. นางลัทธพรรณ ตุงชีพ ผอ.กศน.อ าเภอนาแห้ว ประธานกรรมการ 
2. นางพรนภา อินแผลง ครูอาสาสมัครฯ กรรมการ 
3. ว่าที่ ร.ต.หญิงศิริญญา ค ามะลี ครูอาสาสมัครฯ กรรมการ 

4. นายเกียรติชัย แสงรัตน์ ครู กศน.ต าบล กรรมการ 

5. นายอดุลย์ โพตะคาม ครู กศน.ต าบล กรรมการ 

6. นายไพยวรรณ แก้วสุฟอง ครู กศน.ต าบล กรรมการ 

7. นางสมประสงค์ ดวงอุปะ ครู กศน.ต าบล กรรมการ 

8. นางมธุรี สุภามงคล ครู กศน.ต าบล กรรมการ 

9. นายศรีวิชัย ตลับนาค ครู กศน.ต าบล กรรมการ 

10. นายทรงพิทักษ์ จันอักษร ครู กศน.ต าบล กรรมการ 

11. นายชัยวุฒิ จันทะคุณ ครู กศน.ต าบล กรรมการ 

12. น.ส.อรวรรณ จันทะคุณ ครู กศน.ต าบล กรรมการ 

13. น.ส.พิลาศพรรณ นาภูทัศ ครู กศน.ต าบล กรรมการ 

14. น.ส.วารุณี บุบผา ครู ศรช. กรรมการ 

15. น.ส.นวลอนงค์ เนตรแสงศร ี ครู ศรช. กรรมการ 

16. นางวรนุช วันทอง ครู ศรช. กรรมการ 

17. น.ส.ธัญชนก เชื้อบุญมี ครู ศรช. กรรมการ 

18. นายวุฒิชัย กุลศิริ ครู ศรช. กรรมการ 

19. นายวรชัย ศรีค า ครู ศรช. กรรมการ 

20. นายณัฐพงษ์ หุมอาจ ครู ศรช. กรรมการ 

21. นางสาวสันทนี  ศรีสุธรรม บรรณารักษ์ฯ กรรมการ 

22. นางสาวณัฐธยาน์  ทิพยราชชัยพร ครูผู้ช่วย กรรมการ/เลขานุการ 
    

 มีหน้าที ่ 1. ศึกษาแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงว่า
ด้วย  ระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2561  
  2. รวบรวมข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง 
  3. วิเคราะห์จุดเด่น  จุดด้อย  อุปสรรค  และโอกาส ( SWOT  ANALYSIS ) 
  4. ก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เปูาประสงค์  อัตลักษณ์  และกลยุทธ์ในการด าเนินงาน 
  6. น าเสนอ  และขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
  7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามที่เห็นสมควร  
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3.  คณะกรรมการจัดพิมพ์และท ารูปเล่มเอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 
3.1  นางสาวณัฐธยาน์  ทิพยราชชัยพร ครูผู้ช่วย   ประธานกรรมการ 
3.2  ว่าที่ร้อยตรีศิริญญา  ค ามะลี  ครอูาสาสมัคร  กรรมการ 
3.3  นายศรีวิชัย  ตลับนาค  ครู กศน.ต าบล  กรรมการ 
3.4  นางสาววารุณี  บุบผา  ครู  ศรช.  กรรมการ/เลขานุการ 
 

 มีหน้าที ่ 1.  จัดท ารูปเล่มเอกสาร 
 2.  เผยแพร่ให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนได้ทราบและสามารถน าไป 

บริหารจัดการการพัฒนาการศึกษาต่อไป 
 3.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามที่เห็นสมควร 

 ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่  และเสียสละเพ่ือให้เกิดผลดีต่อทาง
ราชการสืบไป 
 

                 ทั้งนี้ตั้งแต่ วันที่  1  เดือนตุลาคม   พ.ศ. 2562   เป็นต้นไป 

                            สั่ง ณ วันที่ 10  เดือนตุลาคม  พ.ศ.  2562  
 

 
 

 
                           (  นางลัทธพรรณ  ตุงชีพ  ) 
                      ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

                                                                                     อ าเภอนาแห้ว 
 
 

 
 
 
 

 

 

199 



 

 

 

กศน.อ าเภอนาแห้ว 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ประเภท อ าเภอ 

1 นางลัทธพรรณ  ตุงชีพ ผอ.กศน.อ าเภอนาแห้ว ข้าราชการ นาแห้ว 

2 นางสาวณัฐธยาน์ ทิพยราชชัยพร ครูผู้ช่วย ข้าราชการ นาแห้ว 

3 นางพรนภา  อินแผลง ครูอาสาฯ พนักงานราชการ นาแห้ว 

4 ว่าที่ร.ต.หญิงศิริญญา ค ามะลี ครูอาสาฯ พนักงานราชการ นาแห้ว 

5 นางพิลาศพรรณนา  ภูทัศ ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ นาแห้ว 

6 นางมธุรี  สุภามงคล ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ นาแห้ว 

7 นางสมประสงค ์ ดวงอุปะ ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ นาแห้ว 

8 นางสาวอรวรรณ  จันทะคุณ ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ นาแห้ว 

9 นายเกียรติชัย  แสงรัตน์ ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ นาแห้ว 

10 นายชัยวุฒิ  จันทะคุณ ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ นาแห้ว 

11 นายทรงพิทักษ ์ จันอักษร ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ นาแห้ว 

12 นายไพยวรรณ  แก้วสุวรรณ ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ นาแห้ว 

13 นายศรีวิชัย  ตลับนาค ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ นาแห้ว 

14 นายอดุลย์  โพตะคาม ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ นาแห้ว 

15 นางสาวสันทะนี  ศรีสุธรรม บรรณารักษ์จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาบริการ นาแห้ว 

16 นางวรนุช  วันทอง ครู ศรช. จ้างเหมาบริการ นาแห้ว 

17 นางสาวนวลอนงค ์ เนตรแสงศรี ครู ศรช. จ้างเหมาบริการ นาแห้ว 

18 นางสาววารุณี  บุบผา ครู ศรช. จ้างเหมาบริการ นาแห้ว 

19 นางสาวอารีญา  เชื้อบุญมี ครู ศรช. จ้างเหมาบริการ นาแห้ว 

20 นายณัฐพงษ ์  หุมอาจ ครู ศรช. จ้างเหมาบริการ นาแห้ว 

21 นายวรชัย   ศรีค า ครู ศรช. จ้างเหมาบริการ นาแห้ว 

22 นายวุฒิชัย   กุลศิร ิ ครู ศรช. จ้างเหมาบริการ นาแห้ว 
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ที่ปรึกษา 
            นายเกรียงศักดิ์   นวลสทุธ์ิ                    ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดเลย 
 นางลัทธพรรณ ตุงชีพ ผู้อ านวยการ กศน. อ าเภอนาแห้ว 
 นายสมบตัิ ชิดทิศ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อ าเภอนาแห้ว  
 
คณะผู้จัดท า 
   นางสาวณัฐธยาน์ ทิพยราชชัยพร ครูผู้ช่วย 
 นางพรนภา  อินแผลง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรยีน 
 ว่าท่ี ร.ต.หญิง ศิรญิญา ค ามะลี          ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรยีน   
 นายอดุลย์  โพตะคาม    ครู  กศน.ต าบลนามาลา  
  นางสมประสงค์  ดวงอุปะ ครู  กศน.ต าบลนาพึง      
 นายเกียรติชัย  แสงรัตน ์ ครู  กศน.ต าบลนาแห้ว     
 นางมธุรี  สุภามงคล ครู  กศน.ต าบลแสงภา   
 นายไพยวรรณ  แก้วสุวรรณ ครู  กศน.ต าบลเหล่ากอหก    
 นางพิลาศพรรณ  นาภูทัศ ครู  กศน. ต าบลนาพึง 
 นายศรีวิชัย  ตลับนาค ครู  กศน. ต าบลนาแห้ว      
 นางสาวอรวรรณ  จันทะคณุ  ครู  กศน.  ต าบลแสงภา  
 นางนภาพร  สุทธาผา ครู  กศน.ต าบลนาแห้ว   
 นายชัยวุฒิ  จันทะคุณ ครู  กศน. ต าบลเหล่ากอหก 
 นายทรงพิทักษ์  จันอักษร ครู  กศน.ต าบลนามาลา   
 นางสาวสันทนี  ศรสีุธรรม บรรณารักษ์จ้างเหมาบริการ 
 นางสาวสุดาวรรณ จันดาหาร ครู ศรช. 
 นางสาวนวลอนงค์ เนตรแสงศร ี ครู ศรช. 
 นางสาววารณุี บุบผา ครู ศรช. 
 นางวรนุช วันทอง ครู ศรช. 
 นางธัญชนก เชื้อบุญมี ครู ศรช. 
 นายวรชัย ศรีค า ครู ศรช. 
 นายวุฒิชัย กุลศิร ิ ครู ศรช. 
 นายณัฐพงษ์ หุมอาจ ครู ศรช. 
    
 
พิมพ์และเรียบเรียง 
              
            นางสาวณัฐธยาน์ ทิพยราชชัยพร ครูผู้ช่วย 
 ว่าท่ี ร.ต.หญิง ศิรญิญา ค ามะลี          ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรยีน 
 

คณะผู้จัดท า 
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