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แผนปฏิบัติงาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูเรือ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  เป็นเอกสารในการด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูเรือ   
ท่ีตอบสนองเจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 
ทิศทางพัฒนาของนโยบายรัฐบาลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมท้ังนโยบายและจุดเน้นการด าเนิน 
งานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
สาระของแผนปฏิบัติการประจ าปีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูเรือ ประกอบด้วย ประวัติความเป็นมา ท่ีต้ัง วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา
หน่วยงาน ค่านิยมองค์กร เปูาประสงค์ ภารกิจ บทบาทหน้าท่ี จุดเน้นการด าเนินงาน และรายละเอียดงาน/
โครงการและงบประมาณท่ีจะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูเรือ 

 งานโครงการและแผนงาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูเรือ 
ขอขอบคุณทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 ฉบับนี้ 
จนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูเรือ  จะเป็นแนวทางในการบริการ/โครงการ 
และงบประมาณของสถานศึกษา  ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการก ากับติดตามผลการด าเนินงานของผู้บริหาร 
รวมท้ังเป็นข้อมูลส าหรับหน่วยงานและผู้สนใจกิจกรรมงานการศึกษานอกระบบ ต่อไป 
      

 

                    นางสาวภรภัทร   บุญจันทร์ 
           ผู้อ านวยการ  กศน.อ าเภอภูเรือ 

ค าน า 
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ค าขวัญ 

“   เมืองแห่งทะเลภูเขา   สุดหนาวในสยาม   ดอกไม้งามสามฤดู   ” 

ประวัติอ าเภอภูเรือ 

              ประวัติความเป็นมาจากประวัติกล่าวว่า ค าว่า “ภูเรือ” ต้ังช่ือตามภูเขาช่ือเดิมเรียกว่า “ภูทุ่ง”  

หากมองจากอ าเภอท่าล่ี จังหวัดเลย จะมีลักษณะเหมือนเรือแล่นอยู่ในมหาสมุทร จึงเรียกว่า “ภูเรือ” แต่อีกนัย

หนึ่งเล่ากันว่า สมัยก่อนสงครามโลกครั้งท่ี 2 มีเครื่องบิน มาตกท่ีบริเวณภูทุ่ง จึงได้เรียกกันว่า “ภูเรือ” ก่อนท่ี

จะเป็นอ าเภอภูเรือ เดิมเป็นพื้นท่ีเขตการปกครองของสามอ าเภอ คือ อ าเภอเมืองเลย อ าเภอด่านซ้าย อ าเภอ

ท่าล่ี จังหวัดเลย เมื่อ พ.ศ. 2511 กระทรวงมหาดไทย ได้พิจารณาเห็นว่า เขตการปกครองของอ าเภอเมืองเลย 

อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย มีพื้นท่ีกว้างขวางมากซึ่งเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการปกครอง ดูแลทุกข์สุขของ

ราษฎรได้ท่ัวถึงจึงได้แยกต าบลท่าศาลา อ าเภอเมืองเลย ต าบลหนองบัว ต าบลร่องจิก ต าบลปลาบ่า อ าเภอด่าน

ซ้ายรวม 4 ต าบล เข้าเป็นเขตการปกครองเดียวกัน โดยประกาศต้ังเป็น  “กิ่งอ าเภอภูเรือ” ขึ้นกับเขตการ

ปกครองของอ าเภอด่านซ้าย เมื่อ พ.ศ. 2511 และได้ประกาศยกฐานะขึ้นเป็นอ าเภอตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทย ลงวันท่ี 28 มีนาคม 2517 ปัจจุบันอ าเภอภูเรือ แบ่งเขตการปกครองท้องท่ีเป็น 6 ต าบล 

47 หมู่บ้าน  ค าขวัญประจ าอ าเภอ “เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม ดอกไม้งามสามฤดู” ต้นไม้ประจ า

อ าเภอคือ ต้นสนสามใบ 

 

 

 

 

 

  

ส่วนที่ 1 
บทน า 

ประวัติอ าเภอภูเรือ 
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   ทิศเหนือ    ติดกับ    อ าเภอท่าล่ี 

   ทิศตะวันตก  ติดกับ    อ าเภอเมืองเลย และอ าเภอภูเรือ 

   ทิศใต้  ติดกับ   อ าเภอภูหลวง และอ าเภอด่านซ้าย 

   ทิศตะวันตก   ติดกับ   อ าเภอด่านซ้าย 

สภาพของชุมชน 
  อ าเภอภูเรือ มีพื้นท่ี 687 ตารางกิโลเมตร มีภูมิประเทศท่ัวไปเป็นภูเขาสูงต่ า สูงกว่าระดับน้ าทะเล

ปานกลางประมาณ 700 เมตรสภาพภูมิอากาศโดยท่ัวไป หนาวเย็นตลอดปี ในช่วงฤดูหนาวจะมีอากาศหนาว
เย็นมาก บางปีมีอุณหภูมิถึงติดลบ อุณหภูมิต่ าสุดเฉล่ียตลอดปีประมาณ 17.75 องศาเซลเซียส สูงสุดเฉล่ีย
ตลอดปีประมาณ 29.69 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ าฝนโดยประมาณ 199.20 มิลลิเมตร/ปี แบ่งการปกครอง
ออกเป็น 2 เทศบาล 5 องค์การบริหารส่วนต าบล  47 หมู่บ้าน  ประชากรรวมท้ังส้ิน จ านวน  40,590  คน 
ชาย 20,720 คน  หญิง 19,874  คน รายละเอียดดังนี้ 
               -  เทศบาลต าบลภูเรือ    มี 4     หมู่บ้าน 
      -  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  มี  8     หมู่บ้าน 

               -  องค์การบริหารส่วนต าบลสานตม  มี 9     หมู่บ้าน 

               -  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าศาลา           มี 8     หมู่บ้าน 

               -  องค์การบริหารส่วนต าบลปลาบ่า  มี 7     หมู่บ้าน 

               -  องค์การบริหารส่วนต าบลลาดค่าง  มี 6     หมู่บ้าน 

               -  เทศบาลต าบลร่องจิก   มี        10   หมู่บ้าน 
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การแบ่งเขตการปกครอง 

 1. เทศบาลต าบลภูเรือ  มี  4  ชุมชนคือ 

                          หมู่ท่ี 1  บ้านหนองบัว                   หมู่ท่ี 6  บ้านปุาจันตม 

                          หมู่ท่ี 2  บ้านหนองเสือคราง            หมู่ท่ี 7  บ้านภูเรือ 

 2. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  มี   8   หมู่บ้าน คือ 

                          หมู่ท่ี 1  บ้านหนองบัว  หมู่ท่ี  2  บ้านหนองเสือคราง 

                          หมู่ท่ี 3  บ้านแก่งไฮ   หมู่ท่ี  4  บ้านหนองบง 

                          หมู่ท่ี 5  บ้านบวมหก   หมู่ท่ี  6   บ้านปุาจันตม 

                          หมู่ท่ี 7  บ้านภูเรือ   หมู่ท่ี  8  บ้านสันติสุข 

          3. องค์การบริหารส่วนต าบลสานตม  มี   9  หมู่บ้าน คือ 

         หมู่ท่ี 1  บ้านสานตม   หมู่ท่ี  2 บ้านหนองแซง 

                          หมู่ท่ี 2 บ้านห้วยลาด   หมู่ท่ี  4  บ้านถ้ ามูล 

                          หมู่ท่ี 5  บ้านแสนสุข   หมู่ท่ี  6 บ้านโนนสะอาด 

                          หมู่ท่ี 6  บ้านโนนสมบูรณ์  หมู่ท่ี  8 บ้านม่วงไข่ 

                          หมู่ท่ี 9  บ้านโคนผง 

4. องค์การบริหารส่วนต าบลท่าศาลา มี  7  หมู่บ้าน คือ 

                          หมู่ท่ี 1  บ้านบง   หมู่ท่ี  2 บ้านแก่งม่วง 

                          หมู่ท่ี 3  บ้านนาน้อย   หมู่ท่ี  4 บ้านโนนสว่าง 

                          หมู่ท่ี 5  บ้านท่าศาลา   หมู่ท่ี  6 บ้านท่อน 

                          หมู่ท่ี 7  บ้านส าราญ         

5. องค์การบริหารส่วนต าบลลาดค่าง  มี 6 หมู่บ้าน คือ 

                          หมู่ท่ี  1 บ้านไฮตาก  หมู่ท่ี 2  บ้านห้วยผักเน่า  

                          หมู่ท่ี  3 บ้านโคกหางวัง           หมู่ท่ี 4  บ้านลาดค่าง 

                          หมู่ท่ี  5  บ้านห้วยติ้ว  หมู่ท่ี 6  บ้านแก่งเกล้ียง 

6. องค์การบริหารส่วนต าบลปลาบ่า มี  7  หมู่บ้านคือ 

                          หมู่ท่ี  1   บ้านปลาบ่า  หมู่ท่ี 2  บ้านสองคอน 



     | 4 

 

                          หมู่ท่ี  3  บ้านกลาง   หมู่ท่ี 4  บ้านโปงกวาง 

                          หมี่ท่ี  5  บ้านตาดสาน    หมู่ท่ี 6  บ้านหินสอ 

                          หมู่ท่ี  7  บ้านน้ าทบ    

     7. เทศบาลต าบลร่องจิก มี 10 หมู่บ้านคือ 

                          หมู่ท่ี 1  บ้านแก่ง   หมู่ท่ี 2  บ้านร่องจิก 

                          หมู่ท่ี 3  บ้านนาคูณ   หมู่ท่ี 4  บ้านนาขามปูอม 

                          หมี่ท่ี 5 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม           หมู่ท่ี 6   บ้านแก่งแล่น 

                          หมู่ท่ี 7  บ้านท่ามะนาว  หมู่ท่ี 8   บ้านกกโพธิ์ริมสาน 

                          หมู่ท่ี 9  บ้านขามปูอม  หมู่ท่ี 10 บ้านโนนแสงแก้ว 

   นอกจากนี้สถานศึกษายังให้บริการแก่ประชาชนในเขตติดต่อของพื้นท่ีรับผิดชอบ ได้แก่ อ าเภอ ภูเรือ  

อ าเภอด่านซ้าย อ าเภอภูเรือ และอ าเภอเมืองเลย 

ลักษณะภูมิประเทศ  

        ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่ พื้นท่ีเป็นท่ีราบเชิงเขาล้อมรอบด้วยภูเขาสูง โดยส่วนใหญ่   มีความลาดชัน

และมีพื้นท่ีราบเป็นส่วนน้อย มีล าน้ าห้วยข้าวมันและล าน้ าสานอันเป็นสายน้ าส าคัญของต าบลร่องจิกไหลผ่าน

กึ่งกลางพื้นท่ี  ซึ่งสามารถแบ่งพื้นท่ีออกเป็น  3  ลักษณะ ดังนี้ 

-  พื้นท่ีราบลุ่ม    เหมาะส าหรับการท านา 

-  พื้นท่ีราบ    เหมาะส าหรับการท าสวนไม้ผล 

-  พื้นท่ีภูเขา ลาดเขาสูง เหมาะส าหรับท าไร่และการเล้ียงสัตว์ 

ลักษณะภูมิอากาศ 

           มีลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม  มี  3  ฤดู  คือ 

 - ฤดูร้อน เริ่มต้ังแต่เดือนมีนาคม 

          - ฤดูฝน   เริ่มต้ังแต่เดือนกรกฎาคม 

          - ฤดูหนาว เริ่มต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน 
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อุตสาหกรรมท่ีส าคัญ 

          - โรงงานไฟฟูาแม่น้ าสาน  ต าบลลาดค่าง 

การเกษตรกรรม 

-  ปลูกพืชไร่     ได้แก่  ข้าว  ข้าวโพด  ขิง  ถั่งลิสง  ถั่วด า   ยางพารา มันส าปะหลัง 

          -  ปลูกพืชสวน   ได้แก่  ล้ินจ่ี  ล าไย  ส้ม  มะขาม  และแก้วมังกร  

          -  เล้ียงสัตว์    ได้แก่  โค  กระบือ  สุกร  เป็ด  และไก่   

ผลผลิตท่ีส าคัญ  ได้แก่  แก้วมังกร  ล าไย  ข้าวโพด   ขิง  เสาวรส มันส าปะหลัง 

ด้านเศรษฐกิจ   ประชาชนส่วนใหญ่  มีอาชีพหลัก ได้แก่ ท านา  ท าไร่  ท าสวน เล้ียงสัตว์   

ด้านสาธารณสุข   สถานบริการด้านสาธารณสุขมีดังนี ้

 - โรงพยาบาลประจ าอ าเภอ  1  แห่ง 

          - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน  7  แห่ง 

ด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 

 มีศิลปวัฒนธรรมประเพณี บุญฮีตสิบสองคองสิบส่ี ประเพณีของภาคอีสานท่ัวไป 

สถานที่ท่องเที่ยวของอ าเภอภูเรือ 

ชื่อ แหล่งเรียนรู้อื่น ประเภทแหล่งเรียนรู้ ที่ต้ัง 

1. ร้านชาโต้ เดอ เลย การท าธุรกิจของท่ีระลึก 

ของฝากอาหารที่พัก 

220 หมู่ท่ี 10 ต าบลร่องจิก อ าเภอภูเรือ  จังหวัดเลย 

2. บริษัท ที เอส เอ จ ากัด ปลูกและผลิตไม้ดอก 

ไม้ประดับ 

102 หมู่ท่ี 8 ต าบลร่องจิก อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

3. อุทยานแห่งชาติภูเรือ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ บ้านภูเรือ ต าบลหนองบัว อ าเภอภูเรือ  จังหวัดเลย 

4. น้ าตกปลาบ่า ด้านทรัพยากรธรรมชาติ บ้านปลาบ่า ต าบลปลาบ่า อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 
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ชื่อ แหล่งเรียนรู้อื่น ประเภทแหล่งเรียนรู้ ที่ต้ัง 

5. สวนรุกชาติภูแปก ด้านทรัพยากรธรรมชาติ บ้านหินสอ ต าบลปลาบ่า อ าเภอภูเรือ  จังหวัดเลย 

 

 

ท าเนียบผูบ้ริหาร 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ระยะเวลาที่ด ารง
ต าแหน่ง 

1 นายเพชรตะบอง ไพศูนย์   อาจารย์ 2 ปฏิบัติราชการในหน้าท่ีหัวหน้าศูนย์บริการ

การศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอภูเรือ 

24 ต.ค. 2537 – 

20 ต.ค. 2538 

2 นายประเด็จ  แปลงกันทา ข้าราชการครูรักษาการในต าแหน่งหัวหน้าศูนย์ 29 มี.ค. 2539 –  

30 ต.ค. 2541 

3 ว่าท่ีร.ต.สมปอง  วิมาโร   หัวหน้าศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอภูเรือ 25 มี.ค. 2542 –  

10 พ.ค. 2545 

4 นายสุรศักด์ิ   เพิ่มผล   ผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอ

ด่านซ้าย รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการ

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอภูเรือ 

11 พ.ค. 2545 –  

14 ต.ค. 2545 

5 นางปิยะนุช  กุณวงษ ์ ผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอ

ภเูรือ 

15 ต.ค. 2545 – 

25 มี.ค. 2545 

6 นายสุพัฒน์  สุวรรณสิงห์ ผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอ

ภูเรือ 

8 ต.ค. 2547 –  

6 มี.ค. 2549 

7 นางเสาวนีย์   เตชวงค์ ผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอ

ภูเรือ 

6 ต.ค. 2549 –  

15 ต.ค. 2550 
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ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ระยะเวลาที่ด ารง
ต าแหน่ง 

8 ว่าท่ีร.อ.ด าริห์  ติยะวัฒน์ ผู้อ านวยการผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษานอก

โรงเรียนอ าเภอภูเรือ 

15 ม.ค. –  

27 ต.ค. 2541 

9 นายชาญวิทย์   จักรไชย   ผู้อ านวยการผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษานอก

โรงเรียนอ าเภอภูเรือ 

27 ต.ค. 2550 – 

23 ต.ค. 2556 

10 นายส าราญ   รุ่งเรือง ครูช านาญการ รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการ กศน.

อ าเภอภูเรือ 

24 ต.ค. 2556 –  

5 ม.ค. 2557 

11 นายประเด็จ  แปลงกันทา ผู้อ านวยการ กศน. อ าเภอเชียงคาน รักษาการ

ต าแหน่งผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอภูเรือ 

6 ม.ค.  1557 – 

17 ก.พ. 2557 

12 นายศิริชาต    คุ้มสุวรรณ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอภูเรือ 18 ก.พ. 2557 – 

9 ม.ค. 2560 

13 ว่าท่ี ร.ท. จ านงค์   

นนทะมาศ 

รองผู้อ านวยการ ส านักงานกศน. จังหวัดเลย  

รักษาการในต าแหน่ง  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอภูเรือ 

9 ม.ค. 2560 - 

2 พ.ย. 2560 

14 นางสาวภรภัทร  บุญจันทร์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอภูเรือ 3 พ.ย. 2560 –  

ถึงปัจจุบัน 
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1. ชื่อสถานศึกษา   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูเรือ 

2. ที่ต้ัง  ถนนเลย – หล่มสัก ต าบลหนองบัว อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42160  

           โทร 0 –4289-9494  โทรสาร 0 –4289-9494 

3. สังกัด   ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 

      ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

      ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ 

4. ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา 

           กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดต้ังศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอ/กิ่งอ าเภอ เมื่อวันท่ี 

27 สิงหาคม 2536 โดยจังหวัดเลยเป็นจังหวัดท่ี 53 โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 25 แห่ง

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง  กรม  พ.ศ.2534  ประกอบกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย

การจัดการศึกษา สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน  พ.ศ. 2531 ข้อ  6 กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ด าเนินการ 

ดังนี้ 

           1. จัดและให้บริการการศึกษานอกโรงเรียนการศึกษาเพื่อเสริมในระบบโรงเรียนและการศึกษาตาม

อัธยาศัยตามความต้องการและสภาพปัญหาท้องถิ่น 

2. จัดและประสานให้มีศูนย์การเรียนหน่วยจัดการศึกษานอกโรงเรียนเพื่อเป็นเครือข่ายการบริหาร

การศึกษานอกโรงเรียนได้อย่างกว้างขวางท่ัวถึง และส่งเสริมให้ชุมชนจัดการศึกษาของตนเองในลักษณะศูนย์

การเรียนชุมชนเพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาวางแผน และบริการการศึกษาต่อสมาชิกในชุมชน 

ประวัติประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา 

 
 



     | 9 

 

3. สนับสนุนส่ิงจ าเป็นต่างๆท่ีใช้ในการด าเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนของเครือข่าย ท้ังภาครัฐ และ

เอกชน เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนการสอนและการบริการแก่กลุ่มเปูาหมาย 

4. ก ากับดูแลติดตามและรายงานการด าเนินงานการศึกษานอกโรงเรียน  ให้กรมการศึกษานอก

โรงเรียนออกระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการด าเนินงานส าหรับศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอ/กิ่ง

อ าเภอ  ตามระเบียบกระทรวง  ศึกษาธิการ  ว่าด้วยการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดกรมการศึกษานอก

โรงเรียน พ.ศ. 2531 

   ในปี พ.ศ.2551 ได้มีพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.
2551  ลงวันท่ี 4 มีนาคม พ.ศ. 2551  ให้เปล่ียนช่ือสถานศึกษาจาก “ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน
อ าเภอภูเรือ”  เป็น “ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูเรือ” 
 
  สภาพแวดล้อมภายใน 

 
 1.จุดแข็ง(Strength)อยูใ่นชุมชน 
 1.1 สถานศึกษาอยู่ในท่ีชุมชน    
 1.2 สถานศึกษามีอาคารเป็นเอกเทศ 
 1.3 มีบุคลากรเต็มพื้นท่ี/บุคลากรมีความรู้ความสามารถหลากหลายสาขาวิชา 
 1.4 สถานศึกษามีนโยบาย/จุดเน้นการด าเนินงานท่ีชัดเจน     
  1.5 ผู้บริหารใช้หลักธรรมมาภิบาลในการบริหาร 
 1.6 มีการกระจายงบประมาณอย่างท่ัวถึงตามแผนงบประมาณ 
 1.7 มีการประชาสัมพันธ์งาน กศน.อย่างต่อเนื่อง 
 1.8 มีวัสดุ ส่ือเพียงพอต่อการจัดกิจกรรม 
 1.9 มีภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือในการจัด ส่งเสริมงาน กศน. 
 
 2. จุดอ่อน (Weakness ) 
 2.1 บุคลากรขาดความก้าวหน้าในการท างานท าให้เกิดภาวะสมองไหล  
 2.2 การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่องจากมีการปรับเปล่ียนบุคลากรบ่อย ๆ 
 2.3 ส่ือเทคโนโลยีไม่ทันสมัย ส าหรับการให้บริการ 
 2.4 การปฏิบัติงานบางอย่างไม่ตรงกับบทบาทหน้าท่ี   
 2.5 บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการอบรมก่อนการปฏิบัติงาน 
 2.6 ส่ือเทคโนโลยีไม่เพียงพอในการให้บริการ  
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 2.7 ระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงาน และการมีส่วนร่วมจาก  
                               ภาคีเครือข่ายยังไม่เพียงพอ 
 

สภาพแวดล้อมภายนอก 
 

 1. โอกาส(Opportunity) 
 1.1 มีภาคีเครือข่ายท่ีหลากหลาย ในการร่วมจัด ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงาน 
 1.2 มีแหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท่ีหลากหลาย 
 1.3 เป็นเมืองแห่งการท่องเท่ียว/ศิลปะและวัฒนธรรม    
 1.4 ประชากรชาวเลยมีอาชีพที่หลากหลาย 
 1.5 การคมนาคมสะดวก และมีระบบสาธารณูปโภคเพียงพอ 
 1.6 มีช่องทางในการติดต่อส่ือสารที่หลากหลายรวดเร็ว 
 1.7 มีช่องทางการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งาน กศน. ท่ีหลากหลาย 
 1.8 ผู้บริหารระดับจังหวัด/อ าเภอให้ความส าคัญกับการศึกษา 

 

 2. อุปสรรค(Threats ) 
 2.1 ขาดการท างานแบบบูรณาการร่วมกันเกิดความซ้ าซ้อนในการท างาน 
      2.2 ผู้เรียนมีอายุเฉล่ียน้อยลง มีวุฒิภาวะและความรับผิดชอบน้อยเป็นปัญหาในการ  
                              จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 2.3 ผู้เรียนเห็นความส าคัญการประกอบอาชีพมากกว่าการเรียนรู้ 
 
จุดควรพัฒนา 

  1. บุคลากรขาดความก้าวหน้าในการท างานท าให้เกิดภาวะสมองไหล  
 2. การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่องจากมีการปรับเปล่ียนบุคลากรบ่อย ๆ 
 3. ส่ือเทคโนโลยีไม่ทันสมัย ส าหรับการให้บริการ 
 4. การปฏิบัติงานบางอย่างไม่ตรงกับบทบาทหน้าท่ี   
 5. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการอบรมก่อนการปฏิบัติงาน 
 6. ส่ือเทคโนโลยีไม่เพียงพอในการให้บริการ  
 7. ระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงาน และการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายยังไม่ 
              เพียงพอ 
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ปรัชญาสถานศึกษา 

“คิดเป็น” เป ็นกระบวนการคิดเพื่อแก้ไขปัญหาน าพาไปสู่ความสุขความส าเร็จ โดยใช้ข้อมูล 3 ด้านมา

ประกอบการตัดสินใจ คือ ข้อมูลด้านวิชาการ ตนเองและสังคม ตัดสินใจและลงมือปฏิบัติถ้าส าเร็จก็มีความสุข

ถ้าไม่พอใจก็กลับไปทบทวนใหม่                                                                      

วิสัยทัศน์ 
“ประชาชนอ าเภอภูเรือได้รับโอกาสการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สามารถ

ด ารงชีวิตท่ีเหมาะสมกับช่วงวัย สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะท่ีจ าเป็นในโลก

ศตวรรษที่ 21” 

อัตลักษณ์ สถานศึกษา  “ใฝุเรียนรู้ คู่อาชีพ” 

เอกลักษณ์  “ให้โอกาสทางการศึกษา ประสานการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย”  

ค าขวัญ “การเรียนรู้  ไม่มีวันสายเกินไป  ไม่ไกลเกินเอื้อม” 
 
พันธกิจ 
  1) จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยท่ีมีคุณภาพ เพื่อยกระดับ

การศึกษา พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเปูาหมายให้เหมาะสมทุกช่วงวัย และพร้อมรับการ

เปล่ียนแปลงบริบททางสังคม และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

  2) ส่งเสริมสนับสนุน และประสานภาคีเครือข่าย ในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมท้ังการด าเนินกิจกรรมของศูนย์การเรียนและแหล่ง

การเรียนรู้อื่นในรูปแบบต่างๆ  

  3) ส่งเสริมและพัฒนาการน าเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิด

ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนอย่างท่ัวถึง 

  4) พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือและนวัตกรรม การวัดและ

ประเมินผลในทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน 

  5) พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งจัดการศึกษาและ
การเรียนรู้ที่มีคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

  6) จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการของ 
กศน.อ าเภอภูเรือ 
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บทบาทหน้าที ่
  1. จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
      2. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานภาคีเครือข่ายเพื่อจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
              ตามอัธยาศัย 
      3. ด าเนินการตามนโยบายพิเศษของรัฐบาลและงานเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 
     4. จัด ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
              ในพื้นท่ี 
      5. จัด ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
      6. วิจัยและพัฒนาคุณภาพหลักสูตร ส่ือ กระบวนการเรียนรู้และมาตรฐานการศึกษานอกระบบ 
      7. ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 
      8. ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ นิเทศภายใน ติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานการศึกษา 
              นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
      9. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
     10. ระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
     11. ด าเนินการประกันคุณภาพภายใน ให้สอดคล้องกับระบบหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนด 
     12. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 

จุดเน้นการด าเนินงานของงาน/โครงการ ในปีงบประมาณ 2563 
ของส านักงาน กศน.จังหวัดเลย 

 งาน 
 1. การจัดการศึกษาส าหรับผู้ไม่รู้หนังสือ  

 2. การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551(ปรับปรุง พ.ศ.2559)                      
 3. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
 4. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 
 5. การจัดการศึกษาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 6. การศึกษาตามอัธยาศัย 
 7. งานพัฒนาบุคลากร  
 8. งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 9. งานนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
 10. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
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                    โครงการ 
 1.  โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  
 2.  โครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารด้านอาชีพ 

  3.  โครงการพัฒนาทักษะครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
  4.  โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
              ส าหรับคนพิการ 

  5.  โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและ กระทรวง 
                         สาธารณสุข 

  6.  โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงพัฒนาการทางกาย  
             จิต และสมอง ของผู้สูงอายุ 

 7. โครงการบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล/สร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับต าบล 
                         (ขยายผลการอบรมหลักสูตรการค้าออนไลน์) 

8. โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer 
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➣ วิสัยทัศน์ 
คนไทยได้รับโอกาสการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สามารถด ารงชีวิตท่ีเหมาะสม

กับช่วงวัยสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะท่ีจ าเป็นในโลกศตวรรษ  ท่ี 21 

➣ พันธกิจ 
1. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยท่ีมีคุณภาพ เพื่อยกระดับการศึกษา

พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเปูาหมายให้เหมาะสมทุกช่วงวัย พร้อมรับการเปล่ียนแปลงบริบท
ทางสังคม และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

2. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานภาคีเครือข่าย ในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมท้ังการด าเนินกิจกรรมของศูนย์การเรียนและแหล่งการ
เรียนรู้อื่นในรูปแบบต่างๆ 

3. ส่งเสริมและพัฒนาการน าเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนอย่างท่ัวถึง 

4. พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือและนวัตกรรม การวัดและประเมินผลในทุก
รูปแบบให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน 

5. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งจัดการศึกษาและการเรียนรู้ท่ี
มีคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

➣ เป้าประสงค์ 
1. ประชาชนผู้ด้อย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษา รวมท้ังประชาชนกลุ่มเปูาหมายพิเศษได้รับ

โอกาสทางการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  การศึกษาต่อเนื่องและ
การศึกษาตามอัธยาศัยท่ีมีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง เป็นไปตามสภาพ ปัญหา และความต้องการของแต่
ละกลุ่มเปูาหมาย 

2. ประชาชนได้รับการยกระดับการศึกษา สร้างเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความเป็น
พลเมืองอันน าไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน  เพื่อพัฒนาไปสู่ความมั่นคง
และยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และส่ิงแวดล้อม 

3. ประชาชนได้รับโอกาสในการเรียนรู้และมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
สามารถคิด วิเคราะห์และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน รวมท้ังแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่าง
สร้างสรรค์ 

4. ประชาชนได้รับการสร้างและส่งเสริมให้มีนิสัยรักการอ่านเพื่อการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการด าเนินงาน ส านักงาน กศน. 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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5. ชุมชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมจัด ส่งเสริม และสนับสนุนการด าเนินงานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมท้ังการขับเคล่ือนกิจกรรมการเรียนรู้ของชุมชน 

6. หน่วยงานและสถานศึกษาพัฒนา เทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการยกระดับ
คุณภาพในการจัดการเรียนรู้และเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ให้กับประชาชน 

7. หน่วยงานและสถานศึกษาพัฒนาส่ือและการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต ท่ีตอบสนองกับการเปล่ียนแปลงบริบทด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ 
และส่ิงแวดล้อม รวมท้ังตามความต้องการของประชาชน และชุมชนในรูปแบบท่ีหลากหลาย 

8. หน่วยงานและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
9. บุคลากรของหน่วยงานและสถานศึกษาได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

➣ตัวชี้วัด 
         ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

1. จ านวนผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตาม

สิทธิที่ก าหนดไว้ 

 2. จ านวนของคนไทยกลุ่มเปูาหมายต่างๆ ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้/ได้รับบริการกิจกรรม

การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัยท่ีสอดคล้องกับสภาพ ปัญหา และความต้องการ 

 3. ร้อยละของก าลังแรงงานท่ีส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป 

4. จ านวนภาคีเครือข่ายท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนา/ส่งเสริมการศึกษา(ภาคีเครือข่าย : สถาน

ประกอบการ องค์กร หน่วยงานท่ีมาร่วมจัด/พัฒนา/ส่งเสริมการศึกษา) 

5. จ านวนประชาชน เด็ก และเยาวชนในพื้นท่ีสูง และชาวไทยมอแกน ในพื้นท่ี 5 จังหวัด 11 อ าเภอ 

ได้รับบริการการศึกษาตลอดชีวิตจากศูนย์การเรียนรู้ชุมชนสังกัดส านักงาน กศน. 

6. จ านวนผู้รับบริการในพื้นท่ีเปูาหมายได้รับการส่งเสริมด้านการรู้หนังสือและการพัฒนาทักษะชีวิต 

7. จ านวนนักเรียน/นักศึกษาท่ีได้รับบริการติวเข้มเต็มความรู้  

 8. จ านวนประชาชนท่ีได้รับการฝึกอาชีพระยะส้ัน สามารถสร้างอาชีพเพื่อสร้างรายได้ 

 9. จ านวน ครู กศน. ต าบล จากพื้นท่ี กศน.ภาค ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการ

สอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร  

10. จ านวนประชาชนท่ีได้รับการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ 

11. จ านวนผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงในระบบ Long Term Care มีผู้ดูแลท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

12. จ านวนประชาชนท่ีผ่านการอบรมจากศูนย์ดิจิทัลชุมชน 
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 13. จ านวนศูนย์การเรียนชุมชน กศน. บนพื้นท่ีสูง ในพื้นท่ี 5 จังหวัด ท่ีส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ

ฟัง พูดภาไทยเพื่อการส่ือสาร ร่วมกันในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ตชด. และกศน. 

 14. จ านวนบุคลากร กศน. ต าบลท่ีสามารถจัดท าคลังความรู้ได้ 

 15. จ านวนบทความเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระดับต าบลในหัวข้อต่างๆ  

 16. จ านวนหลักสูตรและส่ือออนไลน์ท่ีให้บริการกับประชาชน ท้ังการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย 

      ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
 1. ร้อยละของคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบ (N-NET) ทุก

รายวิชาทุกระดับ 

 2. ร้อยละของผู้เรียนท่ีได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานเทียบกับค่าเปูาหมาย 

 3. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเปูาหมายท่ีลงทะเบียนเรียนในทุกหลักสูตร/กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง

เทียบกับเปูาหมาย 

 4. ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรม/พัฒนาทักษะอาชีพระยะส้ันสามารถน าความรู้ไปใช้ในการประกอบ

อาชีพหรือพัฒนางานได้ 

 5. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพ หรือทักษะด้าน

อาชีพ สามารถมีงานท าหรือน าไปประกอบอาชีพได้ 

 6. ร้อยละของผู้จบหลักสูตร/กิจกรรมท่ีสามารถน าความรู้ความเข้าใจไปใช้ได้ตามจุดมุ่งหมายของ

หลักสูตร/กิจกรรม การศึกษาต่อเนื่อง 

 7. ร้อยละของประชาชนท่ีได้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้

การศึกษาตามอัธยาศัย 

 8. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเปูาหมายท่ีได้รับบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมท่ีมีความรู้ความเข้าใจ/เจตคติ/

ทักษะ ตามจุดมุ่งหมายของกิจกรรมท่ีก าหนด ของการศึกษาตามอัธยาศัย 

 9. ร้อยละของนักเรียน/นักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาท่ีได้รับบริการติวเข้มเต็มความรู้เพิ่ม

สูงขึ้น 

 10. ร้อยละของผู้สูงอายุท่ีเป็นกลุ่มเปูาหมาย มีโอกาสมาเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิต 
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1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
 1.1 พัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ  โดยปลูกฝังและสร้างความ
ตระหนักรู้ถึงความส าคัญของสถาบันหลักของชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรักและความภาคภูมิใจในความเป็น
คนไทยและชาติไทย น้อมน าและเผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมถึงแนวทาง
พระราชด าริต่างๆ 
 1.2 เสริมสร้างความรู้วามเข้าใจที่ถูกต้อง และการมีส่วนร่วมอย่างถูกต้องกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในบริบทของไทย มีความเป็นพลเมืองดี อมรับและเคารพ
ความหลากหลายทางความคิดและอุดมการณ์ 
 1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 
ท้ังยาเสพติด การค้ามนุษย์ ภัยจากไซเบอร์ ภัยพิบัติจากธรรมชาติ โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ 
 1.4 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างเสริมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา การพัฒนา
ทักษะ การสร้างอาชีพ และการใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และพื้นท่ีชายแดนอื่นๆ 
 1.5 สร้างความรู้ ความเข้าใจในขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมของประเทศเพื่อบ้าน ยอมรับ
และเคารพในประเพณี วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธ์ และชาวต่างชาติ ท่ีมีความหลากหลาย ในลักษณะพหุ
สังคมท่ีอยู่ร่วมกัน 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 2.1 เร่งปรับหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพ กศน. เพื่อยกระดับทักษะด้านอาชีพของประชาชนให้
เป็นอาชีพที่รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (First S – curve และ New S – curve) โดยบูรณา
การความร่วมมือในการพัฒนาและเสริมทักษะใหม่ด้านอาชีพ (Upskill & Reskill) รวมถึงมุ่งเน้นสร้างโอกาสใน
การสร้างงาน สร้างรายได้ และตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานท้ังภาคอุตสาหกรรมและการ
บริการ โดยเฉพาะในพื้นท่ีเขตระเบียงเศรษฐกิจ และเขตพัฒนาพิเศษตามภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ ส าหรับ
พื้นท่ีปกติให้พัฒนาอาชีพที่เน้นการต่อยอดศักยภาพและตามบริบทของพื้นท่ี 
 2.2 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออก ยกระดับการศึกษาให้กับประชาชนให้จบการศึกษา
อย่างน้อยการศึกษาภาคบังคับ สามารถน าคุณวุฒิท่ีได้รับไปต่อยอดในการประกอบอาชีพ รวมท้ังพัฒนาทักษะ
ในการประกอบอาชีพตามความต้องการของประชาชน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตอบสนองต่อบริบทของสังคม
และชุมชน รวมท้ังรองรับการพัฒนาเขตพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) 
 2.3 พัฒนาและส่งเสริมประชาชนเพื่อต่อยอดการผลิตและจ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ออนไลน์ 
      1) เร่งจัดต้ังศูนย์ให้ค าปรึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ Brand กศน. เพื่อยกระดับคุณภาพของสินค้า
และผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการท่ีครบวงจร (การผลิต การตลาด การส่งออก และสร้างช่องทางจ าหน่าย) 
รวมท้ังส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการเผยแพร่และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ กศน. ให้กว้างขวาง
ยิ่งขึ้น 

นโยบายเร่งด่วนเพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
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      2) พัฒนาและคัดเลือกสุดยอดสินค้าและผลิตภัณฑ์ กศน. ในแต่ละจังหวัด พร้อมท้ังประสานความ
ร่วมมือกับสถานีบริการน้ ามันในการเป็นช่องทางการจ าหน่ายสุดยอดสินค้าและผลิตภัณฑ์ กศน.ให้กว้างขวาง
ยิ่งขึ้น 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 3.1 พัฒนาครูและบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมและการเรียนรู้ เป็นผู้เช่ือมโยงความรู้กับ
ผู้เรียนและผู้รับบริการ มีความเป็น “ครูมืออาชีพ” มีจิตบริการ มีความรู้และทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม
และเป็น “ผู้อ านวยการการเรียนรู้” ท่ีสามารถบริหารจัดการความรู้ กิจกรรม และการเรียนรู้ที่ดี 
      1) เพิ่มอัตราข้าราชการครูให้กับ กศน. อ าเภอทุกแห่ง โดยเร่งด าเนินการเรื่องการหาอัตรา
ต าแหน่งการสรรหา บรรจุ และแต่งต้ัง ข้าราชการครู 
      2) พัฒนาข้าราชการครูในรูปแบบครบวงจร ตามหลักสุตรที่เช่ือมโยงกับวิทยฐานะ 
      3) พัฒนาครู กศน.ต าบลให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นเรื่องการพัฒนา
ทักษะการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ทักษะภาษาต่างประเทศ ทักษะการจัดกระบวนการเรียนรุ้ 
      4) พัฒนาศึกษานิเทศก์ ให้สามารถปฏิบัติการนิเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      5) พัฒนาบุคลากร กศน.ทุกระดับทุกประเภทให้มีทักษะความรู้เรื่องการใช้ประโยชน์จากดิจิทัล
และภาษาต่างประเทศท่ีจ าเป็น 
  3.2 พัฒนาแห่งเรียนรู้ให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีความพร้อมในการ
ให้บริการกิจกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ เป็นแหล่งสารสนเทศสาธารณท่ีง่ายต่อการเข้าถึง มีบรรยากาศท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู้ เป็นคาเฟุพื้นท่ีการเรียนรู้ส าหรับคนทุกช่วงวัย มีส่ิงอ านวยความสะดวก มีบรรยากาศสวยงาม
มีชีวิต ท่ีดึงดูดความสนใจ และมีความปลอดภัยส าหรับผู้ใช้บริการ 
      1) เร่งยกระดับ กศน.ต าบลน าร่อง 928 แห่ง(อ าเภอละ 1 แห่ง) ให้เป็น กศน.ต าบล 5 ดี พรีเมี่ยม
ท่ีประกอบด้วย ครูดี สถานท่ีดี (ตามบริบทของพื้นท่ี) กิจกรรมดี เครือข่ายดี และมีนวัตกรรมการเรียนรู้ท่ีดีมี
ประโยชน์  
      2) จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ กศน. เพื่อยกระดับการเรียนรู้ ใน 6 ภูมิภาค เป็นพื้นท่ีการ
เรียนรู้ (Co – Learning Space) ท่ีทันสมัยส าหรับทุกคน มีความพร้อมในการให้บริการต่างๆ อาทิ พื้นท่ี
ส าหรับการท างาน/การเรียนรู้ พื้นท่ีส าหรับกิจกรรมต่างๆ มีห้องประชุมชนาดลเก รวมท้ังท างานร่วมกับ
ห้องสมุดประชาชนในการให้บริการในรูปแบบห้องสมุดดิจิทัล บริการอินเตอร์เน็ต ส่ือมัลติมีเดีย เพื่อรองรับการ
เรียนรู้แบบ Active Learning  
      3) พัฒนาห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ให้เป็น Digital Library โดยให้มีบริการหนังสือใน
รูปแบบ e-Book บริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง รวมท้ัง Free Wi-fi เพื่อการสืบค้นข้อมูล   
 3.3 ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการเรียนรู้ส าหรับทุกคน สามารถเรียนได้
ทุกท่ีทุกเวลา มีกิจกรรมท่ีหลากหลาย น่าสนใจ สนองตอบความต้องการของชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพการ
เรียนรู้ของประชาชน รวมท้ังใช้ประโยชน์จากประชาชนในชุมชนในการร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเช่ือมโยง
ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนไปสู่การจัดการความรู้ของชุมชนอย่างยั่งยืน  



     | 19 

 

      1) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ปลูกฝังคุณธรรม สร้างวินัย จิตสาธารณะ ความรับผิดชอบ
ต่อส่วนรวม และการมีจิตอาสา ผ่านกิจกรรมรูปแบบต่างๆ อาทิ กิจกรรมลูกเสือ กศน. กิจกรรมจิตอาสา 
ตลอดจนสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร 
      2) จัดให้มีหลักสูตรลูกเสือมัคคุเทศก์ โดยให้ส านักงาน กศน. จังหวัดทุกแห่ง/กทม. จัดต้ังกอง
ลูกเสือท่ีลูกเสือมีความพร้อมด้านทักษะต่างประเทศ เป็นลูกเสือมัคคุเทศก์จังหวัดละ 1 กอง เพื่อส่งเสริมลูกเสือ
จิตอาสาพัฒนาการท่องเท่ียวในแต่ละจังหวัด 
 3.4 เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคเครือข่าย ประสาน ส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย ท้ังภาครัฐ 
เอกชน ประชาสังคม และองค์กรประครองส่วนท้องถิ่น รวมท้ังส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
เพื่อสร้างความเข้าใจ และให้เกิดความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุน และจัดการศึกษาและการเรียนรู้ให้กับ
ประชาชนอย่างมีคุณภาพ 
      1) เร่งรัดท าท าเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละต าบล เพื่อใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
การสร้างการเรียนรู้จากองค์ความรู้ในตัวบุคคลให้เกิดการถ่ายทอดภูมิปัญญา สร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมอย่าง
ยั่งยืน 
      2) ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การจัดการเรียนรู้ชุมชน 
      3) ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพื่อการขยายและพัฒนาการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยให้เข้าถึงกลุ่มเปูาหมายทุกกลุ่มอย่างกว้างขวางและมีคุณภาพ อาทิ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม 
อสม.  
 3.5 พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย  
      1) พัฒนาการจัดการศึกษาออนไลน์ กศน. ท้ังในรูปแบบของการศึกษาขั้นพื้นฐาน การพัฒนา
ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ การศึกษาตามอัธยาศัย รวมท้ังการพัฒนาช่องทางการค่าออนไลน์ 
      2) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ 
      3) ส่งเสริมให้มีการใช้วิจัยอย่างง่ายเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ 
 3.6 พัฒนาศักยภาพคนด้านทักษะและความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)  
      1) พัฒนาความรู้และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนการสอน 
      2) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้ประชาชนมีทักษะความเข้าใจและใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลท่ีสารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน รวมท้ังสร้างรายได้ให้กับตนเองได้ 
 3.7 พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารของประชาชนในรูปแบบต่างๆ อย่างเป็น
รูปแบบ  โดยเน้นทักษะภาษาเพื่ออาชีพ ท้ังในภาคธุรกิจ การบริการ และการท่องเท่ียว รวมท้ังพัฒนาส่ือการ
เรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารและการพัฒนาอาชีพ 
      1) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้กับประชาชนเพื่อสร้างความตระหนักถึงการเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ (Aging Society) มีความเข้าใจในพัฒนาการของช่วงวัย รวมท้ังเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการดูแล
รับผิดชอบผู้สูงอายุในครอบครัวและชุมชน 
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      2)  พัฒนาการจัดบริการการศึกษาและการเรียนรู้ส าหรับประชาชนในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
วัยสูงอายุท่ีเหมาะสมและมีคุณภาพ 
      3) จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตส าหรับผู้สูงอายุภายใต้แนวคิด“Active Aging” การศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาทักษะชีวิต ให้สามารถดูแลตนเองท้ังสุขภาพและสุขภาพจิตและรู้จักใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยี 
      4) สร้างความตระหนักถึงคุณค่าและศักด์ิศรีของผู้สูงอายุ เปิดโอกาสให้มีการเผยแพร่ภูมิปัญญา
ของผู้สูงอายุ และให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านต่างๆ ในชุมชน เช่น ด้านอาชีพ กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 
      5) จัดการศึกษาอาชีพเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุโดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง ในทุกระดับ 
 3.9 การส่งเสริมวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 
      1) จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เชิงรุก และเน้นให้ความรู้วิทยาศาสตร์อย่างง่ายกับประชาชนในชุมชน
ท้ังวิทยาศาสตร์ในวิถีชีวิต และวิทยาสาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
      2) พัฒนาส่ือนิทรรศการและรูปแบบการจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ให้ทันสมัย 
 3.10 ส่งเสริมการรู้ภาษาไทยให้กับประชาชนในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะประชาชนในเขตพื้นท่ีสูงให้
สามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทย เพื่อประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจ าวันได้ 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 4.1 จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ส าหรับทุกช่วงวัย ท่ีเป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีสามารถให้บริการ
ประชาชนได้ทุกคน ทุกช่วงวัย ท่ีมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย ตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้ในแต่ละวัยและ
เป็นศูนย์บริการความรู้ ศูนย์การจัดกิจกรรมท่ีครอบคลุมทุกช่วงวัย เพื่อให้มีพัฒนาการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมและมี
ความสุขกับการเรียนรู้ตามความสนใจ 
      1) เร่งประสานกับส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อจัดท าฐานข้อมูลโรงเรียนท่ีถูกยุบ
รวม หรือคาดว่าน่าจะถูกยุบรวม 
      2) ให้ส านักงาน กศน.จังหวัดทุกแห่งท่ีอยู่ในจังหวัดท่ีมีโรงเรียนท่ีถูกยุบรวม ประสานขอให้พื้นท่ี
เพื่อจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ส าหรับทุกช่วงวัย กศน. 
 4.2 ส่งเสรมิและสนับสนุนการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ส าหรับกลุ่มเป้าหมายผู้พิการ 
      1) จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย โดยเน้นรูปแบบการศึกษาออนไลน์ 
      2) ให้ส านักงาน กศน. จังหวัดทุกแห่ง/กทม. ท าความร่วมมือกับศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัด ในการใช้สถานท่ี วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ด้านการศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาและการ
เรียนรู้ส าหรับกลุ่มเปูาหมายผู้พิการ 
 4.3 ยกระดับการศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมายทหารกองประจ าการ รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายพิเศษอื่นๆ 
อาทิ ผู้ต้องขัง คนพิการ เด็กออกกลางคัน ประชากรวัยเรียนท่ีอยู่นอกระบบการศึกษาให้จบการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 
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 4.4 พัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพระยะสั้น ให้มีความหลากหลาย ทันสมัย เหมาะสมกับ
บริบทของพื้นท่ี และตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 5.1 ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้กับประชาชนในการรับมือและปรับตัวเพื่อลดความเสียหายจากภัย
ธรรมชาติและผลกระทบท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 5.2 สร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการสร้างสังคมสีเขียว ส่งเสริมความรู้ให้กับประชาชน
เกี่ยวกับการคัดแยกต้ังแต่ต้นทาง การก าจัดขยะ และการน ากลับมาใช้ซ้ า เพื่อลดปริมาณและต้นทุนในการ
จัดการขยะของเมือง และสามารถน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้โดยง่าย รวมท้ังการจัดการมลพิษในชุมชน 
 5.3 ส่งเสริมให้หน่วยงานและสถานศึกษาใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  รวมท้ังลดการใช้
ทรัพยากรท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม เช่น รณรงค์เรื่องการลดการใช้ถุงพลาสติก การประหยัดไฟฟูา เป็นต้น 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
 6.1 พัฒนาระบบและปรับระบบวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ บริหารจัดการบนข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ มุ่งผลสัมฤทธิ์มีความโปร่งใส 
 6.2 น านวัตกรรมและเทคโนโลยีระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลมาใช้ในการบริหารและพัฒนางาน 
สามารถเช่ือมโยงกับระบบฐานข้อมูลกลางของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมท้ังพัฒนาโปรแกรมออนไลน์ท่ี
สามารถเช่ือมโยงข้อมูลต่างๆ ท่ีท าให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างต่อเนื่องกันต้ังแต่ต้นจนจบกระบวนการและ
ให้ประชาชนกลุ่มเปูาหมายสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทันที ทุกท่ีและทุกเวลา 
 6.3 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานต าแหน่ง 
ให้ตรงกับสายงาน ความช านาญ และความต้องการของบุคลากร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     | 22 

 

 

 
 

1. โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาไทย เพื่อการสื่อสารส าหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สู ง 
ตามพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

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

การส่งเสริมการรู้หนังสือท่ีสอดคล้องกับสภาพแต่ละกลุ่มเปูาหมาย 
2. พัฒนาศักยภาพครู กศน. และภาคีเครือข่ายท่ีร่วมจัดการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ และ 

ทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้ไม่รู้หนงัสืออย่างมีประสิทธิภาพ 
3. จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเปูาหมายอย่างท่ัวถึง เพื่อน าไปต่อยอดสู่การขับเคล่ือนได้ อย่าง

เหมาะสม 

แนวทางการจัดสรร/เบิกจ่ายงบประมาณ 
1. การประชุมสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารโครงการ 
2. การอบรมพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การพฒันาทักษะการฟงู การพูด 

ภาษาไทย เพื่อการส่ือสารส าหรับผู้ใหญ่บนพื้นท่ีสูง 
3. การนิเทศติดตามผลการด าเนินงานโครงการ 
4. การจัดท าเอกสารแนวทางการด าเนินงานโครงการ 
5. การประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 
6. การจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการฟัง การพูดภาษาไทย เพื่อการส่ือสารส าหรับผู้ใหญ่บน 

พื้นท่ีสูง 
7. กิจกรรม มหกรรม “ช่วยกันท าให้ซาวไทยบนพื้นท่ีสูงฟูงพูดภาษาไทยได้” 

แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
                     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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2. โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 

แนวทางการด าเนินงาน 
จากสถานการณ์เศรษฐกิจและความเหล่ือมล ้าท่ีมีอยู่ในสังคมปัจจุบัน แสดงถึงฐานเศรษฐกิจของ

ประเทศ ท่ียังไม่เข้มแข็งประซาซนระดับฐานรากยังมีรายได้น้อย ส่วนใหญ่มีอาชีพภาคการเกษตร จึงไม่มีโอกาส
ท่ีจะเติบโต เป็นชนช้ันกลาง การขาดโอกาสและความรู้เกี่ ยวกับทักษะด้านอาชีพท าให้เกิดปัญหาในการ
ประกอบอาชีพ เพื่อสร้างรายได้จากผลผลิตของตนเอง จากสภาวะการดังกล่าว รัฐบาลจึงได้ให้ความส าคัญต่อ
การพัฒนาประเทศ ด้านเศรษฐกิจพื้นฐานของประซาซนกลุ่มดังกล่าว โดยพยายามท่ีจะล่งเสริมอาชีพเพื่อสร้าง
งานและผลผลิต ท่ีมีคุณภาพให้แก่ประซาซนอย่างท่ัวถึงและทุกระดับซั้น ซึ่งการพัฒนาประเทศจะต้องพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ของประเทศ ดังนั้น การจัดการศึกษาจึงเป็นปัจจัยส าคัญอันจะน่าไปสู่การบรรลุเปูาหมายใน
การพัฒนาประเทศ อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ซาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579) ด้าน
การสร้างโอกาส และ ความเสมอภาคทางสังคมเพื่อเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาให้ท่ัวถึง ลดความเหล่ือมล ้า
ไปสู่สังคมเสมอภาค และเป็นธรรม ส านักงาน กศน. ซึ่งเป็นหน่วยงานทางการศึกษาท่ีมีสถานศึกษาต้ังอยู่ใน
ระดับอ าเภอ/เขต จ านวน 928 แห่ง และ กศน. ต าบล จ านวน 7,424 แห่ง ได้ขับเคล่ือนโครงการศูนย์ฝึกอาชีพ
ชุมซน เพื่อพัฒนา ความรู้และฝึกอาชีพแก่ประซาซน โดยการจัดกิจกรรมฝึกอาชีพภายใต้ 5 หลัก สูตรกลุ่ม
อาชีพได้แก่ กลุ่มอาชีพด้านเกษตรกรรม กลุ่มอาชีพด้านอุตสาหกรรมหรือหัตถกรรม กลุ่มอาชีพด้าน พาณิชย 
กรรมและบริการ กลุ่มอาชีพ ด้านความคิดสร้างสรรค์ และกลุ่มอาชีพเฉพาะทาง เช่น ช่างไฟฟูา ช่างซ่อมแอร์ 
ฯลฯ โดยมุ่งหวังให้ประซาซน ท่ีเข้ารับการฝึกอาชีพสามารถน่าความรู้ไปไข้ประกอบอาชีพได้มีการพัฒนาต่อ
ยอดผลิตภัณฑ์/บริการให้มีคุณภาพ เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม มีล่งเสริมการขายและขยายซ่องทางการจ าหน่าย
สินค้าไปยังผู้บริโภคท่ีหลากหลาย 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 คนรวมท้ังส้ิน519,680 คน 
2. ศูนย์ฝึกอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน และศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ รวม 10 แห่ง 

ให้บริการประชาชนแห่งละ 350 คน รวมท้ังส้ิน 3,500 คน 
 

กลุ่มเป้าหมาย/งบประมาณ 
จ านวนกลุ่มเปูาหมายท้ังส้ิน 523,180 คน 
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมคนละ 900 บาท เป็นเงินท้ังส้ิน 470,862,000 บาท  

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

หลักสูตรอาชีพไม่เกิน 30 ช่ัวโมง ผู้เรียนต้ังแต่ 6 คนขึ้นไป เบิกค่าตอบแทนวิทยากร 
ได้ช่ัวโมงละไม่เกิน 200 บาท และค่าวัสดุฝึกให้เบิกไดในกรณีท่ีมีการฝึกปฏิบัติจริงไม่เกิน 1,000 บาท/กลุ่ม 
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2. รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ 
หลักสูตรฝึกอาชีพท่ีมีระยะเวลาการฝึกอาชีพต้ังแต่ 31 ช่ัวโมงขึ้นไป จ านวนผู้เรียน 

ต้ังแต่ 11 คนขึ้นไป เบิกค่าตอบแทนวิทยากรได้ช่ัวโมงละ 200 บาท ค่าวัสดุฝึกไม่เกิน 5,000 บาท ท้ังนี้ หาก
รายวิชาชีพใด มีความจ าเป็นต้องใช้ค่าวัสดุเกินกว่าท่ีก าหนด ให้ขอความเห็นชอบต่อผู้อ านวยการส านักงาน 
กศน.จังหวัด/กทม. โดยผ่านคณะกรรมการท่ีส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. แต่งต้ัง เพื่อพิจารณา ตามความ
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณและเปูาหมายท่ีจังหวัดได้รับจัดสรร 

3. โครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ 

แนวทางการด าเนินงาน 
1. ส านักงาน กศน.โอนเงินงบประมาณให้กับส านักงาน กศน.จังหวัดทุกแห่ง/กทม. เพื่อน่าไปจัดสรรให้ 

สถานศึกษาในสังกัดในการใช้เป็นค่าใช้จ่ายการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่ อการส่ือสารด้านอาชีพให้กับ 
ประชาชนในพื้นท่ีตามเปูาหมายท่ีแต่ละจังหวัดก าหนด โดยหลักสูตรละไม่ต ่ากว่า 15 คน ตามท่ีได้ส ารวจความ 
ต้องการจัดอบรมตามโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารด้านอาชีพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ท้ังนี้ในกรณีท่ีเปูาหมายไม่เพียงพอ ส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. สามารถบริหารจัดการจ านวนเปูาหมายให้ 
เหมาะสมตามบริบทซองพื้นท่ี 

2. ให้สถานศึกษาในสังกัดท่ีต้องการจัดอบรมด าเนินการ ดังนี้ 
2.1 จัดท าโครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารด้านอาชีพ พร้อมหลักสูตรบรรจุ         

ในแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา เสนอขอความเห็นชอบต่อส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. (กรณีมี 
การเปล่ียนแปลงไปจากท่ีได้รับความเห็นชอบไว้เดิม) 

2.2 การจัดท าหลักสูตรภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารด้านอาชีพ สามารถใช้เอกสารทางวิซาการ 
ซองกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส านักงาน กศน. 

2.3 จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารด้านอาชีพ 
2.4 จัดอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารด้านอาชีพตามโครงการท่ีได้รับความเห็นชอบจาก 

ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. และตามหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติจากผู้อ านวยการสถานศึกษา 
2.5 ประเมินผลความพึงพอใจและประเมินตามวัตถุประสงค์ซองหลักสูตรหลังการฝึกอบรม และ 

มอบวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรมตามโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารด้านอาชีพ โดยผู้เข้ารับการ 
อบรมจะต้องมีระยะเวลาในการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของโครงการ/หลักสูตร 

2.6 สรุปและรายงานผลการด าเนินงานโครงการฯ พร้อมท้ังแนบรูปภาพการจัดกิจกรรมอบรม 
ส่งไป ยังส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. เพื่อรวบรวมข้อมูลต่อไป ท้ังนี้ การรายงานผลให้รายงานในระบบ DMIS 
พร้อมท้ังแนบรูปภาพการจัดกิจกรรมอบรม 

3. ให้ส านักงาน กศน.จังหวัดทุกแห่ง/กทม. ท่ีต้องการจัดอบรมด าเนินการสรุปและรายงานผลการ 
ด าเนินงานโครงการฯ ซองสถานศึกษาในสังกัด โดยให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดขอบโครงการนี้ของส านักงาน กศน. 
จังหวัดทุกแห่ง/กทม. เท่านั้น เป็นผู้กรอกข้อมูลใน Google form หรือสแกน QR code ท่ีก าหนดไว้ พร้อมท้ัง 
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แนบรูปภาพการจัดกิจกรรมอบรม ไปยังส านักงาน กศน. ภายในวันท่ี 31 สิงหาคม 2563 
 4.  คณะท างานลงพื้นท่ีเปูาหมายเพื่อนิเทศ ติดตามและประเมินผล พร้อมท้ังแลกเปล่ียนเรียนรู้
เกี่ยวกับ การด าเนินงานโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารด้านอาชีพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แนวทางการจัดสรร/เบิกจ่ายงบประมาณ 
1. แนวทางการจัดสรร 

ส านักงาน กศน. โอนเงินงบประมาณให้กับส านักงาน กศน.จังหวัดทุกแห่ง/กทม.เพื่อน่าไปจัดสรร 
ให้สถานศึกษาในสังกัดในการใช้เป็นค่าใช้จ่ายการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารด้านอาชีพให้กับ ประ
ซาซนในพื้นท่ีตามเปูาหมายท่ีแต่ละจังหวัดก าหนด หลักสูตรละไม่ต ่ากว่า 15 คน ตามท่ีได้ส ารวจ ความต้องการ
จัดอบรมตามโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารด้านอาชีพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท้ังนี้ใน
กรณีท่ีเปูาหมายไม่เพียงพอ ส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. สามารถบริหารจัดการจ านวน เปูาหมายให้
เหมาะสมตามบริบทของพื้นท่ี 

2. การเบิกจ่ายงบประมาณ 
ให้ใช้หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประซาซนของสถานศึกษา สังกัด 

ส านักงาน กศน. พ.ศ. 2561 ตามหนังสือส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ 0210.04/8021 
ลงวันท่ี 5 มิถุนายน 2562 

4. โครงการพัฒนาทักษะครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

แนวทางการด าเนินงาน 
1. ส านักงาน กศน. ก าหนดกรอบการด าเนินงานโครงการ 
2. จัดท าเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการอบรมฯ 
3. คัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมจากเกณฑ์การคัดเลือก 
4. คัดเลือกสถาบันการสอนภาษาอังกฤษ/หลักสูตรการอบรมเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ 

เปูาหมายของโครงการ 
5. ด าเนินการอบรม 
6. ติดตาม ประเมินผล 

แนวทางการจัดสรร/เบิกจ่ายงบประมาณ 
1. ค่าใช้จ่ายในการประชุมก าหนดกรอบในการด าเนินงานเพื่อการจัดอบรมครู กศน.ต้นแบบการสอน 

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
2. ค่าใช้จ่ายในการประชุมร่วมกับสถาบันการสอนภาษาอังกฤษ/หน่วยงานในการจัดโครงการอบรม 

ครู กศน.ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารเพื่อก าหนดรูปแบบในการจัดอบรมครู กศน.  
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมจัดท าเกณฑ์คัดเลือกครู กศน. 
4. ค่าใช้จ่ายในการค่าลงทะเบียนโครงการอบรมครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการ
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ส่ือสารกับ สถาบันการสอนภาษาอังกฤษ/หน่วยงานในการจัดโครงการอบรมครู กศน.ฯ (โอน งปม. ไปท่ี 
ส านักงาน กศน. จังหวัด ส าหรับผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกเช้าร่วมโครงการ) 

5. ลงพื้นท่ีด าเนินการจัดประชุมติดตามประเมินโครงการพัฒนาครู กศน. ต้นแบบการสอน
ภาษาอังกฤษ เพื่อการส่ือสาร จ านวน 5 ภาค 
 

5. โครงการคลังความรู้ กศน. เพื่อการพัฒนาคณุภาพชีวิต (Thailand Knowledge Portal : TKP) 
 
แนวทางการด าเนินงาน 

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

2) กลุ่มแผนงานโอนงบประมาณค่าใช้จ่ายให้กับสถาบัน กศน. ภาค ท้ัง 5 ภาค และส านักงาน กศน. 
กรุงเทพมหานคร ตามสัดส่วนครู กศน.ต าบลในภาคนั้น ๆ ในอัตรา 1,000 บาทต่อหัว 

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

4) คณะท างานสถาบัน กศน. ภาค และสานักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร ด าเนินการประชุม 
ปฏิบัติการบุคลากร กศน.ต าบล จ านวน 7,400 คน ท่ัวประเทศ (ตามรายภาค) จัดประชุมเพื่อจัดระบบข้อมูลท่ี
ได้มาจากชุมซน ผ่านระบบ API ของ Google มาพัฒนาเป็น Knowledge Bank 

แนวทางการจัดสรร/เบิกจ่ายงบประมาณ 
ท่ี การจัดสรร จ านวน หมายเหตุ 
1. จัดสรรให้สถาบัน กศน. ภาค เพื่อจัดประชุมปฏิบัติการ ครู 

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

2. จัดสรรให้สถาบันการศึกษาทางไกล   
 - ค่าใช้จ่ายส าหรับคณะวิทยากร 307,200 บาท  
 - ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเพื่อจัดระบบข้อมูล ท่ีได้มา

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

1,450,800 บาท  

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

รวมทั้งสิ้น 9,528,000 บาท  
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6. โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับคนพิการ 
 
แนวทางการด าเนินงาน 

1. จัดประชุมคณะท างานเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดท าเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เกี่ยวกับวิธีการใช้แบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษา 

2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนคนพิการ จ านวน 300 คน จากครูผู้สอนคนพิการที่ยังไม่ผ่านการ  
อบรมการใช้แบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ให้มีความรู้และสามารถท าหน้าท่ีคัดกรองบุคคลของ
สถานศึกษาว่า เป็นคนพิการประเภทต่าง ๆ และน่าผลการรับรองพร้อมข้อมูลจากการคัดกรองมาประกอบการ
พิจารณาจัดท า แผน จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

3. สรุปและติดตามผลการด าเนินงาน 
 
แนวทางการจัดสรร/เบิกจ่าย
งบประมาณ แนวทางการจัดสรร 

7. โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระหว่าง กระทรวงศึกษาธิการ และ กระทรวงสาธารณสุข 
 
แนวทางการด าเนินงาน 
1. จัดประชุมช้ีแจงสร้างความเข้าใจ 
2. ส ารวจและให้พื้นท่ียืนยันความพร้อมความต้องการจัดอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุของกรมอนามัย 
3. จัดสรรเงินงบประมาณ ให้ส านักงาน กศน. จังหวัด ตามจ านวน กศน. อ าเภอ ท่ียืนยันความพร้อม 
4. ส านักงาน กศน. จังหวัด จัดท าและจัดส่งแผนปฏิบัติการให้ส านักงาน กศน. 
5. ก ากับ ติดตาม แก้ไขปัญหาและสรุปผลการด าเนินงานร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

รายการ 
จ านวนเงิน/บาท คิดเป็น 

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

0 
 

• แผนการใช้เงิน :- จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ครูผู้สอนคนพิการ/สรุปและ 
ติดตามผลการด าเนินงาน 

- 2,525,900  

100 

แนวปฏิบัติการเบิกจ่าย เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
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แนวทางการจัดสรร/เบิกจ่าย
งบประมาณ แนวทางการ
จัดสรร 

 
การเบิกจ่ายงบประมาณ 

1. กรอบวงเงินงบประมาณการจัดอบรม 

         2. แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายการจัดอบรม 
เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กศน. ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ 0210.121/5351 ลงจันท่ี 26 กันยายน 2559 

ดังนี ้
1. ค่าตอบแทนวิทยากร ให้เบิกจ่ายในอัตราช่ัวโมงละไม่เกิน 200 บาท 
2. ค่าบริหารจัดการและค่าวัสดุ ให้เบิกจ่ายเท่าท่ีจ่ายจริงตามความจ าเป็น เหมาะสม ประหยัด 

เพื่อประโยชน์ของทางราชการ ภายในวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรเมื่อหักค่าตอบแทนวิทยากร 
3. ให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรไดไม่เกินวันละ 6 ช่ัวโมง 
4. ให้ยืมเงินราชการจากโครงการมาจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากรได้เท่าท่ีจ าเป็น 

 
8. โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงพัฒนาการทางกายจิตและสมองของ
ผู้สูงอายุ 

แนวทางการด าเนินงาน 
1. พัฒนาการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิต และสมอง 

ของผู้สูงอายุ 
2. ส ารวจและให้สถานศึกษาทุกประเภทยืนยันความพร้อมความต้องการจัดกิจกรรมคงพัฒนาการ 

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

00 
  

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

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

 

รายการค่าใช้จ่าย 
หลักสูตร/บาท 

70 ช่ัวโมง 420 ชั่วโมง 
• ค่าตอบแทนวิทยากร (ช่ัวโมงละ 200 บาท) 14,000 84,000 
• ค่าบริหารจัดการและค่าวัสดุส้ินเปลืองในการจัดอบรม 11,700 57,000 

รวมทั้งสิ้น 25,700 141,000 
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ทางกาย จิตและสมองของผู้สูงอายุ ในรูปแบบท่ีเป็นไปตามความต้องการของผู้สูงอายุและ
ศักยภาพ ของบุคลากร ท่ีเป็นกิจกรรมทักษะชีวิต กลุ่มสนใจ การ ศึกษาตามอัธยาศัยผ่าน
ห้องสมุดประชาชน บ้านหนังสือชุมชน รวมท้ังพื้นท่ีสาธารณะอื่น ๆ ท่ีมีในชุมชน เช่น โรงเรียน
ผู้สูงอายุ ศาลา อเนกประสงค์ ฯลฯ 

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

แนวทางการจัดสรร/เบิกจ่ายงบประมาณ  
แนวทางการจัดสรร 

 
 

 
9. โครงการเพิ่มพูนศักยภาพและสานพลังการสร้างความรอบรู้ ให้คนรุ่นใหม่เตรียมความพร้อมในทุกมิติ 
 
แนวทางการด าเนินงาน 

1. สร้างแผนการด าเนินงาน 2 ระดับ ได้แก่ แผนการด าเนินงานระดับส่วนกลาง และระดับ
พื้นท่ี 

2. พัฒนาเครื่องมือสนับสนุนการด าเนินการบูรณาการ (ระบบข้อมูล ระบบคลังปัญญา 
ระบบการจัดท า และใช้แผนสู่การปฏิบัติ ช่องทางการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพของกลไก
ขับเคล่ือนบูรณาการฯ) 

3. จัดท าแนวทางและกระบวนการพฒันาศักยภาพกลไกบูรณาการแต่ละประเด็นโดย
ผู้เช่ียวชาญและ ทีมวิชาการ 

4. จัดการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ีเพื่อขับเคล่ือนการออกแบบการท างาน 
สร้างความรอบรูให้คนรุ่นใหม่เตรียมความพร้อมในทุกมิติ แบบบูรณาการ 5 ภาค 

5. เติมเต็มศักยภาพทีมน่าบูรณาการ เก็บข้อมูลเพื่อเรียนรู้ สร้างการเปล่ียนแปลงอย่าง

 จ านวนเงิน/บาท คิด
เป็น 
ร้อย
ละ 

 
รายการ ไตรมาส 

1-2 
ไตรมาส 
3-4 รวมทั้งสิ้น 

จัดสรรให้แก่ 

• งปม. ท่ีได้รับ รวมท้ังส้ิน 50,492,900 50,492,900 100,985,80
0 

  
• แผนการใช้เงิน      

- จัดกิจกรรมในพื้นท่ี 50,000,000 50,000,000 100,000,00
0 

99.02 • สถานศึกษาท่ีมีความต้องการ 

- พัฒนาและบริหารจัดการ 492,900 492,900 985,800 0.98 • ศกพ. 
การเบิกจ่ายงบประมาณ 
1. กรอบวงเงินการจัดสรร : จัดสรรให้เป็นรายหัว 100 บาท ต่อผู้สูงอายุ 1 คน 
2. จัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตลักษณะใด ให้เบิกจ่ายตามระเบียบในเรื่องนั้น ๆ 
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ต่อเนื่อง ใน   2 รูปแบบ ดังนี้ 
5.1 ผ่านซ่องทางการติดต่อล่ือสารแบบ Social Media 
5.2 ผ่านการลงพื้นท่ีอย่างน้อย 19 จังหวัด 

6.    จัดเวทีวิชาการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 5 ภาค ภายใต้กลไกสร้างการเรียนรู้และเครือข่ายบูรณา 
           การ 

 

การเบิกจ่ายงบประมาณ 
เบิกจ่ายตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และ 

ค่าใช้จ่ายในการจัด'ฝึกอบรม สัมมนา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการจัดสรร/เบิกจ่ายงบประมาณ 

รายการ จ านวนเงิน/บาท คิด
เป็น 

จัดสรรให้แก่ 
ไตรมาส 1-2 ไตรมาส 3-4 รวมทั้งสิ้น ร้อย

ละ • งปม. ท่ีได้รับ รวมท้ังส้ิน 4,000,000 6,000,00
0 

10,000,000   
• แผนการใช้เงิน      

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

0 
1,200,000 12.00  

6) จัดเวทีวิชาการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 5 ภาค  5,000,00
0 

5,000,000 50.00  
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การขับเคลื่อน กศน. สู่ กศน.WOW 
 
1. พัฒนาครู กศน.และบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมการศึกษาและเรียนรู้ : Good Teacher 

เป็นผู้เช่ือมโยงความรู้กับผู้เรียนผู้รับบริการ มีความเป็น “ครูมืออาชีพ” มีจิตบริการ มีความรอบรู้และ
ทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม เป็นผู้จัดกิจกรรม การเรียนรู้และบริหารจัดการความรู้ท่ีดี 

1.1 เพิ่มอัตราข้าราชการครู กศน. 891 อัตรา 
(1) ให้เร่งด าเนินการเรื่องการหาอัตราต าแหน่ง การสรรหา บรรจุ แต่งต้ัง ข้าราชการครู กศน. 

891 อัตรา เพื่อจัดสรรให้กับ กศน.อ าเภอทุกแห่ง ๆ ละ 1 อัตรา 
1.2 พัฒนาครู และบุคลากร 

(1) พัฒนาครู กศน.ต าบลเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้น เรื่องการ
พัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ทักษะภาษาต่างประเทศ ทักษะการจัดกระบวน     
การเรียนรู้ 

(2) พัฒนาศึกษานิเทศก์ให้สามารถปฏิบัติการนิเทศได้อย่างมีศักยภาพ 
(3) พัฒนาบุคลากร กศน.ทุกระดับทุกประเภทให้มีทักษะความรู้เรื่องการใช้ประโยชน์        

จากดิจิทัลและภาษาต่างประเทศท่ีจ าเป็น 

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

ให้มีความพร้อมในการให้บริการกิจกรรมการศึกษาและเรียนรู้ เป็นแหล่งข้อมูลสาธารณะท่ีง่ายต่อ  
การเข้าถึง มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้เป็นเสมือนคาเฟุการเรียนรู้ส าหรับทุกคนทุกช่วงวัย มีส่ิงอ านวย
ความสะดวก มีความสวยงามท่ีดึงดูดความสนใจ และมีความปลอดภัยส าหรับผู้ใช้บริการ 

2.1 เร่งยกระดับ กศน.ต าบล 928 แห่ง (อ าเภอละ 1 แห่ง) เป็น กศน.ต า บล 5 ดี พรีเมี่ยม                
ท่ีประกอบด้วย ครูดี สถานท่ีดี (ตามบริบทของพื้นท่ี) กิจกรรมดี เครือข่ายดี และมีนวัตกรรมดีมีประโยชน์ 

2.2 จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ กศน.ใน 5 ภูมิภาค เป็น Co - Learning Space ศูนย์การเรียนรู้ ท่ี
ทันสมัยส าหรับทุกคน โดยเปิดพื้นท่ีเพื่อยกระดับการเรียนรู้ พร้อมเปิดบริการต่างๆ อาทิ พื้นท่ีส าหรับ      การ
ท างาน/การเรียนรู้ พื้นท่ีส าหรับท ากิจกรรมต่างๆ ห้องประชุมกลุ่มย่อย รวมท้ังให้บริหารห้องสมุดท้ังในรูปแบบ
ดิจิทัล และสืบค้นหนังสือในห้องสมุดด้วยตนเอง บริการอินเทอร์เน็ต มัลติมีเดีย เพื่อรองรับการเรียนรู้แบบ 
Active learning 

การด าเนินงานส าคัญ 
ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ  วิลาวัลย์) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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2.3 พัฒนาห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จ านวน 103 แห่ง ให้เป็น Digital Library โดยให้   
มีบริการ Free Wi-fi บริการหนังสือในรูปแบบ e-Book บริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเพื่อการสืบค้น
ข้อมูล 

2.4 ปรับปรุงรถการอ่านเคล่ือนท่ี เพื่อการเข้าถึงการอ่านในทุกพื้นท่ี ทุกชุมชน 
3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ : Good Activities 

พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้มีความทันสมัย เอื้อต่อการเรียนรู้ ส าหรับทุกคน ท่ีสามารถเรียนรู้ได้ทุกท่ี
ทุกเวลา มีกิจกรรมท่ีหลากหลาย น่าสนใจ สนองตอบความต้องการของชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
ของประชาชน รวมท้ังใช้ประโยชน์จากประชาชนในชุมชนในการร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเช่ือมโยง
ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนไปสู่การจัดการความรู้ของชุมชนอย่างยั่งยืน 

3.1 พัฒนาการจัดการศึกษาออนไลน์ กศน. โดยให้มีการเรียนออนไลน์สายสามัญ การเรียนออนไลน์
เรื่องทักษะอาชีพ และการพัฒนาเว็บเพจการค้าออนไลน์ 

3.2 ให้มีหลักสูตรลูกเสือมัคคุเทศก์ โดยให้ กศน.จังหวัดทุกจังหวัด/ กทม จัดต้ังกองลูกเสือท่ีเป็นลูกเสือ
ท่ีมีความพร้อมด้านทักษะภาษาต่างประเทศเป็นลูกเสือมัคคุเทศก์จังหวัดละ 1 กอง เพื่อส่งเสริมลูกเสือจิตอาสา
พัฒนาการท่องเท่ียวในแต่ละจังหวัด 

3.3 เร่งปรับหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพ กศน. ให้เป็นอาชีพท่ีรองรับอุตสาหกรรมอนาคต     
(New S-curve) โดยเฉพาะจังหวัดท่ีอยู่ในพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษให้ด าเนินการโดยเร่งด่วน ส าหรับพื้นท่ีปกติ
ให้พัฒนาอาชีพที่เน้นการต่อยอดศักยภาพและบริบทตามบริบทของพื้นท่ี 

4. เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย : Good Partnerships 
ประสาน ส่งเสริมความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ท้ังภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น รวมท้ังส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสร้างความเข้าใจ และให้เกิดความ
ร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุน และจัดการศึกษาและการเรียนรู้ให้กับประชาชนอย่างมีคุณภาพ 

4.1 เร่งจัดท าท าเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละต าบล เพื่อใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
สร้างการเรียนรู้จากองค์ความรู้ในตัวบุคคลให้เกิดการถ่ายทอดภูมิปัญญา สร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 

4.2 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การจัดการเรียนรู้ชุมชน 
4.3 ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพื่อการขยาย และพัฒนาการศึกษานอกระบบแ ละ

การศึกษาตามอัธยาศัยให้เข้าถึงกลุ่มเปูาหมายทุกกลุ่มอย่างกว้างขวางและมีคุณภาพ อาทิ กลุ่มผู้สูงอายุ     
กลุ่ม อสม. 
5. พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย : Good 
Innovation 

ให้พัฒนานวัตกรรมหรือสร้างสรรค์การด า เนินงานใหม่ๆ เพื่ อสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์            
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย 
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5.1 เร่งจัดต้ังศูนย์ให้ค าปรึกษา และพัฒนาผลิตภัณฑ์Brand กศน. เพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
การบริหารจัดการการผลิต การส่งออก การตลาด และสร้างช่องทางการจ าหน่าย ตลอดจนส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการเผยแพร่และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 

5.2 พัฒนาสินค้า และผลิตภัณฑ์ กศน. พร้อมท้ังให้มีการคัดเลือกสินค้าและผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นสุดยอด 
กศน.ของแต่ละจังหวัด เพื่อส่งไปจัดจ าหน่ายยังสถานีจ าหน่ายน้ ามัน ซึ่งจะเป็นการสร้างช่องทางจ าหน่ายสินค้า
และผลิตภัณฑ์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 

5.3 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ 
5.4 ให้มีการใช้วิจัยอย่างง่ายเพื่อการสร้างนวัตกรรมใหม่ 

6. จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ส าหรับทุกช่วงวัย : Good Learning Centre 
ท่ีเป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีสามารถให้บริการประชาชนในชุมชนได้ทุกคน ทุกช่วงวัย               

ท่ีมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย สนองตอบความต้องการในการเรียนรู้ในแต่ละช่วงวัย และเป็นศูนย์บริการความรู้ 
ศูนย์การจัดกิจกรรมท่ีครอบคลุมทุกกลุ่มวัย เพื่อให้มีพัฒนาการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม และมีความสุขกับการเรียนรู้
ตามความสนใจ 

6.1 ให้เร่งประสานกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อจัดท าท าเนียบข้อมูลโรงเรียนท่ี
ถูกยุบรวม หรือคาดว่าน่าจะถูกยุบรวม 

6.2 ให้ส านักงาน กศน.จังหวัด ในจังหวัดท่ีมีโรงเรียนท่ีถูกยุบรวมประสานขอใช้พื้นท่ี เพื่อจัดต้ัง      
ศูนย์การเรียนรู้ส าหรับทุกช่วงวัย กศน. 
 

 

 

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

Tourism and Sports ยะระดับแหล่งท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์และบริการด้าน
การท่องเท่ียว ส่งเสริมการตลาดและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเท่ียว อนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเป็นมิตรกับคนท้ังมวลเสริมสร้างการ
ท่องเท่ียวชุมชน การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ภูมิปัญญา การเกษตร และศิลปวัฒนธรรมไปสู่การสร้างมูลค่าด้าน
การท่องเท่ียวให้สามารถสร้างและกระจายรายได้แก่ประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนออกก าลังกาย เล่นกีฬา 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

 

วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) 
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 Health ส่งเสริมประชาชนชาวเลยให้มีการกินดีอยู่ดี มีความรู้ความเข้าใจและตระหนัก ใน
การดูแลสุขภาพอนามัยท้ังทางร่ายกายและจิตใจของตนเองท่ีเหมาะสม สามารถถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่า
เทียมและท่ัวถึงยกระดับการบริการสาธารณสุข สร้างวัฒนธรรม การบริโภคท่ีปลอดภัย 

 Aqriculture ส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน และทันสมัย โดยการน าเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาใช้ในการยกระดับคุณภาพและผลผลิตทาการเกษตร การแปรรู้สินค้าภาคเกษตรให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน พัฒนาและเพิ่มแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร ผลักดันการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Young Smart 
Farmer/Samar Farmer สร้างความเข็มแข็งให้กับ สถาบันเกษตรกร สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรรวมท้ังมี
เครือข่ายธุรกิจ มุ่นเน้นการส่งเสริมและการพัฒนาท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมมีการบริหารจัดการทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่าและยั่งยืน ควบคู่ไปกับการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการด าเนินชีวิต เพื่อสร้าง
ความมั่นคง และความปลอดภัยทางอาหารแก่ชาวเลย ชาวไทยและนานาประเทศ 

 Investment and Trade เพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ
ค้า การบริการ และการผลิต การส่งเสริม SMEs/ Start up วิสาหกิจชุมชน สถาบันสหกรณ์ กลุ่มอาชีพต่างๆ 
อ านวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน ส่งเสริมการค้าชายแดน  การจ้างงานท่ีมีคุณค่า การพัฒนา
สัมมาชีพ เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ OTOP ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิต
และบริการภายใต้การพัฒนาท่ียั่งยืน 

 Loei for All  ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง ปรับปรุงและ
พัฒนาบริการภาครัฐมุ่งสู่ความเป็นสากล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ การพัฒนา
เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง การลดความเหล่ือมล้ า ส่งเสริมคามเสมอภาคทางสังคมและความเท่าเทียมทางเพศ 
การขจัดความยากจน สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ มุ่นเน้นการพัฒนาเด็กและเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คน
พิการผู้ด้อยโอกาส และ “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” แก่ทุกกลุ่ม พัฒนาบ้านเมืองให้สะอาด แก้ไขปัญหายาเสพติด 
อ านวยความยุติธรรม สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ให้มีความมั่นคง
และความสงบเรียบร้อย เสริมสร้างวินัยจราจร เป็นถิ่นฐานท่ีปลอดภัยส าหรับอยู่อาศัย เพื่อความสงบสุขอย่าง
ยั่งยืน 

 Open Town to arts and Culture  เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และท านุ
บ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภาษาพื้นถิ่นให้มีการรักษา สืบทอดและพัฒนาอย่างยั่งยืน สร้างจิตส านึก 
ค่านิยม และวิถีชีวิตท่ีดีงามในสังคม ส่งเสริมต่อยอดทุนทางศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อ
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อน าเลยไปสู่สากล 

 Education ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล ส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะ
วิชาชีพตลอดชีวิต จัดการเรียนรู้อย่างมีเปูาหมายเพื่อส่วนรวม เน้นการน าความรู้ไปสู่การปฏิบัติ สามารถใช้
ความรู้สร้างนวัตกรรม เป็นพลเมืองท่ีดีและพัฒนาทักษะชีวิตสู่งานอาชีพ ภายใต้การเตรียมคนในศตวรรษท่ี 21 
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ 
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  Integrity ส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาล การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีในทุกภาคส่วน
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและรู้จักพอเพียง มีความสามัคคี มีวินัย ท านุบ ารุง และส่งเสริมศาสนา จารีต
ประเพณีอันดีงาม ส่งเสริมให้ชาวเลยมีความปรองดองสมานฉันท์ เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ยึดมั่นการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขใช้วิถีวัฒนธรรม และแนวทางศาสนาในการด ารงชีวิต 
ส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งสงบสุข ส่งเสริมและปลูกฝังให้ชาวเลยมีความเข้าใจในสิทธิและหน้าท่ี ความรับผิดชอบ 
มีความซื่อสัตย์สุจริต เอื้ออาทร ช่วยเหลือเกื้อกูล เคารพกฎหมาย กติกาสังคม และครรลองคลองธรรมท่ีดี 
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➣ ข้อมูลทั่วไป 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูเรือ  ท าหน้าท่ีบริหารจัดการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในท้องท่ีอ าเภอภูเรือ  ประกอบด้วย 
1. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบล  (กศน.ต าบล)  6 แห่ง 
2. ห้องสมุดประชาชนอ าเภอ  1 แห่ง 
3. บ้านหนังสือชุมชน  23  แห่ง 
4. ศูนย์การเรียนชุมชน  8  แห่ง 

 มี กศน.ต าบลในการก ากับดูและและส่งเสริมการจัดกิจกรรม อยู่ 6 แห่ง ประกอบด้วย กศน.ต าบล
หนองบัว  กศน.ต าบลลาดค่าง  กศน.ต าบลปลาบ่า  กศน.ต าบลร่องจิก  กศน.ต าบลสานตม และ กศน.ต าบล 
ท่าศาลา และข้อมูลด้านการจัดการบริหารดังนี้ 

➣ ข้อมูลด้านบุคลากร 

 
จ านวนบุคลากร 

ประเภท/ต าแหน่ง 
จ านวน 

ต่ ากว่า
ปริญญาตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม
จ านวน 

ข้าราชการครู - 1 1 - 2 
ลูกจ้างประจ า - - - - - 
พนักงานราชการ - 8 1 - 9 
ครูศูนย์การเรียนชุมชน - 6 - - 6 
อัตราจ้าง (ครูผู้สอนคนพิการ) - 1 - - 1 
อัตราจ้าง (บรรณารักษ์จ้างเหมาบริการ) - 1 - - 1 

           รวมจ านวน (คน) - 17 2 - 19 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3 
การบริหารจัดการด้านการศึกษาของ กศน.อ าเภอภูเรือ 
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ท าเนียบบุคลากรตามวุฒิการศึกษา 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภเูรือ 

ล าดับที่ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง วิชาเอก หมายเหตุ 

1 นางสาวภรภัทร  บุญจันทร ์ ผู้อ านวยการ  

กศน.อ าเภอภูเรือ 

การบริหารการศึกษา (ศษ.ม.)  

2 นายจิรภัทร  นามพุทธา คร ู คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ)  

3 นายสมศักด์ิ  ศรีบุรินทร ์ ครูอาสาสมคัร กศน. อุตสาหกรรมศลิป ์(ค.บ.)  

4 นางอารยา  โกษาจันทร์ ครูอาสาสมคัร กศน. การประถมศึกษา (ค.บ.)  

5 นางสายพิน  จารัตน์ ครู กศน.ต าบล  ภาษาอังกฤษ ศษ.ม.  

6 นางแพ็ทติยา  ศรีบุรินทร ์ ครู กศน.ต าบล  การบริหารการศึกษา (ศษ.ม.)  

7 นางสุภาพร  ศรีเมือง ครู กศน.ต าบล  ภาษาไทย (ศศ.บ.)  

8 นายประสิทธ์ิ  แสนสุภา ครู กศน.ต าบล  
ทฤษฎีและเทคนิคทาง

รัฐศาสตร์ (ร.บ.) 

 

9 นายวิชญ์  วังคีร ี ครู กศน.ต าบล  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ.)  

10 นางศิวาพร  บุญกล่ า ครู กศน.ต าบล  การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.)  

11 นางกัญญา  โกษาจันทร์ ครู กศน.ต าบล  คหกรรมศาสตร์ (ค.บ.)  

12 นางสาวขวัญนภา  บุญศรีภูมิ ครูประจ าศูนย์การเรียนชุมชน การบัญชี (บธ.บ.)  

13 นายสมทรง   โกษาจันทร ์ ครูประจ าศูนย์การเรียนชุมชน การบัญชี (บธ.บ.)  

14 นายเจริญ   รุ่งเรือง ครูประจ าศูนย์การเรียนชุมชน การบัญชี (บธ.บ.)  

15 นางสาวนิภาพร  วังคีรี ครูประจ าศูนย์การเรียนชุมชน การบัญชี (บธ.บ.)  

16 นางสาวเจนจิรา  วงค์ค าสม ครูประจ าศูนย์การเรียนชุมชน การบัญชี (บธ.บ.)  

17 นางสาวสุนิสา  สุวรรณชาติ ครูประจ าศูนย์การเรียนชุมชน เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.)  

18 นางสาวธัญลักษณ์  วงษ์ทวี ครูผูส้อนคนพิการ การบัญชี (บธ.บ.)  
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ล าดับที่ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง วิชาเอก หมายเหตุ 

19 นางสาวพรอุรา  อุรีรัมย์ บรรณารักษ์จ้างเหมาบริการ บรรณารักษศาสตร์และ 

สารสนเทศศาสตร์ (ศศ.บ.) 

 

 

➣ ข้อมูลด้านงบประมาณ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กศน.อ าเภอภูเรือ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 2,089,796 บาท   ดังนี้ 
1. งบด าเนินงาน  (2000239004000000)    ได้รับจัดสรร    211,536  บาท 
2. งบด าเนินงาน (2000239005000000)    ได้รับจัดสรร      99,730  บาท 
3. งบเงินอุดหนุน (ค่าหนังสือเรียน)    ได้รับจัดสรร  387,425  บาท 
4. งบเงินอุดหนุน (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)  ได้รับจัดสรร   516,820  บาท 
5. งบเงินอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน)   ได้รับจัดสรร      437,882  บาท 
6. งบรายจ่ายอื่น (โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารอาชีพ) ได้รับจัดสรร      48,000  บาท 
7. งบรายจ่ายอื่น (โครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ)    25,700  บาท 
8. งบรายจ่ายอื่น (โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล)    ได้รับจัดสรร       52,650  บาท 
9. งบรายจ่ายอื่น (โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน)     ได้รับจัดสรร      310,143 บาท 

 

แหล่งเรียนรู้และภาคีเครือข่าย 
ชื่อ กศน.ต าบล ที่ต้ัง ผู้รับผิดชอบ 

กศน.ต าบลร่องจิก บ้านร่องจิก หมู่ท่ี 2  ต าบลร่องจิก อ าเภอภูเรือ   

จังหวัดเลย 

นางสายพิน  จารัตน์ 

กศน.ต าบลสานตม โรงเรียนบ้านหนองแซง หมู่ท่ี 2 ต าบลสานตม  อ าเภอ

ภูเรือ  จังหวัดเลย 

นายประสิทธ์ แสนสุภา 

กศน. ต าบลหนองบัว บ้านแก่งไฮ หมู่ท่ี 3 ต าบลหนองบัว อ าเภอภูเรือ 

จังหวัดเลย 

นางแพ็ทติยา  ศรีบุรินทร์ 

กศน. ต าบลปลาบ่า บ้านสองคอน หมู่ท่ี 2 ต าบลปลาบ่า อ าเภอภูเรือ  

จังหวัดเลย 

นางสุภาพร  ศรีเมือง 
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ชื่อ กศน.ต าบล ที่ต้ัง ผู้รับผิดชอบ 
กศน. ต าบลท่าศาลา วัดโพธิ์ชัย  บ้านท่าศาลา ต าบลท่าศาลา  อ าเภอภูเรือ  

จังหวัดเลย 

นางศิวาพร บุญกล่ า 

กศน. ต าบลลาดค่าง บ้านโคกหางวัง หมู่ท่ี  3 ต าบลลาดค่าง  อ าเภอภูเรือ  

จังหวัดเลย 

นายวิชญ์  วังคีรี 

ศูนย์การเรียนชุมชน ที่ต้ัง ผู้รับผิดชอบ 
ศูนย์การเรียนชุมชน 

บ้านปลาบ่า 

บ้านปลาบ่า หมู่ที 1  ต าบลปลาบ่า อ าเภอภูเรือ   

จังหวัดเลย 

นางสาวเจนจิรา  วงค์ค าสม 

ศูนย์การเรียนชุมชน 

บ้านกลาง 

บ้านกลาง หมู่ 3  ต าบลปลาบ่า  อ าเภอภูเรือ  จังหวัด

เลย 

นายสมทรง  โกษาจันทร์ 

ศูนย์การเรียนชุมชน 

บ้านม่วงไข ่

บ้านม่วงไข หมู่ท่ี 8 ต าบลสานตม อ าเภอภูเรือ  

จังหวัดเลย 

นายเจริญ  รุ่งเรือง 

ศูนย์การเรียนชุมชน

เทศบาลต าบลหนองบัว 

บ้านหนองบัว หมู่ท่ี  1  ต าบลหนองบัว   อ าเภอภูเรือ  

จังหวัดเลย 

นางสาวสุนิสา  สุวรรณชาติ 

ศูนย์การเรียนชุมชน 

บ้านโนนแสงแก้ว 

บ้านโนนแสงแก้ว หมู่ท่ี 10    ต าบลร่องจิก  อ าเภอ 

ภูเรือ  จังหวัดเลย 

-ว่าง- 

ศูนย์การเรียนชุมชน 

บ้านร่องจิก 

บ้านร่องจิก หมู่ท่ี  2  ต าบลร่องจิก  อ าเภอภูเรือ   

จังหวัดเลย 

นางสาวขวัญนภา บุญศรีภูมิ 

ศูนย์การเรียนชุมชน 

บ้านนาคูณ 

บ้านนาคูณ หมู่ท่ี  3  ต าบลร่องจิก  อ าเภอภูเรือ   

จังหวัดเลย 

นางสาวธัญญารักษ์  วงษ์ทวี 

ศูนย์การเรียนชุมชน 

บ้านแก่งเกล้ียง 

บ้านแก่งเกล้ียง หมู่ท่ี 6 ต าบลลาดค่าง  อ าเภอภูเรือ  

จังหวัดเลย 

นางสาวนิภาพร  วังคีร ี
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ชื่อ แหล่งเรียนรู้อื่น ประเภทแหล่งเรียนรู้ ที่ต้ัง 

ต าบลร่องจิก 

1. สวนปุาหิมวันต์ ด้านศาสนาและวัฒนธรรม หมู่ท่ี 1 บ้านแก่ง ต าบลร่องจิก  

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

ต าบลร่องจิก 

2. วัดศรีพันดอน  ด้านศาสนาและวัฒนธรรม หมู่ท่ี 2 บ้านร่องจิก ต าบลร่องจิก 

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

3. วัดปุาบ้านนาคูณ ด้านศาสนาและวัฒนธรรม หมู่ท่ี 3 บ้านนาคูณ ต าบลร่องจิก 

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

4. วัดห้วยน้ าริน ด้านศาสนาและวัฒนธรรม หมู่ท่ี 8 บ้านกกโพธิ์ริมน้ าสานต าบล

ร่องจิก อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

5. สวนเงาะบ้านแก่ง เกษตรธรรมชาติ หมู่ท่ี 1 บ้านแก่ง ต าบลร่องจิก 

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

6. ศูนย์ ICT ต าบลร่องจิก การส่ือสารและสารสนเทศ หมู่ท่ี 2 บ้านร่องจิก ต าบลร่องจิก 

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

7. ชาโต้ เดอเลย สถานประกอบการ หมู่ท่ี 2 บ้านร่องจิก ต าบลร่องจิก 

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

เทศบาลต าบลภูเรือ 

1. สวนน้ าฝน ด้านการส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจ

พอเพียง 

หมู่ท่ี 2 บ้าหนองเสือคราง  

ต าบลหนองบัว อ าเภอภูเรือ  จังหวัด

เลย 
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ชื่อ แหล่งเรียนรู้อื่น ประเภทแหล่งเรียนรู้ ที่ต้ัง 

เทศบาลต าบลภูเรือ 

2. วัดโพนทอง สถานปฏิบัติธรรม หมู่ท่ี 1 บ้านหนองบัว ต าบลหนอง

บัว อ าเภอภูเรือ  จังหวัดเลย 

3. อู่ช่างแลนด์ การประกอบอา ชีพ ช่างซ่ อม

รถยนต์ 

หมู่ท่ี 6 บ้านปุาจันตม ต าบลหนอง

บัวอ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

4. วรัญญารีสอร์ท สถานประกอบการ  หมู่ท่ี 7 บ้านภูเรือ ต าบลหนองบัว 

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

ต าบลสานตม 

1. วัดปุาห้วยลาด ด้านศาสนาและวัฒนธรรม บ้านห้วยลาด ต าบลสานตม อ าเภอภู

เรือ จังหวัดเลย 

2. วัดปุาม่วงไข่ ด้านศาสนาและวัฒนธรรม บ้านม่วงไข่ ต าบลสานตม อ าเภอภู

เรือ จังหวัดเลย 

ต าบลหนองบัว 

1. สวนยูโร การ์เด้น ด้านเกษตรกรรม 130 หมู่ท่ี 4 บ้านหนองบง   

ต าบลหนองบัว อ าเภอภูเรือ  จังหวัด

เลย 

2. ศูนย์สินค้า OTOP  

บ้านหนองบัว 

ด้านการถนอมอาหาร บ้านสันติสุข ต าบลหนองบัวอ าเภอภู

เรือ จังหวัดเลย 

ต าบลปลาบ่า 

1. สวนวิจัยพืชสวนเลย ด้านเกษตรกรรม บ้านหินสอ ต าบลปลาบ่า อ าเภอ 

ภูเรือ จังหวัดเลย  
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ชื่อ แหล่งเรียนรู้อื่น ประเภทแหล่งเรียนรู้ ที่ต้ัง 

ต าบลปลาบ่า 

2. สวนรุกชาติภูแปก ด้านทรัพยากรธรรมชาติ บ้านโปุงกวาง ต าบลปลาบ่า อ าเภอ 

ภูเรือ จังหวัดเลย 

ต าบลท่าศาลา 

1. เขตรักษาพันธ์สัตว์ปุาภูหลวง ด้านทรัพยากรธรรมชาติ บ้านนาน้อย หมู่ท่ี 3 ต าบลท่าศาลา

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

2. วัดโนนทอง ด้านศาสนาและวัฒนธรรม บ้านแก่งม่วง ต าบลท่าศาลา อ าเภอ

ภูเรือ จังหวัดเลย 

ต าบลลาดค่าง 

1. วัดปุาบารมีธรรม ด้านศาสนาและวัฒนธรรม หมี่ 3 บ้านโคกหางวัง ต าบลลาด

ค่าง อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

2. โรงผลิตพลังงานไฟฟูา 

แม่น้ าสาน 

ด้านอุตสาหกรรม หมู่ท่ี 4 บ้านลาดค่าง ต าบลลาด

ค่าง อ าเภอภูเรือจังหวัดเลย 

 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ต าบลร่องจิก 

ชื่อ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ความสามารถและประสบการณ์ ที่อยู ่

1. นายสมัย  พรหมรักษา เป็นผู้น าชุมชนดีเด่นและผู้น าทางด้าน

วัฒนธรรมประเพณี 

44 หมู่ท่ี 2 บ้านร่องจิก ต าบล 

ร่องจิก อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

2. นายซอง  สุวรรณชาติ ด้านหัตถกรรม (จักสาน) 77 หมู่ท่ี 2 บ้านร่องจิ ต าบลร่องจิก 

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย  
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ต าบลร่องจิก 

ชื่อ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ความสามารถและประสบการณ์ ที่อยู ่

3. นายสมศักดิ์  แถวอุทุม ด้านเกษตรกรรม ไม้ผล 19 หมู่ท่ี1 บ้านแก่ง ต าบลร่องจิก 

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

4. นางค าเพชร  เสนานุช ด้านหัตถกรรม  ถักไหมพรม 19 หมู่ท่ี 2 บ้านร่องจิก ต าบลร่อง

จิก อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย  

5. นายมูล  ร่องจิก งานเกี่ยวกับไม้และจักสาน 25 หมู่ท่ี 2 บ้านร่องจิก ต าบลร่อง

จิก อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย  

6. นายเกรียงไกร ทองปั้น ด้านเกษตรกรรม ไร่นาสวนผสม 38 หมู่ท่ี 2 บ้านร่องจิก ต าบลร่อง

จิก อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย  

เทศบาลต าบลภูเรือ 

1. นายหนูเจียง สุธงษา ด้านบายศรีสู่ขวัญ 104 หมู่ท่ี 1 ต าบลหนองบัว  

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

2. นายฟุอน สุวรรณชาติ ด้านบายศรีสู่ขวัญ หมู่ท่ี 2 ต าบลหนองบัว อ าเภอภู

เรือ  จังหวัดเลย 

3. นายท้าว ศรีบุรินทร์ ด้านหัตถกรรม การจักสาน,ด้าน

วัฒนธรรมประเพณี หมอพราหมณ์ 

66 หมู่ท่ี 1 ต าบลหนองบัว 

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

4. นายหวิน โกษาจันทร์ ด้านวัฒนธรรมประเพณี เจ้าพ่อกวนจ้ า 31 หมู่ท่ี 1 ต าบลหนองบัว 

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

5. นางเข็มทอง ศรีสวัสด์ิ ด้านหัตถกรรม การทอผ้าด้วยกี่ 4 หมู่ท่ี 7 ต าบลหนองบัว 

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 
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เทศบาลต าบลภูเรือ 

ชื่อ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ความสามารถและประสบการณ์ ที่อยู ่

6. นางสุพัตรา ผดุงโกเม็ด ด้านหัตถกรรม การถักทอไหมพรม 178 หมู่ท่ี 1 ต าบลหนองบัว  

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

7. นางละไม  ศรีบุรินทร์ ด้านวัฒนธรรมประเพณี  หมอ

พราหมณ์ 

319 หมู่ท่ี 7 ต าบลหนองบัว 

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

เทศบาลต าบลสานตม 

1. นายวัชรพงษ์ วงค์ค าโสม ด้านเกษตรกรรม เพาะเห็ดหอม บ้านห้วยลาด ต าบลสานตม  

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

2. นางสุธัมมา ศรีบุรินทร์ ด้าน เกษตรกรรม การ เพาะปลูก 

คริสมาสต์ 

บ้านหนองแซง ต าบลสานตม  

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

ต าบลหนองบัว 

1. นางล าไย  วิจิตรปัญญา ด้านวัฒนธรรมประเพณี ยาหม้อน้อย บ้านแก่งไฮ ต าบลหนองบัว  

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

2. นายเริญ  ยศปัญญา ด้านหัตกรรม การจักสาน บ้านบวมหก ต าบลหนองบัว  

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

3. นายหนูทอง บุตรพรหม ด้านวัฒนธรรมประเพณี หมอเปุา บ้านสันติสุข ต าบลหนองบัว  

อ าเภอภูเรือ  จังหวัดเลย 

ต าบลปลาบ่า 

1. นายเทียน  วังคีรี ด้านหัตกรรม  การจักสาน บ้านปลาบ่า ต าบลปลาบ่า  

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 
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ต าบลปลาบ่า 

ชื่อ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ความสามารถและประสบการณ์ ที่อยู ่

2. นายบุญมี ศรีบุรินทร์ ด้านหัตกรรม การจักสาน บ้านสองคอน ต าบลปลาบ่า 

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

3. นายสมดี ศรีบุรินทร์ ด้านวัฒนธรรมประเพณี หมอ

พราหมณ์   

บ้านกลาง ต าบลปลาบ่า อ าเภอภู

เรือ จังหวัดเลย 

4. นายแอ  ศรีบุรินทร์ ด้านหัตกรรม  การจักสาน บ้านโปุงกวาง  ต าบลปลาบ่า  

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

5. นายเช้า ศรีบุรินทร์ ด้านหัตกรรม การจักสาน บ้านตาดสาน ต าบลปลาบ่า 

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

6. นายเยน ศรีบุรินทร์ ด้านหัตกรรมการจักสาน บ้านหินสอ ต าบลปลาบ่า  

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

7. นายออง ศรีบุรินทร์ ด้านวัฒนธรรมประเพณี ยาสมุนไพร บ้านน้ าทบ ต าบลปลาบ่า  

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

ต าบลท่าศาลา 

1. นายเจียน  ทองปั้น ด้านจักรสาน บ้านโนนสว่าง  ต าบลท่าศาลา 

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

2.นายดา ค ามานิตย์  ด้านจักรสาน บ้านนาน้อย ต าบลท่าศาลา 

อ าเภอภูเรอื จังหวัดเลย  

3. นายทัน  วงศ์ค าโสม ด้านนวดแผนไทย บ้านส าราญ  ต าบลท่าศาลา 

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 
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ต าบลลาดค่าง 

ชื่อ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ความสามารถและประสบการณ์ ที่อยู ่

4. นายเพ็ง  จิตสีดา ด้านนวดแผนไทย บ้านแก่งม่วง  ต าบลท่าศาลา  

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

5. นายบุดดา  ศรีบุรินทร์ ด้านประเพณีและความเช่ือ บ้านท่าศาลา  ต าบลท่าศาลา 

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

6. นายศรีภูมิ  โกษาจันทร์ ด้านเกษตรอินทรีย์(หมอดิน) บ้านบง ต าบลท่าศาลา  

อ าเภอภูเรือ  จังหวัดเลย 

1. นายอ่อน  สารมะโน ด้านงานจักรสาน 23 บ้านห้วยผักเน่า ต าบลลาดค่าง

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

2. นายค าปุน  เขาลาด ด้านงานจักรสาน 16 บ้านไฮตาก  ต าบลลาดค่าง 

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

3. นายแจ้  สีบุตตา ด้านงานจักรสาน 9 บ้านโคกหางวัง  ต าบลลาดค่าง

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

4. นายแสง  วันทองสุข ด้านหมอยาสมุนไพร 36 บ้านลาดค่าง  ต าบลลาดค่าง  

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

5. นายทวี  วันทองสุข ด้านหมอพราหมณ์ 9 บ้านห้วยติ้ว ต าบลลาดค่าง  

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

6. นายคาน  ค าภาจูม ด้านหมอพราหมณ์ 86 บ้านแก่งเกล้ียง ต าบลลาดค่าง  

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 
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ภาคีเครือข่าย 
ชื่อ ภาคีเครือข่าย ที่ต้ัง/ทีอ่ยู่ 

1. เทศบาลต าบลร่องจิก หมู่ท่ี 2 บ้านร่องจิก ต าบลร่องจิก อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

2. สวนปุาหิมวันต์ หมู่ท่ี 1 บ้านแก่ง  ต าบลร่องจิก อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

3. โรงเรียนบ้านร่องจิก หมู่ท่ี 2 บ้านร่องจิก  ต าบลร่องจิก อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

4. โรงเรียนบ้านนาคูณ หมู่ท่ี 3 บ้านนาคูณ  ต าบลร่องจิกอ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

5. โรงเรียนบ้านแก่ง หมู่ท่ี 1 บ้านแก่ง  ต าบลร่องจิก อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

6. โรงเรียนบ้านแก่งแล่น หมู่ท่ี 6 บ้านแก่งแล่น  ต าบลร่องจิก อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

7. โรงเรียนบ้านกกโพธิ์ริมน้ าสาน หมู่ ท่ี 8 บ้านกกโพธิ์ริมน้ าสาน ต าบลร่องจิก  อ าเภอภูเรือ  

จังหวัดเลย  

8. โรงเรียนบ้านนาขามปูอม หมู่ท่ี 7 บ้านนาขามปูอม ต าบลร่องจิก อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

9.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลร่องจิก หมู่ท่ี 2 บ้านร่องจิก  ต าบลร่องจิก อ าเภอภูเรือ จังเลย 

10.  ชมรม ก านัน - ผู้ใหญ่บ้าน ต าบลร่องจิก อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย  

11. อ าเภอภูเรือ หมู่ท่ี 7  ต าบลหนองบัว อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

12. เทศบาลต าบลภูเรือ หมู่ท่ี 6  ต าบลหนองบัว อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

13. โรงเรียนชุมชนภูเรือ หมู่ท่ี 7  ต าบลหนองบัว อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

14. โรงเรียนภูเรือวิทยา หมู่ท่ี 6  ต าบลหนองบัว อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

15. สถานีต ารวจภูธรอ าเภอภูเรือ หมู่ท่ี 7  ต าบลหนองบัว อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

16. โรงพยาบาลภูเรือ หมู่ท่ี 6  ต าบลหนองบัว อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 
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ชื่อ ภาคีเครือข่าย ที่ต้ัง/ที่อยู่ 

17. องค์การบริหารส่วนต าบลสานตม บ้านสานตม ต าบลสานตม 

18. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสานตม บ้านสานตม ต าบลสานตม 

19. โรงเรียนบ้านสานตม บ้านสานตม ต าบลสานตม 

20. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ต าบลหนองบัว อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

22. โรงพยาบาลภูเรือ บ้านปุาจันตม ต าบลหนองบัว อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

22. สถานีต ารวจภูธรอ าเภอภูเรือ บ้านภูเรือ ต าบลหนองบัว อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

23. ก านัน – ผู้ใหญ่ ต าบลหนองบัว ต าบลหนองบัว อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

24. องค์การบริหารส่วนต าบลปลาบ่า บ้านปลาบ่า หมู่ท่ี 1 ต าบลปลาบ่า อ าเภอภูเรือ  

25. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปลาบ่า บ้านปลาบ่า หมู่ท่ี 1 ต าบลปลาบ่า อ าเภอภูเรือ 

26. องค์การบริหารส่วนต าบลท่าศาลา 70 หมู่ท่ี 5 ต าบลท่าศาลา อ าเภอภูเรือ  

27.  โ รงพยาบาลส่ง เสริ ม สุขภาพต าบล 

ท่าศาลา 

58 หมู่ท่ี 5 ต าบลท่าศาลา อ าเภอภูเรือ 

28. องค์การบริหารส่วนต าบลลาดค่าง บ้านแก่งเกล้ียง หมู่ท่ี 6 ต าบลลาดค่าง อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย  

29.  โ รงพยาบาลส่ง เสริ ม สุขภาพต าบล 

ลาดค่าง 

บ้านห้วยผักเน่า หมู่ท่ี 1 ต าบลลาดค่าง อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

30. โรงเรียนบ้านลาดค่าง บ้านลาดค่าง หมู่ท่ี 4 ต าบลลาดค่าง  อ าเภอภูเรือ  จังหวัดเลย 

31. โรงเรียนบ้านห้วยติ้ว บ้านห้วยติ้ว หมู่ท่ี 5 ต าบลลาดค่าง  อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

32. โรงเรียนบ้านไฮตาก บ้านไฮตาก  หมู่ท่ี 2 ต าบลลาดค่าง อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย  

33. โรงเรียนบ้านแก่งเกล้ียง บ้านแก่งเกล้ียง หมู่ท่ี 6  ต าบลลาดค่าง อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 
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 โครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  ให้เสถานศึกษาสามารถ
น าเสนอข้อมูลโครงสร้างการ
บริหารงานของสถานศึกษา ที่ตรงกับ
ความเป็นจริง 
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กศน.อ าเภอภูเรือ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน  10  งาน  7  
โครงการ ท่ีต้องปฏิบัติงานตามนโยบายและจุดเน้นท่ีส าคัญของส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (ส านักงาน กศน.) ตามบทบาทภารกิจของหน่วยงานและความต้องการของประชาชน
กลุ่มเปูาหมาย 

จุดเน้นการด าเนินงานของงาน/โครงการ ในปีงบประมาณ 2563 

 งาน 
 1. การจัดการศึกษาส าหรับผู้ไม่รู้หนังสือ  

 2. การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551(ปรับปรุง พ.ศ.2559)                      
 3. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 

 4. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 
 5. การจัดการศึกษาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 6. การศึกษาตามอัธยาศัย 
 7 งานพัฒนาบุคลากร  
 8. งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 9. งานนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
 10. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 โครงการ 
 1.  โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  
 2.  โครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารด้านอาชีพ 

  3.  โครงการพัฒนาทักษะครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
  4.  โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและ กระทรวง 

                         สาธารณสุข 
  5.  โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิต 

                         และสมองของผู้สูงอายุ 
 6. โครงการบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล/สร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับต าบล 
                        (ขยายผลการอบรมหลักสูตรการค้าออนไลน์) 
 7. โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer 

ส่วนที่ 4 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

และรายละเอียดงาน/โครงการ 
 



     | 51 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภเูรือ  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(1)  หน่วยงาน...................................................       สถานศึกษา  กศน.อ าเภอภูเรือ          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 าเนินงาน   รายจ่ายอื่น 

1 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการจัด
การศึกษาส าหรับผู้
ไม่รู้หนังสือ 
 

จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิม
อัตราการรู้หนังสือให้คน
ไทยสามารถอ่านออก
เขียนได้ โดยใช้หลักสูตร
การรู้หนังสือไทย 
พุทธศักราช 2557 ของ
ส านักงาน กศน. และสื่อ
ที่เหมาะสมกับสภาพและ
พ้ืนที่ของกลุ่มเปูาหมาย   

1) จัดการจัดการศึกษา
ส าหรับผู้ไมรู่้หนังสือ  
2) การติดตามประเมินผล 
3) การสรุป รายงานผล
การด าเนินงาน 
 

1. จ านวนผู้เรียนเป็นไปตาม
เปูาหมายที่ก าหนดไว้ 
2.ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ารับ
การศึกษา 
3.ร้อยละของผู้เรียนที่จบ
หลักสูตร 
4. ความเหมาะสมของ
สถานที่/สื่อ/สิ่งอ านวยความ
สะดวก 
5.ร้อยละของผู้เรียนที่
สามารถน าความรู้ไปใช้ใน
การศึกษาต่อหรือพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
6.ความพึงพอใจที่อยู่ใน
ระดับ ดี ข้ึนไป 
 

1.ประชาชนชาว
ไทยที่ไม่รู้
หนังสือไทย 
2.ประชาชนชาว
ไทยที่ลืมหนังสือ
ไทย 

10 คน -  

 
5,500 บาท - 

รวม 10 คน - 5,500   - 

 

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

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(1)  หน่วยงาน.............................................       สถานศึกษา  กศน.อ าเภอภูเรือ          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 าเนินงาน   รายจ่ายอื่น 

2 
 
 
 
 
 
 

 

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

1) เพ่ือจัดการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน และยกระดับ
การศึกษาให้กับประชากรวัย
แรงงาน อายุ 15 – 59 ปี ที่
ไม่จบการศึกษาภาคบังคับ
และไม่อยู่ในระบบโรงเรียน 
2) เพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนาการ
เรียนรู้ ให้รู้เท่าทันสื่อและ
เทคโนโลยีพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง 
3) ส่งเสริมและพัฒนา กศน.
ต าบล ให้เป็น กศน.ต าบล 5 
ดี พรีเมี่ยม 
 

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

1. จ านวนผู้เรียน
เป็นไปตามเปูาหมายที่
ก าหนดไว้ 
2. ร้อยละของผู้เรียนที่
เข้ารับการศึกษา 
3. ร้อยละของผู้เรียนที่
จบหลักสูตร 
4. ความเหมาะสมของ
สถานที่/สื่อ/สิ่งอ านวย
ความสะดวก 
5. ร้อยละของผู้เรียนที่
สามารถน าความรู้ไปใช้
ในการศึกษาต่อหรือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
6. ความพึงพอใจที่อยู่
ในระดับ ดี ข้ึนไป 

ประชากรวัย
แรงงานที่ไม่จบ
การศึกษาภาค
บังคับและไม่อยู่ใน
ระบบโรงเรียน 

-ระดับ
ประถมศึกษา 
132 คน 
-ระดับ ม.ต้น 
450 คน 
-ระดับ ม.ปลาย 
467 คน 
รวม 1,049 คน 

741,927 บาท 

 
-- -- 

รวม 1,049 คน 741,927 บาท - - 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภเูรือ  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(1)  หน่วยงาน........................................................       สถานศึกษา  กศน.อ าเภอภูเรือ          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 าเนินงาน   รายจ่ายอื่น 

3 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนา
ทักษะชีวิต 
 

1 เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต
พ้ืนฐานของบุคคลเพ่ือให้
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุขโดยเน้น
ทักษะชีวิตพ้ืนฐานที่จ าเป็น 4 
ด้าน 
2 เพ่ือจัดการศึกษาในรูปแบบ
การจัดการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย 
โดยมุ่งที่จะเสริม สร้าง
ความสามารถให้กับบุคลเพ่ือมี
ทักษะชีวิตในการแก้ปัญหา
เฉพาะด้านให้เหมาะสมกับ
พ้ืนที่และแต่ละสถานการณ์ 
 

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

 

1. จ านวนผู้เรียน
เป็นไปตามเปูาหมาย
ที่ก าหนดไว้ 
2.ร้อยละของผู้เรียน
ที่เข้ารับการศึกษา 
3.ร้อยละของผู้เรียน
ที่จบหลักสูตร 
4.ความเหมาะสม
ของสถานที่/สื่อ/สิ่ง
อ านวยความสะดวก 
5.ร้อยละของผู้เรียน
ที่สามารถน าความรู้
ไปใช้หรือพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
6.ความพึงพอใจที่อยู่
ในระดับ ดี ข้ึนไป 

ประชาชนทั่วไปใน
เขตอ าเภอภูเรือ 

      136 คน                         -  

 
15,640 - 

รวม       136 คน                         -  15,640 - 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภเูรือ  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(1)  หน่วยงาน................................................       สถานศึกษา  กศน.อ าเภอภูเรือ          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 าเนินงาน   รายจ่ายอืน่ 

4 
 
 
 
 
 
 

 

การจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาสังคมและ
ชุมชน 
.”โครงการ
ประวัติศาสตร์ชาติ
ไทย และบุญคุณของ
พระมหากษัตริย์ไทย” 

1) เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องเก่ียวกับ
ประวัติศาสตร์ชาติไทย 
2) เพ่ือให้ประชาชนผู้เข้า
รับการอบรม  มีความ
ภาคภูมิใจในชาติ มีความ
รักชาติ เทิดทูนสถาบัน
ชาติ ศาสนาและ

พระมหากษัตริย์  

1.ประชุมบุคลากร
รับทราบนโยบาย 
2.ประสานบุคลากร
รับผิดชอบ จัดท า
โครงการ / เสนอ/ 
อนุมัติ 
3. ด าเนินการตาม
โครงการประวัติศาสตร์
ชาติไทย และบุญคุณ
ของพระมหากษัตริย์ไทย 
4.วัดผลประเมินผลของ
โครงการ 

 

1. ผลผลิต    
- ประชาชนที่เข้ารับการ
อบรม ร้อยละ 80  
ความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องเก่ียวกับ
ประวัติศาสตร์ชาติไทย
และ มีความภาคภูมิใจ
ในชาติ มีความรักชาติ 
เทิดทูนสถาบันชาติ 
ศาสนาและ

พระมหากษัตริย์   
2. ผลลัพธ์  
1. จ านวนผู้เรียนเป็นไป
ตามเปูาหมายที่ก าหนด
ไว้ 
2. ร้อยละของผู้เรียนที่
เข้ารับการอบรม 
3. ร้อยละของผู้เรียนที่

ประชาชนทั่วไปใน
อ าเภอภูเรือ 

88 คน  - 

 
35,200 บาท - 
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จบหลักสูตร 
4. ความเหมาะสมของ
สถานที่/สื่อ/สิ่งอ านวย
ความสะดวก 
5. ร้อยละของผู้เรียนที่
สามารถน าความรู้ไปใช้
หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
.6. ความพึงพอใจที่อยู่
ในระดับ ดี ข้ึนไป 

รวม 88 คน  - 35,200 บาท - 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภเูรือ  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(1)  หน่วยงาน.......................................................       สถานศึกษา  กศน.อ าเภอภูเรือ          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 าเนินงาน   รายจ่ายอื่น 

5 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการการจัด
การศึกษาการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. เพ่ือให้ประชาชน ได้รับ
ความรู้เก่ียวกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. เพ่ือให้ประชาชน ได้เข้าใจ
แนวทางการศึกษาความรู้ จาก
แหล่งเรียนรู้ ปราชญ์ชาวบ้าน 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
3. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน 
ได้น าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันต่อตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน สังคม ต่อไป 

1. ให้ความรู้เรื่อง

พระราชด าริว่าด้วย

เศรษฐกิจพอเพียง 

2. ให้ความรู้ปรชัญา

ของเศรษฐกิจ

พอเพียง  3 ห่วง 2 

เงื่อนไขการน้อมน า

หลักเศรษฐกิจ

พอเพียงมาเป็น

แนวทางในการ

ด ารงชีวิต 

3. ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้เกษตรกร
ต้นแบบตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละ 80 ของผู้เข้า

อบรม มีความรู้  

ความเข้าใจ การ

ด าเนินชีวิตตามแนว

ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

มาประยุกต์ใช้กับ

ชีวิตประจ าวัน

สามารถ ลดรายจ่าย 

เพ่ิมรายได้ ให้กับ

ครัวเรือนได้  

 

ประชาชนทั่วไปใน
อ าเภอภูเรือ 

53 คน  - 

 
21,200 บาท - 

รวม 53 คน  - 21,200 บาท - 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภเูรือ  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(1)  หน่วยงาน..............................................       สถานศึกษา  กศน.อ าเภอภูเรือ          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 าเนินงาน   รายจ่ายอื่น 

6 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการ
การศึกษาตาม
อัธยาศัย 

1) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาแหล่งการ
เรียนรู้ในระดับต าบล เพ่ือการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ และจัด
กิจกรรมเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ใน
ชุมชนได้อย่างทั่วถึง 
2) ก าหนดให้การอ่านเป็นวาระ
จังหวัด 
3) จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
เพ่ือปลูกฝังนิสัยรักการอ่านเพ่ิม 
ขยายกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชิงรุก
ในชุมชน และพัฒนาความสามารถ
ในการอ่านและศักยภาพการเรียนรู้
ของประชาชนทุกกลุ่มเปูาหมาย 
4) ส่งเสริมให้มีการสร้างบรรยากาศ 
และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการอ่านให้
เกิดข้ึนในสังคมไทยโดยสนับสนุน
การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้เกิดข้ึน
อย่างกว้างขวางและทั่วถึง เช่น 

1) พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ กศน.ต าบล 
และร่วมกับภาคี
เครือข่ายเพ่ือ
เสริมสร้างวัฒนธรรม
ส่งเสริมการอ่าน 
2) กิจกรรมส่งเสริม
การอ่าน 
- จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านใน
ห้องสมุดและพัฒนา
ห้องสมุดประชาชน 
- จัดมุมเด็กปฐมวัย
ในห้องสมุด 
- จัดกิจกรรม
ครอบครัวรักการ
อ่าน 
- ห้องสมุดชาวตลาด 

1. จ านวน
ผู้รับบริการเป็นไป
ตามเปูาหมายที่
ก าหนดไว้ 
2. ความเหมาะสม
ของสถานที่/สื่อ/สิ่ง
อ านวยความสะดวก 
3.ร้อยละของ
ผู้รับบริการที่
สามารถน าความรู้ไป
ใช้หรือพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
4.ความพึงพอใจที่อยู่
ในระดับ ดีข้ึนไป 
 

-กศน.อ าเภอ   
-กศน.ต าบล     
-ห้องสมุด
ประชาชน  
-บ้านหนังสือ
ชุมชน 
-ประชาชน         

7,100 คน  - 

 
39,675บาท - 
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พัฒนาห้องสมุดประชาชนทุกแห่งให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
ชุมชน การใช้ระบบเชื่อมโยงแหล่ง
เรียนรู้และการพัฒนาระบบหนังสือ
ผ่าน QR Code ส่งเสริมและ
สนับสนุนอาสาสมัครส่งเสริมการ
อ่าน การสร้างเครือข่ายส่งเสริมการ
อ่าน จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่พร้อม
อุปกรณ์เพ่ือส่งเสริมการอ่านและ
การเรียนรู้ที่หลากหลายออก
ให้บริการประชาชนในพ้ืนที่ต่างๆ 
อย่างทั่วถึง สม่ าเสมอ รวมทั้ง
เสริมสร้างความพร้อมในด้านสื่อ
อุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุนการอ่าน และ
การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอ่าน
อย่างหลากหลาย 
5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคี
เครือข่ายร่วมจัดสนับสนุนการอ่าน 
เช่น ในโรงงาน สถานประกอบการ 
โรงพยาบาล ฯลฯ 

รถโมบายเคลื่อนที่ 
- ใช้ระบบเชื่อมโยง
แหล่งเรียนรู้และ
จัดท าสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์  
- บ้านหนังสือชุมชน 
- อาสาสมัคร
ส่งเสริมการอ่าน 
 

รวม 7,100 คน - 39,675บาท - 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภเูรือ  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(1)  หน่วยงาน..............................................       สถานศึกษา  กศน.อ าเภอภูเรือ          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 าเนินงาน   รายจ่ายอื่น 

7 
 
 
 
 
 
 

 

งานพัฒนาบุคลากร 1) พัฒนาบุคลากรทุกระดับทุก
ประเภทให้มีสมรรถนะสูงข้ึน
อย่างต่อเน่ือง ทั้งก่อนและ
ระหว่างการด ารงต าแหน่ง
เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงาน
และบริหารจัดการการ
ด าเนินงานของหน่วยงานและ
สถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพรวมทั้งส่งเสริมให้
บุคลากรในสังกัดพัฒนาตนเอง
เพ่ือเลื่อนต าแหน่งหรือเลื่อน
วิทยฐานะโดยเน้นการประเมิน
วิทยฐานะเชิงประจักษ์ 
2) พัฒนาหัวหน้า กศน.ต าบลให้
มีสมรรถนะสูงข้ึนในการบริหาร
จัดการ กศน.ต าบล และการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจ

1) พัฒนาบุคลากร
ด้านการจัดการเรียน
การสอน 
2) พัฒนาบุคลากร
ด้าน การเงิน บัญชี 
และพัสดุ 
3)พัฒนาบุคลากร
ด้านการนิเทศ 
4) พัฒนาบุคลากร
ด้านการจัดท า
แผนงาน/โครงการ 
 

1.จ านวนบุคลากร
ของหน่วยงานและ
สถานศึกษาได้รับ
การพัฒนาเพ่ือเพ่ิม
สมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานการศึกษา
นอกระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัย 
2.ความเหมาะสม
ของหลักสูตรการ
พัฒนา 
3. ร้อยละของ
บุคลากรที่สามารถ
น าความรู้ไปใช้หรือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
4.ความพึงพอใจที่อยู่
ในระดับ ดี ข้ึนไป 

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

19 คน  - 

 
- - 
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อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้น
การเป็นนักจัดการความรู้และผู้
อ านวยความสะดวกในการ
เรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพอย่าง
แท้จริง 
3) พัฒนาครูกศน. และผู้ที่
เกี่ยวข้องให้สามารถจัดรูปแบบ
การเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพโดย
ส่งเสริมให้มีความรู้
ความสามารถในการจัดท า
แผนการสอน การจัด
กระบวนการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล และการวิจัย
เบื้องต้น 
4) ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการ กศน.
ต าบล เพ่ือการมีส่วนร่วมใน
การบริหารการด าเนินงานตาม
บทบาทภารกิจของ กศน.ต าบล 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
5) พัฒนาศักยภาพบุคลากร ที่
รับผิดชอบการบริการการศึกษา
และการเรียนรู้ ให้มีความรู้ 
ความสามารถและมีความเป็น
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มืออาชีพในการจัดบริการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของประชาชน 
6) เสริมสร้างสัมพันธภาพ
ระหว่างบุคลากร รวมทั้งภาคี
เครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ
ในทุกระดับเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างาน
ร่วมกัน โดยจัดให้มีกิจกรรมการ
พัฒนาสมรรถนะ และเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร 
และภาคีเครือข่ายในรูปแบบที่
หลากหลายอย่างต่อเน่ือง 

รวม 19 คน - - - 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภเูรือ  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(1)  หน่วยงาน............................................       สถานศึกษา  กศน.อ าเภอภูเรือ          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 าเนินงาน   รายจ่ายอื่น 

8 
 
 
 
 
 
 

 

งานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน เพ่ือพร้อม
รับการประเมินคุณภาพภายนอก โดย
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความ
เข้าใจ ตระหนักถึงความส าคัญของ
ระบบการประกันคุณภาพ และ
สามารถด าเนินการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาได้อย่าง
ต่อเน่ืองโดยใช้การประเมินภายในด้วย
ตนเอง และจัดให้มีระบบสถานศึกษา
พ่ีเลี้ยงเข้าไปสนับสนุนอย่างใกล้ชิด 
ส าหรับสถานศึกษาที่ยังไม่ได้เข้ารับ
การประเมินคุณภาพภายนอก ให้
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้
คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด 

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

1.ร้อยละของสถานศึกษา
ในสังกัดที่มีระบบประกัน
คุณภาพภายในและมีการ
จัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง 
2.ความพึงพอใจที่อยู่
ในระดับ ดี ข้ึนไป 
 

กศน.อ าเภอ 
กศน.ต าบล 

7 แห่ง - 

 
- - 

รวม 7 แห่ง - - - 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภเูรือ  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(1)  หน่วยงาน................................................       สถานศึกษา  กศน.อ าเภอภูเรือ          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 าเนินงาน   รายจ่ายอื่น 

9 
 
 
 
 
 
 

 

งานนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม 

1) สร้างกลไกการก ากับ นิเทศ 
ติดตาม ประเมิน และรายงาน
ผลการด าเนินงานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยให้เชื่อมโยงกับ
หน่วยงาน สถานศึกษา และ
ภาคีเครือข่ายทั้งระบบ  
2) ให้หน่วยงานและสถานศึกษา
ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ พัฒนา
ระบบกลไกการก ากับ ติดตาม
และรายงานผลการน านโยบายสู่
การปฏิบัติ ให้สามารถ
ตอบสนองการด าเนินงานตาม
นโยบายในแต่ละเรื่องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3)ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และ
สื่ออื่นๆ ที่เหมาะสม เพ่ือการ

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

1.ร้อยละของ
หน่วยงานและ
สถานศึกษา กศน. ที่
สามารถด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม
ตามบทบาทภารกิจที่
รับผิดชอบได้ส าเร็จ
ตามเปูาหมายที่
ก าหนดไว้อย่าง
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
โดยใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า/ตามแผนที่
ก าหนดไว้ 
2.ความพึงพอใจที่อยู่
ในระดับ ดี ข้ึนไป 
 

1)  กศน.ต าบล 
2) ห้องสมุด
ประชาชน 
3) บ้านหนังสือชุมชน 

3 แห่ง - 

 
- - 
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ก ากับ นิเทศ ติดตาม 
ประเมินผล และรายงานผล
อย่างมีประสิทธิภาพ 
4)พัฒนากลไกการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของหน่วยงาน 
สถานศึกษา เพ่ือการรายงานผล
ตามตัวชี้วัดในค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการประจ าปีของ
ส านักงาน กศน.ให้ด าเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไป
ตามเกณฑ์ วิธีการ และ
ระยะเวลาที่ก าหนด 
5) ให้มีการเชื่อมโยงระบบการ
นิเทศในทุกระดับ ทั้งหน่วยงาน
ภายในและภายนอกองค์กร 
ต้ังแต่ จังหวัด อ าเภอ และ
ต าบล เพ่ือความเป็นเอกภาพใน
การใช้ข้อมูล และการพัฒนา
งานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

รวม  3 แห่ง - - - 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภเูรือ  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(1)  หน่วยงาน.............................................       สถานศึกษา  กศน.อ าเภอภูเรือ          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 าเนินงาน   รายจ่ายอื่น 

10 
 
 
 
 
 
 

 

การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 

1) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการงบประมาณ โดยพัฒนา
ระบบการก ากับ ควบคุม และ
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้
เป็นตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 
2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มี
ความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย 
และเชื่อมโยงกันทั่วประเทศอย่าง
เป็นระบบเพ่ือให้หน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดสามารถ
น าไปใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการ
บริหาร การวางแผน การ
ปฏิบัติงาน การติดตามประเมินผล 
และการน าผลมาพัฒนาการ
ด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง ตามวงจร
คุณภาพเดมมิ่ง (PDCA) รวมทั้ง
จัดบริการการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมี

1)พัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ
งบประมาณ 
2) พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเพ่ือการ
บริหารจัดการ 
3) ประสานขอใช้
สถานที่โรงเรียนยุบ
รวมขอใช้พ้ืนที่เพ่ือ
ต้ังศูนย์การเรียนรู้
ส าหรับทุกช่วงวัย 
กศน. 
 

1.จ านวนระบบ

ฐานข้อมูลด้าน

การศึกษาของ

ประชาชนจงัหวัดเลย

ที่ได้รับการพัฒนาให้

ทันสมัยและเป็น

ปัจจุบัน 

2.ฐานข้อมูลด้านการ
บริหารของส านักงาน 
กศน.จังหวัดเลยท่ี
ได้รับการพัฒนาให้
ทันสมัยและเป็น
ปัจจุบัน 
3.ความพึงพอใจที่อยู่
ในระดับ ดี ข้ึนไป 
 

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

 

4 แห่ง - 

 
- - 
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ประสิทธิภาพ 
3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลรวมของ
นักศึกษา กศน.ให้มีความครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน
ทั่วประเทศ สามารถสืบค้นและ
สอบทานได้ทันความต้องการเพ่ือ
ประโยชน์ในการจัดการศึกษา
ให้กับผู้เรียนและการบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

รวม 4 แห่ง - - - 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภเูรือ  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(1)  หน่วยงาน........................................       สถานศึกษา  กศน.อ าเภอภูเรือ          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 าเนินงาน   รายจ่ายอื่น 

11 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการศูนย์ฝึก
อาชีพชุมชน 

 

1. เพ่ือจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือ
การมีงานท า ให้กับประชาชนวัย
แรงงาน ในพ้ืนที่ 6 ต าบล ของ
อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 
2. เพ่ือให้ประชาชน ผู้ที่ผ่านการ
อบรม มีความรู้ ความ สามารถ 
และทักษะในการประกอบอาชีพ
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
3. เพ่ือให้ของประชาชนผู้ผ่าน
การอบรม น าความรู้ไปใช้ในการ
ลดรายจ่ายหรือเพ่ิมรายได้ หรือ
ประกอบอาชีพหรือพัฒนา ต่อ
ยอดอาชีพ หรือการเพ่ิมมูลค่า
ของสินค้าหรือบริการ 
4. เพ่ือให้มีตัวอย่างที่ดี หรือ
ต้นแบบในการน าความรู้ไปใช้ 

จัดอบรมให้
ประชาชน ท้ัง 6 
ต าบล ในเขตพ้ืนที่
อ าเภอภูเรือ 
1. ศูนย์ฝึกอาชีพ
ชุมชน  1 อ าเภอ 1 
อาชีพ  
2. ศูนย์ฝึกอาชีพ
ชุมชน กลุ่มสนใจ ไม่
เกิน 30 ชั่วโมง ดังน้ี 
3. ศูนย์ฝึกอาชีพ
ชุมชน ชั้นเรียน
วิชาชีพ 31 ชั่วโมง 
ข้ึนไป  
- 
  

1.ตัวชี้วัดผลผลิต(Output)     
 1.1 จัดอบรมให้ระชาชน ครบ
ทั้ง 6 ต าบล ในเขตอ าเภอ 
ภูเรือ  
 1.2 ประชาชนเข้ารับการ
ฝึกอบรม  ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
1 อ าเภอ 1อาชีพ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของเปูาหมาย               
1.3 ประชาชนเข้ารับการ
อบรม ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
กลุ่มสนใจ ไม่เกิน30 ช.ม. ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
เปูาหมาย 
 1.4 ประชาชนเข้ารับการ
อบรม ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
ชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ช.ม. ข้ึน
ไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
เปูาหมาย 

ประชาชนชน   
วัยแรงงาน 
ในพ้ืนที่ 10 ต าบล 
ของอ าเภอ 
ภูเรือ 
จังหวัดเลย 

 
 
 
 

29 คน 
 
 

103 คน 
 
 

81 คน 
 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
26,100.- 

 
 

72,100.- 
 
 

72,900.- 
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2. ตัวชี้วัดผลลัพธ์
(Outcome)      2   2 
  2.1 จ านวนประชาชนผู้เข้า
อบรมเป็นไปตามเปูาหมายที่
ก าหนดไว้ 
 2.2 ประชาชนผู้ผ่านการ
อบรม มีความรู้ ความสามารถ 
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 2.3 ประชาชนผู้ผ่านการ
อบรม น าความรู้ไปใช้ในการ
ลดรายจ่าย หรือเพ่ิมรายได้ 
หรือประกอบอาชีพ หรือ
พัฒนาต่อยอดอาชีพ หรือการ
เพ่ิมมูลค่าของสินค้า หรือ
บริการ 
 2.4 มีตัวอย่างที่ดี หรือ
ต้นแบบในการน าความรู้ไปใช้ 
 2.5 ความพึงพอใจที่อยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป 

รวม  213 คน - - 171,100 บาท 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภเูรือ  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(1)  หน่วยงาน.......................................       สถานศึกษา  กศน.อ าเภอภูเรือ          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 าเนินงาน   รายจ่ายอื่น 

12 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการ
ภาษาต่างประเทศเพ่ือ
การสื่อสานด้านอาชีพ 

    1. เพ่ือฝึกอบรมภาษ า
ต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร
ด้านอาชีพ ให้กับประชาชน
ในพ้ืนที่  
    2. เพ่ือให้ประชาชน
กลุ่มเปูาหมายที่ผ่านการ
อบรมตามโครงการภาษา 
ต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร
ด้านอาชีพ สามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบ
อาชีพ และด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 

จัดโครงการกิจ กรรม
ด าเนิน การจัด
ฝึกอบรมภาษา 
ต่างประเทศเพ่ือการ
สื่อสารด้านอาชีพการ
ให้กับประชาชนใน
พ้ืนที่ร่วมกับภาคีเครือ 
ข่ายทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน 

1.จ านวนประชาชน
ได้รับการอบรมตาม 
หลักสูตรภาษาต่าง 
ประเทศเพ่ือการสื่อสาร
ด้านอาชีพ (ระยะสั้น)
ส าหรับประชาชนใน
ศูนย์อาเซียน ศึกษา 
กศน.  
2.ร้อยละของ
ประชาชน
กลุ่มเปูาหมายที่ผ่าน
การ อบรมตาม
หลักสูตร
ภาษาต่างประเทศเพ่ือ
การสื่อสาร ด้านอาชีพ 
(ระยะสั้น) มีความรู้ใน
การสื่อสาร ภาษา 
อังกฤษ และสามารถ

ประชาชนทั่วไป 
รุ่นที่ 1 
รุ่นที่ 2 

 
20 คน 
20 คน 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
24,000 
24,000 
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น าไปประยุกต์ใช้ในการ 
ด าเนินชีวิตได้ 
 3.ร้อยละของครู กศน. 
ที่สามารถจัดกระบวน 
การเรียนรู้ภาษาต่าง 
ประเทศเพ่ือการสื่อสาร
ได้อย่าง สอดคล้องกับ
บริบทของผู้เรียน 
4.ความพึงพอใจที่อยู่
ในระดับ ดี ข้ึนไป 

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

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(1)  หน่วยงาน..........................................       สถานศึกษา  กศน.อ าเภอภูเรือ          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 าเนินงาน   รายจ่ายอื่น 

13 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการพัฒนาทักษะ
ครู กศน.ต้นแบบการ
สอนภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร 

1. เพ่ือพัฒนาความรู้และ

ทักษะของการใช้ภาษาองักฤษ

เพ่ือการสื่อสารและเพ่ือการ

สอน  โดยเน้นในเรื่อง

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

ด้านอาชีพ  ภาษาอังกฤษเพ่ือ

สุขภาวะ  และภาษาอังกฤษ

เพ่ือการมีภาวะผู้น ารวมไปถึง

หลักไวยากรณ์ที่ส าคัญในการ

จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

2. เพ่ือพัฒนาทักษะการจัด
กระบวนการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ  โดยการ
ประยุกต์การใช้สื่อโซเชียว
มีเดียและสื่อเทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  

พัฒนาความรู้
ความสามารถ  
ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษของครู
และบุคลากร 

1.ร้อยละของครู กศน. 

ที่สามารถจัด

กระบวนการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสารได้อย่าง

สอดคล้องกับบริบท

ของผู้เรียน 

2.ความพึงพอใจที่อยู่

ในระดับ ดี ข้ึนไป 

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

17 คน  - 

 
- - 
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เพ่ือตอบสนองความต้องของ
ผู้เรียนกลุ่มเปูาหมายที่มีความ
หลากหลาย                                                                                                                 
3.  เพ่ือส่งเสริมความครูผู้เข้า
อบรม  ให้สามารถน าความรู้
และประสบการณ์ที่ได้ไปขยาย
ผลให้กับผู้เรียนกลุ่มเปูาหมาย
ต่างๆ  รวมถึงเพ่ือนครูด้วยกัน 
 

รวม 17 คน  - - - 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภเูรือ  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(1)  หน่วยงาน.......................................................       สถานศึกษา  กศน.อ าเภอภูเรือ          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 าเนินงาน   รายจ่ายอื่น 

14 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการความร่วมมือ
การผลิตผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ ระหว่าง
กระทรวงศึกษาธิการ
และกระทรวง
สาธารณสุข 

1. เพ่ือให้กลุ่มเปูาหมาย มี

ความรู้  ความเข้าใจ และ

ทักษะในการช่วยเหลือดูแล

ผู้สูงอายุ   

2.  เพ่ือสามารถน าความรู้ไป

ใช้ และประกอบอาชีพ

เก่ียวกับการดูแลผู้สูงอายุระยะ

ยาว 

 

1.จัดกระบวน การ
ด าเนินงานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 
2.ประชาสัมพันธ์
โครงการ 
3.คัดเลือก
กลุ่มเปูาหมายตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด 
4.ด าเนินการผลิต
และฝึกอบรม
ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ 
5.ประเมินผลการ
ฝึกอบรม 

1.จ านวนผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ 
2.ความเหมาะสม
ของหลักสูตรการ
พัฒนา 
3.ร้อยละผู้จบที่
สามารถน าความรู้ไป
ใช้หรือพัฒนา
คุณภาพ 
4.ความพึงพอใจที่อยู่
ในระดับดี  ข้ึนไป 

อสม./ประชาชน
ทั่วไป 

20  คน - - 25,700.- 

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

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(1)  หน่วยงาน.......................................................       สถานศึกษา  กศน.อ าเภอภูเรือ          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 าเนินงาน   รายจ่าย
อื่น 

15 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการการจัด
และส่งเสริมการ
จัดการศึกษา
ตลอดชีวิต เพ่ือคง
พัฒนาการทาง
กาย จิตและสมอง
ของผู้สูงอายุ 
 

1)  เพ่ือจัดกิจกรรมให้กับผูสู้งอายุ
เพ่ือเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมผูสู้งอายุ 
(AgeingSociety)  
2)  เพ่ือจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตส าหรับผู้สงูอายุภายใต้
แนวคิด “Active Aging”การศึกษา
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนา
ทักษะชีวิต ให้สามารถดูแลตนเองทั้ง
สุขภาพกายและสุขภาพจิต และรู้จัก
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 
3)  เพ่ือสร้างความตระหนักถึงคุณค่า
และศักด์ิศรีของผู้สูงอายุ เปิดโอกาส
ให้มีการเผยแพร่ภูมิปัญญาของ
ผู้สูงอายุ และให้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ด้านต่างๆ ในชุมชน เช่น ด้านอาชีพ 
กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ฝึกอบรมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
ส าหรับผู้สงูอายุ 
จัดกระบวนการให้
ผู้สูงอายุใน
ครอบครัวและ
ชุมชนเพ่ือคง
พัฒนาการทาง
กาย จิต และ
สมองของผู้สงูอายุ 
 

1.ร้อยละ   80 ของผู้เข้ารว่ม
กิจกรรมสามารถน าความรู้ไปใช้
หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
พัฒนาทักษะชีวิต ให้สามารถดูแล
ตนเองทั้งสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต และรู้จักใชป้ระโยชน์
จากเทคโนโลยีได้ 
2.ผู้สูงอายุสามารถน าความรู้ไปใช้
หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
พัฒนาทักษะชีวิต สามารถดูแล
ตนเองทั้งสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต และรู้จักใชป้ระโยชน์
จากเทคโนโลยี ดูแลตนเอง มี
สุขภาพกายและสขุภาพจิตที่ดี 
3.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี 
ขึ้นไป 

ประชาชนทั่วไป 
 

120 คน - 12,000.- - 

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

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(1)  หน่วยงาน.......................................................       สถานศึกษา  กศน.อ าเภอภูเรือ          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 าเนินงาน   รายจ่ายอื่น 

16 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการบรูณาการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
ดิจิทัล/สร้าง
เครือข่ายดิจิทัล
ชุมชนระดับต าบล 
(ขยายผลการอบรม
หลักสูตรการค้า
ออนไลน์) 
 

1. เพ่ือพัฒนา
กลุ่มเปูาหมายให้เกิด
ความรู้เก่ียวกับการท า
ธุรกิจและการค้าออนไลน์ 
และทักษะเทคโนโลยี
ดิจิทัล การใช้ Social 
Media และ Application 
ต่างๆ  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2.  เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
Bramd กศน. ยกระดับ
คุณภาพของสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์  และประสาน
หาช่องทางในการจ าหน่าย
สินค้าให้กว้างขวางย่ิงข้ึน 

1. พัฒนากลุ่มเปูาหมายให้
เกิดความรู้เก่ียวกับการท า
ธุรกิจและการค้าออนไลน์ 
และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล 
การใช้ Social Media และ 
Application ต่างๆ  ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.  พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
Bramd กศน. ยกระดับ
คุณภาพของสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์  และประสานหา
ช่องทางในการจ าหน่าย
สินค้าให้กว้างขวางย่ิงข้ึน 
3. ติดตามประเมินผลและ
รายงานผลการด าเนินงาน 

1.ตัวชี้วัดผลผลิต  (Output) 
   ร้อยละ  80  ของผู้เข้ารับการ
อบรมเกิดความรู้เก่ียวกับการท า
ธุรกิจและการค้าออนไลน์มี
ทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล การใช้ 
Social Media และ 
Application ต่างๆ   
2.ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome) 
ผู้เข้ารับการอบรมมีการพัฒนา

และยกระดับคุณภาพของสินค้า

และผลิตภัณฑ์ มีช่องทางในการ

จ าหน่ายสินค้าให้กว้างขวาง

ย่ิงข้ึนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

 

ประชาชนทั่วไป 
ในอ าเภอภูเรือ             

90 คน - - 24,540 บาท 

รวม 90 คน - - 24,540 บาท 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภเูรือ  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(1)  หน่วยงาน.......................................................       สถานศึกษา  กศน.อ าเภอภูเรือ          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 าเนินงาน   รายจ่ายอื่น 

17 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการตาม
หลักสูตร Smart 
ONIE เพ่ือสร้าง 
Smart Farmer 

เพ่ือส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ด้าน
เกษตรกรรมที่เหมาะกับ
บริบทของพ้ืนที่และความ
ต้องการของชุมชนรวมทั้ง
การเพ่ิมมูลค่าสินค้าทาง
การเกษตรและสร้างช่อง
ทางการจ าหน่ายสินค้า
ผ่านช่องทางต่างๆ โดย
ตระหนักถึงคุณภาพของ
ผลผลิตความปลอดภัย 
ต่อระบบนิเวศน์ ชุมชน 
และผู้บริโภค 

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

1.จ านวนประชาชนได้รับการ
อบรมตามหลักสูตร Smart ONIE 
เพ่ือสร้าง Smart Farmer 
2. ร้อยละของประชาชน
กลุ่มเปูาหมายที่ผ่านการอบรม
ตามหลักสูตร Smart ONIE เพ่ือ
สร้าง Smart Farmerมีความรู้ 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินชีวิตได้ 
3. ร้อยละของครู กศน. ท่ีสามารถ
จัดกระบวนการเรียนรู้ตาม
หลักสูตร Smart ONIE เพ่ือสร้าง 
Smart Farmerได้อย่างสอดคล้อง
กับบริบทของผู้เรียน 
4.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี 
ข้ึนไป 

ประชาชนในพ้ืนที่
อ าเภอภูเรือ 
  

60 คน 
 
 
 
 

- - 91,200 

รวม 40 คน   - 
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8.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
1. จ านวนผู้เรียนเป็นไปตามเปูาหมายที่
ก าหนดไว้ 
2.ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ารับการศึกษา 
3.ร้อยละของผู้เรียนที่จบหลักสูตร 
4. ความเหมาะสมของสถานที่/สื่อ/สิ่ง
อ านวยความสะดวก 
5.ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถน าความรู้ไป
ใช้ในการศึกษาต่อหรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
6.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ข้ึนไป 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภเูรือ 
(จ าแนกตามโครงการรวม) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

1. หน่วยงาน         กศน.อ าเภอภูเรือ 

 

7.เป้าหมาย 
ประเภท

กลุ่มเปูาหมาย 
จ านวน หน่วย 

1.ประชาชนที่ไม่รู้
หนังสือไทย 
2.ประชาชนที่ลืม
หนังสือไทย 

10  คน 

รวมทั้งสิ้น 10 คน 
 

 

2. สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ข้อท่ี 3.8, 3.10 และ 4.2   
                  นโยบายขับเคลื่อน กศน.WOW : 4.3      วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : E 

 
 3. ชื่องาน/โครงการ การจัดการศึกษาส าหรับผู้ไม่รู้หนังสือ 

 
4. วัตถุประสงค์ :เพื่อ 
จดัการศึกษาเพ่ือเพ่ิมอัตราการรู้หนังสือให้คนไทย
สามารถอ่านออกเขียนได้ โดยใช้หลักสูตรการรู้หนังสือ
ไทย พุทธศักราช 2557 ของส านักงาน กศน. และสื่อที่
เหมาะสมกับสภาพและพ้ืนที่ของกลุ่มเปูาหมาย   
 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ชื่อ-สกุล 1.นายสมศักด์ิ  ศรีบุรินทร ์
           2.นางอารยา  โกษาจันทร์ 
           
โทรศัพท์ 042-899-494 
 

 

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

9. พื้นที่ด าเนินการ 
กศน.ต าบลทั้ง 6 ต าบล 

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

งบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

5,500 2,750 - 2,750 - 

รวมทั้งสิ้น 2,750 - 2,750 - 
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1. ชื่อโครงการ  การจัดการศึกษาส าหรับผู้ไม่รู้หนังสือ 
2. ความสอดคล้องกับนโยบาย      

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

ข้อ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ส าหรับกลุ่มเป้าหมายผู้พิการ 

การขับเคลื่อน  กศน. สู่  กศน. WOW 
  4. เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย : Good  Partnerships 
  ข้อ  4.3  ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพื่อการขยาย  และพัฒนาการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยให้เข้าถึงกลุ่มเปูาหมายทุกกลุ่มอย่างกว้างขวาง และมีคุณภาพ  อาทิ  กลุ่มผู้สูงอายุ  กลุ่ม อสม. 
       วาระการขับเคล่ือนจังหวัดเลย  (THAILOEI 4.0 ): Education ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 การรู้หนังสือเป็นคุณสมบัติพื้นฐานทีจ าเป็นต่อการเรียนรู้และการส่ือสารในสังคมปัจจุบัน เป็นบันไดขั้นแรก
ของการแสวงหาความรู้อันมหาศาลในโลกนี้และเป็นการเช่ือมโยงการส่ือสารของผู้คน ต่าง ๆ ในสังคมนี้เข้าด้วยกัน 
องค์การยูเนสโกถือว่าการรู้หนังสือเป็นประตูสู่อิสรภาพของมนุษยชาติ 

 ประชาชนชาวไทยทุกคนมีสิทธิได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมและมีคุณภาพซึ่ง รัฐบาลทุกยุคทุก
สมัยให้ความส าคัญในการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคลได้เรียนรู้ภาษาไทย เพื่อการ ติดต่อส่ือสารให้เข้าใจตรงกัน และ
สามารถน าความรู้ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามความ ต้องการและความสนใจของแต่ละบุคคลรวมท้ังการใช้
ภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ได้ อย่างต่อเนื่อง ประเทศไทยมีภาษาไทยเป็นภาษาประจ าชาติเป็น
ภาษากลางในการส่ือสาร เป็นมรดกทาง วัฒนธรรม การรู้หนังสือไทยเป็นความสามารถพื้นฐานในการติดต่อส่ือสาร 
การเรียนรู้ การแสวงหา ความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต คนไทยทุกคนและผู้อาศัยอยู่ในประเทศไทย จึงจ าเป็นต้อง
เรียนรู้ ภาษาไทยให้เข้มแข็งอันเป็นเครื่องแสดงความเป็นไทย ความภาคภูมิใจ ความมีเอกลักษณ์ มีอารยธรรม และ
ความเจริญของชาติไทย  

กระทรวงศึกษาธิการ โดย ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ส านักงาน 
กศน.) ได้เล็งเห็นความส าคัญดังนั้นจึงได้จัดท าหลักสูตรการรู้หนังสือไทย พุทธศักราช 2557 ตามค าส่ัง
กระทรวงศึกษาธิการ ท่ี สป 503/2557 สัง่ ณ วันท่ี 28  พฤษภาคม 2557 เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรการรู้หนังสือไทย 
พุทธศักราช 2557 เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้มีรู้หนังสือ ผู้ลืมหนังสือไทย และประชาชนท่ัวไปท่ี
สนใจเรียนรู้ภาษาไทย ได้เรียนรู้หนังสือไทย สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยและค านวณเบื้องต้นเพื่อน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ และจาการส ารวจประชากร (พ.ศ.2557)6.9 ล้านคน หรือ 18 % จากท้ังหมด 37.7 ล้านคน พบว่า
ในจ านวนนี้มีผู้ไม่รู้หนังสือประมาณ 2.7 ล้านคน ซึ่งถือว่ามีจ านวนมาก จึงจ าเป็นต้องด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชากรรู้หนังสืออย่างต่อเนื่องต่อไป 
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4. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มอัตราการรู้หนังสือให้คนไทยสามารถอ่านออกเขียนได้ โดยใช้หลักสูตรการรู้หนังสือไทย 
พุทธศักราช 2557 ของส านักงาน กศน. และส่ือท่ีเหมาะสมกับสภาพและพื้นท่ีของกลุ่มเปูาหมาย   
 

5. เป้าหมาย 
     5.1 เชิงปริมาณ 
 จัดกิจกรรมและพัฒนาส่งเสริมการรู้หนังสือของกลุ่มเปูาหมายผู้ไม่รู้หนังสือ จ านวน 10 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
เรียนรู้ตามหลักสูตร
การรู้หนังสือไทย 
พุทธศักราช2557    
 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้
มีความสามารถใน
การฟัง พูด อ่าน 
และเขียน รวมท้ัง
การคิดค าควณ
เบ้ืองต้น    โดย
บูรณาการกับสภาพ
ความต้องการ และ
ปัญหาของสังคม ท่ี
สอดคล้องกับวิถี
การด าเนินชีวิตของ
ผู้เรียน 
1)ประชาสัมพันธ์
เชิญชวนให้
กลุ่มเปูาหมายผู้ไม่รู้
หนังสือไทย ผู้ลืม
หนังสือไทย หรือ
ผู้สนใจท่ัวไป เข้า
เรียนรู้ตามหลักสูตร

จัดการศึกษาเพื่อเพิ่ม
อัตราการรู้หนังสือให้
คนไทยสามารถอ่าน
ออกเขียนได้ มุ่ง
พัฒนาผู้เรียนให้มี
ความสามารถในการ
ฟัง พูด อ่าน และ
เขียน รวมท้ังการคิด
ค าควณเบ้ืองต้น  
โดยบูรณาการกับ
สภาพความต้องการ 
และปัญหาของสังคม
ท่ีสอดคล้องกับวิถี
การด าเนินชีวิตของ
ผู้เรียน 
โดยใช้หลักสูตรการรู้
หนังสือไทย 
พุทธศักราช 2557   
ของส านักงาน กศน. 
และส่ือท่ีเหมาะสมกับ
สภาพและพื้นท่ีของ
กลุ่มเปูาหมาย   

1.ประชาชนท่ี
ไม่รู้หนังสือ
ไทย 
2.ประชาชนท่ี
ลืมหนังสือไทย 

10 คน - กศน.อ าเภอ 
ภูเรือ 

ไตรมาสท่ี 
1,3 

5,500 
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การรู้หนังสือไทย 
2)แนะแนวสร้าง
ความเข้าใจกับ
ผู้เรียนเกี่ยวกับ
สาระส าคัญเช่น-
การจัดกระบวนการ
เรียนรู้              
-การวัดและการ                
- ประเมินผล  
- การจบหลักสูตร  
3) ด าเนินการรับ
สมัครผู้เรียนตาม
หลักสูตรฯ 
4)ด าเนินการขอ
อนุญาตจัดต้ังกลุ่ม
ส่งเสริมการรู้
หนังสือไทย 
5)ด าเนินการ
ก าหนดสภาพและ
ด าเนินการจัดท า
แผนการเรียนรู้ 
รวมท้ังจัดท าแผน
บูรณาการร่วมกับ
การจัดกิจกรรมของ
โรงเรียนผู้สูงอายุ             
ในเขตพื้นท่ีอ าเภอ             
ภูเรือ   
6) บันทึกการ
จัดการเรียนรู้ตาม
แผนการเรียนรู้แต่
ละครั้งเพื่อเป็น
ข้อมูลในการพัฒนา 
แผนการเรียนรู้ใน
ครั้งต่อไป 
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7) การวัดและ
ประเมินผล เพื่อ
ตรวจสอบ
ความก้าวหน้าและ
ผลสัมฤทธิ์ เน้นการ
พัฒนาผู้เรียนได้
เรียนรู้อย่างเต็ม
ศักยภาพ  
8) รายงานข้อมูล
ผู้เรียนให้
สถานศึกษาแบละ
หน่วงงานต้นสังกัด
ทราบ 
- ข้อมูลผู้จบหลัก 
- การจัดท า
หลักฐานทางการ
ศึกษา 

 

 
7. วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 
 จากเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  แผนงาน : บูรณาการพัฒนาศักยภาพคน 
ผลผลิตท่ี 4 ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ กิจกรรมการศึกษานอกระบบรหัสงบประมาณ  2000234004000000  
แหล่งท่ีมาของเงิน  6211200 เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้  

- ค่าบริหารจัดการและค่าวัสดุส้ินเปลืองในการจัดอบรม        เป็นเงิน  5,500      บาท 
รวมเป็นเงินท้ังส้ิน    5,500      บาท 

                                                               ( ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน ) 
หมายเหตุ  ทุกรายการขออนุญาตเฉล่ียตามท่ีจ่ายจริง 
 

 
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 2,250 - 2,250 -   

รวม 2,250 - 2,250 -   
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    - ครูอาสาสมัครฯ 
    - ครู กศน.ต าบลทุกต าบล 
    - ครู ศรช 
     

10. เครือข่าย 
           10.1  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลทุกต าบล 
 10.2  องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง 
 10.3  วัด 
 10.4  ผู้น าชุมชน 
  
11. โครงการที่เกี่ยวข้อง 

 11.1 โครงการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 
 11.2 โครงการ การจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงพัฒนาการทางการกาย จิต และสมอง
ของผู้สูงอายุ 
 11.3 โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 
  11.4 โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
 
12. ผลลัพธ์ ( Outcome )                                                                                                                                           
        เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้ไม่รู้หนังสือ และผู้ท่ีสนใจเรียนรู้หนังสือไทย 
 
13. ดัชนีชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 
 13.1 ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 
        จัดการศึกษาส าหรับผู้ไม่รู้หนังสือ    จ านวน 10 คน 
 13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)  

      กลุ่มเปูาหมาย ร้อยละ 80 ของผู้ไม่รู้หนังสือมีความรู้ สามารถฟัง พูด อ่าน และเขียน ได้ตามเกณฑ์การ
ประเมิน 
 

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

 14.2 รายงานสรุปผลกิจกรรม/โครงการ 
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8.ตัวชี้วดัความส าเร็จ  
1. จ านวนผู้เรียนเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 
2. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ารับการศึกษา 
3. ร้อยละของผู้เรียนที่จบหลักสูตร 
4. ความเหมาะสมของสถานที่/สื่อ/สิ่งอ านวย
ความสะดวก 
5. ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถน าความรู้ไปใช้ใน
การศึกษาต่อหรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
6. ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภเูรือ 
(จ าแนกตามโครงการรวม) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

1. หน่วยงาน         กศน.อ าเภอภูเรือ 

 

7.เป้าหมาย 
ประเภท

กลุ่มเปูาหมาย 
จ านวน หน่วย 

ประชากรวัยแรงงาน
อายุระหว่าง 15 – 
59 ปี ทีไ่ม่จบ
การศึกษาภาคบังคับ
และไม่อยู่ในระบบ
โรงเรียน 
ระดับประถม 
ระดับม.ต้น 
ระดับม.ปลาย 

 
 
 
 
 
 

132 
450 
467 

 
 
 
 
 
 

คน 
คน 
คน 

รวมทั้งสิ้น 1,049 คน 

 

 

2. สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ข้อท่ี 4.2   

                นโยบายขับเคลื่อน กศน. WOW 2.2 และ 3 วาระการขับเคลือ่นจังหวัดเลย  (THAILOEI 4.0) ประเด็นที่ 7 E เลยเมืองแห่งการศึกษา. 
 
 3. ชื่องาน/โครงการ การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551(ปรับปรุง พ.ศ.2559) 
 
4. วัตถุประสงค์ :เพื่อ 
1) เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และยกระดับการศึกษาให้กับ
ประชากรวัยแรงงานอายุระหว่าง 15 – 59 ปี ที่ไม่จบการศึกษา
ภาคบังคับและไม่อยู่ในระบบโรงเรียน 
2) เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้ ให้รู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยี
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
3) ส่งเสริมและพัฒนา กศน.ต าบล ให้เป็น กศน.ต าบล 5 ดี พรี
เมี่ยม 
 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ชื่อ-สกุล  นายวิชญ์  วังคีรี 
โทรศัพท์ 042-850-672 

 

 

5. กิจกรรมหลัก 
1) การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ.2551   
2) พัฒนากศน.ต าบล ให้เป็น กศน.ต าบล 5 ดี พรี
เมี่ยม 
3) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่เป็นกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ทันสมัย 
4) การติดตามประเมินผล 
5) การสรุป รายงานผลการด าเนินงาน 
 

9. พื้นที่ด าเนินการ 
กศน.ต าบลทั้ง 6 ต าบล 

6. งบประมาณ  
งบอุดหนุน   741,927 บาท 
รวมท้ังสิ้น  ………741,927…….  บาท 

งบประมาณ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
741,927 185,481.75 185,481.75 185,481.75 185,481.75 

รวมทั้งสิ้น 185,481.75 185,481.75 185,481.75 185,481.75 

 

 

กศน.-กผ-02/63 
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1. ชื่อโครงการ : การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551(ปรับปรุง พ.ศ.2559) 

 

2. สอดคล้อง  
   2.1 สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการด าเนินงานส านักงาน กศน.ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
       นโยบายเร่งด่วนเพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ดังนี้ 
       ข้อที่ 4  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และข้อท่ี 2  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 
        ภารกิจต่อเนื่อง 
 1. ด้านการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ 
    1.1 การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
        2) จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับกลุ่มเปูาหมายผู้ด้อย พลาด และขาดโอกาส
ทางการศึกษา ท้ังระบบการให้บริการ ระบบการเรียนการสอน ระบบการวัดผลและประเมินผลการเรียน ผ่านการ
เรียนรู้แบบเรียนรู้ด้วยตนเอง การพบกลุ่ม การเรียนแบบช้ันเรียน และการจัดการศึกษาทางไกล 
   2.2 สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ 
         นโยบายขับเคลื่อน กศน. WOW ด้านท่ี 2 การพัฒนาหน่วยงาน/สถานศึกษา ให้มีบรรยากาศและ 
         สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  : Good Place – Best Check in  
   2.3 สอดคล้องกับวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) 
           ประเด็นท่ี 7  Education เลยเมืองแห่งการศึกษา ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐานสากล  สงเสริม
การเรียนรแูละทักษะวิชาชีพตลอดชีวิต จัดการเรียนรูอยางมีเปาหมาย เพื่อสวนรวม เนนการน าความรูไปสูการปฏิบัติ 
สามารถใชความรูสรางนวัตกรรม เปนพลเมืองท่ีดีและพัฒนาทักษะชีวิตสูงานอาชีพ ภายใตการเตรียมคนในศตวรรษที่ 
๒๑  โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนตามแนวทางประชารัฐ 

     2.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูเรือ 
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานมีคุณธรรม ตัวบ่งช้ีท่ี 
1.2 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานมีทักษะกระบวนการคิด ทักษะการแสวงความรู้ เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต  ตัวบ่งช้ีท่ี 1.3 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานมีความรู้พื้นฐาน 
 มาตรฐานท่ี 2 คุณภาพการจัดการศึกษา/การให้บริการ ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1 คุณภาพครูการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตัว
บ่งช้ีท่ี 2.2 คุณภาพของหลักสูตรสถานศึกษา ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3 คุณภาพส่ือตามหลักสูตรสถานศึกษา ตัวบ่งช้ีท่ี 2.4 คุณภาพ
การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 
ลักษณะโครงการ :  โครงการต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ :  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูเรือ 
 
3. หลักการเหตุผล  

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  พ.ศ.2551 และตามนโยบาย
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ 2563 การจัดและส่งเสริมการจัด
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การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยท่ีมีคุณภาพ เพื่อยกระดับการศึกษา สมรรถนะในการเรียนรู้และการ
แก้ปัญหา พัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิตและสังคม และเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของประชาชน
อย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยของภาคีเครือข่ายท้ังในและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อผนึกก าลังในการ
พัฒนาคุณภาพของประชากร   พัฒนาส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษา และส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้เพื่อให้รู้เท่าทันส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร    ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
ชุมชน โดยการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของคนในชุมชน ส่งเสริมบทบาทของภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้และศูนย์การเรียนในรูปแบบต่างๆ  และพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้สามารถด าเนินงานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ตามนโยบายดังกล่าว ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูเรือ เห็นความส าคัญใน
การจัดกระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษา  จึงจัดท าโครงการการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ.2551(ปรับปรุง พ.ศ.2559) ขึ้น 

4. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และยกระดับการศึกษาให้กับประชากรวัยแรงงานท่ีไม่จบการศึกษาภาคบังคับ
และไม่อยู่ในระบบโรงเรียน 
 2) เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้ ให้รู้เท่าทันส่ือและเทคโนโลยีพร้อมรับการเปล่ียนแปลง 

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

5. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

ประชากรวัยแรงงานท่ีไม่จบการศึกษาภาคบังคับและไม่อยู่ในระบบโรงเรียน 
ระดับประถมศึกษา   จ านวน  132  คน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จ านวน  450  คน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จ านวน  467  คน 

 รวมจ านวนท้ังส้ิน         จ านวน   1,049  คน 
 
เชิงคุณภาพ 

- ประชากรวัยแรงงานอายุระหว่าง 15 – 59 ปี ท่ีไม่จบการศึกษาภาคบังคับและไม่อยู่ใน 
ระบบโรงเรียน เกิดการเรียนรู้มีการศึกษาข้ันพื้นฐาน และยกระดับการศึกษาภาคบังคับมีระดับการศึกษาสูงขึ้น 
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 6. วิธีด าเนินการ 
กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเปูาหมาย เปูา 

หมาย 

พ้ืนที่
ด าเนินการ 

ระยะ 

เวลา 

งบ 

ประมาณ 

การด าเนินกิจกรรม 
1) การจัดการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พ.ศ.2551   
2) พัฒนา กศน.ต าบล ให้
เป็น กศน.ต าบล 5 ดี พรี
เมี่ยม 
3) จัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนที่เป็นกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ทันสมัย 
4) การติดตามประเมินผล 
5) การสรุป รายงานผล
การด าเนินงาน 
 

1. สนับสนุนการจัด
การศึกษานอกระบบข้ัน
พ้ืนฐานโดยด าเนินการให้
ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน
ค่าจัดซื้อต าราเรียน ค่าจัด
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน และค่าเล่าเรียน
อย่างทั่วถึงและเพียงพอเพ่ือ
เพ่ิมโอกาสในการรับ
การศึกษาที่มีคุณภาพโดย
ไม่เสียค่าใช้จ่าย 
2. จัดการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ให้กับกลุ่มเปูาหมายผู้ด้อย 
พลาด และขาดโอกาสทาง
การศึกษา ทั้งระบบการ
ให้บริการ ระบบการเรียน
การสอน ระบบการวัดและ
ประเมินผลการเรียน ผ่าน
การเรียนแบบเรียนรู้ด้วย
ตนเอง การพบกลุ่ม และ
การเรียนแบบชั้นเรียน  
3. จัดให้มีการประเมินเพ่ือ
เทียบระดับการศึกษา และ
การเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์ที่มีความ
โปร่งใส ยุติธรรม ตรวจสอบ
ได้ มีมาตรฐานตามที่ก าหนด 
และสามารถตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มเปูาหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนต้อง
เรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือ
ด าเนินกิจกรรมเสริมสร้าง
ความสามัคคี ปูองกันและ

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

นักศึกษา
ระดับประถม
ศึกษา  
จ านวน  132 
คน 
มัธยมศึกษา
ตอนต้น 
จ านวน 450
คน 
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 
467 คน 
รวมทั้งสิ้น 
1,049 คน 
 
 
 

พ้ืนที่อ าเภอ
ภูเรือ ทั้ง 6 
ต าบล 

1 ต.ค. 
2562- 30 
ก.ย. 2563 

 งบอุดหนุน   
จ านวน. 
741,927 

บาท 
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แก้ไขปัญหายาเสพติด
บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์
อย่างต่อเน่ือง และส่งเสริม
การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข เช่น กิจกรรม
ลูกเสือ เนตรนารี และยุว
กาชาด กิจกรรมจิตอาสา 
การจัดต้ังชมรม/ชุมนุม 
และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนน า
กิจกรรมการบ าเพ็ญ
ประโยชน์อื่นๆนอก
หลักสูตร มาใช้เพ่ิมชั่วโมง
กิจกรรมให้ผู้เรียนจบตาม
หลักสูตรได้ 
5. จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิม
อัตราการรู้หนังสือให้คน
ไทยให้สามารถอ่านออก
เขียนได้ โดยใช้หลักสูตรการ
รู้หนังสือ 

 

7. วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ  
        แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนท่ัวไป ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน รหัสงบประมาณ 2000233016500007 ค่าจัดการเรียนการ
สอน รหัสงบประมาณ 2000233016500008 แหล่งของเงิน 6311410  จ านวน 741,927 บาท  (เจ็ดแสนส่ีหมื่นหนึ่ง
พันเก้าร้อยยี่สอบเจ็ดบาทถ้วน)  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) การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.
2551   
2) พัฒนากศน.ต าบล ให้เป็น กศน.ต าบล 5 ดี พรีเมี่ยม 
3) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัย 
4) การติดตามประเมินผล 
5) การสรุป รายงานผลการด าเนินงาน 

185,481.75 185,481.75 185,481.75 185,481.75 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูเรือ  

10. เครือข่าย 

1.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอภูเรือ 
2.  ส่วนราชการในอ าเภอภูเรือ 

 

11. โครงการที่เกี่ยวข้อง 

 ทุกโครงการท่ีเกีย่วข้องกับการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

12. ผลลัพธ ์(Outcome) 

- ประชากรวัยแรงงาน อายุระหว่าง 15 – 59 ปี ท่ีไม่จบการศึกษาภาคบังคับและไม่อยู่ในระบบโรงเรยีน 

ได้รับการจัดกิจกรรมอย่างท่ัวถึงและหลากหลาย 
 
13. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 

   13.1  ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 
- กลุ่มเปูาหมายประชากรวัยแรงงาน อายุระหว่าง 15 – 59 ปี ท่ีไม่จบการศึกษาภาคบังคับ 

และไม่อยู่ในระบบโรงเรียนจ านวน 1,545 คน ได้รบัการจัดกิจกรรมอย่างท่ัวถึงและหลากหลาย 
 13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์(Outcome) 

- กลุ่มเปูาหมายประชากรวัยแรงงาน อายุระหว่าง 15 – 59 ปี  ท่ีไม่จบการศึกษาภาคบังคับ 
และไม่อยู่ในระบบโรงเรียน ร้อยละ 80  ได้รับการจัดการศึกษาอย่างท่ัวถึง เท่าเทียมและมีคุณภาพ 
 

14. การติดตามประเมินผลโครงการ 
      1. การสังเกต 
 2. การสัมภาษณ์ 
 3. ตอบแบบสอบถาม 
 4. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
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8.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
1. จ านวนผู้เรียนเป็นไปตามเปูาหมายที่
ก าหนดไว้ 
2.ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ารับการศึกษา 
3.ร้อยละของผู้เรียนที่จบหลักสูตร 
4. ความเหมาะสมของสถานที่/สื่อ/สิ่งอ านวย
ความสะดวก 
5.ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถน าความรู้ไปใช้
หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
6.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ข้ึนไป 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภเูรือ 
(จ าแนกตามโครงการรวม) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 
 

 

1. หน่วยงาน         กศน.อ าเภอวังสะพุง 

 

7.เป้าหมาย 
ประเภท

กลุ่มเปูาหมาย 
จ านวน หน่วย 

ประชาชนทั่วไปใน
เขตอ าเภอ 
ภูเรือ 

136 คน 

รวมทั้งสิ้น 136 คน 
 

 

2. สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ข้อที่ 1 , 5   
              นโยบายขัยเคลื่อน กศน. WOW 3   วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย  (THAILOEI 4.0) T, A ,I ,L 
 
 3. ชื่องาน/โครงการ การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 
 
4. วัตถุประสงค์ :เพ่ือ 
1. เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตพ้ืนฐานของบุคคลเพ่ือให้
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขโดยเน้น
ทักษะชีวิตพ้ืนฐานที่จ าเป็น 4 ด้าน 
2. เพ่ือจัดการศึกษาในรูปแบบการจัดการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมุ่งที่จะเสริม สร้าง
ความสามารถให้กับบุคลเพ่ือมีทักษะชีวิตในการ
แก้ปัญหาเฉพาะด้านให้เหมาะสมกับพ้ืนที่และแต่ละ
สถานการณ์ 
 
 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ชื่อ-สกุล   1. นายวิชญ์  วังคีรี 
          
โทรศัพท์ 042-899-494 
 

 

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

9. พื้นที่ด าเนินการ 
กศน.ต าบลทั้ง 6 ต าบล 

6. งบประมาณ  
งบด าเนินงาน  15,640 บาท 
รวมทั้งสิ้น  ………15,640 …….  บาท 

งบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

15,640 7,820 - 7,820 - 

รวมทั้งสิ้น 7,820 - 7,820 - 

 

 

กศน.-กผ-02/63 
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1. ชื่อโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
 
2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และจุดเน้นการด าเนินงาน ส านักงาน กศน.  
    ยุทธศาสตร์ข้อท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 

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

              1.3 ส่งเสริมและสนับสมุนการจัดการศึกษาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม ในรูปแบบ 
              ใหม่ ท้ังยาเสพติด การค้ามนุษย์ ภัยจากไซเบอร์ ภัยพิบัติจากธรรมชาติ โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ 
    ยุทธศาสตร์ข้อที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

5.1 ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้กับประชาชนในการรับมือและปรับตัวเพื่อลดความเสียหาย จากภัย
ธรรมชาติและผลกระทบท่ีเกี่ยวช้องกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
5.2 สร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการสร้างสังคมสีเขียว ส่งเสริมความรู้ไห้กับประชาชน 
เกี่ยวกับการคัดแยกต้ังแต่ต้นทาง การก าจัดขยะ และการน่ากลับมาใช้ช้ า เพื่อลดปริมาณและต้นทุนในการ 
จัดการขยะของเมือง และสามารถน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้โดยง่าย รวมท้ังการจัดการมลพิษในชุมซน 

             5.3 ส่งเสริมให้หน่วยงานและสถานศึกษาใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมท้ังลดการใช้    
              ทรัพยากรท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม เซ่น รณรงค์เรื่องการลดการใช้ถุงพลาสติก การประหยัด 
 
3. หลักการและเหตุผล 
 ด้วย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์) ได้มอบนโยบาย ให้ส านักงาน กศน. 
ให้ด าเนินการขับเคล่ือน กศน. สู่ กศน. WOW มีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
Good Activities พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้มีความทันสมัย เอื้อต่อการเรียนรู้ ส าหรับทุกคน ท่ีสามารถเรียนรู้ได้ทุก
ท่ีทุกเวลา มีกิจกรรมท่ีหลากหลายน่าสนใจ สนองตอบความต้องการของชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของ
ประชาชน รวมท้ังใช้ประโยชน์จากประชาชนในชุมชนในการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของคน
ในชุมชนไปสู่การจัดกรความรู้ของชุมชนอย่างยั่งยืนการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อ
สร้างเสริมความรู้ ความสามารถของบุคคลเพื่อให้สามารถจัดการกับตนเองและส่ิงแวดล้อม เพื่อให้มีความสุขตาม
สภาพและความสงบสุข ความปลอดภัยในสังคม การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
 เพื่อให้การด าเนินงานสนับสนุนแนวทางในการอบรมให้ความรู้ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตให้กับ
ประชาชน ในพื้นท่ี  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูเรือ  จึงได้จัดท าโครงการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตข้ึน 
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4. วัตถุประสงค์ 
 4.1 เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตพื้นฐานของบุคคลเพื่อให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขโดยเน้น
ทักษะชีวิตพื้นฐานท่ีจ าเป็น 4 ด้าน 
 4. 2 เพื่อจัดการศึกษาในรูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมุ่งท่ีจะเสริมสร้าง
ความสามารถให้กับบุคลเพื่อมีทักษะชีวิตในการแก้ปัญหาเฉพาะด้านให้เหมาะสมกับพื้นท่ีและแต่ละสถานการณ์ 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ   
              ประชาชนท่ัวไปในอ าเภอภูเรือ                            จ านวน  136    คน 

เชิงคุณภาพ  
              ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะชีวิตในการแก้ปัญหาเฉพาะด้านให้เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์และน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

6. วิธีด าเนินการ 
กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่ม 

เป้าหมาย 
เป้าหมาย พื้นที่

ด าเนินการ 
ระยะเวลา งบ 

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

1 เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
พื้นฐานของบุคคลเพื่อให้
สามารถด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุขโดย
เน้นทักษะชีวิตพื้นฐานท่ี
จ าเป็น 4 ด้าน 
2 เพื่อจัดการศึกษาใน
รูปแบบการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย โดยมุ่งท่ีจะ
เสริมสร้างความสามารถ
ให้กับบุคลเพื่อมีทักษะชีวิต
ในการแก้ปัญหาเฉพาะด้าน
ให้เหมาะสมกับพื้นท่ีและแต่
ละสถานการณ์  

- ประชาชน
ท่ัวไปใน
อ าเภอ 
ภูเรือ 
 
 
 
 

136 คน 
 
 
 
 
 

 

อ าเภอ 
ภูเรือ 

 
 
 
 
 

ไตรมาส 
1,3 

15,640.- 

7. วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 
 งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2563 แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตท่ี 4 
ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ  รหัสงบประมาณ 2000239004000000 แหล่งของเงิน 6211200  ใช้งบประมาณ
จ านวนท้ังส้ิน 15,640 บาท  (หนึ่งหมื่นห้าพันหกรอ้ยส่ีสิบบาทถ้วน) มีรายละเอียดการใช้จ่าย ดังนี้ 
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 รวมท้ังส้ิน 15,640  บาท   (หนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยส่ีสิบบาทถ้วน) 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการเท่าท่ีจ่ายจริง 

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) การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิต 
2)  การติดตามประเมินผล 
3) การสรุป รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

7,820 - 7,840 - 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  1.นายวิชญ์  วังคีรี 
           2. ครูอาสาสมัครฯ 
  3. ครู กศน.ต าบล 
  4. ครู ศรช. 

10. เครือข่าย 
 - สาธารสุขอ าเภอภูเรือ 
 - อ าเภอภูเรือ 
 - สถานีต ารวจภูธรภูเรือ 

11.  โครงการที่เกี่ยวข้อง 
 - โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยผู้สูงวัย  

12. ผลลัพธ์  

 ประชาชนกลุ่มเปูาหมายได้น าการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสร้างเสริมความรู้ ความสามารถของบุคคล
เพื่อให้สามารถจัดการกับตนเองและส่ิงแวดล้อม เพื่อให้มีความสุขตามสภาพและความสงบสุข ความปลอดภัยในชีวิต
และสังคม 

13. ดัชนีชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 
 
13.1  ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 

  - ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของกลุ่มเปูาหมาย 

13.2  ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome) 
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  - ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 มีทักษะชีวิตในการแก้ปัญหาเฉพาะด้านให้เหมาะสมในแต่ละ
สถานการณ์และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

14. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 -  แบบสอบถามความพึงพอใจ 
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8.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
1. ผลผลิต    
- ประชาชนที่เข้ารับการอบรม ร้อยละ 80  ความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย
และ มีความภาคภูมิใจในชาติ มีความรักชาติ 

เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์   
2. ผลลัพธ์  
1. จ านวนผู้เรียนเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 
2. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ารับการอบรม 
3. ร้อยละของผู้เรียนที่จบหลักสูตร 
4. ความเหมาะสมของสถานที่/สื่อ/สิ่งอ านวยความ
สะดวก 
5. ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถน าความรู้ไปใช้หรือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
6. ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ข้ึนไป 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภเูรือ 
(จ าแนกตามโครงการรวม) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 
 

 

1. หน่วยงาน         กศน.อ าเภอภูเรือ 

 

7.เป้าหมาย 
ประเภท

กลุ่มเปูาหมาย 
จ านวน หน่วย 

ประชาชนทั่วไปใน
เขตอ าเภอ 
ภูเรือ 

      88                    คน 

รวมทั้งสิ้น 88 คน 
 

 

2. สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ข้อที่ 1 (1.4) 3 (3.4 (1 , 2) ) (3.5) 4 (4.4)   
                 และ /วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย T,A,I,L 
 
 3. ชื่องาน/โครงการ การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน  “โครงการประวัติศาสตรช์าติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย” 
 
4. วัตถุประสงค์ :เพ่ือ 
1) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับ
ประวัติศาสตร์ชาติไทย 
2) เพ่ือให้ประชาชนผู้เข้ารับการอบรม  มี
ความภาคภูมิใจในชาติ มีความรักชาติ เทิดทูน

สถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์  
 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ชื่อ-สกุล   1. นางศิวาพร   บุญกล่ า 
              
โทรศัพท์ 042-899-494 
 

 

5. กิจกรรมหลัก 
1.ประชุมบุคลากรรับทราบนโยบาย 
2.ประสานบุคลากรรับผิดชอบ จัดท าโครงการ / 
เสนอ/ อนุมัติ 
3. ด าเนินการตามโครงการประวัติศาสตรช์าติ
ไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 
4.วัดผลประเมินผลของโครงการ 
 

9. พื้นที่ด าเนินการ 
กศน.ต าบลทั้ง 6 ต าบล 

6. งบประมาณ  
งบด าเนินงาน  35,200 บาท 
รวมทั้งสิ้น  ………35,200 …….  บาท 

งบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

35,200 - 35,200 - - 

รวมทั้งสิ้น - 35,200 - - 

 

 

กศน.-กผ-02/63 
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1. ชื่องาน/โครงการ (การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน) 
 “โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย” 
 
2. สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการด าเนินงาน ส านักงาน กศน. ปีงบประมาณ 2563 
 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ข้อ 1.4 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้าง
เสริมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา  พัฒนาทักษะ การสร้างอาชีพ และการใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนอื่นๆ  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์  ข้อ 3.4 เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย (1) เร่งจัดท าท าเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละ
ต าบล เพื่อใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นนการสร้างการเรียนรู้จากองค์ความรู้ในตัวบุคคลให้เกิดการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาสร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน  (2) ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การจัดการเรียนรู้สู่ชุมชน  ข้อ 3.5 
พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อประโยชน์ต่ดการจัดการศึกษาและกลุ่มเปูาหมาย  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ข้อ 4.4 พัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพระยะส้ัน ให้มีความ
หลากหลาย ทันสมัย เหมาะสมกับบริบทของพื้นท่ี และตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ 
 สอดคล้องกับนโยบาย กศน. WOW  ข้อท่ี 4 เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย 4.1 จัดท าเนียบภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น น าประสบการณ์ภูมิปัญญามาส่งต่อในชุมชนให้เกิดเป็นปราชญ์ชาวบ้าน รวมท้ังให้เก็บข้อมูลของ
ประชาชนในพื้นท่ี ข้อมูลอาชีพท่ีมีความโดยเด่นในพื้นท่ี ซึ่งจะน าไปสู่การออกแบบหลักสูตรท่ีเหมาะสม  4.2 การ
จัดการเรียนรู้ชุมชน สร้างความสัมพันธ์ของการเรียนรู้ด้วยบ้าน วัด โรงเรียน จัดการศึกษาและเรียนรู้ในรูปแบบซึมซับ
ไม่ใช้บังคับใจ ให้ผสานเป็นวิถีชีวิตของคนในชุมชน   
  

3. หลักการและเหตุผล  

ประเทศไทยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสัญลักษณ์ของการด ารงอยู่ของชาติไทยมาต่อเนื่อง สังคมไทยให้
ความส าคัญกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ต้ังแต่สมัยสุโขทัยจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ เป็นสถาบันทางสังคมท่ีเข้มแข็งยืน
ยง ท าให้ให้ประเทศไทยสามารถรักษาความเป็นไทย ภายใต้ พระบรมโพธิสมภารมาจนถึงปัจจุบันสถาบัน
พระมหากษัตริย์เป็นเสาหลักท่ีส าคัญของสังคมไทย ในทุกๆ ด้าน เป็นสมบัติล้ าค่าท่ีชาวไทยทุกคนจะต้องร่วมกัน
ปกปูองให้สถาบันพระมหากษัตริย์คงอยู่ตลอดไป พระมหากษัตริย์ไทยทรงครองราชย์  ท านุบ ารุงบ้านเมือง ศาสนา 
และสังคม มาจนถึงทุกวันนี้  แม้ว่าประเทศไทยจะมีรูปแบบการปกครองระบบประชาธิปไตย แต่สถ าบัน
พระมหากษัตริย์กลับเป็นท่ีเคารพสักการะจากประชาชนเช่นเดิมไม่เปล่ียนแปลงจนถึงปัจจุบัน จนถึง สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลท่ี 10 ก็ยังคงมีความเป็นห่วงราษฎรในทุกเรื่อง โดยเฉพาะ
ด้านการศึกษา ทรงมีพระราชกระแสรับส่ังในด้านการศึกษา โดยเน้นให้การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน การ
สร้างทัศนคติท่ีถูกต้อง(อุปนิสัย) ท่ีมั่นคงเข้มแข็ง การสอนให้มีอาชีพ มีงานท า รวมถึงการท าให้เยาวชนมีความสนใจ 
และเข้าใจในเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์และประวัติศาสตร์ชาติไทย ได้อย่างถูกต้อง 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และจุดเน้นการด าเนินงาน ส านักงาน กศน. ส่งเสริมกิจกรรมท่ีแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน 
มีความรู้ ความเข้าใจ มีทัศนคติท่ีดี มีความรักและภาคภูมิใจในชาติไทย และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน
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ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดจนทะนุบ ารุงและปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาท่ีนับถือ การส่งเสริม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ การเทิดทูนและปกปูองสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์  

 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูเรือ เล็งเห็นความส าคัญเรื่องของประวัติศาสตร์
ชาติไทย บุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย พร้อมท้ังส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม และอุดมการณ์ ความยึดมั่นในสถาบัน
หลักของชาติ ให้กับประชาชนท่ัวไป จึงจัดท าโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์
ไทย ขึน้ 
4. วัตถุประสงค์ 
      1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย 
      2. เพื่อให้ประชาชนผู้เข้ารับการอบรม  มีความภาคภูมิใจในชาติ มีความรักชาติ เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย ์ 
      

5. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
            ประชาชนท่ัวไปในเขตอ าเภอภูเรือ ท้ัง 6 ต าบล                           จ านวน   88  คน 

                  
          เชิงคุณภาพ 
 ประชาชนกลุ่มเปูาหมาย ท่ีเข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย มี
ความรักชาติ เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ มีจิตส านึกและมีความภูมิใจในความเป็นไทย  
 

6. วิธีด าเนินการ 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเปูาหมาย เปูาหมา

ย 
พื้นท่ี

ด าเนินการ 
ระยะเวลา งบประมาณ 

1.ประชุมบุคลากร
รับทราบนโยบาย 

2.ประสานบุคลากร
รับผิดชอบ จัดท าโครงการ 
/ เสนอ/ อนุมัติ 

3. ด าเนินการตาม
โครงการประวัติศาสตร์
ชาติไทย และบุญคุณของ
พระมหากษัตริย์ไทย 

4.วัดผลประเมินผลของ
โครงการ 

1) เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับ
ประวัติศาสตร์ชาติไทย 
2) เพ่ือให้ประชาชนผู้
เข้ารับการอบรม  มี
ความภาคภูมิใจในชาติ 
มีความรักชาติ เทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนาและ

พระมหากษัตริย์  

ประชาชนทั่วไป
ในอ าเภอ 

ภูเรือ 

88 คน 
  

อ าเภอ  
ภูเรือ 
 
 
 
 
 
 

ไตรมาส  
2 

35,200.- 

7. วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 
ใช้เงินงบประมาณ  แผนงาน  พื้นฐานการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  ผลผลิตท่ี  4  ผู้รับบริการ

การศึกษานอกระบบ  กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน  งบด าเนินงาน  รหัสงบประมาณ  
20002339004000000  แหล่งของเงิน 6311200 จ านวน 35,200 บาท (สามหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) 
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8. งบประมาณและการใช้จ่าย 

กิจกรรมหลัก ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย และ
บุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 

- 35,200 - - 

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

10. เครือข่าย 
 10.1 ท่ีท าการอ าเภอ 
 10.2 องค์การบริหารส่วนต าบล  
   

11. โครงการที่เกี่ยวข้อง 
 11.1 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  
12. ผลลัพธ์ (Outcome) 
         ประชาชนท่ัวไปท่ีเข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย มีความรักชาติ 
เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ มีจิตส านึกและมีความภูมิใจในความเป็นไทย  
 
13.  ตัวชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 
 13.1 ผลผลิต   (Output) 
  ประชาชนท่ัวไปในอ าเภอภูเรือ  จ านวน 88 คน เข้าร่วมโครงการ 

 
13.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
ประชาชนท่ัวไปในอ าเภอภูเรือ ร้อยละ 80  ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย มีความรัก

ชาติ เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ มีจิตส านึกและมีความภูมิใจในความเป็นไทย  
 

14.การติดตามประเมินผลโครงการ 
  14.1  ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน 
  14.2  ประเมินติดตามผู้เข้าร่วมโครงการหลังการจัดกิจกรรม  
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8.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
ร้อยละ 80 ของผู้เข้าอบรม มีความรู้  ความเข้าใจ 

การด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง มาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันสามารถ 

ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ ให้กับครัวเรือนได้  

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภเูรือ 
(จ าแนกตามโครงการรวม) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

       
 

 

 

 
 

 

1. หน่วยงาน         กศน.อ าเภอภูเรือ 

 

7.เป้าหมาย 
ประเภท

กลุ่มเปูาหมาย 
จ านวน หน่วย 

ประชาชนทั่วไปใน
เขตอ าเภอ 
ภูเรือ 

      53                    คน 

รวมทั้งสิ้น 53 คน 
 

 

2. สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ข้อท่ี 1(1.1)   ข้อท่ี 5 (5.1)   
                  วาระการขัยเคลื่อน กศน. WOW  ข้อที่ 2,3   วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย  (THAILOEI 4.0) : A ,I ,L 
 
 3. ชื่องาน/โครงการ การจัดการศึกษาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
4. วัตถุประสงค์ :เพ่ือ 
1. เพ่ือให้ประชาชน ได้รับความรู้เก่ียวกับ
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
2. เพ่ือให้ประชาชน ได้เข้าใจแนวทาง
การศึกษาความรู้ จากแหล่งเรียนรู้ ปราชญ์
ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
3. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน ได้น าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม ต่อไป 
 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ชื่อ-สกุล   1. นายประสิทธ์ิ  แสนสุภา 
โทรศัพท์ 042-899-494 
 

 

5. กิจกรรมหลัก 
1. ให้ความรู้เรื่องพระราชด าริว่าด้วยเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2. ให้ความรู้ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง  3 
ห่วง 2 เงื่อนไขการน้อมน าหลักเศรษฐกิจพอเพียง
มาเป็นแนวทางในการด ารงชีวิต 

3. ศึกษาแหล่งเรียนรู้เกษตรกรต้นแบบตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

9. พื้นที่ด าเนินการ 
กศน.ต าบลทั้ง 6 ต าบล 

6. งบประมาณ  
งบด าเนินงาน  21,200 บาท 
รวมทั้งสิ้น  ………21,200 …….  บาท 

งบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

21,200 - - 21,200 - 

รวมทั้งสิ้น - - 21,200 - 

 

 

กศน.-กผ-02/63 
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1. โครงการจัดการศึกษาการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

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

 นโยบายเร่งด่วนเพื่อร่วมขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ข้อท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  ข้อ 

1.1 พัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ถึงความส าคัญ

ของสถาบันหลักของชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและชาติไทย น้อมน าและ

เผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมถึงแนวทางพระราชด าริต่าง ๆ 

ข้อท่ี 5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ข้อ 5.1 ส่งเสริมให้มีการให้

ความรู้กับประชาชนในการรับมือและปรับตัวเพื่อลดความเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบท่ีเกี่ยวข้องกับการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 วาระการขับเคล่ือน กศน. สู่ กศน.WOW  ข้อท่ี 2. พัฒนา กศน.ต าบลให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู้ : Good Place – Best Check in และ ข้อท่ี 3 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ : Good Activities 
 วาระการขับเคล่ือนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0)  

 Aqriculture ส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน และทันสมัย   
 Loei for All ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง 

   

3. หลักการและเหตุผล 

  “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท่ีพระราชทานมานานกว่า ๓๐ 
ปี เป็นแนวคิดท่ีต้ังอยู่บนรากฐานของวัฒนธรรมไทย เป็นแนวทางการพัฒนาท่ีต้ังบนพื้นฐานของทางสายกลาง และ
ความไม่ประมาท ค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเอง ตลอดจนใช้ความรู้และ
คุณธรรม เป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิต ท่ีส าคัญจะต้องมี “สติ ปัญญา และความเพียร” ซึ่งจะน าไปสู่ “ความสุข” ใน
การด าเนินชีวิตอย่างแท้จริง เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาช้ีถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุก
ระดับ ต้ังแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสาย
กลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการกระทบใด ๆ อันเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงท้ังภายในภายนอก ท้ังนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน า
วิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการ ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจ
ของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์
สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ 
เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ท้ังด้านวัตถุ สังคม ส่ิงแวดล้อม 
และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี เศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นให้ผู้ผลิต หรือผู้บริโภค พยายามเริ่มต้นผลิต 
หรือบริโภคภายใต้ขอบเขต ข้อจ ากัดของรายได้ หรือทรัพยากรท่ีมีอยู่ไปก่อน ซึ่งก็คือ หลักในการลดการพึ่งพา เพิ่มขีด
ความสามารถในการควบคุมการผลิตได้ด้วยตนเอง และลดภาวะการเส่ียงจากการไม่สามารถควบคุมระบบตลาดได้
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อย่างมีประสิทธิภาพ เศรษฐกิจพอเพียงมิใช่หมายความถึง การกระเบียดกระเสียนจนเกินสมควร หากแต่อาจฟุุมเฟือย
ได้เป็นครั้งคราวตามอัตภาพ แต่คนส่วนใหญ่ของประเทศ มักใช้จ่ายเกินตัว เกินฐานะท่ีหามาได้เศรษฐกิจพอเพียง 
สามารถน าไปสู่เปูาหมายของการสร้างความมั่นคงในทางเศรษฐกิจได้  เช่น โดยพื้นฐานแล้ว ประเทศไทยเป็นประเทศ
เกษตรกรรม เศรษฐกิจของประเทศจึงควรเน้นท่ีเศรษฐกิจการเกษตร เน้นความมั่นคงทางอาหาร เป็นการสร้างความ
มั่นคงให้เป็นระบบเศรษฐกิจในระดับหนึ่ง จึงเป็นระบบเศรษฐกิจท่ีช่วยลดความเส่ียงหรือความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจ
ในระยะยาวได้ เศรษฐกิจพอเพียง สามารถประยุกต์ใช้ได้ในทุกระดับ ทุกสาขา ทุกภาคของเศรษฐกิจ ไม่จ าเป็นจะต้อง
จ ากัดเฉพาะแต่ภาคการเกษตร หรือภาคชนบท แม้แต่ภาคการเงิน ภาคอสังหาริมทรัพย์ และการค้าการลงทุนระหว่าง
ประเทศ โดยมีหลักการที่คล้ายคลึงกันคือ เน้นการเลือกปฏิบัติอย่างพอประมาณ มีเหตุมีผล และสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่
ตนเองและสังคม 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูเรือจึงได้ด าเนินงานโครงการจัดการศึกษาการ
เรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนในพื้นท่ี เพื่อเป็นการพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนใน
ชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีจะน าไปสู่การพัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคมได้อย่างยั่งยืน 

4. วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อใหป้ระชาชน ได้รับความรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. เพื่อใหป้ระชาชน ได้เข้าใจแนวทางการศึกษาความรู้ จากแหล่งเรียนรู้ ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ได้น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ในชีวิตประจ าวันต่อตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน สังคม ต่อไป 

 

5. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
           -  ประชาชน จ านวน 53 คน   
          เชิงคุณภาพ 
  - ร้อยละ 80 ของผู้เข้าอบรม น าแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการด าเนิน
ชีวิต และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
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6. วิธีด าเนินการ 
 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเปูาหมาย เปูาหมาย พื้นท่ีด าเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ 

ด าเนินการตาม

โครงการจัดการศึกษา

การเรียนรู้ตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง  

1. ให้ความรู้เรื่อง

พระราชด าริว่าด้วย

เศรษฐกิจพอเพียง 

2. ให้ความรู้ปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง  

3 ห่วง 2 เงื่อนไขการ

น้อมน าหลักเศรษฐกิจ

พอเพียงมาเป็น

แนวทางในการ

ด ารงชีวิต 

3. ศึกษาแหล่งเรียนรู้

เกษตรกรต้นแบบตาม

แนวเศรษฐกิจพอเพียง 

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

ประชาชนท่ัวไปใน

พื้นท่ีอ าเภอภูเรือ 

53 คน กศน.ต าบล 

ท้ัง 6 แห่ง 

ไตรมาสท่ี 3 21,200.- 

 

 

7. วงเงินงบประมาณท้ังโครงการ 

แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  ผลผลิตท่ี  4  ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ

งบด าเนินงาน  การจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  รหัสงบประมาณ  2000239004000000  แหล่งของเงิน 

6311200 

 7.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม จ านวน 180 คน x 25 บาท x จ านวน 2 มื้อ 

 7.2 ค่าอาหารกลางวัน  จ านวน 180 คน x 70 บาท x จ านวน 1 มื้อ 

 7.3 ค่าวิทยากร   จ านวน 10 คน x ช่ัวโมงละ 200 บาท X จ านวน 6 ช่ัวโมง 

 7.4 ค่าวัสดุฝึก/อุปกรณ์  จ านวน 600  บาท 

  ฯลฯ 
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8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก ไตรมาสท่ี 1 

(ต.ค.-ธ.ค. 2562) 

ไตรมาสท่ี 2 

(ม.ค.-มี.ค. 2563) 

ไตรมาสท่ี 3 

(เม.ย.-ม.ิย. 2563) 

ไตรมาสท่ี 4 

(ก.ค.-ก.ย. 2563) 

1. ให้ความรู้เรื่องพระราชด าริว่าด้วย

เศรษฐกิจพอเพียง 

2. ให้ความรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง  3 ห่วง 2 เงื่อนไข การน้อม

น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น

แนวทางในการด ารงชีวิต 

3. ศึกษาแหล่งเรียนรู้เกษตรกรต้นแบบ

ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

- - 21,200 - 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 เจ้าหน้าท่ีงานการศึกษาต่อเนื่อง 
 

10. เครือข่าย 

 ส านักงานเกษตรอ าเภอภูเรือ 

  เกษตรประจ าต าบลท้ัง 6 ต าบล 
 

11. โครงการท่ีเกี่ยวข้อง 

 1. โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 

 2. โครงการSmart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer 
 

12. ผลลัพธ์(Outcome) 

 ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ การด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าเอา

องค์ความรู้ท่ีได้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 
 

13.   ดัชนีช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ 

13.1.  ตัวชีว้ัดผลผลิต (Output) 

  ร้อยละ 80 ของผู้เข้าอบรม มีความรู้  ความเข้าใจ การด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง มาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันสามารถ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ให้กับครัวเรือนได้  
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13.2.  ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome) 

ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความ 

สามารถน าแนวพระราชด าหริ มาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันตามหลักการความพอเพียง  สามารถ ลดรายจ่าย เพิ่ม

รายได้ ให้กับครัวเรือนได้  

14. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 14.1 รายงานผลการด าเนินโครงการ 
 14.2 แบบประเมินความพึงพอใจ 
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8.ตัวชี้วัดความส าเร็จ   
1. จ านวนผู้รับบริการเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด
ไว้ 
2. ความเหมาะสมของสถานที่/สื่อ/สิ่งอ านวยความ
สะดวก 
3.ร้อยละของผู้รับบริการทีส่ามารถน าความรู้ไปใช้
หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
4.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดีข้ึนไป 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภเูรือ 
(จ าแนกตามโครงการรวม) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 
 

1. หน่วยงาน         กศน.อ าเภอภูเรือ 

 

7.เป้าหมาย 
ประเภท

กลุ่มเปูาหมาย 
จ านวน หน่วย 

1) กศน.ต าบล 
2) ห้องสมุดประชาชน 
3) อาสาสมัครส่งเสริม
การอ่าน 
4) ประชาชนทั่วไป 
5) บ้านหนังสือชุมชน 
6) ภูมิปัญญา  แหล่ง
เรียนรู้ 

6 
1 
66 
 

5,000 
32 
12 

แห่ง 
แห่ง 
คน 
 
คน 
แห่ง 
แห่ง 

รวมทั้งสิ้น 7,100  

 

 

2. 2.สอดคล้อง  ยุทธศาสตร์ : ข้อที่ 3.2 , 3.4 และ 4         ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW : 2 
                  วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : L 
 
 3. ชื่องาน/โครงการ การศึกษาตามอัธยาศัย 
 
4. วัตถุประสงค์ :เพ่ือ 
1) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ใน
ระดับต าบล เพ่ือการถ่ายทอดองค์ความรู้ และ
จดักิจกรรมเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ในชุมชนได้
อย่างทั่วถึง 
2) ก าหนดให้การอ่านเป็นวาระจังหวัด 
3) จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝัง
นิสัยรักการอ่านเพ่ิม ขยายกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านเชิงรุกในชุมชน และพัฒนาความสามารถใน
การอ่านและศักยภาพการเรียนรู้ของประชาชน
ทุกกลุ่มเปูาหมาย 
4) ส่ งเสริมให้ มีการสร้างบรรยากาศ และ
สิ่ งแวดล้อมที่ เอื้ อต่อการอ่านให้ เกิดข้ึนใน
สังคมไทยโดยสนับสนุนการพัฒนาแหล่งการ
เรียนรู้ให้เกิดข้ึนอย่างกว้างขวางและทั่วถึง เช่น 
พัฒนาห้องสมุดประชาชนทุกแห่งให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ตลอดชี วิตของชุมชน การใช้ ระบบ
เชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้และการพัฒนาระบบ
หนังสือผ่าน QR Code ส่งเสริมและสนับสนุน
อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน การสร้างเครือข่าย
ส่งเสริมการอ่าน จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่พร้อม
อุปกรณ์เพ่ือส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ที่
หลากหลายออกให้บริการประชาชนในพ้ืนที่
ต่างๆ อย่างทั่วถึง สม่ าเสมอ รวมทั้งเสริมสร้าง
ความพร้อมในด้านสื่ออุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุน
การอ่าน และการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการ
อ่านอย่างหลากหลาย 
5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายร่วมจัด
สนับสนุนการอ่าน เช่น ในโรงงาน สถาน
ประกอบการ โรงพยาบาล ฯลฯ 
 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ชื่อ-สกุล   1. นางสาวพรอุรา อุรีรัมย์ 
  
โทรศัพท์ 042-899-494 
 

 

5. กิจกรรมหลัก 
1) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ กศน.ต าบล และร่วมกับภาคีเครือข่ายเพ่ือ
เสริมสร้างวัฒนธรรมส่งเสริมการอ่าน 
2) กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
  - จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในห้องสมุดและพัฒนาห้องสมุด
ประชาชน 
- จัดมุดเด็กปฐมวัยในห้องสมุด 
- จัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน 
- ห้องสมุดชาวตลาด 
  - รถโมบายเคลื่อนที่ 
  - ใช้ระบบเช่ือมโยงแหล่งเรียนรู้และจัดท าสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

  - บ้านหนังสือชุมชน 
  - อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน 

 

9. พื้นที่ด าเนินการ 
อ าเภอภูเรือ 

6. งบประมาณ  
ผลผลิตท่ี  5    จ านวน    39,675 บาท 

งบประมาณ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
ศรช/กศน.ต าบล (สร้างใหม่)     

หนังสือพิมพ์ กศน.ต าบล     

ห้องสมุดประชาชน     

รวมทั้งสิ้น     

 

 

กศน.-กผ-02/63 



     | 105 

 

1. ชื่อโครงการ  การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  

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

3. หลักการและเหตุผล 
การอ่านหนังสือเป็นการพัฒนาตนเองและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ซึ่งเป็นส่ิงจ าเป็นมากในการพัฒนาคน

และพัฒนาสังคม  การอ่านหนังสือของคนไทยเป็นกิจกรรมท่ีไม่แพร่หลายแม้ในหมู่ผู้รู้หนังสือแล้วโดยเฉพาะการอ่าน
หนังสือท่ีดีและมีสาระยิ่งมีน้อยขึ้นไปอีก สาเหตุมีอยู่หลายประการ นับต้ังแต่การขาดแคลนหนังสือท่ีดีและตรงกับ
ความต้องการของผู้อ่าน การขาดแคลนแหล่งหนังสือท่ีจะยืมอ่านได้  ไปจนถึงการดึงความสนใจและการแย่งเวลาของ
ส่ืออื่นๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียงฯลฯ วิทยุกระจายเสียง รวมท้ังขาดการชักจูง การกระตุ้น และมีนิสัย รักการ
อ่านท้ังในและนอกโรงเรียน  เมื่อเทียบกับความเพลิดเพลินและการได้ฟังได้รู้เห็นเรื่องต่างๆจากโทรทัศน์ และ
วิทยุกระจายเสียงแล้ว  การอ่านหนังสือเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวต้องใช้ความพยายามมากกว่า และ ต้องมีทักษะใน
การอ่าน ถ้าจะให้การอ่านหนังเกิดเป็นนิสัยจ าเป็นต้องมีการปลูกฝังและชักชวนให้เกิด ความสนใจการอ่านอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ   

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูเรือ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการอ่านท่ีเป็น
จุดบ่มเพาะและสร้างนิสัยรักการอ่านท่ีเกิดขึ้นในชุมชน จึงได้จัดท าโครงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยขึ้น เพื่อ
สนับสนุนส่งเสริมการอ่านที่เกิดข้ึนในชุมชน โดยมีห้องสมุดประชาชน และกศน.ต าบล  บ้านหนังสือชุมชน อาสาสมัคร
ส่งเสริมการอ่าน รถห้องสมุดเคล่ือนท่ีเป็นกลไกในการขับเคล่ือนการเสริมสร้างการรักการอ่านในชุมชน ตลอดจน
เสริมสร้างภาคีเครือข่ายให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของชุมชนได้อย่างยั่งยืน 

 
4. วัตถุประสงค์ เพื่อ 
 1. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในระดับต าบล เพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ และจัดกิจกรรมเพื่อ
เผยแพร่องค์ความรู้ในชุมชนได้อย่างท่ัวถึง 
 2. ก าหนดให้การอ่านเป็นวาระจังหวัด 
 3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านเพิ่ม ขยายกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชิงรุกในชุมชน 
และพัฒนาความสามารถในการอ่านและศักยภาพการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเปูาหมาย 
 4. ส่งเสริมให้มีการสร้างบรรยากาศ และส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการอ่านให้เกิดขึ้นในสังคมไทยโดยสนับสนุนการ
พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางและท่ัวถึง เช่น พัฒนาห้องสมุดประชาชนทุกแห่งให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอด
ชีวิตของชุมชน การใช้ระบบเช่ือมโยงแหล่งเรียนรู้และการพัฒนาระบบหนังสือผ่าน QR Code ส่งเสริมและสนับสนุน
อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน การสร้างเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน จัดหน่วยบริการเคล่ือนท่ีพร้อมอุปกรณ์เพื่อส่งเสริมการ
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อ่านและการเรียนรู้ที่หลากหลายออกให้บริการประชาชนในพื้นท่ีต่างๆ อย่างท่ัวถึง สม่ าเสมอ รวมท้ังเสริมสร้างความพร้อม
ในด้านส่ืออุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการอ่าน และการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านอย่างหลากหลาย 
 5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายร่วมจัดสนับสนุนการอ่าน เช่น ในโรงงาน สถานประกอบการ โรงพยาบาล 
ฯลฯ 
5. เป้าหมาย    

5.1 เชิงปริมาณ  
 1) กศน.ต าบล   จ านวน  6 แห่ง 

3) ห้องสมุดประชาชน  จ านวน  1 แห่ง 
4) อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน จ านวน  66 คน 
5) ประชาชนท่ัวไป  จ านวน         5,000 คน 
6) บ้านหนังสือชุมชน  จ านวน    23 แห่ง 
7) ภูมิปัญญา แหล่งเรียนรู้  จ านวน             12 แห่ง 
5.2 เชงิคุณภาพ 

  - ร้อยละ 80  ผู้รับบริการเป็นไปตามเปูาหมายท่ีก าหนดไว้และผู้รับบริการที่สามารถน าความรู้ไปใช้
หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการอ่านและสร้างชุมชนรักการอ่าน
เพิ่มข้ึน  
 
6. วิธีด าเนินการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้า 
หมาย 

 
เป้าหมาย 

 

พื้นที่
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบ 
ประมาณ 

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

1. ส่งเสริมให้มีการพัฒนา
แหล่งการเรียนรู้ในระดับ
ต าบล เพื่อการถ่ายทอด
องค์ความรู้ และจัด
กิจกรรมเพื่อเผยแพร่องค์
ความรู้ในชุมชนได้อย่าง
ท่ัวถึง 
2. ก าหนดให้การอ่านเป็น
วาระจังหวัด 
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้เพื่อปลูกฝังนิสัยรัก
การอ่านเพิ่ม ขยาย
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

1) กศน.
ต าบล 
2) ห้องสมุด
ประชาชน 
3) 
อาสาสมัคร
ส่งเสริมการ
อ่าน 
4) ประชาชน
ท่ัวไป 
5) บ้าน
หนังสือ
ชุมชน 

42 แห่ง 
7,100 คน 

กศน.อ าเภอ.
ภูเรือ 
 
 
 
 

วันที่ 1 

ตุลาคม 

2562 ถึง 

วันที่ 30

กันยายน 

2563 

 

 

 

39,675.- 
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ประชาชน 
- จัดมุดเด็กปฐมวัย
ในห้องสมุด 
- จัดกิจกรรม
ครอบครัวรักการ
อ่าน 
- ห้องสมุดชาว
ตลาด 
  - รถโมบาย
เคล่ือนท่ี 
  - ใช้ระบบ
เช่ือมโยงแหล่ง
เรียนรู้และจัดท าส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ 
  - บ้านหนังสือ
ชุมชน 
  - อาสาสมัคร
ส่งเสริมการอ่าน 
 

เชิงรุกในชุมชน และ
พัฒนาความสามารถใน
การอ่านและศักยภาพการ
เรียนรู้ของประชาชนทุก
กลุ่มเปูาหมาย 
4. ส่งเสริมให้มีการสร้าง
บรรยากาศ และ
ส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการ
อ่านให้เกิดขึ้นใน
สังคมไทยโดยสนับสนุน
การพัฒนาแหล่งการ
เรียนรู้ให้เกิดขึ้นอย่าง
กว้างขวางและท่ัวถึง เช่น 
พัฒนาห้องสมุดประชาชน
ทุกแห่งให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ตลอดชีวิตของ
ชุมชน การใช้ระบบ
เช่ือมโยงแหล่งเรียนรู้และ
การพัฒนาระบบหนังสือ
ผ่าน QR Code ส่งเสริม
และสนับสนุนอาสาสมัคร
ส่งเสริมการอ่าน การสร้าง
เครือข่ายส่งเสริมการอ่าน 
จัดหน่วยบริการเคล่ือนท่ี
พร้อมอุปกรณ์เพื่อ
ส่งเสริมการอ่านและการ
เรียนรู้ที่หลากหลายออก
ให้บริการประชาชนใน
พื้นท่ีต่างๆ อย่างท่ัวถึง 
สม่ าเสมอ รวมท้ัง
เสริมสร้างความพร้อมใน
ด้านส่ืออุปกรณ์ เพื่อ
สนับสนุนการอ่าน และ
การจัดกิจกรรมเพื่อ

6) ภูมิ
ปัญญา  
แหล่งเรียนรู้ 
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ส่งเสริมการอ่านอย่าง
หลากหลาย 
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้
ภาคีเครือข่ายร่วมจัด
สนับสนุนการอ่าน เช่น 
ในโรงงาน สถาน
ประกอบการ โรงพยาบาล 
ฯลฯ 

 

7. งบประมาณ 
เบิกจ่ายจากเงิน  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตท่ี 5 ผู้รับบริการการศึกษา

ตามอัธยาศัย กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย งบด าเนินงาน รหัสงบประมาณ 2000239005000000 

แหล่งของเงิน 6311200 จ านวนเงิน   39,675   บาท (สามหมื่นเก้าพันหกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) 

 
8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

 
 

กิจกรรมหลัก 
ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.-ธ.ค.62) 
ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.-มี.ค.63) 
ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย-มิ.ย.63) 
ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.-ก.ย.63) 
1) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ กศน.ต าบล และ
ร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อเสริมสร้าง
วัฒนธรรมส่งเสริมการอ่าน 
2) กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
  - จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในห้องสมุด
และพัฒนาห้องสมุดประชาชน 
- จัดมุดเด็กปฐมวัยในห้องสมุด 
- จัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน 
- ห้องสมุดชาวตลาด 
  - รถโมบายเคล่ือนท่ี 
  - ใช้ระบบเช่ือมโยงแหล่งเรียนรู้และจัดท า
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
  - บ้านหนังสือชุมชน 
  - อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน 

9,918.75 9,918.75 9,918.75 9,918.75 

รวมท้ังส้ิน 9,918.75 9,918.75 9,918.75 9,918.75 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานการศึกษาตามอัธยาศัย 
 
10. เครือข่าย 
 10.1 ปกครองอ าเภอ 
 10.2 ท้องถิ่นอ าเภอ 
 10.3  สาธารณสุขอ าเภอ 
 
11. โครงการที่เกี่ยวข้อง 
          11.1การจัดการศึกษาส าหรับผู้ไม่รู้หนังสือ  

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

(ขยายผลการอบรมหลักสูตรการค้าออนไลน์) 
 

12. ผลลัพธ์ (Outcome) 
- ร้อยละ 80 มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตในอนาคต  นักศึกษาและประชาชน  กศน.ต าบล  บ้านหนังสือชุมชน     

มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับประชาชนท่ัวไปในพื้นท่ีอ าเภอภูเรือ  
 
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. นักศึกษาเข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป ถึงร้อยละ 80 

14. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 การประเมินผล โดยประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจ 
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8.ตัวชี้วัดความส าเร็จ   
1.จ านวนบุคลากรของหน่วยงานและสถานศึกษา
ได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย 
2.ความเหมาะสมของหลักสูตรการพัฒนา 
3. ร้อยละของบุคลากรที่สามารถน าความรู้ไปใช้
หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
4.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ข้ึนไป 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภเูรือ 
(จ าแนกตามโครงการรวม) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 
 

1. หน่วยงาน         กศน.อ าเภอภูเรือ 

 

7.เป้าหมาย 
ประเภท

กลุ่มเปูาหมาย 
จ านวน หน่วย 

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

1 
1 
9 
1 
6 
1 

คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
 

รวมทั้งสิ้น 19 คน 

 

 

2. 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 

 
4. วัตถุประสงค์ :เพื่อ 
1) พัฒนาบุคลากรทุกระดับทุกประเภทให้มีสมรรถนะ
สูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง ทั้งก่อนและระหว่างการด ารง
ต าแหน่งเพื่อให้มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน สามารถ
ปฏิบัติงานและบริหารจัดการการด าเนินงานของ
หน่วยงานและสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้ง
ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดพัฒนาตนเองเพื่อเลื่อน
ต าแหน่งหรือเลื่อนวิทยฐานะโดยเน้นการประเมินวิทย
ฐานะเชิงประจักษ์ 
2) พัฒนาหัวหน้า กศน.ต าบลให้มีสมรรถนะสูงขึ้นในการ
บริหารจัดการ กศน.ต าบล และการปฏิบัติงานตามบทบาท
ภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการเป็นนักจัดการ
ความรู้และผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้เพื่อให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 
3) พัฒนาครู กศน. และผู้ ที่ เกี่ ยวข้องให้สามารถ
จัดรูปแบบการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพโดยส่งเสริมให้มี
ความรู้ความสามารถในการจัดท าแผนการสอน การจัด
กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และการวิจัย
เบื้องต้น 
4) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ กศน.
ต าบล เพื่อการมีส่วนร่วมในการบริหารการด าเนินงาน
ตามบทบาทภารกิจของ กศน.ต าบล อย่างมีประสิทธิภาพ 
5) พัฒนาศักยภาพบุคลากร ที่ รับผิดชอบการบริการ
การศึกษาและการเรียนรู้ ให้มีความรู้ ความสามารถและ
มีความเป็นมืออาชีพในการจัดบริการส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตของประชาชน 
6) เสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคลากร รวมทั้งภาคี
เครือข่ายทั้งในและต่างประเทศในทุกระดับเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างานร่วมกัน โดยจัดให้มีกิจกรรม
การพัฒนาสมรรถนะ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ชื่อ-สกุล   1. นายจิรภัทร  นามพุทธา 
                        
โทรศัพท์ 042-899-494 
 

 

5. กิจกรรมหลัก 
1) พัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอน 
2) พัฒนาบุคลากรด้าน การเงิน บัญชี และพัสดุ 
3)พัฒนาบุคลากรด้านการนิเทศ 
4) พัฒนาบุคลากรด้านการจัดท าแผนงาน/
โครงการ 
   

 

9. พื้นที่ด าเนินการ 
อ าเภอภูเรือ 

6. งบประมาณ  - 
 

งบประมาณ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
     

รวมทั้งสิ้น     

 

 

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

2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และจุดเน้น:  
ยุทธศาสตร์ :   ข้อท่ี 3.1 พัฒนาครูและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมและการเรียนรู้ 
                         6.3  ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 
                  ขับเคล่ือนนโยบาย กศน.WOW :  1 พฒันาครู กศน. และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม 
                                                                     การศึกษาและเรียนรู ้

                  วาระการขับเคล่ือนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : Integrity ส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาล 
3. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  พ.ศ. 2551  ก าหนดให้สถานศึกษาท า
หน้าท่ีส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรท่ีท าหน้าท่ีจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีความรู้ 
ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  กระตุ้นให้เกิดการใฝุรู้  ให้ค าปรึกษาแนะน าผู้เรียนให้รู้จักการแก้ไขปัญหา
ของตนเองได้  รวมท้ังส่งเสริมให้ผู้เรียน  ผู้รับบริการเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ซึ่งจะก่อให้เกิดความเข้มแข็งและการ
พึ่งพาตนเองของคนในชุมชน ในการพัฒนาบุคลากรดังกล่าวสถานศึกษาจึงต้องจัดท้ังในลักษณะของการอบรมให้
ความรู้ การประชุมสัมมนา และการศึกษาดูงาน  เพื่อน าประสบการณ์ดังกล่าวมาปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม   
            สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และจุดเน้น ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
ประจ าปีงบประมาณ 2563 พัฒนาครูและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมและการเรียนรู้ 
ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง จึงด าเนินการนี้ขึ้น 
 

4. วัตถุประสงค์ เพื่อ 
 4.1 พัฒนาบุคลากรทุกระดับทุกประเภทให้มีสมรรถนะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท้ังก่อนและระหว่างการด ารง
ต าแหน่งเพื่อให้มีเจตคติท่ีดีในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานและบริหารจัดการการด าเนินงานของหน่วยงานและ
สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมท้ังส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดพัฒนาตนเองเพื่อเล่ือนต าแหน่งหรือเล่ือนวิทยฐานะ
โดยเน้นการประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์ 
 4.2  พัฒนาหัวหน้า กศน.ต าบลให้มีสมรรถนะสูงขึ้นในการบริหารจัดการ กศน.ต าบล และการปฏิบัติงานตาม
บทบาทภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการเป็นนักจัดการความรู้และผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 
 4.3 พัฒนาครูกศน. และผู้ท่ีเกี่ยวข้องให้สามารถจัดรูปแบบการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพโดยส่งเสริมให้มีความรู้
ความสามารถในการจัดท าแผนการสอน การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และการวิจัยเบื้องต้น 
 4.4 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ กศน.ต าบล เพื่อการมีส่วนร่วมในการบริหารการด าเนินงาน
ตามบทบาทภารกิจของ กศน.ต าบล อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.5  พัฒนาศักยภาพบุคลากร ท่ีรับผิดชอบการบริการการศึกษาและการเรียนรู้ ให้มีความรู้ ความสามารถและมี
ความเป็นมืออาชีพในการจัดบริการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน 

กศน.-กผ.-02 
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 4.6 เสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคลากร รวมท้ังภาคีเครือข่ายท้ังในและต่างประเทศในทุกระดับเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างานร่วมกัน โดยจัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร 
และภาคีเครือข่ายในรูปแบบท่ีหลากหลายอย่างต่อเนื่อง 
 
5. เปูาหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา กศน.อ าเภอภูเรือ  จ านวน   19    คน      
 เชิงคุณภาพ 

 บุคลากร กศน.อ าเภอภูเรือ  ได้เพิ่มพูนความรู้ แลกเปล่ียนประสบการณ์ในการจัดการศึกษา กับแหล่งการ
เรียนรู้ต้นแบบและน าความรู้ท่ีได้รับมาพัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้
บังเกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น 

 
6. วิธีด าเนินการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้า 
หมาย 

 
เป้าหมาย 

 

พื้นที่
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบ 
ประมาณ 

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

1) พัฒนาบุคลากรทุกระดับ
ทุกประเภทให้มีสมรรถนะ
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท้ังก่อน
และระหว่างการด ารงต าแหน่ง
เพื่อให้มีเจตคติท่ีดีในการ
ปฏิบัติงาน สามารถ
ปฏิบัติงานและบริหารจัดการ
การด าเนินงานของหน่วยงาน
และสถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพรวมท้ังส่งเสริม
ให้บุคลากรในสังกัดพัฒนา
ตนเองเพื่อเล่ือนต าแหน่งหรือ
เล่ือนวิทยฐานะโดยเน้นการ
ประเมินวิทยฐานะเชิง
ประจักษ์ 
2) พัฒนาหัวหน้า กศน.ต าบล 
ให้มีสมรรถนะสูงขึ้นในการ
บริหารจัดการ กศน.ต าบล 

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

19 คน กศน.
อ าเภอ 
ภเูรือ 

วันท่ี 1 

ตุลาคม 

2562 ถึง 

วันท่ี 30

กันยายน 

2563 
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และการปฏิ บั ติ ง านตาม
บ ท บ า ท ภ า ร กิ จ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ โดยเน้นการ
เป็น   นักจัดการความรู้และผู้
อ านวยความสะดวกในการ
เรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพอย่าง
แท้จริง 
3) พัฒนาครู  กศน. และผู้ท่ี
เ กี่ ย ว ข้ อ ง ใ ห้ ส า ม า ร ถ
จัดรูปแบบการเรียนรู้ได้อย่าง
มี คุณภาพโดยส่งเสริมให้มี
ความรู้ความสามารถในการ
จัดท าแผนการสอน การจัด
กระบวนการเรียนรู้  การวัด
และประเมินผล และการวิจัย
เบื้องต้น 
4)  ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า
ศักยภาพคณะกรรมการ 
กศน.ต าบล เพื่อการมีส่วน
ร่ ว ม ใ น ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร
ด าเนินงานตามบทบาทภารกิจ
ของ กศน.ต าบล อย่ างมี
ประสิทธิภาพ 
5) พัฒนาศักยภาพบุคลากร ท่ี
รั บ ผิ ด ช อ บ ก า ร บ ริ ก า ร
การศึกษาและการเรียนรู้ ให้มี
ความรู้ ความสามารถและมี
ความเป็นมืออาชีพในการ
จัดบริการส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตของประชาชน 
6) เสริมสร้ างสัมพันธภาพ
ระหว่างบุคลากร รวมท้ังภาคี
เ ค รื อ ข่ า ย ท้ั ง ใ น แ ล ะ
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7. งบประมาณ 

แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบอุดหนุน รหัสงบประมาณ 2000233016500556  แหล่งของเงิน 
6311410 ค่าจัดการเรียนการสอน  จ านวนเงินท้ังส้ิน                   บาท 
 
8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
9.1 เจ้าหน้าท่ีงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
9.2 ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน 
9.3 ครู กศน.ต าบลทุกต าบล  

 

10. เครือข่าย 
 10.1 ปกครองอ าเภอภูเรือ 
 10.2 ท้องถิ่นอ าเภอภูเรือ 
 10.3 สาธารณสุขอ าเภอภูเรือ 
 
 

11. โครงการที่เกี่ยวข้อง 
 - 
 

ต่างประเทศในทุกระดับเพื่อ
เพิ่ มประ สิทธิ ภาพในการ
ท างานร่วมกัน โดยจัดให้มี
กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะ 
และเสริมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลากร และภาคี
เ ค รื อ ข่ า ย ใ น รู ป แ บ บ ท่ี
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) พัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอน 
2) พัฒนาบุคลากรด้าน การเงิน บัญชี และพัสดุ 
3)พัฒนาบุคลากรด้านการนิเทศ 
4) พัฒนาบุคลากรด้านการจัดท าแผนงาน/
โครงการ 

   - 
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12. ผลลัพธ์ (Outcome) 

บุคลากร กศน.อ าเภอภูเรือ  ได้รับการพัฒนาและเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยทุกด้าน  

13. ดัชนีชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 
  13.1 ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 

1) จ านวนบุคลากรของหน่วยงานและสถานศึกษาได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการ 
ปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

2) ความเหมาะสมของหลักสูตรการพัฒนา 
 

13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)  
   1) บุคลากรท่ีสามารถน าความรู้ไปใช้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต ร้อยละ 80 

2).ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป ร้อยละ 80 

 14. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
14.1 การประเมินผล โดยประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจ 
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8.ตัวชี้วัดความส าเร็จ   
1.ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดท่ีมีระบบ
ประกันคุณภาพภายในและมีการจัดท ารายงาน
การประเมินตนเอง 
2.ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภเูรือ 
(จ าแนกตามโครงการรวม) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 
 

1. หน่วยงาน         กศน.อ าเภอภูเรือ 

 

7.เป้าหมาย 
ประเภท

กลุ่มเปูาหมาย 
จ านวน หน่วย 

กศน.อ าเภอ 
กศน.ต าบล 

1 
6 

แห่ง 
แห่ง 

รวมทั้งสิ้น 7 แห่ง 

 

 

2. 2.สอดคล้อง  ยุทธศาสตร์ : ข้อที่ 6         ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW :  6 
                  วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : E, I 
 
 3. ชื่องาน/โครงการ งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 4. วัตถุประสงค์ :เพ่ือ 
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ให้ได้มาตรฐาน เพ่ือพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก โดยพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความส าคัญของ
ระบบการประกันคุณภาพ และสามารถ
ด าเนินการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาได้อย่างต่อเน่ืองโดยใช้การประเมิน
ภายในด้วยตนเอง และจัดให้มีระบบสถานศึกษา
พ่ีเลี้ยงเข้าไปสนับสนุนอย่างใกล้ชิด ส าหรับ
สถานศึกษาที่ยังไม่ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ให้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้
ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด 
 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ชื่อ-สกุล   1. นายจิรภัทร  นามพุทธา 
             2. นางแพ็ทติยา ศรีบุรินทร์ 
 
              
โทรศัพท์ 042-899-494 
 

 

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

 

9. พื้นที่ด าเนินการ 
กศน.อ าเภอภูเรือ 

6. งบประมาณ  - 
 

งบประมาณ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
     

รวมทั้งสิ้น     

 

 

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

2.  สอดคล้องกับนโยบายและจุดเนน้การด าเนินงาน  กศน.  
      ยุทธศาสตร์ : ข้อท่ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

                  ขับเคล่ือนนโยบาย กศน.WOW :  
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

       วาระการขับเคล่ือนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) :  
Education  ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล 

  Integrity   ส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาล 

3. หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2560  ลงวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2560 ให้ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอ/เขต เป็นเปูาหมายในการจัด และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย โดยมุ่งเน้นให้เกิดแก่ผู้เรียน/ผู้รับบริการ รวมถึงผลผลิต และผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษามีมาตรฐานการศึกษา เกิดความเท่าเทียมทางการศึกษา และเป็นท่ียอมรับต่อชุมชน สั งคม และ
ประชาชน  

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูเรือ ได้ตระหนักถึง และเห็นความส าคัญในการ
น ามาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ใช้เป็นแนวทางในการ
จัดการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพและมีมาตรฐานเดียวกันและเพื่อใช้เป็นเครื่องมือส่งเสริม สนับสนุนให้ระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเข้มแข็งและยั่งยืน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภู
เรือ จึงได้จัดท าโครงการงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจมาตรฐานและตัวบ่งช้ี รวมท้ัง
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

4.วัตถุประสงค์ 
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน เพื่อพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดย

พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความส าคัญของระบบการประกันคุณภาพ และสามารถด าเนินการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาได้อย่างต่อเนื่องโดยใช้การประเมินภายในด้วยตนเอง และจัดให้มีระบบสถานศึกษา
พี่เล้ียงเข้าไปสนับสนุนอย่างใกล้ชิด ส าหรับสถานศึกษาท่ียังไม่ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก ให้พัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนด 

5.เป้าหมาย 
 5.1  เปูาหมายเชิงปริมาณ 
  บุคลากร กศน.อ าเภอภูเรือ   จ านวน     19      คน 
 
 

5.2  เปูาหมายเชิงคุณภาพ 



     | 118 

 

 บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ/เขต และสามารถพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
โดยใช้มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีเป็นเปูาหมายในการจัดการศึกษาเชิงคุณภาพ 
6. วิธีการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเปูาหมาย พื้นท่ี
ด าเนินการ 

   ระยะเวลา งบประมาณ 

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

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

 บุคลากร 
จ านวน  19  
คน 

กศน.อ าเภอ 
ภูเรือ 

1 ตุลาคม 2562 
           - 
30 กันยายน 2563 

30,000 บาท 
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การศึกษาให้ได้
คุณภาพตาม
มาตรฐานท่ีก าหนด 

 
7. วงเงินงบประมาณ  

   แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบอุดหนุน รหัสงบประมาณ 2000233016500556  แหล่ง
ของเงิน 6311410 ค่าจัดการเรียนการสอน จ านวนเงินท้ังส้ิน    30,000    บาท 

8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

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

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.-มี.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.-มิ.ย.63) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.-ก.ย.63) 

1) พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน  
2) อบรมพัฒนางานระบบประกันคุณภาพ
สถานศึกษากับบุคลากร 
3) พัฒนาบุคลากร 

7,500 7,500 7,500 7,500 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
     - งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
     

10. เครือข่าย 
 - 
11.โครงการที่เกี่ยวข้อง 

ทุกโครงการ/กิจกรรม ท่ีจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ของศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูเรือ 

12. ผลลัพธ์ (Outcome) 
ผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ และสามารถพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายใน โดยใส่มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีเป็นเปูาหมายในการจัดการศึกษาเชิงคุณภาพ 

13. ดัชนีชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 
 13.1 ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 

       1)  สถานศึกษาในสังกัดท่ีมีระบบประกันคุณภาพภายในและมีการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
                2) ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 

13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)  
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1) ผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ และสามารถพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายใน โดยใส่มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีเป็นเปูาหมายในการจัดการศึกษาเชิงคุณภาพ 

2)ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป ร้อยละ 80  
 

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

(จ าแนกตามโครงการรวม) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

กศน.-กผ.-02 

1.หน่วยงาน     กศน.อ าเภอภูเรือ 

 2.สอดคล้อง  ยุทธศาสตร์ : ข้อท่ี 6 
                  ขับเคล่ือนนโยบาย กศน.WOW : 1,2,3,4,5 และ 6  
                  วาระการขับเคล่ือนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : I  
 

3. ชื่องาน/โครงการ งานนิเทศ ก ากับ ติดตาม 

 

7.เป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเปูาหมาย จ านวน หน่วย 

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

6 
1 

23 
 
 
 

แห่ง 
แห่ง 
แห่ง 

 

รวมทั้งสิ้น 30 แห่ง 

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ชื่อ-สกุล   1. นายจิรภัทร  นามพุทธา 
              
โทรศัพท์ 042-850-672 

 
 

 

4. วัตถุประสงค์ :เพ่ือ 
1) สร้างกลไกการก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมิน และ
รายงานผลการด าเนินงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยให้เชื่อมโยงกับหน่วยงาน 
สถานศึกษา และภาคีเครือข่ายทั้งระบบ  
2) ให้หน่วยงานและสถานศึกษาท่ีเกี่ยวข้องทุกระดับ 
พัฒนาระบบกลไกการก ากับ ติดตามและรายงานผลการ
น านโยบายสู่การปฏิบั ติ ให้สามารถตอบสนองการ
ด าเนินงานตามนโยบายในแต่ละเรื่ องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3)ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
และสื่ออื่นๆ ที่เหมาะสม เพ่ือการก ากับ นิเทศ ติดตาม 
ประเมินผล และรายงานผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
4)พัฒนากลไกการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน 
สถานศึกษา เพ่ือการรายงานผลตามตัวชี้วัดในค ารับรอง
การปฏิบัติราชการประจ าปีของส านักงาน กศน.ให้
ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเกณฑ์ วิธีการ 
และระยะเวลาทีก่ าหนด 
5) ให้มีการเชื่อมโยงระบบการนิเทศในทุกระดับ ทั้ง
หน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร ต้ังแต่ จังหวัด 
อ าเภอ และต าบล เพ่ือความเป็นเอกภาพในการใช้ข้อมูล 
และการพัฒนางานการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย 
 

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

6. งบประมาณ  - 
 

งบประมาณ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
     

รวมทั้งสิ้น     

 

 
9. พื้นที่ด าเนินการ 
กศน.ต าบล    6  แห่ง 
ห้องสมุดประชาชน   1  แห่ง 
บ้านหนังสือชุมชน  23    แห่ง  
 

8.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
1.ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษา 
กศน. ที่สามารถด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรมตามบทบาทภารกิจที่รับผิดชอบได้
ส าเร็จตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้อย่าง
โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า/ตามแผนที่ก าหนดไว้ 
2.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ข้ึนไป 
 

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

2. สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการด าเนินงาน กศน.  
        ยุทธศาสตร์ : ข้อท่ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
                  ขับเคล่ือนนโยบาย กศน.WOW : 1 พัฒนาครู กศน. และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการศึกษาและ
เรียนรู้  2. พัฒนา กศน.ต าบลให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้  3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัย
และมีประสิทธิภาพ 4. เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย 5. พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา

และกลุ่มเปูาหมาย และ 6. จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ส าหรับทุกช่วงวัย  
                  วาระการขับเคล่ือนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : Integrity  ส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาล  

3. หลักการและเหตุผล 
การนิเทศ ก ากับ ติดตามผลภายในของสถานศึกษา เป็นเครื่องมือการด าเนินงานการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส่วนหนึ่งท่ีสถานศึกษา ตองตระหนักและให้ความส าคัญในการนิเทศภายในของ
สถานศึกษาโดยมีการจัดท าแผนนิเทศและแต่งต้ังคณะกรรมการนิเทศติดตามงานทุกกิจกรรม มีการสรุปผลการนิเทศ
และน าผลการนิเทศ ขอเสนอแนะในการนิเทศไปแก้ไขปรับปรุงพัฒนางานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพของบุคลากรและสามารถตอบสนอกลุม เปูาหมายงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในรูปแบบท่ีหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนั้นเพื่อให้การ
ด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาใหม้ีคุณภาพเกิดประสิทธิผลและบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของงานกิจกรรมต่างๆ ในพื้นท่ีทุกโครงการ / กิจกรรมท่ีด าเนินการใน ปงบประมาณ 2563  ศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูเรือจึงด าเนินการจัดโครงการการนิเทศ ก ากับ ติดตามผลผล
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสนับสนุนบุคลากรท่ีจัดกิจกรรมในพื้นท่ีให้มีก าลังใจและแก้ไขปัญหาต่างๆ กับบุคลากรใน
การท างานตลอดจนกระตุ้นให้ผู้เรียน /ผู้รับบริการเกิดความสนใจและเห็นคุณค่าของการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตด้วยการแสวงหาความรู้ ด้วยตนเองอย่างมีความสุขสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตามท่ีคาดหวังของ
สถานศึกษา 
 
4.วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อติดตามงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการ นิเทศ
ติดตามผลและน าผลการนิเทศไปพัฒนาปรับปรุงแกไขใหเ้หมาะสมตามสภาพบริบทของแต่ละพื้นท่ีในปีงบประมาณ
ต่อๆไป 

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

 
5. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  - กศน.ต าบล                        6    แห่ง 

- ห้องสมุดประชาชน               1   แห่ง 
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- บ้านหนังสือชุมชน              23   แห่ง  
      รวมท้ังส้ิน                              30   แห่ง 

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

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเปูาหมาย 
เปูาหมาย 

 
พื้นท่ี

ด าเนินการ 
ระยะเวลา 

งบ 
ประมาณ 

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

 
 
 
 
 

1.ผูรับบริการและผูเรียน
ท่ีเขารวมกิจกรรมงาน
การศึกษากศน. มีความ
พึงพอใจและเห็นคุณคา
ของการศึกษาและ
สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาท่ีคาดหวัง
ตามวัตถุประสงคท่ี
วางแผนไว 
 2.บุคลากรของ
สถานศึกษาไดรับการ
พัฒนาในการปรับปรุง
แกไขการท างานและมี
ขวัญก าลังใจในการ 
ด าเนินงาน กศน. 
3.กศนต าบล/ห้องสมุด
ประชาชน/บ้านหนังสือ
ชุมขน ไดรับการพัฒนา
ในการปรับปรุง  

1) กศน.ต าบล 
2) ห้องสมุด
ประชาชนอ าเภอ 
3) บ้านหนังสือ
ชุมชน 

 
 

30 แห่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ าเภอ 
ภูเรือ 
 

ต.ค. 2562 -
ก.ย.2563 

 
 
 
 
 
 
 
 

7.วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 
 แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด

การศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบอุดหนุน รหัสงบประมาณ 2000233016500556  แหล่ง
ของเงิน 6311410 ค่าจัดการเรียนการสอน จ านวนเงินท้ังส้ิน                   บาท 
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8.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
กิจกรรมหลัก ไตรมาส 1 

ต.ค.-ธ.ค. 2562 
ไตรมาส 2 
ม.ค.-มี.ค. 

2563 

ไตรมาส 3 
เม.ย.-มิ.ย.  

2563 

ไตรมาส 4 
ก.ค.-ก.ย. 

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

    

 
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 - งานนิเทศ 
 - ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูเรือ  
 
10.เครือข่าย 
 - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
 - ผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน 
 - คณะกรรมการสถานศึกษา 
 
11.โครงการที่เกี่ยวข้อง 

ทุกโครงการท่ีด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 
12.ผลลัพธ ์

การก ากับ ติดตามและรายงานผลการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สามารถตอบสนองการด าเนินงานตามนโยบาย
 ในแต่ละเรื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
13.ตังชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 

ตัวชีวั้ดผลผลิต 
หน่วยงานและสถานศึกษา กศน. ท่ีสามารถด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามบทบาทภารกิจท่ีรับผิดชอบได้ส าเร็จ

ตามเปูาหมายท่ีก าหนดไว้อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า/ตามแผนท่ีก าหนดไว้ 
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 

 ความพึงพอใจของผู้เรียน ผู้รับบริการ อยู่ในระดับดี ร้อยละ 80 
 
14. การติดตามประเมินโครงการ 

 - แบบรายงานการนิเทศ 
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                                           แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 

(จ าแนกตามโครงการรวม) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

                                       

กศน.-กผ.-02 

1.หน่วยงาน         กศน.อ าเภอภูเรือ 

 

 

2.สอดคล้อง  ยุทธศาสตร์ : ข้อท่ี 6 
                  ขับเคล่ือนนโยบาย กศน.WOW : 1,2,3,4,5 และ 6  
                  วาระการขับเคล่ือนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : I  
 
3. ชื่องาน/โครงการ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 

7.เป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเปูาหมาย จ านวน หน่วย 

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

1 
6 
1 

23 
 
 
 

แห่ง 
แห่ง 
แห่ง 
แห่ง 

 

รวมทั้งสิ้น 31 แห่ง 

 

 

4. วัตถุประสงค์ :เพ่ือ 

1) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
งบประมาณ โดยพัฒนาระบบการก ากับ ควบคุม 
และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นตาม
เปูาหมายท่ีก าหนดไว้ 
2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันสมัย และเช่ือมโยงกันท่ัวประเทศ
อย่างเป็นระบบเพื่อให้หน่วยงานและสถานศึกษา
ในสังกัดสามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือส าคัญใน
การบริหาร การวางแผน การปฏิบัติงาน การ
ติดตามประเมินผล และการน าผลมาพัฒนาการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ตามวงจรคุณภาพเดมมิ่ง 
(PDCA) รวมท้ังจัดบริการการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลรวมของนักศึกษา 
กศน.ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และ
เช่ือมโยงกันท่ัวประเทศ สามารถสืบค้นและสอบ
ทานได้ทันความต้องการเพื่อประโยชน์ในการจัด
การศึกษาให้กับผู้เรียนและการบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

5. กิจกรรมหลัก 
1)พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
งบประมาณ 
2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการ
บริหารจัดการ 
3) ประสานขอใช้สถานที่โรงเรียนยุบ
รวมขอใช้พ้ืนที่เพ่ือต้ังศูนย์การเรียนรู้
ส าหรับทุกช่วงวัย กศน. 
 

6. งบประมาณ  - 
 

งบประมาณ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
     

รวมทั้งสิ้น     

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
              1.นายจิรภัทร  นามพุทธา 

  
โทรศัพท์ 042-899-494 

 
 

 

9. พื้นที่ด าเนินการ 
กศน.อ าเภอ 1  แห่ง 
กศน.ต าบล 6 แห่ง 
ห้องสมุดประชาชน  1  แห่ง 

8.ตัวชีวั้ดความส าเร็จ  
1.จ านวนระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา

ของประชาชนอ าเภอวังสะพุงที่ได้รับการ

พัฒนาให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 

2.ฐานข้อมูลด้านการบริหารของกศน.
อ าเภอวังสะพุง ได้รับการพัฒนาให้
ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 
3.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ข้ึนไป 

 

กศน.-กผ-02/63 

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

2. สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการด าเนินงาน กศน.  
        ยุทธศาสตร์ : ข้อท่ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
                  ขับเคล่ือนนโยบาย กศน.WOW : 1 พัฒนาครู กศน. และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการศึกษาและ
เรียนรู้  2. พัฒนา กศน.ต าบลให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้  3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัย
และมีประสิทธิภาพ 4. เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย 5. พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา

และกลุ่มเปูาหมาย และ 6. จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ส าหรับทุกช่วงวัย  
                  วาระการขับเคล่ือนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : Integrity  ส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาล  

 
3. หลักการเหตุผล  

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  พ.ศ.2551 และตามนโยบาย
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ 2563 การจัดและส่งเสริมการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยท่ีมีคุณภาพ เพื่อยกระดับการศึกษา สมรรถนะในการเรียนรู้และการ
แก้ปัญหา พัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิตและสังคม และเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของประชาชน
อย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยของภาคีเครือข่ายท้ังในและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อผนึกก าลังในการ
พัฒนาคุณภาพของประชากร   พัฒนาส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษา และส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้เพื่อให้รู้เท่าทันส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร    ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
ชุมชน โดยการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของคนในชุมชน ส่งเสริมบทบาทของภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้และศูนย์การเรียนในรูปแบบต่างๆ  และพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้สามารถด าเนินงานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ โดยพัฒนาระบบการก ากับ ควบคุม และเร่งรัดการ

เบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นตามเปูาหมายท่ีก าหนดไว้ 

 2. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และเช่ือมโยงกันท่ัวประเทศอย่างเป็นระบบ

เพื่อให้หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดสามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหาร การวางแผน การปฏิบัติงาน 

การติดตามประเมินผล และการน าผลมาพัฒนาการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ตามวงจรคุณภาพเดมมิ่ง (PDCA) รวมท้ัง

จัดบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

 3. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลรวมของนักศึกษา กศน.ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และเช่ือมโยงกันท่ัว

ประเทศ สามารถสืบค้นและสอบทานได้ทันความต้องการเพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนและการบริหาร

จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
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5. เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ 
- บุคลากร  กศน.อ าเภอภูเรือ              จ านวน   19   คน   

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

การบริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามท่ีก าหนด 
 

6.วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ 
กลุ่มเปูาห

มาย 

 
เปูาหมาย 

 

พื้นท่ี
ด าเนินการ 

ระยะเวลา 
งบ 

ประมาณ 

1)พัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ
งบประมาณ 
2) พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเพ่ือการ
บริหารจัดการ 
3) ประสานขอใช้
สถานที่โรงเรียนยุบ
รวมขอใช้พ้ืนที่เพ่ือ
ต้ังศูนย์การเรียนรู้
ส าหรับทุกช่วงวัย 
กศน. 

 

1) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
งบประมาณ โดยพัฒนาระบบการก ากับ 
ควบคุม และเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณให้เป็นตามเปูาหมายที่
ก าหนดไว้ 
2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความ
ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และเชื่อมโยง
กันทั่วประเทศอย่างเป็นระบบเพ่ือให้
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด
สามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือส าคัญใน
การบริหาร การวางแผน การปฏิบัติงาน 
การติดตามประเมินผล และการน าผลมา
พัฒนาการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง ตาม
วงจรคุณภาพ 
เดมมิ่ง (PDCA) รวมทั้งจัดบริการ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
3) พัฒนาระบบฐานข้อมู ลรวมของ
นักศึกษา กศน.ให้มีความครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันสมัย และเชื่อมโยงกันทั่ว
ประเทศ สามารถสืบค้นและสอบทานได้
ทันความต้องการเพ่ือประโยชน์ในการ
จัดการศึกษาให้กับผู้ เรียนและการ
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 
กศน.
อ าเภอ 

 19 คน กศน.
อ าเภอ 
ภูเรือ 

1 ต.ค. 
2562- 30 
ก.ย. 2563 
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7. วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ  
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่

ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบอุดหนุน รหัสงบประมาณ 2000233016500556  แหล่งของเงิน 
6311410 ค่าจัดการเรียนการสอน จ านวนเงินท้ังส้ิน                   บาท 

 
8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.62) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค.63) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย.63) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย.63) 

1)พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการงบประมาณ 
2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการ
บริหารจัดการ 
3) ประสานขอใช้สถานท่ีโรงเรียน
ยุบรวมขอใช้พื้นท่ีเพื่อต้ังศูนย์การ
เรียนรู้ส าหรับทุกช่วงวัย กศน. 

   - 

 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูเรือ 

10. เครือข่าย 
1.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอภูเรือ 
3.  ส่วนราชการอื่นในพื้นท่ี 
 

11. โครงการที่เกี่ยวข้อง 
ทุกโครงการท่ีด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

12. ผลลัพธ ์(Outcome) 
  -   บุคลากร กศน.อ าเภอภูเรือ ร้อยละ 80  มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการสถานศึกษา  
และมีการบริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ  

13. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 

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

  13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์(Outcome) 
                  - กศน.อ าเภอภูเรือ บริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ  
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14. การติดตามประเมินผลโครงการ 
      1. การสังเกต 
 2. การสัมภาษณ์ 
 3. ตอบแบบสอบถาม 
 4. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
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                                           แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 

(จ าแนกตามโครงการรวม) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

                                       

กศน.-กผ.-02 

1.หน่วยงาน         กศน.อ าเภอภูเรือ 

 

 

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

3. ชื่องาน/โครงการ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 

 
7.เปูาหมาย 

ประเภทกลุ่มเปูาหมาย จ านวน หน่วย 

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

วิชาชีพ 31 ชั่วโมง ขึ้นไป 

 
 

29 
 

103 
 
 

81 

 
 

คน 
 

คน 
 
 

คน 

รวมทั้งสิ้น 213 คน 

 

 

4. วัตถุประสงค์ :เพ่ือ 

1. เพ่ือจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท า 
ให้กับประชาชนวัยแรงงาน ในพ้ืนที่ 10 
ต าบล ของอ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 
2. เพ่ือให้ประชาชนผู้ที่ผ่านการอบรม มี
ความรู้ ความ สามารถ และทักษะในการ
ประกอบอาชีพ ตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 
3. เพ่ือให้ของประชาชนผู้ผ่านการอบรม น า
ความรู้ไปใช้ในการลดรายจ่าย หรือเพ่ิม
รายได้ หรือประกอบอาชีพ หรือพัฒนาต่อ
ยอดอาชีพ หรือการเพ่ิมมูลค่าของสินค้า 
หรือบริการ 
4. เพ่ือให้มีตัวอย่างที่ดี หรือต้นแบบในการ
น าความรู้ไปใช้ 
 

5. กิจกรรมหลัก 
จัดอบรมให้ประชาชน ท้ัง 6 ต าบล ใน
เขตพ้ืนที่อ าเภอภูเรือ 
1. ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  1 อ าเภอ 1 
อาชีพ  
 2. ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มสนใจ  
ไม่เกิน 30 ชั่วโมง  
3. ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ชั้นเรียน
วิชาชีพ 31 ชั่วโมง ข้ึนไป 
 

6. งบประมาณ 
งบรายจ่ายอ่ืน  จ านวน  171,100   บาท 
รวมทั้งสิ้น     จ านวน    171,100   บาท 
งบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
1. 1 อ าเภอ 1 อาชีพ  
2. กลุ่มสนใจ     ไม่เกิน 30 ชั่วโมง  
3. ชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ชั่วโมง ขึ้นไป 

- 
- 
- 

13,050 
36,050 
36,450 

13,050 
36,050 
36,450 

- 
- 
- 

รวมทั้งสิ้น - 85,550 85,550 - 

 
 

10. ผู้รับผิดชอบ 
        1.นายสมศักด์ิ  ศรีบุรินทร์ 
        2. นางกัญญา  โกษาจันทร์ 
โทรศัพท์ 042-899-494 

 
 

 

9. พื้นที่ด าเนินการ 
 กศน.ต าบล 6 แห่ง 
ในอ าเภอภูเรือ 

8.ตัวชีวั้ดความส าเร็จ  
1.ตัวชี้วัดผลผลิต(Output)     
 1.1 จัดอบรมให้ระชาชน ครบทัง้ 6 ต าบล ในเขตอ าเภอภูเรือ  
 1.2 ประชาชนเข้ารับการฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 1 อ าเภอ 1อาชีพ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเปูาหมาย                
 1.3 ประชาชนเข้ารับการอบรม ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มสนใจ ไม่เกิน30 ช.ม. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเปูามาย 
 1.4 ประชาชนเข้ารับการอบรม ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ช.ม. ขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
เปูาหมาย 
2. ตัวชี้วัดผลลัพธ์(Outcome)       
  2.1 จ านวนประชาชนผู้เข้าอบรมเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 
  2.2 ประชาชนผู้ผ่านการอบรม มีความรู้ ความสามารถ ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
  2.3 ประชาชนผู้ผ่านการอบรม น าความรู้ไปใช้ในการลดรายจ่าย หรือเพิ่มรายได้ หรือประกอบอาชีพ หรือพัฒนาต่อ

ยอดอาชีพ หรือการเพิ่มมูลค่าของสินค้า หรือบริการ 

  2.4 มีตัวอย่างที่ดี หรือต้นแบบในการน าความรู้ไปใช ้

  2.5 ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

 

กศน.-กผ-02/63 

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

2.  ความสอดคล้อง 
      2.1 สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการด าเนินงานส านักงาน กศน.ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นโยบาย
เร่งด่วนเพื่อร่วมขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ข้อท่ี 1.1 พัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลัก
ของชาติ   
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ข้อท่ี 2.1 เร่งปรับปรุงหลักสูตรการจัด
การศึกษาอาชีพ กศน. เพื่อยกระดับทักษะด้านอาชีพของประชาชน ให้เป็นที่รองรับอุตสาหกรรมเปูาหมายของ
ประเทศ และข้อท่ี 2.3 พัฒนาและส่งเสริมประชาชนเพื่อต่อยอดการผลิตและจ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ออนไลน์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ข้อท่ี 3.5 พัฒนา
นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและกลุ่มเปูาหมาย ,ข้อท่ี 3.6 พัฒนาศักยภาพคนด้าน
ทักษะและความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และข้อท่ี 3.7 พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารของ
ประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ข้อท่ี 4.4 พัฒนาหลักสูตรการ
จัดการศึกษาอาชีพระยะส้ัน   
    2.2 สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของรัฐมนตรีช่วย    ว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ 
     ข้อท่ี 3 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ (Good Activities)        3.1) ปรับ
หลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพ กศน. 3.2) การพัฒนาการจัดการศึกษาออนไลน์  
 ข้อท่ี 5 พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและกลุ่มเปูาหมาย (Good 
Innovation) 5.1) จัดต้ังศูนย์ให้ค าปรึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ กศน. 5.2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ กศน. 5.3) พัฒนา
หน้าเว็บไซต์และสารสนเทศของ กศน.  
     2.3 สอดคล้องกับวาระการขับเคล่ือนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0)  T,I,L,O,E,In  
         Tourism and Sports ยกระดับแหล่งท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์และบริการด้านการ
ท่องเท่ียว , Investment and Trade เพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการค้า การบริการ 
และการผลิต การส่งเสริม SMEs/ Start up วิสาหกิจชุมชน สถาบันสหกรณ์ กลุ่มอาชีพต่าง ๆ , Loei for All  
ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง ปรับปรุงและพัฒนาบริการภาครัฐมุ่งสู่ความเป็นสากล 
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง การลดความเหล่ือมล้ า 
ส่งเสริมคามเสมอภาคทางสังคมและความเท่าเทียมทางเพศ การขจัดความยากจน สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ , 
Open Town to arts and Culture  เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภาษาพื้นถิ่นให้มีการรักษา สืบทอดและพัฒนาอย่างยัง่ยืน สร้างจิตส านึก ค่านิยม และวิถีชีวิตท่ีดีงามใน
สังคม ส่งเสริมต่อยอดทุนทางศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ส่งเสริม
ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อน าเลยไปสู่สากล , Education ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้
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ได้มาตรฐานสากล ส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะวชิาชีพตลอดชีวิต จัดการเรียนรู้อย่างมีเปูาหมายเพื่อส่วนรวม เน้น
การน าความรู้ไปสู่การปฏิบัติ สามารถใช้ความรู้สร้างนวัตกรรม เป็นพลเมืองท่ีดีและพัฒนาทักษะชีวติสู่งานอาชีพ , 
       2.4  สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูเรือ  
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ ตัวบ่งช้ีท่ี 1.4 ผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ 
ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพ 
 มาตรฐานท่ี 2 คุณภาพการจัดการศึกษา/การให้บริการ ตัวบ่งช้ีท่ี 2.5 คุณภาพวิทยากรการศึกษาต่อเนื่อง ,
มาตรฐานท่ี 2.6 คุณภาพของหลักสูตรและการส่ือสารการศึกษาต่อเนื่อง และตัวบ่งช้ีท่ี 2.7 คุณภาพการจัด
กระบวนการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่อง 
   
3.  หลักการและเหตุผล 
              จากสถานการณ์เศรษฐกิจและความเหล่ือมล้ าท่ีมีอยู่ในสังคมปัจจุบัน แสดงถึงฐานเศรษฐกิจของประเทศท่ี
ยังไม่เข้มแข็งประชาชนระดับฐานรากยังมีรายได้นอ้ย ส่วนใหญ่มีอาชีพภาคการเกษตร จึงไม่มีโอกาสท่ีจะเติบโตเป็น
ชนช้ันกลาง การขาดโอกาสและความรู้เกี่ยวกับทักษะด้านอาชีพท าให้เกิดปัญหาในการประกอบอาชีพ เพื่อสร้าง
รายได้จากผลผลิตของตนเอง จากสภาวะการดังกล่าว รัฐบาลจึงได้ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจ
พื้นฐานของประชาชนกลุ่มดังกล่าว โดยพยายามท่ีจะส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างงานและผลผลิตท่ีมีคุณภาพให้แก่
ประชาชนอย่างท่ัวถึงและทุกระดับช้ัน ซึ่งการพัฒนาประเทศจะต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ดังนั้น การ
จัดการศึกษาจึงเป็นปัจจัยส าคัญอันจะน าไปสู่การบรรลุเปูาหมายในการพัฒนาประเทศอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน เพื่อ
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคมเพื่อเร่ง
กระจายโอกาสการพัฒนาให้ท่ัวถึง ลดความเหล่ือมล้ าไปสู่สังคมเสมอภาคและเป็นธรรม ส านักงาน กศน. ซึ่งเป็น
หน่วยงานทางการศึกษาท่ีมีสถานศึกษาต้ังอยู่ในระดับอ าเภอ/เขต จ านวน 928 แห่ง และ กศน.ต าบล จ านวน 7,424 
แห่ง ได้ขับเคล่ือนโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เพื่อพัฒนาความรู้และฝึกอาชีพแก่ประชาชน โดยการจัดกิจกรรมฝึก
อาชีพภายใต้ 5 หลักสูตรกลุ่มอาชีพ ได้แก่ 1) หลักสูตรกลุ่มอาชีพด้านเกษตรกรรม 2) หลักสูตรอาชีพด้าน
อุตสาหกรรม 3) หลักสูตรกลุ่มอาชีพด้านพานิชย กรรมและบริการ 4)หลัก สูตรกลุ่มอาชีพด้านความคิดสร้างสรรค์ 
และ 5) หลักสูตรกลุ่มอาชีพเฉพาะทาง ท่ีสอดคล้องกับศักยภาพ 5 ด้าน ได้แก่ 1) ศักยภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
2) ศักยภาพด้านภูมิอากาศ 3) ศักยภาพด้านภูมิประเทศ 4) ศักยภาพด้านศิลป วัฒนธรรมและประเพณี และ 5) 
ศักยภาพด้านทรัพยากรมนุษย์ ท่ีมีลักษณะเบ็ดเสร็จ รูปแบบการด าเนินงานการจัดการเรียนการสอนตามระเบียบว่า
ด้วยการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ดังนี้ 1) รูปแบบกลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ช่ัวโมง เป็นผู้ท่ีได้รับความรู้เบื้องต้นสามารถน า
ความรู้ ท่ีได้รับไปพัฒนาตนเอง และพฒันาอาชีพเดิม สร้างอาชีพเสริมและสามารถน าไปประกอบอาชีพเบื้องต้นได้จริง 
2) รูปแบบช้ันเรียน 31 ช่ัวโมง ขึ้นไป เป็นผู้ได้รับความรู้ความช านาญสามารถน า ความรู้ท่ีได้รับไปประกอบอาชีพ 
สร้างอาชีพเพิ่มรายได้ก้าวเข้าสู่งานอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของ ตลาดแรงงาน การผลิตเพื่อการจ าหน่าย
และเพื่อการบริโภคก้าวเข้าสู่งานอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน/ผู้เข้ารับการฝึกอบ ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมสามารถน าความรู้ ทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ต่าง ๆ ไปใช้ในการประกอบอาชีพที่เป็นการเข้าสู่อาชีพ 
สร้างงานสร้างรายได้หรือพัฒนาอาชีพหรือต่อยอดอาชีพเดิม โดยมุ่งหวังให้ประชาชนท่ีเข้ารับการฝึกอาชีพสามารถน า
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ความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพได้ มีการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์บริการ ให้มีคุณภาพเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม มีส่งเสริม
การขายและขยายช่องทางการจ าหน่ายสินค้าไปยังผู้บริโภคท่ีหลากหลาย ภายใต้ Brand กศน. ในอนาคต  

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูเรือ เป็นสถานศึกษา ได้ขับเคล่ือนโครงการศูนย์
ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาความรู้และฝึกอาชีพแก่ประชาชน จึงได้จัดท าโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนขึ้น   
4.  วัตถุประสงค์ 
 4.1 เพื่อจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานท า ให้กับประชาชนวัยแรงงาน ในพื้นท่ี 6 ต าบล ของอ าเภอภูเรือ
จังหวัดเลย 

4.2 เพื่อให้ประชาชนผู้ท่ีผ่านการอบรม มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพ ตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 4.3 เพื่อให้ของประชาชนผู้ผ่านการอบรม น าความรู้ไปใช้ในการลดรายจ่าย หรือเพิ่มรายได้ หรือประกอบ
อาชีพ หรือพัฒนาต่อยอดอาชีพ หรือการเพิ่มมูลค่าของสินค้า หรือบริการ 
 4.4 เพื่อให้มีตัวอย่างท่ีดี หรือต้นแบบในการน าความรู้ไปใช้  
 
5.  เปูาหมายการด าเนินงาน 
    5.1 เปูาหมายเชิงปริมาณ 
               จัดอบรมให้ประชาชนวัยแรงงาน ในพื้นท่ี 6 ต าบล ของอ าเภอภูเรือ จ านวน 213 คน ดังนี ้
 5.1.1 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  1 อ าเภอ 1 อาชีพ  จ านวน 29 คน  
 5.1.2 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ช่ัวโมง จ านวน 103 คน  
 5.1.3 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ช้ันเรียนวิชาชีพ 31 ช่ัวโมง ขึ้นไป จ านวน 81 คน 
    5.2 เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
          5.2.1 ร้อยละ 80 ของประชาชนผู้ท่ีผ่านการอบรม มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพ 
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 5.2.2 ร้อยละ 80 ของประชาชนผู้ผ่านการอบรม น าความรู้ไปใช้ในการลดรายจ่าย หรือเพิ่มรายได้ หรือ
ประกอบอาชีพ หรือพัฒนาต่อยอดอาชีพ หรือการเพิ่มมูลค่าของสินค้า หรือบริการ 
  
6. วิธีด าเนินงาน 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค ์ กลุ่ม 
เป้าหมาย 

เป้า 
หมาย 

พื้นที่
ด าเนนิการ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ 

จัดอบรมให้ประชาชน 
ทั้ง 6 ต าบล ในเขต
พ้ืนที่อ าเภอภูเรือ 
1. ศูนย์ฝึกอาชีพ
ชุมชน  1 อ าเภอ  
1 อาชีพ 
2. ศูนย์ฝึกอาชีพ

1. เพ่ือจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือ
การมีงานท า ให้กับประชาชนวัย
แรงงาน ในพ้ืนที่ 6 ต าบล ของ
อ าเภอภูเรือ 
2. เพ่ือให้ประชาชน ผู้ที่ผ่านการ
อบรม มีความรู้ ความ สามารถ 
และทักษะในการประกอบอาชีพ

ประชา  
ชนชน   
วัยแรงงาน 
ในพ้ืนที่ 6 
ต าบล ของ
อ าเภอภูเรือ 
จังหวัดเลย 

 
 
 
 
 
29 คน 
103 คน 

6 ต าบลใน
เขตพ้ืนที่
อ าเภอ 
ภูเรือ 
จังหวัดเลย 

วันที่ 1 
ตุลาคม 
2562 ถึง 
วันที่ 30
กันยายน 
2563 

 แผนงาน : ยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษาเพ่ือ
ความย่ังยืน โครงการบ
เคลื่อนการพัฒนาการ 
ศึกษาท่ีย่ังยืน กิจกรรม
ส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพ
ชุมชน โครงการศูนย์ฝึก
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กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค ์ กลุ่ม 
เป้าหมาย 

เป้า 
หมาย 

พื้นที่
ด าเนนิการ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ 

ชุมชน กลุ่มสนใจ ไม่
เกิน 30 ชั่วโมง  
3. ศูนย์ฝึกอาชีพ
ชุมชน ชั้นเรียน
วิชาชีพ 31 ชั่วโมง ข้ึน
ไป  

ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
3. เพ่ือให้ของประชาชนผู้ผ่าน
การอบรม น าความรู้ไปใช้ในการ
ลดรายจ่ายหรือเพ่ิมรายได้ หรือ
ประกอบอาชีพหรือพัฒนา ต่อ
ยอดอาชีพ หรือการเพ่ิมมูลค่า
ของสินค้าหรือบริการ 
4. เพ่ือให้มีตัวอย่างที่ดี หรือ
ต้นแบบในการน าความรู้ไปใช้  

 
 
81 คน 
 
 

อาชีพชุมชน งบรายจ่าย
อื่น รหัสงบประมาณ 
2000 233052700001 
จ านวน 171,100  บาท  

 
7.  วงเงินงบประมาณท้ังโครงการ 
 เบิกจ่ายจากงบแผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน โครงการขับเคล่ือนการพัฒนา
การศึกษาท่ียั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน งบรายจ่ายอื่น รหัสงบประมาณ 
2000233052700001 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมคนละ 900 บาท จ านวน 171,100  บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่ง
พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)  
 การเบิก-จ่าย ส าหรับการจัด'ฝึกอาชีพใน 2 รูปแบบ มีรายละเอียด ดังนี้ 
รูปแบบกลุ่มสนใจหลักสูตรอาชีพไม่เกิน 30 ช่ัวโมง ผู้เรียนต้ังแต่ 6 คนขึ้นไป เบิกค่าตอบแทนวิทยากร ได้ช่ัวโมงละไม่
เกิน 200 บาท และค่าวัสดุฝึกให้เบิกไดในกรณีท่ีมีการฝึกปฏิบัติจริงไม่เกิน 1,000 บาท/กลุ่ม รูปแบบช้ันเรียนวิชาชีพ
หลักสูตรฝึกอาชีพที่มีระยะเวลาการฝึกอาชีพตั้งแต่ 31 ช่ัวโมงขึ้นไป จ านวนผู้เรียน ต้ังแต่ 11 คนขึ้นไป เบิกค่าตอบ 
แทนวิทยากรได้ช่ัวโมงละ 200 บาท ค่าวัสดุฝึกไม่เกิน 5,000 บาท ท้ังนี้ หากรายวิชาชีพใด มีความจ าเป็นต้องใช้ค่า
วัสดุเกินกว่าท่ีก าหนด ให้ขอความเห็นชอบต่อผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดเลย โดยผ่านคณะกรรมการท่ี
ส านักงาน กศน.จังหวัดเลย แต่งต้ัง เพื่อพิจารณา ตามความเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณและเปูาหมายท่ีได้รับ
จัดสรร 
 
8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

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

ไตรมาส 2 
(ม.ค.–มี.ค.2563) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.–มิ.ย.2563) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.–ก.ย. 2563) 

1. 1 อ าเภอ 1 อาชีพ  
2. กลุ่มสนใจ     ไม่เกิน 30 ช่ัวโมง  
3. ช้ันเรียนวิชาชีพ 31 ช่ัวโมง ขึ้นไป 

- 
- 
- 

13,050 
36,050 
36,450 

13,050 
36,050 
36,450 

- 
- 
- 

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

12.2 ประชาชนผู้ท่ีผ่านการอบรม มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพ ตามวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร ร้อยละ 80  

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

 
13.  ตัวชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 
      13.1 ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)     
 13.1.1 จัดอบรมให้ประชาชน ครบท้ัง 6 ต าบล ในเขตพื้นท่ีอ าเภอภูเรือ  
 13.1.2 จ านวนประชาชนเข้ารับการฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 1 อ าเภอ 1 อาชีพ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
ของเปูาหมาย 
 13.1.3 จ านวนประชาชนเข้ารับการฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาอาชีพไม่เกิน 30 ช่ัวโมง ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของเปูาหมาย 
 13.1.4 จ านวนประชาชนเข้ารับการฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ช้ันเรียนวิชาชีพ 31 ช่ัวโมง ขึ้นไป  ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของเปูาหมาย 
     13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)  
 13.2.1. จ านวนประชาชนผู้เข้าอบรมเป็นไปตามเปูาหมายท่ีก าหนดไว้ 
 13.2.2. ประชาชนผู้ผ่านการอบรม มีความรู้ ความสามารถตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 13.2.3. ประชาชนผู้ผ่านการอบรม น าความรู้ไปใช้ในการลดรายจ่าย หรือเพิ่มรายได้ หรือประกอบอาชีพ 
หรือพัฒนาต่อยอดอาชีพ หรือการเพิ่มมูลค่าของสินค้า หรือบริการ 
 13.2.4. มีตัวอย่างท่ีดี หรือต้นแบบในการน าความรู้ไปใช้ 
 13.2.5. ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับดี ขึ้นไป 
14. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 14.1  จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 
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 14.2  ประเมินความพึงพอใจ 
 14.3  แบบติดตามผู้เข้าอบรม 
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8.ตัวชี้วัดความส าเร็จ   
     1.จ านวนประชาชนได้รับการอบรมตามหลักสูตร
ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ (ระยะสั้น) 
ส าหรับประชาชนในศูนย์อาเซียนศึกษา กศน. 
     2.ร้อยละของประชาชนกลุ่มเปูาหมายที่ผ่านการอบรม

ตามหลักสูตรภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ 

(ระยะสั้น) มีความรู้ในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ  และ

สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 

     3. ร้อยละของครู กศน. ที่สามารถจัดกระบวนการ

เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้อย่างสอดคล้องกับ

บริบทของผู้เรียน 

     4.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภเูรือ 
(จ าแนกตามโครงการรวม) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 

 
 

1. หน่วยงาน         กศน.อ าเภอภูเรือ 

 

7.เป้าหมาย 
ประเภท

กลุ่มเปูาหมาย 
จ านวน หน่วย 

ประชาชนทั่วไป 
รุ่นที่ 1 
รุ่นที่ 2 

 
20 
20 

 

 
คน 
คน 
 

รวมทั้งสิ้น 40 คน 
 

 

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

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ    4 (4.3) ,มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มาตรฐานที่ 1 (1.4) มาตรฐานที่ 2 (5) , 

                (6), (7) มาตรฐานที่ 3 (2),(3),(4) และ วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย  (THAILOEI 4.0)  T , L , E 

 
 

3. ชื่องาน/โครงการ โครงการภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ 
 
4. วัตถุประสงค์ :เพ่ือ 

   1. เพื่อฝึกอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อ
การส่ือสารด้านอาชีพ ให้กับประชาชนใน
พื้นท่ี  
    2. เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเปูาหมายท่ี
ผ่านการอบรมตามโครงการ
ภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารด้าน
อาชีพ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ และ
ด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 
 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ชื่อ-สกุล   1.นางสายพิน   จารัตน์ 
             2. นายวิชญ์  วังคีรี 
              
โทรศัพท์ 042-899-494 

 

 

5. กิจกรรมหลัก 
     จัดโครงการกิจกรรมด าเนิน  การจัด
ฝึกอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสาร
ด้านอาชีพการให้กับประชาชนในพื้น ท่ี
ร่วมกับภาคีเครือข่ายท้ังหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน 
 
   

 

9. พื้นที่ด าเนินการ 
กศน.ค าบลทั้ง 6 ต าบล 

6. งบประมาณ  -งบรายจ่ายอื่น จ านวน  48,000  บาท 
งบประมาณ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

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

 

 

กศน.-กผ-02/63 
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โครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ 

1) ช่ือโครงการ ภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารด้านอาชีพ 

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 
   นโยบายเร่งด่วนเพื่อร่วมขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
    3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
     3.7 พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารของประชาชนใน 
                                               รูปแบบต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม โดยเน้นทักษะภาษาเพื่ออาชีพ ท้ังใน 
                                               ภาคธุรกิจ การบริการ และการท่องเท่ียว รวมท้ังพัฒนาส่ือการเรียน 
                                               การสอนเพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารและการพัฒนาอาชีพ 
  2.3 แนวทางการด าเนินงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ รัฐมนตรีช่วยว่าการ 
                กระทรวงศึกษาธิการ (ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์) 
   4. เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย (Good partnerships) 
    4.2 การจัดการเรียนรู้ชุมชน สร้างความสัมพันธ์ของการเรียนรู้ด้วย บ้าน วัด  
                                    โรงเรียน จัดการศึกษาและเรียนรู้ในรูปแบบซึมซับไม่ใช่บังคับใจ ให้ผสานเป็น 
                                    วิถีชีวิตของคนในชุมชน 
  2.4 มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
   มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน/ผู้รับบริการ 
    การศึกษาต่อเนื่อง 
     1.4 ผู้เรียนหรือผู้รับการอบรมมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการ 
                                               ประกอบอาชีพ 
   มาตรฐานท่ี 2 คุณภาพการจัดการศึกษา/การให้บริการ 
    การศึกษาต่อเนื่อง 
     2.5 คุณภาพครูการศึกษาต่อเนื่อง 
     2.6 คุณภาพของหลักสูตรและส่ือการศึกษาต่อเนื่อง 
     6.7 คุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่อง 
   มาตรฐานท่ี 3 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
    3.2 การส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของภาคีเครือข่าย 
    3.3 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา 
    3.4 การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
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  2.5 วาระการขับเคล่ือนจังหวัดเลย 4.0 (THAILOEI 4.0) 
   1. Tourism and Sports เลยเมืองแห่งการท่องเท่ียวและการกีฬา 
            ยกระดับแหล่งท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐาน สร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์และบริการด้านการท่องเท่ียว ส่งเสริม
การตลาดและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการท่องเท่ียว อนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเป็นมิตรกับคนท้ังมวลเสริมสร้างการท่องเท่ียวชุมชน การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
ภูมิปัญญา การเกษตร และศิลปวัฒนธรรมไปสู่การสร้างมูลค่า ด้านการท่องเท่ียวให้สามารถสร้างและกระจายรายได้
แก่ประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนออกก าลังกาย เล่นกีฬา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

   5. Loei for All เลยเมืองของทุกคน 

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

   7. Education เลยเมืองแห่งการศึกษา 

            ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล ส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะวิชาชีพตลอดชีวิต จัดการ
เรียนรู้อย่างมีเปูาหมายเพื่อส่วนรวม เน้นการน าความรู้ไปสู่การปฏิบัติ สามารถใช้ความรู้สร้างนวัตกรรม เป็นพลเมือง
ท่ีดีและพัฒนาทักษะชีวิตสู่งานอาชีพ ภายใต้การเตรียมคนในศตวรรษท่ี 21 โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตาม
แนวทางประชารัฐ 

3) หลักการและเหตุผล 

  ปัจจุบันภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ มีความจ าเป็นต่อการติดต่อส่ือสารในโลกแห่ง ข้อมูล
ข่าวสารซึ่งมีความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาอย่างรวดเร็วท าให้การส่ือสารผ่านช่องทางต่างๆ สามารถท าได้อย่าง
ง่ายดาย โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่ือกลาง ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพในการติดต่อส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษ จึงมี
ความส าคัญต่อ บุคลากรภายในหน่วยงาน และประชาชน เพื่อให้ก้าวทันต่อการเปล่ียนแปลงของประชาชนโลก และ
เป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้ประชาชนมีความพร้อมในการพัฒนาขีดความสามารถทางด้านทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับท่ี
สามารถติดต่อส่ือสารเพื่อการประกอบอาชีพได้ 

 ท้ังนี้ จากการอ้างอิงตามกฎบัตรอาเซียนมาตราท่ี 34 ระบุให้ใช้ภาษาท างานของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ 
(The working language of ASEAN shall be English) ซึ่งหมายความว่า ประชาชนใน 10 ประเทศอาเซียนจะต้อง
ใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น นอกเหนือจากการใช้ภาษาประจ าชาติ หรือภาษาประจ าท้องถิ่นของตนเอง จึงเป็นส่ิงท่ีน่าเป็น
ห่วงคือ ปัญหาในเรื่องทักษะทางภาษาต่างประเทศของคนไทย จากผลส ารวจของส านักต่างๆ ล้วนแต่ช้ีชัดตรงกันว่า 



     | 140 

 

“ภาษาอังกฤษ” ของเราสู้เพื่อนบ้านในอาเซียนไม่ได้ และอยู่ใน “ระดับต่ ามาก” โดยหากมองไปท่ีพื้นฐานทางภาษาใน
บรรดาทักษะท้ัง 4 ด้าน คือ ทักษะด้านการพูด ทักษะการฟัง ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียน โดยมากผู้เรียนชาว
ไทย จะมีปัญญาด้านการพูด และการฟัง อันเป็นทักษะพื้นฐานในการส่ือสารระหว่างกัน 

 กศน.อ าเภอภูเรือ จึงเห็นความส าคัญในการพัฒนาภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารด้านอาชีพ ให้แก่
ประชาชนในพื้นท่ี ดังนั้น จึงได้ท าโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารด้านอาชีพ  ส าหรั บฝึกอบรม
ภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารด้านอาชีพ ให้กับประชาชนในพื้นท่ีของ กศน.อ าเภอภูเรือและเพื่อให้ประชาชน
กลุ่มเปูาหมายท่ีผ่านการอบรมตามโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารด้านอาชีพ สามารถน าความรู้ท่ีได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 

4) วัตถุประสงค์ 

  4.1 เพื่อฝึกอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารด้านอาชีพ ให้กับประชาชนในพื้นท่ี 

  4.2 เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเปูาหมายท่ีผ่านการอบรมตามโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารด้านอาชีพ 
สามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ สร้างและเพิ่มรายได้ให้กับตนเอง ครอบครัว รวมถึงเป็น
การกระตุ้นเศรษฐกิจของกลุ่มอาชีพ ชุมชน และสังคมโดยรวม ตลอดจนการด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 

5) เปูาหมาย 

  5.1 เชิงปริมาณ 

   ประชาชนผู้สนใจ ในพื้นท่ีอ าเภอภูเรือ (จ านวน 2 รุ่นๆละ 20 คน)  จ านวนท้ังส้ิน  40  คน 

 5.2 เชิงคุณภาพ 

  ร้อยละ 80 ของประชาชนกลุ่มเปูาหมายท่ีผ่านการอบรมตามโครงการภาษาต่างประเทศ 
เพื่อการส่ือสารด้านอาชีพ สามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ สร้างและเพิ่มรายได้ให้กับ
ตนเอง ครอบครัว รวมถึงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของกลุ่มอาชีพ ชุมชน และสังคมโดยรวม ตลอดจนการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้ 

6) วิธีด าเนินการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย พื้นที่
ด าเนินการ 

ระยะ 

เวลา 

งบประมาณ 

จัดโครงการ
กิจกรรมด าเนินการ
จัดฝึกอบรม
ภาษาต่างประเทศ
เพ่ือการสื่อสารด้าน
อาชีพการให้กับ

1.เพ่ือฝึกอบรม
ภาษาต่างประเทศ
เพ่ือการสื่อสารด้าน
อาชีพการให้กับประ 
ชาชนในพ้ืนที่  
2.เพ่ือให้ประชาชน

1.ประชาชน
อ าเภอภูเรือ 

รุ่นที่ 1 

รุ่นที่ 2 

 

 
 

 

 
20 คน 

20 คน 
 

อ าเภอ 

ภูเรือ 

 
 

มี.ค. 63 

พ.ค. 63 

แผนงาน ........... 
โครงการ............ 
งบ.....................  
รหัสงบประมาณ 
........................  
แหล่งของเงิน
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ประชาชนในพ้ืนที่
ร่วมกับภาคี
เครือข่ายทั้ง
หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน 

กลุ่มเปูามายที่ผ่าน
การอบรมตาม
โครงการ
ภาษาต่างประเทศ
เพ่ือการสื่อสาร
สามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปประยุกต์ใช้
ในการประกอบ
อาชีพ และด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้ 

 

.......................... 
จ านวน 48,000 

บาท 

(รุ่นที่ 1 24,000 
บาท 

รุ่นที่ 2 24,000 
บาท) 

 

7) วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 

  แผนงาน : .................................................  โครงการ............................................. งบ......................... รหัส
งบประมาณ ........................................... แหล่งของเงิน ........................................... จ านวน 48,000 บาท (ส่ีหมื่นแปด
พันบาทถ้วน) เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ ดังนี้ 
  7.1 ค่าวิทยากร  3  คน/ช่ัวโมงละ 200 บาท/จ านวน 6 ช่ัวโมง / 5 วัน      เป็นเงิน   18,000  บาท 
  7.2 ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 5 ม้ือ ๆ ละ 70 บาท/จ านวน  40 คน       เป็นเงิน   14,000  บาท 
  7.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 10 มื้อ ๆ ละ 25 บาท จ านวน 40 คน     เป็นเงิน   10,000  บาท 
  7.4 ค่าถ่ายเอกสารการอบรมพร้อมเข้าเล่ม จ านวน 40 เล่ม ๆ ละ 120 บาท  เป็นเงิน   4,800  บาท 
  7.5 ค่าปูายโครงการ ขนาด 2x4 เมตร         เป็นเงิน   1,200  บาท 
               รวมเป็นเงินท้ังส้ิน  48,000 บาท (ส่ีหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
                                                                          หมายเหตุ  ทุกรายการถัวเฉล่ีจ่ายตามท่ีจ่ายจริง 

 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) 

จัดโครงการกิจกรรม
ด าเนินการจัดฝึกอบรม
ภาษาต่างประเทศเพื่อการ
ส่ือสารด้านอาชีพการให้กับ
ประชาชนในพื้นท่ีร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายท้ังหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน 

- 24,000 บาท 24,000 บาท - 

   135   
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9) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  9.1 เจ้าหน้าท่ีงาน 
  9.2 ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน 
  9.3 ครู กศน.ต าบล 
  9.4 ครู ศรช. 
 10) เครือข่าย 
  10.1 โรงเรียนในสังกัด สพม./สพป./สช. ในพื้นท่ี 
  10.2 ผู้น าชุมชน 
  10.3 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ในพื้นท่ี 

11) โครงการที่เกี่ยวข้อง 
 โครงการจัดการศึกษาต่อเนื่อง 

12. ผลลัพธ ์
 ประชาชนกลุ่มเปูาหมายท่ีผ่านการอบรมตามโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารอาชีพ   

มีความรู้ ในการส่ือสารภาษาต่างประเทศ และสามารถน า ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ และด าเนิน

ชีวิตประจ าวันได้เป็นอย่างดี 

13) ตัวชี้วัดผลส าเร็จโครงการ 
 13.1 ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 
  ประชาชนกลุ่มเปูาหมาย มีความรู้ ด้านภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารด้านอาชีพ จ านวนท้ังส้ิน 

40 คน 

 13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)  
  ร้อยละ 80 ของประชาชนกลุ่มเปูาหมายท่ีผ่านการอบรมตามโครงการภาษาต่างประเทศ 

เพื่อการส่ือสารด้านอาชีพ สามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ สร้างและเพิ่มรายได้ให้กับ

ตนเอง ครอบครัว รวมถึงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของกลุ่มอาชีพ ชุมชน และสังคมโดยรวม และการด าเนิน

ชีวิตประจ าวันได้ 

 
14) การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 13.1 สังเกตพฤติกรรมผู้เข้าร่วมการอบรม 

          13.2 แบบประเมินความพึงพอใจการอบรม 
 
 
 
                                            
 

   135   
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8.ตัวชี้วัดความส าเร็จ   
ผู้บริหาร ข้าราชการครู ครูอาสาฯ ครู กศน.ต าบล ครู ศรช. 
ครูผู้สอนคนพิการ จ านวน   19  คนสามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้จากการเข้าอบรมโครงการพัฒนาทักษะ
ครู กศน. ต้นแบบ  การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ไป
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและขยายผลให้กับผู้ เรียน
กลุ่มเปูาหมายต่างๆได้เป็นอย่างดี 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภเูรือ 
(จ าแนกตามโครงการรวม) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 
 

 

1. หน่วยงาน         กศน.อ าเภอภูเรือ 

 

7.เป้าหมาย 
ประเภท

กลุ่มเปูาหมาย 
จ านวน หน่วย 

ผู้บริหาร 
ข้าราชการครู 
ครูอาสาสมัครฯ, 
ครู กศน.ต าบล  
ครู ศรช. 
ครูผู้สอนคนพิการ 
 

1 
1 
2 
7 
6 
1 

คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 

รวมทั้งสิ้น 18 คน 

 

 

2.สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ข้อท่ี 1.5 , 3.1 และ 3.7  นโยบายขัยเคลื่อน กศน. WOW  1.2  

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

 
3. ชื่องาน/โครงการ โครงการพัฒนาทักษะครู กศน.ต้นแบบการสอนภาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
 
4. วัตถุประสงค์ :เพ่ือ 

4.1 เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะของการใช้

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและเพื่อการสอน  โดย

เน้นในเร่ืองภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ  

ภาษาอังกฤษเพื่อสุขภาวะ  และภาษาอังกฤษเพื่อการ

มีภาวะผู้น ารวมไปถึงหลักไวยากรณ์ที่ส าคัญในการ

จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

4.2 เพื่อพัฒนาทักษะการจัดกระบวนการเ รียนรู้
ภาษาอังกฤษ  โดยการประยุกต์การใช้สื่อโซเชียว
มี เ ดี ยและสื่ อ เทค โนโล ยี ในการจัดการ เ รี ยน รู้
ภาษาอังกฤษ  เพื่อตอบสนองความต้องของผู้เรียน
กลุ่มเป้าหมายที่มีความหลากหลาย                                                                                                                 
4.3  เพื่อส่งเสริมความครูผู้เข้าอบรม  ให้สามารถน า
ความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปขยายผลให้กับผู้เรียน
กลุ่มเป้าหมายต่างๆ  รวมถึงเพื่อนครูด้วยกัน 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ชื่อ-สกุล   1.นายจิรภัทร  นามพุทธา 
             2.นางแพ็ทติยา  ศรีบุรินทร์ 
 
โทรศัพท์ 042-899-494 

 

 

5. กิจกรรมหลัก 
พัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของครู
และบุคลากร 

 
   

 

9. พื้นที่ด าเนินการ 
กศน.อ าเภอภูเรือ 

6. งบประมาณ   
งบประมาณ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

    - 
รวมทั้งสิ้น - -   

 

 

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

2. สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการด าเนินงาน ส านักงาน กศน.ประจ าปีงบประมาณ 2563 
   นโยบายและจุดเน้นการด าเนินงาน ส านักงาน กศน.ประจ าปีงบประมาณ 2563 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 

1.5 สร้างความรู้ ความเข้าใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน ยอมรับและเคารพ

ในประเพณี วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ และชาวต่างชาติท่ีมีความหลากหลาย ในลักษณะพหุสังคมท่ีอยู่ร่วมกัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

3.1  พัฒนาครูและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมและการเรียนรู้   เป็นผู้เช่ือมโยงความรู้กับผู้เรียน

และผู้รับบริการ มีความเป็น “ครูมืออาชีพ” มีจิตบริการ มีความรอบรู้และทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมและเป็น 

“ผู้อ านวยการการเรียนรู้” ท่ีสามารถบริหารจัดการความรู้ กิจกรรม และการรู้ท่ีดี 

3) พัฒนาครู กศน.ต าบลให้สามรถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นเรื่องการพัฒนาทักษะ

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ทักษะภาษาต่างประเทศ ทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

5) พัฒนาบุคลากร กศน.ทุกระดับทุกประเภทให้มีทักษะความรู้เรื่องการสใช้ประโยชน์จากดิจิทัลและ

ภาษาต่างประเทศท่ีจ าปี 

 3.7 พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อกรส่ือสารของประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม โดยเน้น

ทักษะภาษาเพื่ออาชีพ ท้ังในภาคธุรกิจ การบริการ และการท่องเท่ียวรวมท้ังพัฒนาส่ือการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม

การใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารและการพัฒนาอาชีพ 

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

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

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

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

Tourism and Sports ยะระดับแหล่งท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์และบริการด้านการ
ท่องเท่ียว ส่งเสริมการตลาดและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเท่ียว อนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเป็นมิตรกับคนท้ังมวลเสริมสร้างการท่องเท่ียวชุมชน การ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ภูมิปัญญา การเกษตร และศิลปวัฒนธรรมไปสู่การสร้างมูลค่าด้านการท่องเท่ียวให้สามารถ
สร้างและกระจายรายได้แก่ประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนออกก าลังกาย เล่นกีฬา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
พัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
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Agriculture ส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน และทันสมัย โดยการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ใน
การยกระดับคุณภาพและผลผลิตทาการเกษตร การแปรรู้สินค้าภาคเกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน พัฒนาและเพิ่ม
แหล่งน้ าเพื่อการเกษตร ผลักดันการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Young Smart Farmer/Samar Farmer สร้างความเข็ม
แข็งให้กับ สถาบันเกษตรกร สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรรวมท้ังมีเครือข่ายธุรกิจ มุ่นเน้นการส่งเสริมและการพัฒนาท่ี
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมมีการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน ควบคู่ไปกับการน้อมน าปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการด าเนินชีวิต เพื่อสร้างความมั่นคง และความปลอดภัยทางอาหารแก่ชาวเลย ชาว
ไทยและนานาประเทศ 

Investment and Trade เพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการค้า การบริการ 
และการผลิต การส่งเสริม SMEs/ Start up วิสาหกิจชุมชน สถาบันสหกรณ์ กลุ่มอาชีพต่างๆ อ านวยความสะดวก
ด้านการค้าและการลงทุน ส่งเสริมการค้าชายแดน การจ้างงานท่ีมีคุณค่า การพัฒนาสัมมาชีพ เศรษฐกิจฐานรากและ
ประชารัฐ OTOP ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริการภายใต้การพัฒนาท่ียั่งยืน 

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

Education ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล ส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะวิชาชีพตลอดชีวิต 
จัดการเรียนรู้อย่างมีเปูาหมายเพื่อส่วนรวม เน้นการน าความรู้ไปสู่การปฏิบัติ สามารถใช้ความรู้สร้างนวัตกรรม เป็น
พลเมืองท่ีดีและพัฒนาทักษะชีวิตสู่งานอาชีพ ภายใต้การเตรียมคนในศตวรรษท่ี 21 โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนตามแนวทางประชารัฐ 

 
3. หลักการและเหตุผล 
 กระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับผู้เรียนในบริบทของโลกยุคปัจจุบัน มีความท้าทาย  และ

แนวคิดใหม่ท่ีเกิดขึ้นในแวดวงวิชาการในสาขาทักษะการส่ือสาร ท าให้ผู้สอนต้องเข้าใจบริบทการเรียนรู้ของผู้เรียน  

บริบทของสังคมท่ีส่งผลต่อการสร้างทักษะต่างๆ ซึ่งมีความส าคัญต่อการเรียนรู้ นอกจากนี้ความเข้าใจในเรื่องการ

ออกแบบหลักสูตร  การใช้ส่ือและเทคโนโลยีในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  รวมไปถึงการประเมินผลท่ีส่งเสริมความ

เป็นเลิศทางการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน  ก็ช่วยพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ด้านภาษาและการส่ือสารได้เป็นอย่างดี 

 ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในด้านการพัฒนาทักษะของครูผุ้สอนภาษาอังกฤษนั้น  คือ  หลักสูตรฝึกอบรมในปัจจุบันส่วน

ใหญ่เน้นการอบรมด้านการสร้างกิจกรรมการเรียนการสอนและฝึกฝนทักษะการสอน  ท้ังท่ีมุมมองทางการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในโลกปัจจุบันได้เปล่ียนไปสู่การเรียนรู้  มิใช่การสอน  ดังนั้นผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม

จึงได้รับประสบการณ์เดิมๆ  และขาดความเข้าใจในบริบทของการเรียนรู้ทางด้านการพัฒนาทักษะของตนเองและ
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ผู้เรียนของตน  ส านักงาน  กศน.จังหวัดเลย  ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาบุคลากร  กศน.  โดยเฉพาะ      

บุคลลากรในสายการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ให้มีความสามารถในด้านทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร    

และความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เพื่อให้

ผู้เรียนสามารถท่ีจะเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ  และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนากระบวนการ

เรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก  ในการจัดกระบวนการเช่นนี้  

ส านักงาน  กศน.จังหวัดเลยจะเน้นท่ีการบูรณาครูผู้สอนกับบริบทของการเรียนผ่านส่ือการเรียนรู้สมัยใหม่  และมี

ความสามารถ   ในด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถส่ือสารโดยการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 ด้วยเหตุนี้  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูเรือ  จึงได้จัดโครงการพัฒนาทักษะ

ครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร  โดยเน้นการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  ท่ีต้องจัด

กระบวนการเรียนรู้โดยมีส่วนร่วมของผู้เรียนกลุ่มเปูาหมายท่ีมีความหลากหลาย ซึ่งครูผู้สอนท่ีเข้าร่วมโครงการพัฒนา

ทักษะครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร  จะสามารถพัฒนาทักษะของการ จัดกระบวนการ

เรียนรู้แนวใหม่  ท่ีมีการประยุกต์การส่ือโซเชียวมีเดียและส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการ

ส่ือสาร  ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวนี้  ได้พัฒนาและออกแบบจากผู้เช่ียวชาญท้ังชาวไทยและต่างประเทศจากหลากหลาย

สาขาการเรียนรู้ 
4.วัตถุประสงค์ 
 4.1 เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะของการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและเพื่อการสอน  โดยเน้นในเรื่อง

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารด้านอาชีพ  ภาษาอังกฤษเพื่อสุขภาวะ  และภาษาอังกฤษเพื่อการมีภาวะผู้น ารวมไปถึง

หลักไวยากรณ์ท่ีส าคัญในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ให้เข้ากับผู้เข้ารับการอบรม 

4.2 เพื่อพัฒนาทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  โดยการประยุกต์การใช้ส่ือโซเชียวมีเดียและ
ส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  เพื่อตอบสนองความต้องของผู้เรียนกลุ่มเปูาหมายท่ีมีความ
หลากหลาย                                                                                                                 

4.3  เพื่อส่งเสริมความครูผู้เข้าอบรม  ให้สามารถน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้ไปขยายผลให้กับผู้เรียน
กลุ่มเปูาหมายต่างๆ  รวมถึงเพื่อนครูด้วยกัน 
5.เป้าหมาย 
 5.1 เชิงปริมาณ 
       ผู้บริหาร ข้าราชการครู ครูอาสาฯ ครู กศน.ต าบล ครู ศรช. ครูผู้สอนคนพิการ จ านวน  18  คน 
          5.2 เชิงคุณภาพ 
  ผู้บริหาร ข้าราชการครู ครูอาสาฯ ครู กศน.ต าบล ครู ศรช. ครูผู้สอนคนพิการ จ านวน   18  คน
สามารถน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้จากการเข้าอบรมโครงการพัฒนาทักษะครู กศน. ต้นแบบ  การสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและขยายผลให้กับผู้เรียนกลุ่มเปูาหมายต่าง ๆ ได้เป็น
อย่างมีคุณภาพ 



     | 147 

 

๖. วิธีด าเนินงาน 

  กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย 
พื้นที่

ด าเนินการ 
ระยะเวลา งบประมาณ 

พัฒนาความรู้
ความสามารถ 
ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษของ
ครูและบุคลากร 
 

3.1 เพ่ือพัฒนาความรู้และ
ทักษะของการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
และเพ่ือการสอน  โดยเน้น
ในเรื่องภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารด้านอาชีพ  
ภาษาอังกฤษเพ่ือสุขภาวะ  
และภาษาอังกฤษเพ่ือการมี
ภาวะผู้น ารวมไปถึงหลัก
ไวยากรณ์ที่ส าคัญในการ
จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
3.2 เพ่ือพัฒนาทักษะการจัด
กระบวนการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ  โดยการ
ประยุกต์การใช้สื่อโซเชียว
มีเดียและสื่อเทคโนโลยีใน
การจัดการเรียนรู้ภาษา 
อังกฤษ เพ่ือตอบสนองความ
ต้องของผู้เรียนกลุ่มเปูา 
หมายที่มีความหลากหลาย                                                                                                                
3.3  เพ่ือส่งเสริมความครผูู้
เข้าอบรม  ให้สามารถน า
ความรู้และประสบการณ์ที่
ได้ไปขยายผลให้กับผู้เรียน
กลุ่มเปูาหมายต่างๆ  รวมถึง
เพ่ือนครูด้วยกัน 

- ผู้บริหาร 
- ข้าราชการ 
-ครู
อาสาสมัครฯ 
- ครู กศน.
ต าบล 
- ครู ศรช. 
- ครูผู้สอนคน
พิการ 

  

18 คน กศน.อ าเภอ 

ภูเรือ 
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๗. วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 
 ................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
 ๗.๑  ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  จ านวนคน X  ราคาอาหารว่างและเครื่องด่ืม Xจ านวนมื้อ 
 ๗.๒  ค่าอาหารกลางวัน  จ านวนคน  X  ราคาอาหารกลางวัน  X  จ านวนมือ้ 
 ๗.๓  ค่าท่ีพัก   จ านวนคน  X  ราคาค่าท่ีพัก  X  จ านวนคืน 
 ๗.๔  ค่าพาหนะ   …………………………………………………………………………………………… 
 ๗.๕  ค่าเบี้ยเล้ียง   …………………………………………………………………………………………… 
 ๗.๖  ค่าวัสดุประกอบการประชุม …………………………………………………………………………………………… 
 ๗.๗  ค่าจัดพิมพ์เอกสาร  …………………………………………………………………………………………… 
 ๗.๘  ค่าสถานท่ี   …………………………………………………………………………………………… 
  
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      
การสอนภาษาอังกฤษ  
เพื่อการส่ือสาร 

    

 
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 1.นายจิรภัทร  นามพุทธา 
  
๑๐.เครือข่าย 
 1.  โรงเรียนภูเรือวิทยา 
  
11.โครงการที่เกี่ยวข้อง 
 -โครงการพัฒนาบุคลากร 
 
12.ผลลัพธ ์  

ผู้บริหาร ข้าราชการครู ครูอาสาฯ ครู กศน.ต าบล ครู ศรช. ครูผู้สอนคนพิการ สามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีได้จากการเข้าอบรมโครงการพัฒนาทักษะครู กศน. ต้นแบบ  การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสาร ไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและขยายผลให้กับผู้เรียนกลุ่มเปูาหมายต่างๆได้เป็นอย่างดี 
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13.ตัวชี้วัดผลส าเร็จโครงการ 
13.1.ตัวชี้วัดผลผลิต(Output) 
       ผู้บริหาร ข้าราชการครู ครูอาสาฯ ครู กศน.ต าบล ครู ศรช. ครูผู้สอนคนพิการ  จ านวน 19  คน 
12.2.ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome) 
       ผู้บริหาร ข้าราชการครู ครูอาสาฯ ครู กศน.ต าบล ครู ศรช. ครูผู้สอนคนพิการ จ านวน   19  

คนสามารถน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้จากการเข้าอบรมโครงการพัฒนาทักษะครู กศน. ต้นแบบ  การ
สอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและขยายผลให้กับผู้เรียนกลุ่มเปูาหมาย
ต่างๆได้เป็นอย่างดี 
 
14.การติดตามและประเมินผลโครงการ 

14.1 สังเกตพฤติกรรมผู้เข้าร่วมการอบรม 
14.2 แบบประเมินความพึงพอใจการอบรบ 
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8.ตัวชี้วัดความส าเร็จ   
1.จ านวนผู้ดูแลผู้สูงอายุ 
2.ความเหมาะสมของหลักสูตรการพัฒนา 
3.ร้อยละผู้จบที่สามารถน าความรู้ไปใชห้รือพัฒนาคุณภาพ 
4.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับดี  ขึ้นไป 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภเูรือ 
(จ าแนกตามโครงการรวม) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 
 
 

1. หน่วยงาน         กศน.อ าเภอภูเรือ 

 

7.เป้าหมาย 
ประเภท

กลุ่มเปูาหมาย 
จ านวน หน่วย 

อสม./ประชาชน
ทั่วไป 

20 คน 

รวมทั้งสิ้น 20 คน 

 

 

2.สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ข้อท่ี 3 ข้อ 3.4  และ 3.8 นโยบายขัยเคลื่อน กศน. WOW  ข้อที่ 4  ข้อ 4.3. วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย  (THAILOEI 4.0) H,L              

 

3. ชื่องาน/โครงการ โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข 
 
4. วัตถุประสงค์ :เพ่ือ 

1. เพ่ือให้กลุ่มเปูาหมาย มีความรู้  ความ

เข้าใจ และทักษะในการช่วยเหลือดูแล

ผู้สูงอายุ   

2.  เพ่ือสามารถน าความรู้ไปใช้ และประกอบ

อาชีพเก่ียวกับการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ชื่อ-สกุล   1.นายประสิทธิ์  แสนสุภา 
             2.นายวิชญ์   วังคีรี 
 
โทรศัพท์ 042-899-494 

 

 

5. กิจกรรมหลัก 
1.จัดกระบวน การด าเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 
2.ประชา สัมพันธ์โครงการ 
3.คัดเลือกกลุ่มเปูาหมายตามคุณสมบัติที่ก าหนด 
4.ด าเนินการผลิตและฝึกอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
5.ประเมินผลการฝึกอบรม 

 
   

 

9. พื้นที่ด าเนินการ 
กศน.ค าบลทั้ง 6 ต าบล 

6. งบประมาณ  -งบรายจ่ายอื่น จ านวน  25,700  บาท 

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

รวมทั้งสิ้น - 25,700 - - 
 

 

กศน.-กผ-02/63 
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โครงการ ความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวง สาธารณสุข 
 
1.)  ชื่อโครงการ ความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวง    
     สาธารณสุข 
2.) ความสอดคล้องกับนโยบาย      
     สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และจุดเน้นการด าเนินงาน ส านักงาน กศน.      
     ประจ าปีงบประมาณ 2563  นโยบายเร่งด่วนเพือ่ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  
 ข้อ 3  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  (3.4)  เสริมสร้างความร่วมมือ
กับภาคีเครือข่าย ( 3.8 )  เตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุท่ีเหมาะสมและมีคุณภาพ 
 การขับเคลื่อน  กศน. สู่  กศน. WOW  4. เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย : Good  
Partnerships   ข้อ  4.3  ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพื่อการขยาย  และพัมนาการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้เข้าถึงกลุ่มเปูาหมายทุกกลุ่มอย่างกว้างขวาง และมีคุณภาพ  อาทิ  กลุ่ม
ผู้สูงอายุ  กลุ่ม อสม. 
 วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : H,L 
 
3.) หลักการและเหตุผล 
  สภาพสังคมท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันของประเทศไทยล้วนมีโครงสร้างของประชากรท่ีก าลังก้าวเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุท้ังส้ิน ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการส าเร็จของการวางแผนประชากร การวางแผนครอบครัว และการ
พัฒนาประเทศท่ีประสบความส าเร็จ ท้ังในด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวว่า ประชากรท่ีมีอายุ 60 ปี ขึ้นไป มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นจนถึงปี 2570    คน
ไทย 1 ใน 4 จะเป็นประชากรผู้สูงอายุ และจะท าให้ประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ซึ่งในเรื่อง
ดังกล่าวนี้ กระทรวงศึกษาได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการคุ้มครอง การส่งเสริม สนับสนุน
ผู้สูงอายุในด้านการบริการทางแพทย์ และการสาธารณสุข ด้านการศึกษาและข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
การด าเนินชีวิต ด้านการประกอบอาชีพหรือฝึกอาชีพที่เหมาะสม  
  ส านักงาน กศน. ได้รับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการ มีส่วนร่วมในการด าเนินงานและ
ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง โดยให้หน่วยงานสนับสนุน ส่งเสริม ให้สถานศึกษาจัดท ากิจกรรม/โครงการท่ี
เกี่ยวข้องเข้าในแผนปฏิบัติการประจ าปี พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ 
ส านักงาน กศน.จังหวัดเลย ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัด จึงสนับสนุน ส่งเสริม ให้สถานศึกษาจัดท าแผน 
กิจกรรม/โครงการ และจัดการศึกษาให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขั้น ในหลายรูปแบบ เช่น การส่งเสริมการ
เรียนรู้ การจัดการศึกษาในหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดการศึกษาต่อเนื่อง 
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นต้น โดยประสานภาคีเครือข่ายในพื้นท่ีใน
การเผยแพร่องค์ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ให้กับผู้สูงอายุให้ได้รับความรู้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ซึ่งผู้ท่ีเรียน
จบหลักสูตร 70 ช่ัวโมง สามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว และชุมชน ท่ีปุวยแต่ยังสามารถ
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ช่วยตนเองได้ อาจจะสมัครเป็น อสม. ประจ าหมู่บ้าน หรือหากประสงค์จะประกอบอาชีพในสถาน
ประกอบการดูแลผู้สูงอายุ ก็สามารถเรียนเพิ่มเติมในหลักสูตร 420 ช่ัวโมง ได้ 
 

4.) วัตถุประสงค์ 
4.1 เพื่อให้กลุ่มเปูาหมาย มีความรู้  ความเข้าใจ และทักษะในการช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ   

4.2  เพื่อสามารถน าความรู้ไปใช้ และประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 

5.) เป้าหมาย 
 5.1 เชิงปริมาณ 
 กลุ่มเปูาหมาย  อสม.และประชาชนอ าเภอภูเรือ    จ านวน  20  คน 
 5.2 เชิงคุณภาพ 

กลุ่มเปูาหมายได้รับการพัฒนาความรู้  ทักษะ ตามหลักสูตรและตระหนักในความส าคัญของผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ   เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ   สามารถน าความรู้ไปใช้ และประกอบอาชีพเกี่ยวกับการ
ดูแลผู้สูงอายุ 

 

6.)วิธีด าเนินการ 
กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้า 

หมาย 

พื้นที่ด าเนินการ ระยะเวลา 
 

งบประมาณ
(บาท) 

1.จัดกระบวน 
การด าเนินงาน
ร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
2.ประชา สัมพันธ์
โครงการ 
3.คัดเลือก
กลุ่มเปูาหมาย
ตามคุณสมบัติท่ี
ก าหนด 
4.ด าเนินการผลิต
และฝึกอบรม
ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ 
5.ประเมินผลการ
ฝึกอบรม 

1. เพื่อให้
กลุ่มเปูาหมาย มี
ความรู้ความเข้าใจ 
และทักษะในการ
ช่วยเหลือดูแล
ผู้สูงอายุ   
2.  เพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
และภาคีเครือข่ายท่ี
ท างานด้านการดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุ
ระยะยาว 
 

- อสม. หรือ
ประชาชนอ าเภอ 
ภูเรือ 
 

20 คน - กศน.อ าเภอ
ภูเรือ 
-โรงพยาบาล 
ภูเรือ 
-โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ 
ท้ัง 6 ต าบล 
- บ้านผู้ปุวยติด
เตียงและบ้าน
ผู้สูงอายุ 

ไตรมาสท่ี 
2 

25,700 
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7.) วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 
 จากเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  แผนงาน : บูรณาการพัฒนา
ศักยภาพคนตามช่วงชีวิต  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตส าหรับผู้สูงอายุ  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตส าหรับ
ผู้สูงอายุ  งบรายจ่ายอื่น  ค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระหว่าง 
กระทรวงศึกษาธิการ และ กระทรวงสาธารณสุขรหัสงบประมาณ  20002310397000001  แหล่งท่ีมาของเงิน  
6211500 เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้  

- ค่าตอบแทนวิทยากร 70 ช่ัวโมง ๆละ 200 บาท                          เป็นเงิน  14,000     บาท 
- ค่าบริหารจัดการและค่าวัสดุส้ินเปลืองในการจัดอบรม                    เป็นเงิน  11,700     บาท 

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน         25,700   บาท 
                                                                 ( สองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน ) 

หมายเหตุ  ทุกรายการขออนุญาตเฉล่ียตามท่ีจ่ายจริง 
 

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
ระยะส้ัน 70 ช่ัวโมง    

- 25,700 - -   

รวม - 25,700 - -   
 
9.)ผู้รับผิดชอบโครงการ 

    - นายประสิทธิ์   แสนสุภา 
 

10.) เครือข่าย 
  - สาธารสุขอ าเภอภูเรือ 
 -  โรงพยาบาลภูเรือ 
 -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลทุกต าบล 
 -  องค์การบริหารส่วนต าบลทุกแห่ง 
 -  ผู้น าชุมชน 
 
11.) โครงการที่เก่ียวข้อง 

 11.1 โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 
  11.2  โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
 11.3  โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
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12.) ผลลัพธ์ ( Outcome )                                                                                                                                           
              กลุ่มเปูาหมายมีความรู้ ทักษะ  ตามหลักสูตรและตระหนักในความส าคัญของผู้ดูแล

ผู้สูงอายุ   สามารถน าความรู้ไปใช้ และประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ 
 

13.) ดัชนีชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 
 13.1 ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 
           กลุ่มเปูาหมาย ร้อยละ80 ได้พัฒนาตามหลักสูตรการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการ
ความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข   หลักสูตรระยะ
ส้ัน 70 ช่ัวโมง  
 13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)  

 กลุ่มเปูาหมาย  ร้อยละ 80  มีความรู้ ทักษะ  ตามหลักสูตรและตระหนักในความส าคัญของ
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ   เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ   สามารถน าความรู้ไปใช้ และประกอบอาชีพเกี่ยวกับ
การดูแลผู้สูงอายุ 

 

14.) การติดตามและประเมินผลโครงการ 
14.1 แบบประเมินความพึงพอใจ 
14.2 แบบประเมิน/แบบทดสอบ 

 14.2 รายงานสรุปผลกิจกรรม/โครงการ 
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8.ตัวชี้วัดความส าเร็จ   
1.ร้อยละ 80  ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถน า
ความรู้ไปใช้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนา
ทักษะชีวิต ให้สามารถดูแลตนเองทั้งสุขภาพกาย
และสุขภาพจิต และรู้จักใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
ได้ 
2.ผู้สูงอายุสามารถน าความรู้ไปใช้หรือพัฒนา
คุณภาพชีวิต และพัฒนาทักษะชีวิต สามารถดูแล
ตนเองทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต และรู้จักใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยี ดูแลตนเอง มีสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตที่ดี 
3.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ข้ึนไป 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภเูรือ 
(จ าแนกตามโครงการรวม) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 

1. หน่วยงาน         กศน.อ าเภอภูเรือ 

 

7.เป้าหมาย 
ประเภท

กลุ่มเปูาหมาย 
จ านวน หน่วย 

ประชาชนทั่วไป 
 

120 คน 
 

รวมทั้งสิ้น 120 คน 

 

 

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

 
 3. ชื่องาน/โครงการ โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพ่ือคงพัฒนาการทางกาย   จิตและสมองของผู้สงูอายุ 
 
 
4. วัตถุประสงค์ :เพ่ือ 

   1)  เพื่อจัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุเพื่อ
เตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
(AgeingSociety)  
  2) เพื่อจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตส าหรับ ผู้สูงอายุภายใต้แนวคิด 
“Active Aging”การศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต และพัฒนาทักษะชีวิต ให้
สามารถดูแลตนเองท้ังสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต และรู้จักใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยี 
  3) เพื่อสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ เปิดโอกาสให้มีการ
เผยแพร่ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ และให้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมด้านต่างๆ ในชุมชน 
เ ช่ น ด้ านอา ชีพ  กี ฬา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ชื่อ-สกุล   1.นางศิวาพร  บุญกล่ า 
             2.นางแพ็ทติยา  ศรีบุรินทร์ 
              
โทรศัพท์ 042-899-494 

 

 

5. กิจกรรมหลัก 
ฝึกอบรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับ
ผู้สูงอายุ จัดกระบวนการให้ผู้สูงอายุใน
ครอบครัวและชุมชนเพื่อคงพัฒนาการทาง
กาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ 
 
   

 

9. พื้นที่ด าเนินการ 
กศน.ค าบลทั้ง 6 ต าบล 

6. งบประมาณ รายจ่ายอื่น จ านวน                 บาท 

งบประมาณ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
งบด าเนินงาน - - 12,000 - 

รวมทั้งสิ้น - - 12,000 - 

 

 

กศน.-กผ-02/63 
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โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต  
 เพื่อคงพัฒนาการทางกายจิต และสมองของผู้สูงอายุ 

 *********************************************** 
1. ชื่อโครงการ  การจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงพัฒนาการทางกายจิต  
                           และสมองของผู้สูงอายุ 
 
2. สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น ปีงบประมาณ 2563 
           นโยบายเร่งด่วนเพื่อร่วมขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา  และ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ : ข้อ 3 การเตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุท่ีเหมาะสมและมี
คุณภาพ  
                     ข้อ 3.4  เสริมสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่าย 
                     ข้อ 3.8  เตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุท่ีเหมาะสมและมีคุณภาพ 
                     ขับเคล่ือนนโยบาย กศน.WOW : ข้อ 4.3 ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพื่อการ
ขยาย  และพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้เข้าถึงกลุ่มเปูาหมายทุกกลุ่มอย่าง
กว้างขวางและมีคุณภาพ อาทิ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม อสม. 
                   วาระการขับเคล่ือนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : T, A ,I ,L 
 
3. หลักการและเหตุผล 
                   ปัจจุบันประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และมีการคาดการณ์ว่าในปี 2568 ประเทศไทย 
จะก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนท่ีจะเกิดจากการเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุท่ีต้องเผชิญคือความเจ็บปุวยและความบกพร่องในการท างานของร่างกายในทุกๆด้าน รวมถึงปัญหาท่ี
เกิดขึ้นกับสภาพจิตใจ ซึ่งจะก่อให้เกิดรายจ่ายมหาศาลของประเทศ ดังนั้นเพื่อปูองกันและรับมือแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องมีการวางแผนในการปูองกันการเจ็บปุวย การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและการเตรียม
ความพร้อมของผู้สูงวัยเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีศักยภาพและมีสุขภาวะท่ีดี การดูแลและการรองรับสังคม
ผู้สูงอายุท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์และทันต่อการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ หากไม่มีการ
เตรียมการรองรับหรือการวางแผนท่ีดี จะน ามาสู่การเกิดปัญหาหรือวิกฤติในการดูแลผู้สูงอายุ นอกจากนี้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) มีทิศทางในการมุ่งเสริมการพัฒนา 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อรองรบัการเป็นสังคมผู้สูงอายุ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพึ่งพา
ตนเองได้ และสามารถน าไปต่อยอดในเชิงธุรกิจเพื่อน ารายได้เข้าสู่ประเทศ อีกท้ังแผนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ
ภาคเหนือและแนวทางการพัฒนาภาคเหนือตามแผนประเด็นการพัฒนาภาคเมืองและพื้นท่ีเศรษฐกิจในช่วง
แผนฯ 12 (แนวทางพัฒนาภาคเหนือ) มีประเด็นส าคัญประการหนึ่งคือ การมุ่งเน้นพฒันาระบบการดูแล
ผู้สูงอายุรองรับการเปล่ียนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของภาคเหนือท่ีเร็วกว่าระดับประเทศ 10 ปี และสอดคล้อง
กับข้อเสนอของกระทรวงท่ีจะด าเนินการขับเคล่ือนแผนภาค ซึ่งแผนพัฒนาดังกล่าวจากทุกภาคส่วนต่างให้
ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการดูแลและรองรับปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นกับสังคมผู้สูงอายุในอนาคตอันใกล้ 
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                 ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ พัฒนาการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทสร้างโอกาสทาง
การศึกษา แก่ประชาชนทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคเพื่อให้สอดคล้องกับแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ และยุทธศาสตร์การ
ด าเนินงาน ของส านักงาน กศน. ปี พ.ศ.2563  นโยบายเร่งด่วนเพื่อร่วมขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุท่ีเหมาะสมและมีคุณภาพภายใต้แนวคิด “ Active Aging ” เพื่อพัฒนาท้ังสุขภาพกาย 
สุขภาพจิตเทคโนโลยี 
                 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูเรือ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของ
การ จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตส าหรับผู้สูงอายุภายใต้แนวคิด “Active Aging”การศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต และพัฒนาทักษะชีวิต ให้สามารถดูแลตนเองท้ังสุขภาพกายและสุขภาพจิตและรู้จักการใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยี จึงได้จัดท าโครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงพัฒนาการ
ทางกายจิต  และสมองของผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น 
 
4. วัตถุประสงค์ 

1)  เพื่อจัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society)  
2)   เพื่อจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตส าหรับผู้สูงอายุภายใต้แนวคิด “Active Aging”

การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาทักษะชีวิต ให้สามารถดูแลตนเองท้ังสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
และรู้จักใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 

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

5.2 เชิงคุณภาพ 
  - ร้อยละ 80  ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถน าความรู้ไปใช้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
พัฒนาทักษะชีวิต ให้สามารถดูแลตนเองท้ังสุขภาพกายและสุขภาพจิต และรู้จักใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้ 
 
 
 
 
 
 
6. วิธีด าเนินการ 
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กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้า 
หมาย 

 
เป้าหมาย 

 

พื้นที่
ด าเนิน 
การ 

ระยะ 
เวลา 

งบ 
ประมาณ 

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

1) เพื่อจัดกิจกรรมให้กับ
ผู้สูงอายุเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ ( Aging  
Society )  
2) เพื่อจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตส าหรับ
ผู้สูงอายุภายใต้แนวคิด 
“Active Aging”การศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
พัฒนาทักษะชีวิต ให้สามารถ
ดูแลตนเองท้ังสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต และรู้จักใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยี 
3 )  เพื่อสร้างความตระหนักถึง
คุณค่าและศักด์ิศรีของผู้สูงอายุ 
เปิดโอกาสให้มีการเผยแพร่ภูมิ
ปัญญาของผู้สูงอายุ และให้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมด้านต่างๆ 
 ในชุมชน เช่น ด้านอาชีพ กีฬา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
   

ประชา 
ชนท่ัวไป 

ประชาชน
ท่ัวไป 
อ าเภอ 
ภูเรือ 

อ าเภอ 
ภูเรือ 
 
 
 
 
 

ไตรมาส
ท่ี 3 

 
 
 

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

ท่ี รายการค่าใช้จ่าย 
จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

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

หมายเหตุ.....ทุกรายการถ่ัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง 
 
8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
            9.1  นายสถาพร  กุตัน 
10. เครือข่าย 
  10.1  เทศบาลต าบลภูเรือ  
  10.2  สาธารณสุขอ าเภอภูเรือ  
                     10.3  โรงพยาบาลภูเรือ  
                     10.4  ชมรมผู้สูงอายุ 
 

11. โครงการที่เกี่ยวข้อง 
  11.1 โครงการส่งเสริมการอ่านในบ้านหนังสือชุมชน 
  11.2 โครงการห้องสมุดเคล่ือนท่ีสู่ชุมชน ประจ าปี 2563 
  11.3 โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและ  
กระทรวงสาธารณสุข 
 

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

ไตรมาสที่ ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.63) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย-มิ.ย.63) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.63) 

ฝึกอบรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับผู้สูงอายุ 
จัดกระบวนการให้ผู้สูงอายุในครอบครัวและ
ชุมชนเพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิต และ
สมองของผู้สูงอายุ 

- - 12,000 - 
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12. ผลลัพธ์ (Outcome) 
           -  ร้อยละ 80  ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถน าความรู้ไปใช้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
พัฒนาทักษะชีวิต ให้สามารถดูแลตนเองท้ังสุขภาพกายและสุขภาพจิต และรู้จักใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
ดูแลตนเอง มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 
 
13. ดัชนีชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 
   13.1 ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 
                   - ร้อยละ 80  ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถน าความรู้ไปใช้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
พัฒนาทักษะชีวิต ให้สามารถดูแลตนเองท้ังสุขภาพกายและสุขภาพจิต และรู้จักใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้ 
  - ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 
            13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)  
                  - ผู้สูงอายุสามารถน าความรู้ไปใช้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาทักษะชีวิต สามารถ
ดูแลตนเองท้ังสุขภาพกายและสุขภาพจิต และรู้จักใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ดูแลตนเอง มีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตท่ีดี 
            

14. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
           14.1 แบบประเมินความพึงพอใจ 

          14.2 แบบสังเกตสภาพจริงของผู้สูงอายุหลังเข้าร่วมกิจกรรม 
                     14.3 รายงานสรุปผลกิจกรรม/โครงการ 
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8.ตัวชี้วัดความส าเร็จ   

  1. ตัวชี้วัดผลผลิต  (Output) 
        ร้อยละ  80  ของผู้เข้ารับการอบรมเกิด
ความรู้เก่ียวกับการท าธุรกิจและการค้าออนไลน์ มี
ทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล การใช้ Social Media และ 
Application ต่างๆ   
   2. ตัวชี้วัดผลลัพธ์  (Outcome) 
    ผู้เข้ารับการอบรมมีการพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์ มีช่องทางในการ
จ าหน่ายสินค้าให้กว้างขวางย่ิงข้ึนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภเูรือ 
(จ าแนกตามโครงการรวม) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

       
 

 
 

 

1. หน่วยงาน         กศน.อ าเภอภูเรือ 

 

7.เป้าหมาย 
ประเภท

กลุ่มเปูาหมาย 
จ านวน หน่วย 

ประชาชนทั่วไป 
 

90 คน 
 

รวมทั้งสิ้น 90 คน 

 

 

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

                   วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : T 

 
 

3. ชื่องาน/โครงการ โครงการบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล/สร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับต าบล 
                        (ขยายผลการอบรมหลักสูตรการค้าออนไลน์) 

 
 
 

4. วัตถุประสงค์ :เพ่ือ 
1. เพ่ือพัฒนากลุ่มเปูาหมายให้เกิดความรู้
เก่ียวกับการท าธุรกิจและการค้าออนไลน์ และ
ทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล การใช้ Social Media 
และ Application ต่างๆ  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2.  เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ Bramd กศน. 
ยกระดับคุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์  
และประสานหาช่องทางในการจ าหน่ายสินค้า
ให้กว้างขวางย่ิงข้ึน 
 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ชื่อ-สกุล   1.นายวิชญ์   วังคีรี 
             2.นางสุภาพร  ศรีเมือง 
โทรศัพท์ 042-899-494 

 

 

5. กิจกรรมหลัก 
1. พัฒนากลุ่มเปาูหมายให้เกิดความรู้เก่ียวกับการท า
ธุรกิจและการค้าออนไลน์ และทักษะเทคโนโลยี
ดิจิทัล การใช้ Social Media และ Application 
ต่างๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.  พัฒนาผลิตภัณฑ์ Bramd กศน. ยกระดับคุณภาพ
ของสินค้าและผลิตภัณฑ์  และประสานหาช่องทางใน
การจ าหน่ายสินคา้ให้กว้างขวางย่ิงขึ้น 
3. ติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
 
 
   
 

9. พื้นที่ด าเนินการ 
กศน.ต าบล ท้ัง 6 ต าบล 

6. งบประมาณ รายจ่ายอื่น จ านวน   24,540            บาท 

งบประมาณ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
งบด าเนินงาน - 24,540 - - 

รวมทั้งสิ้น - 24,540  - - 

 

 

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

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

ข้อ 2.3  พัฒนาและส่งเสริมประชาชนเพื่อต่อยอดการผลิตและจ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์
ออนไลน์ 

1) เร่งจัดต้ังศูนย์ให้ค าปรึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ Brand กศน. เพื่อยกระดับคุณภาพ ของ
สินค้าและผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการท่ีครบวงจร (การผลิต การตลาด การส่งออก และสร้างซ่องทาง 
จ าหน่าย) รวมท้ังส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการเผยแพร่และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 

2) พัฒนาและดัดเลือกสุดยอดสินค้าและผลิตภัณฑ์ กศน. ในแต่ละจังหวัด พร้อมท้ังประสาน 
ความร่วมมือกับสถานีบริการน ้ามันในการเป็นซ่องทางการจ าหน่ายสุดยอดสินค้าและผลิตภัณฑ์ กศน. ให้
กว้างขวางยิ่งขึ้น 
      ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

3.6 พัฒนาศักยภาพคนด้านทักษะและความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) 

         1)พัฒนาความรู้และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนา 
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

                    2)ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้ประซาซนมีทักษะความเข้าใจและ ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน รวมท้ังสร้างรายได้ให้กับตนเองได้ 
       ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW :  

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

เรื่องทักษะอาชีพ และการพัฒนาเว็บเพจการค้าออนไลน์ 
5. พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย : Good 

Innovation 
5.1 เร่งจัดต้ังศูนย์ให้ค าปรึกษา และพัฒนาผลิตภัณฑ์Brand กศน. เพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ 

การบริหารจัดการการผลิต การส่งออก การตลาด และสร้างช่องทางการจ าหน่าย ตลอดจนส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการเผยแพร่และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 

5.2 พัฒนาสินค้า และผลิตภัณฑ์ กศน. พร้อมท้ังให้มีการคัดเลือกสินค้าและผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นสุดยอด 
กศน.ของแต่ละจังหวัด เพื่อส่งไปจัดจ าหน่ายยังสถานีจ าหน่ายน้ ามัน ซึ่งจะเป็นการสร้างช่องทางจ าหน่ายสินค้า
และผลิตภัณฑ์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 
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      วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : T 
Tourism and Sports ยะระดับแหล่งท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์และบริการด้าน

การท่องเท่ียว ส่งเสริมการตลาดและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเท่ียว อนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเป็นมิตรกับคนท้ังมวลเสริมสร้างการ
ท่องเท่ียวชุมชน การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ภูมิปัญญา การเกษตร และศิลปวัฒนธรรมไปสู่การสร้างมูลค่า
ด้านการท่องเท่ียวให้สามารถสร้างและกระจายรายได้แก่ประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนออกก าลังกาย เล่น
กีฬา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
 

3.  หลักการและเหตุผล  
 ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายขับเคล่ือนเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อให้เกิดการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนด้านนวัตกรรม การพัฒนาคน การให้บริการต่างๆ ของภาครัฐ รวมถึงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
การศึกษาสร้างสารสนเทศและองค์ความรู้ต่างๆ ให้เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของ 4 กระทรวงหลัก คือ 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวง
สาธารณสุข 
 ส านักงาน กศน. ในฐานะเป็นหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีส่งเสริมสนับสนุน การจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งเป็นภาพรวมของการศึกษาตลอดชีวิต จึงเป็นหน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายให้
ด าเนินงานในด้านของการสร้างเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชน เพื่อสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งของชุมชน 
ในการรองรับการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและสังคมดิจิทัล 
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูเรือ  ในฐานะสถานศึกษาเล็งเห็น
ความส าคัญในการพัฒนาประชาชนกลุ่มเปูาหมาย ให้มีความรู้และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล การใช้ Social 
Media และ Application ต่างๆ  ส าหรับชุมชนให้กับประชาชนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ Bramd กศน. ยกระดับคุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์  และประสานหาช่องทางในการจ าหน่าย
สินค้าให้กว้างขวางยิ่งขึ้น จึงได้จัดโครงการบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล/สร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับ
ต าบล (ขยายผลการอบรมหลักสูตรการค้าออนไลน์) 
 

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

2.  เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ Bramd กศน. ยกระดับคุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์  และประสานหา
ช่องทางในการจ าหน่ายสินค้าให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 
  

5.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
      ประชาชนในพื้นท่ีอ าเภอภูเรือท้ัง  6  ต าบล  จ านวน    90  คน        
 เชิงคุณภาพ 
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   ผู้เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนากลุ่มเปูาหมายให้เกิดความรู้เกี่ยวกับการท าธุรกิจและการค้า
ออนไลน์ และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล การใช้ Social Media และ Application ต่างๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ Bramd กศน. ยกระดับคุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์  รวมท้ังประสานหาช่องทางใน
การจ าหน่ายสินค้าให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 
6.วิธีการด าเนินงาน 
กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่ม 

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

(คน) 
พื้นที่

ด าเนินการ 
ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ
(บาท) 

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

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

ประชาชนใน
พื้นท่ีอ าเภอ
ภูเรือท้ัง  6  
ต าบล  
 
 

90 คน 
(จ านวน  
2 รุ่น) 

กศน.ต าบลท้ัง 6 
ต าบล 

ไตรมาสท่ี2,3 
 
 

 
 

24,540.- 

7. งบประมาณ                                                                                                                            
  ใช้งบประมาณ แผนงาน : บูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล    โครงการ พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล           
ประเภทงบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชน รหัสงบประมาณ 2000224044700027          
แหล่งของเงิน 6211500  รวมเป็นเงิน  24,540  บาท  (สองหมื่นส่ีพันห้าร้อยส่ีสิบบาทถ้วน-)  
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8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

กิจกรรมหลัก ไตรมาส 1 
ต.ค.-ธ.ค.62 

ไตรมาส 2 
ม.ค.–มี.ค.63 

ไตรมาส 3 
เม.ย.–มิ.ย.63 

ไตรมาส 4 
ก.ค.– ก.ย.63 

1. พัฒนากลุ่มเปูาหมายให้เกิดความรู้
เกี่ยวกับการท าธุรกิจและการค้าออนไลน์ 
และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล การใช้ Social 
Media และ Application ต่างๆ  ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
2.  พัฒนาผลิตภัณฑ์ Bramd กศน. 
ยกระดับคุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์  
และประสานหาช่องทางในการจ าหน่าย
สินค้าให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 
3. ติดตามประเมินผลและรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

- 
 

24,540   - - 

 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

9.1 นางแพ็ทติยา  ศรีบุรินทร์ 
 9.2 ครู กศน.ต าบล 
 
10. เครือข่าย   
 10.1  องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
 10.2  ผู้น าชุมชน/อาสาสมัคร 
 10.3  บริษัท ทีโอที จ ากัด มหาชน 
 
11. โครงการที่เกี่ยวข้อง   
 11.1  โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  
 11.2  โครงการการศึกษาต่อเนื่อง 
 12.  ผลลัพธ์ (Outcome) 
 ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้เกี่ยวกับการท าธุรกิจและการค้าออนไลน์ มีทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล  
การใช้ Social Media และ Application ต่างๆ  มีการพัฒนาและยกระดับคุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์  
มีช่องทางในการจ าหน่ายสินค้าให้กว้างขวางยิ่งขึ้น  มีรายได้เพิ่มข้ึน 
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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  มีรายได้เพิ่มข้ึน 
 

14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 1. แบบประเมินความพึงพอใจ 
 2. แบบติดตามผลผู้เข้าอบรม 
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8.ตัวชี้วัดความส าเร็จ   
     1.จ านวนประชาชนได้รับการอบรมตาม
หลักสูตร Smart ONIE เพ่ือสร้าง Smart Farmer 
2. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเปูาหมายที่ผ่านการ
อบรมตามหลักสูตร Smart ONIE เพ่ือสร้าง Smart 
Farmerมีความรู้ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิตได้ 
    3. ร้อยละของครู กศน. ที่สามารถจัดกระบวนการ
เรียนรู้ตามหลักสูตร Smart ONIE เพ่ือสร้าง Smart 
Farmerได้อย่างสอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน 
    4.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ข้ึนไป 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภเูรือ 
(จ าแนกตามโครงการรวม) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

       
 

 

 
 

 

1. หน่วยงาน         กศน.อ าเภอภูเรือ 

 

7.เป้าหมาย 
ประเภท

กลุ่มเปูาหมาย 
จ านวน หน่วย 

ประชาชนทั่วไปใน
อ าเภอภูเรือ 
 

60 คน 
 

รวมทั้งสิ้น 60 คน 

 

 

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

 
 
 

4. วัตถุประสงค์ :เพ่ือ 
       1.เพ่ือส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมที่เหมาะ
กับบริบทของพ้ืนที่และความต้องการของ
ชุมชน 

      2.เพ่ือให้ความรู้การเพ่ิมมูลค่าสินค้าทาง
การเกษตรและสร้างช่องทางการจ าหน่าย
สินค้าผ่านช่องทางต่างๆ โดยตระหนักถึง
คุณภาพของผลผลิตความปลอดภัยต่อระบบ
นิเวศน์ ชุมชน และผู้บริโภค 
 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ชื่อ-สกุล   1.นางอารยา  โกษาจันทร์ 
             2.นางกัญญา   โกษาจันทร์ 
              
โทรศัพท์ 042-899-494 

 

 

5. กิจกรรมหลัก 
1) ส่งเสริมให้ครูมีทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ด้านเกษตรกรรมที่เหมาะกับบริบทของพ้ืนที่
และความต้องการของชุมชน 
2) จัดให้ประชาชนได้รับการอบรมตามหลักสูตร 
Smart ONIE เพ่ือสร้าง Smart Farmer 
   
 

9. พื้นที่ด าเนินการ 
กศน.ค าบลทั้ง 6 ต าบล 

6. งบประมาณ รายจ่ายอื่น จ านวน     91,200            บาท 

งบประมาณ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
งบด าเนินงาน -- -- 91,200 -- 

รวมทั้งสิ้น -- -- 91,200 -- 

 

 

กศน.-กผ-02/63 
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โครงการ Smart ONIE เพือ่สร้าง Smart Farmer 
1.ชื่อโครงการ  :  โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer  

2. สอดคล้องนโยบายและจุดเนน้การด าเนินงานส านักงาน กศน.ประจ าปีงบประมาณ 2563 

    ยุทธศาสตร์ :  
ข้อที่ 1.1 พัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ เกี่ยวกับน้อมน่าและ 

เผยแพร่ศาสตร์พระราซา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทางพระราชด าริต่าง ๆ 
ข้อที่ 2.3 พัฒนาและส่งเสริมประชาชนเพื่อต่อยอดการผลิตและจ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ออนไลน์ 

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

 ข้อที่ 3.3  เร่งปรับหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพ กศน. ให้เป็นอาชีพในพื้นท่ีปกติให้พัฒนาอาชีพท่ี
เน้นการต่อยอดศักยภาพและบริบทตามบริบทของพื้นท่ี  

ข้อที่   4.1 เร่งจัดท าท าเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละต าบล เพื่อใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ในการสร้างการเรียนรู้จากองค์ความรู้ในตัวบุคคลให้เกิดการถ่ายทอดภูมิปัญญา สร้างคุณค่าทางวัฒนธรรม
อย่างยั่งยืน 

          ข้อที่   4.2 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การจัดการเรียนรู้ชุมชน 
วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : 

 T- Tourism and Sports ยกระดับแหล่งท่องเท่ียว  โดยเสริมสร้างการท่องเท่ียวชุมชน การ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ภูมิปัญญา การเกษตร และศิลปวัฒนธรรมไปสู่การสร้างมูลค่าด้านการท่องเท่ียว เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต  

A -Aqriculture ส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน และความทันสมัย โดยการน าเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาใช้ในการยกระดับคุณภาพและผลผลิตทาการเกษตร  

L-Loei for All  ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างงาน สร้างอาชีพ 
สร้างรายได้  
3. หลักการเหตุผล 
 ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกร โดยช้ีน าเกษตรกรไทยต้องเป็น “Smart Farmer” คือ 
ต้องน าความรู้ หลักวิชาการ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เข้ามาช่วยในการท าเกษตรโดยต้องท าให้น้อยลง ได้
ผลผลิตมากขึ้น ใช้พื้นท่ีให้น้อยลง ใช้น้ าให้น้อยลง ผลผลิตเพิ่มข้ึน  รวมไปถึงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อต่อยอด
การผลิตและจ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรออนไลน์ 
 ส านักงาน กศน. จึงได้จัดท าโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer เพื่อส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมท่ีเหมาะกับบริบทของพื้นท่ี
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และความต้องการของชุมชนรวมท้ังการเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรและสร้างช่องทางการจ าหน่ายสินค้า
ผ่านช่องทางต่างๆ โดยตระหนักถึงคุณภาพของผลผลิตความปลอดภัยต่อระบบนิเวศน์ ชุมชน และผู้บริโภค 
  ท้ังนี้ศูนย์การศึกษาศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูเรือ เป็นสถานศึกษาในสังกัด 
ส างาน กศน.จึงได้ตอบสนองต่อนโยบายดังกล่าว ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ตาม
โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer จึงได้ด าเนินการโครงการนี้ขึ้น  
4. วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ด้าน
เกษตรกรรมท่ีเหมาะกับบริบทของพื้นท่ีและความต้องการของชุมชน 

2.เพื่อให้ความรู้การเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรและสร้างช่องทางการจ าหน่ายสินค้าผ่านช่องทาง
ต่างๆ โดยตระหนักถึงคุณภาพของผลผลิตความปลอดภัยต่อระบบนิเวศน์ ชุมชน และผู้บริโภค 
 

5. กลุ่มเป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  -ประชาชนในพื้นท่ีอ าเภอภูเรือ  จ านวน   60  คน  

เชิงคุณภาพ 
   ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้าน
เกษตรกรรมท่ีเหมาะกับบริบทของพื้นท่ีและความต้องการของชุมชนรวมท้ังการเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร
และสร้างช่องทางการจ าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางต่างๆ  โดยตระหนักถึงคุณภาพของผลผลิตความปลอดภัยต่อ
ระบบนิเวศน์ ชุมชน และผู้บริโภค 
 

6.วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเปูาหมาย 
เปูาหมาย 

 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 
ระยะเวลา 

งบ 
ประมาณ 

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

1.เพ่ือส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมในการ
จัดกระบวนการเรียนรู้
ด้านเกษตรกรรมที่
เหมาะกับบริบทของ
พ้ืนที่และความ
ต้องการของชุมชน2.
เพ่ือให้ความรู้การเพ่ิม
มูลค่าสินค้าทาง
การเกษตรและสร้าง
ช่องทางการจ าหน่าย
สินค้าผ่านช่องทาง
ต่างๆ โดยตระหนักถึง

ประชาชน
ทั่วไปในเขต
พ้ืนที่อ าเภอ 

ภูเรือ 
 
 
 
 
 

60 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ าเภอ 
ภูเรือ 

เม.ย.-มิ.ย. 
2563 

91,200บาท 
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Smart Farmer คุณภาพของผลผลิต
ความปลอดภัย 
ต่อระบบนิเวศน์ 
ชุมชน และผู้บริโภค 

7.วงเงินงบประมาณท้ังโครงการ 
 ใช้งบประมาณแผนงาน : บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร โครงการ Smart ONIE 
เพื่อสร้าง Smart Farmer งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer   รหัส 
งบประมาณ  2000217053700001  จ านวนเงินท้ังส้ิน  91,200  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 

ด าเนินการตาม
โครงการ 
จัดใหป้ระชาชนได้รับ
การอบรมตาม
หลักสูตร Smart 
ONIE เพื่อสร้าง 
Smart Farmer 

- 
 

 91,200  

 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 - กศน.อ าเภอภูเรือ 
  
10. เครือข่าย/หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 1. ผู้น าชุมชน  
 2.ส านักงานเกษตรอ าเภอภูเรือ 
 3.ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอภูเรือ 
 
11. โครงการ/กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 1.โครงการพัฒนาสังคมและชุมชน 
 2.โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ 
ตามศาสตร์พระราชา  
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12.  ผลลัพธ์  
 กลุ่มเปูาหมาย ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมท่ี
เหมาะกับบริบทของพื้นท่ีและความต้องการของชุมชนรวมท้ังการเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรและสร้างช่อง
ทางการจ าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางต่างๆ โดยตระหนักถึงคุณภาพของผลผลิตความปลอดภัยต่อระบบนิเวศน์ 
ชุมชน และผู้บริโภค 
13. ดัชนีช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
     ตัวชีว้ัดผลผลิต  
  ร้อยละ 80 ผู้เข้าร่วมโครงการมีผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
          ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ ในระดับดี ขึ้นไป 
     ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
         ร้อยละ 80 ของประชาชนกลุ่มเปูาหมายท่ีผ่านการอบรมตามหลักสูตร Smart ONIE เพื่อสร้าง  
Smart Farmer  น าความรู้ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้   
 
14. การประเมินผลโครงการ 
 -แบบประเมินความพึงพอใจโดยใช้แบบมาตรวัดประมาณค่า 
 -แบบติดตามผู้จบหลักสูตร 
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งาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ  กศน.อ าเภอภูเรือ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

ท่ี ชื่องาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวชี้วัด 

1 การจัดการ
ศึกษาส าหรบั
ผู้ไม่รู้หนังสือ 

จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมอัตราการรู้
หนังสือให้คนไทยสามารถอ่าน
ออกเขียนได้ มุ่งพัฒนาผู้เรียน
ให้มีความสามารถในการฟัง 
พูด อ่าน และเขียน รวมทั้ง
การคิดค าควณเบื้องต้น  โดย
บูรณาการกับสภาพความ
ต้องการ และปัญหาของสังคม
ที่สอดคล้องกับวิถีการด าเนิน
ชีวิตของผู้เรียนโดยใช้หลักสูตร
การรู้หนังสือไทย พุทธศักราช 
2557  ของส านักงาน กศน. 
และสื่อที่เหมาะสมกับสภาพ
และพ้ืนที่ของกลุ่มเปูาหมาย   

จัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการรู้
หนังสือไทย พุทธศักราช2557    
 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการฟัง 
พูด อ่าน และเขียน รวมทั้งการคิดค าควณ
เบื้องต้น    โดยบูรณาการกับสภาพความ
ต้องการ และปัญหาของสังคม ท่ีสอดคล้องกับ
วิถีการด าเนินชีวิตของผู้เรียน 
1)ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้กลุ่มเปูาหมายผู้
ไม่รู้หนังสือไทย ผู้ลืมหนังสือไทย หรือผู้สนใจ
ทั่วไป เข้าเรียนรู้ตามหลักสูตรการรู้หนังสือ
ไทย 
2.)แนะแนวสร้างความเข้าใจกับผู้เรียน
เก่ียวกับสาระส าคัญ เช่น 
-การจัดกระบวนการเรียนรู้              
–การวัดและการ                 
- ประเมินผล  
- การจบหลักสูตร  
3) ด าเนินการรับสมัครผู้เรียนตามหลักสูตรฯ 
4)ด าเนินการขออนุญาตจัดต้ังกลุ่มส่งเสริมการ
รู้หนังสือไทย 
5)ด าเนินการก าหนดสภาพและด าเนินการ
จัดท าแผนการเรียนรู้ รวมทั้งจัดท าแผนบูรณา
การร่วมกับการจัดกิจกรรมของโรงเรียน
ผู้สูงอายุ ในเขตพ้ืนที่อ าเภอภูเรือ   
6) บันทึกการจัดการเรียนรู้ตามแผนการเรียนรู้
แต่ละครั้งเพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนา 
แผนการเรียนรู้ในครั้งต่อไป 
7) การวัดและประเมินผล เพ่ือตรวจสอบ
ความก้าวหน้าและผลสัมฤทธ์ิ เน้นการพัฒนา
ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ  
8) รายงานข้อมูลผู้เรียนให้สถานศึกษาแบละ
หน่วงงานต้นสังกัดทราบ 
- ข้อมูลผู้จบหลัก 

1)จัดการจัดการศึกษา
ส าหรับผู้ไมรู่้หนังสือ  ให้
ผู้เรียนมีความรู้ 
ความสามารถ และทักษะ
การฟัง พูด อ่านเขียน
ภาษาไทย และการค านวณ
เบื้องต้นในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับชีวิตประจ าวัน  และใช้
เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร
กับผู้อื่น ตลอดจนแสวงหา
ความรู้เพ่ือการพัฒนา
คุณภาพชีวิต   
2) การติดตามประเมินผล
เป็นการตรวจสอบ
ผลสัมฤทธ์ิ เน้นการพัฒนา
ความก้าวหน้าของผู้เรียนได้
เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 
ดังน้ี 
- ประเมินก่อนเรียน เพ่ือให้
ทราบความรู้พ้ืนฐานของ
ผู้เรียน ว่าสามารถ ฟัง พูด 
ได้ หรือพูด ฟัง อ่านเขียน 
ในทักษะภาษาไทยไม่ได้  
โดยการพูดคุยซักถาม ให้
ทดลองอ่าน เขียนค าง่ายๆที่
เก่ียวข้องในชีวิตประจ าวัน
หรือท าแบบประเมินก่อน
เรียนง่ายๆเพ่ือน าข้อมูลมา
ใช้วางแผนในการจัดการ
เรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
- ประเมินผลระหว่างเรียน 
สามารถพิจารณา
ความสามารถในการเรียนรู้
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- การจัดท าหลักฐานทางการศึกษา 
 

ในแต่ละสภาพ ซึ่งสามารถ
ประเมินไดโดยวิธีการต่างๆ
เช่น การสังเกต การตอบ
ค าถาม การพูดคุย การตรวจ
ผลงาน การท าแบบฝึกหัด
ต่างๆโดยให้มีทักษะในการ
เรียนรู้ภาษาไทย และการคิด
ค านวณเบื้องต้น 
-ประเมินหลังเรียน 
ตรวจสอบจากเอกสาร 
หลักฐาน เช่น สื่อการเรียนรู้
ของผู้เรียนของผู้เรียน ของ
ผู้เรียน แบบบันทึกต่างๆ 
เพ่ือพิจารณาว่าผ่านการ
เรียนรู้ไปแล้วไม่ต่ ากว่า 800 
ค า 
 3) การสรุป รายงานผลการ
ด าเนินงาน 
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ท่ี ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวชี้วัด 
2 โครงการจัด

การศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พ.ศ.2551 
(ปรับปรุง    พ.ศ.
2559) 
 

1) เพ่ือจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
และยกระดับการศึกษาให้กับ
ประชากรวัยแรงงาน อายุ 15 – 
59 ปี ที่ไม่จบการศึกษาภาค
บังคับและไม่อยู่ในระบบ
โรงเรียน 
2) เพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้ 
ให้รู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยี
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
3) ส่งเสริมและพัฒนา กศน.
ต าบล ให้เป็น กศน.ต าบล 5 ดี 
พรีเมี่ยม 
 

1) การจัดการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2551  
2) พัฒนากศน.ต าบล ให้เป็น กศน.
ต าบล 5 ดี พรีเมี่ยม 
3) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่เป็น
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัย 
4) การติดตามประเมินผล 
5) การสรุป รายงานผลการ
ด าเนินงาน 
 

1. จ านวนผู้เรียนเป็นไปตาม
เปูาหมายที่ก าหนดไว้ 
2. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้า
รับการศึกษา 
3. ร้อยละของผู้เรียนที่จบ
หลักสูตร 
4. ความเหมาะสมของ
สถานที่/สื่อ/สิ่งอ านวยความ
สะดวก 
5. ร้อยละของผู้เรียนที่
สามารถน าความรู้ไปใช้ใน
การศึกษาต่อหรือพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
6. ความพึงพอใจที่อยู่ใน
ระดับ ดี ข้ึนไป 
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ท่ี ชื่องาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวชี้วัด 

3 โครงการการจัด
การศึกษาเพ่ือ
พัฒนาทักษะ
ชีวิต 
 

1 เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตพ้ืนฐานของ
บุคคลเพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุขโดยเน้น
ทักษะชีวิตพ้ืนฐานที่จ าเป็น 4 ด้าน 
2 เพ่ือจัดการศึกษาในรูปแบบการ
จัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย โดยมุ่งที่จะ
เสริม สร้างความสามารถให้กับบุคล
เพ่ือมีทักษะชีวิตในการแก้ปัญหา
เฉพาะด้านให้เหมาะสมกับพ้ืนที่และ
แต่ละสถานการณ์ 
 

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

 

1. จ านวนผู้เรียนเป็นไปตาม
เปูาหมายที่ก าหนดไว้ 
2.ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ารับ
การศึกษา 
3.ร้อยละของผู้เรียนที่จบ
หลักสูตร 
4.ความเหมาะสมของ
สถานที่/สื่อ/สิ่งอ านวยความ
สะดวก 
5.ร้อยละของผู้เรียนที่
สามารถน าความรู้ไปใช้หรือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
6.ความพึงพอใจที่อยู่ใน
ระดับ ดี ข้ึนไป 
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ท่ี ชื่องาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวชี้วัด 

4 การจัดการ
ศึกษาเพ่ือพัฒนา
สังคมและชุมชน 
.”โครงการ
ประวัติศาสตร์
ชาติไทย และ
บุญคุณของ
พระมหากษัตริย์
ไทย” 

1) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนผู้เข้ารับ
การอบรมมีความรูค้วามเข้าใจที่
ถูกต้องเก่ียวกับประวัติศาสตร์ชาติ
ไทย 
2) เพ่ือให้ประชาชนผู้เข้ารับการ
อบรม  มีความภาคภูมิใจในชาติ มี
ความรักชาติ เทิดทูนสถาบันชาติ 

ศาสนาและพระมหากษัตริย์  

1.ประชุมบุคลากรรับทราบ
นโยบาย 
2.ประสานบุคลากรรับผิดชอบ 
จัดท าโครงการ / เสนอ/ อนุมัติ 
3. ด าเนินการตามโครงการ
ประวัติศาสตร์ชาติไทย และ
บุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 
4.วัดผลประเมินผลของโครงการ 

 

1. ผลผลิต    
- ประชาชนที่เข้ารับการ
อบรม ร้อยละ 80  ความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เก่ียวกับประวัติศาสตร์ชาติ
ไทยและ มีความภาคภูมิใจ
ในชาติ มีความรักชาติ 
เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา

และพระมหากษัตริย์   
2. ผลลัพธ์  
1. จ านวนผู้เรียนเป็นไปตาม
เปูาหมายที่ก าหนดไว้ 
2. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้า
รับการอบรม 
3. ร้อยละของผู้เรียนที่จบ
หลักสูตร 
4. ความเหมาะสมของ
สถานที่/สื่อ/สิ่งอ านวยความ
สะดวก 
5. ร้อยละของผู้เรียนที่
สามารถน าความรู้ไปใช้หรือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
.6. ความพึงพอใจที่อยู่ใน
ระดับ ดี ข้ึนไป 
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ท่ี ชื่องาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวชี้วัด 

5 โครงการการ
จัดการศึกษา
การเรียนรู้
ตามหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

1. เพื่อใหป้ระชาชน ได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. เพื่อใหป้ระชาชน ได้เข้าใจ
แนวทางการศึกษาความรู้ จาก
แหล่งเรียนรู้ ปราชญ์ชาวบ้าน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ได้
น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
สังคม ต่อไป 

1. ให้ความรู้เรื่อง

พระราชด าริว่าด้วย

เศรษฐกิจพอเพียง 

2. ให้ความรู้ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  3 ห่วง 2 

เงื่อนไขการน้อมน าหลัก

เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น

แนวทางในการด ารงชีวิต 

3. ศึกษาแหล่งเรียนรู้
เกษตรกรต้นแบบตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละ 80 ของผู้เข้า

อบรม มีความรู้  ความ

เข้าใจ การด าเนินชีวิต

ตามแนวปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง มา

ประยุกต์ใช้กับ

ชีวิตประจ าวันสามารถ 

ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ 

ให้กับครัวเรือนได้  
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ท่ี ชื่องาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวชี้วัด 

6 การศึกษาตาม
อัธยาศัย 

1) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาแหล่ง
การเรียนรู้ในระดับต าบล เพื่อ
การถ่ายทอดองค์ความรู้ และจัด
กิจกรรมเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้
ในชุมชนได้อย่างท่ัวถึง 
2) ก าหนดให้การอ่านเป็นวาระ
จังหวัด 
3) จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านเพิ่ม 
ขยายกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
เชิ งรุ กในชุมชน และพัฒนา
ความสามารถในการอ่านและ
ศั ก ย ภ า พ ก า ร เ รี ย น รู้ ข อ ง
ประชาชนทุกกลุ่มเปูาหมาย 
4)  ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ มี ก า ร ส ร้ า ง
บรรยากาศ และส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อ
ต่ อ ก า ร อ่ า น ใ ห้ เ กิ ด ขึ้ น ใ น
สังคมไทยโดยสนับสนุ นการ
พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น
อย่างกว้างขวางและท่ัวถึง เช่น 
พัฒนาห้องสมุดประชาชนทุก
แห่งให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอด
ชีวิตของชุมชน การใช้ระบบ
เช่ือมโยงแหล่งเรียนรู้และการ
พัฒนาระบบหนังสือผ่าน QR 
Code ส่ ง เสริ มและสนับสนุน
อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน การ
สร้างเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน 
จัดหน่วยบริการเคล่ือนท่ีพร้อม
อุปกรณ์เพื่อส่งเสริมการอ่านและ
การเรียนรู้ ท่ีหลากหลายออก
ให้บริการประชาชนในพื้นท่ีต่างๆ 

1) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ กศน.
ต าบล และร่วมกับภาคี
เครือข่ายเพื่อเสริมสร้าง
วัฒนธรรมส่งเสริมการอ่าน 
2) กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
  - จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านในห้องสมุดและพัฒนา
ห้องสมุดประชาชน 
- จัดมุดเด็กปฐมวัยใน
ห้องสมุด 
- จัดกิจกรรมครอบครัวรัก
การอ่าน 
- ห้องสมุดชาวตลาด 
  - รถโมบายเคล่ือนท่ี 
  - ใช้ระบบเช่ือมโยงแหล่ง
เรียนรู้และจัดท าส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ 
  - บ้านหนังสือชุมชน 
  - อาสาสมัครส่งเสริมการ
อ่าน 
 

1. จ านวนผู้รับบริการ
เป็นไปตามเปูาหมายท่ี
ก าหนดไว้ 
2. ความเหมาะสมของ
สถานท่ี/ส่ือ/ส่ิงอ านวย
ความสะดวก 
3.ร้อยละของผู้รับบริการ
ท่ีสามารถน าความรู้ไปใช้
หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
4.ความพึงพอใจท่ีอยู่ใน
ระดับ ดีขึ้นไป 
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อย่างท่ัวถึง สม่ าเสมอ รวมท้ัง
เสริมสร้างความพร้อมในด้านส่ือ
อุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการอ่าน 
และการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
การอ่านอย่างหลากหลาย 
5) ส่ ง เสริ มสนั บสนุ นให้ ภาคี
เครือข่ายร่วมจัดสนับสนุนการ
อ่ าน เ ช่น ในโรงงาน สถาน
ประกอบการ โรงพยาบาล ฯลฯ 
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ท่ี ชื่องาน/

โครงการ 
วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวชี้วัด 

7 งานพัฒนา
บุคลากร 

1) พัฒนาบุคลากรทุกระดับทุก
ประเภทให้มีสมรรถนะสูงข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง ทั้งก่อนและระหว่างการด ารง
ต าแหน่งเพ่ือให้มีเจตคติที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานและ
บริหารจัดการการด าเนินงานของ
หน่วยงานและสถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพรวมทั้งส่งเสริมให้
บุคลากรในสังกัดพัฒนาตนเองเพ่ือ
เลื่อนต าแหน่งหรือเลื่อนวิทยฐานะโดย
เน้นการประเมินวิทยฐานะเชิง
ประจักษ์ 
2) พัฒนาหัวหน้า กศน.ต าบลให้มี
สมรรถนะสูงข้ึนในการบริหารจัดการ 
กศน.ต าบล และการปฏิบัติงานตาม
บทบาทภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยเน้นการเป็นนักจัดการความรู้และ
ผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้
เ พ่ื อให้ ผู้ เรี ยนเกิ ดการเรี ยนรู้ ที่ มี
ประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 
3) พัฒนาครูกศน. และผู้ที่เกี่ยวข้องให้
สามารถจัดรูปแบบการเรียนรู้ได้อย่าง
มีคุณภาพโดยส่งเสริมให้มีความรู้
ความสามารถในการจัดท าแผนการ
สอน การจัดกระบวนการเรียนรู้ การ
วัดและประเมินผล และการวิจั ย
เบื้องต้น 
4)  ส่ ง เสริมและพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการ กศน.ต าบล เพ่ือการ
มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น การ บริ ห า ร กา ร
ด าเนินงานตามบทบาทภารกิจของ 
กศน.ต าบล อย่างมีประสิทธิภาพ 
5)  พั ฒนาศั กยภาพบุ คลากร  ที่
รับผิดชอบการบริการการศึกษาและ
การเรียนรู้ ให้มีความรู้ ความสามารถ

1) พัฒนาบุคลากรด้านการ
จัดการเรียนการสอน 
2) พัฒนาบุคลากรด้าน การเงิน 
บัญชี และพัสดุ 
3)พัฒนาบุคลากรด้านการนิเทศ 
4) พัฒนาบุคลากรด้านการ
จัดท าแผนงาน/โครงการ 

 

1.จ านวนบุคลากรของ
หน่วยงานและสถานศึกษา
ได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิม
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
2.ความเหมาะสมของ
หลักสูตรการพัฒนา 
3. ร้อยละของบุคลากรที่
สามารถน าความรู้ไปใช้หรือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
4.ความพึงพอใจที่อยู่ใน
ระดับ ดี ข้ึนไป 
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และมีความเป็นมื ออาชีพในการ
จัดบริการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตของประชาชน 
6) เสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่าง
บุคลากร รวมทั้งภาคีเครือข่ายทั้งใน
และต่างประเทศในทุกระดับเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างานร่วมกัน 
โดยจัดให้มีกิจกรรมการพัฒนา
สมรรถนะ และเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร และ
ภาคีเครือข่ายในรูปแบบที่หลากหลาย
อย่างต่อเน่ือง 
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ท่ี 
ชื่องาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวชี้วัด 

8 งานประกนั
คุณภาพ
ภายใน
สถานศึกษา 

พัฒนาระบบประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาให้ได้

มาตรฐาน เพื่อพร้อมรับการ

ประเมินคุณภาพภายนอก โดย

พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความ

เข้าใจ ตระหนักถึงความส าคัญ

ของระบบการประกันคุณภาพ 

และสามารถด าเนินการประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษา

ได้อย่างต่อเนื่องโดยใช้การ

ประเมินภายในด้วยตนเอง และ

จัดให้มีระบบสถานศึกษาพี่เล้ียง

เข้าไปสนับสนุนอย่างใกล้ชิด 

ส าหรับสถานศึกษาท่ียังไม่ได้เข้า

รับการประเมินคุณภาพภายนอก 

ให้พัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษาให้ได้คุณภาพตาม

มาตรฐานท่ีก าหนด 

1) พัฒนาระบบประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษา
ให้ได้มาตรฐาน  
2) อบรมพัฒนางานระบบ
ประกันคุณภาพสถานศึกษา
กับบุคลากร 
3) พัฒนาบุคลากร 
 

1.ร้อยละของสถานศึกษาใน
สังกัดท่ีมีระบบประกัน
คุณภาพภายในและมีการ
จัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง 
2.ความพึงพอใจท่ีอยู่ใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 
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ท่ี ชื่องาน/

โครงการ 
วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวชี้วัด 

9 งานนิเทศ 
ก ากับ ติดตาม 

1) สร้างกลไกการก ากับ นิเทศ 
ติดตาม ประเมิน และรายงานผล
การด าเนินงานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ให้เช่ือมโยงกับหน่วยงาน 
สถานศึกษา และภาคีเครือข่าย
ท้ังระบบ  
2) ให้หน่วยงานและสถานศึกษา
ท่ี เกี่ ยวข้ องทุกระดับ พัฒนา
ระบบกลไกการก ากับ ติดตาม
และรายงานผลการน านโยบายสู่
การปฏิบัติ ให้สามารถตอบสนอง
การด าเนินงานตามนโยบายในแต่
ละเรื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3) ส่ ง เสริมการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร และ
ส่ืออื่นๆ ท่ีเหมาะสม เพื่อการ
ก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
แ ล ะ ร า ย ง า น ผ ล อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 
4) พั ฒนากล ไ กการ ติ ดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ป ร ะ จ า ปี ข อ ง ห น่ ว ย ง า น 
สถานศึกษา เพื่อการรายงานผล
ตามตัวช้ีวัดในค ารับรองการ
ปฏิบั ติ ราชการประจ าปี ของ
ส านักงาน กศน.ให้ด าเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม
เกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาท่ี
ก าหนด 

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

1.ร้อยละของหน่วยงาน
และสถานศึกษา กศน. ท่ี
สามารถด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมตาม
บทบาทภารกิจท่ี
รบัผิดชอบได้ส าเร็จตาม
เปูาหมายท่ีก าหนดไว้
อย่างโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ โดยใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า/ตามแผนท่ีก าหนด
ไว้ 
2.ความพึงพอใจท่ีอยู่ใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 
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5) ให้มีการเช่ือมโยงระบบการ
นิเทศในทุกระดับ ท้ังหน่วยงาน
ภายในและภายนอกองค์กร 
ต้ังแต่ จังหวัด อ าเภอ และต าบล 
เพื่อความเป็นเอกภาพในการใช้
ข้ อมู ล  และการพั ฒนางาน
กา ร ศึ ก ษ าน อ ก ร ะ บ บ แ ละ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
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ท่ี ชื่องาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวชี้วัด 

10 การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ 

1) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการงบประมาณ โดยพัฒนาระบบ
การก ากับ ควบคุม และเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นตาม
เปูาหมายที่ก าหนดไว้ 
2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความ
ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมั ย และ
เชื่อมโยงกันทั่วประเทศอย่างเป็น
ร ะ บ บ เ พ่ื อ ใ ห้ ห น่ ว ย ง า น แ ล ะ
สถานศึกษาในสังกัดสามารถน าไปใช้
เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหาร การ
วางแผน การปฏิบัติงาน การติดตาม
ประ เมิ นผล  และการน าผลมา
พัฒนาการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง 
ตามวงจรคุณภาพเดมมิ่ ง  (PDCA) 
รวมทั้งจัดบริการการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลรวมของ
นักศึกษา กศน.ให้มีความครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันสมัย และเชื่อมโยงกันทั่ว
ประเทศ สามารถสืบค้นและสอบทาน
ได้ทันความต้องการเพ่ือประโยชน์ใน
การจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนและการ
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

1)พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการงบประมาณ 
2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือ
การบริหารจัดการ 
3) ประสานขอใช้สถานที่
โรงเรียนยุบรวมขอใช้พ้ืนที่เพ่ือ
ต้ังศูนย์การเรียนรู้ส าหรับทุกช่วง
วัย กศน. 

 

1.จ านวนระบบฐานข้อมูล

ด้ า น ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง

ประชาชนจังหวัดเลยที่ได้รับ

การพัฒนาให้ทันสมัยและ

เป็นปัจจุบัน 

2.ฐานข้อมูลด้านการบริหาร
ของส านักงาน กศน.จังหวัด
เลยท่ีได้รับการพัฒนาให้
ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 
3.ความพึงพอใจที่อยู่ใน
ระดับ ดี ข้ึนไป 
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ท่ี ชื่องาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวชี้วัด 

11 โครงการศูนย์ฝึก
อาชีพชุมชน 

 

1. เพ่ือจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือ
การมีงานท า ให้กับประชาชน
วัยแรงงาน ในพ้ืนที่ 6 ต าบล 
ของอ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 
2. เพ่ือให้ประชาชน ผู้ที่ผ่าน
การอบรม มีความรู้ ความ 
สามารถ และทักษะในการ
ประกอบอาชีพตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
3. เพ่ือให้ของประชาชนผู้ผ่าน
การอบรม น าความรู้ไปใช้ใน
การลดรายจ่ายหรือเพ่ิมรายได้ 
หรือประกอบอาชีพหรือพัฒนา 
ต่อยอดอาชีพ หรือการเพ่ิม
มูลค่าของสินค้าหรือบริการ 
4. เพ่ือให้มีตัวอย่างที่ดี หรือ
ต้นแบบในการน าความรู้ไปใช้ 

จัดอบรมให้ประชาชน ท้ัง 6 
ต าบล ในเขตพ้ืนที่อ าเภอ 
ภูเรือ 
1. ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  1 
อ าเภอ 1 อาชีพ  
2. ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่ม
สนใจ ไม่เกิน 30 ชั่วโมง 
ดังน้ี 
3. ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ชั้น
เรียนวิชาชีพ 31 ชั่วโมง ข้ึน
ไป  
- 
  

1.ตัวชี้วัดผลผลิต(Output)     
 1.1 จัดอบรมให้ระชาชน ครบทั้ง 6 
ต าบล ในเขตอ าเภอภูเรือ  
 1.2 ประชาชนเข้ารับการฝึกอบรม  
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 1 อ าเภอ 1อาชีพ 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเปูาหมาย               
1.3 ประชาชนเข้ารับการอบรม ศูนย์
ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มสนใจ ไม่เกิน30 
ช.ม. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
เปูาหมาย 
 1.4 ประชาชนเข้ารับการอบรม ศูนย์
ฝึกอาชีพชุมชน ชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ช.
ม. ข้ึนไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
เปูาหมาย 
2. ตัวชี้วัดผลลัพธ์(Outcome)      2   
2  2.1 จ านวนประชาชนผู้เข้าอบรม
เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 
 2.2 ประชาชนผู้ผ่านการอบรม มี
ความรู้ ความสามารถ ตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 2.3 ประชาชนผู้ผ่านการอบรม น า
ความรู้ไปใช้ในการลดรายจ่าย หรือ
เพ่ิมรายได้ หรือประกอบอาชีพ หรือ
พัฒนาต่อยอดอาชีพ หรือการเพ่ิม
มูลค่าของสินค้า หรือบริการ 
 2.4 มีตัวอย่างที่ดี หรือต้นแบบในการ
น าความรู้ไปใช้ 
 2.5 ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับดีข้ึน
ไป 
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ท่ี ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวชี้วัด 
12 โครงการ

ภาษาต่างประเทศ
เพื่อการสื่อสาน
ด้านอาชีพ 

    1. เพื่อฝึกอบรมภาษ า
ต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้าน
อาชีพ ให้กับประชาชนในพื้นท่ี  
    2. เพื่อให้ประชาชน
กลุ่มเปูาหมายท่ีผ่านการอบรม
ตามโครงการภาษา ต่างประเทศ
เพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ 
สามารถน าความรู้ท่ีได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบ
อาชีพ และด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 

จัดโครงการกิจ กรรมด าเนิน 
การจัดฝึกอบรมภาษา 
ต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร
ด้านอาชีพการให้กับประชาชน
ในพื้นท่ีร่วมกับภาคีเครือ ข่าย
ท้ังหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน 

1.จ านวนประชาชนได้รับ
การอบรมตาม หลักสูตร
ภาษาต่าง ประเทศเพื่อ
การสื่อสารด้านอาชีพ 
(ระยะสั้น)ส าหรับ
ประชาชนในศูนย์อาเซียน 
ศึกษา กศน.  
2.ร้อยละของประชาชน
กลุ่มเปูาหมายท่ีผ่านการ 
อบรมตามหลักสูตร
ภาษาต่างประเทศเพื่อการ
สื่อสาร ด้านอาชีพ (ระยะ
สั้น) มีความรู้ในการ
สื่อสาร ภาษา อังกฤษ 
และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการ ด าเนิน
ชีวิตได้ 
 3.ร้อยละของครู กศน. ท่ี
สามารถจัดกระบวน การ
เรียนรู้ภาษาต่าง ประเทศ
เพื่อการสื่อสารได้อย่าง 
สอดคล้องกับบริบทของ
ผู้เรียน 
4.ความพึงพอใจท่ีอยู่ใน
ระดับ ดี ข้ึนไป 

13 โครงการพัฒนา
ทักษะครู กศน.
ต้นแบบการสอน
ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร 

1. เพื่อพัฒนาความรู้และ

ทักษะของการใช้

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร

และเพื่อการสอน  โดยเน้น

ในเรื่องภาษาอังกฤษเพื่อ

การส่ือสารด้านอาชีพ  

ภาษาอังกฤษเพื่อสุขภาวะ  

และภาษาอังกฤษเพื่อการมี 

พัฒนาความรู้ความสามารถ  
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
ของครูและบุคลากร 

1.ร้อยละของครู กศน. ท่ี

สามารถจัดกระบวนการ

เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อ

การส่ือสารได้อย่าง

สอดคล้องกับบริบทของ

ผู้เรียน 
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ท่ี ชื่องาน/

โครงการ 
วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวชี้วัด 

  ภาวะผู้น ารวมไปถึงหลักไวยากรณ์
ท่ีส าคัญในการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ 
2. เพื่อพัฒนาทักษะการจัด
กระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  
โดยการประยุกต์การใช้ส่ือโซเชียว
มีเดียและส่ือเทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  เพื่อ
ตอบสนองความต้องของผู้เรียน
กลุ่มเปูาหมายท่ีมีความหลากหลาย                                                                                                                 
3.  เพื่อส่งเสริมความครูผู้เข้าอบรม  
ให้สามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีได้ไปขยายผลให้กับ
ผู้เรียนกลุ่มเปูาหมายต่างๆ  รวมถึง
เพื่อนครูด้วยกัน 

 2.ความพึงพอใจท่ีอยู่ใน

ระดับ ดี ขึ้นไป 

14 โครงการความ
ร่วมมือการ
ผลิตผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ 
ระหว่าง
กระทรวงศึกษ
าธิการและ
กระทรวง
สาธารณสุข 

1. เพื่อให้กลุ่มเปูาหมาย มีความรู้  

ความเข้าใจ และทักษะในการ

ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ   

2.  เพื่อสามารถน าความรู้ไปใช้ 

และประกอบอาชีพเกี่ยวกับการ

ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 

 

1.จัดกระบวน การ
ด าเนินงานร่วมกนัระหว่าง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
2.ประชาสัมพันธ์โครงการ 
3.คัดเลือกกลุ่มเปูาหมาย
ตามคุณสมบัติท่ีก าหนด 
4.ด าเนินการผลิตและ
ฝึกอบรมภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ 
5.ประเมินผลการฝึกอบรม 

1.จ านวนผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ 
2.ความเหมาะสมของ
หลักสูตรการพัฒนา 
3.ร้อยละผู้จบท่ี
สามารถน าความรู้ไปใช้
หรือพัฒนาคุณภาพ 
4.ความพึงพอใจท่ีอยู่
ในระดับดี  ขึ้นไป 
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ท่ี ชื่องาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวชี้วัด 

15 โครงการการ
จัดและ
ส่งเสริมการ
จัดการศึกษา
ตลอดชีวิต 
เพื่อคง
พฒันาการ
ทางกาย จิต
และสมองของ
ผู้สูงอายุ 
 

1)  เพื่อจัดกิจกรรมให้กับ
ผู้สูงอายุเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ 
(AgeingSociety)  
2)  เพื่อจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตส าหรับผู้สูงอายุ
ภายใต้แนวคิด “Active 
Aging”การศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต และพัฒนาทักษะ
ชีวิต ให้สามารถดูแลตนเองท้ัง
สุขภาพกายและสุขภาพจิต และ
รู้จักใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 
3)  เพื่อสร้างความตระหนักถึง
คุณค่าและศักด์ิศรีของผู้สูงอายุ 
เปิดโอกาสให้มีการเผยแพร่ภูมิ
ปัญญาของผู้สูงอายุ และให้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมด้านต่างๆ ใน
ชุมชน เช่น ด้านอาชีพ กีฬา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

ฝึกอบรมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตส าหรับผู้สูงอายุ จัด
กระบวนการให้ผู้สูงอายุใน
ครอบครัวและชุมชนเพื่อคง
พัฒนาการทางกาย จิต และ
สมองของผู้สูงอายุ 
 

1.ร้อยละ ๘๐  ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สามารถน าความรู้ไปใช้
หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และพัฒนาทักษะชีวิต 
ให้สามารถดูแลตนเองท้ัง
สุขภาพกายและ
สุขภาพจิต และรู้จักใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยี
ได้ 
2.ผู้สูงอายุสามารถน า
ความรู้ไปใช้หรือพัฒนา
คุณภาพชีวิต และพัฒนา
ทักษะชีวิต สามารถดูแล
ตนเองท้ังสุขภาพกาย
และสุขภาพจิต และรู้จัก
ใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยี ดูแลตนเอง มี
สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตท่ีดี 
3.ความพึงพอใจท่ีอยู่ใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 
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ท่ี ชื่องาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวชี้วัด 

16 โครงการ
บูรณาการ
พัฒนา
เศรษฐกิจ
ดิจิทัล/สร้าง
เครือข่าย
ดิจิทัลชุมชน
ระดับต าบล 
(ขยายผลการ
อบรม
หลักสูตร
การค้า
ออนไลน์) 
 

1. เพื่อพัฒนากลุ่มเปูาหมายให้
เกิดความรู้เกี่ยวกับการท าธุรกิจ
และการค้าออนไลน์ และทักษะ
เทคโนโลยีดิจิทัล การใช้ Social 
Media และ Application 
ต่างๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.  เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
Bramd กศน. ยกระดับคุณภาพ
ของสินค้าและผลิตภัณฑ์  และ
ประสานหาช่องทางในการ
จ าหน่ายสินค้าให้กว้างขวาง
ยิ่งขึ้น 
 

1. พัฒนากลุ่มเปูาหมายให้
เกิดความรู้เกี่ยวกับการท า
ธุรกิจและการค้าออนไลน์ 
และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล 
การใช้ Social Media และ 
Application ต่างๆ  ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.  พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
Bramd กศน. ยกระดับ
คุณภาพของสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์  และประสานหา
ช่องทางในการจ าหน่าย
สินค้าให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 
3. ติดตามประเมินผลและ
รายงานผลการด าเนินงาน 

1.ตัวชี้วัดผลผลิต  
(Output) 
   ร้อยละ  80  ของผู้เข้า
รับการอบรมเกิดความรู้
เกี่ยวกับการท าธุรกิจและ
การค้าออนไลน์มีทักษะ
เทคโนโลยีดิจิทัล การใช้ 
Social Media และ 
Application ต่างๆ   
2.ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
(Outcome) 
ผู้เข้ารับการอบรมมีการ

พัฒนาและยกระดับ

คุณภาพของสินค้าและ

ผลิตภัณฑ์ มีช่องทางใน

การจ าหน่ายสินค้าให้

กว้างขวางยิ่งขึ้นมรีายได้

เพิ่มข้ึน 
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ท่ี ชื่องาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวชี้วัด 

17 โครงการตาม
หลักสูตร 
Smart ONIE 
เพื่อสร้าง 
Smart 
Farmer 

เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมใน
การจัดกระบวนการเรียนรู้ด้าน
เกษตรกรรมท่ีเหมาะกับบริบท
ของพื้นท่ีและความต้องการของ
ชุมชนรวมท้ังการเพิ่มมูลค่า
สินค้าทางการเกษตรและสร้าง
ช่องทางการจ าหน่ายสินค้าผ่าน
ช่องทางต่างๆ โดยตระหนักถึง
คุณภาพของผลผลิตความ
ปลอดภัย 
ต่อระบบนิเวศน์ ชุมชน และ
ผู้บริโภค 

1)ส่งเสริมให้ครูมีทักษะการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ด้าน
เกษตรกรรมท่ีเหมาะกับ
บริบทของพื้นท่ีและความ
ต้องการของชุมชน 
2) จัดให้ประชาชนได้รับการ
อบรมตามหลักสูตร Smart 
ONIE เพื่อสร้าง Smart 
Farmer 

1.จ านวนประชาชนได้รับ
การอบรมตามหลักสูตร 
Smart ONIE เพื่อสร้าง 
Smart Farmer 
2. ร้อยละของประชาชน
กลุ่มเปูาหมายท่ีผ่านการ
อบรมตามหลักสูตร 
Smart ONIE เพื่อสร้าง 
Smart Farmerมีความรู้ 
และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิตได้ 
3. ร้อยละของครู กศน. 
ท่ีสามารถจัด
กระบวนการเรียนรู้ตาม
หลักสูตร Smart ONIE 
เพื่อสร้าง Smart 
Farmerได้อย่าง
สอดคล้องกับบริบทของ
ผู้เรียน 
4.ความพึงพอใจท่ีอยู่ใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 
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ภาคผนวก 
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คณะผู้จัดท าเอกสาร 
ที่ปรึกษา 

 1. นายเกรียงศักดิ์  นวลสุทธิ์  ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดเลย 
 2. ว่าท่ีร้อยโท จ านงค์  นนทะมาศ  รองผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดเลย 
 
คณะท างาน 

1. นางสาวภรภัทร  บุญจันทร์  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอภูเรือ 
2. นายจิรภัทร  นามพุทธา  ครู ค.ศ.1 
3. นายสมศักดิ์  ศรีบุรินทร์                  ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน 
4. นางอารยา  โกษาจันทร์                            ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน 
5. นายวิชญ์ วังคีร ี                  ครู กศน.ต าบล   
6. นายประสิทธิ์  แสนสุภา                  ครู กศน.ต าบล 
7. นางแพ็ทติยา  ศรีบุรินทร์                  ครู กศน.ต าบล 
8. นางสุภาพร  ศรีเมือง                  ครู กศน.ต าบล  
9. นางสายพิน  จารัตน์                  ครู กศน.ต าบล 
10. นางศิวาพร  บุญกล่ า                  ครู กศน.ต าบล 
11. นางกัญญา  โกษาจันทร์                  ครู กศน.ต าบล 
12. นางสาวนิภาพร  วังคีร ี                  ครูประจ าศูนย์การเรียนชุม 
13. นางสาวขวัญนภา  บุญศรีภูมิ                      ครูประจ าศูนย์การเรียนชุม 
14. นางสาวเจนจิรา  วงค์ค าสม                        ครูประจ าศูนย์การเรียนชุม 
15. นายสมทรง  โกษาจันทร์         ครูประจ าศูนย์การเรียนชุม 
16. นายเจริญ  รุ่งเรือง         ครูประจ าศูนย์การเรียนชุม 
17. นางสาวสุนิสา สุวรรณชาติ          ครูประจ าศูนย์การเรียนชุม 
18. นางสาวธัญญรกัษ์  วงษ์ทวี         ครูผู้สอนคนพิการ 
19. นายปิตุพงษ์  ยศปัญญา         ครูผู้สอนคนพิการ 
20. นางสาวพรอุรา  อุรีรัมย์                            บรรณารักษ์จ้างเหมาบริการ 

 
รวบรวม/รูปเล่ม 
 1. นายจิรภัทร   นามพุทธา       ครู คศ.1 
 2.  นางอารยา   โกษาจันทร์       ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน 
 
 


