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ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูหลวง 

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยัจังหวัดเลย 

 

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั 

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงศึกษาธิการ 



  

การอนุมัติแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูหลวง 

 

 เพ่ือให้การจัดการศึกษาบรรลุเป้าประสงค์ตามที่สถานศึกษาก าหนด สถานศึกษาได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  ระยะเวลา 1 ปี ประกอบด้วยข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา ทิศทางการด าเนินงานของ
สถานศึกษา โครงการ/กิจกรรม ซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษาได้พิจารณาโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการ ของศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูหลวงแล้ว  เห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ดังกล่าว 
 
 
 
       ลงชื่อ…………………….……………..ผู้เห็นชอบ 
                                                                      (นายพรายเพชร  มากพันธ์) 

   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
วันที่……….เดือน…………………….พ.ศ.……..… 
 
ลงชื่อ………………………………..….ผู้อนุมัต ิ

                                                                     (นายเกรียงศักดิ์ นวลสุทธิ์) 
ผู้อ านวยการ ส านักงาน กศน.จังหวัดเลย 

                                                                วันที…่….เดือน………….……….พ.ศ. ……… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

แผนปฏิบัติงาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูหลวง ประจ าปีงบประมาณ     

พ.ศ. 2563  เป็นเอกสารในการด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประจ าปีงบประมาณ        

พ.ศ. 2563 ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูหลวง  ทีต่อบสนองเจตนารมณ์

พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ทิศทางพัฒนาของนโยบายรัฐบาล

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมทั้งนโยบายและจุดเน้นการด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

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

พ.ศ. 2563 ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูหลวง ประกอบด้วย ประวัติความเป็นมา 

ที่ตั้ง วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญาหน่วยงาน ค่านิยมองค์กร เป้าประสงค์ ภารกิจ บทบาทหน้าที่ จุดเน้นการด าเนินงาน และ

รายละเอียดงาน/โครงการและงบประมาณที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของศูนย์การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูหลวง 

 งานโครงการและแผนงาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูหลวง ขอขอบคุณทุก
ท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้จนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีและหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อ าเภอภูหลวง  จะเป็นแนวทางในการบริการ/โครงการ และงบประมาณของสถานศึกษา  ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการ
ก ากับติดตามผลการด าเนินงานของผู้บริหาร รวมทั้งเป็นข้อมูลส าหรับหน่วยงานและผู้สนใจกิจกรรมงานการศึกษานอก
ระบบ ต่อไป 
      

 

                    นายอนุสรณ์  คามแสน 

                                                                                      ครู รักษาการในต าแหน่ง 

         ผู้อ านวยการ  กศน.อ าเภอภูหลวง 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 

 
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา  

ชื่อสถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูหลวง  จังหวัดเลย          
ที่ตั้ง/การติดต่อ เลขที่ 119 หมู่ที่   9  บ้านศรีภูหลวง   ถนน แยกโนนสว่าง – ภูหลวง  ต าบลหนองคัน   อ าเภอภู
หลวง  จังหวัดเลย  ระยะทางห่างจากจังหวัดเลย  54  กิโลเมตร  โทรศัพท์  042- 869124  โทรสาร  042-869124  
สังกัด ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย  ส านักงานปลัดกระทรวง   
กระทรวงศึกษาธิการ   สังกัด  ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย  
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงศึกษาธิการ  

 
ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา 

ประวัติสถานศึกษาจัดตั้งอยู่ที่บริเวณท่ีว่าการอ าเภอภูหลวง  จังหวัดเลย  พ้ืนที่สร้างศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูหลวง มีเนื้อท่ี 1 งาน รวมทั้งส านักงานและห้องสมุดในบริเวณเดียวกัน  
จัดตั้งโดยกระทรวง ศึกษาธิการ เป็นศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอภูหลวง จัดตั้งวันที่ 1 ตุลาคม  2536  
ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่องบัญชีรายชื่อสถานศึกษาในสังกัด  ส านักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน  ส านักปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่มี
ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย  พ.ศ. 2551  ลงวันที่  10  มีนาคม  2551  จนถึงปัจจุบัน  โดยมีกิจกรรมจัดการศึกษานอกโรงเรียนทุก 
รูปแบบ    ทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐาน สายอาชีพและการศึกษาตามอัธยาศัย  และร่วมประสานงานครอบคลุมพ้ืนที่
เป้าหมายในเขตอ าเภอภูหลวง   
 
 อาณาเขต 

1.  ต าบลภูหอ    13 หมู่บ้าน 
 2.  ต าบลหนองคัน   9 หมู่บ้าน 
 3.  ต าบลแก่งศรีภูมิ   8 หมู่บ้าน 
 4.  ต าบลห้วยสีเสียด   8 หมู่บ้าน 
 5.  ต าบลเลยวังไสย์   8 หมู่บ้าน 
  รวม      46 หมู่บ้าน 
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ลักษณะท่ีตั้งและอาณาเขต 
      ที่ว่าการอ าเภอภูหลวง ตั้งอยู่บ้านศรีภูหลวง หมู่ที่ 9 ต าบลหนองคัน  จังหวัดเลย  อยู่ทางทิศใต้ของ จังหวัดเลย       
ห่างจากจังหวัด ประมาณ  46  กิโลเมตร  อ าเภอภูหลวง   มีเนื้อที่ประมาณ  510  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  
318,650  ไร่ อ าเภอภูลวงตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด  มีอาณาเขตติดต่อกับอ าเภอข้างเคียง  ดังนี้ 
     ทิศเหนือ      ติดต่อกับ อ าเภอภูหลวง อ าเภอภูเรือ  อ าเภอหล่มเก่า(จังหวัดเพชรบูรณ์ ) 
     ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ าเภอหนองหิน  อ าเภอวังสะพุง 
     ทิศใต ้      ติดต่อกับ อ าเภอภูกระดึง   
     ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ อ าเภอหล่มเก่า  อ าเภอน้ าหนาว  ( จังหวัดเพชรบูรณ์ ) 

 
สภาพชุมชน 

1.  ต าบลภูหอ    13 หมู่บ้าน 
 2.  ต าบลหนองคัน   9 หมู่บ้าน 
 3.  ต าบลแก่งศรีภูมิ   8 หมู่บ้าน 
 4.  ต าบลห้วยสีเสียด   8 หมู่บ้าน 
 5.  ต าบลเลยวังไสย์   8 หมู่บ้าน 
  รวม      46 หมู่บ้าน 
 
ท าเนียบผู้บริหาร 
ท าเนียบผู้บริหารศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูหลวง 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
ระยะเวลาที่ด ารง

ต าแหน่ง 
1 นายสุพัฒน์     สุวรรณสิงห์ หัวหน้า ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน 2537-2542 
2 นายจักรวุฒิ    ชนะพันธ์ ผอ.ศบอ.อ าเภอ 2542-2548 
3 นายดุลยนัย    ยมด า ผอ.กศน.อ าเภอ 2548-2552 
4 นายพรศักดิ์    ธรรมวานิช ผอ.กศน.อ าเภอ 2552-2555 
5 นางสมใจ  สายมา ผอ.กศน.อ าเภอ 2555-2562 
6 นายอนุสรณ์  คามแสน ครู รักษาการในต าแหน่ง ผอ.กศน.อ าเภอ 2562-ปัจจุบัน 
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โครงสร้างสถานศึกษา 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มการจัดการศึกษานอกระบบ 

และการจัดการศึกษาตามอัธยาศยั 

นางวาสนา  ฟุ้งเฟื่อง 

 

กลุ่มอ านวยการ 

นายอนุสรณ์ คามแสน 

1. งานการศึกษาพ้ืนฐาน 
-นางวาสนา  ฟุ้งเฟื่อง 
2. งานทะเบียนและวัดผล 
- นางสาวสุธาชินี พันเงิน 
3. งานพัฒนาหลักสูตร สื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลย ี
- นายอานนท์  นอแสงศรี 
4. งานการศึกษาต่อเนื่อง 
- นางกวินนาถ ขุขันธ์ 
5. งานส่งเสริมการเรียนรู้หนังสือ 
-นางวาสนา ฟุ้งเฟือ่ง 
6.  งานกิจการนักศึกษา 
-นายนิคม  ไชยา 
7. งานการเทียบระดับ 
-นางวาสนา  ฟุ้งเฟื่อง 
8. งานการศึกษาตามอัธยาศยั 
-นางสาววรางรัตน์  สารแสน 
9. งานศูนย์บริการให้ค าปรึกษา 
    แนะแนว 
- นายอานนท์  นอแสงศรี 
10.งานกิจการนักศึกษา 
-นายอานนท์  นอแสงศรี 
 

1.งานธุรการและสารบรรณ 
- นางวาสนา ฟุ้งเฟื่อง 
2. งานบัญชี 
- นางสาวคนิตดา  จันทะเส 
3. งานแผนงานและโครงการ 
- นางกวินนาถ ขุขันธ์ 
- นายพรชัย  อินทร์ตาโคตร 
- นายมนัส พรมศรีธรรม 
4. งานข้อมูลสารสนเทศและ
รายงาน 
- นายมนัส  พรมศรีธรรม 
5. งานประชาสัมพันธ์ 
- นายอานนท์  นอแสงศรี 
6. งานควบคุมภายใน 
-นางวาสนา ฟุ้งเฟื่อง 
7.  งานพัสดุ 
-นางสาวปราณี  เสนา 
8. งานบุคลากร 
- นางราตรี  พิลาฤทธิ ์
9. งานอาคารสถานท่ี 
- นายพรชัย อินทร์ตาโคตร 
10. งานยานพาหนะ 
-นายพรชัย  อินทร์ตาโคตร 
11. งานประชาสัมพันธ์ 
- นายอานนท์  นอแสงศร ี
12.งานสวัสดิการ 
-นางสาวคนิตดา  จันทะเส 
13.งานนิเทศภายในติดตามผลและ
ประเมินผล 
- นางวาสนา  ฟุ้งเฟื่อง 
14.งานการศึกษาตามอัธยาศยั 
-น.ส.วรางรตัน์ สารแสน 

 

1. งานกิจการพิเศษ 

2. งานส่งเสริม สนับสนุน  

   ภาคีเครือข่าย 

3. งานกิจกรรมลูกเสือและ                         

ยุวกาชาด 

4.งานกิจกรรม 5 ส. 

 

 

กศน.ต ำบล 

 1. กศน.ต าบลเลยวังไสย ์

 2. กศน.ต าบลภูหอ 

 3.  กศน.ต าบลหนองคัน 

 4.  กศน.ต าบลแก่งศรีภมู ิ

 5.  กศน.ต าบลห้วยสเีสยีด 

  

 

กลุ่มภาคเีครือข่ายและกจิการพิเศษ 

นายอานนท์  นอแสงศรี 

 

ผอ.กศน.อ าเภอภูหลวง 

นางสมใจ  สายมา 

 

คณะ 
  กรรมการ 
 สถานศึกษา 
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ทิศทางการด าเนินงานของสถานศึกษา 
ปรัชญา    “คิดเป็น” 
 

วิสัยทัศน์    “สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ คู่วัฒนธรรม น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

พันธกิจ 
 1.จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพและบริการประชาชนได้อย่าง
ทั่วถึง 
 2.จัดและส่งเสริมการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท าเพ่ือพัฒนาสมรรถนะของประชาชนและชุมชนให้สามารถ
สร้างรายได้ สร้างสรรค์และแข่งขันด้านอาชีพได้อย่างยั่งยืน 
 3.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
เพ่ือส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท า 
 4.พัฒนาและส่งเสริมการน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพต่อการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาอาชีพการมีงานท า 
 5.พัฒนาบุคลากรและระบบบริหารจัดการให้สามารถด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย  เพ่ือส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท าของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
เป้าประสงค์และตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1.จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้กลุ่มเป้าหมายประขากรวัย
แรงงาน อายุ 15 - 59 ปี ให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไปเท่าเทียมและต่อเนื่อง 

-ประชาชนวัยแรงงาน อายุ 15-59 ปีได้รับการศึกษาไม่น้อย
กว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สามารถอ่านออกเขียนได้ 
ได้รับบริการการศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัยได้
อย่างทั่วถึง 

2.จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้กลุ่มเป้าหมายประชากรวัย
แรงงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเป้าหมาย 

-ประชาชนในวัยแรงงานร้อยละ 50 ของกลุ่มเป้าหมายได้รับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3.ประชาชนมีความรู้ มีคุณภาพ มีคุณธรรม ร่วมพัฒนา
เศรษฐกิจและเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

-ประชาชนในวัยแรงงานร้อยละ 50 ได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริม 
คุณธรรม พัฒนาเศรษฐกิจและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
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จุดเน้นการด าเนินงานของงาน/โครงการ ในปีงบประมาณ 2563 
ของ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

งาน 
1.การจัดการศึกษาส าหรับผู้ไม่รู้หนังสือ  
2. การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551(ปรับปรุง พ.ศ.2559)                      
3.การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 
4. การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 
5. การจัดการศึกษาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
6. การศึกษาตามอัธยาศัย 
7. งานพัฒนาบุคลากร  
8. งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
9. งานนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
10. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
11. การจัดการ การศึกษาส าหรับคนพิการ 
 
โครงการ 
1. โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  
2.  โครงการภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ 
3.  โครงการพัฒนาทักษะครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
4.  โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส าหรับคนพิการ 
5.  โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและ กระทรวงสาธารณสุข 
6.  โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ 
7. โครงการบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล/สร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับต าบล(ขยายผลการอบรมหลักสูตร
การค้าออนไลน์) 
8.โครงการ Smart ONIE เพ่ือสร้าง Smart Farmer 
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ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการด าเนินงาน ส านักงาน กศน. 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 

➣ วิสัยทัศน์ 
คนไทยได้รับโอกาสการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สามารถด ารงชีวิตที่เหมาะสมกับช่วง

วัยสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะที่จ าเป็นในโลกศตวรรษ  ที ่21 

➣ พันธกิจ 
1. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ  เพ่ือยกระดับการศึกษา

พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมทุกช่วงวัย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงบริบททาง
สังคม และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

2. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานภาคีเครือข่าย ในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งการด าเนินกิจกรรมของศูนย์การเรียนและแหล่งการเรียนรู้อ่ืนใน
รูปแบบต่างๆ 

3. ส่งเสริมและพัฒนาการน าเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการ
จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง 

4. พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรม การวัดและประเมินผลในทุก
รูปแบบให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน 

5. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  เพ่ือมุ่งจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

➣ เป้าประสงค์ 
1. ประชาชนผู้ด้อย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษา รวมทั้งประชาชนกลุ่มเป้าหมายพิเศษได้รับโอกาส

ทางการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  การศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตาม
อัธยาศัยที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง เป็นไปตามสภาพ ปัญหา และความต้องการของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 

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

3. ประชาชนได้รับโอกาสในการเรียนรู้และมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมสามารถคิด  
วิเคราะห์และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์ 

4. ประชาชนได้รับการสร้างและส่งเสริมให้มีนิสัยรักการอ่านเพื่อการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
5. ชุมชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมจัด ส่งเสริม และสนับสนุนการด าเนินงานการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งการขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู้ของชุมชน 
6. หน่วยงานและสถานศึกษาพัฒนา เทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการยกระดับ

คุณภาพในการจัดการเรียนรู้และเพ่ิมโอกาสการเรียนรู้ให้กับประชาชน 



7 

 

  

7. หน่วยงานและสถานศึกษาพัฒนาสื่อและการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ที่ตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงบริบทด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งตามความต้องการของประชาชน และชุมชนในรูปแบบที่หลากหลาย 

8. หน่วยงานและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
9. บุคลากรของหน่วยงานและสถานศึกษาได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงานการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

➣ ตัวช้ีวัด 
 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

1. จ านวนผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ได้รับการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายตาม 
สิทธิที่ก าหนดไว้ 

2. จ านวนของคนไทยกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้/ได้รับบริการกิจกรรม 
การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับสภาพ ปัญหา และความต้องการ 

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

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

ได้รับบริการการศึกษาตลอดชีวิต จากศูนย์การเรียนชุมชนลังกัดส านักงาน กศน. 
6. จ านวนผู้รับบริการในพ้ืนที่เป้าหมายได้รับการส่งเสริมด้านการรู้หนังสือและการพัฒนาทักษะ  ชีวิต 
7. จ านวนนักเรียน/นักศึกษาที่ได้รับบริการติวเข้มเต็มความรู้ 
8. จ านวนประซาซนที่ได้รับการฝึกอาชีพระยะสั้น สามารถสร้างอาชีพเพ่ือสร้างรายได ้
9. จ านวน ครู กศน. ต าบล จากพ้ืนที่ กศน.ภาค ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียน การ

สอนภาษาอังกฤษเพ่ือการลื่อสาร 
10. จ านวนประชาชนที่ได้รับการฝึกอบรมภาษาตา่งประเทศเพ่ือการลื่อสารด้านอาชีพ 
11. จ านวนผู้สูงอายุภาวะพ่ึงพิงในระบบ Long Term Care มีผู้ดูแลที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
12. จ านวนประชาชนที่ผ่านการอบรมจากศูนย์ดิจิทัลชุมซน 
13.   จ านวนศูนย์การเรียนชุมซน กศน. บนพ้ืนที่สูง ในพ้ืนที่ 5 จังหวัด ที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ การ

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

 15.  จ านวนบทความเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระดับต าบลในหัวข้อต่าง ๆ 
 16.  จ านวนหลักสูตรและสื่อออนไลน์ที่ให้บริการกับประชาชน ทั้งการศึกษานอกระบบระดับ  

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

1. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับซาติ การศึกษานอกระบบ (N-NET) ทุก
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รายวิซาทุกระดับ 
2. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเทียบกับค่าเป้าหมาย 
3. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนเรียนในทุกหลักสูตร/กิจกรรมการศึกษา ต่อเนื่อง

เทียบกับเป้า,หมาย 
4. ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรม/พัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้นสามารถน่าความรู้ไปใช้ ในการประกอบ

อาชีพหรือพัฒนางานได้ 
5. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ หรือทักษะ ด้าน

อาชีพ สามารถมีงานท าหรือน าไปประกอบอาชีพได้ 
6. ร้อยละของผู้จบหลักสูตร/กิจกรรมที่สามารถน่าความรู้ความเข้าใจไปใช้ได้ตามจุดมุ่งหมาย ของ

หลักสูตร/กิจกรรม การศึกษาต่อเนื่อง 
7. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 

การศึกษาตามอัธยาศัย 
8. ร้อยละของประซาซนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมที่มีความรู้ความเข้าใจ/เจตคติ/ 

ทักษะ ตามจุดมุ่งหมายซองกิจกรรมที่ก าหนด ซองการศึกษาตามอัธยาศัย 
               9. รอ้ยละของนักเรียน/นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาที่ได้รับบริการติวเข้มเต็มความรู้เพ่ิม
สูงขึ้น 

 10.  ร้อยละ,ของผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย มีโอกาสมาเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิต



  

นโยบายเร่งด่วนเพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
1.1 พัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้

ถึงความส าคัญของสถาบันหลักของชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรักและความภาคภูมิใจ ในความเป็นคนไทยและชาติไทย 
น้อมน่าและเผยแพร่ศาสตร์พระราซา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทางพระราชด าริต่าง ๆ 

1.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และการมีส่วนร่วมอย่างถูกต้องกับการปกครอง ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในบริบทของไทย มีความเป็นพลเมืองดี ยอมรับ และเคารพความ
หลากหลายทางความคิดและอุดมการณ์ 

1.3 ส่งเสริมและสนับสมุนการจัดการศึกษาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม ในรูปแบบใหม่ ทั้งยา
เสพติด การค้ามนุษย์ ภัยจากไซเบอร์ ภัยพิบัติจากธรรมชาติ โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ 

1.4 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างเสริมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา การพัฒนา ทักษะ 
การสร้างอาชีพ และการใช้ชีวิตในลังคมพหุวัฒนธรรม ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน ภาคใต้ และพ้ืนที่
ชายแดนอื่น ๆ 
             1.5  สร้างความรู้ ความเข้าใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน  ยอมรับ
และเคารพในประเพณี วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ และซาวต่างซาติที่มีความหลากหลาย ในลักษณะ พหุสังคมที่อยู่
ร่วมกัน 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
2.1 เร่งปรับหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพ กศน. เพื่อยกระดับทักษะต้านอาชีพของประชาชน ให้เป็น

อาชีพที่รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (First S - curve และ New S - curve) โดยบูรณาการความ
ร่วมมือในการพัฒนาและเสริมทักษะใหม่ด้านอาชีพ (Upskill& Reskill) รวมถึงมุ่งเน้นสร้างโอกาส ในการสร้างงาน 
สร้างรายไค้ และตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานทั้งภาคอุตสาหกรรมและ การบริการ โดยเฉพาะในพ้ืนที่
เขตระเบียงเศรษฐกิจ และเขตพัฒนาพิเศษตามภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ ส าหรับพ้ืนที่ปกติให้พัฒนาอาชีพที่เน้นการ
ต่อยอดศักยภาพและตามบริบทของพื้นที่ 

2.2 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออก ยกระดับการศึกษาให้กับประซาซนให้จบ การศึกษาอย่าง
น้อยการศึกษาภาคบังคับ สามารถน่าคุณวุฒิที่ไค้รับไปต่อยอดในการประกอบอาชีพ รวมทั้ง พัฒนาทักษะในการ
ประกอบอาชีพตามความต้องการของประซาซน สร้างอาชีพ สร้างรายไค้ ตอบสนองต่อ บริบทของลังคมและขุมซน 
รวมทั้งรองรับการพัฒนาเขตพ้ืนที่ระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) 

2.3 พัฒนาและส่งเสริมประชาชนเพื่อต่อยอดการผลิตและจ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ 
ออนไลน์ 

1) เร่งจัดตั้งศูนย์ให้ค าปรึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ Brand กศน. เพ่ือยกระดับคุณภาพ ของสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการที่ครบวงจร (การผลิต การตลาด การส่งออก และสร้างซ่องทาง จ าหน่าย) รวมทั้งส่งเสริม
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการเผยแพร่และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 

2) พัฒนาและดัดเลือกสุดยอดสินค้าและผลิตภัณฑ์ กศน. ในแต่ละจังหวัด พร้อมทั้งประสาน ความ
ร่วมมือกับสถานีบริการน ้ามันในการเป็นซ่องทางการจ าหน่ายสุดยอดสินค้าและผลิตภัณฑ์ กศน. ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
3.1 พัฒนาครูและบุคลากรทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมและการเรียนรู้ เป็นผู้เชื่อมโยงความรู้กับ ผู้เรียน

และผู้รับบริการ มีความเป็น “ครูมืออาชีพ” มีจิต,บริการ มีความรอบรู้และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม และเป็น 
“ผู้อ านวยการการเรียนรู้” ที่สามารถบริหารจัดการความรู้ กิจกรรม และการเรียนรู้ที่ดี 

1) เพ่ิมอัตราช้าราชการครูให้กับ กศน.อ าเภอทุกแห่ง โดยเร่งด าเนินการเรื่องการหาอัตราต าแหน่ง การ
สรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง ช้าราชการครู 

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

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ทักษะภาษาต่างประเทศ ทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
4) พัฒนาศึกษานิเทศก์ ให้สามารถปฏิบัติการนิเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5) พัฒนาบุคลากร กศน.ทุกระดับทุกประเภทให้มีทักษะความรู้เรื่องการใช้ประโยชน์จากดิจิทัลและ 

ภาษาต่างประเทศท่ีจ าเป็น 
3.2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีความพร้อม ในการ

ให้บริการกิจกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ เป็นแหล่งสารสนเทศสาธารณะที่ง่ายต่อการเช้าถึง มีบรรยากาศ ที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ เป็นคาเฟ่พ้ืนที่การเรียนรู้ส าหรับคนทุกช่วงวัย มีสิ่งอ านวยความสะดวก มีบรรยากาศสวยงาม มีชีวิต ที่ดึงดูด
ความสนใจ และมีความปลอดภัยส าหรับผู้ใช้บริการ 

1) เร่งยกระดับ กศน.ต าบลน่าร่อง 928 แห่ง (อ าเภอละ 1 แห่ง) ให้เป็นกศน.ต าบล 5 ดี พรีเมี่ยม ที่
ประกอบด้วย ครูดี สถานที่ดี (ตามบริบทของพ้ืนที่) กิจกรรมดี เครือข่ายดี และมีนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ดีมีประโยชน์ 

2) จดัให้มีศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ กศน. เพื่อยกระดับการเรียนรู้ใน 6 ภูมิภาค เป็นพื้นที่การเรียนรู้ (Co 
- Learning Space) ที่ทันสมัยส าหรับทุกคน มีความพร้อมในการให้บริการต่าง ๆ อาทิ พ้ืนที่ส าหรับการท างาน/ การ
เรียนรู้ พ้ืนที่ส าหรับกิจกรรมต่าง ๆ มีห้องประชุมขนาดเล็ก รวมทั้งท างานร่วมกับห้องสมุดประซาซนในการ ให้บริการใน
รูปแบบห้องสมุดดิจิทัล บริการอินเทอร์เน็ต สื่อมัลติมีเดีย เพ่ือรองรับการเรียนรู้แบบ Active Learning 

3) พัฒนาห้องสมุดประซาซน “เฉลิมราชกุมารี” ให้เป็น Digital Libraryโดยให้มีบริการหนังลือ ใน
รูปแบบ e - Book บริการคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง รวมทั้ง Free Wi-fi เพ่ือการสืบด้นข้อมูล 

3.3 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที,่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เอ้ือต่อการเรียนรู้ส าหรับทุกคน สามารถ เรียน
ได้ทุกท่ีทุกเวลา มีกิจกรรมที่หลากลาย น่าสนใจ สนองตอบความต้องการของชุมซน เพื่อพัฒนาศักยภาพ การเรียนรู้ของ
ประซาซน รวมทั้งใช้ประโยชน์จากประซาซนในชุมซนในการร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือเชื่อมโยง ความสัมพันธ์ของ
คนในชุมซนไปสู้การจัดการความรู้ของชุมซนอย่างยั่งยืน 

1) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ปลูกผิงคุณธรรม สร้างวินัย จิตสาธารณะ ความรับผิดชอบ ต่อ
ส่วนรวม และการมีจิตอาสา ผ่านกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมลูกเสือ กศน. กิจกรรมจิตอาสา ตลอดจน 
สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกผิงคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร 

2) จัดให้มีหลักสูตรลูกเสือมัคคุเทศก์ โดยให้ส านักงาน กศน.จังหวัดทุกแห่ง/กทม. จัดตั้งกองลูกเสือ ที่
ลูกเสือมีความพร้อมด้านทักษะภาษาต่างประเทศ เป็นลูกเสือมัคคุเทศก์จังหวัดละ 1 กอง เพ่ือส่งเสริมลูกเสือจิต อาสา
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พัฒนาการท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัด 
3.4 เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ประสาน ส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ เอก

ซน ประซาสังคม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมซน เพ่ือสร้างความ
เข้าใจ และให้เกิดความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุน และจัดการศึกษาและการเรียนรู้ให้กับ ประซาซนอย่างมี
คุณภาพ 

1) เร่งจัดท าท าเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละต าบล เพ่ือใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการ
สร้างการเรียนรู้จากองค์ความรู้ในตัวบุคคลให้เกิดการถ่ายทอดภูมิปัญญา สร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมอย่าง ยั่งยืน 

2) ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การจัดการเรียนรู้ชุมซน 
3) ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพ่ือการขยายและพัฒนาการศึกษานอกระบบและ การศึกษา

ตามอัธยาศัยให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มอย่างกว้างขวางและมีคุณภาพ อาทิ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม อสม. 
3.5 พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย 
1) พัฒนาการจัดการศึกษาออนไลน์ กศน. ทั้งในรูปแบบของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การพัฒนาทักษะ 

ชีวิตและทักษะอาชีพ การศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งการพัฒนาซ่องทางการค้าออนไลน์ 
2) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ 
3) ส่งเสริมให้มีการใช้การวิจัยอย่างง่ายเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ 

3.6 พัฒนาศักยภาพคนด้านทักษะและความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) 

1) พัฒนาความรู้และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนา รูปแบบการ
จัดการเรียนการสอน 

2) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือให้ประซาซนมีทักษะความเข้าใจและ ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งสร้างรายได้ให้กับตนเองได ้

3.7 พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารของประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม 
โดยเน้นทักษะภาษาเพ่ืออาชีพ ทั้งในภาคธุรกิจ การบริการ และการท่องเที่ยว รวมทั้ง พัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพ่ือ
ส่งเสริมการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารและการพัฒนาอาชีพ 

3.8 เตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่เหมาะสมและมีคุณภาพ 
1) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้กับประซาซนเพ่ือสร้างความตระหนักถึงการเตรียมพร้อมเช้าสู่ สังคม

ผู้สูงอายุ (Aging Society) มีความเช้าใจในพัฒนาการซองช่วงวัย รวมทั้งเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการดูแล รับผิดชอบ
ผู้สูงอายุในครอบครัวและชุมซน 

2) พัฒนาการจัดบริการการศึกษาและการเรียนรู้ส าหรับประซาซนในการเตรียมความพร้อม เช้าสู่วัย
สูงอายุที่เหมาะสมและมีคุณภาพ 

3) จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตส าหรับผู้สูงอายุภายใต้แนวคิด “Active Aging” การศึกษาเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาทักษะชีวิต ให้สามารถดูแลตนเองทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต และรู้จักใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยี 
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4) สร้างความตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ เปิดโอกาสให้มีการเผยแพร่ภูมิปัญญา ของ
ผู้สูงอายุ และให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านต่าง ๆ ในชุมซน เช่น ด้านอาชีพ กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 

5) จัดการศึกษาอาชีพเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง 
ในทุกระดับ 

3.9 การส่งเสริมวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 
1) จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เชิงรุก และเน้นให้ความรู้วิทยาศาสตร์อย่างง่ายกับประชาชนในชุมชน ทั้ง

วิทยาศาสตร์ในวิถีชีวิต และวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
2) พัฒนาสื่อนิทรรศการและรูปแบบการจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ให้มีความทันสมัย 

3.10 ส่งเสริมการรู้ภาษาไทยให้กับประชาชนในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะประชาชนในเขตพ้ืนที่สูง ให้
สามารถฟ้ง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทย เพ่ือประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจ าวันได้ 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

4.1 จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ส าหรับทุกช่วงวัย ที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถให้บริการ ประซาซน
ได้ทุกคน ทุกช่วงวัย ที่มีกิจกรรมที่หลากหลาย ตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้ในแต่ละวัย และเป็นศูนย์บริการ
ความรู้ ศูนย์การจัดกิจกรรมที่ครอบคลุมทุกช่วงวัย เพ่ือให้มีพัฒนาการเรียนรู้ที่ เหมาะสม และมีความสุขกับการเรียนรู้
ตามความสนใจ 

1) เร่งประสานกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อจัดท าฐานข้อมูลโรงเรียน ที่ถูกยุบ
รวม หรือคาดว่าน่าจะถูกยุบรวม 

2) ให้ส านักงาน กศน.จังหวัดทุกแห่งที่อยู่ในจังหวัดที่มีโรงเรียนที่ถูกยุบรวม ประสานขอใช้ พ้ืนที่เพ่ือ
จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ส าหรับทุกช่วงวัย กศน. 

4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ส าหรับกลุ่มเป้าหมายผู้พิการ 
1) จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ และการศึกษา ตาม

อัธยาศัย โดยเน้นรูปแบบการศึกษาออนไลน์ 
2) ให้ส านักงาน กศน.จังหวัดทุกแห่ง/กทม. ท าความร่วมมือกับศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า จังหวัด ใน

การใช้สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ด้านการศึกษา เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาและการ เรียนรู้ส าหรับ
กลุ่มเป้าหมายผู้พิการ 

4.3 ยกระดับการศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมายทหารกองประจ าการ รวมทั้งกลุ่มเป้าหมาย พิเศษอ่ืน ๆ อาทิ 
ผู้ต้องขัง คนพิการ เด็กออกกลางคัน ประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา ให้จบการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สามารถน่าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองได้อย่าง ต่อเนื่อง 

4.4 พัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพระยะสั้น ให้มีความหลากหลาย ทันสมัย เหมาะสมกับ บริบท
ของพ้ืนที่ และตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

5.1 ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้กับประชาชน ในการรับมือและปรับตัวเพ่ือลดความเสียหาย จากภัย
ธรรมชาติและผลกระทบที่เก่ียวช้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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5.2 สร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการสร้างสังคมสีเขียว ส่งเสริมความรู้ไห้กับประชาชน 
เกี่ยวกับการคัดแยกตั้งแต่ต้นทาง การก าจัดขยะ และการน่ากลับมาใช้ช้ า เพ่ือลดปริมาณและต้นทุนในการ จัดการขยะ
ของเมือง และสามารถน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้โดยง่าย รวมทั้งการจัดการมลพิษในชุมซน 

5.3 ส่งเสริมให้หน่วยงานและสถานศึกษาใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งลดการใช้ 
ทรัพยากรที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เซ่น รณรงค์เรื่องการลดการใช้ถุงพลาสติก การประหยัดไฟฟ้า เป็นต้น 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

6.1 พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย มีความโปร่งใส ปลอดภัยการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ บริหารจัดการบนข้อมูลและหลักฐานเซิงประจักษ์ มุ่งผลสัมฤทธิ์มีความโปร่งใส 
             6.2  น านวัตกรรมและเทคโนโลยีระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลมาใช้ในการบริหารและพัฒนางาน 
สามารถเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลกลางซองกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งพัฒนา'โปรแกรมออนไลน์ที่ สามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ที่ท าให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างต่อเนื่องกันตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ และให้ประซาซน
กลุ่มเป้าหมายสามารถเช้าถึงบริการได้อย่างทันที ทุกที่และทุกเวลา 

6.2 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐาน ต าแหน่ง ให้
ตรงกับสายงาน ความช านาญ และความต้องการซองบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 

 

  

แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาไทย เพื่อการสื่อสารส าหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง 

ตามพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

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

ส่งเสริมการรู้หนังสือที่สอดคล้องกับสภาพแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 
2. พัฒนาศักยภาพครู กศน. และภาคีเครือข่ายที่ร่วมจัดการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ และ ทักษะการ

จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้ไม่รู้หนังสืออย่างมีประสิทธิภาพ 
3. จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง เพ่ือน าไปต่อยอดสู่การขับเคลื่อนได้ อย่างเหมาะสม 

แนวทางการจัดสรร/เบิกจ่ายงบประมาณ 
1. การประชุมสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารโครงการ 
2. การอบรมพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การพัฒนาทักษะการฟ้ง การพูด ภาษาไทย เพ่ือ

การสื่อสารส าหรับผู้ใหญ่บนพ้ืนที่สูง 
3. การนิเทศติดตามผลการด าเนินงานโครงการ 
4. การจัดท าเอกสารแนวทางการด าเนินงานโครงการ 
5. การประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 
6. การจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการฟัง การพูดภาษาไทย เพ่ือการสื่อสารส าหรับผู้ใหญ่บน 

พ้ืนที่สูง 
7. กิจกรรม มหกรรม “ช่วยกันท าให้ซาวไทยบนพื้นที่สูงฟ้งพูดภาษาไทยได้” 
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โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 

แนวทางการด าเนินงาน 
จากสถานการณ์เศรษฐกิจและความเหลื่อมล ้าที่มีอยู่ในสังคมปัจจุบัน แสดงถึงฐานเศรษฐกิจของประเทศ ที่ยัง

ไม่เข้มแข็งประซาซนระดับฐานรากยังมีรายได้น้อย ส่วนใหญ่มีอาชีพภาคการเกษตร จึงไม่มีโอกาสที่จะเติบโต เป็นชนชั้น
กลาง การขาดโอกาสและความรู้เกี่ยวกับทักษะด้านอาชีพท าให้เกิดปัญหาในการประกอบอาชีพ เพ่ือสร้างรายได้จาก
ผลผลิตของตนเอง จากสภาวะการดังกล่าว รัฐบาลจึงได้ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ ด้านเศรษฐกิจพื้นฐานของ
ประซาซนกลุ่มดังกล่าว โดยพยายามที่จะล่งเสริมอาชีพเพ่ือสร้างงานและผลผลิต ที่มีคุณภาพให้แก่ประซาซนอย่างทั่วถึง
และทุกระดับซั้น ซึ่งการพัฒนาประเทศจะต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของประเทศ ดังนั้น การจัดการศึกษาจึงเป็น
ปัจจัยส าคัญอันจะน่าไปสู่การบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน เพ่ือตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ซาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ด้านการสร้างโอกาส และ ความเสมอภาคทางสังคมเพ่ือเร่งกระจายโอกาส
การพัฒนาให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล ้าไปสู่สังคมเสมอภาค และเป็นธรรม ส านักงาน กศน. ซึ่งเป็นหน่วยงานทาง
การศึกษาที่มีสถานศึกษาตั้งอยู่ในระดับอ าเภอ/เขต จ านวน 928 แห่ง และ กศน. ต าบล จ านวน 7,424  แห่ง ได้
ขับเคลื่อนโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมซน เพ่ือพัฒนา ความรู้และฝึกอาชีพแก่ประซาซน โดยการจัดกิจกรรมฝึกอาชีพ
ภายใต้ 5 หลักสูตรกลุ่มอาชีพได้แก่ กลุ่มอาชีพด้านเกษตรกรรม กลุ่มอาชีพด้านอุตสาหกรรมหรือหัตถกรรม กลุ่มอาชีพ
ด้าน พาณิชย กรรมและบริการ กลุ่มอาชีพ ด้านความคิดสร้างสรรค์ และกลุ่มอาชีพเฉพาะทาง เช่น ช่างไฟฟ้า ช่างซ่อม
แอร์ ฯลฯ โดยมุ่งหวังให้ประซาซน ที่เข้ารับการฝึกอาชีพสามารถน่าความรู้ไปไข้ประกอบอาชีพได้มีการพัฒนาต่อยอด
ผลิตภัณฑ์/บริการให้มีคุณภาพ เป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิม มีล่งเสริมการขายและขยายซ่องทางการจ าหน่ายสินค้าไปยัง
ผู้บริโภคท่ีหลากหลาย ภายใต้ Brand กศน. ในอนาคต 

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

รายละเอียด ดังนี้ 
1. กศน.ต าบล จ านวน7,424 แห่ง ให้บริการประชาชนแห่งละ70 คนรวมทั้งสิ้น519,680 คน 
2. ศูนย์ฝึกอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน และศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ รวม 10 แห่ง 

ให้บริการประชาชนแห่งละ 350 คน รวมทั้งสิ้น 3,500 คน 
 

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

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

หลักสูตรอาชีพไม่เกิน 30 ชั่วโมง ผู้เรียนตั้งแต่ 6 คนขึ้นไป เบิกค่าตอบแทนวิทยากร ได้ชั่วโมง
ละไม่เกิน 200 บาท และค่าวัสดุฝึกให้เบิกไดในกรณีที่มกีารฝึกปฏิบัติจริงไม่เกิน 1,000 บาท/กลุ่ม 
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2. รูปแบบช้ันเรียนวิชาชีพ 
หลักสูตรฝึกอาชีพที่มีระยะเวลาการฝึกอาชีพตั้งแต่ 31 ชั่วโมงขึ้นไป จ านวนผู้เรียน ตั้งแต่ 11 

คนข้ึนไป เบิกค่าตอบแทนวิทยากรได้ชั่วโมงละ 200 บาท ค่าวัสดุฝึกไม่เกิน 5,000 บาท ทั้งนี้ หากรายวิชาชีพใด มีความ
จ าเป็นต้องใช้ค่าวัสดุเกินกว่าที่ก าหนด ให้ขอความเห็นชอบต่อผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. โดยผ่าน
คณะกรรมการที่ส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. แต่งตั้ง เพ่ือพิจารณา ตามความเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณและ
เป้าหมายที่จังหวัดได้รับจัดสรร 

โครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ 

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

สถานศึกษาในสังกัดในการใช้เป็นค่าใช้จ่ายการอบรมภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพให้กับ ประชาชนใน
พ้ืนที่ตามเป้าหมายที่แต่ละจังหวัดก าหนด โดยหลักสูตรละไม่ต ่ากว่า 15 คน ตามที่ได้ส ารวจความ ต้องการจัดอบรมตาม
โครงการภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ในกรณีที่เป้าหมายไม่
เพียงพอ ส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. สามารถบริหารจัดการจ านวนเป้าหมายให้ เหมาะสมตามบริบทซองพ้ืนที่ 

2. ให้สถานศึกษาในสังกัดที่ต้องการจัดอบรมด าเนินการ ดังนี้ 
2.1 จัดท าโครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ พร้อมหลักสูตรบรรจุ         ใน

แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา เสนอขอความเห็นชอบต่อส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. (กรณีมี การ
เปลี่ยนแปลงไปจากที่ได้รับความเห็นชอบไว้เดิม) 

2.2 การจัดท าหลักสูตรภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ สามารถใช้เอกสารทางวิซาการ ซอง
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส านักงาน กศน. 

2.3 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานโครงการภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ 
2.4 จัดอบรมภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพตามโครงการที่ ได้รับความเห็นชอบจาก 

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

วุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรมตามโครงการภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ โดยผู้ เข้ารับการ อบรมจะต้องมี
ระยะเวลาในการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของโครงการ/หลักสูตร 

2.6 สรุปและรายงานผลการด าเนินงานโครงการฯ พร้อมทั้งแนบรูปภาพการจัดกิจกรรมอบรม ส่งไป ยัง
ส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. เพ่ือรวบรวมข้อมูลต่อไป ทั้งนี้ การรายงานผลให้รายงานในระบบ DMIS พร้อมทั้งแนบ
รูปภาพการจัดกิจกรรมอบรม 

 
3. ให้ส านักงาน กศน.จังหวัดทุกแห่ง/กทม. ที่ต้องการจัดอบรมด าเนินการสรุปและรายงานผลการ ด าเนินงาน

โครงการฯ ซองสถานศึกษาในสังกัด โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดขอบโครงการนี้ของส านักงาน กศน. จังหวัดทุกแห่ง/กทม. 
เท่านั้น เป็นผู้กรอกข้อมูลใน Google form หรือสแกน QR code ที่ก าหนดไว้ พร้อมทั้ง แนบรูปภาพการจัดกิจกรรม
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อบรม ไปยังส านักงาน กศน. ภายในวันที ่31 สิงหาคม 2563 
 4.  คณะท างานลงพื้นที่เป้าหมายเพ่ือนิเทศ ติดตามและประเมินผล พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ การ
ด าเนินงานโครงการภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แนวทางการจัดสรร/เบิกจ่ายงบประมาณ 
1. แนวทางการจัดสรร 

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

2. การเบิกจ่ายงบประมาณ 
ให้ใช้หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประซาซนของสถานศึกษา สังกัด ส านักงาน 

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

โครงการพัฒนาทักษะครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

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

ของโครงการ 
5. ด าเนินการอบรม 
6. ติดตาม ประเมินผล 

แนวทางการจัดสรร/เบิกจ่ายงบประมาณ 
1. ค่าใช้จ่ายในการประชุมก าหนดกรอบในการด าเนินงานเพ่ือการจัดอบรมครู กศน.ต้นแบบการสอน 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
2. ค่าใช้จ่ายในการประชุมร่วมกับสถาบันการสอนภาษาอังกฤษ/หน่วยงานในการจัดโครงการอบรม ครู กศน.

ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเพ่ือก าหนดรูปแบบในการจัดอบรมครู กศน.  
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมจัดท าเกณฑ์คัดเลือกครู กศน. 
4. ค่าใช้จ่ายในการค่าลงทะเบียนโครงการอบรมครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารกับ 
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สถาบันการสอนภาษาอังกฤษ/หน่วยงานในการจัดโครงการอบรมครู กศน.ฯ (โอน งปม. ไปที่ ส านักงาน กศน. จังหวัด 
ส าหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเช้าร่วมโครงการ) 

5. ลงพ้ืนที่ด าเนินการจัดประชุมติดตามประเมินโครงการพัฒนาครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษ เพ่ือ
การสื่อสาร จ านวน 5 ภาค 
 

โครงการคลังความรู้ กศน. เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
(Thailand Knowledge Portal : TKP) 

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

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

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

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

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

Bank 

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

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

2. จัดสรรให้สถาบันการศึกษาทางไกล   
 - ค่าใช้จ่ายส าหรับคณะวิทยากร 307,200 บาท  
 - ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเพ่ือจัดระบบข้อมูล ที่ได้มา

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

1,450,800 บาท  

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

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

1. จัดประชุมคณะท างานเพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดท าเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับ
วิธีการใช้แบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษา 

2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนคนพิการ จ านวน 300 คน จากครูผู้สอนคนพิการที่ยังไม่ผ่านการ  
อบรมการใช้แบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ให้มีความรู้และสามารถท าหน้าที่คัดกรองบุคคลของสถานศึกษาว่า 
เป็นคนพิการประเภทต่าง ๆ และน่าผลการรับรองพร้อมข้อมูลจากการคัดกรองมาประกอบการพิจารณาจัดท า แผน จัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล 

3. สรุปและติดตามผลการด าเนินงาน 
แนวทางการจัดสรร/เบิกจ่ายงบประมาณ แนว

ทางการจัดสรร 

 
โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข 

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

 

 

 

 

รายการ จ านวนเงิน/บาท คิดเป็น 
ร้อยละ ไตรมาส 1-2 ไตรมาส 3-4 รวมทั้งสิ้น 

• งปม. ที่ได้รับ รวมทั้งสิ้น   2,525,90
0 

 

• แผนการใช้เงิน :- จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ครูผู้สอนคนพิการ/สรุปและ 
ติดตามผลการด าเนินงาน 

- 2,525,900  

100 

แนวปฏิบัติการเบิกจ่าย เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
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แนวทางการจัดสรร/เบิกจ่ายงบประมาณ  
แนวทางการจัดสรร 

การเบิกจ่ายงบประมาณ 
1. กรอบวงเงินงบประมาณการจัดอบรม 

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

1. ค่าตอบแทนวิทยากร ให้เบิกจ่ายในอัตราชั่วโมงละไม่เกิน 200 บาท 
2. ค่าบริหารจัดการและค่าวัสดุ ให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริงตามความจ าเป็น เหมาะสม ประหยัด เพื่อ       

ประโยชน์ของทางราชการ ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเมื่อหักค่าตอบแทนวิทยากร 
3. ให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรไดไม่เกินวันละ 6 ชั่วโมง 
4. ให้ยืมเงินราชการจากโครงการมาจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากรได้เท่าท่ีจ าเป็น 
 

โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุ 

แนวทางการด าเนินงาน 
1. พัฒนาการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือคงพัฒนาการทางกาย จิต และสมอง ของ

ผู้สูงอายุ 
2. ส ารวจและให้สถานศึกษาทุกประเภทยืนยันความพร้อมความต้องการจัดกิจกรรมคงพัฒนาการ ทางกาย 

จิตและสมองของผู้สูงอายุ ในรูปแบบที่เป็นไปตามความต้องการของผู้สูงอายุและศักยภาพ ของบุคลากร 
ที่เป็นกิจกรรมทักษะชีวิต กลุ่มสนใจ การศึกษาตามอัธยาศัยผ่านห้องสมุดประชาชน บ้านหนังสือชุมชน 
รวมทั้งพ้ืนที่สาธารณะอ่ืน ๆ ที่มีในชุมชน เช่น โรงเรียนผู้สูงอายุ ศาลา อเนกประสงค์ ฯลฯ 

รายการ จ านวนเงิน/บาท    คิดเป็น จัดสรรให้แก่ 
 ไตรมาส 1-2 ไตรมาส 3-4 รวมทั้งสิ้น   ร้อยละ   
• งปม. ที่ได้รับ รวมทั้งสิ้น 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 ชั่วโมง 420 ชั่วโมง 

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

รวมทั้งสิ้น 25,700 141,000 
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3. จัดสรรเงินงบประมาณ ให้หน่วยงาน/สถานศึกษา ตามข้อมูลที่ยืนยันความต้องการจัดกิจกรรม 
4. หน่วยงาน/สถานศึกษา จัดท าและจัดส่งแผนปฏิบัติการให้ส านักงาน กศน. 
5. ก ากับ ติดตาม แก้ไขปัญหาและสรุปผลการด าเนินงานร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

แนวทางการจัดสรร/เบิกจ่ายงบประมาณ  
แนวทางการจัดสรร 

 
โครงการเพิ่มพูนศักยภาพและสานพลังการสร้างความรอบรู้ให้คนรุ่นใหม่เตรียมความพร้อมในทุกมิติ 

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

จัดท า และใช้แผนสู่การปฏิบัติ ช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพของกลไกขับเคลื่อน           
บูรณาการฯ) 

3. จัดท าแนวทางและกระบวนการพัฒนาศักยภาพกลไกบูรณาการแต่ละประเด็นโดยผู้เชี่ยวชาญและ 
ทีมวิชาการ 

4. จัดการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่เพ่ือขับเคลื่อนการออกแบบการท างาน สร้าง
ความรอบรูให้คนรุ่นใหม่เตรียมความพร้อมในทุกมิติ แบบบูรณาการ 5 ภาค 

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

               6.จัดเวทีวชิาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5 ภาค ภายใต้กลไกสร้างการเรียนรู้และเครือข่ายบูรณาการ 
 

 จ านวนเงิน/บาท คิด
เป็น 
ร้อย
ละ 

 
รายการ ไตรมาส 

1-2 
ไตรมาส 
3-4 

รวมทั้งสิ้น จัดสรรให้แก่ 

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

  
• แผนการใช้เงิน      

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

99.02 • สถานศึกษาที่มีความต้องการ 

- 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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การเบิกจ่ายงบประมาณ 
เบิกจ่ายตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และ ค่าใช้จ่ายใน

การจัด'ฝึกอบรม สัมมนา 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการจัดสรร/เบิกจ่ายงบประมาณ 

รายการ จ านวนเงิน/บาท คิด
เป็น 

จัดสรรให้แก่ 
ไตรมาส 1-2 ไตรมาส 3-4 รวมทั้งสิ้น ร้อย

ละ • งปม. ที่ได้รับ รวมทั้งสิ้น 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) จัดเวทีวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5 ภาค  5,000,00
0 

5,000,000 50.00  
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การด าเนินงานส าคัญ 

ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นางกนกวรรณ วิลาวัลย์) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

การขับเคลื่อน กศน. สู่ กศน.WOW 
1. พัฒนาครู กศน.และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการศึกษาและเรียนรู้ : Good Teacher 

เป็นผู้เชื่อมโยงความรู้กับผู้เรียนผู้รับบริการ มีความเป็น “ครูมืออาชีพ” มีจิตบริการ มีความรอบรู้และทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม เป็นผู้จัดกิจกรรม การเรียนรู้และบริหารจัดการความรู้ที่ดี 

1.1 เพ่ิมอัตราข้าราชการครู กศน. 891 อัตรา 
(1) ให้เร่งด าเนินการเรื่องการหาอัตราต าแหน่ง การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ข้าราชการครู กศน. 891 

อัตรา เพ่ือจัดสรรให้กับ กศน.อ าเภอทุกแห่ง ๆ ละ 1 อัตรา 
1.2 พัฒนาครู และบุคลากร 

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

(2) พัฒนาศึกษานิเทศก์ให้สามารถปฏิบัติการนิเทศได้อย่างมีศักยภาพ 
(3 ) พัฒ นาบุ คลากร กศน .ทุ กระดับทุ กประเภทให้ มีทั กษะความรู้ เรื่ อ งการใช้ประโยชน์                     

จากดิจิทัลและภาษาต่างประเทศที่จ าเป็น 

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

มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้เป็นเสมือนคาเฟ่การเรียนรู้ส าหรับทุกคนทุกช่วงวัย มีสิ่งอ านวยความสะดวก มีความ
สวยงามที่ดงึดูดความสนใจ และมีความปลอดภัยส าหรับผู้ใช้บริการ 

2 .1  เร่ งยกระดั บ  กศน .ต าบ ล  928  แห่ ง  (อ า เภ อละ 1  แห่ ง ) เป็ น  กศน .ต า บล  5  ดี  พ รี เมี่ ย ม                                    
ที่ประกอบด้วย ครูดี สถานที่ดี (ตามบริบทของพ้ืนที่) กิจกรรมดี เครือข่ายดี และมีนวัตกรรมดีมีประโยชน์ 

2.2 จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ กศน.ใน 5 ภูมิภาค เป็น Co - Learning Space ศูนย์การเรียนรู้ ที่ทันสมัย
ส าหรับทุกคน โดยเปิดพ้ืนที่เพ่ือยกระดับการเรียนรู้ พร้อมเปิดบริการต่างๆ อาทิ พ้ืนที่ส าหรับ      การท างาน/การ
เรียนรู้ พ้ืนที่ส าหรับท ากิจกรรมต่างๆ ห้องประชุมกลุ่มย่อย รวมทั้งให้บริหารห้องสมุดทั้งในรูปแบบดิจิทัล และสืบค้น
หนังสือในห้องสมุดด้วยตนเอง บริการอินเทอร์เน็ต มัลติมีเดีย เพ่ือรองรับการเรียนรู้แบบ Active learning 

2.3 พัฒนาห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จ านวน 103 แห่ง ให้เป็น Digital Library โดยให้   มีบริการ 
Free Wi-fi บริการหนังสือในรูปแบบ e-Book บริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเพ่ือการสืบค้นข้อมูล 

2.4 ปรับปรุงรถการอ่านเคลื่อนที่ เพ่ือการเข้าถึงการอ่านในทุกพ้ืนที่ ทุกชุมชน 
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3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ : Good Activities 
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้มีความทันสมัย เอ้ือต่อการเรียนรู้ ส าหรับทุกคน ที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา 

มีกิจกรรมที่หลากหลาย น่าสนใจ สนองตอบความต้องการของชุมชน เพ่ือพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของประชาชน 
รวมทั้งใช้ประโยชน์จากประชาชนในชุมชนในการร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของคนในชุมชน
ไปสู่การจัดการความรู้ของชุมชนอย่างยั่งยืน 

3.1 พัฒนาการจัดการศึกษาออนไลน์ กศน. โดยให้มีการเรียนออนไลน์สายสามัญ การเรียนออนไลน์เรื่องทักษะ
อาชีพ และการพัฒนาเว็บเพจการค้าออนไลน์ 

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

3.3 เร่งปรับหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพ กศน. ให้เป็นอาชีพที่รองรับอุตสาหกรรมอนาคต     (New S-
curve) โดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษให้ด าเนินการโดยเร่งด่วน ส าหรับพ้ืนที่ปกติให้พัฒนาอาชีพที่
เน้นการต่อยอดศักยภาพและบริบทตามบริบทของพื้นที่ 

4. เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย : Good Partnerships 
ประสาน ส่งเสริมความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และองค์ กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือสร้างความเข้าใจ และให้เกิดความร่วมมือในการ
ส่งเสริม สนับสนุน และจัดการศึกษาและการเรียนรู้ให้กับประชาชนอย่างมีคุณภาพ 

4.1 เร่งจัดท าท าเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละต าบล เพ่ือใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้างการ
เรียนรู้จากองค์ความรู้ในตัวบุคคลให้เกิดการถ่ายทอดภูมิปัญญา สร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 

4.2 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การจัดการเรียนรู้ชุมชน 
4.3 ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพ่ือการขยาย และพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

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

ให้พัฒนานวัตกรรมหรือสร้างสรรค์การด าเนินงานใหม่ๆ เพ่ือสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์   พัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ให้ทันสมัย 

5.1 เร่งจัดตั้งศูนย์ให้ค าปรึกษา และพัฒนาผลิตภัณฑ์Brand กศน. เพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ การบริหาร
จัดการการผลิต การส่งออก การตลาด และสร้างช่องทางการจ าหน่าย ตลอดจนส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
ในการเผยแพร่และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 

5.2 พัฒนาสินค้า และผลิตภัณฑ์ กศน. พร้อมทั้งให้มีการคัดเลือกสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เป็นสุดยอด กศน.            
ของแต่ละจังหวัด เพ่ือส่งไปจัดจ าหน่ายยังสถานีจ าหน่ายน้ ามัน ซึ่งจะเป็นการสร้างช่องทางจ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์
ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 
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วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) 
 

5.3 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ 
5.4 ให้มีการใช้วิจัยอย่างง่ายเพ่ือการสร้างนวัตกรรมใหม่ 

6. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ส าหรับทุกช่วงวัย : Good Learning Centre 
ที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถให้บริการประชาชนในชุมชนได้ทุกคน ทุกช่วงวัย  ที่มีกิจกรรม                  

ที่หลากหลาย สนองตอบความต้องการในการเรียนรู้ในแต่ละช่วงวัย และเป็นศูนย์บริการความรู้ ศูนย์การจัดกิจกรรมที่
ครอบคลุมทุกกลุ่มวัย เพ่ือให้มีพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสม และมีความสุขกับการเรียนรู้ตามความสนใจ 

6.1 ให้เร่งประสานกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือจัดท าท าเนียบข้อมูลโรงเรียนที่ถูกยุบ
รวม หรือคาดว่าน่าจะถูกยุบรวม 

6.2 ให้ส านักงาน กศน.จังหวัด ในจังหวัดที่มีโรงเรียนที่ถูกยุบรวมประสานขอใช้พ้ืนที่ เพ่ือจัดตั้ง      ศูนย์การ
เรียนรู้ส าหรับทุกช่วงวัย กศน. 
        
          
             

เพ่ือให้จังหวัดเลขสามารถด าเนินการตามนโยบาย คสช.รัฐบาล และสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ตลอดจนวิสัยทัศน์ของจังหวัดเลย “เมืองน่า
อยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนภายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการ
จังหวัดเลย มีมติเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ก าหนดวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) รวม 8 ประเด็น 
เพ่ือให้เกิดความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ดังนี้ 

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

 Health ส่งเสริมประชาชนชาวเลยให้มีการกินดีอยู่ดี มีความรู้ความเข้าใจและตระหนัก ในการดูแล
สุขภาพอนามัยทั้งทางร่ายกายและจิตใจของตนเองที่เหมาะสม สามารถถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง
ยกระดับการบริการสาธารณสุข สร้างวัฒนธรรม การบริโภคท่ีปลอดภัย 

 Aqriculture ส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน และทันสมัย โดยการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมา
ใช้ในการยกระดับคุณภาพและผลผลิตทาการเกษตร การแปรรู้สินค้าภาคเกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน พัฒนาและ
เพ่ิมแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร ผลักดันการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Young Smart Farmer/Samar Farmer สร้างความ
เข็มแข็งให้กับ สถาบันเกษตรกร สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรรวมทั้งมีเครือข่ายธุรกิจ มุ่นเน้นการส่งเสริมและการพัฒนาที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน ควบคู่ไปกับการน้อมน าปรัชญาของ
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เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการด าเนินชีวิต เพ่ือสร้างความมั่นคง และความปลอดภัยทางอาหารแก่ชาวเลย ชาวไทย
และนานาประเทศ 

 Investment and Trade เพ่ิมศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการค้า การ
บริการ และการผลิต การส่งเสริม SMEs/ Start up วิสาหกิจชุมชน สถาบันสหกรณ์ กลุ่มอาชีพต่างๆ อ านวยความ
สะดวกด้านการค้าและการลงทุน ส่งเสริมการค้าชายแดน การจ้างงานที่มีคุณค่า การพัฒนาสัมมาชีพ เศรษฐกิจฐานราก
และประชารัฐ OTOP ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริการภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน 

 Loei for All  ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ ง ปรับปรุงและพัฒนา
บริการภาครัฐมุ่งสู่ความเป็นสากล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ การพัฒนาเพ่ือเสริมสร้าง
ความมั่นคง การลดความเหลื่อมล้ า ส่งเสริมคามเสมอภาคทางสังคมและความเท่าเทียมทางเพศ การขจัดความยากจน 
สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ มุ่นเน้นการพัฒนาเด็กและเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการผู้ด้อยโอกาส และ “บ าบัด
ทุกข์ บ ารุงสุข” แก่ทุกกลุ่ม พัฒนาบ้านเมืองให้สะอาด แก้ไขปัญหายาเสพติด อ านวยความยุติธรรม สร้างความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ให้มีความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย เสริมสร้างวินัยจราจร 
เป็นถิ่นฐานที่ปลอดภัยส าหรับอยู่อาศัย เพ่ือความสงบสุขอย่างยั่งยืน 

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

 Education ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล ส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะวิชาชีพ
ตลอดชีวิต จัดการเรียนรู้อย่างมีเป้าหมายเพ่ือส่วนรวม เน้นการน าความรู้ไปสู่การปฏิบัติ สามารถใช้ความรู้สร้าง
นวัตกรรม เป็นพลเมืองที่ดีและพัฒนาทักษะชีวิตสู่งานอาชีพ ภายใต้การเตรียมคนในศตวรรษที่ 21 โดยการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ 
  Integrity ส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาล การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีในทุกภาคส่วนเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและรู้จักพอเพียง มีความสามัคคี มีวินัย ท านุบ ารุง และส่งเสริมศาสนา จารีตประเพณีอันดีงาม 
ส่งเสริมให้ชาวเลยมีความปรองดองสมานฉันท์ เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขใช้วิถีวัฒนธรรม และแนวทางศาสนาในการด ารงชีวิต ส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งสงบสุข 
ส่งเสริมและปลูกฝังให้ชาวเลยมีความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ ความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต เอ้ืออาทร 
ช่วยเหลือเกื้อกูล เคารพกฎหาย กติกาสังคม และครรลองคลองธรรมที่ดี 
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ส่วนที่ 3 

การบริหารจัดการด้านการศกึษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูหลวง 
 

 

➣ ข้อมูลทั่วไป 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูหลวง ท าหน้าที่บริหารจัดการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย ในท้องที่อ าเภอภูหลวง  มี กศน.ต าบล จ านวน 5 ต าบล ประกอบด้วย กศน.ต าบลหนองคัน 

กศน.ต าบลภูหอ  กศน.ต าบลห้วยสีเสียด  กศน.ต าบลแก่งศรีภูมิ  กศน.ต าบลเลยวังไสย์          

จัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในพ้ืนที่ให้แก่นักศึกษาและประชาชน ครอบคลุม 

46 หมู่บ้าน ในท้องที่อ าเภอภูหลวง 

นอกจากนี้ยังมีแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญที่ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร การสืบค้นข้อมูล ทางอินเตอร์เน็ต หนังสือ 

สื่อสิ่งพิมพ์ องค์ความรู้และภูมิปัญญา ได้แก่    

3) ห้องสมุดประชาชนอ าเภอ จ านวน 1 แห่ง   

4) ศูนยเ์รียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจ าต าบล จ านวน 5 แห่ง         

5) ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยต าบล จ านวน 5 แห่ง  

6) ศูนย์ดิจิทัลชุมชน จ านวน 5 แห่ง       

  7) ศนูย์เรียนรู้ตลอดชีวิต   จ านวน  5  แห่ง   

➣ ข้อมูลด้านบุคลากร 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูหลวง มีบุคลากรทั้งสิ้น จ านวน   17   คน 

ประกอบด้วย 
1. ผู้บริหาร กศน.อ าเภอ จ านวน  1 คน 
2. ข้าราชการ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ  จ านวน  1  คน  
3. พนักงานราชการ   10  คน 
    -ครูอาสาสมัครฯ  จ านวน  3  คน 

     -ครู กศน.ต าบล  จ านวน 7 คน 
  4. บรรณารักษ์จ้างเหมา  จ านวน  1  คน 
 5. ครู ศรช. จ านวน  3  คน 
 6. ครู ผู้สอนคนพิการ  จ านวน  1  คน 
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   ➣ ข้อมูลด้านงบประมาณ (รอจัดสรรงบประมาณ) 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส านักงาน กศน.จังหวัดเลย ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  136,979,930 บาท   

ดังนี้ 
1. งบบุคลากร (2000238010000000)      ได้รับจัดสรร   60,511,560     บาท 
2. งบด าเนินงาน  (2000239004000000)    ได้รับจัดสรร   4,467,590       บาท 
3. งบด าเนินงาน (2000239005000000)    ได้รับจัดสรร   5,354,350       บาท 
4. งบเงินอุดหนุน (ค่าหนังสือเรียน)    ได้รับจัดสรร  8,139,020        บาท 
5. งบเงินอุดหนุน (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)  ได้รับจัดสรร  9,858,510        บาท 
6. งบเงินอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน)   ได้รับจัดสรร  40,796,400      บาท 
7. งบรายจ่ายอื่น (โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอาชีพ) ได้รับจัดสรร    672,000      บาท 
8. งบรายจ่ายอื่น (โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตส าหรับผู้สูงอายุ/ได้รับจัดสรร359,800      บาท 

               โครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ) 
9. งบรายจ่ายอื่น (โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล)    ได้รับจัดสรร    912,800      บาท 
10. งบรายจ่ายอื่น (โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน)     ได้รับจัดสรร   5,634,000     บาท 
11. งบรายจ่ายอื่น (โครงการ Smart Farmer)     ได้รับจัดสรร     273,900     บาท 
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➣ ข้อมูลสารสนเทศ 
      แหล่งเรียนรู้และภาคีเครือข่าย 

ชื่อ กศน.ต าบล ที่ตั้ง ผู้รับผิดชอบ 

1.กศน.ต าบลแก่งศรีภูมิ 
โรงเรียนบ้านฟากเลย  

ต.แก่งศรีภูมิ  
อ.ภูหลวง 

  นางราตรี  พิลาฤทธิ์ 

2.กศน.ต าบลหนองคัน 
บ้านดอนหอ ม.8 ต.หนองคัน 

อ.ภูหลวง 

1. นายนิคม ไชยา 
2. นางสาวสุธาชินี  พันเงิน 
3. นางสาวดาราพร  ขวัญพัก 

3.กศน.ต าบลภูหอ 
 

ศาลา SML บ้านศรีอุบล  
ต.ภูหอ อ.ภูหลวง 

1.  นายพรชัย  อินทร์ตาโคตร 
2. นางสาวสุภาพร   โจระสา 
3. นายกรุณา   นนทวิศรุต 

4.กศน.ต าบลห้วยสีเสียด 
บ้านห้วยสีเสียด ม.1 

 ต.ห้วยสีเสียด  
อ.ภูหลวง 

1. นางสาวคนิตดา  จันทะเส 
2. นายมนัส  พรมศรีธรรม 
3. นางสาวฉันทนา   เกษทองมา 

5.กศน.ต าบลเลยวังไสย์ 
บ้านเลยวังไสย์ ม.1 

 ต.เลยวังไสย์ อ.ภูหลวง 
  นางสาวปราณี  เสนา 

ชื่อ ห้องสมุดประชาชน ที่ตั้ง ผู้รับผิดชอบ 

1.ห้องสมุดประชาชน 
บ้านศรีภูหลวง ม.9  
ต.หนองคัน อ.ภูหลวง 

  นางสาววรางรัตน์ สารแสน 
  นางสาววราภรณ์  นิลอ้วน 

ชื่อ ศรช. ที่ตั้ง ผู้รับผิดชอบ 

1.ศรช.บ้านหนองบง 
บ้านหนองบง ต.ภูหอ  
 อ.ภูหลวง 

นางสาวสุภาพร   โจระสา 

2.ศรช.บ้านห้วยหอม 
บ้านห้วยหอม ต.หนองคัน  
อ.ภูหลวง 

นางสาวดาราพร  ขวัญพัก 

3.ศรช.บ้านหัวนา 
บ้านหัวนา ต.หนองคัน 
 อ.ภูหลวง 

นางสาวสุธาชินี  พันเงิน 

4.ศรช.บ้านนามูลตุ่น 
บ้านนามูลตุ่น ต.ห้วยสีเสียด 
อ.ภูหลวง 

นายมนัส  พรมศรีธรรม 

5.ศรช.บ้านใหม่ศรีชมภู 
บ้านใหม่ศรีชมภู  
ต.ห้วยสีเสียด อ.ภูหลวง 

นางสาวฉันทนา   เกษทองมา 
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ชื่อแหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู้ ที่ตั้ง 

1.สถานีวิทยุชุมชนต าบลหนองคัน สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
วัดดอยสวรรค์ บ้านโนนสว่าง  
ต.หนองคัน 

2.อ่างเก็บน้ าบ้านหนองเอ่ียน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งที่
มนุษย์สร้างขึ้น 

บ้านหนองเอ่ียน หมู่ 4 ต.หนองคัน 

3.ศาลพญาช้างนางผมหอม 
ศิลปะ วัฒนธรรมและจารีต
ประเพณี 

วัดโนนสว่าง บ้านหนองบัวหมู่ 1 
 ต.ภูหอ 

4.พิพิธภัณฑ์โรงเรียนบ้านหนองบัว 
ศิลปะ วัฒนธรรมและจารีต
ประเพณี 

บ้านศรีอุบล หมู่ 4  ต.ภูหอ 

5.วัดวังเดือนห้า 
ศิลปะ วัฒนธรรมและจารีต
ประเพณี 

บ้านวังเดือนห้า หมู่ 4ต.ห้วยสีเสียด 

6.วัดสวนอัมพวัน 
ศิลปะ วัฒนธรรมและจารีต
ประเพณี 

บ้านน้ าพุพัฒนา หมู่ 3 ต.ห้วยสีเสียด 

7. อุทยานแห่งชาติน้ าตกห้วยเลา ทรัพยากรธรรมชาติ บ้านน้ าอุ่น หมู ่6 ต.แก่งศรีภูมิ 

8. โรงปุ๋ยหมักชีวภาพ บุคคลและหน่วยงานองค์กร 
บ้านหนองขอนแก่น หมู่ 8 
 ต.แก่งศรีภูมิ 

9.ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติภูหลวง บุคคลและองค์กรในชุมชน บ้านศรีเจริญ หมู่ 8 ต.เลยวังไสย์ 

ชื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ความสามารถและ
ประสบการณ์ 

ที่อยู่ 

1.นายฉวี  สิงห์เหนือ นวดแผนไทย 56 หมู่ 1 ต าบลหนองคัน 
2.นายเหวี่ยน  ค าบุ หมอน้ ามัน 2  หมู่ 1 ต าบลหนองคัน 

3.นายปัจจัย ทอกไข เกษตรทฤษฎีใหม่ หมู่ 8 ต าบลห้วยสีเสียด 
4.นายแดง  สุปันโน จักสาน 5   หมู่ 1 ต าบลห้วยสีเสียด 
5.นางปี  ศรีบุญ ทอเสื่อกก 85  หมู่12 ต าบลภูหอ 
6.นายกุล สิงขะ จักสาน 54  หมู่ 4 ต าบลภูหอ 
7.นายหล่อ  วิปัสสา จักสาน 42  หมู่1 ต าบลแก่งศรีภูมิ 
8. นายพรมมา  วิปัสสา หมอมนต์ 41  หมู่ 4 ต าบลแก่งศรีภูมิ 

ชื่อ ภาคีเครือข่าย ที่ตั้ง/ที่อยู่ 

1. อบต.แก่งศรีภูมิ ต าบลแก่งศรีภูมิ  อ.ภูหลวง  จ.เลย  

2. อบต.ภูหอ ต าบลภูหอ  อ.ภูหลวง  จ.เลย 

3. อบต.ห้วยสีเสียด ต าบลห้วยสีเสียด  อ.ภูหลวง  จ.เลย 
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ต.หนองคัน ต าบลหนองคัน  อ.ภูหลวง  จ.เลย 
5. อบต.เลยวังไสย์ ต าบลเลยวังไสย์ อ.ภูหลวง  จ.เลย 
6. โรงเรียนภูหลวงวิทยา บ้านหนองอีเก้ง  ต.ภูหอ  อ.ภูหลวง  จ.เลย 
6. โรงเรียนบ้านหนองบัว บ้านหนองบัว  ต.ภูหอ  อ.ภูหลวง  จ.เลย 
8. วัดดอยสวรรค์ บ้านโนนสว่าง  ต.หนองคัน  อ.ภูหลวง  จ.เลย 
9. วัดป่าภูผาแดง บ้านหนองคัน  ต.หนองคัน  อ.ภูหลวง  จ.เลย 
10. สถานีต ารวจภูธรภูหลวง บ้านศรีภูหลวง  ต.หนองคัน  อ.ภูหลวง  จ.เลย 
11.ที่ว่าการอ าเภอภูหลวง บ้านศรีภูหลวง  ต.หนองคัน  อ.ภูหลวง  จ.เลย 
12.โรงพยาบาลภูหลวง บ้านศรีภูหลวง  ต.หนองคัน  อ.ภูหลวง  จ.เลย 
13.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล
ภูหอ 

บ้านศรีอุบล ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย 

14.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล
แก่งศรีภูมิ 

บ้านใหม่พัฒนา ต.แก่งศรีภูมิ จ.เลย 

15.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล
ห้วยสีเสียด 

บ้านห้วยสีเสียด ต.ห้วยสีเสียด จ.เลย 

16.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล
เลยวังไสย์ 

บ้านเลยวังไสย์ ต.เลยวังไสย์ จ.เลย 
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ส่วนที่ 4 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และรายละเอียดงาน/โครงการ 

  

กศน.อ าเภอภูหลวง ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน  11  งาน  8  โครงการ 
ที่ต้องปฏิบัติงานตามนโยบายและจุดเน้นที่ส าคัญของส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
(ส านักงาน กศน.) ตามบทบาทภารกิจของหน่วยงานและความต้องการของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 

จุดเน้นการด าเนินงานของงาน/โครงการ ในปีงบประมาณ 2563 

 งาน 
 1. การจัดการศึกษาส าหรับผู้ไม่รู้หนังสือ  

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

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

  3.  โครงการพัฒนาทักษะครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
  4.  โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและ กระทรวง 

สาธารณสุข 
  5.  โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิต 

และสมองของผู้สูงอายุ 
 6. โครงการบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล/สร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับต าบล 
(ขยายผลการอบรมหลักสูตรการค้าออนไลน์) 
 7.โครงการ Smart ONIE เพ่ือสร้าง Smart Farmer 
 8.โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับคนพิการ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูหลวง จังหวัดเลย 

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

(2) 
ที ่

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(7) เป้าหมาย (8) งบประมาณ 

ประเภท 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
เป้าหมาย 

อุดหนุน ด าเนนิงาน   รายจ่ายอื่น 

1 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการจดั
การศึกษาส าหรับผู้
ไม่รู้หนังสือ 
 

จัดการศึกษาเพื่อเพิ่ม
อัตราการรู้หนังสือให้คน
ไทยสามารถอ่านออก
เขียนได้ มุ่งพัฒนาผู้เรียน
ให้มีความสามารถในการ
ฟัง พูด อ่าน และเขียน 
รวมทั้งการคิดค าควณ
เบื้องต้น  โดยบูรณาการ
กับสภาพความต้องการ 
และปัญหาของสังคมที่
สอดคล้องกับวิถีการ
ด าเนินชีวิตของผู้เรียน 
โดยใช้หลักสูตรการรู้
หนังสือไทย พุทธศักราช 
2557  ของส านักงาน 
กศน. และสื่อที่เหมาะสม

จัดกระบวนการเรียนรูต้าม
หลักสตูรการรู้หนังสือไทย 
พุทธศักราช2557    
 มุ่งพัฒนาผู้เรียนใหม้ี
ความสามารถในการฟัง 
พูด อ่าน และเขียน 
รวมทั้งการคิดค าควณ
เบื้องต้น    โดยบูรณาการ
กับสภาพความต้องการ 
และปัญหาของสังคม             
ที่สอดคล้องกับวิถีการ
ด าเนินชีวิตของผู้เรียน 
1)ประชาสัมพันธ์เชิญชวน
ให้กลุ่มเป้าหมายผู้ไม่รู้
หนังสือไทย ผูล้ืมหนังสือ
ไทย หรือผูส้นใจทั่วไป   

1)จัดการจัดการศึกษา
ส าหรับผู้ไม่รู้หนังสือ  ให้
ผู้เรยีนมีความรู้ 
ความสามารถ และทักษะ
การฟัง พูด อ่านเขียน
ภาษาไทย และการค านวณ
เบื้องต้นในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับชีวิตประจ าวัน  และใช้
เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร
กับผู้อื่น ตลอดจนแสวงหา
ความรู้เพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิต   
2) การติดตามประเมินผล
เป็นการตรวจสอบ
ผลสัมฤทธ์ิ เน้นการพัฒนา
ความก้าวหน้าของผู้เรียนได้

1.ประชาชนชาว
ไทยท่ีไมรู่้
หนังสือไทย 
2.ประชาชนชาว
ไทยท่ีลืมหนังสือ
ไทย 

30 คน -  

 
16,500 
บาท 

- 
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กับสภาพและพื้นที่ของ
กลุ่มเป้าหมาย   

เข้าเรียนรู้ตามหลักสูตร
การรู้หนังสือไทย 
2.)แนะแนวสร้างความ
เข้าใจกับผู้เรียนเกี่ยวกับ
สาระส าคญั เช่น 
-การจัดกระบวนการ
เรียนรู้              
–การวัดและการ                
- ประเมินผล  
- การจบหลักสูตร  
3) ด าเนินการรับสมัคร
ผู้เรยีนตามหลักสูตรฯ 
4)ด าเนินการขออนุญาต
จัดตั้งกลุ่มส่งเสริมการรู้
หนังสือไทย 
5)ด าเนินการก าหนด
สภาพและด าเนินการ
จัดท าแผนการเรยีนรู้ 
รวมทั้งจัดท าแผนบรูณา
การร่วมกับการจัด
กิจกรรมของโรงเรียน
ผู้สูงอายุ ในเขตพื้นท่ี
อ าเภอภูหลวง 
6) บันทึกการจัดการ

เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 
ดังนี ้
- ประเมินก่อนเรียน เพื่อให้
ทราบความรู้พื้นฐานของ
ผู้เรยีน ว่าสามารถ ฟัง พูด 
ได้ หรือพูด ฟัง อ่านเขียน 
ในทักษะภาษาไทยไม่ได้  
โดยการพูดคุยซักถาม ให้
ทดลองอ่าน เขียนค าง่ายๆที่
เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวัน
หรือท าแบบประเมินก่อน
เรียนง่ายๆเพื่อน าข้อมูลมา
ใช้วางแผนในการจัดการ
เรียนรู้ใหเ้หมาะสมกับผู้เรียน 
- ประเมินผลระหว่างเรียน 
สามารถพิจารณา
ความสามารถในการเรียนรู้
ในแต่ละสภาพ ซึ่งสามารถ
ประเมินไดโดยวิธีการต่างๆ
เช่น การสังเกต การตอบ
ค าถาม การพูดคยุ การตรวจ
ผลงาน การท าแบบฝึกหัด
ต่างๆโดยให้มีทักษะในการ
เรียนรูภ้าษาไทย และการคิด
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เรียนรูต้ามแผนการเรียนรู้
แต่ละครั้งเพื่อเป็นข้อมลูใน
การพัฒนา แผนการเรียนรู้
ในครั้งต่อไป 
7) การวัดและประเมินผล 
เพื่อตรวจสอบ
ความก้าวหน้าและ
ผลสัมฤทธ์ิ เน้นการพัฒนา
ผู้เรยีนไดเ้รียนรู้อย่างเตม็
ศักยภาพ  
8) รายงานข้อมูลผูเ้รียนให้
สถานศึกษาแบละหน่วง
งานต้นสังกัดทราบ 
- ข้อมูลผู้จบหลัก 
- การจัดท าหลักฐาน
ทางการศึกษา 
 

ค านวณเบื้องต้น 
-ประเมินหลังเรยีน 
ตรวจสอบจากเอกสาร 
หลักฐาน เช่น สื่อการเรียนรู้
ของผู้เรียนของผู้เรียน ของ
ผู้เรยีน แบบบันทึกต่างๆ 
เพื่อพิจารณาว่าผ่านการ
เรียนรูไ้ปแล้วไมต่่ ากว่า 800 
ค า 
 3) การสรุป รายงานผลการ
ด าเนินงาน 
 

รวม 30 คน - 16,500   - 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูหลวง จังหวัดเลย 

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

(2) 
ที ่

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(7) เป้าหมาย (8) งบประมาณ 

ประเภท 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
เป้าหมาย 

อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจ่ายอื่น 

2 
 
 
 
 
 
 

 

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

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

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

1. จ านวนผู้เรียน
เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว ้
2. ร้อยละของผู้เรียนท่ี
เข้ารับการศึกษา 
3. ร้อยละของผู้เรียนท่ี
จบหลักสตูร 
4. ความเหมาะสมของ
สถานท่ี/สื่อ/สิ่งอ านวย
ความสะดวก 
5. ร้อยละของผู้เรียนท่ี
สามารถน าความรู้ไปใช้
ในการศึกษาต่อหรือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
6. ความพึงพอใจท่ีอยู่
ในระดับ ดี ขึ้นไป 

ประชากรวัย
แรงงานท่ีไม่จบ
การศึกษาภาค
บังคับและไม่อยู่ใน
ระบบโรงเรียน 

-ระดับ
ประถมศึกษา 
100 คน 
-ระดับ ม.ต้น 
259 คน 
-ระดับ ม.ปลาย 
421 คน 
รวม 780 คน 

348,800 บาท 

 
-- -- 

รวม 780 คน 348,800 บาท - - 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูหลวง  จังหวัดเลย 

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

(2) 
ที ่

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(7) เป้าหมาย (8) งบประมาณ 

ประเภท 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
เป้าหมาย 

อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจ่ายอื่น 

3 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิต 
 

1 เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
พื้นฐานของบุคคลเพื่อให้
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุขโดยเน้น
ทักษะชีวิตพื้นฐานท่ีจ าเป็น 4 
ด้าน 
2 เพื่อจัดการศึกษาในรูปแบบ
การจัดการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย 
โดยมุ่งท่ีจะเสริม สร้าง
ความสามารถให้กับบุคลเพื่อมี
ทักษะชีวิตในการแก้ปัญหา
เฉพาะด้านให้เหมาะสมกับ
พื้นที่และแตล่ะสถานการณ ์
 

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

 

1. จ านวนผู้เรียน
เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว ้
2.ร้อยละของผูเ้รียน
ที่เข้ารับการศึกษา 
3.ร้อยละของผูเ้รียน
ที่จบหลักสตูร 
4.ความเหมาะสม
ของสถานท่ี/สื่อ/สิ่ง
อ านวยความสะดวก 
5.ร้อยละของผูเ้รียน
ที่สามารถน าความรู้
ไปใช้หรือพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
6.ความพึงพอใจท่ีอยู่
ในระดับ ดี ขึ้นไป 

ประชาชนท่ัวไปใน
เขตอ าเภอภูหลวง 

      224 คน                         -  

 
25,760 - 

รวม       224 คน                         -  25,760 - 

กศน.กผ.01/63 



38 

 

  

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูหลวง  จังหวัดเลย 

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

(2) 
ที ่

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(7) เป้าหมาย (8) งบประมาณ 

ประเภท 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
เป้าหมาย 

อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจ่ายอื่น 

4 
 
 
 
 
 
 

 

การจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาสังคมและ
ชุมชน 
โครงการ
ประวัติศาสตร์ชาติ
ไทย และบญุคณุของ
พระมหากษตัริยไ์ทย” 

1) เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ชาติไทย 
2) เพื่อใหป้ระชาชนผู้เข้า
รับการอบรม  มีความ
ภาคภูมิใจในชาติ มคีวาม
รักชาติ เทิดทูนสถาบัน
ชาติ ศาสนาและ

พระมหากษตัริย์  

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

 

1. ผลผลิต    
- ประชาชนที่เข้ารับการ
อบรม ร้อยละ 80  
ความรู้ความเข้าใจท่ี
ถูกต้องเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ชาติไทย
และ มีความภาคภูมิใจ
ในชาติ มีความรักชาติ 
เทิดทูนสถาบันชาติ 
ศาสนาและ

พระมหากษตัริย์   
2. ผลลัพธ์  
1. จ านวนผู้เรียนเป็นไป
ตามเป้าหมายที่ก าหนด
ไว ้
2. ร้อยละของผู้เรียนท่ี

ประชาชนท่ัวไปใน
อ าเภอภูหลวง 

148 คน  - 

 
59,200 - 
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เข้ารับการอบรม 
3. ร้อยละของผู้เรียนท่ี
จบหลักสตูร 
4. ความเหมาะสมของ
สถานท่ี/สื่อ/สิ่งอ านวย
ความสะดวก 
5. ร้อยละของผู้เรียนท่ี
สามารถน าความรู้ไปใช้
หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
.6. ความพึงพอใจท่ีอยู่
ในระดับ ดี ขึ้นไป 

รวม 148 คน  - 59,200 บาท - 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูหลวง  จังหวัดเลย 

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

(2) 
ที ่

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(7) เป้าหมาย (8) งบประมาณ 

ประเภท 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
เป้าหมาย 

อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจ่ายอื่น 

5 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการการจัด
การศึกษาการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. เพื่อใหป้ระชาชน ได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. เพื่อใหป้ระชาชน ได้เข้าใจ
แนวทางการศึกษาความรู้ จาก
แหล่งเรียนรู้ ปราชญ์ชาวบ้าน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
3. เพื่อส่งเสรมิให้ประชาชน 
ได้น าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันต่อตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน สังคม ต่อไป 

1. ให้ความรู้เรื่อง

พระราชด าริว่าด้วย

เศรษฐกิจพอเพียง 

2. ให้ความรู้ปรัชญา

ของเศรษฐกิจ

พอเพียง  3 ห่วง 2 

เงื่อนไขการน้อมน า

หลักเศรษฐกิจ

พอเพียงมาเป็น

แนวทางในการ

ด ารงชีวิต 

3. ศึกษาแหล่ง
เรียนรูเ้กษตรกร
ต้นแบบตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละ 80 ของผู้เข้า

อบรม มีความรู้  

ความเข้าใจ การ

ด าเนินชีวิตตามแนว

ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

มาประยุกต์ใช้กับ

ชีวิตประจ าวัน

สามารถ ลดรายจ่าย 

เพิ่มรายได้ ให้กับ

ครัวเรือนได้  

 

ประชาชนท่ัวไปใน
อ าเภอภูหลวง 

 90 คน  - 

 
 36,000บาท - 

รวม 90 คน  -   36,000 บาท - 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูหลวง  จังหวัดเลย 
(งาน/โครงการในภาพรวม) 

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

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(7) เป้าหมาย (8) งบประมาณ 

ประเภท 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
เป้าหมาย 

อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจ่ายอื่น 

6 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการ
การศึกษาตาม
อัธยาศัย 

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

1) พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ กศน.ต าบล 
และร่วมกับภาคี
เครือข่ายเพือ่
เสรมิสร้างวัฒนธรรม
ส่งเสริมการอ่าน 
2) กิจกรรมส่งเสรมิ
การอ่าน 
- จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านใน
ห้องสมุดและพัฒนา
ห้องสมุดประชาชน 
- จัดมุมเด็กปฐมวัย
ในห้องสมุด 
- จัดกิจกรรม
ครอบครัวรักการ

1. จ านวน
ผู้รับบริการเป็นไป
ตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว ้
2. ความเหมาะสม
ของสถานท่ี/สื่อ/สิ่ง
อ านวยความสะดวก 
3.ร้อยละของ
ผู้รับบริการที่
สามารถน าความรู้ไป
ใช้หรือพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
4.ความพึงพอใจท่ีอยู่
ในระดับ ดีขึ้นไป 
 

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

5,832 คน  - 

 
79,350บาท - 
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การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น
อย่างกว้างขวางและทั่วถึง เช่น 
พัฒนาห้องสมุดประชาชนทุกแห่งให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
ชุมชน การใช้ระบบเช่ือมโยงแหล่ง
เรียนรู้และการพัฒนาระบบหนังสือ
ผ่าน QR Code ส่งเสริมและ
สนับสนุนอาสาสมัครส่งเสริมการ
อ่าน การสร้างเครือข่ายส่งเสริมการ
อ่าน จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่พร้อม
อุปกรณ์เพื่อส่งเสริมการอ่านและ
การเรียนรู้ที่หลากหลายออก
ให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆ 
อย่างทั่วถึง สม่ าเสมอ รวมทั้ง
เสริมสร้างความพร้อมในด้านสื่อ
อุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการอ่าน และ
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่าน
อย่างหลากหลาย 
5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคี
เครือข่ายร่วมจัดสนับสนุนการอ่าน 
เช่น ในโรงงาน สถานประกอบการ 
ที่ว่าการอ าเภอ ฯลฯ 

อ่าน 
-จัดกิจกรรมมุมที่
อ่านหนังสือในแพ
การอ่าน 
- ห้องสมุดชาวตลาด 
รถโมบายเคลื่อนที ่
- ใช้ระบบเช่ือมโยง
แหล่งเรียนรู้และ
จัดท าสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์  
- บ้านหนังสือชุมชน 
- อาสาสมัคร
ส่งเสริมการอ่าน 
 

รวม 5,832 คน - 79,350บาท - 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูหลวง  จังหวัดเลย 

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

(2) 
ที ่

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(7) เป้าหมาย (8) งบประมาณ 

ประเภท 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
เป้าหมาย 

อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจ่ายอื่น 

7 
 
 
 
 
 
 

 

งานพัฒนาบุคลากร 1) พัฒนาบุคลากรทุกระดับทุก
ประเภทให้มีสมรรถนะสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ทั้งก่อนและ
ระหว่างการด ารงต าแหน่ง
เพื่อให้มีเจตคติที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงาน
และบริหารจัดการการ
ด าเนินงานของหน่วยงานและ
สถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพรวมทั้งส่งเสริมให้
บุคลากรในสังกัดพัฒนาตนเอง
เพื่อเลื่อนต าแหน่งหรือเลื่อน
วิทยฐานะโดยเน้นการประเมิน
วิทยฐานะเชิงประจักษ์ 
2) พัฒนาหัวหน้า กศน.ต าบลให้
มีสมรรถนะสูงขึ้นในการบริหาร
จัดการ กศน.ต าบล และการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจ

1) พัฒนาบุคลากร
ด้านการจดัการเรียน
การสอน 
2) พัฒนาบุคลากร
ด้าน การเงิน บัญชี 
และพัสด ุ
3)พัฒนาบุคลากร
ด้านการนิเทศ 
4) พัฒนาบุคลากร
ด้านการจดัท า
แผนงาน/โครงการ 
 

1.จ านวนบุคลากร
ของหน่วยงานและ
สถานศึกษาได้รับ
การพัฒนาเพื่อเพิ่ม
สมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานการศึกษา
นอกระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัย 
2.ความเหมาะสม
ของหลักสูตรการ
พัฒนา 
3. ร้อยละของ
บุคลากรทีส่ามารถ
น าความรูไ้ปใช้หรือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
4.ความพึงพอใจท่ีอยู่
ในระดับ ดี ขึ้นไป 

1) ผู้บริหาร 
2)  บรรณารักษ์
ปฏิบัติการ 
3) พนักงานราชการ 
4)  ครู ศรช. 
5) บรรณารักษ์จ้าง
เหมา 
6) จ้างเหมาอื่น 

17 คน  80,000 

 
- - 

กศน.กผ.01/63 
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อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้น
การเป็นนักจัดการความรู้และผู้
อ านวยความสะดวกในการ
เรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพอย่าง
แท้จริง 
3) พัฒนาครูกศน. และผู้ที่
เกี่ยวข้องให้สามารถจัดรูปแบบ
การเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพโดย
ส่งเสริมให้มีความรู้
ความสามารถในการจัดท า
แผนการสอน การจัด
กระบวนการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล และการวิจัย
เบื้องต้น 
4) ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการ กศน.
ต าบล เพื่อการมีส่วนร่วมใน
การบริหารการด าเนินงานตาม
บทบาทภารกจิของ กศน.ต าบล 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
5) พัฒนาศักยภาพบุคลากร ที่
รับผิดชอบการบริการการศึกษา
และการเรียนรู้ ให้มีความรู้ 
ความสามารถและมีความเป็น
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มืออาชีพในการจัดบริการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของประชาชน 
6) เสริมสร้างสัมพันธภาพ
ระหว่างบุคลากร รวมทั้งภาคี
เครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ
ในทุกระดับเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างาน
ร่วมกัน โดยจัดให้มีกิจกรรมการ
พัฒนาสมรรถนะ และเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร 
และภาคีเครือข่ายในรูปแบบที่
หลากหลายอย่างต่อเนื่อง 

รวม 17 คน 80,000 - - 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูหลวง  จังหวัดเลย 

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

(2) 
ที ่

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(7) เป้าหมาย (8) งบประมาณ 

ประเภท 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
เป้าหมาย 

อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจ่ายอื่น 

8 
 
 
 
 
 
 

 

งานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน เพื่อพร้อม
รับการประเมินคุณภาพภายนอก โดย
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความ
เข้าใจ ตระหนักถึงความส าคัญของ
ระบบการประกันคุณภาพ และ
สามารถด าเนินการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาได้อย่าง
ต่อเนื่องโดยใช้การประเมินภายในด้วย
ตนเอง และจัดให้มีระบบสถานศึกษา
พี่เลี้ยงเข้าไปสนับสนุนอย่างใกล้ชิด 
ส าหรับสถานศึกษาที่ยังไม่ได้เข้ารับ
การประเมินคุณภาพภายนอก ให้
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้
คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด 

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

1.ร้อยละของสถานศึกษา
ในสังกัดที่มีระบบประกัน
คุณภาพภายในและมีการ
จัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง 
2.ความพึงพอใจท่ีอยู่
ในระดับ ดี ขึ้นไป 
 

กศน.อ าเภอ 
กศน.ต าบล 

6 แห่ง - 

 
40,000 - 

รวม 6 แห่ง - 40,000 - 

 

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

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

(2) 
ที ่

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(7) เป้าหมาย (8) งบประมาณ 

   ประเภท 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
เป้าหมาย 

อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจ่ายอื่น 

9 
 
 
 
 
 
 

 

งานนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม 

1) สร้างกลไกการก ากับ นิเทศ 
ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการ
ด าเนินงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยให้เช่ือมโยง
กับหนว่ยงาน สถานศึกษา และภาคี
เครือข่ายทั้งระบบ  
2) ให้หน่วยงานและสถานศึกษาที่
เกี่ยวข้องทุกระดับ พัฒนาระบบ
กลไกการก ากับ ติดตามและรายงาน
ผลการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ให้
สามารถตอบสนองการด าเนินงาน
ตามนโยบายในแต่ละเรื่องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3)ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และสื่อ
อื่นๆ ที่เหมาะสม เพื่อการก ากับ 
นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และ

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

1.ร้อยละของ
หน่วยงานและ
สถานศึกษา กศน.    
ที่สามารถด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม
ตามบทบาทภารกิจที่
รับผิดชอบได้ส าเร็จ
ตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้อย่าง
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
โดยใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า/ตามแผนที่
ก าหนดไว้ 
2.ความพึงพอใจท่ีอยู่
ในระดับ ดี ขึ้นไป 
 

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

52 แห่ง - 

 
20,000 - 

กศน.กผ.01/63 
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รายงานผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
4)พัฒนากลไกการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการประจ าปีของ
หน่วยงาน สถานศึกษา เพื่อการ
รายงานผลตามตัวช้ีวัดในค ารับรอง
การปฏิบัติราชการประจ าปีของ
ส านักงาน กศน.ให้ด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นไปตามเกณฑ์ 
วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนด 
5) ให้มีการเช่ือมโยงระบบการนิเทศ
ในทุกระดับ ทั้งหน่วยงานภายในและ
ภายนอกองค์กร ตั้งแต่ จังหวัด 
อ าเภอ และต าบล เพื่อความเป็น
เอกภาพในการใช้ข้อมูล และการ
พัฒนางานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
 

รวม 52 แห่ง - 20,000 - 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูหลวง  จังหวัดเลย 

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

(2) 
ที ่

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(7) เป้าหมาย (8) งบประมาณ 

ประเภท 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
เป้าหมาย 

อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจ่ายอื่น 

10 
 
 
 
 
 
 

 

การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 

1) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการงบประมาณ โดยพัฒนา
ระบบการก ากับ ควบคุม และ
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้
เป็นตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มี
ความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย 
และเช่ือมโยงกันทั่วประเทศอย่าง
เป็นระบบเพื่อให้หน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดสามารถ
น าไปใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการ
บริหาร การวางแผน การ
ปฏิบัติงาน การตดิตามประเมนิผล 
และการน าผลมาพัฒนาการ
ด าเนนิงานอยา่งต่อเนื่อง ตามวงจร
คุณภาพเดมมิ่ง (PDCA) รวมทั้ง
จัดบริการการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมี

1)พัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ
งบประมาณ 
2) พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อการ
บริหารจดัการ 
3) ประสานขอใช้
สถานท่ีโรงเรียนยุบ
รวมขอใช้พื้นที่เพ่ือ
ตั้งศูนย์การเรียนรู้
ส าหรับทุกช่วงวัย 
กศน. 
 

1.จ านวนระบบ

ฐานข้อมูลด้าน

การศึกษาของ

ประชาชนจังหวัดเลย

ที่ได้รับการพัฒนาให้

ทันสมัยและเป็น

ปัจจุบัน 

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

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

53 แห่ง - 

 
84,000 - 

กศน.กผ.01/63 
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ประสิทธิภาพ 
3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลรวมของ
นักศึกษา กศน.ให้มีความครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันสมัย และเช่ือมโยงกัน
ทั่วประเทศ สามารถสืบค้นและ
สอบทานได้ทันความต้องการเพื่อ
ประโยชน์ในการจัดการศึกษา
ให้กับผู้เรียนและการบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

รวม 53 แห่ง - 84,000 - 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูหลวง  จังหวัดเลย 

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

(2) 
ที ่

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(7) เป้าหมาย (8) งบประมาณ 

ประเภท 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
เป้าหมาย 

อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจ่ายอื่น 

11 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการศูนย์ฝึก
อาชีพชุมชน 

 

1. เพื่อจัดการศึกษาอาชีพเพื่อ
การมีงานท า ให้กับประชาชนวัย
แรงงาน ในพื้นที่ 5 ต าบล ของ
อ าเภอภูหลวง จังหวัดเลย 
2. เพื่อให้ประชาชน ผู้ที่ผ่านการ
อบรม มีความรู้ ความ สามารถ 
และทักษะในการประกอบอาชีพ
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
3. เพื่อให้ของประชาชนผู้ผ่าน
การอบรม น าความรูไ้ปใช้ในการ
ลดรายจ่ายหรือเพิ่มรายได้ หรือ
ประกอบอาชีพหรือพัฒนา ต่อ
ยอดอาชีพ หรือการเพิ่มมูลค่า
ของสินค้าหรือบริการ 
4. เพื่อให้มีตัวอย่างท่ีดี หรือ
ต้นแบบในการน าความรู้ไปใช้ 

จัดอบรมให้
ประชาชน ทั้ง 5 
ต าบล ในเขตพื้นท่ี
อ าเภอภูหลวง 
1. ศูนย์ฝึกอาชีพ
ชุมชน  1 อ าเภอ 1 
อาชีพ  
2. ศูนย์ฝึกอาชีพ
ชุมชน กลุ่มสนใจ ไม่
เกิน 30 ช่ัวโมง ดังนี้ 
3. ศูนย์ฝึกอาชีพ
ชุมชน ช้ันเรียน
วิชาชีพ 31 ช่ัวโมง 
ขึ้นไป  
- 
  

1.ตัวช้ีวัดผลผลติ(Output)     
 1.1 จัดอบรมให้ระชาชน ครบ
ทั้ง 5 ต าบล ในเขตอ าเภอภู
หลวง  
 1.2 ประชาชนเข้ารับการ
ฝึกอบรม  ศูนยฝ์ึกอาชีพชุมชน 
1 อ าเภอ 1อาชีพ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของเป้าหมาย               
1.3 ประชาชนเข้ารับการ
อบรม ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
กลุ่มสนใจ ไม่เกิน30 ช.ม. ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
เป้าหมาย 
 1.4 ประชาชนเข้ารับการ
อบรม ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
ช้ันเรียนวิชาชีพ 31 ช.ม. ขึ้น
ไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
เป้าหมาย 

ประชาชนชน   
วัยแรงงาน 
ในพื้นที5่ ต าบล 
ของอ าเภอ 
ภูหลวง 
จังหวัดเลย 

 
 
 
 

60 คน 
 
 

224 คน 
 
 

140 คน 
 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

 
 
 

 
52,200 
 
 
120,400 
 
 
122,400 
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2. ตัวชี้วัดผลลัพธ์
(Outcome)      2   2 
  2.1 จ านวนประชาชนผู้เข้า
อบรมเป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว ้
 2.2 ประชาชนผู้ผ่านการ
อบรม มีความรู้ ความสามารถ 
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 2.3 ประชาชนผู้ผ่านการ
อบรม น าความรู้ไปใช้ในการ
ลดรายจ่าย หรือเพิ่มรายได้ 
หรือประกอบอาชีพ หรือ
พัฒนาต่อยอดอาชีพ หรือการ
เพิ่มมูลค่าของสินค้า หรือ
บริการ 
 2.4 มีตัวอย่างท่ีดี หรือ
ต้นแบบในการน าความรู้ไปใช้ 
 2.5 ความพึงพอใจท่ีอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 

รวม  424 คน -  295,000บาท 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูหลวง  จังหวัดเลย 

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

(2) 
ที ่

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(7) เป้าหมาย (8) งบประมาณ 

ประเภท 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
เป้าหมาย 

อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจ่ายอื่น 

12 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการ
ภาษาต่างประเทศเพื่อ
การสื่อสานด้านอาชีพ 

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

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

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

ประชาชนท่ัวไป 
รุ่นที่ 1 
รุ่นที่ 2 

 
15 คน 
15 คน 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
24,000 
24,000 
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น าไปประยุกต์ใช้ในการ 
ด าเนินชีวิตได ้
 3.ร้อยละของครู กศน. 
ที่สามารถจดักระบวน 
การเรยีนรู้ภาษาต่าง 
ประเทศเพื่อการสื่อสาร
ได้อย่าง สอดคล้องกับ
บริบทของผู้เรียน 
4.ความพึงพอใจท่ีอยู่
ในระดับ ดี ขึ้นไป 

รวม 30 คน   48,000 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูหลวง  จังหวัดเลย 

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

(2) 
ที ่

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(7) เป้าหมาย (8) งบประมาณ 

ประเภท 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
เป้าหมาย 

อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจ่ายอื่น 

13 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการพัฒนาทักษะ
ครู กศน.ต้นแบบการ
สอนภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร 

๔.๑ เพ่ือพัฒนาความรู้

และทักษะของการใช้

ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสารและเพ่ือการสอน  

โดยเน้นในเรื่อง

ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสารด้านอาชีพ  

ภาษาอังกฤษเพ่ือสุขภาวะ  

และภาษาอังกฤษเพ่ือการ

มีภาวะผู้น ารวมไปถึงหลัก

ไวยากรณ์ท่ีส าคัญในการ

จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

๔.๒ เพ่ือพัฒนาทักษะการ

พัฒนาความรู้
ความสามารถ  
ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษของ
ครู 
และบุคลากร 

1.ร้อยละของครู 

กศน. ที่สามารถจัด

กระบวนการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษเพ่ือ

การสื่อสารได้อย่าง

สอดคล้องกับ

บริบทของผู้เรียน 

2.ความพึงพอใจที่

อยู่ในระดับ ดี ขึ้น

ไป 

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

 

14 คน  - 

 
- 30,000 

กศน.กผ.01/63 
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จัดกระบวนการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ  โดยการ
ประยุกต์การใช้สื่อโซเชียว
มีเดียและสื่อเทคโนโลยีใน
การจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ  เพ่ือ
ตอบสนองความต้องของ
ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่มี
ความหลากหลาย                                                                                                                 
๔.๓  เพ่ือส่งเสริมความครู
ผู้เข้าอบรม  ให้สามารถน า
ความรู้และประสบการณ์ท่ี
ได้ไปขยายผลให้กับผู้เรียน
กลุ่มเป้าหมายต่างๆ  
รวมถึงเพ่ือนครูด้วยกัน 
 

รวม 14 คน  - - 30,000 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูหลวง  จังหวัดเลย 

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

(2) 
ที ่

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(7) เป้าหมาย (8) งบประมาณ 

ประเภท 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
เป้าหมาย 

อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจ่ายอื่น 

14 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการความร่วมมือ
การผลิตผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ ระหว่าง
กระทรวงศึกษาธิการ
และกระทรวง
สาธารณสุข 

1. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย มี

ความรู้  ความเข้าใจ และ

ทักษะในการช่วยเหลือดูแล

ผู้สูงอายุ   

2.  เพื่อสามารถน าความรูไ้ป
ใช้ และประกอบอาชีพ
เกี่ยวกับการดูแลผูสู้งอาย ุ
ระยะยาว 
 

1.จัดกระบวน การ
ด าเนินงานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
2.ประชาสัมพันธ์
โครงการ 
3.คัดเลือก
กลุ่มเป้าหมายตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด 
4.ด าเนินการผลติ
และฝึกอบรม
ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตั ิ
5.ประเมินผลการ
ฝึกอบรม 

1.จ านวนผู้ดูแล
ผู้สูงอาย ุ
2.ความเหมาะสม
ของหลักสูตรการ
พัฒนา 
3.ร้อยละผู้จบที่
สามารถน าความรู้ไป
ใช้หรือพัฒนา
คุณภาพ 
4.ความพึงพอใจท่ีอยู่
ในระดับดี  ขึ้นไป 

อสม./ประชาชน
ทั่วไป 

20  คน - - 25,700.- 

รวม 20 คน  - -  25,700.- 

 

กศน.กผ.01/63 



58 

 

  

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูหลวง  จังหวัดเลย 

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

(2) 
ที ่

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(7) เป้าหมาย (8) งบประมาณ 

ประเภท 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
เป้าหมาย 

อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจ่าย
อื่น 

15 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการการจัด
และส่งเสรมิการ
จัดการศึกษา
ตลอดชีวิต เพื่อคง
พัฒนาการทาง
กาย จิตและสมอง
ของผู้สูงอาย ุ
 

1)  เพื่อจัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุ
เพื่อเตรียมพร้อมเขา้สูส่ังคมผูสู้งอายุ 
(AgeingSociety)  
2)  เพื่อจดัการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตส าหรบัผูสู้งอายุภายใต้
แนวคิด “Active Aging”การศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนา
ทักษะชีวิต ให้สามารถดูแลตนเองทั้ง
สุขภาพกายและสุขภาพจิต และรูจ้ัก
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลย ี
3)  เพื่อสร้างความตระหนักถึงคุณค่า
และศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ เปิดโอกาส
ให้มีการเผยแพร่ภูมิปัญญาของ
ผู้สูงอายุ และให้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ด้านต่างๆ ในชุมชน เช่น ด้านอาชีพ 
กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ฝกึอบรมการ
เรียนรูต้ลอดชีวิต
ส าหรับผู้สูงอายุ 
จัดกระบวนการให้
ผู้สูงอายุใน
ครอบครัวและ
ชุมชนเพื่อคง
พัฒนาการทาง
กาย จิต และ
สมองของผู้สูงอาย ุ
 

1.ร้อยละ ๘๐  ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมสามารถน าความรู้ไปใช้
หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
พัฒนาทักษะชีวิต ให้สามารถดูแล
ตนเองท้ังสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต และรู้จักใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีได้ 
2.ผู้สูงอายุสามารถน าความรู้ไปใช้
หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
พัฒนาทักษะชีวิต สามารถดูแล
ตนเองท้ังสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต และรู้จักใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยี ดูแลตนเอง มี
สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 
3.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี 
ขึ้นไป 

ประชาชนท่ัวไป 
 

150 คน -  24,000 

รวม 150 คน -  24,000 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูหลวง  จังหวัดเลย 

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

(2) 
ที ่

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(7) เป้าหมาย (8) งบประมาณ 

ประเภท 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
เป้าหมาย 

อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจ่ายอื่น 

16 
 
 
 
 
 
 

 

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

1. เพื่อพัฒนา
กลุ่มเป้าหมายใหเ้กิด
ความรู้เกี่ยวกับการท า
ธุรกิจและการค้าออนไลน์ 
และทักษะเทคโนโลยี
ดิจิทัล การใช้ Social 
Media และ Application 
ต่างๆ  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2.  เพื่อพัฒนาผลิตภณัฑ์ 
Bramd กศน. ยกระดับ
คุณภาพของสินค้าและ
ผลิตภณัฑ์  และประสาน
หาช่องทางในการจ าหน่าย
สินค้าให้กว้างขวางยิ่งข้ึน 

1. พัฒนากลุ่มเป้าหมายให้
เกิดความรู้เกี่ยวกับการท า
ธุรกิจและการค้าออนไลน์ 
และทักษะเทคโนโลยีดิจิทลั 
การใช้ Social Media และ 
Application ต่างๆ  ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.  พัฒนาผลิตภณัฑ์ 
Bramd กศน. ยกระดับ
คุณภาพของสินค้าและ
ผลิตภณัฑ์  และประสานหา
ช่องทางในการจ าหน่าย
สินค้าให้กว้างขวางยิ่งข้ึน 
3. ติดตามประเมินผลและ
รายงานผลการด าเนินงาน 

1.ตัวช้ีวัดผลผลติ  (Output) 
   ร้อยละ  80  ของผู้เข้ารับการ
อบรมเกิดความรูเ้กี่ยวกับการท า
ธุรกิจและการค้าออนไลน์มี
ทักษะเทคโนโลยีดิจิทลั การใช้ 
Social Media และ 
Application ต่างๆ   
2.ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcome) 
ผู้เข้ารับการอบรมมีการพัฒนา

และยกระดับคณุภาพของสินค้า

และผลิตภัณฑ์ มีช่องทางในการ

จ าหน่ายสินค้าให้กว้างขวาง

ยิ่งข้ึนมีรายได้เพิ่มขึ้น 

 

ประชาชนท่ัวไป 
ในอ าเภอภูหลวง             

167 คน - - 84,744 บาท 

รวม 167 คน - - 84,744 บาท 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูหลวง  จังหวัดเลย 

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

(2) 
ที ่

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(7) เป้าหมาย (8) งบประมาณ 

ประเภท 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
เป้าหมาย 

อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจ่ายอื่น 

17 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการตาม
หลักสตูร Smart 
ONIE เพื่อสร้าง 
Smart Farmer 

เพื่อส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ด้าน
เกษตรกรรมที่เหมาะกับ
บริบทของพื้นที่และความ
ต้องการของชุมชนรวมทั้ง
การเพิ่มมลูค่าสินค้าทาง
การเกษตรและสรา้งช่อง
ทางการจ าหน่ายสินค้า
ผ่านช่องทางต่างๆ โดย
ตระหนักถึงคณุภาพของ
ผลผลติความปลอดภยั 
ต่อระบบนิเวศน์ ชุมชน 
และผูบ้ริโภค 

1)ส่งเสริมใหค้รูมี
ทักษะการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
นวัตกรรมในการจัด
กระบวนการเรียนรู้
ด้านเกษตรกรรมที่
เหมาะกับบริบทของ
พื้นที่และความ
ต้องการของชุมชน 
2) จัดให้ประชาชน
ได้รับการอบรมตาม
หลักสตูร Smart 
ONIE เพื่อสร้าง 
Smart Farmer 

1.จ านวนประชาชนไดร้ับการ
อบรมตามหลักสูตร Smart ONIE 
เพื่อสร้าง Smart Farmer 
2. ร้อยละของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายทีผ่่านการอบรม
ตามหลักสูตร Smart ONIE เพื่อ
สร้าง Smart Farmerมีความรู้ 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินชีวิตได ้
3. ร้อยละของครู กศน. ที่สามารถ
จัดกระบวนการเรียนรูต้าม
หลักสตูร Smart ONIE เพื่อสร้าง 
Smart Farmerได้อย่างสอดคล้อง
กับบริบทของผู้เรียน 
4.ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับ ดี 
ขึ้นไป 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
อ าเภอภูหลวง 
  

40 คน 
 
 
 
 

- - 38,100 

รวม 40 คน   38,100- 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูหลวง  จังหวัดเลย 

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

(2) 
ที ่

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรม

หลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 

ประเภท 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
เป้าหมาย 

อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจ่ายอื่น 

18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริม สนับสนุนการ
จัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับ
คนพิการ 
 

1) สนับสนุนการจัด
การศึกษานอกระบบตั้งแต่
ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานโดยด าเนินการให้
ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน
ค่าจัดซื้อต าราเรียน ค่าจัด
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน และค่าเล่าเรียน
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ
เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการรับ
การศึกษาที่มีคุณภาพโดย
ไม่เสียค่าใช้จ่าย 
2) จัดการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้พิการ 

1)จัด
การศึกษา
นอกระบบ
ระดับ
การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
พุทธ 
ศักราช 
2551 
2) พัฒนา
ครูผูส้อน
คนพิการ 
3) จัดการ
จัดการ
ศึกษา
ส าหรับคน
พิการ 

ร้อยละ 80
ของ
กลุ่มเป้าหมาย
พิเศษ (คน
พิการ)ได้รับ
โอกาสทาง
การศึกษา
อย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพ 
สามารถจบ
หลักสูตร
การศึกษานอก
ระบบระดับ
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

นักศึกษาผู้พิการ 
 

20 คน 183,000 - - 
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 ทั้ งระบบการให้ บริ การ 
ระบบการเรี ยนการสอน 
ร ะ บ บ ก า ร วั ด แ ล ะ
ประเมินผลการเรียน ผ่าน
การเรียนแบบเรียนรู้ด้วย
ตนเอง การพบกลุ่ม และ
การเรียนแบบชั้นเรียน  

4) การ
ติดตาม
ประเมิน 
ผล 
5) การ
สรุป 
รายงาน
ผลการ
ด าเนิน 
งาน 

รวม 20 183,000 
 

- 
 

 
- 
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8.ตัวชี้วัดความส าเร็จ   
1. จ านวนผู้รับบริการเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด
ไว ้
2. ความเหมาะสมของสถานท่ี/สื่อ/สิ่งอ านวยความ
สะดวก 
3.ร้อยละของผูร้ับบริการที่สามารถน าความรูไ้ปใช้
หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
4.ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับ ดีขึน้ไป 
 

 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูหลวง 
(จ าแนกตามโครงการรวม) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 

1. หน่วยงาน         กศน.อ าเภอภูหลวง 

 

7.เป้าหมาย 
ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน หน่วย 

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

5 
1 
46 
 

5,000 
46 
20 

แห่ง 
แห่ง 
คน 
 
คน 
แห่ง 
แห่ง 

รวมทั้งสิ้น   

 

 

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 :เพื่อ 
1) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ใน
ระดับต าบล เพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ และ
จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ในชุมชนได้
อย่างทั่วถึง 
2) ก าหนดให้การอ่านเป็นวาระจังหวัด 
3) จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อปลูกฝัง
นิสัยรักการอ่านเพิ่ม ขยายกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านเชิงรุกในชุมชน และพัฒนาความสามารถใน
การอ่านและศักยภาพการเรียนรู้ของประชาชน
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
4) ส่ งเสริมให้ มี การสร้างบรรยากาศ และ
สิ่ งแวดล้อมที่ เอื้ อต่อการอ่ านให้ เกิดขึ้นใน
สังคมไทยโดยสนับสนุนการพัฒนาแหล่งการ
เรียนรู้ให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางและทั่วถึง เช่น 
พัฒนาห้องสมุดประชาชนทุกแห่งให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน การใช้ระบบ
เชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้และการพัฒนาระบบ
หนังสือผ่าน QR Code ส่งเสริมและสนับสนุน
อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน การสร้างเครือข่าย
ส่งเสริมการอ่าน จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่พร้อม
อุปกรณ์เพื่อส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ที่
หลากหลายออกให้บริการประชาชนในพื้นที่
ต่างๆ อย่างทั่วถึง สม่ าเสมอ รวมทั้งเสริมสร้าง
ความพร้อมในด้านสื่ออุปกรณ์ เพื่อสนับสนุน
การอ่าน และการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการ
อ่านอย่างหลากหลาย 
5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายร่วมจัด
สนั บสนุ นการอ่ าน เช่น ในโรงงาน สถาน
ประกอบการ โรงพยาบาล ฯลฯ 
 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ชื่อ-สกุล   1. นาสาววรางรัตน์ สารแสน 
             2. ครูอาสาสมัครฯ 
             3. ครู กศน.ต าบล 
 4. ครู ศรช. 
 5. บรรณารักษ์จ้างเหมา 
โทรศัพท์ 042-879124 
 

 

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

  - บ้านหนังสือชุมชน 
  - อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน 

 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
อ าเภอภูหลวง 

6. งบประมาณ  

ผลผลิตที่  5    จ านวน    79,350 บาท 

งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
วารสารห้องสมุด     

หนังสือพิมพ์ กศน.ต าบล     

ห้องสมุดประชาชน     

รวมทั้งสิ้น     
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1. ชื่อโครงการ  การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  

2. สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น  
 ยุทธศาสตร์ : ข้อที่ 3.2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู ้
                    3.4 เสริมสรา้งความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย 
         4  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
                  ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW : พัฒนา กศน.ต าบลให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู ้
                  วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : Loei for All ยกระดับคณุภาพชีวิต สร้างศักยภาพคนใน 
                                                                             ชุมชนให้เข้มแข็ง 
 

3. หลักการและเหตุผล 
การอ่านหนังสือเป็นการพัฒนาตนเองและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นมากในการพัฒนาคน

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

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูหลวง ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการอ่านที่
เป็นจุดบ่มเพาะและสร้างนิสัยรักการอ่านที่เกิดขึ้นในชุมชน จึงได้จัดท าโครงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยขึ้น เพ่ือ
สนับสนุนส่งเสริมการอ่านที่เกิดข้ึนในชุมชน โดยมีห้องสมุดประชาชน และกศน.ต าบล  บ้านหนังสือชุมชน อาสาสมัคร
ส่งเสริมการอ่าน รถห้องสมุดเคลื่อนที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการเสริมสร้างการรักการอ่านในชุมชน ตลอดจน
เสริมสร้างภาคีเครือข่ายให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของชุมชนได้อย่างยั่งยืน 

 
4. วัตถุประสงค์ เพ่ือ 
 1. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในระดับต าบล เพ่ือการถ่ายทอดองค์ความรู้ และจัดกิจกรรมเพ่ือ
เผยแพร่องค์ความรู้ในชุมชนได้อย่างทั่วถึง 
 2. ก าหนดให้การอ่านเป็นวาระจังหวัด 
 3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังนิสัยรักการอ่านเพ่ิม ขยายกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชิงรุกในชุมชน 
และพัฒนาความสามารถในการอ่านและศักยภาพการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 4. ส่งเสริมให้มีการสร้างบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการอ่านให้เกิดขึ้นในสังคมไทยโดยสนับสนุนการ
พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางและทั่วถึง เช่น พัฒนาห้องสมุดประชาชนทุกแห่งให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอด
ชีวิตของชุมชน การใช้ระบบเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้และการพัฒนาระบบหนังสือผ่าน QR Code ส่งเสริมและสนับสนุน
อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน การสร้างเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์เพ่ือส่งเสริมการ
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อ่านและการเรียนรู้ที่หลากหลายออกให้บริการประชาชนในพ้ืนที่ต่างๆ อย่างทั่วถึง สม่ าเสมอ รวมทั้งเสริมสร้างความพร้อม
ในด้านสื่ออุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุนการอ่าน และการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอ่านอย่างหลากหลาย 
 5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายร่วมจัดสนับสนุนการอ่าน เช่น ในโรงงาน สถานประกอบการ โรงพยาบาล 
ฯลฯ 
5. เป้าหมาย    

5.1 เชิงปริมาณ  
 1) กศน.ต าบล   จ านวน  5 แห่ง 

3) ห้องสมุดประชาชน  จ านวน  1 แห่ง 
4) อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน จ านวน  46 คน 
5) ประชาชนทั่วไป  จ านวน         5,000 คน 
6) บ้านหนังสือชุมชน  จ านวน    46 แห่ง 
7) ภูมิปัญญา แหล่งเรียนรู้  จ านวน             20 แห่ง 
5.2 เชิงคุณภาพ 

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

กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค ์
กลุ่มเป้า 
หมาย 

 
เป้าหมาย 

 

พ้ืนที่
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบ 
ประมาณ 

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

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

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

71 แห่ง 
5,000 คน 

กศน.อ าเภอ
ภูหลวง 
 
 
 
 

วันท่ี 1 

ตุลาคม 

2562 ถึง 

วันท่ี 30

กันยายน 

2563 

 

 

 

79,350 
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พัฒนาห้องสมุด
ประชาชน 
- จัดมุดเด็กปฐมวัย
ในห้องสมุด 
- จัดกิจกรรม
ครอบครัวรักการ
อ่าน 
- ห้องสมุดชาว
ตลาด 
  - รถโมบาย
เคลื่อนที่ 
  - ใช้ระบบ
เชื่อมโยงแหล่ง
เรียนรู้และจัดท าสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 
  - บ้านหนังสือ
ชุมชน 
  - อาสาสมัคร
ส่งเสริมการอ่าน 
 

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

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

 

7. งบประมาณ 
เบิกจ่ายจากเงิน  แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริการการศึกษา

ตามอัธยาศัย กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย งบด าเนินงาน รหัสงบประมาณ 2000239005000000 

แหล่งของเงิน 6311200 จ านวนเงิน   79,350   บาท 

8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

 

กิจกรรมหลัก 
ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.-มี.ค.63) 
ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย-มิ.ย.63) 
ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.-ก.ย.63) 

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

39,675 -    39,675 - 

รวมทั้งสิ้น 39,675 -    39,675 - 
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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  

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

(ขยายผลการอบรมหลักสูตรการค้าออนไลน์) 
 

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

มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่อ าเภอภูหลวง  
 
13. ดัชนีชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 

 13.1 ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 
1. จ านวนผู้รับบริการเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว ้
2. ความเหมาะสมของสถานท่ี/สื่อ/สิ่งอ านวยความสะดวก 
3. ร้อยละของผูร้ับบริการที่สามารถน าความรูไ้ปใช้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)  
1.ผู้รับบริการทีส่ามารถน าความรูไ้ปใช้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต  ร้อยละ 80 

 2. นักศึกษาเข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากข้ึนไป ถึงร้อยละ 80 

14. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 การประเมินผล โดยประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจ 
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8.ตัวชี้วัดความส าเร็จ   
1.จ านวนบุคลากรของหน่วยงานและสถานศึกษา
ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย 
2.ความเหมาะสมของหลักสตูรการพัฒนา 
3. ร้อยละของบุคลากรที่สามารถน าความรูไ้ปใช้
หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
4.ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูหลวง (จ าแนกตามโครงการรวม) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 
 
 
 

1. หน่วยงาน         กศน.อ าเภอภูหลวง 

 

7.เป้าหมาย 
ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน หน่วย 

1) ผู้บริหาร 
2) ข้าราชการ 
3) พนักงานราชการ 
4) ครูผู้สอนคนพิการ 
5) ครู ศรช. 
6) บรรณารักษ์ 
จ้างเหมา 

1 
1 

10 
1 
3 
1 

คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
 

รวมทั้งสิ้น 17 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
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 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) พั ฒนาครู กศน. และผู้ ที่ เกี่ ยวข้ องให้ สามารถ
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. ขา้ราชการ 
             2. ครูอาสาสมัครฯ 
             3. ครู กศน.ต าบล 
 4. ครู ศรช. 
 5. บรรณารักษ์จ้างเหมา 
 6. ครูผู้สอนคนพิการ 
โทรศัพท์ 042-879124 
 

 

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

 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
อ าเภอภูหลวง 

6. งบประมาณ  80,000 
 

งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
     

รวมทั้งสิ้น     

 

 

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

2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และจุดเน้น:  
ยุทธศาสตร์ :   ข้อที่ 3.1 พัฒนาครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมและการเรียนรู้ 
                         6.3  ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 
                  ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW :  1 พัฒนาครู กศน. และบุคลากรทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม 
                                                                     การศึกษาและเรียนรู ้

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

4. วัตถุประสงค์ เพ่ือ 
 4.1 พัฒนาบุคลากรทุกระดับทุกประเภทให้มีสมรรถนะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งก่อนและระหว่างการด ารง
ต าแหน่งเพ่ือให้มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานและบริหารจัดการการด าเนินงานของหน่วยงานและ
สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดพัฒนาตนเองเพ่ือเลื่อนต าแหน่งหรือเลื่อนวิทยฐานะ
โดยเน้นการประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์ 
 4.2  พัฒนาหัวหน้า กศน.ต าบลให้มีสมรรถนะสูงขึ้นในการบริหารจัดการ กศน.ต าบล และการปฏิบัติงานตาม
บทบาทภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการเป็นนักจัดการความรู้และผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 
 4.3 พัฒนาครูกศน. และผู้ที่เกี่ยวข้องให้สามารถจัดรูปแบบการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพโดยส่งเสริมให้มีความรู้
ความสามารถในการจัดท าแผนการสอน การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และการวิจัยเบื้องต้น 
 4.4 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ กศน.ต าบล เพ่ือการมีส่วนร่วมในการบริหารการด าเนินงาน
ตามบทบาทภารกิจของ กศน.ต าบล อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.5  พัฒนาศักยภาพบุคลากร ที่รับผิดชอบการบริการการศึกษาและการเรียนรู้ ให้มีความรู้ ความสามารถและมี
ความเป็นมืออาชีพในการจัดบริการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน 
 4.6 เสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคลากร รวมทั้งภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศในทุกระดับเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างานร่วมกัน โดยจัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร 
และภาคีเครือข่ายในรูปแบบที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง 
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5. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา กศน.อ าเภอภูหลวง  จ านวน   17    คน      
 เชิงคุณภาพ 

 บุคลากร กศน.อ าเภอภูหลวง  ได้เพ่ิมพูนความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการศึกษา กับแหล่งการ
เรียนรู้ต้นแบบและน าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้
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 ทั้งก่อน
และระหว่างการด ารงต าแหน่ง
เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน สามารถ
ปฏิบัติงานและบริหารจัดการ
การด าเนินงานของหน่วยงาน
และสถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพรวมทั้งส่งเสริม
ให้บุคลากรในสังกัดพัฒนา
ตนเองเพ่ือเลื่อนต าแหน่งหรือ
เลื่อนวิทยฐานะโดยเน้นการ
ประเมินวิทยฐานะเชิง
ประจักษ์ 
2) พัฒนาหัวหน้า กศน.ต าบล 
ให้มีสมรรถนะสูงขึ้นในการ
บริหารจัดการ กศน.ต าบล 
และการป ฏิ บั ติ งาน ตาม
บ ท บ าท ภ ารกิ จ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ โดยเน้นการ
เป็น   นักจัดการความรู้และผู้

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

17 คน กศน.
อ าเภอ            
ภูหลวง 

วันที่ 1 

ตุลาคม 

2562 ถึง 

วันที่ 30

กันยายน 

2563 

 

80,000 
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อ านวยความสะดวกในการ
เรียนรู้เพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดการ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพอย่าง
แท้จริง 
3) พัฒนาครู  กศน. และผู้ที่
เกี่ ย ว ข้ อ ง ให้ ส า ม า ร ถ
จัดรูปแบบการเรียนรู้ได้อย่าง
มีคุณภาพโดยส่ งเสริมให้มี
ความรู้ความสามารถในการ
จัดท าแผนการสอน การจัด
กระบวนการเรียนรู้  การวัด
และประเมินผล และการวิจัย
เบื้องต้น 
4)  ส่ ง เส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า
ศั กยภาพคณ ะกรรมการ 
กศน.ต าบล เพ่ือการมีส่วน
ร่ ว ม ใน ก ารบ ริ ห า รก าร
ด าเนินงานตามบทบาทภารกิจ
ของ กศน .ต าบล อย่ างมี
ประสิทธิภาพ 
5) พัฒนาศักยภาพบุคลากร ที่
รั บ ผิ ด ช อ บ ก า รบ ริ ก า ร
การศึกษาและการเรียนรู้ ให้มี
ความรู้ ความสามารถและมี
ความเป็ นมื ออาชีพในการ
จัดบริการส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตของประชาชน 
6) เสริมสร้างสัมพันธภาพ
ระหว่างบุคลากร รวมทั้งภาคี
เ ค รื อ ข่ า ย ทั้ ง ใ น แ ล ะ
ต่างประเทศในทุกระดับเพ่ือ
เพ่ิ มประสิ ทธิ ภ าพ ในการ
ท างานร่วมกัน โดยจัดให้มี
กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะ 
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7. งบประมาณ 

แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งบอุดหนุน รหัสงบประมาณ 2000233016500556  แหล่งของเงิน 
6311410 ค่าจัดการเรียนการสอน  จ านวนเงินทั้งสิ้น      80,000     บาท 
 
8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
9.1 เจ้าหน้าที่งานการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
9.2 ครู อาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน 
9.3 ครู กศน.ต าบล ทุกต าบล  

 

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

11. โครงการที่เกี่ยวข้อง 
 - 
12. ผลลัพธ์ (Outcome)  บุคลากร กศน.อ าเภอภูหลวง  ได้รับการพัฒนาและเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยทุกด้าน  

และเสริมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลากร และภาคี
เค รื อ ข่ า ย ใน รู ป แ บ บ ที่
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 

- 35,560 44,440 - 
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13. ดัชนีชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 
  13.1 ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 

1) จ านวนบุคลากรของหน่วยงานและสถานศึกษาได้รับการพัฒนาเพื่อเพ่ิมสมรรถนะในการ 
ปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

2) ความเหมาะสมของหลักสูตรการพัฒนา 
 

13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)  
   1) บุคลากรที่สามารถน าความรู้ไปใช้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต ร้อยละ 80 

2).ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป ร้อยละ 80 

 14. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
14.1 การประเมินผล โดยประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจ 
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8.ตัวชี้วัดความส าเร็จ   

1.ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดที่มีระบบ
ประกันคุณภาพภายในและมีการจัดท ารายงาน
การประเมินตนเอง 
2.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูหลวง 
(จ าแนกตามโครงการรวม) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 
 

1. หน่วยงาน         กศน.อ าเภอภูหลวง 

 

7.เป้าหมาย 
ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน หน่วย 

กศน.อ าเภอ 
กศน.ต าบล 

1 
5 

แห่ง 
แห่ง 

รวมทั้งสิ้น 6 แห่ง 

 

 

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

 4. วัตถุประสงค์ :เพื่อ 
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ให้ได้มาตรฐาน เพื่อพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก โดยพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความส าคัญของ
ระบบการประกันคุณภาพ และสามารถ
ด าเนินการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาได้อย่างต่อเนื่องโดยใช้การประเมิน
ภายในด้วยตนเอง และจัดให้มีระบบสถานศึกษา
พี่เลี้ยงเข้าไปสนับสนุนอย่างใกล้ชิด ส าหรับ
สถานศึกษาที่ยังไม่ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ให้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้
ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด 
 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ชื่อ-สกุล    

1.นางกวินนาถ ขุขันธ ์
2. นายมนัส  พรมศรีธรรม 

              3. นายพรชัย  อินทร์ตาโคตร 
              
โทรศัพท์ 042-879124 
 

 

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

 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
กศน.อ าเภอภูหลวง 

6. งบประมาณ  40,000 
 

งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
   40,000  

รวมทั้งสิ้น     

 

 

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

2.  สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการด าเนนิงาน  กศน.  
      ยุทธศาสตร์ : ข้อที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

                  ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW :  
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

       วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) :  
Education  ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล 

  Integrity   ส่งเสริมการใช้หลกัธรรมาภิบาล 

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

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูหลวง ได้ตระหนักถึง และเห็นความส าคัญใน
การน ามาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ใช้เป็นแนวทางใน
การจัดการศึกษาเพ่ือความเป็นเอกภาพและมีมาตรฐานเดียวกันและเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส่งเสริม สนับสนุนให้ระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเข้มแข็งและยั่งยืน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ
ภูหลวง จึงได้จัดท าโครงการงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ขึ้น เพ่ือสร้างความเข้าใจมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
รวมทั้งพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

4.วัตถุประสงค ์
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน เพ่ือพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดย

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

5.เป้าหมาย 
 5.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  บุคลากร กศน.อ าเภอภูหลวง   จ านวน     17      คน 
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5.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ/เขต และสามารถพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
โดยใช้มาตรฐาน ตัวบ่งชี้เป็นเป้าหมายในการจัดการศึกษาเชิงคุณภาพ 
6. วิธีการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่
ด าเนินการ 

   ระยะเวลา งบประมาณ 

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

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

 บุคลากร 
จ านวน  17  
คน 

กศน.อ าเภอ 
ภูหลวง 

1 ตุลาคม 2562 
           - 
30 กันยายน 2563 

40,000 บาท 
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คุณภาพการจัด
การศึกษาให้ได้
คุณภาพตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 

 
7. วงเงินงบประมาณ  

   แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งบอุดหนุน รหัสงบประมาณ 2000233016500556  แหล่ง
ของเงิน 6311410 ค่าจัดการเรียนการสอน จ านวนเงินทั้งสิ้น     40,000.   บาท 

8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

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

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.63) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.63) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.63) 

1) พัฒนาระบบประกันคณุภาพภายใน
สถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน  
2) อบรมพัฒนางานระบบประกันคุณภาพ
สถานศึกษากับบุคลากร 
3) พัฒนาบุคลากร 

-  40,000 - 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
     - งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
     

10. เครือข่าย 
 - 
11.โครงการที่เกี่ยวข้อง 

ทุกโครงการ/กิจกรรม ที่จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ของศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูหลวง 

12. ผลลัพธ์ (Outcome) 
ผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ และสามารถพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายใน โดยใส่มาตรฐาน ตัวบ่งชี้เป็นเป้าหมายในการจัดการศึกษาเชิงคุณภาพ 

13. ดัชนีชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 
 13.1 ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 

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

อัธยาศัยของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ และสามารถพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายใน โดยใส่มาตรฐาน ตัวบ่งชี้เป็นเป้าหมายในการจัดการศึกษาเชิงคุณภาพ 

2)ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป ร้อยละ 80  
 

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

(จ าแนกตามโครงการรวม) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

1.หน่วยงาน     กศน.อ าเภอภูหลวง 

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

3. ชื่องาน/โครงการ งานนิเทศ ก ากับ ติดตาม 

 

7.เป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จ านวน หน่วย 

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

5 
1 

46 
 
 
 

แห่ง 
แห่ง 
แห่ง 

 

รวมทั้งสิ้น 52 แห่ง 

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ชื่อ-สกุล   1. ขา้ราชการ 
             2. ครูอาสาสมัครฯ 
โทรศัพท์ 042-879142 

 
 

 

4. วัตถุประสงค์ :เพื่อ 
1) สร้างกลไกการก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมิน และ
รายงานผลการด าเนินงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยให้เช่ือมโยงกับหน่วยงาน 
สถานศึกษา และภาคีเครือข่ายทั้งระบบ  
2) ให้หน่วยงานและสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 
พัฒนาระบบกลไกการก ากับ ติดตามและรายงานผลการ
น านโยบายสู่การปฏิบัติ  ให้สามารถตอบสนองการ
ด าเนิ นงานตามนโยบายในแต่ ละเรื่ องได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ 
3)ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
และสื่ออ่ืนๆ ที่เหมาะสม เพื่อการก ากับ นิเทศ ติดตาม 
ประเมินผล และรายงานผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
4)พัฒนากลไกการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน 
สถานศึกษา เพื่อการรายงานผลตามตัวช้ีวัดในค ารับรอง
การปฏิบั ติ ราชการประจ าปี ของส านั กงาน กศน.                 
ให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเกณฑ์ 
วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนด 
5) ให้ มี การเช่ือมโยงระบบการนิ เทศในทุ กระดั บ                   
ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร ตั้งแต่ จังหวัด 
อ าเภอ และต าบล เพื่อความเป็นเอกภาพในการใช้ข้อมูล 
และการพัฒนางานการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย 
 

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

6. งบประมาณ  20,000 
 

งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
     

รวมทั้งสิ้น     

 

 9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
กศน.ต าบล    5  แห่ง 
ห้องสมุดประชาชน   1  แห่ง 
บ้านหนังสือชุมชน  46    แห่ง  
 

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

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

2. สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการด าเนนิงาน กศน.  
        ยุทธศาสตร์ : ข้อที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
                  ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW : 1 พัฒนาครู กศน. และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการศึกษาและ

เรียนรู้  2. พัฒนา กศน.ต าบลให้มบีรรยากาศและสภาพแวดล้อมทีเ่อื้อต่อการเรียนรู้  3. ส่งเสริมการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัย
และมีประสิทธิภาพ 4. เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย 5. พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพือ่ประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา

และกลุม่เป้าหมาย และ 6. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ส าหรับทุกช่วงวัย  
                  วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : Integrity  ส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาล  

3. หลักการและเหตุผล 
การนิเทศ ก ากับ ติดตามผลภายในของสถานศึกษา เป็นเครื่องมือการด าเนินงานการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส่วนหนึ่งที่สถานศึกษา ตองตระหนักและให้ความส าคัญในการนิเทศภายในของ
สถานศึกษาโดยมีการจัดท าแผนนิเทศและแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามงานทุกกิจกรรม มีการสรุปผลการนิเทศ
และน าผลการนิเทศ ขอเสนอแนะในการนิเทศไปแก้ไขปรับปรุงพัฒนางานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพ่ือพัฒนาคุณภาพของบุคลากรและสามารถตอบสนอกลุม เป้าหมายงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในรูปแบบที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนั้นเพ่ือให้การ
ด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาให้มีคุณภาพเกิดประสิทธิผลและบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของงานกิจกรรมต่างๆ ในพ้ืนที่ทุกโครงการ / กิจกรรมที่ ด าเนินการใน ปงบประมาณ 2563                    
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูหลวงจึงด าเนินการจัดโครงการการนิเทศ ก ากับ ติดตาม
ผลผลการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสนับสนุนบุคลากรที่จัดกิจกรรมในพ้ืนที่ให้มีก าลังใจและแก้ไขปัญหาต่างๆ กับ
บุคลากรในการท างานตลอดจนกระตุ้นให้ผู้เรียน /ผู้รับบริการเกิดความสนใจและเห็นคุณค่าของการศึกษาเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุขสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตามที่
คาดหวังของสถานศึกษา 
 
4.วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ือติดตามงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการ นิเทศ
ติดตามผลและน าผลการนิเทศไปพัฒนาปรับปรุงแกไขให้เหมาะสมตามสภาพบริบทของแต่ละพ้ืนที่ในปงีบประมาณ
ต่อๆไป 

2. เพื่อพัฒนาคุณภาพงานการศึกษาและให้ค าปรึกษาค าแนะน าแก่บุคลากร กศน. ในการด าเนินงาน 
3. กศนต าบล/ห้องสมุดประชาชน/บ้านหนังสือชุมขน ไดรับการพัฒนาในการปรับปรุง  
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5. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  - กศน.ต าบล                      5    แห่ง 

- ห้องสมุดประชาชน               1   แห่ง 
- บ้านหนังสือชุมชน              46   แห่ง  

      รวมทั้งสิ้น                              52   แห่ง 
 เชิงคุณภาพ 
  -ผู้รับบริการและผูเรียนที่เขารวมกิจกรรมงานการศึกษากศน. มีความพึงพอใจและเห็นคุณคาของ
การศึกษาและสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาท่ีคาดหวังตามวัตถุประสงคที่วางแผนไว 
และบุคลากรของสถานศึกษาไดรับการพัฒนาในการปรับปรุงแกไขการท างานมีขวัญก าลังใจในการด าเนินงาน กศน. 
กศนต าบล/ห้องสมุดประชาชน/บ้านหนังสือชุมขน ไดรับการพัฒนาในการปรับปรุง  
 
6.วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
เป้าหมาย 

 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 
ระยะเวลา 

งบ 
ประมาณ 

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

 
 
 
 
 

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

1) ส านักงาน 
กศน.จังหวัด 
2) กศน.อ าเภอ 
3) กศน.ต าบล 
4) ห้องสมุด
ประชาชน 
5) ห้องสมุด
ประชาชนเฉลมิ
ราชกุมาร ี
6) บ้านหนังสือ
ชุมชน 

 
 

52 แห่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ าเภอ                
ภูหลวง 
 

ต.ค. 2562 -
ก.ย.2563 

20,000 
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7.วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 
 แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด

การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งบอุดหนุน รหัสงบประมาณ 2000233016500556              
แหล่งของเงิน 6311410 ค่าจัดการเรียนการสอน จ านวนเงินทั้งสิ้น       20,000      บาท 
 

8.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
กิจกรรมหลัก ไตรมาส 1 

ต.ค.-ธ.ค. 2562 
ไตรมาส 2 
ม.ค.-มี.ค. 

2563 

ไตรมาส 3 
เม.ย.-มิ.ย.  

2563 

ไตรมาส 4 
ก.ค.-ก.ย. 

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

    

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

ทุกโครงการที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
12.ผลลัพธ์ 

การก ากับ ติดตามและรายงานผลการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สามารถตอบสนองการด าเนินงานตามนโยบาย
 ในแต่ละเรื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
13.ตังชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 

ตัวช้ีวัดผลผลิต 
หน่วยงานและสถานศึกษา กศน. ที่สามารถด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามบทบาทภารกิจที่รับผิดชอบได้ส าเร็จ

ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า/ตามแผนที่ก าหนดไว้ 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 

 ความพึงพอใจของผู้เรียน ผู้รับบริการ อยู่ในระดับดี ร้อยละ 80 
14. การติดตามประเมินโครงการ 

 - แบบรายงานการนิเทศ 
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                                           แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูหลวง 
(จ าแนกตามโครงการรวม) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

1.หน่วยงาน         กศน.อ าเภอภูหลวง 

 

 

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

3. ชื่องาน/โครงการ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 

7.เป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จ านวน หน่วย 

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

1 
5 
1 

46 
 
 
 

แห่ง 
แห่ง 
แห่ง 
แห่ง 

 

รวมทั้งสิ้น 53 แห่ง 

 

 

4. วัตถุประสงค์ :เพื่อ 

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

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

6. งบประมาณ  84,000 
 

งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
     

รวมทั้งสิ้น     

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
              1.ข้าราชการ 

2. ครูอาสาสมัครฯ 
 3. ครู กศน.ต าบล 
  4. ครู ศรช./ ครูผู้สอนคนพิการ 
โทรศัพท์ 042-879124 

 
 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 กศน.อ าเภอ 1  แห่ง 
กศน.ต าบล 5 แห่ง 
ห้องสมุดประชาชน  1  แห่ง 
บ้านหนังสือชุมชน 46 แห่ง 

8.ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
1.จ านวนระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา

ของประชาชนอ าเภอภูหลวงที่ได้รับการ

พัฒนาให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 

2.ฐานข้อมูลด้านการบริหารของกศน.
อ าเภอภูหลวงไดร้ับการพัฒนาใหท้ันสมัย
และเป็นปจัจุบัน 
3.ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 

 

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

2. สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการด าเนนิงาน กศน.  
        ยุทธศาสตร์ : ข้อที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
                  ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW : 1 พัฒนาครู กศน. และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการศึกษาและ

เรียนรู้  2. พัฒนา กศน.ต าบลให้มบีรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  3. ส่งเสริมการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัย
และมีประสิทธิภาพ 4. เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย 5. พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพือ่ประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา

และกลุม่เป้าหมาย และ 6. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ส าหรับทุกช่วงวัย  
                  วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : Integrity  ส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาล  

 
3. หลักการเหตุผล  

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

เบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 2. เพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และเชื่อมโยงกันทั่วประเทศอย่างเป็นระบบ

เพ่ือให้หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดสามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหาร การวางแผน การปฏิบัติงาน 

การติดตามประเมินผล และการน าผลมาพัฒนาการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ตามวงจรคุณภาพเดมมิ่ง (PDCA) รวมทั้ง

จัดบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ 



86 

 

  

 3. เพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูลรวมของนักศึกษา กศน.ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และเชื่อมโยงกันทั่ว

ประเทศ สามารถสืบค้นและสอบทานได้ทันความต้องการเพ่ือประโยชน์ในการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนและการบริหาร

จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ- บุคลากร  กศน.อ าเภอภูหลวง              จ านวน   17   คน   

 เชิงคุณภาพ 
 - บุคลากร กศน.อ าเภอภูหลวง    ร้อยละ 80  มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

และมีการบริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่ก าหนด 
6.วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้าห

มาย 

 
เป้าหมาย 

 

พ้ืนที่
ด าเนินการ 

ระยะเวลา 
งบ 

ประมาณ 

1)พัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ
งบประมาณ 
2) พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อการ
บริหารจดัการ 
3) ประสานขอใช้
สถานท่ีโรงเรียนยุบ
รวมขอใช้พื้นที่เพ่ือ
ตั้งศูนย์การเรียนรู้
ส าหรับทุกช่วงวัย 
กศน. 

 

1) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
งบประมาณ โดยพัฒนาระบบการก ากับ 
ควบคุม และเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณให้เป็นตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ 
2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความ
ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และเช่ือมโยง
กันทั่วประเทศอย่างเป็นระบบเพื่อให้
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด
สามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือส าคัญใน
การบริหาร การวางแผน การปฏิบัตงิาน 
การตดิตามประเมนิผล และการน าผลมา
พัฒนาการด าเนินงานอย่างตอ่เนื่อง ตาม
วงจรคณุภาพ 
เดมมิ่ง (PDCA) รวมทั้งจัดบริการ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
3) พัฒนาระบบฐานข้อมู ลรวมของ
นักศึ กษา กศน.ให้มี ความครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันสมัย และเชื่อมโยงกันทั่ว
ประเทศ สามารถสืบค้นและสอบทานได้
ทันความต้องการเพื่อประโยชน์ในการ
จัดการศึ กษาให้ กับผู้ เรียนและการ
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 
กศน.
อ าเภอ 

 17 คน กศน.
อ าเภอ 
ภูหลวง 

1 ต.ค. 
2562- 30 
ก.ย. 2563 

84,000 
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7. วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ  
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่

ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งบอุดหนุน รหัสงบประมาณ 2000233016500556  แหล่งของเงิน 
6311410 ค่าจัดการเรียนการสอน จ านวนเงินทั้งสิ้น        84,000           บาท 

 
8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.62) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค.63) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย.63) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย.63) 

1)พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการงบประมาณ 
2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการ
บริหารจัดการ 
3) ประสานขอใช้สถานที่โรงเรียน
ยุบรวมขอใช้พ้ืนที่เพ่ือตั้งศูนย์การ
เรียนรู้ส าหรับทุกช่วงวัย กศน. 

 42,000 42,000 - 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูหลวง 

10. เครือข่าย 
1.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอภูหลวง 
3.  ส่วนราชการอ่ืนในพื้นท่ี 
 

11. โครงการที่เกี่ยวข้อง 
ทุกโครงการที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

12. ผลลัพธ์ (Outcome) 
  -   บุคลากร กศน.อ าเภอภูหลวง ร้อยละ 80  มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการสถานศึกษา  
และมีการบริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ  

13. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 

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



88 

 

  

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

(จ าแนกตามโครงการรวม) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

                

1.หน่วยงาน         กศน.อ าเภอภูหลวง 

 

 

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.เป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จ านวน หน่วย 

ประชาชนชนวยัแรงงาน ใน 5 
ต าบล ของ อ.ภหูลวง 
1. ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 1 อ าเภอ 
1 อาชีพ  
 2. ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่ม
สนใจ ไม่เกิน 30 ชั่วโมง  
3. ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ชั้นเรียน

วิชาชีพ 31 ชั่วโมง ขึ้นไป 

 
 

60 
 

224 
 
 

140 

 
 

คน 
 

คน 
 
 

คน 

รวมทั้งสิ้น 424 คน 

 

 

4. วัตถุประสงค ์:เพื่อ 

1. เพื่อจดัการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานท า 
ให้กับประชาชนวัยแรงงาน ในพืน้ท่ี 5 
ต าบล ของอ าเภอภหูลวง จังหวัดเลย 
2. เพื่อให้ประชาชนผู้ที่ผ่านการอบรม มี
ความรู้ ความ สามารถ และทักษะในการ
ประกอบอาชีพ ตามวัตถุประสงคข์อง
หลักสตูร 
3. เพื่อให้ของประชาชนผู้ผ่านการอบรม น า
ความรู้ไปใช้ในการลดรายจ่าย หรอืเพิ่ม
รายได้ หรือประกอบอาชีพ หรือพัฒนาต่อ
ยอดอาชีพ หรือการเพิ่มมูลค่าของสินค้า 
หรือบริการ 
4. เพื่อให้มีตัวอย่างท่ีดี หรือต้นแบบในการ
น าความรูไ้ปใช้ 
 

5. กิจกรรมหลัก 
จัดอบรมให้ประชาชน ทั้ง 5 ต าบล         
ในเขตพื้นท่ีอ าเภอภูหลวง 
1. ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  1 อ าเภอ 1 
อาชีพ  
 2. ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มสนใจ  
ไม่เกิน 30 ช่ัวโมง  
3. ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ช้ันเรียน
วิชาชีพ 31 ช่ัวโมง ขึ้นไป 
 

6. งบประมาณ 
งบรายจ่ายอื่น  จ านวน   295,000 บาท 
รวมทั้งสิ้น     จ านวน    295,000  บาท 
งบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
1. 1 อ าเภอ 1 อาชีพ  
2. กลุ่มสนใจ     ไม่เกิน 30 ชัว่โมง  
3. ชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ชั่วโมง ขึ้นไป 

 26,100 
60,200 
61,200 

26,100 
60,200 
61,200 

- 
- 
- 

รวมทั้งสิ้น  147,500 147,500  

 
 

10. ผู้รับผิดชอบ 
           1.งานการศึกษาต่อเนื่อง 
            2. ครูอาสาสมัครฯ 
            3. ครู กศน.ต าบล 
            4. ครู ศรช. 
โทรศัพท์ 042-879124 

 
 

 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 กศน.ต าบล 5 แห่ง 
ในอ าเภอภูหลวง 

8.ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
1.ตัวชี้วัดผลผลิต(Output)     
 1.1 จัดอบรมให้ระชาชน ครบทั้ง 5 ต าบล ในเขตอ าเภอภูหลวง 
 1.2 ประชาชนเข้ารับการฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอาชพีชุมชน 1 อ าเภอ 1อาชพี ไม่นอ้ยกว่า รอ้ยละ 80 ของเป้าหมาย                
 1.3 ประชาชนเข้ารับการอบรม ศูนย์ฝกึอาชีพชุมชน กลุ่มสนใจ ไม่เกิน30 ช.ม. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเป้ามาย 
 1.4 ประชาชนเข้ารับการอบรม ศูนย์ฝกึอาชีพชุมชน ชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ช.ม. ขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 
2. ตัวชี้วัดผลลัพธ์(Outcome)       
  2.1 จ านวนประชาชนผู้เขา้อบรมเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
  2.2 ประชาชนผู้ผ่านการอบรม มีความรู้ ความสามารถ ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
  2.3 ประชาชนผู้ผ่านการอบรม น าความรู้ไปใช้ในการลดรายจ่าย หรือเพิ่มรายได้ หรือประกอบอาชีพ หรือพัฒนาต่อยอด

อาชีพ หรือการเพิ่มมูลค่าของสินค้า หรอืบริการ 

  2.4 มีตัวอย่างที่ดี หรือต้นแบบในการน าความรู้ไปใช้ 

  2.5 ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

 

กศน.-กผ-02/63 
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1.  โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 

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

4.2 เพ่ือให้ประชาชนผู้ที่ผ่านการอบรม มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพ ตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 4.3 เพ่ือให้ของประชาชนผู้ผ่านการอบรม น าความรู้ไปใช้ในการลดรายจ่าย หรือเพ่ิมรายได้ หรือประกอบ
อาชีพ หรือพัฒนาต่อยอดอาชีพ หรือการเพ่ิมมูลค่าของสินค้า หรือบริการ 
 4.4 เพ่ือให้มีตัวอย่างที่ดี หรือต้นแบบในการน าความรู้ไปใช้  
5.  เป้าหมายการด าเนินงาน 
    5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
               จัดอบรมให้ประชาชนวัยแรงงาน ในพื้นที่ 5 ต าบล ของอ าเภอภูหลวง  จ านวน 437 คน ดังนี้ 
 5.1.1 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  1 อ าเภอ 1 อาชีพ  จ านวน 97 คน  
 5.1.2 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ชั่วโมง จ านวน 190 คน  
 5.1.3 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ชั่วโมง ขึ้นไป จ านวน 150 คน 
    5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
          5.2.1 ร้อยละ 80 ของประชาชนผู้ที่ผ่านการอบรม มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพ 
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 5.2.2 ร้อยละ 80 ของประชาชนผู้ผ่านการอบรม น าความรู้ไปใช้ในการลดรายจ่าย หรือเพ่ิมรายได้ หรือ
ประกอบอาชีพ หรือพัฒนาต่อยอดอาชีพ หรือการเพ่ิมมูลค่าของสินค้า หรือบริการ 
6. วิธีด าเนินงาน 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค ์ กลุ่ม 
เป้าหมาย 

เป้า 
หมาย 

พื้นที่
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ 

จัดอบรมให้ประชาชน 
ทั้ง 14 ต าบล ในเขต
พื้นที่อ าเภอภูหลวง 
1. ศูนย์ฝึกอาชีพ
ชุมชน  1 อ าเภอ  
1 อาชีพ 
2. ศูนย์ฝึกอาชีพ
ชุมชน กลุ่มสนใจ ไม่
เกิน 30 ช่ัวโมง  
3. ศูนย์ฝึกอาชีพ
ชุมชน ช้ันเรียน
วิชาชีพ 31 ช่ัวโมง ขึ้น

1. เพื่อจัดการศึกษาอาชีพเพือ่
การมีงานท า ให้กับประชาชนวัย
แรงงาน ในพื้นที่ 5 ต าบล ของ
อ าเภอภูหลวง 
2. เพื่อให้ประชาชน ผู้ที่ผ่านการ
อบรม มีความรู้ ความ สามารถ 
และทักษะในการประกอบอาชีพ
ตาม 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
3. เพื่อให้ของประชาชนผู้ผ่าน
การอบรม น าความรูไ้ปใช้ในการ
ลดรายจ่ายหรือเพิ่มรายได้ หรือ

ประชา  
ชนชน   
วัยแรงงาน 
ในพื้นที่ 10 
ต าบล ของ
อ าเภอ 
ภูหลวง 
จังหวัดเลย 

 
 
 
60 คน 
 
 
224 คน 
 
 
140 คน 
 
 

5 ต าบลใน
เขตพื้นท่ี
อ าเภอ 
ภูหลวง 
จังหวัดเลย 

วันท่ี 1 
ตุลาคม 
2562 ถึง 
วันท่ี 30
กันยายน 
2563 

295,000 
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กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค ์ กลุ่ม 
เป้าหมาย 

เป้า 
หมาย 

พื้นที่
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ 

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

 
7.  วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 
 เบิกจ่ายจากงบแผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน โครงการขับเคลื่อนการพัฒนา
การศึกษาท่ียั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน งบรายจ่ายอื่น รหัสงบประมาณ 
2000233052700001 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมคนละ 900 บาท จ านวน 295,000 บาท                      
การเบิก-จ่าย ส าหรับการจัด'ฝึกอาชีพใน 2 รูปแบบ มีรายละเอียด ดังนี้ 
รูปแบบกลุ่มสนใจหลักสูตรอาชีพไม่เกิน 30 ชั่วโมง ผู้เรียนตั้งแต่ 6 คนข้ึนไป เบิกค่าตอบแทนวิทยากร ได้ชั่วโมงละไม่
เกิน 200 บาท และค่าวัสดุฝึกให้เบิกไดในกรณีท่ีมีการฝึกปฏิบัติจริงไม่เกิน 1,000 บาท/กลุ่ม 
รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพหลักสูตรฝึกอาชีพที่มีระยะเวลาการฝึกอาชีพตั้งแต่ 31 ชั่วโมงข้ึนไป จ านวนผู้เรียน ตั้งแต่ 11 
คนข้ึนไป เบิกค่าตอบแทนวิทยากรได้ชั่วโมงละ 200 บาท ค่าวัสดุฝึกไม่เกิน 5,000 บาท ทั้งนี้ หากรายวิชาชีพใด มี
ความจ าเป็นต้องใช้ค่าวัสดุเกินกว่าที่ก าหนด ให้ขอความเห็นชอบต่อผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดเลย โดยผ่าน
คณะกรรมการที่ส านักงาน กศน.จังหวัดเลย แต่งตั้ง เพื่อพิจารณา ตามความเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณและ
เป้าหมายที่ได้รับจัดสรร 
8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

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

ไตรมาส 2 
(ม.ค.–มี.ค.2563) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.–มิ.ย.2563) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.–ก.ย. 2563) 

1. 1 อ าเภอ 1 อาชีพ  
2. กลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ชั่วโมง  
3. ชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ชั่วโมง ขึ้นไป 

- 26,100 
60,200 
61,200 

26,100 
60,200 
61,200 

- 
- 
- 

 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานการศึกษาต่อเนื่อง กลุ่มการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และ ครู กศน.ต าบล 
 10.  เครือข่าย 
      10.1 องค์กรปกครองท้องถิ่น 
      10.2 ผู้น าหมู่บ้าน/ผู้น าชมุชน 
      10.3 อาสาสมัคร กศน. 
             
 
11.  โครงการที่เกี่ยวข้อง 
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 11.1 โครงการบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล/สร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับต าบล(ขยายผลการอบรม
หลักสูตรการค้าออนไลน์) 
 11.2 โครงการภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ 
  
12.  ผลลัพธ์ (Outcome) 
 12.1 ได้จัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท า ให้กับประชาชน 5 ต าบล ในพ้ืนที่อ าเภอภูหลวง  

12.2 ประชาชนผู้ที่ผ่านการอบรม มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพ ตามวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร ร้อยละ 80  

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

 
13.  ตัวชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 
      13.1 ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)     
 13.1.1 จัดอบรมให้ประชาชน ครบทั้ง 5 ต าบล ในเขตพ้ืนที่อ าเภอภูหลวง 
 13.1.2 จ านวนประชาชนเข้ารับการฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 1 อ าเภอ 1 อาชีพ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
ของเป้าหมาย 
 13.1.3 จ านวนประชาชนเข้ารับการฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาอาชีพไม่เกิน 30 ชั่วโมง ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 
 13.1.4 จ านวนประชาชนเข้ารับการฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ชั่วโมง ขึ้นไป  ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 
     13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)  
 13.2.1. จ านวนประชาชนผู้เข้าอบรมเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 13.2.2. ประชาชนผู้ผ่านการอบรม มีความรู้ ความสามารถตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 13.2.3. ประชาชนผู้ผ่านการอบรม น าความรู้ไปใช้ในการลดรายจ่าย หรือเพ่ิมรายได้ หรือประกอบอาชีพ 
หรือพัฒนาต่อยอดอาชีพ หรือการเพ่ิมมูลค่าของสินค้า หรือบริการ 
 13.2.4. มีตัวอย่างท่ีดี หรือต้นแบบในการน าความรู้ไปใช้ 
 13.2.5. ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับดี ขึ้นไป 
 
14. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 14.1  จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 
 14.2  ประเมินความพึงพอใจ 
 14.3  แบบติดตามผู้เข้าอบรม 
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8.ตัวชี้วัดความส าเร็จ   
     1.จ านวนประชาชนได้รับการอบรมตามหลักสูตร
ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ (ระยะสั้น) 
ส าหรับประชาชนในศูนย์อาเซียนศึกษา กศน. 
     2.ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการอบรม

ตามหลักสูตรภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ 

(ระยะสั้น) มีความรู้ในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ  และ

สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 

     3. ร้อยละของครู กศน. ท่ีสามารถจัดกระบวนการ

เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้อย่างสอดคล้องกับ

บริบทของผู้เรียน 

     4.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูหลวง 
(จ าแนกตามโครงการรวม) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

1. หน่วยงาน         กศน.อ าเภอภูหลวง 

 

7.เป้าหมาย 
ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน หน่วย 

ประชาชนท่ัวไป 
รุ่นที่ 1 
รุ่นที่ 2 

 
15 
15 

 

 
คน 
คน 
 

รวมทั้งสิ้น 30 คน 
 

 

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

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

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

 
 
3. ชื่องาน/โครงการ โครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ 
 
4. วัตถุประสงค์ :เพื่อ 

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

10. ผู้รับผิดชอบ 
ชื่อ-สกุล   1.งานการศึกษาต่อเนื่อง 
            2. ครูอาสาสมัครฯ 
            3. ครู กศน.ต าบล 
            4. ครู ศรช. 
              
โทรศัพท์ 042-879124 

 

 

5. กิจกรรมหลัก 

     จัดโครงการกิจกรรมด าเนิน การจัด
ฝึกอบรมภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร
ด้านอาชีพการให้กับประชาชนในพ้ืนที่
ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน 
 
   

 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
กศน.ค าบลทั้ง 5 ต าบล 

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

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

 

 

กศน.-กผ-02/63 
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โครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ 

1) ชื่อโครงการ ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ 

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

   5. Loei for All เลยเมืองของทุกคน 

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

   7. Education เลยเมืองแห่งการศึกษา 

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

3) หลักการและเหตุผล 

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

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

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

4) วัตถุประสงค์ 

  4.1 เพ่ือฝึกอบรมภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ ให้กับประชาชนในพื้นท่ี 

  4.2 เพ่ือให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรมตามโครงการภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ 
สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ สร้างและเพ่ิมรายได้ให้กับตนเอง ครอบครัว รวมถึงเป็น
การกระตุ้นเศรษฐกิจของกลุ่มอาชีพ ชุมชน และสังคมโดยรวม ตลอดจนการด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 

5) เป้าหมาย 

  5.1 เชิงปริมาณ 

   ประชาชนผู้สนใจ ในพื้นที่อ าเภอภูหลวง(จ านวน 2 รุ่นๆละ 20 คน)  จ านวนทั้งสิ้น  40  คน 

 5.2 เชิงคุณภาพ 

  ร้อยละ 80 ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรมตามโครงการภาษาต่างประเทศ 
เพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ สร้างและเพ่ิมรายได้ให้กับ
ตนเอง ครอบครัว รวมถึงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของกลุ่มอาชีพ ชุมชน และสังคมโดยรวม ตลอดจนการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้ 

6) วิธีด าเนินการ 

กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย พ้ืนที่
ด าเนินการ 

ระยะ 

เวลา 

งบประมาณ 

จัดโครงการ
กิจกรรมด าเนินการ
จัดฝึกอบรม
ภาษาต่างประเทศ
เพื่อการสื่อสารดา้น
อาชีพการให้กับ

1.เพื่อฝึกอบรม
ภาษาต่างประเทศ
เพือ่การสื่อสารดา้น
อาชีพการให้กับประ 
ชาชนในพ้ืนท่ี  
2.เพื่อให้ประชาชน

1.ประชาชน
อ าเภอภูหลวง 

รุ่นที่ 1 

รุ่นที่ 2 

 

 
 

 

 

15 คน 

15 คน 
 

อ าเภอ 

ภูหลวง 

 
 

มี.ค. 63 

พ.ค. 63 

48,000 
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ประชาชนในพ้ืนท่ี
ร่วมกับภาคี
เครือข่ายทั้ง
หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน 

กลุ่มเป้ามายที่ผา่น
การอบรมตาม
โครงการ
ภาษาต่างประเทศ
เพื่อการสื่อสาร
สามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปประยุกต์ใช้
ในการประกอบ
อาชีพ และด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได ้

 

 

7) วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 

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

 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
ภาษาต่างประเทศเพ่ือการ
สื่อสารด้านอาชีพการให้กับ
ประชาชนในพื้นท่ีร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน 

- 24,000 บาท 24,000 บาท - 
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9) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  9.1 เจ้าหน้าที่งาน 
  9.2 ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน 
  9.3 ครู กศน.ต าบล 
  9.4 ครู ศรช. 
 10) เครือข่าย 
  10.1 โรงเรียนในสังกัด สพม./สพป./สช. ในพื้นที่ 
  10.2 ผู้น าชุมชน 
  10.3 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ในพื้นที่ 

11) โครงการที่เกี่ยวข้อง 

 โครงการจัดการศึกษาต่อเนื่อง 

12. ผลลัพธ์ 

 ประชาชนกลุ่มเป้ าหมายที่ ผ่ านการอบรมตามโครงการภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารอาชีพ   

มีความรู้ในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ และด าเนิน

ชีวิตประจ าวันได้เป็นอย่างด ี

13) ตัวชี้วัดผลส าเร็จโครงการ 

 13.1 ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 

      ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ ด้านภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ จ านวนทั้งสิ้น 40 คน 

 13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)  

  ร้อยละ 80 ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรมตามโครงการภาษาต่างประเทศ 

เพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ สร้างและเพ่ิมรายได้ให้กับ

ตนเอง ครอบครัว รวมถึงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของกลุ่มอาชีพ ชุมชน และสังคมโดยรวม และการด าเนิน

ชีวิตประจ าวันได้ 

 

14) การติดตามและประเมินผลโครงการ 

 13.1 สังเกตพฤติกรรมผู้เข้าร่วมการอบรม 

          13.2 แบบประเมินความพึงพอใจการอบรม 
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8.ตัวชี้วัดความส าเร็จ   
ครูอาสาฯ ครู กศน.ต าบล ครู ศรช. จ านวน   13  คน
สามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการเข้าอบรม
โครงการพัฒนาทั กษะครู  กศน . ต้นแบบ  การสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ไปจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนและขยายผลให้กับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายต่างๆได้เป็น
อย่างดี 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูหลวง 
(จ าแนกตามโครงการรวม) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 

 
 

1. หน่วยงาน         กศน.อ าเภอภูหลวง 

 

7.เป้าหมาย 
ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน หน่วย 

 ครูอาสาสมัครฯ, 
ครู กศน.ต าบล ) 
ครู ศรช. 
ครูผู้สอนคนพิการ 

3 
7 
3 
1 

คน 
คน 
คน 
คน 

รวมทั้งสิ้น 14 คน 

 

 

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

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

 3. ชื่องาน/โครงการ โครงการพัฒนาทักษะครู กศน.ต้นแบบการสอนภาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
 
4. วัตถุประสงค์ :เพื่อ 

4.1 เพื่อพัฒนาความรู้และทกัษะของการใช้

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและเพื่อการสอน  โดย

เน้นในเรื่องภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ  

ภาษาอังกฤษเพื่อสขุภาวะ  และภาษาองักฤษเพื่อการ

มีภาวะผู้น ารวมไปถึงหลักไวยากรณ์ที่ส าคัญในการ

จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

4.2 เพื่อพัฒนาทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ  โดยการประยุกต์การใช้สื่อโซเชียว
มี เดี ย และสื่ อ เท ค โน โลยี ในก ารจั ดก ารเรีย น รู้
ภาษาอังกฤษ  เพื่อตอบสนองความต้องของผู้เรียน
กลุ่มเป้าหมายที่มีความหลากหลาย                                                                                                                 
4.3  เพื่อส่งเสริมความครูผู้เข้าอบรม  ให้สามารถน า
ความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปขยายผลให้กับผู้เรียน
กลุ่มเป้าหมายต่างๆ  รวมถึงเพื่อนครูด้วยกัน 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ชื่อ-สกุล   1.นางสาวคณิดา  จันทะเส 
 
โทรศัพท์ 042-879124 

 

 

5. กิจกรรมหลัก 
พัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของครู
และบุคลากร 

 
   

 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
กศน.อ าเภอภูหลวง 

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

    - 
รวมทั้งสิ้น - -   

 

 

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

2. สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการด าเนนิงาน ส านกังาน กศน.ประจ าปีงบประมาณ 2563 

   นโยบายและจุดเน้นการด าเนินงาน ส านักงาน กศน.ประจ าปีงบประมาณ 2563 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 

1.5 สร้างความรู้ ความเข้าใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒธรรมของประเทศเพ่ือนบ้าน ยอมรับและเคารพ

ในประเพณี วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ และชาวต่างชาติที่มีความหลากหลาย ในลักษณะพหุสังคมที่อยู่ร่วมกัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

3.1  พัฒนาครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมและการเรียนรู้   เป็นผู้เชื่อมโยงความรู้กับผู้เรียน

และผู้รับบริการ มีความเป็น “ครูมืออาชีพ” มีจิตบริการ มีความรอบรู้และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเป็น 

“ผู้อ านวยการการเรียนรู้” ที่สามารถบริหารจัดการความรู้ กิจกรรม และการรู้ที่ดี 

3) พัฒนาครู กศน.ต าบลให้สามรถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นเรื่องการพัฒนาทักษะ

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ทักษะภาษาต่างประเทศ ทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

5) พัฒนาบุคลากร กศน.ทุกระดับทุกประเภทให้มีทักษะความรู้เรื่องการสใช้ประโยชน์จากดิจิทัลและ

ภาษาต่างประเทศท่ีจ าปี 

 3.7 พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเพ่ือกรสื่อสารของประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม โดยเน้น

ทักษะภาษาเพ่ืออาชีพ ทั้งในภาคธุรกิจ การบริการ และการท่องเที่ยวรวมทั้งพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริม

การใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารและการพัฒนาอาชีพ 

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

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

(1) พัฒนาครู กศน.ต าบลเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้น      
เรื่องการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ทักษะภาษาต่างประเทศ ทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

(3) พัฒนาบุคลากร กศน.ทุกระดับทุกประเภทให้มีทักษะความรู้เรื่องการใช้ประโยชน์             
จากดิจิทัลและภาษาต่างประเทศท่ีจ าเป็น 
วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) 

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

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

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

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

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

 
3. หลักการและเหตุผล 
 กระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับผู้เรียนในบริบทของโลกยุคปัจจุบัน มีความท้าทาย  และ

แนวคิดใหม่ที่เกิดขึ้นในแวดวงวิชาการในสาขาทักษะการสื่อสาร ท าให้ผู้สอนต้องเข้าใจบริบทการเรียนรู้ของผู้เรียน  

บริบทของสังคมที่ส่งผลต่อการสร้างทักษะต่างๆ ซึ่งมีความส าคัญต่อการเรียนรู้ นอกจากนี้ความเข้าใจในเรื่องการ

ออกแบบหลักสูตร  การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  รวมไปถึงการประเมินผลที่ส่งเสริมความ

เป็นเลิศทางการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน  ก็ช่วยพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ด้านภาษาและการสื่อสารได้เป็นอย่างดี 

 ปัญหาที่เกิดขึ้นในด้านการพัฒนาทักษะของครูผู้สอนภาษาอังกฤษนั้น  คือ  หลักสูตรฝึกอบรมในปัจจุบันส่วน

ใหญ่เน้นการอบรมด้านการสร้างกิจกรรมการเรียนการสอนและฝึกฝนทักษะการสอน  ทั้งที่มุมมองทางการเรียนรู้
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ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในโลกปัจจุบันได้เปลี่ยนไปสู่การเรียนรู้  มิใช่การสอน  ดังนั้นผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม

จึงได้รับประสบการณ์เดิมๆ  และขาดความเข้าใจในบริบทของการเรียนรู้ทางด้านการพัฒนาทักษะของตนเองและ

ผู้เรียนของตน  ส านักงาน  กศน.จังหวัดเลย  ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาบุคลากร  กศน.  โดยเฉพาะ      

บุคลลากรในสายการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ให้มีความสามารถในด้านทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร    

และความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ เพ่ือให้

ผู้เรียนสามารถที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ  และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนากระบวนการ

เรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  ในการจัดกระบวนการเช่นนี้  

ส านักงาน  กศน.จังหวัดเลยจะเน้นที่การบูรณาครูผู้สอนกับบริบทของการเรียนผ่านสื่อการเรียนรู้สมัยใหม่  และมี

ความสามารถ   ในด้านการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารโดยการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 ด้วยเหตุนี้  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูหลวง  จึงได้จัดโครงการพัฒนา

ทักษะครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร โดยเน้นการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  ที่ต้องจัด

กระบวนการเรียนรู้โดยมีส่วนร่วมของผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่มีความหลากหลาย ซึ่งครูผู้สอนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนา

ทักษะครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  จะสามารถพัฒนาทักษะของการ จัดกระบวนการ

เรียนรู้แนวใหม่  ที่มีการประยุกต์การสื่อโซเชียวมีเดียและสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสาร  ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวนี้  ได้พัฒนาและออกแบบจากผู้เชี่ยวชาญทั้งชาวไทยและต่างประเทศจากหลากหลาย

สาขาการเรียนรู้ 
   

4.วัตถุประสงค์ 

 4.1 เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะของการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและเพ่ือการสอน  โดยเน้นในเรื่อง

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ  ภาษาอังกฤษเพ่ือสุขภาวะ  และภาษาอังกฤษเพ่ือการมีภาวะผู้น ารวมไปถึง

หลักไวยากรณ์ท่ีส าคัญในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ให้เข้ากับผู้เข้ารับการอบรม 

4.2 เพ่ือพัฒนาทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  โดยการประยุกต์การใช้สื่อโซเชียวมีเดียและ
สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  เพ่ือตอบสนองความต้องของผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่มีความ
หลากหลาย                                                                                                                 

4.3  เพ่ือส่งเสริมความครูผู้เข้าอบรม  ให้สามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปขยายผลให้กับผู้เรียน
กลุ่มเป้าหมายต่างๆ  รวมถึงเพ่ือนครูด้วยกัน 
5.เป้าหมาย 
 5.1 เชิงปริมาณ 
       ครูอาสาฯ ครู กศน.ต าบล ครู ศรช. ครูผู้สอนคนพิการ จ านวน 14   คน 
          5.2 เชิงคุณภาพ 
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  ครูอาสาฯ ครู กศน.ต าบล ครู ศรช. ครูผู้สอนคนพิการ จ านวน   14  คน สามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้จากการเข้าอบรมโครงการพัฒนาทักษะครู กศน. ต้นแบบ  การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ไป
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและขยายผลให้กับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ได้เป็นอย่างมีคุณภาพ 
 
๖. วิธีด าเนินงาน 

  กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 
ระยะเวลา งบประมาณ 

พัฒนาความรู้
ความสามารถ 
ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษของ
ครูและบุคลากร 
 

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

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

  

14 คน กศน.อ าเภอ 

ภูหลวง 
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๗. วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งบอุดหนุน รหัสงบประมาณ 2000233016500556  แหล่งของเงิน 
6311410 ค่าจัดการเรียนการสอน จ านวนเงินทั้งสิ้น        30,000          บาท 

 
 
  
8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

กิจกรรมหลัก ไตรมาส 1 

(ต.ค.–ธ.ค.2562) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.–มี.ค.2563) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย.2563) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.–ก.ย.2563) 

จัดโครงการพัฒนาทักษะ
ครู กศน. ต้นแบบ      
การสอนภาษาอังกฤษ  
เพ่ือการสื่อสาร 

  30,000  

 
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 1.นางสาวคณิดา  จันทะเส 
  
๑๐.เครือข่าย 
 1.  โรงเรียนภูหลวงวิทยา 
  
11.โครงการที่เกี่ยวข้อง 
 -โครงการพัฒนาบุคลากร 
 
12.ผลลัพธ์  

ครูอาสาฯ ครู กศน.ต าบล ครู ศรช.ครูผู้สอนคนพิการ  สามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการเข้า
อบรมโครงการพัฒนาทักษะครู กศน. ต้นแบบ  การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ไปจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนและขยายผลให้กับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายต่างๆได้เป็นอย่างด ี
13.ตัวชี้วัดผลส าเร็จโครงการ 

13.1.ตัวชี้วัดผลผลิต(Output) 
       ครูอาสาฯ ครู กศน.ต าบล ครู ศรช.  ครูผู้สอนคนพิการ  จ านวน   14  คน 



107 

 

  

12.2.ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome) 
       ครูอาสาฯ ครู กศน.ต าบล ครู ศรช. ครูผู้สอนคนพิการ จ านวน   14  คนสามารถน าความรู้และ

ประสบการณ์ที่ได้จากการเข้าอบรมโครงการพัฒนาทักษะครู กศน. ต้นแบบ  การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
ไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและขยายผลให้กับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายต่างๆได้เป็นอย่างดี 
 
14.การติดตามและประเมินผลโครงการ 

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

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูหลวง 
(จ าแนกตามโครงการรวม) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 
 
 

 

1. หน่วยงาน         กศน.อ าเภอภูหลวง 

 

7.เป้าหมาย 
ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน หน่วย 

อสม./ประชาชน
ทั่วไป 

20 คน 

รวมทั้งสิ้น 20 คน 

 

 

2.สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ข้อที ่3 ข้อ 3.4  และ 3.8 นโยบายขยัเคลื่อน กศน. WOW  ข้อที ่4  ขอ้ 4.3. วาระการขับเคลือ่นจังหวัดเลย  (THAILOEI 4.0) H,L              

 3. ชื่องาน/โครงการ โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผูสู้งอายุ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข 
 
4. วัตถุประสงค์ :เพื่อ 

1. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้  ความ

เข้าใจ และทักษะในการช่วยเหลือดูแล

ผู้สูงอายุ   

2.  เพื่อสามารถน าความรูไ้ปใช้ และประกอบ

อาชีพเกี่ยวกับการดูแลผูสู้งอายุระยะยาว 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ชื่อ-สกุล   1.นางสาวปราณี เสนา 
 
โทรศัพท์ 042-879124 

 

 

5. กิจกรรมหลัก 
1.จัดกระบวน การด าเนินงานร่วมกันระหว่างหนว่ยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 
2.ประชา สัมพันธโ์ครงการ 
3.คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายตามคุณสมบัติที่ก าหนด 
4.ด าเนินการผลิตและฝึกอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏบิัติ 
5.ประเมินผลการฝึกอบรม 

 
   

 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
กศน.ค าบลทั้ง 5 ต าบล 

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

งบรายจ่ายอื่น - - 25,700 - 
รวมทั้งสิ้น - - 25,700 - 

 

 

กศน.-กผ-02/63 
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1.)  ชื่อโครงการ ความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข 
2.) ความสอดคล้องกับนโยบาย      
     สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และจุดเน้นการด าเนินงาน ส านักงาน กศน.      
     ประจ าปีงบประมาณ 2563  นโยบายเร่งด่วนเพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  
 ข้อ 3  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  (3.4)  เสริมสร้างความร่วมมือกับ
ภาคีเครือข่าย ( 3.8 )  เตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่เหมาะสมและมีคุณภาพ 
 การขับเคลื่อน  กศน. สู่  กศน. WOW  4. เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย : Good  Partnerships    
ข้อ  4.3  ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพ่ือการขยาย  และพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มอย่างกว้างขวาง และมีคุณภาพ  อาทิ  กลุ่มผู้สูงอายุ  กลุ่ม อสม. 
 วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : H,L 
3.) หลักการและเหตุผล 
  สภาพสังคมที่เป็นอยู่ในปัจจุบันของประเทศไทยล้วนมีโครงสร้างของประชากรที่ก าลังก้าวเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุทั้งสิ้น ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการส าเร็จของการวางแผนประชากร การวางแผนครอบครัว และการพัฒนา
ประเทศ              ที่ประสบความส าเร็จ ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวว่า ประชากรที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป มีแนวโน้มจะเพ่ิมข้ึนจนถึงปี 2570    คนไทย 1 
ใน 4 จะเป็นประชากรผู้สูงอายุ และจะท าให้ประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ซึ่งในเรื่องดังกล่าวนี้ 
กระทรวงศึกษาได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการคุ้มครอง การส่งเสริม สนับสนุนผู้สูงอายุในด้านการ
บริการทางแพทย์ และการสาธารณสุข ด้านการศึกษาและข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต ด้านการ
ประกอบอาชีพหรือฝึกอาชีพที่เหมาะสม  
  ส านักงาน กศน. ได้รับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการ มีส่วนร่วมในการด าเนินงานและด าเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยให้หน่วยงานสนับสนุน ส่งเสริม ให้สถานศึกษาจัดท ากิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องเข้าใน
แผนปฏิบัติการประจ าปี พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ส านักงาน กศน.จังหวัดเลย 
ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัด จึงสนับสนุน ส่งเสริม ให้สถานศึกษาจัดท าแผน กิจกรรม/โครงการ และจัดการศึกษาให้
ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขั้น ในหลายรูปแบบ เช่น การส่งเสริมการเรียนรู้ การจัดการศึกษาในหลักสูตรการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การจัดการศึกษาต่อเนื่อง การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การจัดการศึกษา
ตามอัธยาศัย เป็นต้น โดยประสานภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ในการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้สูงอายุให้
ได้รับความรู้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ซึ่งผู้ที่เรียนจบหลักสูตร 70 ชั่วโมง สามารถน าความรู้ที่ ได้รับไปดูแล
ผู้สูงอายุในครอบครัว และชุมชน ที่ป่วยแต่ยังสามารถช่วยตนเองได้ อาจจะสมัครเป็น อสม. ประจ าหมู่บ้าน หรือหาก
ประสงค์จะประกอบอาชีพในสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุ ก็สามารถเรียนเพิ่มเติมในหลักสูตร 420 ชั่วโมง ได้ 
4.) วัตถุประสงค ์

4.1 เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้  ความเข้าใจ และทักษะในการช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ   

4.2  เพ่ือสามารถน าความรู้ไปใช้ และประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
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5.) เป้าหมาย 
 5.1 เชิงปริมาณ 
 กลุ่มเป้าหมาย  อสม.และประชาชนอ าเภอภูหลวง    จ านวน  20  คน 
 5.2 เชิงคุณภาพ 

กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาความรู้  ทักษะ ตามหลักสูตรและตระหนักในความส าคัญของผู้ดูแลผู้สูงอายุ   
เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ   สามารถน าความรู้ไปใช้ และประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ 

6.)วิธีด าเนินการ 
กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย เป้า 

หมาย 

พ้ืนที่ด าเนินการ ระยะเวลา 

 

งบประมาณ
(บาท) 

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

1. เพ่ือให้
กลุ่มเป้าหมาย มี
ความรู้ความเข้าใจ 
และทักษะในการ
ช่วยเหลือดูแล
ผู้สูงอายุ   
2.  เพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
และภาคีเครือข่ายที่
ท างานด้านการดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุ
ระยะยาว 

- อสม. หรือ
ประชาชน
อ าเภอ      
ภูหลวง 
 

20 คน - กศน.อ าเภอ
ภูหลวง 
-โรงพยาบาล 
ภูหลวง 
-โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ 
ทั้ง 5 ต าบล 
- บ้านผู้ป่วยติด
เตียงและบ้าน
ผู้สูงอายุ 

ไตรมาสที่ 
3 

25,700 

7.) วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 
 จากเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  แผนงาน : บูรณาการพัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงชีวิต  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตส าหรับผู้สูงอายุ  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตส าหรับผู้สูงอายุ  งบรายจ่าย
อ่ืน  ค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระหว่าง กระทรวงศึกษาธิการ และ กระทรวง
สาธารณสุขรหัสงบประมาณ  20002310397000001  แหล่งที่มาของเงิน  6211500 เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้  

- ค่าตอบแทนวิทยากร 70 ชั่วโมง ๆละ 200 บาท                          เป็นเงิน  14,000     บาท 
- ค่าบริหารจัดการและค่าวัสดุสิ้นเปลืองในการจัดอบรม                    เป็นเงิน  11,700     บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น         25,700   บาท 
                                                                 ( สองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน ) 

หมายเหตุ  ทุกรายการขออนุญาตเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง 
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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 
-กิจกรรมการพัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร
ระยะสั้น 70 ชั่วโมง    

- 25,700 - -   

รวม - 25,700 - -   
 

9.)ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    - นางสาวปราณี เสนา   ครกูศน.ต าบล 

10.) เครือข่าย 
  - สาธารสุขอ าเภอภูหลวง 
 -  โรงพยาบาลภูหลวง 
 -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลทุกต าบล 
 -  องค์การบริหารส่วนต าบลทุกแห่ง 
 -  ผู้น าชุมชน 
 

11.) โครงการที่เกี่ยวข้อง 

 11.1 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 
  11.2  โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 
 11.3  โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
 

12.) ผลลัพธ์ ( Outcome )                                                                                                                                           
              กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ทักษะ  ตามหลักสูตรและตระหนักในความส าคัญของผู้ดูแลผู้สูงอายุ   

สามารถน าความรู้ไปใช้ และประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ 
 

13.) ดัชนีชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 
 13.1 ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 
           กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ80 ได้พัฒนาตามหลักสูตรการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการความ
ร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข   หลักสูตรระยะสั้น 70 
ชั่วโมง  
 

 13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)  
 กลุ่มเป้าหมาย  ร้อยละ 80  มีความรู้ ทักษะ  ตามหลักสูตรและตระหนักในความส าคัญของผู้ดูแล

ผู้สูงอายุเพื่อเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ   สามารถน าความรู้ไปใช้ และประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดูแล
ผู้สูงอายุ 
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14.) การติดตามและประเมินผลโครงการ 
14.1 แบบประเมินความพึงพอใจ 
14.2 แบบประเมิน/แบบทดสอบ 

 14.3 รายงานสรุปผลกิจกรรม/โครงการ 
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8.ตัวชี้วัดความส าเร็จ   

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

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูหลวง 
(จ าแนกตามโครงการรวม) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

1. หน่วยงาน         กศน.อ าเภอภูหลวง 

 

7.เป้าหมาย 
ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน หน่วย 

ประชาชนทั่วไป 
 

150 คน 
 

รวมทั้งสิ้น 150 คน 

 

 

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

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

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

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

10. ผู้รับผิดชอบ 
ชื่อ-สกุล   1.นายอานนท ์ นอแสงศรี 
              
โทรศัพท์ 042-879124 

 

 

5. กิจกรรมหลัก 

ฝึกอบรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับ
ผู้สูงอายุ จัดกระบวนการให้ผู้สูงอายุใน
ครอบครัวและชุมชนเพ่ือคงพัฒนาการทาง
กาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ 
 
   

 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
กศน.ค าบลทั้ง 5 ต าบล 

6. งบประมาณ รายจา่ยอ่ืน จ านวน        24,000         บาท 
งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

งบด าเนินงาน -- -- 24,000 -- 

รวมทั้งสิ้น -- --  -- 

 

 

กศน.-กผ-02/63 
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1.ชื่อโครงการ  การจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงพัฒนาการทางกายจิต 
                และสมองของผู้สูงอายุ 
 

2. สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น ปีงบประมาณ 2563 
           นโยบายเร่งด่วนเพ่ือร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา  และ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ : ข้อ 3 การเตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่เหมาะสมและมีคุณภาพ  
                     ข้อ 3.4  เสริมสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่าย 
                     ข้อ 3.8  เตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่เหมาะสมและมีคุณภาพ 
                     ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW : ข้อ 4.3 ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพ่ือการขยาย  
และพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มอย่างกว้างขวางและมี
คุณภาพ อาทิ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม อสม. 
                   วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : T, A ,I ,L 
 

3. หลักการและเหตุผล 
                   ปัจจุบันประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และมีการคาดการณ์ว่าในปี 2568 ประเทศไทย 
จะก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนที่จะเกิดจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
ที่ต้องเผชิญคือความเจ็บป่วยและความบกพร่องในการท างานของร่างกายในทุกๆด้าน รวมถึงปัญหาที่เกิดข้ึนกับ
สภาพจิตใจ ซึ่งจะก่อให้เกิดรายจ่ายมหาศาลของประเทศ ดังนั้นเพื่อป้องกันและรับมือแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึง
จ าเป็นต้องมีการวางแผนในการป้องกันการเจ็บป่วย การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและการเตรียมความพร้อมของผู้
สูงวัยเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีศักยภาพและมีสุขภาวะที่ดี การดูแลและการรองรับสังคมผู้สูงอายุที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์และทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในอนาคตอันใกล้ หากไม่มีการเตรียมการรองรับหรือการวางแผน
ที่ดี จะน ามาสู่การเกิดปัญหาหรือวิกฤติในการดูแลผู้สูงอายุ นอกจากนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มีทิศทางในการมุ่งเสริมการพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์เพ่ือรองรับการ
เป็นสังคมผู้สูงอายุ เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพ่ึงพาตนเองได้ และสามารถน าไปต่อยอดในเชิงธุรกิจเพ่ือน ารายได้
เข้าสู่ประเทศ อีกทั้งแผนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคเหนือและแนวทางการพัฒนาภาคเหนือตามแผนประเด็นการ
พัฒนาภาคเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจในช่วงแผนฯ 12 (แนวทางพัฒนาภาคเหนือ) มีประเด็นส าคัญประการหนึ่งคือ 
การมุ่งเน้นพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุรองรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของภาคเหนือที่เร็วกว่า
ระดับประเทศ 10 ปี และสอดคล้องกับข้อเสนอของกระทรวงที่จะด าเนินการขับเคลื่อนแผนภาค ซึ่งแผนพัฒนา
ดังกล่าวจากทุกภาคส่วนต่างให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการดูแลและรองรับปัญหาที่จะเกิดข้ึนกับสังคมผู้สูงอายุใน
อนาคตอันใกล้ 
                 ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ พัฒนาการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทสร้างโอกาสทางการศึกษา 
แก่ประชาชนทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ และ ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน                
ของส านักงาน กศน. ปี พ.ศ.2563  นโยบายเร่งด่วนเพ่ือร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เพ่ือเตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่เหมาะสม
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และมีคุณภาพภายใต้แนวคิด“ActiveAging”เพ่ือพัฒนาทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตเทคโนโลยี 
                 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูหลวง ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการ                
จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตส าหรับผู้สูงอายุภายใต้แนวคิด “Active Aging”การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและพัฒนาทักษะชีวิตให้สามารถดูแลตนเองทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตและรู้จักการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยี จึงได้จัดท าโครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงพัฒนาการทางกายจิต  
และสมองของผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น 
 
4. วัตถุประสงค์ 

1)  เพ่ือจัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society)  
2)   เพ่ือจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตส าหรับผู้สูงอายุภายใต้แนวคิด “Active Aging”การศึกษาเพื่อ

พัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาทักษะชีวิต ให้สามารถดูแลตนเองทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต และรู้จักใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยี 

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

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

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้า 
หมาย 

 
เป้าหมาย 

 

พื้นที่
ด าเนิน 
การ 

ระยะ 
เวลา 

งบ 
ประมาณ 

ฝึกอบรมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตส าหรับ
ผู้สูงอายุ 
ด าเนินกิจกรรม 
บรรยายและฝึกปฏิบัติ 
1. เตรียมตัวเข้าสู่ช่วง
วัยผู้สูงอายุได้อย่าง

1) เพ่ือจัดกิจกรรมให้กับ
ผู้สูงอายุเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ ( Aging  
Society )  
2) เพ่ือจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตส าหรับ
ผู้สูงอายุภายใต้แนวคิด 

ประชา 
ชนทั่วไป 

ประชาชน
ทั่วไป 
อ าเภอ 
ภูหลวง 

กศน.
อ าเภอ 
ภูหลวง 
 
 
 
 

ไตรมาส
ที่ 3 

 
 
 

24,000 
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เหมาะสม  
2. ตระหนักถึงคุณค่า
และศักดิ์ศรีของ
ผู้สูงอายุ  
3. เข้าใจชีวิตและ
ปรับตัวอยู่ในสังคม
อย่างมีความสุข  
4. ส่งเสริมสุขภาพ
ป้องกันการเจ็บป่วย 
และดูแลตนเอง
เบื้องต้น 
5. เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
จากสื่อต่าง ๆ  
6. เข้าถึงระบบ
คุ้มครองทางสังคมและ
หลักประกันคุณภาพ 

“Active Aging”การศึกษา
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
พัฒนาทักษะชีวิต ให้สามารถ
ดูแลตนเองทั้งสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต และรู้จักใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยี 
3 )  เพ่ือสร้างความตระหนักถึง
คุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ 
เปิดโอกาสให้มีการเผยแพร่ภูมิ
ปัญญาของผู้สูงอายุ และให้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมด้านต่างๆ 
 ในชุมชน เช่น ด้านอาชีพ กีฬา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
   

 

 
7. วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 
                  จากเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต  
รหัสงบประมาณ 2000239004000000 แหล่งของเงิน 6311200  
 

 

8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
            9.1  นายอานนท์  นอแสงศรี 
 

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
ชุมชนเพ่ือคงพัฒนาการทางกาย จิต และ
สมองของผู้สูงอายุ 

- - 24,000 - 
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10. เครือข่าย 
  10.1  องค์การบริหารส่วนต าบล 
  10.2  สาธารณสุขอ าเภอ  
                     10.3  โรงพยาบาลภูหลวง  
                     10.4  ชมรมผู้สูงอายุ 
 

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

12. ผลลัพธ์ (Outcome) 
           -  ร้อยละ 80  ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถน าความรู้ไปใช้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนา
ทักษะชีวิต ให้สามารถดูแลตนเองทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต และรู้จักใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดูแลตนเอง มี
สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
 
13. ดัชนีชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 
   13.1 ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 
                   - ร้อยละ 80  ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถน าความรู้ไปใช้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนา
ทักษะชีวิต ให้สามารถดูแลตนเองทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต และรู้จักใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้ 
  - ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 
            13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)  
                  - ผู้สูงอายุสามารถน าความรู้ไปใช้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาทักษะชีวิต สามารถดูแล
ตนเองทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต และรู้จักใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ดูแลตนเอง มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่
ดี 
            

14. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
           14.1 แบบประเมินความพึงพอใจ 

          14.2 แบบสังเกตสภาพจริงของผู้สูงอายุหลังเข้าร่วมกิจกรรม 
                     14.3 รายงานสรุปผลกิจกรรม/โครงการ 
 
 
 



118 

 

  

8.ตัวช้ีวัดความส าเร็จ   

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

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูหลวง 
(จ าแนกตามโครงการรวม) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

       

 

1. หน่วยงาน         กศน.อ าเภอภูหลวง 

 

7.เป้าหมาย 
ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน หน่วย 

ประชาชนทั่วไป 
 

167 คน 
 

รวมทั้งสิ้น 167 คน 

 

 

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

                   วาระการขบัเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : T 

 
 

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

 
 
 

4. วัตถุประสงค์ :เพื่อ 
1. เพื่อพัฒนากลุ่มเป้าหมายใหเ้กิดความรู้
เกี่ยวกับการท าธุรกิจและการค้าออนไลน์ และ
ทักษะเทคโนโลยีดิจิทลั การใช้ Social Media 
และ Application ตา่งๆ  ได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
2.  เพื่อพัฒนาผลิตภณัฑ์ Bramd กศน. 
ยกระดับคุณภาพของสินค้าและผลิตภณัฑ์  
และประสานหาช่องทางในการจ าหน่ายสินค้า
ให้กว้างขวางยิ่งข้ึน 
 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ชื่อ-สกุล   1.นางสาวปราณี เสนา 
             2.ครู กศน.ต าบล 
โทรศัพท์ 042-879124 

 

 

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

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
กศน.ต าบลทั้ง 5 ต าบล 

6. งบประมาณ รายจา่ยอ่ืน จ านวน    84,744     บาท 
งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

งบด าเนินงาน -  84,744 - 

รวมทั้งสิ้น -   - - 

 

 

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

2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และจุดเน้นการด าเนนิงาน ส านักงาน กศน.  
      ยุทธศาสตร์ที ่2.ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  

ข้อ 2.3  พัฒนาและส่งเสริมประชาชนเพื่อต่อยอดการผลิตและจ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ออนไลน์ 
3) เร่งจัดตั้งศูนย์ให้ค าปรึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ Brand กศน. เพ่ือยกระดับคุณภาพ ของสินค้า

และผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการที่ครบวงจร (การผลิต การตลาด การส่งออก และสร้างซ่องทาง จ าหน่าย) รวมทั้ง
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการเผยแพร่และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 

4) พัฒนาและดัดเลือกสุดยอดสินค้าและผลิตภัณฑ์ กศน. ในแต่ละจังหวัด พร้อมทั้งประสาน ความ
ร่วมมือกับสถานีบริการน ้ามนัในการเป็นซ่องทางการจ าหน่ายสุดยอดสินค้าและผลิตภัณฑ์ กศน. ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 
      ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

3.6 พัฒนาศักยภาพคนด้านทักษะและความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) 
         1)พัฒนาความรู้และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือพัฒนา รูปแบบ
การจัดการเรียนการสอน 

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

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

ทักษะอาชีพ และการพัฒนาเว็บเพจการค้าออนไลน์ 
5. พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย : Good 

Innovation 
5.1 เร่งจัดตั้งศูนย์ให้ค าปรึกษา และพัฒนาผลิตภัณฑ์Brand กศน. เพ่ือยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ การ

บริหารจัดการการผลิต การส่งออก การตลาด และสร้างช่องทางการจ าหน่าย ตลอดจนส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีในการเผยแพร่และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 

5.2 พัฒนาสินค้า และผลิตภัณฑ์ กศน. พร้อมทั้งให้มีการคัดเลือกสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เป็นสุดยอด กศน.
ของแต่ละจังหวัด เพื่อส่งไปจัดจ าหน่ายยังสถานีจ าหน่ายน้ ามัน ซึ่งจะเป็นการสร้างช่องทางจ าหน่ายสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 
      วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : T 

Tourism and Sports ยะระดับแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์และบริการด้านการ
ท่องเที่ยว ส่งเสริมการตลาดและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว อนุรักษ์ฟ้ืนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเป็นมิตรกับคนทั้งมวลเสริมสร้างการท่องเที่ยวชุมชน การ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ภูมิปัญญา การเกษตร และศิลปวัฒนธรรมไปสู่การสร้างมูลค่าด้านการท่องเที่ยวให้สามารถ
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สร้างและกระจายรายได้แก่ประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนออกก าลังกาย เล่นกีฬา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
พัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
3.  หลักการและเหตุผล  
 ตามที่รัฐบาลมีนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล เพ่ือให้เกิดการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนด้านนวัตกรรม การพัฒนาคน การให้บริการต่างๆ ของภาครัฐ รวมถึงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจการศึกษา
สร้างสารสนเทศและองค์ความรู้ต่างๆ ให้เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของ 4 กระทรวงหลัก คือ กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงสาธารณสุข 
 ส านักงาน กศน. ในฐานะเป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน การจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งเป็นภาพรวมของการศึกษาตลอดชีวิต จึงเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินงานใน
ด้านของการสร้างเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชน เพ่ือสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งของชุมชน ในการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสังคมดิจิทัล 

 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูหลวง ในฐานะสถานศึกษาเล็งเห็นความส าคัญ
ในการพัฒนาประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ให้มคีวามรู้และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล การใช้ Social Media และ 
Application ต่างๆ  ส าหรับชุมชนให้กับประชาชนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ Bramd 
กศน. ยกระดับคุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์  และประสานหาช่องทางในการจ าหน่ายสินค้าให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 
จึงได้จัดโครงการบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล/สร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับต าบล (ขยายผลการอบรม
หลักสูตรการค้าออนไลน์) 
 

4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนากลุ่มเป้าหมายให้เกิดความรู้เกี่ยวกับการท าธุรกิจและการค้าออนไลน์ และทักษะเทคโนโลยี
ดิจิทัล การใช้ Social Media และ Application ต่างๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.  เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ Bramd กศน. ยกระดับคุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์  และประสานหา
ช่องทางในการจ าหน่ายสินค้าให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 
  

5.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
      ประชาชนในพื้นท่ีอ าเภอภูหลวงทั้ง  5  ต าบล  จ านวน    167  คน    
    

 เชิงคุณภาพ 
   ผู้เข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนากลุ่มเป้าหมายให้เกิดความรู้เกี่ยวกับการท าธุรกิจและการค้าออนไลน์ 
และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล การใช้ Social Media และ Application ต่างๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ Bramd กศน. ยกระดับคุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์  รวมทั้งประสานหาช่องทางในการจ าหน่าย
สินค้าให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 
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6.วิธีการด าเนินงาน 
 
กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่ม 

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

(คน) 
พื้นที่

ด าเนินการ 
ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ
(บาท) 

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

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

ประชาชนใน
พ้ืนที่อ าเภอ
ภูหลวง      
ทั้ง  5  
ต าบล  
 
 

167 คน 
(จ านวน  
2 รุ่น) 

กศน.ต าบลทั้ง  
5 ต าบล 

ไตรมาสที่2,3 
 
 

 
 

84,744 

 
7. งบประมาณ                          
                                                                                                     
  ใช้งบประมาณ แผนงาน : บูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล    โครงการ พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล           
ประเภทงบรายจ่ายอ่ืน ค่าใช้จ่ายในการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชน รหัสงบประมาณ 2000224044700027          
แหล่งของเงิน 6211500  รวมเป็นเงิน       84,744         บาท   
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8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

กิจกรรมหลัก ไตรมาส 1 
ต.ค.-ธ.ค.6๒ 

ไตรมาส 2 
ม.ค.–มี.ค.6๓ 

ไตรมาส 3 
เม.ย.–มิ.ย.6๓ 

ไตรมาส 4 
ก.ค.– ก.ย.6๓ 

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

- 
 

- 84,744 - 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
9.1 นางสาวปราณี  เสนา 

 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 มีช่องทางใน
การจ าหน่ายสินค้าให้กว้างขวางยิ่งขึ้น  มีรายได้เพ่ิมขึ้น 
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13.  ดัชนีชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 
13.1 ตัวชี้วัดผลผลิต  (Output) 
ร้อยละ  80  ของผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้เกี่ยวกับการท าธุรกิจและการค้าออนไลน์ มีทักษะเทคโนโลยี

ดิจิทัล การใช้ Social Media และ Application ต่างๆ   
13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์  (Outcome) 
ผู้เข้ารับการอบรมมีการพัฒนาและยกระดับคุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์ มีช่องทางในการจ าหน่าย

สินค้าให้กว้างขวางยิ่งขึ้น  มีรายได้เพ่ิมข้ึน 
 

14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 1. แบบประเมินความพึงพอใจ 
 2. แบบติดตามผลผู้เข้าอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



124 

 

  

8.ตัวชี้วัดความส าเร็จ   

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

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูหลวง 
(จ าแนกตามโครงการรวม) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

       
 

 

 

1. หน่วยงาน         กศน.อ าเภอภูหลวง 

 

7.เป้าหมาย 
ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน หน่วย 

ประชาชนทั่วไปใน
อ าเภอภูหลวง 
 

40 คน 
 

รวมทั้งสิ้น 40 คน 

 

 

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

 
 
 

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

      2.เพื่อให้ความรู้การเพิม่มูลคา่สินค้าทาง
การเกษตรและสรา้งช่องทางการจ าหน่าย
สินค้าผา่นช่องทางต่างๆ โดยตระหนักถึง
คุณภาพของผลผลิตความปลอดภยัต่อระบบ
นิเวศน์ ชุมชน และผู้บริโภค 
 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ชื่อ-สกุล   1.นายนิคม  ไชยา 
              
โทรศัพท์ 042-879124 

 

 

5. กิจกรรมหลัก 
1) ส่งเสริมให้ครูมีทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมในการจดักระบวนการ
เรียนรูด้้านเกษตรกรรมที่เหมาะกับบริบทของพื้นที่
และความต้องการของชุมชน 
2) จัดให้ประชาชนไดร้ับการอบรมตามหลักสูตร 
Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer 
   
 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
กศน.ต าบลทั้ง 5 ต าบล 

6. งบประมาณ รายจา่ยอ่ืน จ านวน     38,100            บาท 
งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

งบด าเนินงาน -- -- 38,100 -- 

รวมทั้งสิ้น -- -- 38,100 -- 

 

 

กศน.-กผ-02/63 



125 

 

  

1.ชื่อโครงการ  :  โครงการ Smart ONIE เพ่ือสร้าง Smart Farmer  

2. สอดคล้องนโยบายและจุดเน้นการด าเนินงานส านักงาน กศน.ประจ าปีงบประมาณ 2563 

    ยุทธศาสตร์ :  
ข้อที่ 1.1 พัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ เกี่ยวกับน้อมน่าและ 

เผยแพร่ศาสตร์พระราซา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทางพระราชด าริต่าง ๆ 
ข้อที ่2.3 พัฒนาและส่งเสริมประชาชนเพื่อต่อยอดการผลิตและจ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ออนไลน์ 

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

 ข้อที่ 3.3  เร่งปรับหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพ กศน. ให้เป็นอาชีพในพ้ืนที่ปกติให้พัฒนาอาชีพที่เน้น
การต่อยอดศักยภาพและบริบทตามบริบทของพื้นที่  

ข้อที ่  4.1 เร่งจัดท าท าเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละต าบล เพื่อใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ในการสร้างการเรียนรู้จากองค์ความรู้ในตัวบุคคลให้เกิดการถ่ายทอดภูมิปัญญา สร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมอย่าง
ยั่งยืน 

          ข้อที่   4.2 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การจัดการเรียนรู้ชุมชน 
วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : 

 T- Tourism and Sports ยกระดับแหล่งท่องเที่ยว  โดยเสริมสร้างการท่องเที่ยวชุมชน การท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ ภูมิปัญญา การเกษตร และศิลปวัฒนธรรมไปสู่การสร้างมูลค่าด้านการท่องเที่ยว เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต  

A -Aqriculture ส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน และความทันสมัย โดยการน าเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาใช้ในการยกระดับคุณภาพและผลผลิตทาการเกษตร  

L-Loei for All  ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้าง
รายได้  
3. หลักการเหตุผล 
 ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกร โดยชี้น าเกษตรกรไทยต้องเป็น “Smart Farmer” คือ ต้องน า
ความรู้ หลักวิชาการ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เข้ามาช่วยในการท าเกษตรโดยต้องท าให้น้อยลง ได้ผลผลิตมากขึ้น ใช้
พ้ืนที่ให้น้อยลง ใช้น้ าให้น้อยลง ผลผลิตเพิ่มข้ึน  รวมไปถึงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อต่อยอดการผลิตและจ าหน่าย
สินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรออนไลน์ 
 ส านักงาน กศน. จึงได้จัดท าโครงการ Smart ONIE เพ่ือสร้าง Smart Farmer เพ่ือส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมที่เหมาะกับบริบทของพ้ืนที่และความ
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ต้องการของชุมชนรวมทั้งการเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตรและสร้างช่องทางการจ าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางต่างๆ 
โดยตระหนักถึงคุณภาพของผลผลิตความปลอดภัยต่อระบบนิเวศน์ ชุมชน และผู้บริโภค 

ทั้งนี้ศูนย์การศึกษาศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูหลวง เป็นสถานศึกษาในสังกัด            
ส างาน กศน.จึงได้ตอบสนองต่อนโยบายดังกล่าว ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ตาม
โครงการ Smart ONIE เพ่ือสร้าง Smart Farmer จึงได้ด าเนินการโครงการนี้ขึ้น  
4. วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมที่
เหมาะกับบริบทของพ้ืนที่และความต้องการของชุมชน 

2.เพื่อให้ความรู้การเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตรและสร้างช่องทางการจ าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางต่างๆ 
โดยตระหนักถึงคุณภาพของผลผลิตความปลอดภัยต่อระบบนิเวศน์ ชุมชน และผู้บริโภค 
 

5. กลุ่มเป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  -ประชาชนในพื้นที่อ าเภอภูหลวง  จ านวน   40  คน  

เชิงคุณภาพ 
   ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมที่
เหมาะกับบริบทของพ้ืนที่และความต้องการของชุมชนรวมทั้งการเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรและสร้างช่อง
ทางการจ าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางต่างๆ  โดยตระหนักถึงคุณภาพของผลผลิตความปลอดภัยต่อระบบนิเวศน์ ชุมชน 
และผู้บริโภค 
 

6.วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
เป้าหมาย 

 
พื้นที่

ด าเนินการ 
ระยะเวลา 

งบ 
ประมาณ 

1) ส่งเสริมให้ครูมีทักษะ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรม
ในการจัดกระบวนการ
เรียนรูด้้านเกษตรกรรมที่
เหมาะกับบริบทของพื้นที่
และความต้องการของ
ชุมชน 
2) จัดให้ประชาชนไดร้ับ
การอบรมตามหลักสตูร 
Smart ONIE เพื่อสร้าง 
Smart Farmer 

1.เพื่อส่งเสรมิการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมในการจดั
กระบวนการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรม
ที่เหมาะกับบริบทของพื้นที่และ
ความต้องการของชุมชน2.เพื่อให้
ความรู้การเพิ่มมลูค่าสินค้าทาง
การเกษตรและสรา้งช่องทางการ
จ าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางต่างๆ 
โดยตระหนักถึงคณุภาพของผลผลติ
ความปลอดภัย 
ต่อระบบนิเวศน์ ชุมชน และ
ผู้บริโภค 

ประชาชน
ทั่วไปในเขต
พื้นที่อ าเภอ 

ภูหลวง 
 
 
 
 
 

  40 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ าเภอ 
ภูหลวง 

เม.ย.-มิ.ย. 
2563 

    38,100     
บาท 
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7.วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 
 ใช้งบประมาณแผนงาน : บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร โครงการ Smart ONIE เพ่ือ
สร้าง Smart Farmer งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายโครงการ Smart ONIE เพ่ือสร้าง Smart Farmer   รหสั 
งบประมาณ  2000217053700001  จ านวนเงินทั้งสิ้น      38,100        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 
จัดให้ประชาชนได้รับ
การอบรมตาม
หลักสูตร Smart 
ONIE เพ่ือสร้าง 
Smart Farmer 

- 
 

 38,100  

 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 - กศน.อ าเภอภูหลวง 
  

10. เครือข่าย/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 1. ผู้น าชุมชน  
 2.ส านักงานเกษตรอ าเภอภูหลวง 
 3.ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอภูหลวง 
 

11. โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 1.โครงการพัฒนาสังคมและชุมชน 
 2.โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ 
ตามศาสตร์พระราชา  
 

12.  ผลลัพธ์  
 กลุ่มเป้าหมาย ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมที่
เหมาะกับบริบทของพ้ืนที่และความต้องการของชุมชนรวมทั้งการเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรและสร้างช่อง
ทางการจ าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางต่างๆ โดยตระหนักถึงคุณภาพของผลผลิตความปลอดภัยต่อระบบนิเวศน์ ชุมชน 
และผู้บริโภค 
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13. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
     ตัวชี้วัดผลผลิต  
  ร้อยละ 80 ผู้เข้าร่วมโครงการมีผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
          ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ ในระดับดี ขึ้นไป 
     ตัวชี้วัดผลลัพธ ์
         ร้อยละ 80 ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตร Smart ONIE เพ่ือสร้าง  
Smart Farmer  น าความรู้ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้   
 
14. การประเมินผลโครงการ 
 -แบบประเมินความพึงพอใจโดยใช้แบบมาตรวัดประมาณค่า 
 -แบบติดตามผู้จบหลักสูตร 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 

(จ าแนกตามโครงการรวม) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1.หน่วยงาน         กศน.อ าเภอภูหลวง 

 2.สอดคล้อง  ยุทธศาสตร์ : ข้อที่ 4.2, 4.3 
                  ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW : 3 
                  วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : T, A ,I ,L 
 

3. ชื่องาน/โครงการ โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับคนพิการ 
 

7.เป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จ านวน หน่วย 

นักศึกษาผู้พกิาร 
 

20 
 

คน 
 

รวมทั้งสิ้น 20 คน 

 

 

4. วัตถุประสงค์ :เพ่ือ 
1) สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบตั้งแต่
ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยด าเนินการ
ให้ผู้เรียนได้รับการสนับสนุนค่าจัดซื้อต าราเรียน 
ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และค่าเล่า
เรียนอย่างทั่วถึงและเพียงพอเพ่ือเพ่ิมโอกาสใน
การรับการศึกษาที่มีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
2) จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้พิการ ทั้งระบบการ
ให้บริการ ระบบการเรียนการสอน ระบบการวัด
และประเมินผลการเรียน ผ่านการเรียนแบบ
เรียนรู้ด้วยตนเอง การพบกลุ่ม และการเรียนแบบ
ชั้นเรียน  
 

5. กิจกรรมหลัก 
1)จัดการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 
2) พัฒนาครูผู้สอนคนพิการ 
3) จัดการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
4) การติดตามประเมินผล 
5) การสรุป รายงานผลการด าเนินงาน 
 

6. งบประมาณ งบอุดหนุน จ านวน    183,000       บาท 
 

งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
งบอุดหนุน 91,500 - 91,500 - 

รวมทั้งสิ้น 91,500 - 91,500 - 

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
-ช่ือ-สกุล  นายกรุณา นนทวิศรตุ 
โทรศัพท์   042- 879124 
โทรสาร   042- 879124 

 
 

 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
กศน.อ าเภอภูหลวง 

8.ตัวชีวัดความส าเร็จ  
1. จ านวนผู้เรียนเป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว ้
2.ร้อยละของผูเ้รียนที่เข้ารับการศกึษา 
3.ร้อยละของผูเ้รียนที่จบหลักสูตร 
4. ความเหมาะสมของสถานท่ี/สื่อ/สิ่ง
อ านวยความสะดวก 
5.ร้อยละของผูเ้รียนทีส่ามารถน าความรู้
ไปใช้ในการศึกษาต่อหรือพัฒนาคณุภาพ
ชีวิต 
6.ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 
 

 

กศน.-กผ-02 
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1.ชื่อโครงการ  โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับคนพิการ 
 

2.ความสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการด าเนินงาน ส านักงาน กศน.ประจ าปีงบประมาณ 2563 
  นโยบายเร่งด่วนเพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
   4.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
    4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ส าหรับกลุ่มเป้าหมายผู้พิการ 
     1) จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ และ
การศึกษา ตามอัธยาศัย โดยเน้นรูปแบบการศึกษาออนไลน์ 
     2) ให้ส านักงาน กศน.จังหวัดทุกแห่ง/กทม. ท าความร่วมมือกับศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ า จังหวัด ในการใช้สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ด้านการศึกษา เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาและ
การเรียนรู้ส าหรับกลุ่มเป้าหมายผู้พิการ 
    4.3 ยกระดับการศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมายทหารกองประจ าการ รวมทั้งกลุ่มเป้าหมาย 
พิเศษอ่ืน ๆ อาทิ ผู้ต้องขัง คนพิการ เด็กออกกลางคัน ประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา ให้จบการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน สามารถน่าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองได้อย่าง ต่อเนื่อง 
  ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW  
   3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  : Good Activities           
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้มีความทันสมัย เอ้ือต่อการเรียนรู้ สาหรับทุกคน ที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา            
มีกิจกรรมที่หลากหลาย น่าสนใจ สนองตอบความต้องการของชุมชน เพ่ือพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของประชาชน 
รวมทั้งใช้ประโยชน์จากประชาชนในชุมชนในการร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของคนใน
ชุมชนไปสู่การจัดการความรู้ของชุมชนอย่างยั่งยืน 
  วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) 
   Health ส่งเสริมประชาชนชาวเลยให้มีการกินดีอยู่ดี มีความรู้ความเข้าใจและตระหนัก ในการดูแล
สุขภาพอนามัยทั้งทางร่ายกายและจิตใจของตนเองที่เหมาะสม สามารถถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมและ
ทั่วถึงยกระดับการบริการสาธารณสุข สร้างวัฒนธรรม การบริโภคท่ีปลอดภัย 
   Loei for All  ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง ปรับปรุงและพัฒนา
บริการภาครัฐมุ่งสู่ความเป็นสากล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ การพัฒนาเพ่ือ
เสริมสร้างความมั่นคง การลดความเหลื่อมล้ า ส่งเสริมคามเสมอภาคทางสังคมและความเท่าเทียมทางเพศ การขจัด
ความยากจน สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ มุ่นเน้นการพัฒนาเด็กและเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ
ผู้ด้อยโอกาส และ “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” แก่ทุกกลุ่ม พัฒนาบ้านเมืองให้สะอาด แก้ไขปัญหายาเสพติด อ านวย
ความยุติธรรม สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ให้มีความมั่นคงและความ
สงบเรียบร้อย เสริมสร้างวินัยจราจร เป็นถิ่นฐานที่ปลอดภัยส าหรับอยู่อาศัย เพ่ือความสงบสุขอย่างยั่งยืน 
  Education ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล ส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะวิชาชีพตลอด
ชีวิต จัดการเรียนรู้อย่างมีเป้าหมายเพ่ือส่วนรวม เน้นการน าความรู้ไปสู่การปฏิบัติ สามารถใช้ความรู้สร้างนวัตกรรม 



131 

 

  

เป็นพลเมืองที่ดีและพัฒนาทักษะชีวิตสู่งานอาชีพ ภายใต้การเตรียมคนในศตวรรษที่ 21 โดยการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ 
3.หลักการและเหตุผล 
  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 10 การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิ
และโอกาสเสมอกัน ในการรับการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพโดย
ไม่เก็บค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม           
การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแล 
หรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นพิเศษ การศึกษาส าหรับคน
พิการในวรรคสอง ให้จัดตั้งแต่แรกเกิด หรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่ง
อ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสม โดยค านึงถึง
ความสามารถของบุคคลนั้น ซึ่งสอดคล้องกับ พรบ. การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 หมวด 1 ว่าด้วย
สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา มาตรา 5 และมาตรา 8 ก าหนดให้คนพิการมีสิทธิทางการศึกษา และให้สถานศึกษา
จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของคนพิการ รวมถึง          
การให้บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การพัฒนาศักยภาพการด ารงชีวิต การพัฒนาทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็น การฝึกอา             
ชีพ หรือการบริการอ่ืนใดทางการศึกษาที่คนพิการ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ โรงเรียน เทศบาล วัด                    
นิโครธาราม พิจารณาเห็นถึงความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน เพ่ือให้นักเรียนเข้าถึง
การศึกษาตามสิทธิและหน้าที่ทางการศึกษาส าหรับคนพิการ ประกอบกับปัจจุบันนี้มีนักเรี ยนที่มีปัญหา                     
ด้านความพิการ  
 

4.วัตถุประสงค ์
  4.1 สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยด าเนินการให้ผู้เรียนได้รับ
การสนับสนุนค่าจัดซื้อต าราเรียน ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และค่าเล่าเรียนอย่างทั่วถึงและเพียงพอเพ่ือเพ่ิม
โอกาสในการรับการศึกษาที่มีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
  4.2 จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้พิการ ทั้งระบบการให้บริการ 
ระบบการเรียนการสอน ระบบการวัดและประเมินผลการเรียน ผ่านการเรียนแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง การพบกลุ่ม และการ
เรียนแบบชั้นเรียน  
 

5.เป้าหมาย 
  5.1 ด้านปริมาณ 
  นักศึกษาผู้พิการ จ านวน 100 คน ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ              
ภูหลวง 
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5.2 ด้านคุณภาพ 
   ร้อยละ 80 ของนักศึกษาผู้พิการได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบตั้ งแต่ปฐมวัยจนจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยด าเนินการให้ผู้เรียนได้รับการสนับสนุนค่าจัดซื้อต าราเรียน ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
และค่าเล่าเรียนอย่างทั่วถึงและเพียงพอเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการรับการศึกษาที่มีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งได้รับ
ศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้พิการ ทั้งระบบการให้บริการ ระบบการเรียนการสอน 
ระบบการวัดและประเมินผลการเรียน ผ่านการเรียนแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง การพบกลุ่ม และการเรียนแบบชั้นเรียน
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6.วิธีด าเนินงาน 
 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย พื้นที่ด าเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ 
๖.๑ ประชุมวางแผน เพ่ือก าหนดจุดเน้นการ

ด าเนินงานและวางแผนส่งเสริม
สนับสนุนการติดตาม
ประเมินผล และการรายงาน
เพ่ือแต่งตั้งคณะท างาน 

บุคลากร กศน. 
อ าเภอภูหลวง 

จ านวน 17 คน กศน.อ าเภอ 
ภูหลวง 

6 พ.ย. 62 - 

๖.๒ เสนอโครงการ
เพ่ืออนุมัติ 

เพ่ือเสนอของบประมาณและ
ขออนุญาตผู้มีอ านาจลงนาม
อนุมัติโครงการ 

เจ้าหน้าที่แผนงาน
และโครงการ 

จ านวน 3 คน กศน.อ าเภอ 
ภูหลวง 

7 พ.ย. 62 - 

๖.๓ จัดโครงการ
ส่งเสริม สนับสนุน
การจัดการศึกษา
นอกระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัยส าหรับ 
คนพิการ 

- สนับสนุนการจัดการศึกษา
นอกระบบตั้งแต่ปฐมวัยจนจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดย
ด าเนินการให้ผู้เรียนได้รับการ
สนับสนุนค่าจัดซื้อต าราเรียน       
ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน และค่าเล่าเรียนอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอเพ่ือเพ่ิม
โอกาสในการรับการศึกษาที่มี
คุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

นักศึกษาผู้พิการ จ านวน 20 คน กศน.อ าเภอ 
ภูหลวง 

7 พ.ย. 62 –  
31 มี.ค.63 

- 
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- จัดการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้กับ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย พื้นที่ด าเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ 
 กลุ่มเป้าหมายผู้พิการ ทั้งระบบ

การให้บริการ ระบบการเรียน
การสอน ระบบการวัดและ
ประเมินผลการเรียน ผ่านการ
เรียนแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง  
การพบกลุ่ม และการเรียนแบบ
ชั้นเรียน 

     

๖.๔ สรุปประเมินผล
และรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

เพ่ือให้ทราบปัญหาและ
อุปสรรคในการจัดอบรมพร้อม
ทั้งรายงานผลการจัดเพ่ือเป็น
แนวทางในการจัดอบรมครั้ง
ต่อไป 

เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน 17 คน กศน.อ าเภอ 
ภูหลวง 

31 มี.ค. 63 - 



  

7.วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 
  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กิจกรรมจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งบเงินอุดหนุน              
ค่าจัดการเรียนการสอน รหัสงบประมาณ 2000233016500008 แหล่งของเงิน 6311410 จ านวน          บาท 
8.แผนใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรมหลกั 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) 

จัดกจิกรรมส่งเสริม สนับสนุน
การจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับ
คนพิการ 

91,500 - 91,500 - 

 

9.เครือข่าย 
  -  ผู้น าชุมชน 
 -  องค์การบริหารส่วนต าบล 
 - ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดเลย 
 - ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดเลย 
10.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูหลวง 
11.โครงการที่เกี่ยวข้อง 
 โครงการการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
12.ผลลัพธ์ 
  ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายพิเศษ (คนพิการ)ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ สามารถจบ
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
13.ดัชนีวัดผลส าเร็จของโครงการ 
  ตัวช้ีวัดผลผลิต 
   นักศึกษาผู้พิการได้เข้ารับการศึกษาที่สิทธิและโอกาสเสอมกัน สามารถเรียนจบหลักสูตรตามโครงสร้าง
ที่ก าหนด โดยมีความเหมาะสมของสถานที่ สื่อ สิ่งอ านวยความสะดวก จนสามารถน าความรู้ไป ใช้ในการศึกษาต่อหรือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
  ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 
    ร้อยละ 80 ได้เข้ารับการศึกษาที่สิทธิและโอกาสเสอมกัน สามารถเรียนจบหลักสูตรตามโครงสร้างที่
ก าหนด โดยมีความเหมาะสมของสถานที่ สื่อ สิ่งอ านวยความสะดวก จนสามารถน าความรู้ไปใช้ในการศึกษาต่อหรือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
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14.การติดตามผลประเมินโครงการ 
 -  ใบลงเวลา 
 -  ภาพถ่าย 

- แบบประเมิน 
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งาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ  กศน.อ าเภอภูหลวง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

ที ่ ชื่องาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวช้ีวัด 

1 การจัดการ
ศึกษาส าหรับ
ผู้ไมรู่้หนังสือ 

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

จัดกระบวนการเรียนรูต้ามหลักสตูรการรู้
หนังสือไทย พุทธศักราช2557    
 มุ่งพัฒนาผู้เรียนใหม้ีความสามารถในการฟัง 
พูด อ่าน และเขียน รวมทั้งการคิดค าควณ
เบื้องต้น    โดยบูรณาการกับสภาพความ
ต้องการ และปญัหาของสังคม ท่ีสอดคล้องกับ
วิถีการด าเนินชีวิตของผู้เรียน 
1)ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้กลุม่เป้าหมายผู้
ไม่รู้หนังสือไทย ผู้ลืมหนังสือไทย หรือผูส้นใจ
ทั่วไป เขา้เรียนรู้ตามหลักสูตรการรู้หนังสือ
ไทย 
2.)แนะแนวสร้างความเข้าใจกับผู้เรียน
เกี่ยวกับสาระส าคัญ เช่น 
-การจัดกระบวนการเรียนรู้              
–การวัดและการ                - ประเมินผล  
- การจบหลักสูตร  
3) ด าเนินการรับสมัครผูเ้รียนตามหลักสตูรฯ 
4)ด าเนินการขออนุญาตจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมการ
รู้หนังสือไทย 
5)ด าเนินการก าหนดสภาพและด าเนินการ
จัดท าแผนการเรยีนรู้ รวมทั้งจัดท าแผนบูรณา
การร่วมกับการจัดกิจกรรมของโรงเรียน
ผู้สูงอายุ ในเขตพื้นท่ีอ าเภอภูหลวง   
6) บันทึกการจัดการเรียนรูต้ามแผนการเรยีนรู้
แต่ละครั้งเพื่อเป็นข้อมลูในการพฒันา 
แผนการเรียนรู้ในครั้งต่อไป 
7) การวัดและประเมินผล เพื่อตรวจสอบ
ความก้าวหน้าและผลสมัฤทธ์ิ เน้นการพัฒนา
ผู้เรยีนไดเ้รียนรู้อย่างเตม็ศักยภาพ  
8) รายงานข้อมูลผูเ้รียนใหส้ถานศกึษาแบละ
หน่วงงานต้นสังกัดทราบ 
- ข้อมูลผู้จบหลัก 
- การจัดท าหลักฐานทางการศึกษา 

1)จัดการจัดการศึกษา
ส าหรับผู้ไม่รู้หนังสือ                
ให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ความสามารถ และทักษะ
การฟัง พูด อ่านเขียน
ภาษาไทย และการค านวณ
เบื้องต้นในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับชีวิตประจ าวัน  และใช้
เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร
กับผู้อื่น ตลอดจนแสวงหา
ความรู้เพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิต   
2) การติดตามประเมินผล
เป็นการตรวจสอบ
ผลสัมฤทธ์ิ เน้นการพัฒนา
ความก้าวหน้าของผู้เรียนได้
เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 
ดังนี ้
- ประเมินก่อนเรียน เพื่อให้
ทราบความรู้พื้นฐานของ
ผู้เรยีน ว่าสามารถ ฟัง พูด 
ได้ หรือพูด ฟัง อ่านเขียน 
ในทักษะภาษาไทยไม่ได้  
โดยการพูดคุยซักถาม ให้
ทดลองอ่าน เขียนค าง่ายๆที่
เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวัน
หรือท าแบบประเมินก่อน
เรียนง่ายๆเพื่อน าข้อมูลมา
ใช้วางแผนในการจัดการ
เรียนรู้ใหเ้หมาะสมกับผู้เรียน 
- ประเมินผลระหว่างเรียน 
สามารถพิจารณา
ความสามารถในการเรียนรู้
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 ในแต่ละสภาพ ซึ่งสามารถ
ประเมินไดโดยวิธีการต่างๆ
เช่น การสังเกต การตอบ
ค าถาม การพูดคยุ การตรวจ
ผลงาน การท าแบบฝึกหัด
ต่างๆโดยให้มีทักษะในการ
เรียนรูภ้าษาไทย และการคิด
ค านวณเบื้องต้น 
-ประเมินหลังเรยีน 
ตรวจสอบจากเอกสาร 
หลักฐาน เช่น สื่อการเรียนรู้
ของผู้เรียนของผู้เรียน ของ
ผู้เรยีน แบบบันทึกต่างๆ 
เพื่อพิจารณาว่าผ่านการ
เรียนรูไ้ปแล้วไมต่่ ากว่า 800 
ค า 
 3) การสรุป รายงานผลการ
ด าเนินงาน 
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ที ่ ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวช้ีวัด 
2 โครงการจดั

การศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ.2551 
(ปรับปรุง    พ.ศ.
2559) 
 

1) เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และยกระดับการศึกษาให้กับ
ประชากรวัยแรงงาน อายุ 15 – 
59 ปี ที่ไม่จบการศึกษาภาค
บังคับและไม่อยู่ในระบบ
โรงเรียน 
2) เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้ 
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) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีนที่เป็น
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัย 
4) การติดตามประเมินผล 
5) การสรุป รายงานผลการ
ด าเนินงาน 
 

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

วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวช้ีวัด 

3 โครงการการจัด
การศึกษาเพื่อ
พัฒนาทักษะ
ชีวิต 
 

1 เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตพื้นฐานของ
บุคคลเพื่อให้สามารถด ารงชีวิตอยูใ่น
สังคมได้อย่างมีความสุขโดยเน้น
ทักษะชีวิตพื้นฐานท่ีจ าเป็น 4 ด้าน 
2 เพื่อจัดการศึกษาในรูปแบบการ
จัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย โดยมุ่งท่ีจะ
เสรมิ สรา้งความสามารถให้กับบุคล
เพื่อมีทักษะชีวิตในการแก้ปัญหา
เฉพาะด้านให้เหมาะสมกับพื้นที่และ
แต่ละสถานการณ ์
 

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

 

1. จ านวนผู้เรียนเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว ้
2.ร้อยละของผูเ้รียนที่เข้ารับ
การศึกษา 
3.ร้อยละของผูเ้รียนที่จบ
หลักสตูร 
4.ความเหมาะสมของ
สถานท่ี/สื่อ/สิ่งอ านวยความ
สะดวก 
5.ร้อยละของผูเ้รียนที่
สามารถน าความรู้ไปใช้หรือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
6.ความพึงพอใจท่ีอยู่ใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 
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ที ่ ชื่องาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวช้ีวัด 

4 การจัดการ
ศึกษาเพื่อพัฒนา
สังคมและชุมชน 
.”โครงการ
ประวัติศาสตร์
ชาติไทย และ
บุญคุณของ
พระมหากษตัริย์
ไทย” 

1) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนผู้เข้ารบั
การอบรมมีความรูค้วามเข้าใจท่ี
ถูกต้องเกี่ยวกับประวัตศิาสตร์ชาติ
ไทย 
2) เพื่อใหป้ระชาชนผู้เข้ารับการ
อบรม  มีความภาคภมูิใจในชาติ มี
ความรักชาติ เทิดทูนสถาบันชาติ 

ศาสนาและพระมหากษัตริย์  

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

 

1. ผลผลิต    
- ประชาชนที่เข้ารับการ
อบรม ร้อยละ 80  ความรู้
ความเข้าใจท่ีถูกต้อง
เกี่ยวกับประวตัิศาสตร์ชาติ
ไทยและ มีความภาคภมูิใจ
ในชาติ มีความรักชาติ 
เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา

และพระมหากษัตริย์   
2. ผลลัพธ์  
1. จ านวนผู้เรียนเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว ้
2. ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้า
รับการอบรม 
3. ร้อยละของผู้เรียนท่ีจบ
หลักสตูร 
4. ความเหมาะสมของ
สถานท่ี/สื่อ/สิ่งอ านวยความ
สะดวก 
5. ร้อยละของผู้เรียนท่ี
สามารถน าความรู้ไปใช้หรือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
6. ความพึงพอใจท่ีอยู่ใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 
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ที ่ ชื่องาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวช้ีวัด 

5 โครงการการ
จัดการศึกษา
การเรียนรู้
ตามหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

1. เพ่ือให้ประชาชน ได้รับ
ความรูเ้กี่ยวกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. เพ่ือให้ประชาชน ได้เข้าใจ
แนวทางการศึกษาความรู้ จาก
แหล่งเรียนรู้ ปราชญ์ชาวบ้าน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
3. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน 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 เพ่ิมรายได้ 

ให้กับครัวเรือนได้  
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ที ่ ชื่องาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวช้ีวัด 

6 การศึกษาตาม
อัธยาศัย 

1) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาแหล่ง
การเรียนรู้ในระดับต าบล เพ่ือ
การถ่ายทอดองค์ความรู้ และจัด
กิจกรรมเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้
ในชุมชนได้อย่างทั่วถึง 
2) ก าหนดให้การอ่านเป็นวาระ
จังหวัด 
3) จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
เพ่ือปลูกฝังนิสัยรักการอ่านเพ่ิม 
ขยายกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
เชิ งรุ กในชุ มชน และพั ฒ นา
ความสามารถในการอ่านและ
ศั ก ย ภ าพ ก า ร เรี ย น รู้ ข อ ง
ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
4) ส่ ง เส ริ ม ให้ มี ก า ร ส ร้ า ง
บรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่ อ ก า ร อ่ า น ให้ เกิ ด ขึ้ น ใน
สั งคมไทยโดยสนั บสนุ นการ
พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น
อย่างกว้างขวางและทั่วถึง เช่น 
พัฒนาห้องสมุดประชาชนทุก
แห่งให้ เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอด
ชี วิตของชุมชน การใช้ ระบบ
เชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้และการ
พัฒนาระบบหนั งสือผ่ าน QR 
Code ส่ งเสริมและสนั บสนุ น
อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน การ
สร้างเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน 
จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่พร้อม
อุปกรณ์เพ่ือส่งเสริมการอ่านและ
การเรียนรู้ที่ หลากหลายออก

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

1. จ านวนผู้รับบริการ
เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ 
2. ความเหมาะสมของ
สถานที่/สื่อ/สิ่งอ านวย
ความสะดวก 
3.ร้อยละของผู้รับบริการ
ที่สามารถน าความรู้ไปใช้
หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
4.ความพึงพอใจที่อยู่ใน
ระดับ ดีขึ้นไป 
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ให้บริการประชาชนในพ้ืนที่ต่างๆ 
อย่างทั่ วถึง สม่ าเสมอ รวมทั้ ง
เสริมสร้างความพร้อมในด้านสื่อ
อุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุนการอ่าน 
และการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
การอ่านอย่างหลากหลาย 
5) ส่ งเสริ มสนั บสนุ น ให้ ภาคี
เครือข่ายร่วมจัดสนับสนุนการ
อ่ าน  เช่ น  ใน โรงงาน  สถาน
ประกอบการ โรงพยาบาล ฯลฯ 
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ที ่ ชื่องาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวช้ีวัด 

7 งานพัฒนา
บุคลากร 

1) พัฒนาบุคลากรทุกระดับทุก
ประเภทให้มีสมรรถนะสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งก่อนและระหว่างการด ารง
ต าแหน่งเพื่อให้มีเจตคติที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานและ
บริหารจัดการการด าเนินงานของ
หน่วยงานและสถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพรวมทั้งส่งเสริมให้
บุคลากรในสังกัดพัฒนาตนเองเพื่อ
เลื่อนต าแหน่งหรือเลื่อนวิทยฐานะโดย
เน้นการประเมินวิทยฐานะเชิง
ประจักษ์ 
2) พัฒนาหั วหน้ า กศน.ต าบลให้มี
สมรรถนะสูงขึ้นในการบริหารจัดการ 
กศน.ต าบล และการปฏิบัติงานตาม
บทบาทภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยเน้นการเป็นนักจัดการความรู้และ
ผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้
เพื่ 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 งเสริมและพัฒนาศั กยภาพ
คณะกรรมการ กศน.ต าบล เพื่อการ
มี ส่ ว น ร่ ว ม ใน การบ ริ ห ารก าร
ด าเนินงานตามบทบาทภารกิจของ 
กศน.ต าบล อย่างมีประสิทธิภาพ 
5) พั ฒ นาศั กยภาพบุ คลากร ที่
รับผิดชอบการบริการการศึกษาและ
การเรียนรู้ ให้มีความรู้ ความสามารถ

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

 

1.จ านวนบุคลากรของ
หน่วยงานและสถานศึกษา
ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่ม
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
2.ความเหมาะสมของ
หลักสตูรการพัฒนา 
3. ร้อยละของบุคลากรที่
สามารถน าความรู้ไปใช้หรือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
4.ความพึงพอใจท่ีอยู่ใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 
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และมี ความเป็ นมื ออาชีพในการ
จัดบริการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตของประชาชน 
6) เสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่าง
บุคลากร รวมทั้งภาคีเครือข่ายทั้งใน
และต่างประเทศในทุกระดับเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างานร่วมกัน 
โดยจัดให้มีกิจกรรมการพัฒนา
สมรรถนะ และเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร และ
ภาคีเครือข่ายในรูปแบบที่หลากหลาย
อย่างต่อเนื่อง 
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ที ่
ชื่องาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวช้ีวัด 

8 งานประกัน
คุณภาพ
ภายใน
สถานศึกษา 

พัฒนาระบบประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาให้ได้

มาตรฐาน เพ่ือพร้อมรับการ

ประเมินคุณภาพภายนอก โดย

พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความ

เข้าใจ ตระหนักถึงความส าคัญ

ของระบบการประกันคุณภาพ 

และสามารถด าเนินการประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษา

ได้อย่างต่อเนื่องโดยใช้การ

ประเมินภายในด้วยตนเอง และ

จัดให้มีระบบสถานศึกษาพ่ีเลี้ยง

เข้าไปสนับสนุนอย่างใกล้ชิด 

ส าหรับสถานศึกษาที่ยังไม่ได้เข้า

รับการประเมินคุณภาพภายนอก 

ให้พัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษาให้ได้คุณภาพตาม

มาตรฐานที่ก าหนด 

1) พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
ให้ไดม้าตรฐาน  
2) อบรมพัฒนางานระบบ
ประกันคุณภาพสถานศึกษา
กับบุคลากร 
3) พัฒนาบุคลากร 
 

1.ร้อยละของสถานศึกษาใน
สังกัดที่มีระบบประกัน
คุณภาพภายในและมีการ
จัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง 
2.ความพึงพอใจที่อยู่ใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 
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ที ่ ชื่องาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวช้ีวัด 

9 งานนิเทศ 
ก ากับ ติดตาม 

1) สร้างกลไกการก ากับ นิเทศ 
ติดตาม ประเมิน และรายงานผล
การด าเนินงานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ให้เชื่อมโยงกับหน่วยงาน 
สถานศึกษา และภาคีเครือข่าย
ทั้งระบบ  
2) ให้หน่วยงานและสถานศึกษา
ที่ เกี่ ยวข้ องทุ กระดับ พัฒนา
ระบบกลไกการก ากับ ติดตาม
และรายงานผลการน านโยบายสู่
การปฏิบัติ ให้สามารถตอบสนอง
การด าเนินงานตามนโยบายในแต่
ละเรื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3)ส่ งเสริมการใช้ เทคโน โลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และ
สื่ออ่ืนๆ ที่ เหมาะสม เพ่ือการ
ก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
แ ล ะ ร า ย ง า น ผ ล อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 
4)พั ฒ น าก ล ไกก ารติ ด ต าม
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ป ร ะ จ า ปี ข อ ง ห น่ ว ย ง า น 
สถานศึกษา เพ่ือการรายงานผล
ตามตั วชี้ วัดในค ารับรองการ
ปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี ของ
ส านั กงาน กศน.ให้ ด าเนิ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม
เกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่
ก าหนด 

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

1.ร้อยละของหน่วยงาน
และสถานศึกษา กศน.        
ที่สามารถด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมตาม
บทบาทภารกิจที่
รับผิดชอบได้ส าเร็จตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้
อย่างโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ โดยใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า/ตามแผนที่ก าหนด
ไว้ 
2.ความพึงพอใจที่อยู่ใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 
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5) ให้มีการเชื่อมโยงระบบการ
นิเทศในทุกระดับ ทั้งหน่วยงาน
ภายในและภายนอกองค์ กร 
ตั้งแต่ จังหวัด อ าเภอ และต าบล 
เพ่ือความเป็นเอกภาพในการใช้
ข้ อมู ล  และการพั ฒ นางาน
ก ารศึ ก ษ าน อก ระบ บ แ ล ะ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
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ที ่ ชื่องาน/

โครงการ 
วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวช้ีวัด 

10 การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ 

1) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการงบประมาณ โดยพัฒนาระบบ
การก ากับ ควบคุม และเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความ
ครบถ้ วน ถู กต้ อง ทั นสมั ย และ
เชื่ อมโยงกันทั่ วประเทศอย่างเป็น
ร ะ บ บ เพื่ อ ให้ ห น่ ว ย งาน แ ล ะ
สถานศึกษาในสังกัดสามารถน าไปใช้
เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหาร การ
วางแผน การปฏิบัติงาน การติดตาม
ป ระ เมิ น ผล  และการน าผ ลม า
พัฒนาการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
ตามวงจรคุณภาพเดมมิ่ ง (PDCA) 
รวมทั้งจัดบริการการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลรวมของ
นักศึกษา กศน.ให้มีความครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันสมัย และเช่ือมโยงกันท่ัว
ประเทศ สามารถสืบค้นและสอบทาน
ได้ทันความต้องการเพื่อประโยชน์ใน
การจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนและการ
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

1)พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการงบประมาณ 
2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อ
การบริหารจัดการ 
3) ประสานขอใช้สถานท่ี
โรงเรียนยุบรวมขอใช้พื้นที่เพื่อ
ตั้งศูนย์การเรียนรูส้ 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
เลยที่ได้รับการพัฒนาให้
ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 
3.ความพึงพอใจท่ีอยู่ใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 
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ที ่ ชื่องาน/

โครงการ 
วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวช้ีวัด 

11 โครงการศูนย์ฝึก
อาชีพชุมชน 

 

1. เพื่อจัดการศึกษาอาชีพเพื่อ
การมีงานท า ให้กับประชาชน
วัยแรงงาน ในพื้นที่ 5 ต าบล 
ของอ าเภอภูหลวง จังหวัดเลย 
2. เพื่อให้ประชาชน ผู้ที่ผ่าน
การอบรม มีความรู้ ความ 
สามารถ และทักษะในการ
ประกอบอาชีพตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
3. เพื่อให้ของประชาชนผู้ผ่าน
การอบรม น าความรูไ้ปใช้ใน
การลดรายจา่ยหรือเพิ่มรายได้ 
หรือประกอบอาชีพหรือพัฒนา 
ต่อยอดอาชีพ หรือการเพิ่ม
มูลค่าของสินค้าหรือบริการ 
4. เพื่อให้มีตัวอย่างท่ีดี หรือ
ต้นแบบในการน าความรู้ไปใช้ 

จัดอบรมให้ประชาชน ทั้ง 5 
ต าบล ในเขตพื้นท่ีอ าเภอ   
ภูหลวง 
1. ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  1 
อ าเภอ 1 อาชีพ  
2. ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่ม
สนใจ ไม่เกิน 30 ช่ัวโมง 
ดังนี ้
3. ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ช้ัน
เรียนวิชาชีพ 31 ช่ัวโมง ขึ้น
ไป  
- 
  

1.ตัวช้ีวัดผลผลติ(Output)     
 1.1 จัดอบรมให้ระชาชน ครบทั้ง 10 
ต าบล ในเขตอ าเภอภูหลวง  
 1.2 ประชาชนเข้ารับการฝึกอบรม  
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 1 อ าเภอ 1อาชีพ 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเป้าหมาย               
1.3 ประชาชนเข้ารับการอบรม ศนูย์
ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มสนใจ ไมเ่กิน30 
ช.ม. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
เป้าหมาย 
 1.4 ประชาชนเข้ารับการอบรม ศนูย์
ฝึกอาชีพชุมชน ช้ันเรียนวิชาชีพ 31 ช.
ม. ขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
เป้าหมาย 
2. ตัวชี้วัดผลลัพธ์(Outcome)      2   
2  2.1 จ านวนประชาชนผู้เข้าอบรม
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว ้
 2.2 ประชาชนผู้ผ่านการอบรม มี
ความรู้ ความสามารถ ตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 2.3 ประชาชนผู้ผ่านการอบรม น า
ความรู้ไปใช้ในการลดรายจ่าย หรอื
เพิ่มรายได้ หรือประกอบอาชีพ หรือ
พัฒนาต่อยอดอาชีพ หรือการเพิ่ม
มูลค่าของสินค้า หรือบริการ 
2.4 มีตัวอย่างท่ีดี หรือต้นแบบในการ
น าความรูไ้ปใช้ 
2.5 ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับดีขึ้น
ไป 
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ที ่ ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวช้ีวัด 
12 โครงการ

ภาษาตา่งประเทศ
เพื่อการสื่อสาน
ด้านอาชีพ 

    4.1 เพื่อฝึกอบรมภาษ า
ต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้าน
อาชีพ ให้กับประชาชนในพื้นที่  
    4.2 เพื่อให้ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรม
ตามโครงการภาษา ต่างประเทศ
เพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ 
สามารถน าความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบ
อาชีพ และด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 

จัดโครงการกิจ กรรมด าเนิน 
การจัดฝึกอบรมภาษา 
ต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร
ด้านอาชีพการให้กับประชาชน
ในพื้นที่ร่วมกับภาคีเครือ ข่าย
ทั้งหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน 

1.จ านวนประชาชนได้รบั
การอบรมตาม หลักสูตร
ภาษาตา่ง ประเทศเพื่อ
การสื่อสารด้านอาชีพ 
(ระยะสัน้)ส าหรับ
ประชาชนในศูนย์อาเซียน 
ศึกษา กศน.  
2.ร้อยละของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายทีผ่่านการ 
อบรมตามหลักสูตร
ภาษาตา่งประเทศเพื่อการ
สื่อสาร ด้านอาชีพ (ระยะ
สั้น) มีความรู้ในการ
สื่อสาร ภาษา อังกฤษ 
และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการ               
ด าเนินชีวิตได ้
 3.ร้อยละของครู กศน.               
ที่สามารถจัดกระบวน การ
เรียนรู้ภาษาต่าง ประเทศ
เพื่อการสื่อสารได้อย่าง 
สอดคล้องกับบริบทของ
ผู้เรียน 
4.ความพึงพอใจที่อยู่ใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 
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ที ่ ชื่องาน/

โครงการ 
วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวช้ีวัด 

13 โครงการพัฒนา
ทักษะครู กศน.
ต้นแบบการสอน
ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร 

๔.๑ เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะของ

การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ

เพื่อการสอน  โดยเน้นในเร่ือง

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ  

ภาษาอังกฤษเพื่อสุขภาวะ  และ

ภาษาอังกฤษเพื่อการมีภาวะผูน้ ารวมไป

ถึงหลักไวยากรณ์ที่ส าคัญในการจัดการ

เรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

๔.๒ เพื่อพัฒนาทักษะการจัด
กระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  โดย
การประยุกต์การใช้สื่อโซเชียวมเีดียและ
สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ  เพื่อตอบสนองความต้อง
ของผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่มีความ
หลากหลาย                                                                                                                 
๔.๓  เพื่อส่งเสริมความครูผู้เข้าอบรม  
ให้สามารถน าความรู้และประสบการณ์
ที่ได้ไปขยายผลให้กับผู้เรียน
กลุ่มเป้าหมายตา่งๆ  รวมถึงเพือ่นครู
ด้วยกัน 

พัฒนาความรู้ความสามารถ  
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของ
ครู 
และบุคลากร 

1.ร้อยละของครู กศน. ที่

สามารถจัดกระบวนการ

เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสารได้อย่างสอดคล้องกับ

บริบทของผู้เรียน 

2.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ 

ดี ขึ้นไป 

14 โครงการความ
ร่วมมือการ
ผลิตผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ 
ระหว่าง
กระทรวงศึกษ
าธิการและ
กระทรวง
สาธารณสุข 

1. เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้  

ความเข้าใจ และทักษะในการ

ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ   

2.  เพ่ือสามารถน าความรู้ไปใช้ และ

ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดูแล

ผู้สูงอายุระยะยาว 

 

1.จัดกระบวน การด าเนินงาน
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
2.ประชาสัมพันธ์โครงการ 
3.คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด 
4.ด าเนินการผลิตและ
ฝึกอบรมภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ 
5.ประเมินผลการฝึกอบรม 

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

โครงการ 
วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวช้ีวัด 

15 โครงการการ
จัดและ
ส่งเสริมการ
จัดการศึกษา
ตลอดชีวิต 
เพ่ือคง
พัฒนาการ
ทางกาย จิต
และสมองของ
ผู้สูงอายุ 
 

1)  เพ่ือจัดกิจกรรมให้กับ
ผู้สูงอายุเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ 
(AgeingSociety)  
2)  เพ่ือจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตส าหรับผู้สูงอายุ
ภายใต้แนวคิด “Active 
Aging”การศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิต และพัฒนาทักษะ
ชีวิต ให้สามารถดูแลตนเองทั้ง
สุขภาพกายและสุขภาพจิต และ
รู้จักใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 
3)  เพ่ือสร้างความตระหนักถึง
คุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ 
เปิดโอกาสให้มีการเผยแพร่ภูมิ
ปัญญาของผู้สูงอายุ และให้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมด้านต่างๆ ใน
ชุมชน เช่น ด้านอาชีพ กีฬา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

ฝึกอบรมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตส าหรับผู้สูงอายุ จัด
กระบวนการให้ผู้สูงอายุใน
ครอบครัวและชุมชนเพ่ือคง
พัฒนาการทางกาย จิต และ
สมองของผู้สูงอายุ 
 

1.ร้อยละ ๘๐  ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สามารถน าความรู้ไปใช้
หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และพัฒนาทักษะชีวิต 
ให้สามารถดูแลตนเองทั้ง
สุขภาพกายและ
สุขภาพจิต และรู้จักใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยี
ได้ 
2.ผู้สูงอายุสามารถน า
ความรู้ไปใช้หรือพัฒนา
คุณภาพชีวิต และพัฒนา
ทักษะชีวิต สามารถดูแล
ตนเองทั้งสุขภาพกาย
และสุขภาพจิต และรู้จัก
ใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยี ดูแลตนเอง มี
สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี 
3.ความพึงพอใจที่อยู่ใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 
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ที ่ ชื่องาน/

โครงการ 
วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวช้ีวัด 

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

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

1. พัฒนากลุ่มเป้าหมายให้
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

กว้างขวางยิ่งขึ้นมีรายได้

เพ่ิมข้ึน 
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ที ่ ชื่องาน/

โครงการ 
วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวช้ีวัด 

17 โครงการตาม
หลักสูตร 
Smart ONIE 
เพ่ือสร้าง 
Smart 
Farmer 

เพ่ือส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมใน
การจัดกระบวนการเรียนรู้ด้าน
เกษตรกรรมที่เหมาะกับบริบท
ของพ้ืนที่และความต้องการของ
ชุมชนรวมทั้งการเพ่ิมมูลค่า
สินค้าทางการเกษตรและสร้าง
ช่องทางการจ าหน่ายสินค้าผ่าน
ช่องทางต่างๆ โดยตระหนักถึง
คุณภาพของผลผลิตความ
ปลอดภัย 
ต่อระบบนิเวศน์ ชุมชน และ
ผู้บริโภค 

1)ส่งเสริมให้ครูมีทักษะการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ด้าน
เกษตรกรรมที่เหมาะกับ
บริบทของพื้นที่และความ
ต้องการของชุมชน 
2) จัดให้ประชาชนได้รับการ
อบรมตามหลักสูตร Smart 
ONIE เพ่ือสร้าง Smart 
Farmer 

1.จ านวนประชาชนได้รับ
การอบรมตามหลักสูตร 
Smart ONIE เพ่ือสร้าง 
Smart Farmer 
2. ร้อยละของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการ
อบรมตามหลักสูตร 
Smart ONIE เพ่ือสร้าง 
Smart Farmerมีความรู้ 
และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิตได้ 
3. ร้อยละของครู กศน. 
ที่สามารถจัด
กระบวนการเรียนรู้ตาม
หลักสูตร Smart ONIE 
เพ่ือสร้าง Smart 
Farmerได้อย่าง
สอดคล้องกับบริบทของ
ผู้เรียน 
4.ความพึงพอใจที่อยู่ใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 
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คณะผู้จัดท าเอกสาร 
ที่ปรึกษา 

 1. นายเกรียงศักดิ์  นวลสุทธิ์  ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดเลย 
 2. ว่าที่ร้อยโท จ านงค์  นนทะมาศ  รองผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดเลย 
 
คณะท างาน 
   1. นายอนุสรณ์  คามแสน    ครู รักษาการในต าแหน่ง ผอ.กศน.อ าเภอภูหลวง   

2. นางสาววรางรัตน์  สารแสน  บรรณารักษ์ปฏิบัติการ 
3. นายอานนท์  นอแสงศรี            ครู อาสาสมัครฯ 
4. นางวาสนา   ฟุ้งเฟ่ือง    ครู อาสาสมัครฯ    
5. นางกวินนาถ  ขุขันธ์   ครู อาสาสมัครฯ 
6. นายพรชัย  อินทร์ตาโคตร  ครู กศน.ต าบล 
7. นายนิคม   ไชยา   ครู กศน.ต าบล 
8. นายมนัส   พรมศรีธรรม  ครู กศน.ต าบล   
9. นางสาวคนิตดา  จันทะเส  ครู กศน.ต าบล 
10. นางสาวสุธาชินี  พันเงิน  ครู กศน.ต าบล 
11. นางสาวปราณี   เสนา   ครู กศน.ต าบล   
12. นางราตรี   พิลาฤทธิ์   ครู กศน.ต าบล  
13. นางสาวดาราภร   ขวัญพัก  ครู ศรช. 
14. นางสาวฉนัทนา  เกษทองมา  ครู ศรช. 
15. นางสุภาพร  โจระสา   ครู ศรช. 
16. นายกรุณา  นนทวิศรุต  ครู สอนผู้พิการ   
17. นางสาววราภรณ์  นิลอ้วน  บรรรณารักษ์จ้างหมาบริการ   

 
รวบรวม/รูปเล่ม 
 1.  นางกวินนาถ  ขุขันธ์   ครูอาสาสมัครฯ 
 2.  นายพรชัย  อินทรตาโคตร   ครู กศน.ต าบล 
 3.  นายมนัส  พรมศรีธรรม    ครู กศน.ต าบล 
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    กศน. อ าเภอภูหลวง 
 
 

ที่  ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ประเภท สังกัด 
1 นางสมใจ สายมา ผอ.กศน.อ าเภอภูหลวง ข้าราชการ ภูหลวง 
2 นางสาววรางรัตน์  สารแสน บรรณารักษ์ปฏิบัติการ ข้าราชการ ภูหลวง 
3 นางวาสนา  ฟุ้งเฟ่ือง ครูอาสาฯ พนักงานราชการ ภูหลวง 
4 นายอานนท ์ นอแสงศรี ครูอาสาฯ พนักงานราชการ ภูหลวง 
5 นางกวินนาถ   ขุขันธ์ ครูอาสาฯ พนักงานราชการ ภูหลวง 
6 นางคนิตดา  จันทะเส ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ ภูหลวง 
7 นางราตรี   พิลาฤทธิ์ ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ ภูหลวง 
8 นางสาวปราณี   เสนา ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ ภูหลวง 
9 นางสาวสุธาชินี   พันเงิน ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ ภูหลวง 
10 นายนิคม   ไชยา ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ ภูหลวง 
11 นายพรชัย  อินทร์ตาโคตร ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ ภูหลวง 
12 นายมนัสพรม   ศรีธรรม ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ ภูหลวง 
13 นางสาววราภรณ์  นิลอ้วน บรรณารักษ์จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาบริการ ภูหลวง 
14 นางสาวฉันทนา  เกษทองมา ครูศรช. จ้างเหมาบริการ ภูหลวง 
15 นางสาวดาราพร  ขวัญพัก ครูศรช. จ้างเหมาบริการ ภูหลวง 
16 นางสุภาพร   โจระสา ครูศรช. จ้างเหมาบริการ ภูหลวง 
17 นางสาวพรพรรณ   อุตกรวย ครูศรช. จ้างเหมาบริการ ภูหลวง 
18 นายกรุณา  นนทวิศรุต ครูผู้สอนคนพิการ จ้างเหมาบริการ ภูหลวง 
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          กศน. อ าเภอเชียงคาน 
 
 

ที่  ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ประเภท สังกัด 
1 นายกิตติพงษ์   โกษาจันทร์ ผอ.กศน.อ าเภอเชียงคาน ข้าราชการ เชียงคาน 
2 นางสาวรัตติยาพร  จันทร์อ้วน คร ู ข้าราชการ เชียงคาน 
3 นายจ าเนียร  บุตรตา พนักงานพิมพ์ส.3 ลูกจ้างประจ า เชียงคาน 
4 นางปัญจนา  วงศ์ลา ครูอาสาฯ พนักงานราชการ เชียงคาน 
5 นางรุ่งนภา  เทศน์ธรรม ครูอาสาฯ พนักงานราชการ เชียงคาน 
6 นางทุลีประไพ  บาดาจันทร์ ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ เชียงคาน 
7 นางนภัสวรรณ  พงษ์สัมพันธ์ ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ เชียงคาน 
8 นางนวรัตน์  นันทะนา ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ เชียงคาน 
9 นางปฐมาวดี  ทุมสงคราม ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ เชียงคาน 
10 นางเรวดี   สืบสาย ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ เชียงคาน 
11 นางวีลานุช   โสภานิตย ์ ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ เชียงคาน 
12 นางสาวปารย์  ฤทธิ์ทรงเมือง ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ เชียงคาน 
13 นางพรรณิภา  จันทะคุณ ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ เชียงคาน 
14 นางภาวิณ ี สุวะศรี ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ เชียงคาน 
15 นางอรุณ   สาลาสุตา ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ เชียงคาน 
16 นายทองอินทร์  พันธ์พร้าว ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ เชียงคาน 
17 นายวีรวัฒน์   ธุรชัย ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ เชียงคาน 
18 นายอเนก  จันตะพรมมา ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ เชียงคาน 
19 นายณัฐพงษ ์ ไชยะสุข บรรณารักษ์จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาบริการ เชียงคาน 
20 นางสายพิณ  ยอดสิงห์ ครูศรช. จ้างเหมาบริการ เชียงคาน 
21 นางสาวปิยะฉัตร  กมลรัตน์ ครูศรช. จ้างเหมาบริการ เชียงคาน 
22 นางสาววรัญวิภา  เพชรราช ครูศรช. จ้างเหมาบริการ เชียงคาน 
23 นางอมรรัตน์   แปลงกันทา ครูศรช. จ้างเหมาบริการ เชียงคาน 
24 นางสาวอาริศรา  บุตรตา ครูศรช. จ้างเหมาบริการ เชียงคาน 
25 นายพิรุณ  บาดาจันทร์ ครูศรช. จ้างเหมาบริการ เชียงคาน 
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กศน. อ าเภอปากชม 

 
ที่  ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ประเภท สังกัด 
1 นางสาวกนกพรรณ   ชลสินธุ ์ ผอ.กศน.อ าเภอปากชม ข้าราชการ ปากชม 
2 นางธนัญญา  นารัตน์โท บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ ข้าราชการ ปากชม 
3 นางเครือวัลย์  มนตรี ครูอาสาฯ พนักงานราชการ ปากชม 
4 นายสุทธิรักษ์  ภูตาเพิส ครูอาสาฯ พนักงานราชการ ปากชม ชว่ยราชการ กศน.อ าเภอท่าลี ่

5 นางกนิษฐา  จักรโนวัน ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ ปากชม 
6 นางธัญญาลักษณ์  สุทธิไชยา ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ ปากชม 
7 นางสาวยุภาพร  เหล่าโพธิ์แดง ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ ปากชม 
8 นางสาวกชกิตต ิ ภัคโภคิน ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ ปากชม 
9 นางสาวกรรณิการ์  ตาปี ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ ปากชม 
10 นางสาวนงลักษณ์  ตาอุด ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ ปากชม 
11 นางสาววรัญญา  จันทะบุตร ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ ปากชม 
12 นางสาวสุธิดา  พุทธทองศรี ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ ปากชม 
13 นางเสาวลักษณ์  บุญตอม ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ ปากชม 
14 นายชิดณรงค์  อินทจร ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ ปากชม 
15 นายอ านาจ  จันทะมี ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ ปากชม 
16 นางสาวริศา  วันทองสุข ครูศรช. จ้างเหมาบริการ ปากชม 
17 นางสาวภัทรภัฑฐ์  พุทธทองศรี ครูศรช. จ้างเหมาบริการ ปากชม 
18 นางสาวรัตนา  ไชยโสดา ครูศรช. จ้างเหมาบริการ ปากชม 
19 นางสาวหทัยชนก  ผาจวง ครูศรช. จ้างเหมาบริการ ปากชม 
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กศน. อ าเภอท่าลี ่
 
 

ที่  ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ประเภท สังกัด 
1 นางศรวณี อ่อนส าอาง ผอ.กศน.อ าเภอท่าลี่ ข้าราชการ ท่าลี ่

2 นายส าราญ  รุ่งเรือง ครูช านาญการ ข้าราชการ ภูเรือ 
3 นางสาวภาษณรัชต  ภาษาสุข บรรณารักษช์ านาญการ ข้าราชการ ท่าลี ่

4 นายอนนท ์       ยศพิมพา พนักงานพิมพ์ ส.3 ลูกจ้างประจ า ท่าลี่(ช่วยราชการหอ้งสมุดเฉลิมราชฯ) 

5 นางวรรณวิภา  มะโนศรี ครูอาสาฯ พนักงานราชการ ท่าลี ่

6 นางอัญชลี  บุญเพ็ง ครูอาสาฯ พนักงานราชการ ท่าลี ่

7 นางชุติมา   ตั้งตระกูลธนกิจ คร ูกศน.ต าบล พนักงานราชการ ท่าลี ่

8 นางสาวเขมิกา   สัตตาคม คร ูกศน.ต าบล พนักงานราชการ ท่าลี ่

9 นางสาววรัญญา   มุลทากุล คร ูกศน.ต าบล พนักงานราชการ ท่าลี ่

10 นางสาวอาริยา   ขัติยะ คร ูกศน.ต าบล พนักงานราชการ ท่าลี ่

11 นางสุดสงวน   กรมเกลียว คร ูกศน.ต าบล พนักงานราชการ ท่าลี ่

12 นางอรพรรณ   ปะกิน าหัง คร ูกศน.ต าบล พนักงานราชการ ท่าลี ่

13 นายวัชระ   สอนขาว คร ูกศน.ต าบล พนักงานราชการ ท่าลี ่

14 นายเฉลิมพณ   หยาดหลั่งค า คร ูกศน.ต าบล พนักงานราชการ ท่าลี่(ช่วยราชการ อ.เมืองเลย) 

15 นางสาวพิมลรัตน์ หุมอาจ คร ูกศน.ต าบล พนักงานราชการ ท่าลี ่

16 นางสาวกรรณิกา แบ็ง คร ูศรช. จ้างเหมาบริการ ท่าลี ่

17 นายศิวณัฐ สาระพันธ์ คร ูศรช. จ้างเหมาบริการ ท่าลี ่

18 นางสาวพัทยา  ค ามา ครูผู้สอนคนพิการ จ้างเหมาบริการ ท่าลี ่
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  กศน.อ าเภอด่านซ้าย 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ประเภท อ าเภอ 

1 นายค าพันธ์  สุพรมอินทร์ ผอ.กศน.อ าเภอด่านซ้าย ข้าราชการ ด่านซ้าย 

2 นายชนะพง  มู้จันทร์ พนักงานพิมพ์ส.3 ลูกจ้างประจ า ด่านซ้าย 

3 นางนฤนาถ  ไพศาลธรรม ครูอาสาฯ พนักงานราชการ ด่านซ้าย 

4 นางสาวนฤมล  ราชพัฒน์ ครูอาสาฯ พนักงานราชการ ด่านซ้าย 

5 
นางสาวนิฤมล  บุตรโยจันโท ครูอาสาฯ พนักงานราชการ 

ด่านซ้ายช่วยราชการ กศน.
อ าเภอเมืองเลย 

6 นางกรรณิกา  งาสิทธิ์ ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ ด่านซ้าย 

7 นางสาวจรัสศรี  บัวพิทักษ์ ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ ด่านซ้าย 

8 นางชาลิสา  ทองด า ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ ด่านซ้าย 

9 นางประนอม  สิงขรณ์ ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ ด่านซ้าย 

10 นางสาวลัดดา  ศรีพรหม ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ ด่านซ้าย 

11 นางสาวกนกพัฒน์  อะทะโน ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ ด่านซ้าย 

12 นางสาวถาณิชา  อังศุเดชาไชย ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ ด่านซ้าย 

13 นางปัญจพร  มณีกันตา ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ ด่านซ้าย 

14 นางสาวสายยนต์  หมวดเอ่น ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ ด่านซ้าย 

15 นางหนูเวียง  เนาวราช ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ ด่านซ้าย 

16 นางสุปราณี  สุพรมอินทร์ ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ ด่านซ้าย 

17 นางอรุณรัตน์  พรหมดี ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ ด่านซ้าย 

18 นายจ าเริญ  ศรีบุญ ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ ด่านซ้าย 

19 นายชาวุธ  ศรีมังกร ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ ด่านซ้าย 

20 นายดุสิต  สารมะโน ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ ด่านซ้าย 

21 นายพนม  พรหมอาภา ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ ด่านซ้าย 

22 นายพรชัย  ชัยชนะ ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ ด่านซ้าย 

23 นายพิษณ ุ นันทพรม ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ ด่านซ้าย 

24 นายไพบูรณ ์ ไชยวงค์ ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ ด่านซ้าย 
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ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ประเภท อ าเภอ 

26 นายภูษิต  พรหมรักษา ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ ด่านซ้าย 

27 นางรัชดา   เชื้อบุญมี บรรณารักษ์จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาบริการ ด่านซ้าย 

28 นางสาวกรรฐิมา  เหมือนศรีชัย ครู ศรช. จ้างเหมาบริการ ด่านซ้าย 

29 นางสาวนภาลัย  แสงบุตรดี ครู ศรช. จ้างเหมาบริการ ด่านซ้าย 

30 นางสาวนิตยา  อพิบูรณ์ ครู ศรช. จ้างเหมาบริการ ด่านซ้าย 

31 นางสาวภัทราภรณ์  สุภาษิ ครู ศรช. จ้างเหมาบริการ ด่านซ้าย 

32 นางสาววิภาดา  สาระทัศนานันท์ ครู ศรช. จ้างเหมาบริการ ด่านซ้าย 

33 นางสาวศรีสุดา  วงศ์ลา ครู ศรช. จ้างเหมาบริการ ด่านซ้าย 

34 นางสาวสุพัตรา  กันยาประสิทธิ์ ครู ศรช. จ้างเหมาบริการ ด่านซ้าย 

35 นางสาวเสาวนีย์  สารมโน ครู ศรช. จ้างเหมาบริการ ด่านซ้าย 

36 นางอภิชญา  เนตรแสงสี ครู ศรช. จ้างเหมาบริการ ด่านซ้าย 

37 นายรัฐพงษ์  จันมา ครู ศรช. จ้างเหมาบริการ ด่านซ้าย 

38 นายสมิง  สิงขรณ์ ครู ศรช. จ้างเหมาบริการ ด่านซ้าย 

39 นางพิมลพรรณ  จันทศร ครูผู้สอนคนพิการ จ้างเหมาบริการ ด่านซ้าย 

40 นางสาวจิราพร  ฤทธิ์เลิศ ครูผู้สอนคนพิการ จ้างเหมาบริการ ด่านซ้าย 

41 นายเอกวัฒน์  จันดาหาร ครูผู้สอนคนพิการ จ้างเหมาบริการ ด่านซ้าย 

42 นางสาวศิริรัตน์  วงษ์จันนา ครูผู้สอนคนพิการ จ้างเหมาบริการ ด่านซ้าย 

43 นางเยาวธิดา  วังค า ครูผู้สอนคนพิการ จ้างเหมาบริการ ด่านซ้าย 
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กศน.อ าเภอนาแห้ว 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ประเภท อ าเภอ 

1 นางลัทธพรรณ  ตุงชีพ ผอ.กศน.อ าเภอนาแห้ว ข้าราชการ นาแห้ว 

2 นางสาวณัฐธยาน์ ทิพยราชชัยพร ครูผู้ช่วย ข้าราชการ นาแห้ว 

3 นางพรนภา  อินแผลง ครูอาสาฯ พนักงานราชการ นาแห้ว 

4 ว่าที่ร.ต.หญิงศิริญญา ค ามะลี ครูอาสาฯ พนักงานราชการ นาแห้ว 

5 นางนภาพร  สุทธาผา ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ นาแห้ว 

6 นางพิลาศพรรณนา  ภูทัศ ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ นาแห้ว 

7 นางมธุรี  สุภามงคล ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ นาแห้ว 

8 นางสมประสงค ์ ดวงอุปะ ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ นาแห้ว 

9 นางสาวอรวรรณ  จันทะคุณ ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ นาแห้ว 

10 นายเกียรติชัย  แสงรัตน์ ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ นาแห้ว 

11 นายชัยวุฒิ  จันทะคุณ ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ นาแห้ว 

12 นายทรงพิทักษ ์ จันอักษร ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ นาแห้ว 

13 นายไพยวรรณ  แก้วสุวรรณ ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ นาแห้ว 

14 นายศรีวิชัย  ตลับนาค ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ นาแห้ว 

15 นายอดุลย์  โพตะคาม ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ นาแห้ว 

16 นางสาวสันทะนี  ศรีสุธรรม 
บรรณารักษ์ 
จ้างเหมาบริการ 

จ้างเหมาบริการ นาแห้ว 

17 นางวรนุช  วันทอง ครู ศรช. จ้างเหมาบริการ นาแห้ว 

18 นางสาวนวลอนงค ์ เนตรแสงศรี ครู ศรช. จ้างเหมาบริการ นาแห้ว 

19 นางสาววารุณี  บุบผา ครู ศรช. จ้างเหมาบริการ นาแห้ว 

20 นางสาวอารีญา  เชื้อบุญมี ครู ศรช. จ้างเหมาบริการ นาแห้ว 

21 นายณัฐพงษ ์  หุมอาจ ครู ศรช. จ้างเหมาบริการ นาแห้ว 

22 นายวรชัย   ศรีค า ครู ศรช. จ้างเหมาบริการ นาแห้ว 

23 นายวุฒิชัย   กุลศิร ิ ครู ศรช. จ้างเหมาบริการ นาแห้ว 
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กศน.อ าเภอภูเรือ 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ประเภท อ าเภอ 

1 นางสาวภรภัทร  บุญจันทร์ ผอ.กศน.อ าเภอภูเรือ ข้าราชการ ภูเรือ 

2 นายจิรภัทร   นามพุทธา คร ู ข้าราชการ ภูเรือ 

3 นางอารยา  โกษาจันทร์ ครูอาสาฯ พนักงานราชการ ภูเรือ 

4 นายสมศักดิ ์  ศรีบุรินทร์ ครูอาสาฯ พนักงานราชการ ภูเรือ 

5 นางกัญญา  โกษาจันทร์ ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ ภูเรือ 

6 นางแพ็ทติยา   ศรีบุรินทร์ ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ ภูเรือ 

7 นางศิวาพร   บุญกล่ า ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ ภูเรือ 

8 นางสายพิน   จารัตน์ ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ ภูเรือ 

9 นางสุภาพร  ศรีเมอืง ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ ภูเรือ 

10 นายประสิทธิ์   แสนสุภา ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ ภูเรือ 

11 นายวิชญ์   วังคีร ี ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ ภูเรือ 

12 นางสาวขวัญนภา   บุญศรีภูมิ ครู ศรช. จ้างเหมาบริการ ภูเรือ 

13 นางสาวเจนจิรา  วงค์ค าสม ครู ศรช. จ้างเหมาบริการ ภูเรือ 

14 นางสาวณัฐจิรา   ศรีบุรินทร์ ครู ศรช. จ้างเหมาบริการ ภูเรือ 

15 นางสาวนิภาพร   วังคีร ี ครู ศรช. จ้างเหมาบริการ ภูเรือ 

16 นางสาวหทัยรัตน์  ภาหวัน ครู ศรช. จ้างเหมาบริการ ภูเรือ 

17 นายเจริญ   รุ่งเรือง ครู ศรช. จ้างเหมาบริการ ภูเรือ 

18 นายยอดรักษ ์  วงสีหา ครู ศรช. จ้างเหมาบริการ ภูเรือ 

19 นายสมทรง   โกษาจันทร์ ครู ศรช. จ้างเหมาบริการ ภูเรือ 

20 นางสาวธัญลักษณ์   วงษ์ทวี ครูผู้สอนคนพิการ จ้างเหมาบริการ ภูเรือ 

21 นายปิตุพงษ์  ยศปัญญา ครูผู้สอนคนพิการ จ้างเหมาบริการ ภูเรือ 

22 นางสาวสินจัย  สุทธ ิ
บรรณารักษ์ 
จ้างเหมาบริการ 

จ้างเหมาบริการ ภูเรือ 
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คณะผู้จัดท าเอกสาร 
 
ที่ปรึกษา 
  นายเกรียงศักดิ์   นวลสุทธิ์  ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดเลย 
  ว่าที่ร้อยโทจ านงค์  นนทะมาศ  รองผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดเลย 
 
คณะท างาน 
  ว่าที่ร้อยโทจ านงค ์ นนทะมาศ  รองผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดเลย 
 นายสุพัฒน์  สุวรรณสิงห์   ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเมืองเลย 
 นายค าพันธ์  สุพรมอินทร์   ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอด่านซ้าย 
 นายกิตติพงษ์  โกษาจันทร์  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเชียงคาน 
 นางปิยะนุช  กุณวงษ์   ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเอราวัณ 

นางพลพธู  วรฉัตร   ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอหนองหิน 
 นางพิชามญชุ์  ล ามะนา   ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอผาขาว 
 นางสาวธนสรณ์  ธุนันทา   ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอนาด้วง 
 นางลัทธพรรณ  ตุงชีพ   ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอนาแห้ว 
 นางพิชามญชุ์  ล ามะนา   ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอผาขาว 
 นางสาวภรภัทร  บุญจันทร์  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอภูเรือ 

นางสาวกนกพรรณ   ชลสินธุ์  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอปากชม  
นายปกรณ์   คามวัลย์   ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอท่าลี่ 

           นายอนุสรณ์   คามแสน                       ครู รก. ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอภูหลวง         
           นายทวีวัฒน ์  เหลาสุพะ  ครู รก. ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอภูหลวง       
 นายระวี  คึมยะราช   ครูช านาญการพิเศษ 
 นายทศพร  จันทศร   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 นายสมพร  มาตย์สุริย์   ครูช านาญการพิเศษ 
 นางวาสนา  โสธรรมมงคล   ครูช านาญการ 
 นางปราณี  สุขปื้อ   คร ู
 นายจิรภัทร  นามพุทธา   คร ู
 นางสาวยลดา   พุทธสอน   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 นางสาวแคทลียา  สุขปื้อ   นักวิชาการเงินและบัญชี 
 นางสาวรัตนาพร  ทองค า   นักวิชาการเงินและบัญชี 
 นางสาววราพร   บุตรแวง   นักวิชาการเงินและบัญชี 
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 นางอรพิม  สีแสง    นักวิชาการเงินและบัญชี 
 นายลัทธพล  คึมยะราช   นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ว่าที่ ร.ต.หญิงอัจฉรา  หลักทรัพย์  นักวิชาการพัสดุ 
 นางวิภาพร  พลสวัสดิ์   นักวิชาการศึกษา 
 นางสาวณัฐวดี  คึมยะราช   นักวิชาการศึกษา 
 นางสาวสุรีย์วัลย์  แก้วไชยะ  นักวิชาการศึกษา 

นางสาวนิชาภา  รักษาพล   ครูอาสาฯ 
 นางสาวสุรัตนา  หนองงูเหลือม  นักวิชาการเงินและบัญชี 
 เจ้าหน้าที่แผน กศน.อ าเภอในสังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดเลย 
 
รวบรวม/รูปเล่ม 
  นางสาวนิชาภา    รักษาพล  ครูอาสาฯ 
 นางสาวยลดา   พุทธสอน   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

นายลัทธพล  คึมยะราช   นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นางสาวสุรัตนา  หนองงูเหลือม  นักวิชาการเงินและบัญชี 

  

  

  

 


