
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การอนุมัติแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวังสะพุง 

 

 เพ่ือให๎การจัดการศึกษาบรรลุเปูาประสงค๑ตามที่สถานศึกษาก าหนด สถานศึกษาได๎จัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ระยะเวลา 1 ปี ประกอบด๎วยข๎อมูลพ้ืนฐานของ
สถานศึกษา ทิศทางการด าเนินงานของสถานศึกษา โครงการ/กิจกรรม ซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษาได๎
พิจารณาโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการของศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อ าเภอวังสะพุงแล๎ว  เห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังกลําว 
 
 
 
       ลงชื่อ…………………….……………..ผู๎เห็นชอบ 
                                                                           (นายสงบ  พลตื้อ) 

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

                                                                     (นายเกรียงศักดิ์ นวลสุทธิ์) 
ผู๎อ านวยการ ส านักงาน กศน.จังหวัดเลย 

                                                                วันที…่….เดือน………….……….พ.ศ. ……… 
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แผนปฏิบัติงาน ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวังสะพุง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563  เป็นเอกสารในการด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวังสะพุง  

ทีต่อบสนองเจตนารมณ๑พระราชบัญญัติสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 

ทิศทางพัฒนาของนโยบายรัฐบาลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมทั้งนโยบายและจุดเน๎นการ

ด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ    

พ.ศ. 2563 สาระของแผนปฏิบัติการประจ าปีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของศูนย๑การศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวังสะพุง ประกอบด๎วย ประวัติความเป็นมา ที่ตั้ง วิสัยทัศน๑ พันธกิจ 

ปรัชญาหนํวยงาน คํานิยมองค๑กร เปูาประสงค๑ ภารกิจ บทบาทหน๎าที่ จุดเน๎นการด าเนินงาน และ

รายละเอียดงาน/โครงการและงบประมาณที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของศูนย๑การศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวังสะพุง 

 งานโครงการและแผนงาน ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวังสะพุง 
ขอขอบคุณทุกทํานที่ให๎ความรํวมมือในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้จน
ส าเร็จลุลํวงไปด๎วยดีและหวังเป็นอยํางยิ่งวําแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 ของศูนย๑
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวังสะพุง  จะเป็นแนวทางในการบริการ/โครงการ 
และงบประมาณของสถานศึกษา  ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการก ากับติดตามผลการด าเนินงานของผู๎บริหาร 
รวมทั้งเป็นข๎อมูลส าหรับหนํวยงานและผู๎สนใจกิจกรรมงานการศึกษานอกระบบ ตํอไป 
      

 

                    นายทวีวัฒน๑  เหลาสุพะ 

                                                                                      ครู รักษาการในต าแหนํง 

         ผู๎อ านวยการ  กศน.อ าเภอวังสะพุง 

ค าน า 
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 ค าขวัญอ าเภอวังสะพุง 

 “วังสะพุงแดนอริยสงฆ์  ถิ่นธ ารงเสมาหินทราย  ต านานเมืองเซไลแห่งทรายขาว โครงการผาบ่าว-ผา
สาวผดุงราษฎร์  เสริมศรีสง่าชาติศูนย์ศิลป์สิรินธร” 
 
  ค าว่าสะพุงมาจาก 
 สะพุง หรือ สมพง คือ ชื่อไม้ต้นขนาดใหญ่ชนิด Tetrameles nudiflora R.Br. ในวงศ์ Datiscaceae 
ชอบขึ้นริมน้ า โคนต้นเป็นพอนแผ่กว้าง เปลือกสีเทาหรือเทาแกมน้ าตาลเลื่อมเป็นมัน ใบมน ทิ้งใบหมดต้นในฤดู
ร้อน เนื้อไม้อ่อนเบา ใช้ท าก้านไม้ขีดไฟ เรือขุด และฝ้าเพดานได้ หรือเรียก สมพุง กะปุง กะพง งุ้น (อิสาน
เรียกว่าต้นสะพุง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
อาณาเขต 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตอ าเภอวังสะพุง และอ าเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย 
     ทิศใต้  ติดต่อกับอ าเภอวังสะพุง  อ าเภอวังสะพุง และอ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
      ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย 
      ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

ส่วนที่ 1 
บทน า 

ประวัติอ าเภอวังสะพุง  
 

อ าเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย 
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สภาพของชุมชน   
 ท๎องที่อ าเภอวังสะพุงเดิมแบํงการปกครองออกเป็น 2 แขวงโดยยึดถือล าน้ าปวนเป็นเส๎นแบํงเขต     
(มีฐานะเป็นต าบลในปัจจุบัน) ทางฝั่งตะวันตกของล าน้ าปวนขึ้นอยูํกับเมืองหลํมสัก (ปัจจุบันคืออ าเภอ      
หลํมสัก จังหวัดเพชรบูรณ๑) ของฝั่งตะวันออกของล าน้ าปวนขึ้นอยูํกับเมืองกมุทธาไสย (ปัจจุบันคือจังหวัด
หนองบัวล าภู) ตํอมาปรากฏวําแขวงทั้งสองมีพลเมืองหนาแนํนขึ้นจึงได๎ยกฐานะเป็นอ าเภอมีชื่อวํา  อ าเภอ 
วังสะพุง เมื่อปี พ.ศ. 2440 โดยให๎อยูํในความปกครองของเมืองหลํมสัก ตํอมาเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2450 ได๎มี
ประกาศกระทรวงมหาดไทย ให๎มี  “วังสะพุง”  วังสะพุง จึงได๎โอนมาอยูํกับวังสะพุงซึ่งตํอมาได๎เปลี่ยนเป็น
จังหวัดเลย   อ าเภอวังสะพุงจึงถูกโอนมาขึ้นอยูํในความปกครองของจังหวัดเลยตั้งแตํปี พ.ศ. 2451 จนถึง
ปัจจุบัน ตํอมาท๎องที่ในเขตอ าเภอวังสะพุงได๎แบํงแยกออกไปเป็นอ าเภอดังตํอไปนี้ 
 อ าเภอวังสะพุง แยกเป็นกิ่งอ าเภอเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2505 และยกฐานะเป็นอ าเภอเมื่อ
วันที่ 17 กรกฎาคม  พ.ศ. 2506 
 อ าเภอวังสะพุง แยกเป็นก่ิงอ าเภอเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2523  และยกฐานะเป็นอ าเภอ เมื่อ
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.  2535  
 อ าเภอวังสะพุง แยกเป็นกิ่งอ าเภอเมื่อวันที่ 1  เมษายน  พ.ศ.  2538  และยกฐานะเป็นอ าเภอ เมื่อ
วันที่ 9  กันยายน  พ.ศ.  2550 
 ส าหรับอ าเภอวังสะพุงตํอมาได๎แบํงท๎องที่บางสํวนเป็นอ าเภอวังสะพุง โดยตั้งเป็นกิ่งอ าเภอเมื่อวันที่ 1
มกราคม พ.ศ. 2531 และยกฐานะเป็นอ าเภอเมื่อวันที่  4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536 และแบํงท๎องที่บางสํวนเป็น
อ าเภอวังสะพุง โดยตั้งเป็นกิ่งอ าเภอเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 และยกฐานะเป็นอ าเภอเมื่อวันที่ 9 
กันยายน   พ.ศ. 2550 สรุปแล๎วอ าเภอวังสะพุงเดิมมีท๎องที่ครอบคลุมถึง 6 อ าเภอของจังหวัดเลยในปัจจุบัน 
 ปัจจุบัน มีนายเพชร สุพพัตกุล  เป็นนายอ าเภอวังสะพุง   โดยแบํงการปกครอง  เป็นเขตการปกครอง
สํวนภูมิภาค  จ านวน  10  ต าบล  144  หมูํบ๎าน  การปกครองสํวนท๎องถิ่น   11 แหํง  คือ เทศบาลเมือง 1 
แหํง เทศบาลต าบล 2 แหํง องค๑การบริหารสํวนต าบล  8  แหํง   
 
สภาพทางการปกครอง 
 อ าเภอวังสะพุง  ตั้งอยูํทางทิศใต๎ของจังหวัดเลย  หํางจากจังหวัดเลย 22 กิโลเมตร  มีพ้ืนที่  1144 
ตารางกิโลเมตร  หรือ  715,000ไรํ   พ้ืนที่อ าเภอวังสะพุง  เป็นภูเขา และที่ราบสูง โดยเฉพาะด๎านทิศตะวันตก 
มีทิวเขาวังสะพุงทอดยาวตลอดแนวเป็นต๎นก าเนิดแหลํงน้ าหลายสาย เชํน แมํน้ าเลย แมํน้ าทบ แมํน้ าฮวย  สํวน
ทิศเหนือ ทิศใต๎ และทิศตะวันออก เป็นที่ราบสูงสลับเตี้ย มีแมํน้ าปวนไหลผําน  สภาพเป็นสังคมเกษตรชนบท  
มีลักษณะการปกครองเป็นสํวนภูมิภาค ประกอบด๎วย 3 เทศบาล 8 ต าบล 144 หมูํบ๎าน มีประชากรทั้งหมด 
111,950 คน เป็นชาย 55,702 คน  หญิง 56,248 คน  มีครัวเรือน 31,989 ครัวเรือน  จ าแนกเป็นรายต าบล
ดังนี้ 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%A0%E0%B8%B9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%A0%E0%B8%B9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2440
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2451
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B6%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/1_%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2505
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2506
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%93
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2531
http://th.wikipedia.org/wiki/4_%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2536
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/1_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2540
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ที ่ ต าบล 
จ านวน
หมู่บ้าน 

จ านวน
หลังคาเรือน 

ประชากร หมาย
เหตุ ชาย หญิง รวม 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 

เทศบาลเมืองวังสะพุง 
เทศบาลต าบลปากปวน 
เทศบาลต าบลศรีสงคราม 
ต าบลวังสะพุง 
ต าบลทรายขาว 
ต าบลหนองหญ๎าปล๎อง 
ต าบลหนองงิ้ว 
ต าบลผาน๎อย 
ต าบลผาบิ้ง 
ต าบลเขาหลวง 
ต าบลโคกขม้ิน 

9 
12 
9 
7 
20 
20 
9 
19 
6 
13 
20 

4,332 
2,640 
3,205 
2,309 
5,018 
4,972 
1,483 
3,368 
1,500 
3,447 
4,047 

5,718 
3,935 
4,021 
2,742 
6,916 
8,307 
2,580 
6,640 
2,209 
5,046 
7,588 

6,054 
4,083 
4,079 
2,722 
7,033 
8,236 
2,639 
6,560 
2,343 
4,990 
7,509 

11,772 
8,018 
8,100 
5,464 

13,949 
16,543 
5,219 

13,200 
4,552 

10,036 
15,097 

 

รวม 144 31,989 55,702 56,248 111,950  
 

ที่มาของข๎อมูล : ข๎อมูลสถิติประชากรจากทะเบียนบ๎าน อ าเภอวังสะพุง  เดือนสิงหาคม  2561 
 

ด้านภาษาและศาสนา 
  ภาษาของคนในอ าเภอวังสะพุง หรือในจังหวัดเลย มีส าเนียงที่แตกตํางจากคนในภาคอีสานอ่ืน  
เพราะคนที่อาศัยอยูํในปัจจุบันสํวนใหญํอพยพมาจากอาณาจักรล๎านช๎าง  ซึ่งมีเมืองหลวงอยูํที่เมืองหลวงพระ
บาง  หรือเชียงคงเชียงของในสมัยโบราณ  กลุํมชนเหลํานี้ได๎อพยพข๎ามแมํน้ าโขงเข๎ามาตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชน
กลุํมยํอยๆ ตั้งแตํต๎นพุทธศตวรรษที่ 23 ได๎น าวัฒนธรรมด๎านภาษามาใช๎จึงท าให๎ภาษาวังสะพุงหรือภาษาไทเลย
แตกตํางจากภาษาอีสานถิ่นอ่ืนๆ  ประชาชนสํวนใหญํนับถือศาสนาพุทธ  และพ้ืนที่ในอ าเภอวังสะพุง  มีอริย
สงฆ๑ที่ส าคัญๆ ได๎แกํ  หลวงปูุชอบ ฐานสโม  หลวงปูุหลุย  จันทสาโร   
 

ท าเนียบผู้บริหาร 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง 
1 นายสุนันท๑    โกมาสถิตย๑     ผู๎อ านวยการ พ.ศ.  2536 – 2539 
2 นายดุลยนัย   ยมด า ผู๎อ านวยการ พ.ศ.  2539 – 2548 
3 นางณัฐญา   ค าสิงห๑ ผู๎อ านวยการ พ.ศ.  2548 – 2552 
4                       ผู๎อ านวยการ พ.ศ.  2552 – 2554 
5 นางณัฐญา  ค าสิงห๑ ผู๎อ านวยการ 1 กันยายน 2554 – 30 กันยายน 2562 
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ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา 

ชื่อสถานศึกษา ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวังสะพุง   
ที่ตั้ง  ตั้งอยูํที่ หมูํที่  5 ถนนภูมิวิถี  ต าบลวังสะพุง  อ าเภอวังสะพุง   จังหวัดเลย  
42130  พ้ืนที่ประมาณ 1 ไรํ 10 ตารางวา  ระยะทางหํางจากจังหวัดเลย  22 
กิโลเมตร โทรศัพท๑0-4285-0672โทรสาร 0-4854-1866    
http://loei.nfe.go.th/portal/wang/ 

 ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวังสะพุง สถานภาพเป็นสถานศึกษา
สังกัดส านักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย  ส านักงานสํงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  กระทรวงศึกษาธิการ  จัดตั้งโดยกระทรวงศึกษาธิการ 
ประกาศจัดตั้ง  โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 25 แหํงพระราชบัญญัติ  ปรับปรุง  กระทรวง  ทบวง  
กรม  พ.ศ.  2531  ข๎อ 6 ประกาศ  ณ วันที่  27  สิงหาคม  2536  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง 
จัดตั้งศูนย๑บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอ/กิ่งอ าเภอ  โดยนายปราโมท  สุขุม  รัฐมนตรีชํวยวําการ
กระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนรัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู๎ลงนาม โดยได๎ใช๎อาคาร
โรงเรียนชุมชนวังสะพุงเป็นที่ท าการ   
  ในปี  พ.ศ. 2541  มีการสร๎างอาคารห๎องสมุดประชาชนอ าเภอวังสะพุง  ขึ้นโดยได๎รับความรํวมมือ
จากเครือขํายทั้งภาครัฐ  และเอกชน  ในการกํอสร๎างบนพ้ืนที่ 1 ไรํ 10 ตารางวา  ปรับปรุงเป็นอาคาร  2  ชั้น 
ชั้นบนเป็นห๎องสมุดประชาชนอ าเภอวังสะพุง  ชั้นลํางเป็นที่ท าการศูนย๑บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอ
วังสะพุง  ภายหลังได๎เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวังสะพุง  ตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องบัญชีรายชื่อสถานศึกษาในสังกัดส านักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน  
ส านักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   ที่มีความพร๎อมในการปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษา  ตามพระราชบัญญัติ
สํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551  ลงวันที่  10  มีนาคม 2551 
สภาพแวดล้อมภายใน 
 จุดแข็ง(Strength )อยู่ในชุมชน 
 1. สถานศึกษาอยูํในทีชุ่มชน    
 2. สถานศึกษามีอาคารเป็นเอกเทศ 
 3. มีบุคลากรเต็มพ้ืนที/่บุคลากรมีความรู๎ความสามารถหลากหลายสาขาวิชา 
 4. สถานศึกษามีนโยบาย/จุดเน๎นการด าเนินงานที่ชัดเจน      
 5. ผู๎บริหารใช๎หลักธรรมมาภิบาลในการบริหาร 
 6. มีการกระจายงบประมาณอยํางทั่วถึงตามแผนงบประมาณ 
 7. มีการประชาสัมพันธ๑งาน กศน.อยํางตํอเนื่อง 
 8. มีวัสดุ สื่อเพียงพอตํอการจัดกิจกรรม 
 9. มีภาคีเครือขํายให๎ความรํวมมือในการจัด สํงเสริมงาน กศน. 

http://loei.nfe.go.th/portal/wang/
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 จุดอ่อน (Weakness ) 
 1. บุคลากรขาดความก๎าวหน๎าในการท างานท าให๎เกิดภาวะสมองไหล  
 2. การปฏิบัติงานไมํตํอเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนบุคลากรบํอย ๆ 
 3. สื่อเทคโนโลยีไมํทันสมัย ส าหรับการให๎บริการ 
 4. การปฏิบัติงานบางอยํางไมํตรงกับบทบาทหน๎าที่   
 5. บุคลากรใหมํไมํได๎รับการอบรมกํอนการปฏิบัติงาน 
 6. สื่อเทคโนโลยีไมํเพียงพอในการให๎บริการ  
 7. ระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงาน และการมีสํวนรํวมจากภาคี
เครือขํายยังไมํเพียงพอ 
สภาพแวดล้อมภายนอก 
 โอกาส(Opportunity) 
 1. มีภาคีเครือขํายที่หลากหลาย ในการรํวมจัด สํงเสริม สนับสนุนการด าเนินงาน 
 2. มีแหลํงเรียนรู๎/ภูมิปัญญาที่หลากหลาย 
 3. เป็นเมืองแหํงการทํองเที่ยว/ศิลปะและวัฒนธรรม    
 4. ประชากรชาวเลยมีอาชีพที่หลากหลาย 
 5. การคมนาคมสะดวก และมีระบบสาธารณูปโภคเพียงพอ 
 6. มีชํองทางในการติดตํอสื่อสารที่หลากหลายรวดเร็ว 
 7. มีชํองทางการเผยแพรํและประชาสัมพันธ๑งาน กศน. ที่หลากหลาย 
 8. ผู๎บริหารระดับจังหวัด/อ าเภอให๎ความส าคัญกับการศึกษา 

 อุปสรรค(Threats ) 
 1. ขาดการท างานแบบบูรณาการรํวมกันเกิดความซ้ าซ๎อนในการท างาน 
      2. ผู๎เรียนมีอายุเฉลี่ยน๎อยลง มีวุฒิภาวะและความรับผิดชอบน๎อยเป็นปัญหาในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู๎ 
 3. ผู๎เรียนเห็นความส าคัญการประกอบอาชีพมากกวําการเรียนรู๎ 

วิสัยทัศน์ 
ประชาชนอ าเภอวังสะพุงได๎รับโอกาสการศึกษาและการเรียนรู๎ตลอดชีวิตอยํางมีคุณภาพ สามารถ

ด ารงชีวิตที่เหมาะสม กับชํวงวัย สอดคล๎องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะที่จ าเป็นในโลก
ศตวรรษท่ี 21 

 
ปรัชญา 

“คิดเป็น  ท าเป็น  กล้าตัดสินใจ” 
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ค่านิยมองค์กร 
 รักองค๑กรเหมือนบ๎าน 

รักงานเหมือนชีวิต 
รักประชาชนเหมือนผู๎ลิขิต 
รักภาคีเครือขํายเหมือนญาติมิตร 
จะสร๎างสรรค๑ภารกิจ กศน.ให๎มีคุณคํา 
ด๎วยการยึดประชาชนเป็นส าคัญ 
ผลักดันให๎เกิดสังคมแหํงการเรียนรู๎ 

 
พันธกิจ 

1. จัดและสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ตลอด
ชีวิต    

2. สํงเสริมและสนับสนุนการมีสํวนรํวมของภาคีเครือขํายและชุมชน ในการจัดการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย 

3. สํงเสริมและการพัฒนาการน าเทคโนโลยีทางการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาและ
การสื่อสาร มาใช๎ให๎เกิดประสิทธิภาพในการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

4. พัฒนาหลักสูตร รูปแบบจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ สื่อและนวัตกรรม การวัดและประเมินผล ในทุก
รูปแบบ   

5. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการเพ่ือมุํงจัดการศึกษาที่มีคุณภาพโดยยึดหลักธรรมมาภิ
บาลและการมีสํวนรํวม 

 
เป้าประสงค์ 

 1. ประชาชนผู๎ด๎อย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษาได๎รับโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบ
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ อยํางทั่วถึงและเทําเทียม 

2. ประชาชนกลุํมเปูาหมายพิเศษได๎รับโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยที่เป็นไปตามสภาพปัญหา และความต๎องการของแตํละกลุํม 

3. ชุมชนมีสํวนรํวมในการขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู๎ของชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และปรัชญาคิดเป็น อาทิ หมูํบ๎านตามรอยพระยุคลบาท หมูํบ๎านแหํงการอําน บ๎านหนังสือชุมชน แหลํงการ
เรียนรู๎ชุมชน 

4. ประชาชนได๎รับการสํงเสริมกระบวนการเรียนรู๎เพื่อแก๎ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร๎าง
ความเข๎มแข็งให๎กับชุมชน โดยมี กศน.ต าบล ศูนย๑การเรียนชุมชน และแหลํงการเรียนรู๎อ่ืนในชุมชนเป็นกลไกใน
การจัดการเรียนรู๎ 
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5. ชุมชนมีการจัดการความรู๎ของชุมชน เพ่ือพัฒนาไปสูํความมั่นคงและยั่งยืนทางด๎านเศรษฐกิจสังคม 
วัฒนธรรมประวัติศาสตร๑ และสิ่งแวดล๎อม 

6. ชุมชนและทุกภาคสํวน รํวมเป็นภาคีเครือขํายในการจัด สํงเสริม และสนับสนุนการด าเนินงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

7. บุคลากรของหนํวยงานและสถานศึกษาได๎รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอยํางทั่วถึง 

8. หนํวยงานและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และใช๎หลักการบริหาร
แบบมุํงผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management : RBM) 

 
บทบาทหน้าที่ 
  1. จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
      2. สํงเสริม สนับสนุน และประสานภาคีเครือขํายเพ่ือจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย 
      3. ด าเนินการตามนโยบายพิเศษของรัฐบาลและงานเสริมสร๎างความมั่นคงของชาติ 
     4. จัด สํงเสริม สนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
ในพ้ืนที่ 
      5. จัด สํงเสริม สนับสนุน พัฒนาแหลํงเรียนรู๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
      6. วิจัยและพัฒนาคุณภาพหลักสูตร สื่อ กระบวนการเรียนรู๎และมาตรฐานการศึกษานอกระบบ 
      7. ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนความรู๎และประสบการณ๑ 
      8. ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ นิเทศภายใน ติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
      9. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
     10. ระดมทรัพยากรเพ่ือใช๎ในการจัดและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
     11. ด าเนินการประกันคุณภาพภายใน ให๎สอดคล๎องกับระบบหลักเกณฑ๑และวิธีการที่ก าหนด 
     12. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได๎รับมอบหมาย 
 

จุดเน้นการด าเนินงานของงาน/โครงการ ในปีงบประมาณ 2563 
ของส านักงาน กศน.จังหวัดเลย 

 งาน 
 1. การจัดการศึกษาส าหรับผู๎ไมํรู๎หนังสือ  

 2. การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551(ปรับปรุง พ.ศ.2559)                      
 3.  การจัดการเทียบระดับการศึกษา 
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 4. การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 
 5. การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 
 6. การจัดการศึกษาการเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 7. การศึกษาตามอัธยาศัย 
 8. งานพัฒนาบุคลากร  
 9. งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 10. งานนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
 11. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 
 โครงการ 
 1. โครงการศูนย๑ฝึกอาชีพชุมชน  
 2.  โครงการภาษาตํางประเทศเพ่ือการสื่อสารด๎านอาชีพ 

  3.  โครงการพัฒนาทักษะครู กศน. ต๎นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
  4.  โครงการสํงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

ส าหรับคนพิการ 
  5.  โครงการความรํวมมือการผลิตผู๎ดูแลผู๎สูงอายุ ระหวํางกระทรวงศึกษาธิการและ กระทรวง
สาธารณสุข 

  6.  โครงการการจัดและสํงเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิต 
และสมองของผู๎สูงอายุ 
 7. โครงการบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล/สร๎างเครือขํายดิจิทัลชุมชนระดับต าบล 
(ขยายผลการอบรมหลักสูตรการค๎าออนไลน๑) 

8. โครงการ Smart ONIE เพ่ือสร๎าง Smart Farmer 
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➣ วิสัยทัศน์ 
คนไทยได๎รับโอกาสการศึกษาและการเรียนรู๎ตลอดชีวิตอยํางมีคุณภาพ สามารถด ารงชีวิตที่เหมาะสม

กับชํวงวัยสอดคล๎องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะที่จ าเป็นในโลกศตวรรษ  ที ่21 

➣ พันธกิจ 
1. จัดและสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ เพ่ือยกระดับการศึกษา

พัฒนาทักษะการเรียนรู๎ของประชาชนทุกกลุํมเปูาหมายให๎เหมาะสมทุกชํวงวัย พร๎อมรับการเปลี่ยนแปลงบริบท
ทางสังคม และสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ตลอดชีวิต 

2. สํงเสริม สนับสนุน และประสานภาคีเครือขําย ในการมีสํวนรํวมจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรู๎ตลอดชีวิต รวมทั้งการด าเนินกิจกรรมของศูนย๑การเรียนและแหลํงการ
เรียนรู๎อื่นในรูปแบบตํางๆ 

3. สํงเสริมและพัฒนาการน าเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช๎ให๎เกิดประสิทธิภาพ
ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให๎กับประชาชนอยํางทั่วถึง 

4. พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ สื่อและนวัตกรรม การวัดและประเมินผลในทุก
รูปแบบให๎สอดคล๎องกับบริบทในปัจจุบัน 

5. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการให๎มีประสิทธิภาพ เพ่ือมุํงจัดการศึกษาและการเรียนรู๎ที่
มีคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

➣ เป้าประสงค์ 
1. ประชาชนผู๎ด๎อย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษา รวมทั้งประชาชนกลุํมเปูาหมายพิเศษได๎รับ

โอกาสทางการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  การศึกษาตํอเนื่องและ
การศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพอยํางเทําเทียมและท่ัวถึง เป็นไปตามสภาพ ปัญหา และความต๎องการของแตํ
ละกลุํมเปูาหมาย 

2. ประชาชนได๎รับการยกระดับการศึกษา สร๎างเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความเป็น
พลเมืองอันน าไปสูํการยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร๎างความเข๎มแข็งให๎ชุมชน  เพ่ือพัฒนาไปสูํความมั่นคง
และยั่งยืนทางดา๎นเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร๑ และสิ่งแวดล๎อม 

3. ประชาชนได๎รับโอกาสในการเรียนรู๎และมีเจตคติทางวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
สามารถคิด วิเคราะห๑และประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งแก๎ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตได๎อยําง
สร๎างสรรค๑ 

4. ประชาชนได๎รับการสร๎างและสํงเสริมให๎มีนิสัยรักการอํานเพื่อการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง 

ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการด าเนินงาน ส านักงาน กศน. 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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5. ชุมชนและภาคีเครือขํายทุกภาคสํวน รํวมจัด สํงเสริม และสนับสนุนการด าเนินงานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งการขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู๎ของชุมชน 

6. หนํวยงานและสถานศึกษาพัฒนา เทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีดิจิทัล มาใช๎ในการยกระดับ
คุณภาพในการจัดการเรียนรู๎และเพ่ิมโอกาสการเรียนรู๎ให๎กับประชาชน 

7. หนํวยงานและสถานศึกษาพัฒนาสื่อและการจัดกระบวนการเรียนรู๎เพ่ือแก๎ปัญหาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต ที่ตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงบริบทด๎านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร๑ 
และสิ่งแวดล๎อม รวมทั้งตามความต๎องการของประชาชน และชุมชนในรูปแบบที่หลากหลาย 

8. หนํวยงานและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
9. บุคลากรของหนํวยงานและสถานศึกษาได๎รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอยํางมีประสิทธิภาพ 

➣ตัวช้ีวัด 
         ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

1. จ านวนผู๎เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ได๎รับการสนับสนุนคําใช๎จํายตาม

สิทธิที่ก าหนดไว๎ 

 2. จ านวนของคนไทยกลุํมเปูาหมายตํางๆ ที่เข๎ารํวมกิจกรรมการเรี ยนรู๎/ได๎รับบริการกิจกรรม

การศึกษาตํอเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัยที่สอดคล๎องกับสภาพ ปัญหา และความต๎องการ 

 3. ร๎อยละของก าลังแรงงานที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต๎นขึ้นไป 

4. จ านวนภาคีเครือขํายที่เข๎ามามีสํวนรํวมในการจัด/พัฒนา/สํงเสริมการศึกษา(ภาคีเครือขําย : สถาน

ประกอบการ องค๑กร หนํวยงานที่มารํวมจัด/พัฒนา/สํงเสริมการศึกษา) 

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

ได๎รับบริการการศึกษาตลอดชีวิตจากศูนย๑การเรียนรู๎ชุมชนสังกัดส านักงาน กศน. 

6. จ านวนผู๎รับบริการในพืน้ที่เปูาหมายได๎รับการสํงเสริมด๎านการรู๎หนังสือและการพัฒนาทักษะชีวิต 

7. จ านวนนักเรียน/นักศึกษาที่ได๎รับบริการติวเข๎มเต็มความรู๎  

 8. จ านวนประชาชนที่ได๎รับการฝึกอาชีพระยะสั้น สามารถสร๎างอาชีพเพ่ือสร๎างรายได๎ 

 9. จ านวน ครู กศน. ต าบล จากพ้ืนที่ กศน.ภาค ได๎รับการพัฒนาศักยภาพด๎านการจัดการเรียนการ

สอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  

10. จ านวนประชาชนทีไ่ด๎รับการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ 

11. จ านวนผู๎สูงอายุภาวะพ่ึงพิงในระบบ Long Term Care มีผู๎ดูแลที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

12. จ านวนประชาชนที่ผํานการอบรมจากศูนย๑ดิจิทัลชุมชน 
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 13. จ านวนศูนย๑การเรียนชุมชน กศน. บนพ้ืนที่สูง ในพ้ืนที่ 5 จังหวัด ที่สํงเสริมการพัฒนาทักษะการ

ฟัง พูดภาไทยเพ่ือการสื่อสาร รํวมกันในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ตชด. และกศน. 

 14. จ านวนบุคลากร กศน. ต าบลที่สามารถจัดท าคลังความรู๎ได๎ 

 15. จ านวนบทความเพ่ือการเรียนรู๎ตลอดชีวิตในระดับต าบลในหัวข๎อตํางๆ  

 16. จ านวนหลักสูตรและสื่อออนไลน๑ที่ให๎บริการกับประชาชน ทั้งการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาตํอเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย 

      ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
 1. ร๎อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบ (N-NET) ทุก

รายวิชาทุกระดับ 

 2. ร๎อยละของผู๎เรียนที่ได๎รับการสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเทียบกับคําเปูาหมาย 

 3. ร๎อยละของประชาชนกลุํมเปูาหมายที่ลงทะเบียนเรียนในทุกหลักสูตร/กิจกรรมการศึกษาตํอเนื่อง

เทียบกับเปูาหมาย 

 4. รอ๎ยละของผู๎ผํานการฝึกอบรม/พัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้นสามารถน าความรู๎ไปใช๎ในการประกอบ

อาชีพหรือพัฒนางานได๎ 

 5. ร๎อยละของผู๎เรียนในเขตพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต๎ที่ได๎รับการพัฒนาศักยภาพ หรือทักษะด๎าน

อาชีพ สามารถมีงานท าหรือน าไปประกอบอาชีพได๎ 

 6. ร๎อยละของผู๎จบหลักสูตร/กิจกรรมที่สามารถน าความรู๎ความเข๎าใจไปใช๎ได๎ตามจุดมุํงหมายของ

หลักสูตร/กิจกรรม การศึกษาตํอเนื่อง 

 7. ร๎อยละของประชาชนที่ได๎รับบริการมีความพึงพอใจตํอการบริการ/เข๎ารํวมกิจกรรมการเรียนรู๎

การศึกษาตามอัธยาศัย 

 8. ร๎อยละของประชาชนกลุํมเปูาหมายที่ได๎รับบริการ/เข๎ารํวมกิจกรรมที่มีความรู๎ความเข๎าใจ/เจตคติ/

ทักษะ ตามจุดมุํงหมายของกิจกรรมที่ก าหนด ของการศึกษาตามอัธยาศัย 

 9. ร๎อยละของนักเรียน/นักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาที่ได๎รับบริการติวเข๎มเต็มความรู๎เพ่ิม

สูงขึ้น 

 10. ร๎อยละของผู๎สูงอายุที่เป็นกลุํมเปูาหมาย มีโอกาสมาเข๎ารํวมกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิต 
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1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
 1.1 พัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ โดยปลูกฝังและสร๎างความ
ตระหนักรู๎ถึงความส าคัญของสถาบันหลักของชาติ รณรงค๑เสริมสร๎างความรักและความภาคภูมิใจในความเป็น
คนไทยและชาติไทย น๎อมน าและเผยแพรํศาสตร๑พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมถึงแนวทาง
พระราชด าริตํางๆ 
 1.2 เสริมสร้างความรู้วามเข้าใจที่ถูกต้อง และการมีส่วนร่วมอย่างถูกต้องกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในบริบทของไทย มีความเป็นพลเมืองดี อมรับและเคารพ
ความหลากหลายทางความคิดและอุดมการณ๑ 
 1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 
ทั้งยาเสพติด การค๎ามนุษย๑ ภัยจากไซเบอร๑ ภัยพิบัติจากธรรมชาติ โรคอุบัติใหมํ ฯลฯ 
 1.4 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างเสริมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา การพัฒนา
ทักษะ การสร๎างอาชีพ และการใช๎ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต๎ และพ้ืนที่ชายแดนอ่ืนๆ 
 1.5 สร้างความรู้ ความเข้าใจในขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมของประเทศเพื่อบ้าน ยอมรับ
และเคารพในประเพณี วัฒนธรรมของกลุํมชาติพันธ๑ และชาวตํางชาติ ที่มีความหลากหลาย ในลักษณะพหุ
สังคมท่ีอยูํรํวมกัน 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 2.1 เร่งปรับหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพ กศน. เพื่อยกระดับทักษะด้านอาชีพของประชาชนให้
เป็นอาชีพที่รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (First S – curve และ New S – curve) โดยบูรณา
การความรํวมมือในการพัฒนาและเสริมทักษะใหมํด๎านอาชีพ (Upskill & Reskill) รวมถึงมุํงเน๎นสร๎างโอกาสใน
การสร๎างงาน สร๎างรายได๎ และตอบสนองตํอความต๎องการของตลาดแรงงานทั้งภาคอุตสาหกรรมและการ
บริการ โดยเฉพาะในพ้ืนที่เขตระเบียงเศรษฐกิจ และเขตพัฒนาพิเศษตามภูมิภาคตํางๆ ของประเทศ ส าหรับ
พ้ืนที่ปกติให๎พัฒนาอาชีพที่เน๎นการตํอยอดศักยภาพและตามบริบทของพ้ืนที่ 
 2.2 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออก ยกระดับการศึกษาให๎กับประชาชนให๎จบการศึกษา
อยํางน๎อยการศึกษาภาคบังคับ สามารถน าคุณวุฒิที่ได๎รับไปตํอยอดในการประกอบอาชีพ รวมทั้งพัฒนาทักษะ
ในการประกอบอาชีพตามความต๎องการของประชาชน สร๎างอาชีพ สร๎างรายได๎ ตอบสนองตํอบริบทของสังคม
และชุมชน รวมทั้งรองรับการพัฒนาเขตพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) 
 2.3 พัฒนาและส่งเสริมประชาชนเพื่อต่อยอดการผลิตและจ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ออนไลน์ 
      1) เรํงจัดตั้งศูนย๑ให๎ค าปรึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ๑ Brand กศน. เพื่อยกระดับคุณภาพของสินค๎า
และผลิตภัณฑ๑ การบริหารจัดการที่ครบวงจร (การผลิต การตลาด การสํงออก และสร๎างชํองทางจ าหนําย) 
รวมทั้งสํงเสริมการใช๎ประโยชน๑จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการเผยแพรํและจ าหนํายผลิตภัณฑ๑ กศน. ให๎กว๎างขวาง
ยิ่งขึ้น 

นโยบายเร่งด่วนเพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
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      2) พัฒนาและคัดเลือกสุดยอดสินค๎าและผลิตภัณฑ๑ กศน. ในแตํละจังหวัด พร๎อมทั้งประสานความ
รํวมมือกับสถานีบริการน้ ามันในการเป็นชํองทางการจ าหนํายสุดยอดสินค๎าและผลิตภัณฑ๑ กศน.ให๎กว๎างขวาง
ยิ่งขึ้น 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 3.1 พัฒนาครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมและการเรียนรู้ เป็นผู๎เชื่อมโยงความรู๎กับ
ผู๎เรียนและผู๎รับบริการ มีความเป็น “ครูมืออาชีพ” มีจิตบริการ มีความรู๎และทันตํอการเปลี่ยนแปลงของสังคม
และเป็น “ผู๎อ านวยการการเรียนรู๎” ที่สามารถบริหารจัดการความรู๎ กิจกรรม และการเรียนรู๎ที่ดี 
      1) เพิ่มอัตราข๎าราชการครูให๎กับ กศน. อ าเภอทุกแหํง โดยเรํงด าเนินการเรื่องการหาอัตรา
ต าแหนํงการสรรหา บรรจุ และแตํงตั้ง ข๎าราชการครู 
      2) พัฒนาข๎าราชการครูในรูปแบบครบวงจร ตามหลักสุตรที่เชื่อมโยงกับวิทยฐานะ 
      3) พัฒนาครู กศน.ต าบลให๎สามารถปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ โดยเน๎นเรื่องการพัฒนา
ทักษะการจัดการเรียนการสอนออนไลน๑ ทักษะภาษาตํางประเทศ ทักษะการจัดกระบวนการเรียนรุ๎ 
      4) พัฒนาศึกษานิเทศก๑ ให๎สามารถปฏิบัติการนิเทศได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
      5) พัฒนาบุคลากร กศน.ทุกระดับทุกประเภทให๎มีทักษะความรู๎เรื่องการใช๎ประโยชน๑จากดิจิทัล
และภาษาตํางประเทศที่จ าเป็น 
  3.2 พัฒนาแห่งเรียนรู้ให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีความพร๎อมในการ
ให๎บริการกิจกรรมการศึกษาและการเรียนรู๎ เป็นแหลํงสารสนเทศสาธารณที่งํายตํอการเข๎าถึง มีบรรยากาศท่ี
เอ้ือตํอการเรียนรู๎ เป็นคาเฟุพ้ืนที่การเรียนรู๎ส าหรับคนทุกชํวงวัย มีสิ่งอ านวยความสะดวก มีบรรยากาศสวยงาม
มีชีวิต ที่ดึงดูดความสนใจ และมีความปลอดภัยส าหรับผู๎ใช๎บริการ 
      1) เรํงยกระดับ กศน.ต าบลน ารํอง 928 แหํง(อ าเภอละ 1 แหํง) ให๎เป็น กศน.ต าบล 5 ดี พรีเมี่ยม
ที่ประกอบด๎วย ครูดี สถานที่ดี (ตามบริบทของพ้ืนที่) กิจกรรมดี เครือขํายดี และมีนวัตกรรมการเรียนรู๎ที่ดีมี
ประโยชน๑  
      2) จัดให๎มีศูนย๑การเรียนรู๎ต๎นแบบ กศน. เพ่ือยกระดับการเรียนรู๎ ใน 6 ภูมิภาค เป็นพื้นที่การ
เรียนรู๎ (Co – Learning Space) ที่ทันสมัยส าหรับทุกคน มีความพร๎อมในการให๎บริการตํางๆ อาทิ พ้ืนที่
ส าหรับการท างาน/การเรียนรู๎ พ้ืนที่ส าหรับกิจกรรมตํางๆ มีห๎องประชุมชนาดลเก รวมทั้งท างานรํวมกับ
ห๎องสมุดประชาชนในการให๎บริการในรูปแบบห๎องสมุดดิจิทัล บริการอินเตอร๑เน็ต สื่อมัลติมีเดีย เพ่ือรองรับการ
เรียนรู๎แบบ Active Learning  
      3) พัฒนาห๎องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ให๎เป็น Digital Library โดยให๎มีบริการหนังสือใน
รูปแบบ e-Book บริการคอมพิวเตอร๑และอินเตอร๑เน็ตความเร็วสูง รวมทั้ง Free Wi-fi เพ่ือการสืบค๎นข๎อมูล   
 3.3 ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เอ้ือตํอการเรียนรู๎ส าหรับทุกคน สามารถเรียนได๎
ทุกที่ทุกเวลา มีกิจกรรมที่หลากหลาย นําสนใจ สนองตอบความต๎องการของชุมชน เพ่ือพัฒนาศักยภาพการ
เรียนรู๎ของประชาชน รวมทั้งใช๎ประโยชน๑จากประชาชนในชุมชนในการรํวมจัดกิจกรรมการเรียนรู๎เพื่อเชื่อมโยง
ความสัมพันธ๑ของคนในชุมชนไปสูํการจัดการความรู๎ของชุมชนอยํางยั่งยืน  
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      1) สํงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่ปลูกฝังคุณธรรม สร๎างวินัย จิตสาธารณะ ความรับผิดชอบ
ตํอสํวนรวม และการมีจิตอาสา ผํานกิจกรรมรูปแบบตํางๆ อาทิ กิจกรรมลูกเสือ กศน. กิจกรรมจิตอาสา 
ตลอดจนสนับสนุนให๎มีการจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให๎กับบุคลากรในองค๑กร 
      2) จัดให๎มีหลักสูตรลูกเสือมัคคุเทศก๑ โดยให๎ส านักงาน กศน. จังหวัดทุกแหํง/กทม. จัดตั้งกอง
ลูกเสือที่ลูกเสือมีความพร๎อมด๎านทักษะตํางประเทศ เป็นลูกเสือมัคคุเทศก๑จังหวัดละ 1 กอง เพ่ือสํงเสริมลูกเสือ
จิตอาสาพัฒนาการทํองเที่ยวในแตํละจังหวัด 
 3.4 เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคเครือข่าย ประสาน สํงเสริมความรํวมมือภาคีเครือขําย ทั้งภาครัฐ 
เอกชน ประชาสังคม และองค๑กรประครองสํวนท๎องถิ่น รวมทั้งสํงเสริมและสนับสนุนการมีสํวนรํวมของชุมชน 
เพ่ือสร๎างความเข๎าใจ และให๎เกิดความรํวมมือในการสํงเสริม สนับสนุน และจัดการศึกษาและการเรียนรู๎ให๎กับ
ประชาชนอยํางมีคุณภาพ 
      1) เรํงรัดท าท าเนียบภูมิปัญญาท๎องถิ่นในแตํละต าบล เพื่อใช๎ประโยชน๑จากภูมิปัญญาท๎องถิ่นใน
การสร๎างการเรียนรู๎จากองค๑ความรู๎ในตัวบุคคลให๎เกิดการถํายทอดภูมิปัญญา สร๎างคุณคําทางวัฒนธรรมอยําง
ยั่งยืน 
      2) สํงเสริมภูมิปัญญาท๎องถิ่นสูํการจัดการเรียนรู๎ชุมชน 
      3) ประสานความรํวมมือกับภาคีเครือขํายเพ่ือการขยายและพัฒนาการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยให๎เข๎าถึงกลุํมเปูาหมายทุกกลุํมอยํางกว๎างขวางและมีคุณภาพ อาทิ กลุํมผู๎สูงอายุ กลุํม 
อสม.  
 3.5 พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย  
      1) พัฒนาการจัดการศึกษาออนไลน๑ กศน. ทั้งในรูปแบบของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การพัฒนา
ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ การศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งการพัฒนาชํองทางการคําออนไลน๑ 
      2) สํงเสริมการใช๎เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู๎ 
      3) สํงเสริมให๎มีการใช๎วิจัยอยํางงํายเพ่ือสร๎างนวัตกรรมใหมํ 
 3.6 พัฒนาศักยภาพคนด้านทักษะและความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)  
      1) พัฒนาความรู๎และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนการสอน 
      2) สํงเสริมการจัดการเรียนรู๎ด๎านเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือให๎ประชาชนมีทักษะความเข๎าใจและใช๎
เทคโนโลยีดิจิทัลที่สารถน าไปใช๎ประโยชน๑ในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งสร๎างรายได๎ให๎กับตนเองได๎ 
 3.7 พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารของประชาชนในรูปแบบต่างๆ อย่างเป็น
รูปแบบ  โดยเน๎นทักษะภาษาเพ่ืออาชีพ ทั้งในภาคธุรกิจ การบริการ และการทํองเที่ยว รวมทั้งพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอนเพ่ือสํงเสริมการใช๎ภาษาเพ่ือการสื่อสารและการพัฒนาอาชีพ 
      1) สํงเสริมการจัดกิจกรรมให๎กับประชาชนเพื่อสร๎างความตระหนักถึงการเตรียมพร๎อมเข๎าสูํสังคม
ผู๎สูงอายุ (Aging Society) มีความเข๎าใจในพัฒนาการของชํวงวัย รวมทั้งเรียนรู๎และมีสํวนรํวมในการดูแล
รับผิดชอบผู๎สูงอายุในครอบครัวและชุมชน 
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      2)  พัฒนาการจัดบริการการศึกษาและการเรียนรู๎ส าหรับประชาชนในการเตรียมความพร๎อมเข๎าสูํ
วัยสูงอายุที่เหมาะสมและมีคุณภาพ 
      3) จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตส าหรับผู๎สูงอายุภายใต๎แนวคิด“Active Aging” การศึกษา
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาทักษะชีวิต ให๎สามารถดูแลตนเองทั้งสุขภาพและสุขภาพจิตและรู๎จักใช๎
ประโยชน๑จากเทคโนโลยี 
      4) สร๎างความตระหนักถึงคุณคําและศักดิ์ศรีของผู๎สูงอายุ เปิดโอกาสให๎มีการเผยแพรํภูมิปัญญา
ของผู๎สูงอายุ และให๎มีสํวนรํวมในกิจกรรมด๎านตํางๆ ในชุมชน เชํน ด๎านอาชีพ กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 
      5) จัดการศึกษาอาชีพเพ่ือรองรับสังคมผู๎สูงอายุโดยบูรณาการความรํวมมือกับหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎อง ในทุกระดับ 
 3.9 การส่งเสริมวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 
      1) จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร๑เชิงรุก และเน๎นให๎ความรู๎วิทยาศาสตร๑อยํางงํายกับประชาชนในชุมชน
ทั้งวิทยาศาสตร๑ในวิถีชีวิต และวิทยาสาสตร๑ในชีวิตประจ าวัน 
      2) พัฒนาสื่อนิทรรศการและรูปแบบการจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร๑ให๎ทันสมัย 
 3.10 สํงเสริมการรู๎ภาษาไทยให๎กับประชาชนในรูปแบบตํางๆ โดยเฉพาะประชาชนในเขตพ้ืนที่สูงให๎
สามารถฟัง พูด อําน และเขียนภาษาไทย เพ่ือประโยชน๑ในการใช๎ชีวิตประจ าวันได๎ 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 4.1 จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ส าหรับทุกช่วงวัย ที่เป็นศูนย๑การเรียนรู๎ตลอดชีวิตที่สามารถให๎บริการ
ประชาชนได๎ทุกคน ทุกชํวงวัย ที่มีกิจกรรมที่หลากหลาย ตอบสนองความต๎องการในการเรียนรู๎ในแตํละวัยและ
เป็นศูนย๑บริการความรู๎ ศูนย๑การจัดกิจกรรมที่ครอบคลุมทุกชํวงวัย เพ่ือให๎มีพัฒนาการเรียนรู๎ที่เหมาะสมและมี
ความสุขกับการเรียนรู๎ตามความสนใจ 
      1) เรํงประสานกับส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือจัดท าฐานข๎อมูลโรงเรียนที่ถูกยุบ
รวม หรือคาดวํานําจะถูกยุบรวม 
      2) ให๎ส านักงาน กศน.จังหวัดทุกแหํงที่อยูํในจังหวัดที่มีโรงเรียนที่ถูกยุบรวม ประสานขอให๎พ้ืนที่
เพ่ือจัดตั้งศูนย๑การเรียนรู๎ส าหรับทุกชํวงวัย กศน. 
 4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ส าหรับกลุ่มเป้าหมายผู้พิการ 
      1) จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย โดยเน๎นรูปแบบการศึกษาออนไลน๑ 
      2) ให๎ส านักงาน กศน. จังหวัดทุกแหํง/กทม. ท าความรํวมมือกับศูนย๑การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัด ในการใช๎สถานที่ วัสดุอุปกรณ๑ และครุภัณฑ๑ด๎านการศึกษา เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาและการ
เรียนรู๎ส าหรับกลุํมเปูาหมายผู๎พิการ 
 4.3 ยกระดับการศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมายทหารกองประจ าการ รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายพิเศษอ่ืนๆ 
อาทิ ผู๎ต๎องขัง คนพิการ เด็กออกกลางคัน ประชากรวัยเรียนที่อยูํนอกระบบการศึกษาให๎จบการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สามารถน าความรู๎ที่ได๎รับไปพัฒนาตนเองได๎อยํางตํอเนื่อง 
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 4.4 พัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพระยะสั้น ให๎มีความหลากหลาย ทันสมัย เหมาะสมกับ
บริบทของพื้นที่ และตอบสนองความต๎องการของประชาชนผู๎รับบริการ 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 5.1 ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้กับประชาชนในการรับมือและปรับตัวเพ่ือลดความเสียหายจากภัย
ธรรมชาติและผลกระทบที่ที่เกี่ยวข๎องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 5.2 สร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการสร้างสังคมสีเขียว สํงเสริมความรู๎ให๎กับประชาชน
เกี่ยวกับการคัดแยกตั้งแตํต๎นทาง การก าจัดขยะ และการน ากลับมาใช๎ซ้ า เพ่ือลดปริมาณและต๎นทุนในการ
จัดการขยะของเมือง และสามารถน าขยะกลับมาใช๎ประโยชน๑ได๎โดยงําย รวมทั้งการจัดการมลพิษในชุมชน 
 5.3 ส่งเสริมให้หน่วยงานและสถานศึกษาใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งลดการใช๎
ทรัพยากรที่สํงผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม เชํน รณรงค๑เรื่องการลดการใช๎ถุงพลาสติก การประหยัดไฟฟูา เป็นต๎น 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
 6.1 พัฒนาระบบและปรับระบบวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ บริหารจัดการบนข๎อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ๑ มุํงผลสัมฤทธิ์มีความโปรํงใส 
 6.2 น านวัตกรรมและเทคโนโลยีระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลมาใช้ในการบริหารและพัฒนางาน 
สามารถเชื่อมโยงกับระบบฐานข๎อมูลกลางของกระทรวงศึกษาธิการ พร๎อมทั้งพัฒนาโปรแกรมออนไลน๑ที่
สามารถเชื่อมโยงข๎อมูลตํางๆ ที่ท าให๎การบริหารจัดการเป็นไปอยํางตํอเนื่องกันตั้งแตํต๎นจนจบกระบวนการและ
ให๎ประชาชนกลุํมเปูาหมายสามารถเข๎าถึงบริการได๎อยํางทันที ทุกที่และทุกเวลา 
 6.3 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ให๎มีความรู๎และทักษะตามมาตรฐานต าแหนํง 
ให๎ตรงกับสายงาน ความช านาญ และความต๎องการของบุคลากร 
 

 

 
โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาไทย เพื่อการสื่อสารส าหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง 

ตามพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

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

การสํงเสริมการรู๎หนังสือที่สอดคล๎องกับสภาพแตํละกลุํมเปูาหมาย 
2. พัฒนาศักยภาพครู กศน. และภาคเีครือขํายที่รํวมจัดการศึกษาให๎มีความรู๎ ความสามารถ และ 

ทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู๎ให๎กับผู๎ไมํรู๎หนังสืออยํางมีประสิทธิภาพ 
3. จัดกระบวนการเรียนรู๎ให๎กับกลุํมเปูาหมายอยํางทั่วถึง เพ่ือน าไปตํอยอดสูํการขับเคลื่อนได๎ อยําง

เหมาะสม 

แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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แนวทางการจัดสรร/เบิกจ่ายงบประมาณ 
1. การประชุมสัมมนาเสริมสร๎างศักยภาพในการบริหารโครงการ 
2. การอบรมพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎การพัฒนาทักษะการฟูง การพูด 

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

พ้ืนที่สูง 
7. กิจกรรม มหกรรม “ชํวยกันท าให๎ซาวไทยบนพื้นที่สูงฟูงพูดภาษาไทยได๎” 

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 

แนวทางการด าเนินงาน 
จากสถานการณ๑เศรษฐกิจและความเหลื่อมล ้าที่มีอยูํในสังคมปัจจุบัน แสดงถึงฐานเศรษฐกิจของ

ประเทศ ที่ยังไมํเข๎มแข็งประซาซนระดับฐานรากยังมีรายได๎น๎อย สํวนใหญํมีอาชีพภาคการเกษตร จึงไมํมีโอกาส
ที่จะเติบโต เป็นชนชั้นกลาง การขาดโอกาสและความรู๎เกี่ยวกับทักษะด๎านอาชีพท าให๎เกิดปัญหาในการ
ประกอบอาชีพ เพ่ือสร๎างรายได๎จากผลผลิตของตนเอง จากสภาวะการดังกลําว รัฐบาลจึงได๎ให๎ความส าคัญตํอ
การพัฒนาประเทศ ด๎านเศรษฐกิจพ้ืนฐานของประซาซนกลุํมดังกลําว โดยพยายามที่จะลํงเสริมอาชีพเพ่ือสร๎าง
งานและผลผลิต ที่มีคุณภาพให๎แกํประซาซนอยํางทั่วถึงและทุกระดับซั้น ซึ่งการพัฒนาประเทศจะต๎องพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย๑ ของประเทศ ดังนั้น การจัดการศึกษาจึงเป็นปัจจัยส าคัญอันจะนําไปสูํการบรรลุเปูาหมายใน
การพัฒนาประเทศ อยํางมีคุณภาพและยั่งยืน เพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร๑ซาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579) ด๎าน
การสร๎างโอกาส และ ความเสมอภาคทางสังคมเพ่ือเรํงกระจายโอกาสการพัฒนาให๎ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล ้า
ไปสูํสังคมเสมอภาค และเป็นธรรม ส านักงาน กศน. ซึ่งเป็นหนํวยงานทางการศึกษาที่มีสถานศึกษาตั้งอยูํใน
ระดับอ าเภอ/เขต จ านวน 928 แหํง และ กศน. ต าบล จ านวน 7,424 แหํง ได๎ขับเคลื่อนโครงการศูนย๑ฝึกอาชีพ
ชุมซน เพ่ือพัฒนา ความรู๎และฝึกอาชีพแกํประซาซน โดยการจัดกิจกรรมฝึกอาชีพภายใต๎ 5 หลักสูตรกลุํม
อาชีพได๎แกํ กลุํมอาชีพด๎านเกษตรกรรม กลุํมอาชีพด๎านอุตสาหกรรมหรือหัตถกรรม กลุํมอาชีพด๎าน พาณิชย 
กรรมและบริการ กลุํมอาชีพ ด๎านความคิดสร๎างสรรค๑ และกลุํมอาชีพเฉพาะทาง เชํน ชํางไฟฟูา ชํางซํอมแอร๑ 
ฯลฯ โดยมุํงหวังให๎ประซาซน ที่เข๎ารับการฝึกอาชีพสามารถนําความรู๎ไปไข๎ประกอบอาชีพได๎มีการพัฒนาตํอ
ยอดผลิตภัณฑ๑/บริการให๎มีคุณภาพ เป็นการสร๎างมูลคําเพ่ิม มีลํงเสริมการขายและขยายซํองทางการจ าหนําย
สินค๎าไปยังผู๎บริโภคท่ีหลากหลาย ภายใต๎ Brand กศน. ในอนาคต 

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

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

ให๎บริการประชาชนแหํงละ 350 คน รวมทั้งสิ้น 3,500 คน 
 
กลุ่มเป้าหมาย/งบประมาณ 

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

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

หลักสูตรอาชีพไมํเกิน 30 ชั่วโมง ผู๎เรียนตั้งแตํ 6 คนขึ้นไป เบิกคําตอบแทนวิทยากร 
ได๎ชั่วโมงละไมํเกิน 200 บาท และคําวัสดุฝึกให๎เบิกไดในกรณีที่มกีารฝึกปฏิบัติจริงไมํเกิน 1,000 บาท/กลุํม 

2. รูปแบบช้ันเรียนวิชาชีพ 
หลักสูตรฝึกอาชีพที่มีระยะเวลาการฝึกอาชีพตั้งแตํ 31 ชั่วโมงขึ้นไป จ านวนผู๎เรียน 

ตั้งแตํ 11 คนขึ้นไป เบิกคําตอบแทนวิทยากรได๎ชั่วโมงละ 200 บาท คําวัสดุฝึกไมํเกิน 5,000 บาท ทั้งนี้ หาก
รายวิชาชีพใด มีความจ าเป็นต๎องใช๎คําวัสดุเกินกวําที่ก าหนด ให๎ขอความเห็นชอบตํอผู๎อ านวยการส านักงาน 
กศน.จังหวัด/กทม. โดยผํานคณะกรรมการที่ส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. แตํงตั้ง เพ่ือพิจารณา ตามความ
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณและเปูาหมายที่จังหวัดได๎รับจัดสรร 

โครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ 

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

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

2. ให๎สถานศึกษาในสังกัดที่ต๎องการจัดอบรมด าเนินการ ดังนี้ 
2.1 จัดท าโครงการอบรมภาษาตํางประเทศเพ่ือการสื่อสารด๎านอาชีพ พร๎อมหลักสูตรบรรจุ         

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

2.2 การจัดท าหลักสูตรภาษาตํางประเทศเพ่ือการสื่อสารด๎านอาชีพ สามารถใช๎เอกสารทางวิซาการ 
ซองกลุํมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส านักงาน กศน. 

2.3 จัดท าค าสั่งแตํงตั้งคณะท างานโครงการภาษาตํางประเทศเพ่ือการสื่อสารด๎านอาชีพ 
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2.4 จัดอบรมภาษาตํางประเทศเพ่ือการสื่อสารด๎านอาชีพตามโครงการที่ได๎รับความเห็นชอบจาก 
ผู๎อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. และตามหลักสูตรที่ได๎รับการอนุมัติจากผู๎อ านวยการสถานศึกษา 

2.5 ประเมินผลความพึงพอใจและประเมินตามวัตถุประสงค๑ซองหลักสูตรหลังการฝึกอบรม และ 
มอบวุฒิบัตรให๎กับผู๎ผํานการอบรมตามโครงการภาษาตํางประเทศเพ่ือการสื่อสารด๎านอาชีพ โดยผู๎ เข๎ารับการ 
อบรมจะต๎องมีระยะเวลาในการอบรมไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 ของโครงการ/หลักสูตร 

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

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

แนวทางการจัดสรร/เบิกจ่ายงบประมาณ 
1. แนวทางการจัดสรร 

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

2. การเบิกจ่ายงบประมาณ 
ให๎ใช๎หลักเกณฑ๑การเบิกคําใช๎จํายในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประซาซนของสถานศึกษา สังกัด 

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

โครงการพัฒนาทักษะครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

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

5. ด าเนินการอบรม 
6. ติดตาม ประเมินผล 

แนวทางการจัดสรร/เบิกจ่ายงบประมาณ 
1. คําใช๎จํายในการประชุมก าหนดกรอบในการด าเนินงานเพ่ือการจัดอบรมครู กศน.ต๎นแบบการสอน 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
2. คําใช๎จํายในการประชุมรํวมกับสถาบันการสอนภาษาอังกฤษ/หนํวยงานในการจัดโครงการอบรม 

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

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

5. ลงพ้ืนที่ด าเนินการจัดประชุมติดตามประเมินโครงการพัฒนาครู กศน. ต๎นแบบการสอน
ภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสาร จ านวน 5 ภาค 
 

โครงการคลังความรู้ กศน. เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
(Thailand Knowledge Portal : TKP) 

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

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

กรุงเทพมหานคร ตามสัดสํวนครู กศน.ต าบลในภาคนั้น ๆ ในอัตรา 1,000 บาทตํอหัว 
3) สถาบัน กศน. ภาคและส านักงาน กศน. กรุงเทพมหานคร จัดตั้งคณะท างานรํวมกับส านักงาน 

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

ปฏิบัติการบุคลากร กศน.ต าบล จ านวน 7,400 คน ทั่วประเทศ (ตามรายภาค) 
จัดประชุมเพ่ือจัดระบบข๎อมูลที่ได๎มาจากชุมซน ผํานระบบ API ของ Google มาพัฒนาเป็น Knowledge 

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

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

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

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

1,450,800 บาท  

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

รวมทั้งสิ้น 9,528,000 บาท  

โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับคนพิการ 
แนวทางการด าเนินงาน 

1. จัดประชุมคณะท างานเพ่ือเตรียมความพร๎อมในการจัดท าเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เกี่ยวกับวิธีการใช๎แบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษา 

2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู๎สอนคนพิการ จ านวน 300 คน จากครูผู๎สอนคนพิการที่ยังไมํผํานการ  
อบรมการใช๎แบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ให๎มีความรู๎และสามารถท าหน๎าที่คัดกรองบุคคลของ
สถานศึกษาวํา เป็นคนพิการประเภทตําง ๆ และนําผลการรับรองพร๎อมข๎อมูลจากการคัดกรองมาประกอบการ
พิจารณาจัดท า แผน จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

3. สรุปและติดตามผลการด าเนินงาน 
แนวทางการจัดสรร/เบิกจ่ายงบป 
ระมาณ แนวทางการจัดสรร 

 

รายการ 
จ านวนเงิน/บาท คิดเป็น 

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

0 
 

• แผนการใช๎เงิน :- จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ครูผู๎สอนคนพิการ/สรุปและ 
ติดตามผลการด าเนินงาน 

- 2,525,900  

100 

แนวปฏิบัติการเบิกจําย เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
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โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ 
ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข 

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

แนวทางการจัดสรร/เบิกจ่าย
งบประมาณ แนวทางการ
จัดสรร 

การเบิกจ่ายงบประมาณ 
1. กรอบวงเงินงบประมาณการจัดอบรม 

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

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

เพ่ือประโยชน๑ของทางราชการ ภายในวงเงินงบประมาณท่ีได๎รับจัดสรรเมื่อหักคําตอบแทนวิทยากร 
3. ให๎เบิกจํายคําตอบแทนวิทยากรไดไมํเกินวันละ 6 ชั่วโมง 
4. ให๎ยืมเงินราชการจากโครงการมาจํายเป็นคําตอบแทนวิทยากรได๎เทําท่ีจ าเป็น 

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

00 
  

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

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

 

รายการค่าใช้จ่าย 
หลักสูตร/บาท 

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

รวมทั้งสิ้น 25,700 141,000 
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โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 

เพื่อคงพัฒนาการทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุ 

แนวทางการด าเนินงาน 
1. พัฒนาการจัดและสํงเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือคงพัฒนาการทางกาย จิต และสมอง 

ของผู๎สูงอายุ 
2. ส ารวจและให๎สถานศึกษาทุกประเภทยืนยันความพร๎อมความต๎องการจัดกิจกรรมคงพัฒนาการ 

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

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

แนวทางการจัดสรร/เบิกจ่ายงบประมาณ  
แนวทางการจัดสรร 

 
โครงการเพิ่มพูนศักยภาพและสานพลังการสร้างความรอบรู้ 

ให้คนรุ่นใหม่เตรียมความพร้อมในทุกมิติ 
แนวทางการด าเนินงาน 

1. สร๎างแผนการด าเนินงาน 2 ระดับ ได๎แกํ แผนการด าเนินงานระดับสํวนกลาง และระดับ
พ้ืนที่ 

2. พัฒนาเครื่องมือสนับสนุนการด าเนินการบูรณาการ (ระบบข๎อมูล ระบบคลังปัญญา 

 จ านวนเงิน/บาท คิด
เป็น 
ร้อย
ละ 

 
รายการ ไตรมาส 

1-2 
ไตรมาส 
3-4 

รวมทั้งสิ้น 
จัดสรรให้แก่ 

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

  
• แผนการใช๎เงิน      

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

99.02 • สถานศึกษาที่มีความต๎องการ 

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

การเบิกจ่ายงบประมาณ 
1. กรอบวงเงินการจัดสรร : จัดสรรให๎เป็นรายหัว 100 บาท ตํอผู๎สูงอายุ 1 คน 
2. จัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตลักษณะใด ให๎เบิกจํายตามระเบียบในเรื่องนั้น ๆ 
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ระบบการจัดท า และใช๎แผนสูํการปฏิบัติ ชํองทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพของกลไก
ขับเคลื่อน           บูรณาการฯ) 

3. จัดท าแนวทางและกระบวนการพัฒนาศักยภาพกลไกบูรณาการแตํละประเด็นโดย
ผู๎เชี่ยวชาญและ ทีมวิชาการ 

4. จัดการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เก่ียวข๎องในพ้ืนที่เพ่ือขับเคลื่อนการออกแบบการท างาน 
สร๎างความรอบรูให๎คนรุํนใหมํเตรียมความพร๎อมในทุกมิติ แบบบูรณาการ 5 ภาค 

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

6. จัดเวทีวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ 5 ภาค ภายใต๎กลไกสร๎างการเรียนรู๎และเครือขํายบูรณาการ 
 

การเบิกจ่ายงบประมาณ 
เบิกจํายตามระเบียบที่เกี่ยวข๎องกับคําใช๎จํายในการจัดประชุม คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ และ 

คําใช๎จํายในการจัด'ฝึกอบรม สัมมนา 
 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการจัดสรร/เบิกจ่ายงบประมาณ 

รายการ จ านวนเงิน/บาท คิด
เป็น 

จัดสรรให้แก่ 
ไตรมาส 1-2 ไตรมาส 3-4 รวมทั้งสิ้น ร้อย

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

10,000,000   
• แผนการใช๎เงิน      

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

0 
1,200,000 12.00  

6) จัดเวทีวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ 5 ภาค  5,000,00
0 

5,000,000 50.00  
 



     | 25 

 

 

 

 

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

เป็นผู๎เชื่อมโยงความรู๎กับผู๎เรียนผู๎รับบริการ มีความเป็น “ครูมืออาชีพ” มีจิตบริการ มีความรอบรู๎และ
ทันตํอการเปลี่ยนแปลงของสังคม เป็นผู๎จัดกิจกรรม การเรียนรู๎และบริหารจัดการความรู๎ที่ดี 

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

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

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

(2) พัฒนาศึกษานิเทศก๑ให๎สามารถปฏิบัติการนิเทศได๎อยํางมีศักยภาพ 
(3) พัฒนาบุคลากร กศน.ทุกระดับทุกประเภทให๎มีทักษะความรู๎เรื่องการใช๎ประโยชน๑       

จากดิจิทัลและภาษาตํางประเทศที่จ าเป็น 

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

ให๎มีความพร๎อมในการให๎บริการกิจกรรมการศึกษาและเรียนรู๎ เป็นแหลํงข๎อมูลสาธารณะที่งํ ายตํอ  
การเข๎าถึง มีบรรยากาศที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎เป็นเสมือนคาเฟุการเรียนรู๎ส าหรับทุกคนทุกชํวงวัย มีสิ่งอ านวย
ความสะดวก มีความสวยงามที่ดึงดูดความสนใจ และมีความปลอดภัยส าหรับผู๎ใช๎บริการ 

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

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

การด าเนินงานส าคัญ 
ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ  วิลาวัลย์) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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2.3 พัฒนาห๎องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จ านวน 103 แหํง ให๎เป็น Digital Library โดยให๎   
มีบริการ Free Wi-fi บริการหนังสือในรูปแบบ e-Book บริการคอมพิวเตอร๑และอินเทอร๑เน็ตเพ่ือการสืบค๎น
ข๎อมูล 

2.4 ปรับปรุงรถการอํานเคลื่อนที่ เพ่ือการเข๎าถึงการอํานในทุกพ้ืนที่ ทุกชุมชน 
3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ : Good Activities 

พัฒนากระบวนการเรียนรู๎ให๎มีความทันสมัย เอ้ือตํอการเรียนรู๎ ส าหรับทุกคน ที่สามารถเรียนรู๎ได๎ทุกที่
ทุกเวลา มีกิจกรรมที่หลากหลาย นําสนใจ สนองตอบความต๎องการของชุมชน เพ่ือพัฒนาศักยภาพการเรียนรู๎
ของประชาชน รวมทั้งใช๎ประโยชน๑จากประชาชนในชุมชนในการรํวมจัดกิจกรรมการเรียนรู๎เพ่ือเชื่อมโยง
ความสัมพันธ๑ของคนในชุมชนไปสูํการจัดการความรู๎ของชุมชนอยํางยั่งยืน 

3.1 พัฒนาการจัดการศึกษาออนไลน๑ กศน. โดยให๎มีการเรียนออนไลน๑สายสามัญ การเรียนออนไลน๑
เรื่องทักษะอาชีพ และการพัฒนาเว็บเพจการค๎าออนไลน๑ 

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

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

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

สํวนท๎องถิ่น รวมทั้งสํงเสริมและสนับสนุนการมีสํวนรํวมของชุมชนเพ่ือสร๎างความเข๎าใจ และให๎เกิดความ
รํวมมือในการสํงเสริม สนับสนุน และจัดการศึกษาและการเรียนรู๎ให๎กับประชาชนอยํางมีคุณภาพ 

4.1 เรํงจัดท าท าเนียบภูมิปัญญาท๎องถิ่นในแตํละต าบล เพ่ือใช๎ประโยชน๑จากภูมิปัญญาท๎องถิ่นในการ
สร๎างการเรียนรู๎จากองค๑ความรู๎ในตัวบุคคลให๎เกิดการถํายทอดภูมิปัญญา สร๎างคุณคําทางวัฒนธรรมอยํางยั่งยืน 

4.2 สํงเสริมภูมิปัญญาท๎องถิ่นสูํการจัดการเรียนรู๎ชุมชน 
4.3 ประสานความรํวมมือกับภาคีเครือขํายเพ่ือการขยาย และพัฒนาการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยให๎เข๎าถึงกลุํมเปูาหมายทุกกลุํมอยํางกว๎างขวางและมีคุณภาพ อาทิ กลุํมผู๎สูงอายุ     
กลุํม อสม. 
5. พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย : Good 
Innovation 

ให๎ พัฒนานวัตกรรมหรือสร๎างสรรค๑การด า เนินงานใหมํๆ เ พ่ือสร๎างมูลคําให๎กับผลิตภัณฑ๑            
พัฒนากระบวนการเรียนรู๎ให๎ทันสมัย 
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5.1 เรํงจัดตั้งศูนย๑ให๎ค าปรึกษา และพัฒนาผลิตภัณฑ๑Brand กศน. เพ่ือยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ๑ 
การบริหารจัดการการผลิต การสํงออก การตลาด และสร๎างชํองทางการจ าหนําย ตลอดจนสํงเสริมการใช๎
ประโยชน๑จากเทคโนโลยีในการเผยแพรํและจ าหนํายผลิตภัณฑ๑ 

5.2 พัฒนาสินค๎า และผลิตภัณฑ๑ กศน. พร๎อมทั้งให๎มีการคัดเลือกสินค๎าและผลิตภัณฑ๑ที่เป็นสุดยอด 
กศน.ของแตํละจังหวัด เพื่อสํงไปจัดจ าหนํายยังสถานีจ าหนํายน้ ามัน ซึ่งจะเป็นการสร๎างชํองทางจ าหนํายสินค๎า
และผลิตภัณฑ๑ให๎กว๎างขวางยิ่งขึ้น 

5.3 สํงเสริมการใช๎เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู๎ 
5.4 ให๎มีการใช๎วิจัยอยํางงํายเพ่ือการสร๎างนวัตกรรมใหมํ 

6. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ส าหรับทุกช่วงวัย : Good Learning Centre 
ที่ เป็นศูนย๑การเรียนรู๎ตลอดชีวิตที่สามารถให๎บริการประชาชนในชุมชนได๎ทุกคน ทุกชํวงวัย               

ที่มีกิจกรรมที่หลากหลาย สนองตอบความต๎องการในการเรียนรู๎ในแตํละชํวงวัย และเป็นศูนย๑บริการความรู๎ 
ศูนย๑การจัดกิจกรรมที่ครอบคลุมทุกกลุํมวัย เพ่ือให๎มีพัฒนาการเรียนรู๎ที่เหมาะสม และมีความสุขกับการเรียนรู๎
ตามความสนใจ 

6.1 ให๎เรํงประสานกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อจัดท าท าเนียบข๎อมูลโรงเรียนที่
ถูกยุบรวม หรือคาดวํานําจะถูกยุบรวม 

6.2 ให๎ส านักงาน กศน.จังหวัด ในจังหวัดที่มีโรงเรียนที่ถูกยุบรวมประสานขอใช๎พ้ืนที่ เพ่ือจัดตั้ง      
ศูนย๑การเรียนรู๎ส าหรับทุกชํวงวัย กศน. 
 

 

 

เพ่ือให๎จังหวัดเลขสามารถด าเนินการตามนโยบาย คสช.รัฐบาล และสอดรับกับแผนยุทธศาสตร๑ชาติ 
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 นโยบายไทยแลนด๑ 4.0 ตลอดจนวิสัยทัศน๑ของจังหวัด
เลย “เมืองนําอยูํ เมืองแหํงการทํองเที่ยว การค๎า และการลงทุนภายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งหัวหน๎าสํวน
ราชการและคณะกรรมการจังหวัดเลย มีมติเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ก าหนดวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย 
(THAILOEI 4.0) รวม 8 ประเด็น เพื่อให๎เกิดความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ดังนี้ 

Tourism and Sports ยะระดับแหลํงทํองเที่ยวให๎ได๎มาตรฐานสร๎างมูลคําผลิตภัณฑ๑และบริการด๎าน
การทํองเที่ยว สํงเสริมการตลาดและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด๎านการทํองเที่ยว อนุรักษ๑ฟ้ืนฟูธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม พัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเป็นมิตรกับคนทั้งมวลเสริมสร๎างการ
ทํองเที่ยวชุมชน การทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค๑ ภูมิปัญญา การเกษตร และศิลปวัฒนธรรมไปสูํการสร๎างมูลคําด๎าน
การทํองเที่ยวให๎สามารถสร๎างและกระจายรายได๎แกํประชาชน สํงเสริมให๎ประชาชนออกก าลังกาย เลํนกีฬา 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนากีฬาสูํความเป็นเลิศ 

 

วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) 
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 Health สํงเสริมประชาชนชาวเลยให๎มีการกินดีอยูํดี มีความรู๎ความเข๎าใจและตระหนัก ใน
การดูแลสุขภาพอนามัยทั้งทางรํายกายและจิตใจของตนเองที่เหมาะสม สามารถถึงการรักษาพยาบาลอยํางเทํา
เทียมและทั่วถึงยกระดับการบริการสาธารณสุข สร๎างวัฒนธรรม การบริโภคท่ีปลอดภัย 

 Aqriculture สํงเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน และทันสมัย โดยการน าเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาใช๎ในการยกระดับคุณภาพและผลผลิตทาการเกษตร การแปรรู๎สินค๎าภาคเกษตรให๎มีคุณภาพและ
มาตรฐาน พัฒนาและเพ่ิมแหลํงน้ าเพ่ือการเกษตร ผลักดันการพัฒนาเกษตรกรให๎เป็น Young Smart 
Farmer/Samar Farmer สร๎างความเข็มแข็งให๎กับ สถาบันเกษตรกร สหกรณ๑และกลุํมเกษตรกรรวมทั้งมี
เครือขํายธุรกิจ มุํนเน๎นการสํงเสริมและการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมมีการบริหารจัดการทรัพยากรอยําง
คุ๎มคําและยั่งยืน ควบคูํไปกับการน๎อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช๎ในการด าเนินชีวิต เพ่ือสร๎าง
ความมั่นคง และความปลอดภัยทางอาหารแกํชาวเลย ชาวไทยและนานาประเทศ 

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

 Loei for All  ยกระดับคุณภาพชีวิต สร๎างศักยภาพคนและชุมชนให๎เข๎มแข็ง ปรับปรุงและ
พัฒนาบริการภาครัฐมุํงสูํความเป็นสากล โดยการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวนตามแนวทางประชารัฐ การพัฒนา
เพ่ือเสริมสร๎างความมั่นคง การลดความเหลื่อมล้ า สํงเสริมคามเสมอภาคทางสังคมและความเทําเทียมทางเพศ 
การขจัดความยากจน สร๎างงาน สร๎างอาชีพ สร๎างรายได๎ มุํนเน๎นการพัฒนาเด็กและเยาวชน สตรี ผู๎สูงอายุ คน
พิการผู๎ด๎อยโอกาส และ “บ าบัดทุกข๑ บ ารุงสุข” แกํทุกกลุํม พัฒนาบ๎านเมืองให๎สะอาด แก๎ไขปัญหายาเสพติด 
อ านวยความยุติธรรม สร๎างความเป็นระเบียบเรียบร๎อย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน ให๎มีความมั่นคง
และความสงบเรียบร๎อย เสริมสร๎างวินัยจราจร เป็นถิ่นฐานที่ปลอดภัยส าหรับอยูํอาศัย เพ่ือความสงบสุขอยําง
ยั่งยืน 

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

 Education ยกระดับคุณภาพการศึกษาให๎ได๎มาตรฐานสากล สํงเสริมการเรียนรู๎และทักษะ
วิชาชีพตลอดชีวิต จัดการเรียนรู๎อยํางมีเปูาหมายเพ่ือสํวนรวม เน๎นการน าความรู๎ ไปสูํการปฏิบัติ สามารถใช๎
ความรู๎สร๎างนวัตกรรม เป็นพลเมืองที่ดีและพัฒนาทักษะชีวิตสูํงานอาชีพ ภายใต๎การเตรียมคนในศตวรรษที่ 21 
โดยการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวนตามแนวทางประชารัฐ 
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  Integrity สํงเสริมการใช๎หลักธรรมาภิบาล การบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดีในทุกภาคสํวน
เสริมสร๎างคุณธรรม จริยธรรมและรู๎จักพอเพียง มีความสามัคคี มีวินัย ท านุบ ารุง และสํงเสริมศาสนา จารีต
ประเพณีอันดีงาม สํงเสริมให๎ชาวเลยมีความปรองดองสมานฉันท๑ เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ยึดมั่นการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑ทรงเป็นประมุขใช๎วิถีวัฒนธรรม และแนวทางศาสนาในการด ารงชีวิต 
สํงเสริมให๎ชุมชนเข๎มแข็งสงบสุข สํงเสริมและปลูกฝังให๎ชาวเลยมีความเข๎าใจในสิทธิและหน๎าที่ ความรับผิดชอบ 
มีความซื่อสัตย๑สุจริต เอ้ืออาทร ชํวยเหลือเกื้อกูล เคารพกฎหมาย กติกาสังคม และครรลองคลองธรรมที่ดี 
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➣ ข้อมูลทั่วไป 
ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวังสะพุง  ท าหน๎าที่บริหารจัดการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในท๎องที่อ าเภอวังสะพุง  ประกอบด๎วย 
1. ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบล  (กศน.ต าบล)  10 แหํง 
2. ห๎องสมุดประชาชนอ าเภอ  1 แหํง 
3. บ๎านหนังสือชุมชน  73  แหํง 
4. ศูนย๑การเรียนชุมชน  3  แหํง 

 มี กศน.ต าบลในการก ากับดูและและสํงเสริมการจัดกิจกรรม อยูํ 10 แหํง ประกอบด๎วย กศน.ต าบล
วังสะพุง กศน.ต าบลศรีสงคราม กศน.ต าบลผาบิ้ง กศน.ต าบลทรายขาว กศน.ต าบลโคกขมิ้น กศน.ต าบลหนอง
หญ๎าปล๎อง กศน.ต าบลผาน๎อย กศน.ต าบลปากปวน กศน.ต าบลเขาหลวง และ กศน.ต าบลหนองงิ้ว และข๎อมูล
ด๎านการจัดการบริหารดังนี้ 

➣ ข้อมูลด้านบุคลากร 

 
จ านวนบุคลากร 

ประเภท/ต าแหน่ง 
จ านวน 

ต่ ากว่า
ปริญญาตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม
จ านวน 

ข๎าราชการคร ู -- 1 1 -- 2 
บรรณารักษ๑ปฏบิัติการ -- 1 -- -- 1 
ลกูจ๎างประจ า 1 -- -- -- 1 
พนักงานราชการ -- 17 3 -- 20 
ครูศูนย๑การเรียนชุมชน -- 3 -- -- 3 
อัตราจ๎าง(บรรณารักษ๑จ๎างเหมา) -- 1 -- -- 1 

รวมจ านวน 1 23 4 -- 28 

 

 

 

ส่วนที ่3 
การบริหารจัดการด้านการศกึษาของ กศน.อ าเภอวังสะพุง 
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ท าเนียบบุคลากรตามวุฒิการศึกษา 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวังสะพุง 
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง การศึกษา วุฒิการศึกษา สาขา 

นายทวีวัฒน๑  เหลาสุพะ ครู รักษาการในต าแหนํง 
ผอ.กศน.อ าเภอ 

ปริญญาตร ี คบ.  เกษตรกรรม 

นางปภาวรินทร๑ แสวงทรัพย๑ บรรณารักษ๑ปฏิบัติการ ปริญญาตร ี ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร๑และสารสนเทศศาสตร๑ 

นายจรูญศักดิ์  มณูละศร ี พนักงานพิมพ๑ ส1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. ชํางกลโรงงาน 

นายสถาพร  กุตัน ครูอาสาสมัครฯ ปริญญาตร ี คบ. อุตสาหกรรมศิลป ์

นางบัวค า  จันทวัน ครูอาสาสมัครฯ ปริญญาตร ี คบ. สังคมศึกษา 

นางล าใย  อันทะระ ครูอาสาสมัครฯ ปริญญาตร ี คบ. คณิตศาสตร๑ 

นางสาวกิ่งนภาภร  ปลัดกอง      ครูอาสาสมัครฯ ปริญญาโท ค.ม. การบริหารการศึกษา 

นางค าแพง  ไมตรีสวสัดิ ์ ครู กศน.ต าบล ปริญญาตร ี คบ. ศิลปะศึกษา 

นางมณีรตัน๑  วานมนตร ี ครู กศน.ต าบล ปริญญาตร ี คบ. การปฐมศึกษา 

นางศศิธร  กองกลิ่น ครู กศน.ต าบล ปริญญาตร ี คบ. ภาษาไทย 

นางกัญจนวัฒน๑  นามวงษ๑ ครู กศน.ต าบล ปริญญาตร ี คบ. นาฎศิลป ์

นางดารน       รัตนมงคล ครู กศน.ต าบล ปริญญาตร ี วท.บ วิทยาศาสตร๑สิ่งแวดล๎อม 

นางศศิพิมล  วิไลสอน ครู กศน.ต าบล ปริญญาตร ี คบ. สังคมศึกษา 

นางสาวกาญจนา  สรุิมงคล ครู กศน.ต าบล ปริญญาตร ี ศศ.บ. ศิลปศาสตรบัณฑิต 

น                    ครู กศน.ต าบล ปริญญาโท ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

นางสาวปาริชาติ  ไพรยา ครู กศน.ต าบล ปริญญาตร ี ศศ.บ ภาษาอังกฤษ 

นางอุทัยวัลย๑  พรมอินทร๑ ครู กศน.ต าบล ปริญญาตร ี วท.บ เคมี 

   สาวกช  กิตติภัคโภคิน ครู กศน.ต าบล ปริญญาโท รม. รัฐศาสตร๑มหาบัณฑิต 

                     ครู กศน.ต าบล ปริญญาตร ี พธ.บ                  

   สุวัฒน๑  ไหลน ครู กศน.ต าบล ปริญญาตร ี  .บ. การสอน           

      ศ            ครู กศน.ต าบล ปริญญาตร ี   .บ. พ  ศ      

นายภูริวัจน๑  ค าสิงห๑ ครู กศน.ต าบล ปริญญาตร ี วศ.บ. วิศกรรมโยธา 

นายธีรรตัน๑  วีระวัฒน๑ ครู กศน.ต าบล ปริญญาตร ี ศศบ. บริหารธุรกิจ 

นายปรัชญา  สุนทราวิรัตน๑ ครู ศรช. ปริญญาตร ี วท.บ. วิทยาศาสตร๑บัณฑิต 

นางสาวณัฐธิกา  ศรีจันทวงศ๑ ครู ศรช. ปริญญาตร ี วท.บ. เกษตรศาสตร๑ 

นายฐาปกรณ๑  ลีกระจําง ครู ศรช. ปริญญาตร ี วท.บ. วิทยาการคอมพวิเตอร๑ 

นางสาวชัญญาพัชร๑  แสนบุํงค๎อ บรรณารักษ๑จ๎างเหมา ปริญญาตร ี วท.บ. วิทยาศาสตร๑ 

รวมท้ังสิ้น  28 คน จ านวน 7 ต าแหน่ง    
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➣ ข้อมูลด้านงบประมาณ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กศน.อ าเภอวังสะพุง ได๎รับการจัดสรรงบประมาณ 4,413,477 บาท   

ดังนี้ 
1. งบด าเนินงาน  (2000239004000000)    ได๎รับจัดสรร    266,962  บาท 
2. งบด าเนินงาน (2000239005000000)    ได๎รับจัดสรร    209,043  บาท 
3. งบเงินอุดหนุน (คําหนังสือเรียน)    ได๎รับจัดสรร  337,218  บาท 
4. งบเงินอุดหนุน (คํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน)  ได๎รับจัดสรร   910,570  บาท 
5. งบเงินอุดหนุน (คําจัดการเรียนการสอน)   ได๎รับจัดสรร    1,996,441  บาท 
6. งบรายจํายอื่น (โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอาชีพ) ได๎รับจัดสรร      48,000  บาท 
7. งบรายจํายอื่น (โครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู๎สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ)    25,700  บาท 
8. งบรายจํายอื่น (โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล)    ได๎รับจัดสรร       87,600  บาท 
9. งบรายจํายอื่น (โครงการศูนย๑ฝึกอาชีพชุมชน)     ได๎รับจัดสรร      531,943 บาท 

 

แหล่งเรียนรู้และภาคีเครือข่าย 
ชื่อ กศน.ต าบล ที่ตั้ง ผู้รับผิดชอบ 

 ศ .   บ      พ   เทศบาลเมืองวังสะพุง    ศศ พ             
นายฐาปกรณ๑  ลีกระจําง 

 ศ .   บ ศ          บ .ศ                               
นายภูริวัจน๑ ค าสิงห๑ 

 ศ .   บ   บ     บ .  บ                          

 ศ .   บ     ข    บ .    ข                          
นางนริศรา  ปูองกัน 

 ศ .   บ                บ .                 ศศ ธ            
นายธีรรตัน๑ วีระวัฒน๑ 

 ศ .   บ    ข      บ .   ข                          
นายสุวัฒน๑  ไหลน 
นายปรัชญา  สุนทราวิรัตน๑ 

 ศ .   บ        อบต.ผาน๎อย  บ๎านผาน๎อย ต.ผานอ๎ย                  พ    
นางอุทัยวัลย๑ พรมอินทร๑ 

 ศ .   บ           ศ            บ                  1  .       นายแสงอรณุ  โชตะวงค๑ 
นางสาวณัฐธิกา  ศรีจันทวงศ๑ 

 ศ .   บ  ข               ิ       บ                    5        พ                
นางสาวกช  กิตติภัคโภคิน 

 ศ .   บ                  บ                 3  .                                

รวมจ านวน  10  แห่ง   
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ชื่อแหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู ้ ที่ต้ัง 
ร๎านค๎าชุมชนสหกรณ๑บ๎านนาดอกไม๎ การท าบัญชีครัวเรือน บ๎านนาดอกไม๎ ต.หนองหญ๎าปลอ๎ง 

การท าสวนมะนาว เกี่ยวกับการด ารงชีวิตตามสภาพแวดล๎อมตามธรรมชาติ บ๎านโคกฝาย ต.หนองหญา๎ปล๎อง 

การท าเทียนไข เกี่ยวกับการประดิษฐ๑กรรม บ๎านวังทอง  ต.หนองหญ๎าปล๎อง 

เกษตรผสมผสาน(การเลี้ยงกบ) เกี่ยวกับการด ารงชีวิตตามสภาพแวดล๎อมตามธรรมชาติ บ๎านกลาง ต.หนองหญ๎าปล๎อง 

วัดปุาภูทอก ภูมิปัญญาเกี่ยวกับความเช่ือและศาสนา บ๎านเล๎า ต.หนองง้ิว 

วัดสิริปญุญาราม ภูมิปัญญาเกี่ยวกับความเชื่อและศาสนา บ๎านหมากแข๎ง ต.หนองง้ิว 

วัดถ้ าผาบิ้ง ภูมิปัญญาเกี่ยวกับความเช่ือและศาสนา/ประเพณีและ
พิธีกรรม/ศิลปวัฒนธรรม 

บ๎านนาแก ต.ผาบิ้ง 

แหลํงเรียนรู๎ วัดปุาสัมมานสุรณ๑ (วดั
เหนือ) 

ภูมิปัญญาเกี่ยวกับความเช่ือและศาสนา บ๎านโคกมน ต.ผานอ๎ย 

แหลํงเรียนรู๎วัดปุาบา๎นโคกมน (วัดใต๎) ภูมิปัญญาเกี่ยวกับความเช่ือและศาสนา บ๎านเมตตา ต.ผาน๎อย 

ด๎านเกษตรผสมผสาน “สวนซ าเตย” ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการด ารงชีวิตตามสภาพแวดล๎อมตาม
ธรรมชาต ิ

บ๎านปุาเปูา ต.ปากปวน 

แหลํงเรียนรู๎การท าปุ๋ย ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการด ารงชีวิตตามสภาพแวดล๎อมตาม
ธรรมชาต ิ

บ๎านฟากห๎วย ต.ทรายขาว 

การท าแค็ปหม ู ภูมิปัญญาเกี่ยวกับอาหาร บ๎านทรายขาวกลาง 

ศาลเจ๎าปูุศรสีงคราม ภูมิปัญญาเกี่ยวกับความเช่ือและศาสนา ต.วังสะพุง 

บ๎านโบราณ โกมาสถิตย๑เฮาส๑ ภูมิปัญญาเกี่ยวกับความเช่ือและศาสนา/ประเพณีและ
พิธีกรรม/ศิลปวัฒนธรรม 

ต.วังสะพุง 

การเพาะเลี้ยงไส๎เดือนดิน ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการด ารงชีวิตตามสภาพแวดล๎อมตาม
ธรรมชาต ิ

ต.วังสะพุง 

การเพาะเลี้ยงกบ ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการด ารงชีวิตตามสภาพแวดล๎อมตาม
ธรรมชาต ิ

ต.วังสะพุง 

บํอปลา ช.น าเจรญิ ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการด ารงชีวิตตามสภาพแวดล๎อมตาม
ธรรมชาต ิ

ต.วังสะพุง 

กลุํมทอผ๎าพื้นเมือง ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ๑กรรม ต.วังสะพุง 

การเพาะเห็ด ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการด ารงชีวิตตามสภาพแวดล๎อมตาม
ธรรมชาต ิ

ต.โคกขมิ้น 

เกษตรผสมผสาน ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการด ารงชีวิตตามสภาพแวดล๎อมตาม
ธรรมชาต ิ

ต.โคกขมิ้น 

วัดถ้ าคูหาวาร ี ภูมิปัญญาเกี่ยวกับความเช่ือและศาสนา ต.โคกขมิ้น 

วัดถ้ าผาพุง ภูมิปัญญาเกี่ยวกับความเช่ือและศาสนา/ประเพณีและ
พิธีกรรม/ศิลปวัฒนธรรม 

ต.เขาหลวง 

หนํวยพิทักษ๑ปุาห๎วยแบํง 
(เขตรักษาพันธุ๑สตัว๑ปุาวังสะพุง) 

ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการด ารงชีวิตตามสภาพแวดล๎อมตาม
ธรรมชาต ิ

ต.เขาหลวง 

รวมจ านวน  23  แห่ง   
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นายแปลง  วงษาเสนา ภูมิปัญญาเก่ียวกับการประดิษฐ๑กรรม บ๎านกลาง ต.หนองหญ๎าปล๎อง 

นายใบ  โข๎บุร ี ภูมิปัญญาเก่ียวกับการประดิษฐ๑กรรม บ๎านเหมืองแบํง ต.หนองหญ๎าปล๎อง 

นายแอ๏ด  พลาผล ภูมิปัญญาเก่ียวกับการประดิษฐ๑กรรม บ๎านวังไห ต.หนองหญ๎าปล๎อง 

นายทิตย๑  บงแก๎ว ภูมิปัญญาเก่ียวกับการประดิษฐ๑กรรม บ๎านวังกกเดื่อ ต.หนองหญ๎าปลอ๎ง 

นายล้ า  มฑเทียร ภูมิปัญญาเก่ียวกับความเชื่อและศาสนา บ๎านศรีอุบลพัฒนา ต.หนองหญา๎ปล๎อง 

นางศิริ  แสงใจ ภูมิปัญญาเก่ียวกับการประดิษฐ๑กรรม บ๎านบึงสวรรค๑ ต.หนองหญ๎าปลอ๎ง 

นางทองดี ทองโสด ภูมิปัญญาเก่ียวกับการประดิษฐ๑กรรม บ๎านหนองนอ ต.หนองหญ๎าปลอ๎ง 

นายประทุม  ทุมลา ภูมิปัญญาเก่ียวกับการประดิษฐ๑กรรม บ๎านโคกฝาย ต.หนองหญ๎าปล๎อง 

นางสังวาลย๑   ดอกไม ๎ ภูมิปัญญาเก่ียวกับการประดิษฐ๑กรรม บ๎านขัวแตะ ต.หนองหญ๎าปล๎อง 

นางทองใบ  อํอนไทยสงค๑ ภูมิปัญญาเก่ียวกับความเชื่อและศาสนา บ๎านหนองตะไก๎ ต.หนองหญ๎าปล๎อง 

นายสมศักดิ์  วิเศษยา ภูมิปัญญาเก่ียวกับการประดิษฐ๑กรรม บ๎านกุดสวรรค๑ ต.หนองหญ๎าปลอ๎ง 

นายระนาจ  แสนแก๎ว ภูมิปัญญาเก่ียวกับการประดิษฐ๑กรรม บ๎านกลางใต๎ ต.หนองหญ๎าปล๎อง 

นายบันเทิง  หินเทา ภูมิปัญญาเก่ียวกับความเชื่อและศาสนา บ๎านทรัพย๑ไพศาล ต.หนองหญ๎าปล๎อง 

นายบุญธรรม  สุทธ ี ภูมิปัญญาเก่ียวกับการประดิษฐ๑กรรม บ๎านโนนส าราญ ต.หนองหญ๎าปล๎อง 

นายทองสา  ก๎อมณ ี ภูมิปัญญาเก่ียวกับการประดิษฐ๑กรรม บ๎านแสงดาว ต.หนองหญ๎าปล๎อง 

นางพิศมัย  กิ่งสุวรรณ ภูมิปัญญาเกี่ยวกับอาหารและผักพื้นบ๎าน บ๎านใหมํศรีอุบล ต.หนองหญ๎าปล๎อง 

นายจวน  กิริช ี ภูมิปัญญาเก่ียวกับการประดิษฐ๑กรรม บ๎านหนองงิ้ว ต.หนองงิ้ว 

นางมาย  ต๎นพนม ภูมิปัญญาเก่ียวกับการประดิษฐ๑กรรม บ๎านตากแดด ต.หนองงิ้ว 

นางหนทูัด  ต๎นพนม ภูมิปัญญาเก่ียวกับการประดิษฐ๑กรรม บ๎านเลา๎ ต.หนองงิ้ว 

นายมนัส  จุตะโน ภูมิปัญญาเก่ียวกับการประดิษฐ๑กรรม บ๎านน้ าจันทร๑ ต.หนองงิ้ว 

นายขื่น  ค าคุณนา ภูมิปัญญาเก่ียวกับการประดิษฐ๑กรรม บ๎านเหลาํแปน ต.หนองงิ้ว 

นายสวําง ค ามะนิตย๑ ภูมิปัญญาเกี่ยวกับอาหารและผักพื้นบ๎าน บ๎านกกบก ต.หนองงิ้ว 

นายใบ  พวงไพรวลัย๑ ภูมิปัญญาเก่ียวกับการประดิษฐ๑กรรม บ๎านหนองหญ๎าปล๎อง ต.หนองงิว้ 

นายอ านาจ  ศรีเมือง ภูมิปัญญาเก่ียวกับการประดิษฐ๑กรรม บ๎านน๎อยนา ต.ศรีสงคราม 

นายสงัข๑  ไชยา ภูมิปัญญาเก่ียวกับการประดิษฐ๑กรรม บ๎านบุํงไสลํ ต.ศรีสงคราม 

นางสาวนพรัตน๑  บัวระภา ภูมิปัญญาเก่ียวกับอาหารและผกัพื้นบ๎าน บ๎านโนนสวาํง ต.ศรีสงคราม 
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นายยศ  สธุรรมมา ภูมิปัญญาเก่ียวกับการประดิษฐ๑กรรม บ๎านฟากเลย ต.ศรีสงคราม 

นางนิติยา มงัคะโล ภูมิปัญญาเกีย่วกับสมุนไพรและต ารายาพื้นบ๎าน บ๎านน๎อยเหนือ  ต.ศรีสงคราม 

นางส าเภา  นายม ภูมิปัญญาเก่ียวกับการประดิษฐ๑กรรม บ๎านบุํงกกตาล ต.ศรีสงคราม 

นายสวัสดิ์  แสงมโน ภูมิปัญญาเก่ียวกับการประดิษฐ๑กรรม บ๎านห๎วยทรายค า ต.ศรีสงคราม 

นางมะลิ  วันนา ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ๑กรรม บ๎านโคกหนองแก ต.ศรสีงคราม 

นายแดง  วงษ๑ภูธร ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการด ารงชีวิตตาม

สภาพแวดล๎อมตามธรรมชาต ิ

บ๎านไทยเจริญ ต.ศรสีงคราม 

นายเนียร จันทมิา ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ๑กรรม บ๎านศรีสงคราม ต.ศรีสงคราม 

นายโอแซน  ภาษ ี ภูมิปัญญาเกี่ยวกับเพลงพื้นบ๎าน บ๎านนาแก ต.ผาบิ้ง 

นายอ านวย  เกษทองมา ภูมิปัญญาเกี่ยวกับความเช่ือและศาสนา/

ประเพณีและพิธีกรรม 

บ๎านนาแกใต๎ ต.ผาบิ้ง 

นายลี  รัตนมงคล ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ๑กรรม บ๎านหนองผ า ต.ผาบิ้ง 

นายแฉล๎ม  แสนใจ ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ๑กรรม บ๎านกกเกลี้ยง ต.ผาบิ้ง 

นายท านอง  บุญปูอง ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ๑กรรม บ๎านผาบิ้ง ต.ผาบิ้ง 

นางเข็มทอง  อาจปาสา ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ๑กรรม บ๎านผาน๎อย ต.ผาน๎อย 

นางขันแก๎ว  น๎อยเวียง ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ๑กรรม บ๎านกุดแก ต.ผาน๎อย 

นายสุภาพ  ศรเีมือง ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ๑กรรม บ๎านโนนวังแทํน ต.ผาน๎อย 

นางหนูดี  สุธรรมมา ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ๑กรรม บ๎านวังแทํน ต.ผาน๎อย 

นางรอง  ภานิล ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ๑กรรม บ๎านหนองขาม ต.ผาน๎อย 

นางวรรลบ  วงษา ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ๑กรรม บ๎านโคกมน ต.ผาน๎อย 

นางค าภู  อํอนไพรสงค๑ ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ๑กรรม บ๎านโคกแฝก ต.ผาน๎อย 

นายค าดี  ยอดครี ี ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ๑กรรม บ๎านโนนกกจาน ต.ผาน๎อย 

นางทองลับ  ศรีสะอาด ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ๑กรรม บ๎านโนนฟากเลย ต.ผาน๎อย 

นายนาน  พลซา ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ๑กรรม บ๎านลุํม ต.ผาน๎อย 

นางบุญธรรม  อินทชัย ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ๑กรรม บ๎านโนนกกหาด ต.ผาน๎อย 

นางพรปวีณ์  พลซา ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ์กรรม บ้านกกเกลือ ต.ปากปวน 
นางสมควร  สุวรรณสนธิ ์ ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ๑กรรม บ๎านศรีสงคราม ต.ผาน๎อย 

นางสมดวน วรรณชัย ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ๑กรรม บ๎านศรีสุวรรณ ต.ผาน๎อย 

นายเถิง  พรมโคตรค๎า ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ๑กรรม บ๎านกกเต็น ต.ผาน๎อย 
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นางนาง  แก๎วหานาม ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ๑กรรม บ๎านโนนงาม ต.ผาน๎อย 

นางสาววัชชิรา  สุภาส ุ ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ๑กรรม บ๎านวังใหมํ ต.ผาน๎อย 

นายประกอบ  จารุพันธ ์ ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ์กรรม บ้านเมตตา ต.ผาน้อย 
นายจ าปา  สุวรรณ ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ์กรรม บ้านปากปวน ต.ปากปวน 
นางอรพันธ์  จุลลา ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ์กรรม บ้านบุ่งตาข่าย ต.ปากปวน 
นางกองเงิน  ทัพยร์ทัต ภูมิปัญญาเกี่ยวกับสมุนไพรและต ารายาพื้นบ้าน บ้านโนนสว่าง ต.ปากปวน 
นางหนูนา  ชัยสมบัต ิ ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ์กรรม บ้านป่าเป้า ต.ปากปวน 
นางแห่ว  ศรีสอาด ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ์กรรม บ้านท่าทิศเฮือง ต.ปากปวน 
นางเซีย  พรึกษา ภูมิปัญญาเกี่ยวกับสมุนไพรและต ารายาพื้นบ้าน บ้านปากปวน ต.ปากปวน 
นายบัวผัน  ค าไล ้ ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ์กรรม บ้านกุดโง้ง ต.ปากปวน 
นายฤทธิ์  ชาภักดี ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ์กรรม บ้านปากปวน ต.ปากปวน 
นางสมพรสุข  ก่อสิน ภูมิปัญญาเกี่ยวกับสมุนไพรและต ารายาพื้นบ้าน บ้านปากปวน ต.ปากปวน 
นางล าพวน  สะสม ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ์กรรม บ้านป่าเป้า ต.ปากปวน 
นายปรีชา  แก้วไชยะ ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ์กรรม บ้านฝากเลย ต.ทรายขาว 
นายวัน  ขาวะดา ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ์กรรม บ้านโพนทอง ต.ทรายขาว 
นายสวย  เทวสตัย ์ ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ์กรรม บ้านเหว่อ ต.ทรายขาว 
นายขัน  เทวดา ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ์กรรม บ้านดอนส าราญ ต.ทรายขาว 
นายอุดม    มูลกองศร ี ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ์กรรม บ้านกกซ้อ ต.ทรายขาว 
นายสมเทียน  จุตโน ภูมิปัญญาเกี่ยวกับความเช่ือและศาสนา บ้านโนน ต.ทรายขาว 
นางพรหมพร  หมอแสน ภูมิปัญญาเกี่ยวกับสมุนไพรและต ารายาพื้นบ้าน บ้านทรายขาวนอก ต.ทรายขาว 
นายรินทร์  สรุินทร ์ ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ์กรรม บ้านโพนงาม ต.ทรายขาว 
นายบุญหลาย  สมยัค า ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ์กรรม บ้านโพนทองพัฒนา ต.ทรายขาว 
นางบัวผัด  จันดัด ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ์กรรม บ้านกุดต่อเรือ ต.ทรายขาว 
นายสมพร  สายใจ ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ์กรรม บ้านนาวัว ต.ทรายขาว 
นายจัด  นานวน ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ์กรรม บ้านนาวัวพัฒนา ต.ทรายขาว 
นางสายสวาท  สอนลา ภูมิปัญญาเกี่ยวกับสมุนไพรและต ารายาพื้นบ้าน บ้านทรายขาวเหนือ ต.ทรายขาว 
นายเจิม  บิดาศร ี ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ์กรรม บ้านโพนงามพัฒนา ต.ทรายขาว 
นายกองสี  เทวดา ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ์กรรม บ้านบุ่งค้อ ต.ทรายขาว 
นายทองหนัก  กันแสน ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ์กรรม บ้านกกซ้อพัฒนา ต.ทรายขาว 
นางวารดี  ปะตังถาโต ภูมิปัญญาเกี่ยวกับสมุนไพรและต ารายาพื้นบ้าน บ้านทรายขาวใน ต.ทรายขาว 
นายเปี้ย  ศรีบรุินท์ ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ์กรรม บ้านน้ าค้อ ต.ทรายขาว 
นางสุนีย์บุญป้อง ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ์กรรม บ้านน้ าอ้อม ต.วังสะพุง 
นางฮู้ ปลัดน ู ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ์กรรม บ้านบุ่งผักก้าม ต.วังสะพุง 
นายแสวง  ราชมา ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ์กรรม บ้านบุ่งคล้า ต.วังสะพุง 
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ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความสามารถประสบการณ์ ที่อยู่ 
พระครูประทีป ธรรมทัช ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ์กรรม บ้านนาหลัก ต.วังสะพุง 
นางตา ไชยวัฒน์ ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ์กรรม บ้านนาอีเลิศ ต.วังสะพุง 
นายเลย พลซา ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ์กรรม บ้านเลิง ต.วังสะพุง 
นายแสน พรมศร ี ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ์กรรม บ้านวังสะพุง ต.วังสะพุง 
นางบุญ แก้วไชยะ ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ์กรรม บ้านนิกรสุข ต.โคกขมิ้น 
นายณรงค์ศักดิ์ จ าศักดิ ์ ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ์กรรม บ้านศรีบุญเรือง ต.วังสะพุง 
นายจอน  บงแก้ว ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ์กรรม บ้านโคกขมิ้น ต.โคกขมิ้น 
นายประเชียร คามะดา ภูมิปัญญาเกี่ยวกับความเช่ือและศาสนา บ้านโคกน้อย ต.โคกขมิ้น 
นางหนู สนิทสิงห ์ ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ์กรรม บ้านหินเกิ้ง ต.โคกขมิ้น 
นายบัวปั่น ศรีเมืองคณู ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ์กรรม บ้านหินเกิ้งใหม่ ต.โคกขมิ้น 
นายสุนทร ละไมยโสลา ภูมิปัญญาเกี่ยวกับความเช่ือและศาสนา บ้านโคกสว่าง ต.โคกขมิ้น 
นางชะออม กรมพระยืน ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ์กรรม บ้านลาด ต.โคกขมิ้น 
นายบัวลา บุญรอด ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ์กรรม บ้านป่าบง ต.โคกขมิ้น 
นายสมนึก นามวงค ์ ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ์กรรม บ้านศรีประทุม ต.โคกขมิ้น 
นางถัน ศรีภูม ิ ภูมิปัญญาเกี่ยวกับความเช่ือและศาสนา บ้านน้อยคีรี ต.โคกขมิ้น 
นายดม นามสะทอน ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ์กรรม บ้านลาดเหนือ ต.โคกขมิ้น 
นายเชวง ไชยะลา ภูมิปัญญาเกี่ยวกับความเช่ือและศาสนา บ้านหินเกิ้งพัฒนา ต.โคกขมิ้น 
นางเดือนแรม ไชยชนะ ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ์กรรม บ้านป่าบงใหม่ ต.โคกขมิ้น 
นายเหวิด บงแก้ว ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ์กรรม บ้านโคกขมิ้นใหม่ ต.โคกขมิ้น 
นายจันที  ชาตัน ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ์กรรม บ้านป่าไม้งาม ต.โคกขมิ้น 
นายยุชัย ค าภาพล ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการด ารงชีวิตธรรมชาต ิ บ้านนิกรสุข ต.โคกขมิ้น 
นายสุทิน  คุณนา ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ์กรรม บ้านนาหนองบง ต.เขาหลวง 
นางสาววิไล  สง่าล ี ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ์กรรม บ้านแก่งหิน ต.เขาหลวง 
นางทอง  บาดาจันทร์ ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ์กรรม บ้านนาซ าแซง ต.เขาหลวง 
นายลี  สองศรีจ าปา ภูมิปัญญาเกี่ยวกับความเช่ือและศาสนา บ้านขอนแก่น ต.เขาหลวง 
นายฉลอง  ศรีทุมสุข ภูมิปัญญาเกี่ยวกับสมุนไพรและต ารายาพื้นบ้าน บ้านนาหลวง ต.เขาหลวง 
นายบุญมี  คณุนา ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ์กรรม บ้านภูทับฟ้าพัฒนา ต.เขาหลวง 
นายแหลม  ดสีง่า ภูมิปัญญาเกี่ยวกับความเช่ือและศาสนา บ้านนาซ าแซง ต.เขาหลวง 
นายพุท  ตองหว้าน ภูมิปัญญาเกี่ยวกับความเช่ือและศาสนา บ้านนาซ าแซง ต.เขาหลวง 
นางละนอง  กองแสน ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ์กรรม บ้านนาหนองบง ต.เขาหลวง 
นายเจรญิ  สิงห์สุวรรณ ภูมิปัญญาเกี่ยวกับศลิปะพื้นบ้าน บ้านกกสะทอน ต.เขาหลวง 

นางโขน  ไชยค า ภูมิปัญญาเก่ียวกับการด ารงชีวิตตามธรรมชาต ิ บ้านนาซ าแซง ต.เขาหลวง 
รวมจ านวน  121 คน   
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 ภาคีเครือข่าย ที่ตั้ง/ที่อยู่ 
เทศบาลเมืองวังสะพุง ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย 
เทศบาลต าบลปากปวน ต.ปากปวน อ.วังสะพงุ จ.เลย 
เทศบาลต าบลศรีสงคราม ต.ศรีสงคราม  อ.วังสะพุง จ.เลย 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังสะพุง ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย 
องค์การบริหารส่วนต าบลผาบิ้ง ต.ผาบิ้ง อ.วังสะพุง จ.เลย 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว ต.ทรายขาว อ.วังสะพงุ จ.เลย 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกขมิน้ ต.โคกขม้ิน อ.วังสะพุง จ.เลย 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าปลอ้ง ต.หนองหญ๎าปล๎อง อ.วังสะพงุ จ.เลย 
องค์การบริหารส่วนต าบลผาน้อย ต.ผาน๎อย อ.วังสะพุง จ.เลย 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาหลวง ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองง้ิว ต.หนองงิ้ว อ.วังสะพุง จ.เลย 

 
ห้องสมุดประชาชน และบา้นหนังสือชุมชน 

ที ่ ชื่อที่ต้ัง 
1. ห๎องสมุดประชาชนอ าเภอวังสะพุง หมูํที่ 5 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย 
2. บ๎านเลขที่ 124 หมํูที่ 1 บ๎านนาแก ต.ผาบิ้ง อ.วังสะพุง จ.เลย 
3. บ๎านเลขที ่130 หมํูที่ 2 บ๎านนาแก ต.ผาบิ้ง อ.วังสะพุง จ.เลย 
4. บ๎านเลขที ่8 หมํูที่ 3 บ๎านหนองผ า ต.ผาบิ้ง อ.วังสะพุง จ.เลย 
5. บ๎านเลขที ่183 หมํูที่ 4 บ๎านกกเกลี้ยง ต.ผาบิง้ อ.วังสะพุง จ.เลย 
6. บ๎านเลขที ่56 หมํูที่ 5 บ๎านผาบิง้ ต.ผาบิง้ อ.วังสะพงุ จ.เลย 
7. บ๎านเลขที ่17 หมํูที่ 6 บ๎านแกํงสาคร ต.ผาบิ้ง อ.วังสะพุง จ.เลย 
8. บ๎านเลขที ่144 หมํูที่ 3 บ๎านเหมืองแบํง ต.หนองหญ๎าปล๎อง อ.วังสะพุง จ.เลย 
9. ศาลากลางบ๎านบา๎นกลาง  หมูํที ่1 ต.หนองหญ๎าปล๎อง อ.วังสะพุง จ.เลย 
10. บ๎านเลขที ่5  หมํูที่ 16 บ๎านกลางใต๎ ต.หนองหญ๎าปล๎อง อ.วังสะพุง จ.เลย 
11. ที่ท าการผู๎ใหญํบา๎นบ๎านโนนส าราญ หมูํที่ 18 ต.หนองหญ๎าปลอ๎ง อ.วังสะพุง จ.เลย 
12. ที่ท าการผู๎ใหญํบา๎นบ๎านใหมํศรีอุบล หมูํที่ 20 ต.หนองหญ๎าปลอ๎ง อ.วังสะพุง จ.เลย 
13. ที่ท าการผู๎ใหญํบา๎นบ๎านนาดอกไม๎ หมูํที่ 8  ต.หนองหญ๎าปล๎อง อ.วังสะพุง จ.เลย 
14. ที่ท าการผู๎ใหญํบา๎นบ๎านโคกฝาย หมูํที่ 10 ต.หนองหญ๎าปล๎อง อ.วังสะพุง จ.เลย 
15. ร๎านค๎าชุมชนบา๎นขั้วแตะ หมูํที่ 12  ต.หนองหญ๎าปล๎อง อ.วังสะพุง จ.เลย 
16. ที่ท าการผู๎ใหญํบา๎นบ๎านทรัพย๑ไพศาล หมํูที่ 17 ต.หนองหญ๎าปล๎อง อ.วังสะพุง จ.เลย 
17. ร๎านค๎าชุมชนบา๎นหนองตาไก๎  หมํูที่ 108 ต.หนองหญ๎าปล๎อง อ.วังสะพุง จ.เลย 
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ที ่ ชื่อที่ต้ัง 
18. บ๎านเลขที่ 115 หมูํที่ 2 บ๎านตากแดด ต.หนองงิ้ว อ.วังสะพุง จ.เลย 
19. บ๎านเลขที่ 52 หมูํที่ 4 บา๎นน้ าจนัทร๑ ต.หนองงิ้ว อ.วังสะพุง จ.เลย 
20. บ๎านเลขที่ 106 หมูํที่ 6 บ๎านหนองหญ๎าปล๎อง  ต.หนองงิ้ว อ.วังสะพุง จ.เลย 
21. บ๎านเลขที่ 44 หมูํที่ 5 บา๎นกกบก ต.หนองงิ้ว อ.วังสะพุง จ.เลย 
22. บ๎านเลขที่ 65 หมูํที่ 11 บ๎านศรีสงคราม ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 
23. บ๎านเลขที่ 68 หมูํที่ 3 บา๎นโนนสวําง  ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 
24. ร๎านค๎าชุมชนบา๎นฟากเลย  หมูํที่ 4 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 
25. บ๎านเลขที่ 19 หมูํที่ 7 บา๎นห๎วยทรายค า ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 
26. ร๎านสหกรณ๑ชุมชนบา๎นดงน๎อย  หมํูที่ 8  ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 
27. บ๎านเลขที่ 9 หมูํที่ 1 บา๎นปากปวน ต.ปากปวน อ.วังสะพุง จ.เลย 
28. บ๎านเลขที่ 5 หมูํที่ 8 บา๎นปากปวน ต.ปากปวน อ.วังสะพุง จ.เลย 
29. บ๎านเลขที่ 89 หมูํที่ 11 บ๎านปากปวน ต.ปากปวน อ.วังสะพุง จงเลย 
30. ที่ท าการผู๎ใหญํบา๎นบุํงตาขําย หมูํที่  2  ต.ปากปวน อ.วังสะพงุ จ.เลย 
31. ที่ท าการผู๎ใหญํบา๎นบ๎านโนนสวาํง  หมูํที่  3 .ปากปวน อ.วังสะพุง จ.เลย 
32. ที่ท าการผู๎ใหญํบา๎นบ๎านทาํทิศเฮือง  หมูํที่  7 ต.ปากปวน อ.วังสะพุง จ.เลย 
33. บ๎านเลขที่ 49 หมูํที่ 2 บา๎นกกสอน ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย 
34. บ๎านเลขที่ 25 หมูํที่ 4 บา๎นแกํงหิน ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย 
35. บ๎านเลขที่ 84 หมูํที่ 6 บา๎นนาซ าแซง ต.เขาหลวง อ.วังสะพงุ จ.เลย 
36. บ๎านเลขที่ 96 หมูํที่ 11 บ๎านโนนสวรรค๑ ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย 
37. บ๎านเลขที่ 118 หมูํที่ 5 บ๎านนาซ าแซง  ต.เขาหลวง อ.วังสะพงุ จ.เลย 
38. บ๎านเลขที่ 100 หมูํที่ 9 บ๎านนาหลวง  ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย 
39. บ๎านเลขที่ 6 หมูํที่ 13 บา๎นภูทบัฟูาพฒันา  ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย 
40. ร๎านเสริมสวยชมพูํ หมูํที่ 1 บ๎านบุํงค๎อ ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย 
41. ร๎านขนมจนียายจุ๐ม หมูํที่ 2 บ๎านทรายขาวนอก  ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย 
42. ร๎านค๎าชุมชนบา๎นทรายขาวเหนอื หมูํที่ 17 ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย 
43. ร๎านค๎าชุมชนบา๎นดอนส าราญ  หมํูที่ 15 ต.ทรายขาว อ.วังสะพงุ จ.เลย 
44. ร๎านค๎าชุมชนบา๎นทรายขาวใน หมํูที่ 5 ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย 
45. ร๎านค๎าชุมชนบา๎นเหวํอ หมูํที่ 8 ต.ทรายขาว อ.วังสะพงุ จ.เลย 
46. ร๎านกรุงไกลบริการ หมูํที่ 7 บ๎านนาวัว ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย 
47. หมํูที่ 6 บ๎านทรายขาวกลาง  ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย 
48. หมํูที่ 19 บ๎านกกซ๎อพัฒนา  ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย 
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ที ่ ชื่อที่ต้ัง 
49. หมํูที่ 16 บ๎านนาวัว  ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย 
50. ศาลากลางบ๎านบา๎นนาอีเลิศ  หมูํที่ 7   ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย 
51. ศาลากลางบ๎านบา๎นเลิง หมูํที่ 8  ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย 
52. ร๎านสุดใจไกํยําง  หมํูที่ 5 บา๎นวงัสะพุง ต.วงัสะพงุ อ.วังสะพงุ  จ.เลย 
53. ร๎านตัดผม บ๎านวังน้ าเย็น  ต.วังสะพุง จ.เลย 
54. ร๎านส๎มต ายายคูณ บ๎านศรีบุญเรือง ต.วังสะพุง จ.เลย 
55. บ๎านเลขที่ 21 หมูํที่ 14 บ๎านหนองบัวทอง  ต.วังสะพุง จ.เลย 
56. ที่ท าการก านันต าบลวังสะพุง หมูํที่ 12 บ๎านน าเจริญ ต.วังสะพุง จ.เลย 
57. ที่ท าการก านันต าบลผาน๎อย บา๎นกลาง ต.ผาน๎อย อ.วังสะพุง จ.เลย 
58. ที่ท าการผู๎ใหญํบา๎นโนนวังแทนํ บ๎านโนนวังแทนํ  ต.ผาน๎อย อ.วังสะพุง จ.เลย 
59. บ๎านเลขที่ 199 หมูํที่ 9 บ๎านโนนฟากเลย ต.ผาน๎อย อ.วังสะพุง จ.เลย 
60. ที่ท าการผู๎ใหญํบา๎นโคกแฝก บ๎านโคกแฝก ต.ผาน๎อย อ.วังสะพุง จ.เลย 
61. บ๎านเลขที่ 17 หมูที่ 19  บ๎านวังใหมํ  ต.ผาน๎อย อ.วังสะพุง จ.เลย 
62. ที่ท าการผู๎ใหญํบา๎นปทุมวนั  บา๎นปทุมวนั  ต.ผาน๎อย อ.วังสะพงุ จ.เลย 
63. บ๎านเลขที่ 163 หมูํที่ 1  บ๎านผาน๎อย ต.ผาน๎อย อ.วังสะพงุ จ.เลย 
64. ที่ท าการผู๎ใหญํบ๎านโคกมน บ๎านโคกมน  ต.ผาน๎อย อ.วังสะพุง จ.เลย 

65. ศาลากลางบ๎านบ๎านโคกขมิ้น หมูทํี่ 1 ต.โคกขมิ้น อ.วังสะพุง จ.เลย 

66. ที่ท าการผู๎ใหญํบ๎านกดุลัน  หมูํที่ 2 ต.โคกขมิ้น อ.วังสะพุง จ.เลย 

67. ร๎านค๎าชุมชนบ๎านหินเกิ้ง  หมูํที่  4 ต.โคกขมิ้น อ.วังสะพุง จ.เลย 

68. ที่ท าการผู๎ใหญํบ๎านหินเกิ้ง  หมูํที่ 5 ต.โคกขมิ้น อ.วังสะพุง จ.เลย 

69. ร๎านค๎าชุมชนบ๎านน๎อยคีรี  หมูํที่  15 ต.โคกขมิ้น อ.วังสะพุง จ.เลย 

70. โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพชุมชนต าบลโคกขมิ้น หมูํที่ 13 ต.โคกขมิน้ อ.วังสะพุง จ.เลย 

71. ร๎านเสริมสวย บ๎านโคกขมิ้นใหญํ หมูํที่ 20 ต.โคกขมิ้น อ.วังสะพุง จ.เลย 

72. ร๎านค๎าชุมชนบ๎านศรีปทุม  หมูํที่  14 ต.โคกขมิ้น อ.วังสะพุง จ.เลย 

73. ที่ท าการผู๎ใหญํบ๎านบ๎านโคกน๎อย หมูํที่ 3 ต.โคกขมิ้น อ.วังสะพุง จ.เลย 
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 โครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ          จังหวัดเลย 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

หมายเหตุ  ให้เสถานศึกษาสามารถ
น าเสนอข้อมูลโครงสร้างการ
บริหารงานของสถานศึกษา ที่ตรงกับ
ความเป็นจริง 

หมายเหตุ  ให้สถานศึกษาน าเสนอข้อมูลโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา ที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงของตนเอง 

ผู้อ านวยการ 
  

คณะกรรมการสถานศึกษา 

กลุํมงานอ านวยการ กลุํมสํงเสริมปฏิบัติการ กลุํมภาคีเครือขํายและกจิการพิเศษ 

-งานธุรการ,สารบรรณ 
-งานประชาสัมพันธ๑ 
-งานอาคารสถานท่ี 
-งานบุคลากร 
-งานทะเบียนนักศึกษา 
-งานควบคุมภายใน/ศูนย๑
ราชการใสสะอาด 
-งานแผนงานโครงการ 
-งานการเงิน-บัญช ี
-งานพัสดุ 
-งานสารสนเทศ 
-งานนิเทศ/ติดตามผล 
-งานแนะแนว 

-งานพัฒนา
หลักสูตร 
-งานประกัน
คุณภาพ 
-งานวัดผล
ประเมินผล 
-งานการศึกษา 
ตามอัธยาศัย/
ห๎องสมุด 
ประชาชน 

-การศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
-สํงเสริมการรู๎
หนังสือ 

การศึกษาตํอเนื่อง 
1.การศึกษาเพื่อ
พัฒนาอาชีพ 
2.การศึกษาเพื่อ
พัฒนาทักษะชวีิต 
3.การศึกษาเพื่อ
พัฒนาสังคม 
4.การจัดการ
ศึกษาตามหลกั
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรม วิชาการ 

งาน กศน.ต าบล
(ครู กศน.ต าบล/

ครู ศรช.) 

กิจการเครือข่าย กิจการผู้เรียน 

-กรรมการ
สถานศึกษา 
-กรรมการ กศน.
ต าบล 
-อาสาสมัคร กศน. 

-อาสาสมัคร
นักศึกษา 
-องค๑กรนักศึกษา 
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กศน.อ าเภอวังสะพุง ได๎จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน  10  งาน  7  
โครงการ ที่ต๎องปฏิบัติงานตามนโยบายและจุดเน๎นที่ส าคัญของส านักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (ส านักงาน กศน.) ตามบทบาทภารกิจของหนํวยงานและความต๎องการของประชาชน
กลุํมเปูาหมาย 

จุดเน้นการด าเนินงานของงาน/โครงการ ในปีงบประมาณ 2563 

 งาน 
 1. การจัดการศึกษาส าหรับผู๎ไมํรู๎หนังสือ  

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

 4. การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 
 5. การจัดการศึกษาการเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 6. การศึกษาตามอัธยาศัย 
 7 งานพัฒนาบุคลากร  
 8. งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 9. งานนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
 10. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 โครงการ 
 1.  โครงการศูนย๑ฝึกอาชีพชุมชน  
 2.  โครงการภาษาตํางประเทศเพ่ือการสื่อสารด๎านอาชีพ 

  3.  โครงการพัฒนาทักษะครู กศน. ต๎นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
  4.  โครงการความรํวมมือการผลิตผู๎ดูแลผู๎สูงอายุ ระหวํางกระทรวงศึกษาธิการและ กระทรวง 

สาธารณสุข 
  5.  โครงการการจัดและสํงเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิต 

และสมองของผู๎สูงอายุ 
 6. โครงการบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล/สร๎างเครือขํายดิจิทัลชุมชนระดับต าบล 
(ขยายผลการอบรมหลักสูตรการค๎าออนไลน๑) 
 7. โครงการ Smart ONIE เพ่ือสร๎าง Smart Farmer 
 

ส่วนที่ 4 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

และรายละเอียดงาน/โครงการ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย 

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

(2) 
ที ่

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค๑ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(7) เปูาหมาย (8) งบประมาณ 

ประเภท 
กลุํมเปูาหมาย 

จ านวน 
เปูาหมาย 

อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจํายอื่น 

1 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการจดั
การศึกษาส าหรับผู๎
ไมํรู๎หนังสือ 
 

จัดการศึกษาเพื่อเพิ่ม
อัตราการรู๎หนังสือให๎คน
ไทยสามารถอํานออก
เขียนได๎ มุํงพัฒนาผู๎เรียน
ให๎มีความสามารถในการ
ฟัง พูด อําน และเขียน 
รวมทั้งการคิดค าควณ
เบื้องต๎น  โดยบูรณาการ
กับสภาพความต๎องการ 
และปัญหาของสังคมที่
สอดคล๎องกับวิถีการ
ด าเนินชีวิตของผู๎เรียน 
โดยใช๎หลักสูตรการรู๎
หนังสือไทย พุทธศักราช 
2557  ของส านักงาน 
กศน. และสื่อที่เหมาะสม
กับสภาพและพื้นที่ของ
กลุํมเปูาหมาย   

จัดกระบวนการเรียนรูต๎าม
หลักสตูรการรู๎หนังสือไทย 
พุทธศักราช2557    
 มุํงพัฒนาผู๎เรียนใหม๎ี
ความสามารถในการฟัง 
พูด อําน และเขียน 
รวมทั้งการคิดค าควณ
เบื้องต๎น    โดยบูรณาการ
กับสภาพความต๎องการ 
และปัญหาของสังคม ท่ี
สอดคล๎องกับวิถีการ
ด าเนินชีวิตของผู๎เรียน 
1)ประชาสัมพันธ๑เชิญชวน
ให๎กลุํมเปูาหมายผู๎ไมํรู๎
หนังสือไทย ผูล๎ืมหนังสือ
ไทย หรือผูส๎นใจทั่วไป เข๎า
เรียนรูต๎ามหลักสูตรการรู๎
หนังสือไทย 

1)จัดการจัดการศึกษา
ส าหรับผู๎ไมํรู๎หนังสือ  ให๎
ผู๎เรยีนมีความรู๎ 
ความสามารถ และทักษะ
การฟัง พูด อํานเขียน
ภาษาไทย และการค านวณ
เบื้องต๎นในเรื่องที่เกี่ยวข๎อง
กับชีวิตประจ าวัน  และใช๎
เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร
กับผู๎อื่น ตลอดจนแสวงหา
ความรู๎เพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิต   
2) การติดตามประเมินผล
เป็นการตรวจสอบ
ผลสัมฤทธ์ิ เน๎นการพัฒนา
ความก๎าวหน๎าของผู๎เรียนได๎
เรียนรู๎อยํางเต็มศักยภาพ 
ดังนี ้

1.ประชาชนชาว
ไทยท่ีไมรํู๎
หนังสือไทย 
2.ประชาชนชาว
ไทยท่ีลืมหนังสือ
ไทย 

62 คน -  

 
34,100 
บาท 

- 

กศน.กผ.01/63 
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2.)แนะแนวสร๎างความ
เข๎าใจกับผู๎เรียนเกี่ยวกับ
สาระส าคญั เชํน 
-การจัดกระบวนการ
เรียนรู๎              
–การวัดและการ                
- ประเมินผล  
- การจบหลักสูตร  
3) ด าเนินการรับสมัคร
ผู๎เรยีนตามหลักสูตรฯ 
4)ด าเนินการขออนุญาต
จัดตั้งกลุํมสํงเสริมการรู๎
หนังสือไทย 
5)ด าเนินการก าหนด
สภาพและด าเนินการ
จัดท าแผนการเรยีนรู๎ 
รวมทั้งจัดท าแผนบรูณา
การรํวมกับการจัด
กิจกรรมของโรงเรียน
ผู๎สูงอายุ ในเขตพื้นท่ี
อ าเภอวังสะพุง   
6) บันทึกการจัดการ
เรียนรูต๎ามแผนการเรียนรู๎
แตํละครั้งเพื่อเป็นข๎อมลูใน
การพัฒนา แผนการเรียนรู๎

- ประเมินกํอนเรียน เพื่อให๎
ทราบความรู๎พื้นฐานของ
ผู๎เรยีน วําสามารถ ฟัง พูด 
ได๎ หรือพูด ฟัง อํานเขียน 
ในทักษะภาษาไทยไมํได๎  
โดยการพูดคุยซักถาม ให๎
ทดลองอําน เขียนค างํายๆที่
เกี่ยวข๎องในชีวิตประจ าวัน
หรือท าแบบประเมินกํอน
เรียนงํายๆเพื่อน าข๎อมูลมา
ใช๎วางแผนในการจัดการ
เรียนรู๎ใหเ๎หมาะสมกับผู๎เรียน 
- ประเมินผลระหวํางเรียน 
สามารถพิจารณา
ความสามารถในการเรียนรู๎
ในแตํละสภาพ ซึ่งสามารถ
ประเมินไดโดยวิธีการตํางๆ
เชํน การสังเกต การตอบ
ค าถาม การพูดคยุ การตรวจ
ผลงาน การท าแบบฝึกหัด
ตํางๆโดยให๎มีทักษะในการ
เรียนรูภ๎าษาไทย และการคิด
ค านวณเบื้องต๎น 
-ประเมินหลังเรยีน 
ตรวจสอบจากเอกสาร 
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ในครั้งตํอไป 
7) การวัดและประเมินผล 
เพื่อตรวจสอบ
ความก๎าวหน๎าและ
ผลสัมฤทธ์ิ เน๎นการพัฒนา
ผู๎เรยีนไดเ๎รียนรู๎อยํางเตม็
ศักยภาพ  
8) รายงานข๎อมูลผูเ๎รียนให๎
สถานศึกษาแบละหนํวง
งานต๎นสังกัดทราบ 
- ข๎อมูลผู๎จบหลัก 
- การจัดท าหลักฐาน
ทางการศึกษา 
 

หลักฐาน เชํน สื่อการเรียนรู๎
ของผู๎เรียนของผู๎เรียน ของ
ผู๎เรยีน แบบบันทึกตํางๆ 
เพื่อพิจารณาวําผํานการ
เรียนรูไ๎ปแล๎วไมตํ่ ากวํา 800 
ค า 
 3) การสรุป รายงานผลการ
ด าเนินงาน 
 

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

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

(2) 
ที ่

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค๑ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(7) เปูาหมาย (8) งบประมาณ 

ประเภท 
กลุํมเปูาหมาย 

จ านวน 
เปูาหมาย 

อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจํายอื่น 

2 
 
 
 
 
 
 

 

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

1) เพื่อจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และยกระดับ
การศึกษาให๎กับประชากรวัย
แรงงาน อายุ 15 – 59 ปี ที่
ไมํจบการศึกษาภาคบังคับ
และไมํอยูํในระบบโรงเรียน 
2) เพื่อให๎ผู๎เรียนพัฒนาการ
เรียนรู๎ ให๎รู๎เทําทันสื่อและ
เทคโนโลยีพร๎อมรับการ
เปลี่ยนแปลง 
3) สํงเสริมและพัฒนา กศน.
ต าบล ให๎เป็น กศน.ต าบล 5 
ดี พรีเมี่ยม 
 

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

1. จ านวนผู๎เรียน
เป็นไปตามเปูาหมายที่
ก าหนดไว ๎
2. ร๎อยละของผู๎เรียนท่ี
เข๎ารับการศึกษา 
3. ร๎อยละของผู๎เรียนท่ี
จบหลักสตูร 
4. ความเหมาะสมของ
สถานท่ี/สื่อ/สิ่งอ านวย
ความสะดวก 
5. ร๎อยละของผู๎เรียนท่ี
สามารถน าความรู๎ไปใช๎
ในการศึกษาตํอหรือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
6. ความพึงพอใจท่ีอยูํ
ในระดับ ดี ขึ้นไป 

ประชากรวัย
แรงงานท่ีไมํจบ
การศึกษาภาค
บังคับและไมํอยูํใน
ระบบโรงเรียน 

-ระดับ
ประถมศึกษา 
181 คน 
-ระดับ ม.ต๎น 
530 คน 
-ระดับ ม.ปลาย 
834 คน 
รวม 1,545 คน 

1,740,550 บาท 

 
-- -- 

รวม 1,545 คน 1,740,550 บาท - - 

 

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

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

(2) 
ที ่

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค๑ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(7) เปูาหมาย (8) งบประมาณ 

ประเภท 
กลุํมเปูาหมาย 

จ านวน 
เปูาหมาย 

อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจํายอื่น 

3 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิต 
 

1 เพือ่พัฒนาทักษะชีวิต
พื้นฐานของบุคคลเพื่อให๎
สามารถด ารงชีวิตอยูํในสังคม
ได๎อยํางมีความสุขโดยเน๎น
ทักษะชีวิตพื้นฐานท่ีจ าเป็น 4 
ด๎าน 
2 เพื่อจัดการศึกษาในรูปแบบ
การจัดการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย 
โดยมุํงท่ีจะเสริม สร๎าง
ความสามารถให๎กับบุคลเพื่อมี
ทักษะชีวิตในการแก๎ปัญหา
เฉพาะด๎านให๎เหมาะสมกับ
พื้นที่และแตลํะสถานการณ๑ 
 

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

 

1. จ านวนผู๎เรียน
เป็นไปตามเปูาหมาย
ที่ก าหนดไว ๎
2.ร๎อยละของผูเ๎รียน
ที่เข๎ารับการศึกษา 
3.ร๎อยละของผูเ๎รียน
ทีจ่บหลักสตูร 
4.ความเหมาะสม
ของสถานท่ี/สื่อ/สิ่ง
อ านวยความสะดวก 
5.ร๎อยละของผูเ๎รียน
ที่สามารถน าความรู๎
ไปใช๎หรือพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
6.ความพึงพอใจท่ีอยูํ
ในระดับ ดี ขึ้นไป 

ประชาชนท่ัวไปใน
เขตอ าเภอวังสะพุง 

      450 คน                         -  

 
49,162 - 

รวม       450 คน                         -  49,162 - 

 

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

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

(2) 
ที ่

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค๑ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(7) เปูาหมาย (8) งบประมาณ 

ประเภท 
กลุํมเปูาหมาย 

จ านวน 
เปูาหมาย 

อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจํายอื่น 

4 
 
 
 
 
 
 

 

การจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาสังคมและ
ชุมชน 
.”โครงการ
ประวัติศาสตร๑ชาติ
ไทย และบญุคณุของ
พระมหากษตัริย๑ไทย” 

1) เพื่อสํงเสริมให๎
ประชาชนผู๎เข๎ารับการ
อบรมมีความรู๎ความเข๎าใจ
ที่ถูกต๎องเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร๑ชาติไทย 
2) เพื่อใหป๎ระชาชนผู๎เข๎า
รับการอบรม  มีความ
ภาคภูมิใจในชาติ มคีวาม
รักชาติ เทิดทูนสถาบัน
ชาติ ศาสนาและ

พระมหากษตัริย๑  

1.ประชุมบุคลากร
รับทราบนโยบาย 
2.ประสานบคุลากร
รับผิดชอบ จัดท า
โครงการ / เสนอ/ 
อนุมัต ิ
3. ด าเนินการตาม
โครงการประวัติศาสตร๑
ชาติไทย และบุญคณุ
ของพระมหากษัตรยิ๑ไทย 
4.วัดผลประเมินผลของ
โครงการ 

 

1. ผลผลิต    
- ประชาชนที่เข๎ารับการ
อบรม ร๎อยละ 80  
ความรู๎ความเข๎าใจท่ี
ถูกต๎องเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร๑ชาติไทย
และ มีความภาคภูมิใจ
ในชาติ มีความรักชาติ 
เทิดทูนสถาบันชาติ 
ศาสนาและ

พระมหากษตัริย๑   
2. ผลลัพธ์  
1. จ านวนผู๎เรียนเป็นไป
ตามเปูาหมายที่ก าหนด
ไว ๎
2. ร๎อยละของผู๎เรียนท่ี
เข๎ารับการอบรม 
3. ร๎อยละของผู๎เรียนท่ี

ประชาชนท่ัวไปใน
อ าเภอวังสะพุง 

300 คน  - 

 
114,000 บาท - 

กศน.กผ.01/63 
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จบหลักสตูร 
4. ความเหมาะสมของ
สถานท่ี/สื่อ/สิ่งอ านวย
ความสะดวก 
5. ร๎อยละของผู๎เรียนท่ี
สามารถน าความรู๎ไปใช๎
หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
.6. ความพึงพอใจท่ีอยูํ
ในระดับ ดี ขึ้นไป 

รวม 300 คน  - -114,000 บาท - 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย 

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

(2) 
ที ่

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค๑ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(7) เปูาหมาย (8) งบประมาณ 

ประเภท 
กลุํมเปูาหมาย 

จ านวน 
เปูาหมาย 

อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจํายอื่น 

5 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการการจัด
การศึกษาการเรียนรู๎
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. เพื่อใหป๎ระชาชน ได๎รับ
ความรู๎เกี่ยวกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. เพื่อใหป๎ระชาชน ได๎เข๎าใจ
แนวทางการศึกษาความรู๎ จาก
แหลํงเรียนรู๎ ปราชญ๑ชาวบ๎าน 
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น  
3. เพื่อสํงเสรมิให๎ประชาชน 
ได๎น าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไปใช๎ใน
ชีวิตประจ าวันตํอตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน สังคม ตํอไป 

1. ให๎ความรู๎เรื่อง

พระราชด าริวําด๎วย

เศรษฐกิจพอเพียง 

2. ให๎ความรู๎ปรัชญา

ของเศรษฐกิจ

พอเพียง  3 หํวง 2 

เงื่อนไขการน๎อมน า

หลักเศรษฐกิจ

พอเพียงมาเป็น

แนวทางในการ

ด ารงชีวิต 

3. ศึกษาแหลํง
เรียนรูเ๎กษตรกร
ต๎นแบบตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

ร๎อยละ 80 ของผู๎เข๎า

อบรม มีความรู๎  

ความเข๎าใจ การ

ด าเนินชีวิตตามแนว

ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

มาประยุกต๑ใช๎กับ

ชีวิตประจ าวัน

สามารถ ลดรายจําย 

เพิ่มรายได๎ ให๎กับ

ครัวเรือนได๎  

 

ประชาชนท่ัวไปใน
อ าเภอวังสะพุง 

 180 คน  - 

 
68,400 บาท - 

รวม 1,545 คน  - 68,400 บาท - 

 

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

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

(2) 
ที ่

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค๑ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(7) เปูาหมาย (8) งบประมาณ 

ประเภท 
กลุํมเปูาหมาย 

จ านวน 
เปูาหมาย 

อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจํายอื่น 

6 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการ
การศึกษาตาม
อัธยาศัย 

1) สํงเสริมให๎มีการพัฒนาแหลํงการ
เรียนรู๎ในระดับต าบล เพื่อการ
ถํายทอดองค๑ความรู๎ และจัด
กิจกรรมเพื่อเผยแพรํองค๑ความรู๎ใน
ชุมชนได๎อยํางทั่วถึง 
2) ก าหนดให๎การอํานเป็นวาระ
จังหวัด 
3) จัดกิจกรรมสํงเสริมการเรียนรู๎
เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอํานเพิ่ม 
ขยายกิจกรรมสํงเสริมการอํานเชิงรุก
ในชุมชน และพัฒนาความสามารถ
ในการอํานและศักยภาพการเรียนรู๎
ของประชาชนทุกกลุํมเปูาหมาย 
4) สํงเสริมให๎มีการสร๎างบรรยากาศ 
และสิ่งแวดล๎อมที่เอื้อตํอการอํานให๎
เกิดขึ้นในสังคมไทยโดยสนับสนุน
การพัฒนาแหลํงการเรียนรู๎ให๎เกิดขึ้น
อยํางกว๎างขวางและทั่วถึง เชํน 

1) พัฒนาแหลํง
เรียนรู๎ กศน.ต าบล 
และรํวมกับภาคี
เครือขํายเพื่อ
เสรมิสร๎างวัฒนธรรม
สํงเสริมการอําน 
2) กิจกรรมสํงเสรมิ
การอําน 
- จัดกิจกรรม
สํงเสริมการอํานใน
ห๎องสมุดและพัฒนา
ห๎องสมุดประชาชน 
- จัดมุมเด็กปฐมวัย
ในห๎องสมุด 
- จัดกิจกรรม
ครอบครัวรักการ
อําน 
- ห๎องสมุดชาวตลาด 

1. จ านวน
ผู๎รับบริการเป็นไป
ตามเปูาหมายที่
ก าหนดไว ๎
2. ความเหมาะสม
ของสถานท่ี/สื่อ/สิ่ง
อ านวยความสะดวก 
3.ร๎อยละของ
ผู๎รับบริการที่
สามารถน าความรู๎ไป
ใช๎หรือพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
4.ความพึงพอใจท่ีอยูํ
ในระดับ ดีขึ้นไป 
 

-กศน.อ าเภอ   
-กศน.ต าบล     
-ห๎องสมุด
ประชาชน  
-บ๎านหนังสือ
ชุมชน 
-ประชาชน         

7,100 คน  - 

 
97,425บาท - 

กศน.กผ.01/63 
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พัฒนาห๎องสมุดประชาชนทุกแหํงให๎
เป็นแหลํงเรียนรู๎ตลอดชีวิตของ
ชุมชน การใช๎ระบบเช่ือมโยงแหลํง
เรียนรู๎และการพัฒนาระบบหนังสือ
ผําน QR Code สํงเสริมและ
สนับสนุนอาสาสมัครสํงเสริมการ
อําน การสร๎างเครือขํายสํงเสริมการ
อําน จัดหนํวยบริการเคลื่อนที่พร๎อม
อุปกรณ๑เพื่อสํงเสริมการอํานและ
การเรียนรู๎ที่หลากหลายออก
ให๎บริการประชาชนในพื้นที่ตํางๆ 
อยํางทั่วถึง สม่ าเสมอ รวมทั้ง
เสริมสร๎างความพร๎อมในด๎านสื่อ
อุปกรณ๑ เพื่อสนับสนุนการอําน และ
การจัดกิจกรรมเพื่อสํงเสริมการอําน
อยํางหลากหลาย 
5) สํงเสริมสนับสนุนให๎ภาคี
เครือขํายรํวมจัดสนับสนุนการอําน 
เชํน ในโรงงาน สถานประกอบการ 
โรงพยาบาล ฯลฯ 

รถโมบายเคลื่อนที ่
- ใช๎ระบบเช่ือมโยง
แหลํงเรียนรู๎และ
จัดท าสื่อ
อิเล็กทรอนิกส๑  
- บ๎านหนังสือชุมชน 
- อาสาสมัคร
สํงเสริมการอําน 
 

รวม 7,100 คน - 97,425บาท - 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย 

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

(2) 
ที ่

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค๑ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(7) เปูาหมาย (8) งบประมาณ 

ประเภท 
กลุํมเปูาหมาย 

จ านวน 
เปูาหมาย 

อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจํายอื่น 

7 
 
 
 
 
 
 

 

งานพัฒนาบุคลากร 1) พัฒนาบุคลากรทุกระดับทุก
ประเภทให๎มีสมรรถนะสูงขึ้น
อยํางตํอเนื่อง ทั้งกํอนและ
ระหวํางการด ารงต าแหนํง
เพื่อให๎มีเจตคติที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงาน
และบริหารจัดการการ
ด าเนินงานของหนํวยงานและ
สถานศึกษาได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพรวมทั้งสํงเสริมให๎
บุคลากรในสังกัดพัฒนาตนเอง
เพื่อเลื่อนต าแหนํงหรือเลื่อน
วิทยฐานะโดยเน๎นการประเมิน
วิทยฐานะเชิงประจักษ๑ 
2) พัฒนาหัวหน๎า กศน.ต าบลให๎
มีสมรรถนะสูงขึ้นในการบริหาร
จัดการ กศน.ต าบล และการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจ

1) พัฒนาบุคลากร
ด๎านการจดัการเรียน
การสอน 
2) พัฒนาบุคลากร
ด๎าน การเงิน บัญชี 
และพัสด ุ
3)พัฒนาบุคลากร
ด๎านการนิเทศ 
4) พัฒนาบุคลากร
ด๎านการจดัท า
แผนงาน/โครงการ 
 

1.จ านวนบุคลากร
ของหนํวยงานและ
สถานศึกษาได๎รับ
การพัฒนาเพื่อเพิ่ม
สมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานการศึกษา
นอกระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัย 
2.ความเหมาะสม
ของหลักสูตรการ
พัฒนา 
3. ร๎อยละของ
บุคลากรทีส่ามารถ
น าความรูไ๎ปใช๎หรือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
4.ความพึงพอใจท่ีอยูํ
ในระดับ ดี ขึ้นไป 

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

28 คน  - 

 
- - 

กศน.กผ.01/63 
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อยํางมีประสิทธิภาพ โดยเน๎น
การเป็นนักจัดการความรู๎และผู๎
อ านวยความสะดวกในการ
เรียนรู๎เพื่อให๎ผู๎เรียนเกิดการ
เรียนรู๎ที่มีประสิทธิภาพอยําง
แท๎จริง 
3) พัฒนาครูกศน. และผู๎ที่
เกี่ยวข๎องให๎สามารถจัดรูปแบบ
การเรียนรู๎ได๎อยํางมีคุณภาพโดย
สํงเสริมให๎มีความรู๎
ความสามารถในการจัดท า
แผนการสอน การจัด
กระบวนการเรียนรู๎ การวัดและ
ประเมินผล และการวิจัย
เบื้องต๎น 
4) สํงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการ กศน.
ต าบล เพื่อการมีสํวนรํวมใน
การบริหารการด าเนินงานตาม
บทบาทภารกิจของ กศน.ต าบล 
อยํางมีประสิทธิภาพ 
5) พัฒนาศักยภาพบุคลากร ที่
รับผิดชอบการบริการการศึกษา
และการเรียนรู๎ ให๎มีความรู๎ 
ความสามารถและมีความเป็น
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มืออาชีพในการจัดบริการ
สํงเสริมการเรียนรู๎ตลอดชีวิต
ของประชาชน 
6) เสริมสร๎างสัมพันธภาพ
ระหวํางบุคลากร รวมทั้งภาคี
เครือขํายทั้งในและตํางประเทศ
ในทุกระดับเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างาน
รํวมกัน โดยจัดให๎มีกิจกรรมการ
พัฒนาสมรรถนะ และเสริมสร๎าง
ความสัมพันธ๑ระหวํางบุคลากร 
และภาคีเครือขํายในรูปแบบที่
หลากหลายอยํางตํอเนื่อง 

รวม 28 คน - - - 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย 

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

(2) 
ที ่

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค๑ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(7) เปูาหมาย (8) งบประมาณ 

ประเภท 
กลุํมเปูาหมาย 

จ านวน 
เปูาหมาย 

อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจํายอื่น 

8 
 
 
 
 
 
 

 

งานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาให๎ได๎มาตรฐาน เพื่อพร๎อม
รับการประเมินคุณภาพภายนอก โดย
พัฒนาบุคลากรให๎มีความรู๎ ความ
เข๎าใจ ตระหนักถึงความส าคัญของ
ระบบการประกันคุณภาพ และ
สามารถด าเนินการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาได๎อยําง
ตํอเนื่องโดยใช๎การประเมินภายในด๎วย
ตนเอง และจัดให๎มีระบบสถานศึกษา
พี่เลี้ยงเข๎าไปสนับสนุนอยํางใกล๎ชิด 
ส าหรับสถานศึกษาที่ยังไมํได๎เข๎ารับ
การประเมินคุณภาพภายนอก ให๎
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให๎ได๎
คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด 

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

1.ร๎อยละของสถานศึกษา
ในสังกัดที่มีระบบประกัน
คุณภาพภายในและมีการ
จัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง 
2.ความพึงพอใจท่ีอยูํ
ในระดับ ดี ขึ้นไป 
 

กศน.อ าเภอ 
กศน.ต าบล 

11 แหํง - 

 
- - 

รวม 11 แหํง - - - 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย 

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

(2) 
ที ่

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค๑ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(7) เปูาหมาย (8) งบประมาณ 

ประเภท 
กลุํมเปูาหมาย 

จ านวน 
เปูาหมาย 

อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจํายอื่น 

9 
 
 
 
 
 
 

 

งานนิเทศ ก ากับ 
ตดิตาม 

1) สร๎างกลไกการก ากับ นิเทศ 
ติดตาม ประเมิน และรายงาน
ผลการด าเนินงานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยให๎เช่ือมโยงกับ
หนํวยงาน สถานศึกษา และ
ภาคีเครือขํายทั้งระบบ  
2) ให๎หนํวยงานและสถานศึกษา
ที่เกี่ยวข๎องทุกระดับ พัฒนา
ระบบกลไกการก ากับ ติดตาม
และรายงานผลการน านโยบายสูํ
การปฏิบัติ ให๎สามารถ
ตอบสนองการด าเนินงานตาม
นโยบายในแตํละเรื่องได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
3)สํงเสริมการใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และ
สื่ออื่นๆ ที่เหมาะสม เพื่อการ

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

1.ร๎อยละของ
หนํวยงานและ
สถานศึกษา กศน. ที่
สามารถด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม
ตามบทบาทภารกิจที่
รับผิดชอบได๎ส าเร็จ
ตามเปูาหมายที่
ก าหนดไว๎อยําง
โปรํงใส ตรวจสอบได๎ 
โดยใช๎ทรัพยากรอยําง
คุ๎มคํา/ตามแผนที่
ก าหนดไว๎ 
2.ความพึงพอใจท่ีอยูํ
ในระดับ ดี ขึ้นไป 
 

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

3 แหํง - 

 
- - 
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ก ากับ นิเทศ ติดตาม 
ประเมินผล และรายงานผล
อยํางมีประสิทธิภาพ 
4)พัฒนากลไกการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของหนํวยงาน 
สถานศึกษา เพื่อการรายงานผล
ตามตัวช้ีวัดในค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการประจ าปีของ
ส านักงาน กศน.ให๎ด าเนินไป
อยํางมีประสิทธิภาพ เป็นไป
ตามเกณฑ๑ วิธีการ และ
ระยะเวลาที่ก าหนด 
5) ให๎มีการเช่ือมโยงระบบการ
นิเทศในทุกระดับ ทั้งหนํวยงาน
ภายในและภายนอกองค๑กร 
ตั้งแตํ จังหวัด อ าเภอ และ
ต าบล เพื่อความเป็นเอกภาพใน
การใช๎ข๎อมูล และการพัฒนา
งานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
 

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

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

(2) 
ที ่

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค๑ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(7) เปูาหมาย (8) งบประมาณ 

ประเภท 
กลุํมเปูาหมาย 

จ านวน 
เปูาหมาย 

อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจํายอื่น 

10 
 
 
 
 
 
 

 

การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 

1) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการงบประมาณ โดยพัฒนา
ระบบการก ากับ ควบคุม และ
เรํงรัดการเบิกจํายงบประมาณให๎
เป็นตามเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ 
2) พัฒนาระบบฐานข๎อมูลให๎มี
ความครบถ๎วน ถูกต๎อง ทันสมัย 
และเช่ือมโยงกันทั่วประเทศอยําง
เป็นระบบเพื่อให๎หนํวยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดสามารถ
น าไปใช๎เป็นเครื่องมือส าคัญในการ
บริหาร การวางแผน การ
ปฏิบัติงาน การตดิตามประเมนิผล 
และการน าผลมาพัฒนาการ
ด าเนนิงานอยาํงตํอเนื่อง ตามวงจร
คุณภาพเดมมิ่ง (PDCA) รวมทั้ง
จัดบริการการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอยํางมี

1)พัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ
งบประมาณ 
2) พัฒนาระบบ
ฐานข๎อมูลเพื่อการ
บริหารจดัการ 
3) ประสานขอใช๎
สถานท่ีโรงเรียนยุบ
รวมขอใช๎พื้นที่เพ่ือ
ตั้งศูนย๑การเรียนรู๎
ส าหรับทุกชํวงวัย 
กศน. 
 

1.จ านวนระบบ

ฐานข๎อมูลด๎าน

การศึกษาของ

ประชาชนจังหวัดเลย

ที่ได๎รับการพัฒนาให๎

ทันสมัยและเป็น

ปัจจุบัน 

2.ฐานข๎อมูลด๎านการ
บริหารของส านักงาน 
กศน.จังหวัดเลยท่ี
ได๎รับการพัฒนาให๎
ทันสมัยและเป็น
ปัจจุบัน 
3.ความพึงพอใจท่ีอยูํ
ในระดับ ดี ขึ้นไป 
 

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

 

4 แหํง - 

 
- - 
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ประสิทธิภาพ 
3) พัฒนาระบบฐานข๎อมูลรวมของ
นักศึกษา กศน.ให๎มีความครบถ๎วน 
ถูกต๎อง ทันสมัย และเช่ือมโยงกัน
ทั่วประเทศ สามารถสืบค๎นและ
สอบทานได๎ทันความต๎องการเพื่อ
ประโยชน๑ในการจัดการศึกษา
ให๎กับผู๎เรียนและการบริหาร
จัดการอยํางมีประสิทธิภาพ 
 

รวม 4 แหํง - - - 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย 

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

(2) 
ที ่

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค๑ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(7) เปูาหมาย (8) งบประมาณ 

ประเภท 
กลุํมเปูาหมาย 

จ านวน 
เปูาหมาย 

อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจํายอื่น 

11 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการศูนย๑ฝึก
อาชีพชุมชน 

 

1. เพื่อจัดการศึกษาอาชีพเพื่อ
การมีงานท า ให๎กับประชาชนวัย
แรงงาน ในพื้นที่ 10 ต าบล ของ
อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
2. เพื่อให๎ประชาชน ผู๎ที่ผํานการ
อบรม มีความรู๎ ความ สามารถ 
และทักษะในการประกอบอาชีพ
ตามวัตถุประสงค๑ของหลักสูตร 
3. เพื่อให๎ของประชาชนผู๎ผําน
การอบรม น าความรูไ๎ปใช๎ในการ
ลดรายจํายหรือเพิ่มรายได๎ หรือ
ประกอบอาชีพหรือพัฒนา ตํอ
ยอดอาชีพ หรือการเพิ่มมูลคํา
ของสินค๎าหรือบริการ 
4. เพื่อให๎มีตัวอยํางท่ีดี หรือ
ต๎นแบบในการน าความรู๎ไปใช๎ 

จัดอบรมให๎
ประชาชน ทั้ง 10 
ต าบล ในเขตพื้นท่ี
อ าเภอวังสะพุง 
1. ศูนย๑ฝึกอาชีพ
ชุมชน  1 อ าเภอ 1 
อาชีพ  
2. ศนูย๑ฝึกอาชีพ
ชุมชน กลุํมสนใจ ไมํ
เกิน 30 ช่ัวโมง ดังนี ้
3. ศูนย๑ฝึกอาชีพ
ชุมชน ช้ันเรียน
วิชาชีพ 31 ช่ัวโมง 
ขึ้นไป  
- 
  

1.ตัวช้ีวัดผลผลติ(Output)     
 1.1 จัดอบรมให๎ระชาชน ครบ
ทั้ง 10 ต าบล ในเขตอ าเภอ
วังสะพุง  
 1.2 ประชาชนเข๎ารับการ
ฝึกอบรม  ศูนย๑ฝึกอาชีพชุมชน 
1 อ าเภอ 1อาชีพ ไมํน๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80 ของเปูาหมาย               
1.3 ประชาชนเข๎ารับการ
อบรม ศูนย๑ฝึกอาชีพชุมชน 
กลุํมสนใจ ไมํเกิน30 ช.ม. ไมํ
น๎อยกวําร๎อยละ 80 ของ
เปูาหมาย 
 1.4 ประชาชนเข๎ารับการ
อบรม ศูนย๑ฝึกอาชีพชุมชน 
ช้ันเรียนวิชาชีพ 31 ช.ม. ขึ้น
ไป ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 ของ
เปูาหมาย 

ประชาชนชน   
วัยแรงงาน 
ในพื้นที่ 10 ต าบล 
ของอ าเภอ 
วังสะพุง 
จังหวัดเลย 

 
 
 
 

65 คน 
 
 

380 คน 
 
 

300 คน 
 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
53,143.- 

 
 

212,800.- 
 
 

216,000.- 
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2. ตัวชี้วัดผลลัพธ์
(Outcome)      2   2 
  2.1 จ านวนประชาชนผู๎เข๎า
อบรมเป็นไปตามเปูาหมายที่
ก าหนดไว ๎
 2.2 ประชาชนผูผ๎ํานการ
อบรม มีความรู๎ ความสามารถ 
ตามวัตถุประสงค๑ของหลักสูตร  
 2.3 ประชาชนผูผ๎ํานการ
อบรม น าความรู๎ไปใช๎ในการ
ลดรายจําย หรือเพิ่มรายได๎ 
หรือประกอบอาชีพ หรือ
พัฒนาตํอยอดอาชีพ หรือการ
เพิ่มมูลคําของสินค๎า หรือ
บริการ 
 2.4 มีตัวอยํางท่ีดี หรือ
ต๎นแบบในการน าความรู๎ไปใช๎ 
 2.5 ความพึงพอใจท่ีอยูํใน
ระดับดีขึ้นไป 

รวม  745 คน - - 481,943 บาท 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(1)  หนวํยงาน.......................................       สถานศึกษา  กศน.อ าเภอวังสะพุง          ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

(2) 
ที ่

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค๑ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(7) เปูาหมาย (8) งบประมาณ 

ประเภท 
กลุํมเปูาหมาย 

จ านวน 
เปูาหมาย 

อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจํายอื่น 

12 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการ
ภาษาตํางประเทศเพื่อ
การสื่อสานด๎านอาชีพ 

    4.1 เพื่อฝึกอบรมภาษ า
ตํางประเทศเพื่อการสื่อสาร
ด๎านอาชีพ ให๎กับประชาชน
ในพื้นที่  
    4.2 เพื่อให๎ประชาชน
กลุํมเปูาหมายที่ผํานการ
อบรมตามโครงการภาษา 
ตาํงประเทศเพื่อการสื่อสาร
ด๎านอาชีพ สามารถน า
ความรู๎ที่ได๎รับไป
ประยุกต๑ใช๎ในการประกอบ
อาชีพ และด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได๎ 
 

จัดโครงการกิจ กรรม
ด าเนิน การจดั
ฝึกอบรมภาษา 
ตํางประเทศเพื่อการ
สื่อสารด๎านอาชีพการ
ให๎กับประชาชนใน
พื้นที่รํวมกับภาคีเครือ 
ขํายท้ังหนํวยงาน
ภาครัฐและเอกชน 

1.จ านวนประชาชน
ได๎รับการอบรมตาม 
หลักสตูรภาษาตําง 
ประเทศเพื่อการสื่อสาร
ด๎านอาชีพ (ระยะสั้น)
ส าหรับประชาชนใน
ศูนย๑อาเซียน ศึกษา 
กศน.  
2.ร๎อยละของ
ประชาชน
กลุํมเปูาหมายทีผ่ําน
การ อบรมตาม
หลักสตูร
ภาษาตํางประเทศเพื่อ
การสื่อสาร ด๎านอาชีพ 
(ระยะสั้น) มีความรู๎ใน
การสื่อสาร ภาษา 
อังกฤษ และสามารถ

ประชาชนท่ัวไป 
รุํนที่ 1 
รุํนที่ 2 

 
20 คน 
20 คน 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
24,000 
24,000 
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น าไปประยุกต๑ใช๎ในการ 
ด าเนินชีวิตได ๎
 3.ร๎อยละของครู กศน. 
ที่สามารถจดักระบวน 
การเรยีนรู๎ภาษาตําง 
ประเทศเพื่อการสื่อสาร
ได๎อยําง สอดคล๎องกับ
บริบทของผู๎เรียน 
4.ความพึงพอใจท่ีอยูํ
ในระดับ ดี ขึ้นไป 

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

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

(2) 
ที ่

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค๑ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(7) เปูาหมาย (8) งบประมาณ 

ประเภท 
กลุํมเปูาหมาย 

จ านวน 
เปูาหมาย 

อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจํายอื่น 

13 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการพัฒนาทักษะ
ครู กศน.ต๎นแบบการ
สอนภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร 

๔.๑ เพ่ือพัฒนาความรู้
และทักษะของการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารและเพ่ือการสอน  
โดยเน้นในเรื่อง
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารด้านอาชีพ  
ภาษาอังกฤษเพ่ือสุขภาวะ  
และภาษาอังกฤษเพ่ือการ
มีภาวะผู้น ารวมไปถึงหลัก
ไวยากรณ์ท่ีส าคัญในการ
จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
๔.๒ เพ่ือพัฒนาทักษะการ
จัดกระบวนการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ  โดยการ
ประยุกต์การใช้สื่อโซเชียว

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. 
 

 

24 คน  - 

 
- - 
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มีเดียและสื่อเทคโนโลยีใน
การจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ  เพ่ือ
ตอบสนองความต้องของ
ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่มี
ความหลากหลาย                                                                                                                 
๔.๓  เพ่ือส่งเสริมความครู
ผู้เข้าอบรม  ให้สามารถน า
ความรู้และประสบการณ์ท่ี
ได้ไปขยายผลให้กับผู้เรียน
กลุ่มเป้าหมายต่างๆ  
รวมถึงเพ่ือนครูด้วยกัน 
 

รวม 24 คน  - - - 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย 

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

(2) 
ที ่

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค๑ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(7) เปูาหมาย (8) งบประมาณ 

ประเภท 
กลุํมเปูาหมาย 

จ านวน 
เปูาหมาย 

อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจํายอื่น 

14 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการความรํวมมือ
การผลิตผู๎ดูแล
ผู๎สูงอายุ ระหวําง
กระทรวงศึกษาธิการ
และกระทรวง
สาธารณสุข 

1. เพื่อให๎กลุํมเปูาหมาย มี

ความรู๎  ความเข๎าใจ และ

ทักษะในการชํวยเหลือดูแล

ผู๎สูงอายุ   

2.  เพื่อสามารถน าความรูไ๎ป

ใช๎ และประกอบอาชีพ

เกี่ยวกับการดูแลผูส๎ูงอายุระยะ

ยาว 

 

1.จัดกระบวน การ
ด าเนินงานรํวมกัน
ระหวํางหนํวยงานท่ี
เกี่ยวข๎อง 
2.ประชาสัมพันธ๑
โครงการ 
3.คัดเลือก
กลุํมเปูาหมายตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด 
4.ด าเนินการผลติ
และฝึกอบรม
ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตั ิ
5.ประเมินผลการ
ฝึกอบรม 

1.จ านวนผู๎ดูแล
ผู๎สูงอาย ุ
2.ความเหมาะสม
ของหลักสูตรการ
พัฒนา 
3.ร๎อยละผู๎จบที่
สามารถน าความรู๎ไป
ใช๎หรือพัฒนา
คุณภาพ 
4.ความพึงพอใจท่ีอยูํ
ในระดับดี  ขึ้นไป 

อสม./ประชาชน
ทั่วไป 

20  คน - - 25,700.- 

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

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

(2) 
ที ่

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค๑ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(7) เปูาหมาย (8) งบประมาณ 

ประเภท 
กลุํมเปูาหมาย 

จ านวน 
เปูาหมาย 

อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจําย
อื่น 

15 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการการจัด
และสํงเสรมิการ
จัดการศึกษา
ตลอดชีวิต เพื่อคง
พัฒนาการทาง
กาย จิตและสมอง
ของผู๎สูงอาย ุ
 

1)  เพื่อจัดกิจกรรมให๎กับผู๎สูงอายุ
เพื่อเตรียมพร๎อมเขา๎สูสํังคมผูส๎ูงอายุ 
(AgeingSociety)  
2)  เพื่อจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตส าหรบัผูส๎ูงอายุภายใต๎
แนวคิด “Active Aging”การศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนา
ทักษะชีวิต ให๎สามารถดูแลตนเองทั้ง
สุขภาพกายและสุขภาพจิต และรูจ๎ัก
ใช๎ประโยชน๑จากเทคโนโลย ี
3)  เพื่อสร๎างความตระหนักถึงคุณคํา
และศักดิ์ศรีของผู๎สูงอายุ เปิดโอกาส
ให๎มีการเผยแพรํภูมิปัญญาของ
ผู๎สูงอายุ และให๎มีสํวนรํวมในกิจกรรม
ด๎านตํางๆ ในชุมชน เชํน ด๎านอาชีพ 
กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ฝึกอบรมการ
เรียนรูต๎ลอดชีวิต
ส าหรับผู๎สูงอายุ 
จัดกระบวนการให๎
ผู๎สูงอายุใน
ครอบครัวและ
ชุมชนเพื่อคง
พัฒนาการทาง
กาย จิต และ
สมองของผู๎สูงอาย ุ
 

1.ร๎อยละ ๘๐  ของผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรมสามารถน าความรู๎ไปใช๎
หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
พัฒนาทักษะชีวิต ให๎สามารถดูแล
ตนเองท้ังสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต และรู๎จักใช๎ประโยชน๑
จากเทคโนโลยีได๎ 
2.ผู๎สูงอายุสามารถน าความรู๎ไปใช๎
หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
พัฒนาทักษะชีวิต สามารถดูแล
ตนเองท้ังสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต และรู๎จักใช๎ประโยชน๑
จากเทคโนโลยี ดูแลตนเอง มี
สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 
3.ความพึงพอใจที่อยูํในระดับ ดี 
ขึ้นไป 

ประชาชนท่ัวไป 
 

120 คน - 12,000.- - 

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

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

(2) 
ที ่

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค๑ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(7) เปูาหมาย (8) งบประมาณ 

ประเภท 
กลุํมเปูาหมาย 

จ านวน 
เปูาหมาย 

อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจํายอื่น 

16 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการบรูณาการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
ดิจิทัล/สรา๎ง
เครือขํายดจิิทัล
ชุมชนระดับต าบล 
(ขยายผลการอบรม
หลักสตูรการค๎า
ออนไลน๑) 
 

1. เพื่อพัฒนา
กลุํมเปูาหมายใหเ๎กิด
ความรู๎เกี่ยวกับการท า
ธุรกิจและการค๎าออนไลน๑ 
และทักษะเทคโนโลยี
ดิจิทัล การใช๎ Social 
Media และ Application 
ตํางๆ  ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
2.  เพื่อพัฒนาผลิตภณัฑ๑ 
Bramd กศน. ยกระดับ
คุณภาพของสินค๎าและ
ผลิตภณัฑ๑  และประสาน
หาชํองทางในการจ าหนําย
สินค๎าให๎กว๎างขวางยิ่งข้ึน 

1. พัฒนากลุํมเปูาหมายให๎
เกิดความรู๎เกี่ยวกับการท า
ธุรกิจและการค๎าออนไลน๑ 
และทักษะเทคโนโลยีดิจิทลั 
การใช๎ Social Media และ 
Application ตํางๆ  ได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ 
2.  พัฒนาผลิตภณัฑ๑ 
Bramd กศน. ยกระดับ
คุณภาพของสินค๎าและ
ผลิตภณัฑ๑  และประสานหา
ชํองทางในการจ าหนําย
สินค๎าให๎กว๎างขวางยิ่งข้ึน 
3. ติดตามประเมินผลและ
รายงานผลการด าเนินงาน 

1.ตัวช้ีวัดผลผลติ  (Output) 
   ร๎อยละ  80  ของผู๎เข๎ารับการ
อบรมเกิดความรูเ๎กี่ยวกับการท า
ธุรกิจและการค๎าออนไลน๑มี
ทักษะเทคโนโลยีดิจิทลั การใช๎ 
Social Media และ 
Application ตํางๆ   
2.ตัวช้ีวัดผลลัพธ๑ (Outcome) 
ผู๎เข๎ารับการอบรมมีการพัฒนา

และยกระดับคณุภาพของสินค๎า

และผลิตภัณฑ๑ มีชํองทางในการ

จ าหนํายสินค๎าให๎กว๎างขวาง

ยิ่งข้ึนมีรายได๎เพิ่มขึ้น 

 

ประชาชนท่ัวไป 
ในอ าเภอวังสะพุง             

300 คน - - 87,600 บาท 

รวม 300 คน - - 87,600 บาท 

 

กศน.กผ.01/63 



     | 70 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย 

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

(2) 
ที ่

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค๑ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(7) เปูาหมาย (8) งบประมาณ 

ประเภท 
กลุํมเปูาหมาย 

จ านวน 
เปูาหมาย 

อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจํายอื่น 

17 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการตาม
หลักสตูร Smart 
ONIE เพื่อสร๎าง 
Smart Farmer 

เพื่อสํงเสริมการใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมในการจัด
กระบวนการเรียนรู๎ด๎าน
เกษตรกรรมที่เหมาะกับ
บริบทของพื้นที่และความ
ต๎องการของชุมชนรวมทั้ง
การเพิ่มมลูคําสินค๎าทาง
การเกษตรและสรา๎งชํอง
ทางการจ าหนํายสินค๎า
ผํานชํองทางตํางๆ โดย
ตระหนักถึงคณุภาพของ
ผลผลติความปลอดภยั 
ตํอระบบนิเวศน๑ ชุมชน 
และผูบ๎ริโภค 

1)สํงเสริมใหค๎รูมี
ทักษะการใช๎
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
นวัตกรรมในการจัด
กระบวนการเรียนรู๎
ด๎านเกษตรกรรมที่
เหมาะกับบริบทของ
พื้นที่และความ
ต๎องการของชุมชน 
2) จัดให๎ประชาชน
ได๎รับการอบรมตาม
หลักสตูร Smart 
ONIE เพื่อสร๎าง 
Smart Farmer 

1.จ านวนประชาชนไดร๎ับการ
อบรมตามหลักสูตร Smart ONIE 
เพื่อสร๎าง Smart Farmer 
2. ร๎อยละของประชาชน
กลุํมเปูาหมายทีผ่ํานการอบรม
ตามหลักสูตร Smart ONIE เพื่อ
สร๎าง Smart Farmerมีความรู๎ 
และสามารถน าไปประยุกต๑ใช๎ใน
การด าเนินชีวิตได ๎
3. ร๎อยละของครู กศน. ที่สามารถ
จัดกระบวนการเรียนรูต๎าม
หลักสตูร Smart ONIE เพื่อสร๎าง 
Smart Farmerได๎อยํางสอดคล๎อง
กับบริบทของผู๎เรียน 
4.ความพึงพอใจท่ีอยูํในระดับ ดี 
ขึ้นไป 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
อ าเภอวังสะพุง 
  

40 คน 
 
 
 
 

- - 30,430 

รวม 40 คน   - 

 

กศน.กผ.01/63 
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8.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
1. จ านวนผู๎เรียนเป็นไปตามเปูาหมายที่
ก าหนดไว ๎
2.ร๎อยละของผูเ๎รียนที่เข๎ารับการศกึษา 
3.ร๎อยละของผูเ๎รียนที่จบหลักสูตร 
4. ความเหมาะสมของสถานท่ี/สื่อ/สิ่ง
อ านวยความสะดวก 
5.ร๎อยละของผูเ๎รียนทีส่ามารถน าความรู๎ไป
ใช๎ในการศึกษาตํอหรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
6.ความพึงพอใจท่ีอยูํในระดับ ดี ขึ้นไป 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวังสะพุง 
(จ าแนกตามโครงการรวม) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

1. หน่วยงาน         กศน.อ าเภอวังสะพุง 

 

7.เป้าหมาย 
ประเภท

กลุํมเปูาหมาย 
จ านวน หนํวย 

1.ประชาชนท่ีไมํรู๎
หนังสือไทย 
2.ประชาชนท่ีลืม
หนังสือไทย 

62  คน 

รวมทั้งสิ้น 62 คน 
 

 

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

 
 3. ชื่องาน/โครงการ การจัดการศึกษาส าหรับผู๎ไมํรู๎หนังสือ 

 
4. วัตถุประสงค์ :เพื่อ 
จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มอัตราการรู๎หนังสือให๎คนไทย
สามารถอํานออกเขียนได๎ โดยใช๎หลักสูตรการรู๎หนังสือ
ไทย พุทธศักราช 2557 ของส านักงาน กศน. และสื่อที่
เหมาะสมกับสภาพและพื้นที่ของกลุํมเปูาหมาย   
 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ช่ือ-สกุล น.ส.กิ่งนภาภร ปลดักอง 
          นางบัวค า จันทวัน 
          นางล าใย อันทะระ 
          นายสถาพร กุตัน 
          นายแถลง การะเกษ  
โทรศัพท๑ 042-850-672 
 

 

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

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
กศน.ต าบลทั้ง 10 ต าบล 

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

งบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

34,100 17,050 - 17,050 - 

รวมทั้งสิ้น 17,050 - 17,050 - 

 

 

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

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และจุดเน้นการด าเนนิงาน ส านกังาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ 2563  
นโยบายเร่งด่วนเพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  
  ข้อ 3  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  3.8  เตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่เหมาะสมและมีคุณภาพ 
  3.10 ส่งเสริมการรู้ภาษาไทยให้กับประชาชนในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะประชาชนในเขตพ้ืนที่สูงให๎
สามารถฟัง พูด อําน และเขียนภาษาไทย เพ่ือประโยชน๑ในการใช๎ชีวิตประจ าวันได๎ 

ข้อ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ส าหรับกลุ่มเป้าหมายผู้พิการ 

การขับเคลื่อน  กศน. สู่  กศน. WOW 
  4. เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย : Good  Partnerships 
  ข๎อ  4.3  ประสานความรํวมมือกับภาคีเครือขํายเพ่ือการขยาย  และพัฒนาการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยให๎เข๎าถึงกลุํมเปูาหมายทุกกลุํมอยํางกว๎างขวาง และมีคุณภาพ  อาทิ  กลุํมผู๎สูงอายุ  กลุํม อสม. 
       วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย  (THAILOEI 4.0 ): Education ยกระดับคุณภาพการศึกษาให๎ได๎มาตรฐานสากล 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 การรู๎หนังสือเป็นคุณสมบัติพ้ืนฐานทีจ าเป็นตํอการเรียนรู๎และการสื่อสารในสังคมปัจจุบัน เป็นบันไดขั้นแรก
ของการแสวงหาความรู๎อันมหาศาลในโลกนี้และเป็นการเชื่อมโยงการสื่อสารของผู๎คน ตําง ๆ ในสังคมนี้เข๎าด๎วยกัน 
องค๑การยูเนสโกถือวําการรู๎หนังสือเป็นประตูสูํอิสรภาพของมนุษยชาติ 

 ประชาชนชาวไทยทุกคนมีสิทธิได๎รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยํางเทําเทียมและมีคุณภาพซึ่ง รัฐบาลทุกยุคทุก
สมัยให๎ความส าคัญในการสํงเสริมสนับสนุนให๎บุคคลได๎เรียนรู๎ภาษาไทย เพ่ือการ ติดตํอสื่อสารให๎เข๎าใจตรงกัน และ
สามารถน าความรู๎ไปใช๎ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตได๎ตามความ ต๎องการและความสนใจของแตํละบุคคลรวมทั้งการใช๎
ภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู๎ได๎ อยํางตํอเนื่อง ประเทศไทยมีภาษาไทยเป็นภาษาประจ าชาติเป็น
ภาษากลางในการสื่อสาร เป็นมรดกทาง วัฒนธรรม การรู๎หนังสือไทยเป็นความสามารถพ้ืนฐานในการติดตํอสื่อสาร 
การเรียนรู๎ การแสวงหา ความรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต คนไทยทุกคนและผู๎อาศัยอยูํในประเทศไทย จึงจ าเป็นต๎อง
เรียนรู๎ ภาษาไทยให๎เข๎มแข็งอันเป็นเครื่องแสดงความเป็นไทย ความภาคภูมิใจ ความมีเอกลักษณ๑ มีอารยธรรม และ
ความเจริญของชาติไทย  

กระทรวงศึกษาธิการ โดย ส านักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ส านักงาน 
กศน.) ได๎เล็งเห็นความส าคัญดังนั้นจึงได๎จัดท าหลักสูตรการรู๎หนังสือไทย พุทธศักราช 2557 ตามค าสั่ง
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 503/2557 สั่ง ณ วันที่ 28  พฤษภาคม 2557 เรื่อง ให๎ใช๎หลักสูตรการรู๎หนังสือไทย 
พุทธศักราช 2557 เพ่ือประโยชน๑ในการสํงเสริมและสนับสนุนให๎ผู๎มีรู๎หนังสือ ผู๎ลืมหนังสือไทย และประชาชนทั่วไปที่
สนใจเรียนรู๎ภาษาไทย ได๎เรียนรู๎หนังสือไทย สามารถฟัง พูด อําน เขียนภาษาไทยและค านวณเบื้องต๎นเพ่ือน าไปใช๎ใน
ชีวิตประจ าวันได๎ และจาการส ารวจประชากร (พ.ศ.2557)6.9 ล๎านคน หรือ 18 % จากทั้งหมด 37.7 ล๎านคน พบวํา
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ในจ านวนนี้มีผู๎ไมํรู๎หนังสือประมาณ 2.7 ล๎านคน ซึ่งถือวํามีจ านวนมาก จึงจ าเป็นต๎องด าเนินการสํงเสริมสนับสนุนให๎
ประชากรรู๎หนังสืออยํางตํอเนื่องตํอไป 

 

4. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมอัตราการรู๎หนังสือให๎คนไทยสามารถอํานออกเขียนได๎ โดยใช๎หลักสูตรการรู๎หนังสือไทย 
พุทธศักราช 2557 ของส านักงาน กศน. และสื่อที่เหมาะสมกับสภาพและพ้ืนที่ของกลุํมเปูาหมาย   
 

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

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

ด าเนินการ 
ระยะเวลา 

 
งบประมาณ

(บาท) 

จัดกระบวนการ
เรียนรู๎ตามหลักสูตร
การรู๎หนังสือไทย 
พุทธศักราช2557    
 มุํงพัฒนาผู๎เรียนให๎
มีความสามารถใน
การฟัง พูด อําน 
และเขียน รวมทั้ง
การคิดค าควณ
เบื้องต๎น    โดย
บูรณาการกับสภาพ
ความต๎องการ และ
ปัญหาของสังคม ที่
สอดคล๎องกับวิถี
การด าเนินชีวิตของ
ผู๎เรียน 
1)ประชาสัมพันธ๑
เชิญชวนให๎
กลุํมเปูาหมายผู๎ไมํรู๎
หนังสือไทย ผู๎ลืม
หนังสือไทย หรือ

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

1.ประชาชนที่
ไมํรู๎หนังสือ
ไทย 
2.ประชาชนที่
ลืมหนังสือไทย 

62 คน - กศน.อ าเภอ 
วังสะพุง 

ไตรมาสที่ 
1,3 

34,100 
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ผู๎สนใจทั่วไป เข๎า
เรียนรู๎ตามหลักสูตร
การรู๎หนังสือไทย 
2)แนะแนวสร๎าง
ความเข๎าใจกับ
ผู๎เรียนเกี่ยวกับ
สาระส าคัญเชํน-
การจัดกระบวนการ
เรียนรู๎              
-การวัดและการ                
- ประเมินผล  
- การจบหลักสูตร  
3) ด าเนินการรับ
สมัครผู๎เรียนตาม
หลักสูตรฯ 
4)ด าเนินการขอ
อนุญาตจัดตั้งกลุํม
สํงเสริมการรู๎
หนังสือไทย 
5)ด าเนินการ
ก าหนดสภาพและ
ด าเนินการจัดท า
แผนการเรียนรู๎ 
รวมทั้งจัดท าแผน
บูรณาการรํวมกับ
การจัดกิจกรรมของ
โรงเรียนผู๎สูงอายุ             
ในเขตพ้ืนที่อ าเภอ             
วังสะพุง   
6) บันทึกการ
จัดการเรียนรู๎ตาม
แผนการเรียนรู๎แตํ
ละครั้งเพ่ือเป็น
ข๎อมูลในการพัฒนา 

กลุํมเปูาหมาย   
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แผนการเรียนรู๎ใน
ครั้งตํอไป 
7) การวัดและ
ประเมินผล เพ่ือ
ตรวจสอบ
ความก๎าวหน๎าและ
ผลสัมฤทธิ์ เน๎นการ
พัฒนาผู๎เรียนได๎
เรียนรู๎อยํางเต็ม
ศักยภาพ  
8) รายงานข๎อมูล
ผู๎เรียนให๎
สถานศึกษาแบละ
หนํวงงานต๎นสังกัด
ทราบ 
- ข๎อมูลผู๎จบหลัก 
- การจัดท า
หลักฐานทางการ
ศึกษา 

 

 
7. วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 
 จากเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  แผนงาน : บูรณาการพัฒนาศักยภาพคน 
ผลผลิตที่ 4 ผู๎รับบริการการศึกษานอกระบบ กิจกรรมการศึกษานอกระบบรหัสงบประมาณ  2000234004000000  
แหลํงที่มาของเงิน  6211200 เป็นคําใช๎จํายดังนี้  

- คําบริหารจัดการและคําวัสดุสิ้นเปลืองในการจัดอบรม        เป็นเงิน  34,100      บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    34,100      บาท 

                                                               ( สองหมื่นห๎าพันสามร๎อยบาทถ๎วน ) 
หมายเหตุ  ทุกรายการขออนุญาตเฉลี่ยตามที่จํายจริง 
 

8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

กิจกรรมหลัก ไตรมาส 1 
ต.ค.-ธ.ค.62 

ไตรมาส 2 
ม.ค.–มี.ค.63 

ไตรมาส 3 
เม.ย.–มิ.ย.63 

ไตรมาส 4 
ก.ค.–ก.ย.63 

-การจัดการศึกษาส าหรับผู๎ไมํรู๎หนังสือ 17,050 - 17,050 -   
รวม 17,050 - 17,050 -   
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    - ครูอาสาสมัครฯ 
    - ครู กศน.ต าบลทุกต าบล 
    - ครู ศรช 
     

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

 11.1 โครงการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 
 11.2 โครงการ การจัดและสํงเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพ่ือคงพัฒนาการทางการกาย จิต และสมอง
ของผู๎สูงอายุ 
 11.3 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 
  11.4 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 
 
12. ผลลัพธ์ ( Outcome )                                                                                                                                           
        เพ่ือสํงเสริมการจัดการศึกษาให๎ผู๎ไมํรู๎หนังสือ และผู๎ที่สนใจเรียนรู๎หนังสือไทย 
 
13. ดัชนีชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 
 13.1 ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output) 
        จัดการศึกษาส าหรับผู๎ไมํรู๎หนังสือ    จ านวน 62 คน 
 13.2 ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcome)  

      กลุํมเปูาหมาย ร๎อยละ 80 ของผู๎ไมํรู๎หนังสือมีความรู๎ สามารถฟัง พูด อําน และเขียน ได๎ตามเกณฑ๑การ
ประเมิน 
 

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

 14.2 รายงานสรุปผลกิจกรรม/โครงการ 
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ผู้เสนอโครงการ 

 

ลงช่ือ……………………..………        ลงช่ือ……………………..………........      ลงช่ือ....................................... 
       (นางล าใย  อันทะระ)            (นางสาวกิ่งนภาภร ปลดักอง )                 ( นางบัวค า  จันทวัน ) 

                       ครูอาสาสมคัรฯ                            ครูอาสาสมัครฯ                                  ครูอาสาสมัครฯ 

 
 
 

ลงช่ือ.......................................                    ลงช่ือ..................................... 
( นายแถลง  การะเกษ )                             ( นายสถาพร กุตนั ) 

ครูอาสาสมัครฯ                                  ครูอาสาสมัครฯ 

 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

 

ลงช่ือ.......................................                    ลงช่ือ..................................... 
    ( นางปภาวรินทร๑ แสวงทรัพย๑ )                             ( นายทวีวัฒน๑ เหลาสุพะ ) 

                                  บรรณารักษ๑ปฏิบัติการ                                             ครู  
 

 

ผู๎อนุมัติโครงการ 
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8.ตัวชี้วดัความส าเร็จ  
1. จ านวนผู๎เรียนเป็นไปตามเปูาหมายทีก่ าหนดไว ๎
2. ร๎อยละของผู๎เรียนที่เข๎ารับการศึกษา 
3. ร๎อยละของผู๎เรียนที่จบหลักสูตร 
4. ความเหมาะสมของสถานที่/สื่อ/สิ่งอ านวย
ความสะดวก 
5. ร๎อยละของผู๎เรียนที่สามารถน าความรู๎ไปใช๎ใน
การศึกษาตํอหรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
6. ความพึงพอใจที่อยูํในระดับ ด ีขึ้นไป 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวังสะพุง 
(จ าแนกตามโครงการรวม) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

1. หน่วยงาน         กศน.อ าเภอวังสะพุง 

 

7.เป้าหมาย 
ประเภท

กลุํมเปูาหมาย 
จ านวน หนํวย 

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

 
 
 
 
 
 

181 
530 
834 

 
 
 
 
 
 

คน 
คน 
คน 

รวมทั้งสิ้น 1,545 คน 

 

 

2. สอดคล้อง ยุทธศาสตรข์้อที่ 4.2   

                นโยบายขบัเคลื่อน กศน. WOW 2.2 และ 3 วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย  (THAILOEI 4.0) ประเด็นที่ 7 E เลยเมืองแห่งการศึกษา. 
 
 3. ชื่องาน/โครงการ การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551(ปรับปรุง พ.ศ.2559) 
 
4. วัตถุประสงค์ :เพื่อ 
1) เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และยกระดับการศึกษาให๎กับ
ประชากรวยัแรงงานอายุระหวําง 15 – 59 ปี ที่ไมํจบการศึกษา
ภาคบังคับและไมํอยูํในระบบโรงเรียน 
2) เพื่อให๎ผู๎เรียนพัฒนาการเรียนรู๎ ให๎รู๎เทําทันสื่อและเทคโนโลยี
พร๎อมรับการเปลี่ยนแปลง 
3) สํงเสริมและพัฒนา กศน.ต าบล ให๎เป็น กศน.ต าบล 5 ด ีพรี
เมี่ยม 
 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ชื่อ-สกุล นางปภาวรินทร๑ แสวงทรัพย๑ 
          นางดารนีนุช รัตนมงคล 
โทรศัพท๑ 042-850-672 

 

 

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

9. พื้นที่ด าเนินการ 
กศน.ต าบลทั้ง 10 ต าบล 

6. งบประมาณ  
งบอุดหนุน   1,740,550 บาท 
รวมทั้งสิ้น  ………1,740,550…….  บาท 

งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
1,740,550 435,138 435,138 435,138 435,136 

รวมทั้งสิ้น 477,933 1,262,617 435,138 435,136 

 

 

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

2. สอดคล้อง  
   2.1 สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการด าเนนิงานส านักงาน กศน.ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
       นโยบายเร่งด่วนเพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ดังนี้ 
       ข้อที่ 4  ยุทธศาสตร๑ด๎านการสร๎างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และข๎อที่ 2  ยุทธศาสตร๑ด๎านการสร๎าง
ความสามารถในการแขํงขัน 
        ภารกิจต่อเนื่อง 
 1. ด้านการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ 
    1.1 การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
        2) จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให๎กับกลุํมเปูาหมายผู๎ด๎อย พลาด และขาดโอกาส
ทางการศึกษา ทั้งระบบการให๎บริการ ระบบการเรียนการสอน ระบบการวัดผลและประเมินผลการเรียน ผํานการ
เรียนรู๎แบบเรียนรู๎ด๎วยตนเอง การพบกลุํม การเรียนแบบชั้นเรียน และการจัดการศึกษาทางไกล 
   2.2 สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของรัฐมนตรีช่วย    ว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ 
         นโยบายขับเคลื่อน กศน. WOW ด๎านที่ 2 การพัฒนาหนํวยงาน/สถานศึกษา ให๎มีบรรยากาศและ 
         สภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎  : Good Place – Best Check in  

   2.3 สอดคล้องกับวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) 
           ประเด็นที่ 7  Education เลยเมืองแหํงการศึกษา ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐานสากล  สงเสริม
การเรียนรูและทักษะวิชาชีพตลอดชีวิต จัดการเรียนรูอยางมีเปาหมาย เพื่อสวนรวม เนนการน าความรูไปสูการปฏิบัติ 
สามารถใชความรสูรางนวัตกรรม เปนพลเมืองที่ดีและพัฒนาทักษะชีวิตสูงานอาชีพ ภายใตการเตรียมคนในศตวรรษที่ 
๒๑  โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนตามแนวทางประชารัฐ 

     2.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวังสะพุง 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู๎เรียน/ผู๎รับบริการ ตัวบํงชี้ที่ 1.1 ผู๎เรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีคุณธรรม      ตัวบํงชี้ที ่
1.2 ผู๎เรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีทักษะกระบวนการคิด ทักษะการแสวงความรู๎ เรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง และสามารถ
น าไปประยุกต๑ใช๎ในการด ารงชีวิต  ตัวบํงชี้ที่ 1.3 ผู๎เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความรู๎พ้ืนฐาน 
 มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษา/การให๎บริการ ตัวบํงชี้ที่ 2.1 คุณภาพครูการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตัว
บํงชี้ที่ 2.2 คุณภาพของหลักสูตรสถานศึกษา ตัวบํงชี้ที่ 2.3 คุณภาพสื่อตามหลักสูตรสถานศึกษา ตัวบํงชี้ที่ 2.4 คุณภาพ
การจัดกระบวนการเรียนรู๎ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 
ลักษณะโครงการ :  โครงการตํอเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ :  ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวังสะพุง 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3. หลักการเหตุผล  
ตามพระราชบัญญัติสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  พ.ศ.2551 และตามนโยบาย

ส านักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ 2563 การจัดและสํงเสริมการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ เพ่ือยกระดับการศึกษา สมรรถนะในการเรียนรู๎และการ
แก๎ปัญหา พัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิตและสังคม และเตรียมความพร๎อมในการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน ของประชาชน
อยํางทั่วถึงและเทําเทียม  สํงเสริมและสนับสนุนการมีสํวนรํวมในการด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยของภาคีเครือขํายทั้งในและตํางประเทศ โดยเฉพาะอยํางยิ่งในกลุํมประเทศอาเซียนเพ่ือผนึกก าลังในการ
พัฒนาคุณภาพของประชากร   พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา และสํงเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารมาใช๎ให๎เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการพัฒนาทักษะ
การเรียนรู๎เพ่ือให๎รู๎เทําทันสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   สํงเสริมกระบวนการเรียนรู๎ตลอดชีวิตของ
ชุมชน โดยการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู๎ของคนในชุมชน สํงเสริมบทบาทของภูมิปัญญาท๎องถิ่นในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู๎และศูนย๑การเรียนในรูปแบบตํางๆ  และพัฒนาระบบการบริหารจัดการให๎สามารถด าเนินงานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือสํงเสริมการศึกษาตลอดชีวิตได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  

ตามนโยบายดังกลําว ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวังสะพุง เห็นความส าคัญ
ในการจัดกระบวนการเรียนรู๎ของสถานศึกษา  จึงจัดท าโครงการการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ.2551(ปรับปรุง พ.ศ.2559) ขึ้น 

4. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และยกระดับการศึกษาให๎กับประชากรวัยแรงงานที่ไมํจบการศึกษาภาคบังคับ
และไมํอยูํในระบบโรงเรียน 
 2) เพ่ือให๎ผู๎เรียนพัฒนาการเรียนรู๎ ให๎รู๎เทําทันสื่อและเทคโนโลยีพร๎อมรับการเปลี่ยนแปลง 

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

5. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

ประชากรวัยแรงงานที่ไมํจบการศึกษาภาคบังคับและไมํอยูํในระบบโรงเรียน 
ระดับประถมศึกษา   จ านวน  181  คน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น  จ านวน  530  คน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จ านวน  834  คน 

 รวมจ านวนทั้งสิ้น         จ านวน   1,545 บาท 
 
เชิงคุณภาพ 

- ประชากรวัยแรงงานอายุระหวําง 15 – 59 ปี ที่ไมํจบการศึกษาภาคบังคับและไมํอยูํใน 
ระบบโรงเรียน เกิดการเรียนรู๎มีการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และยกระดับการศึกษาภาคบังคับมีระดับการศึกษาสูงขึ้น 
 
 



     | 81 

 

 6. วิธีด าเนินการ 
กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค๑ กลุํมเปูาหมาย เปูา 

หมาย 

พื้นที่
ด าเนินการ 

ระยะ 

เวลา 

งบ 

ประมาณ 

การด าเนินกิจกรรม 
1) การจัดการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ.2551   
2) พัฒนา กศน.ต าบล ให๎
เป็น กศน.ต าบล 5 ดี พรี
เมี่ยม 
3) จัดกิจกรรมพัฒนา
ผู๎เรยีนที่เป็นกิจกรรมการ
เรียนรู๎ที่ทันสมัย 
4) การตดิตามประเมินผล 
5) การสรุป รายงานผล
การด าเนินงาน 
 

1. สนับสนุนการจัด
การศึกษานอกระบบขั้น
พื้นฐานโดยด าเนินการให๎
ผู๎เรียนได๎รับการสนับสนุน
คําจัดซื้อต าราเรียน คําจัด
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู๎เรียน และคําเลําเรียน
อยํางทั่วถึงและเพียงพอเพื่อ
เพิ่มโอกาสในการรับ
การศึกษาที่มีคุณภาพโดย
ไมํเสียคําใช๎จําย 
2. จัดการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให๎กับกลุํมเปูาหมายผู๎ด๎อย 
พลาด และขาดโอกาสทาง
การศึกษา ทั้งระบบการ
ให๎บริการ ระบบการเรียน
การสอน ระบบการวัดและ
ประเมินผลการเรียน ผําน
การเรียนแบบเรียนรู๎ด๎วย
ตนเอง การพบกลุํม และ
การเรียนแบบช้ันเรียน  
3. จัดให๎มีการประเมินเพื่อ
เทียบระดบัการศึกษา และ
การเทียบโอนความรู๎และ
ประสบการณ๑ที่มีความ
โปรํงใส ยุติธรรม ตรวจสอบ
ได๎ มมีาตรฐานตามที่ก าหนด 
และสามารถตอบสนองความ
ต๎องการของกลุํมเปูาหมายได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ 
4. สํงเสริมให๎ผู๎เรียนต๎อง
เรียนรู๎และปฏิบัติกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อ
ด าเนินกิจกรรมเสริมสร๎าง
ความสามัคคี ปูองกันและ

ประชากรวัย
แรงงานอายุ
ระหวําง 15 – 
59 ปี ที่ไมํจบ
การศึกษาภาค
บังคับและไมํ
อยูํในระบบ
โรงเรียน  

นักศึกษา
ระดับประถม
ศึกษา  
จ านวน  181 
คน 
มัธยมศึกษา
ตอนต๎น 
จ านวน 530
คน 
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 
834 คน 
รวมทั้งสิ้น 
1,545 คน 
 
 
 

พื้นที่อ าเภอ
วังสะพุงทั้ง 
10 ต าบล 

1 ต.ค. 
2562- 30 
ก.ย. 2563 

 งบอุดหนุน   
จ านวน. 
1,740,550 
บาท 
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แก๎ไขปัญหายาเสพติด
บ าเพ็ญสาธารณประโยชน๑
อยํางตํอเนื่อง และสํงเสริม
การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย๑ทรงเป็น
ประมุข เชํน กิจกรรม
ลูกเสือ เนตรนารี และยุว
กาชาด กิจกรรมจิตอาสา 
การจัดตั้งชมรม/ชุมนุม 
และเปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนน า
กิจกรรมการบ าเพ็ญ
ประโยชน๑อ่ืนๆนอก
หลักสูตร มาใช๎เพิ่มช่ัวโมง
กิจกรรมให๎ผู๎เรียนจบตาม
หลักสูตรได๎ 
5. จัดการศึกษาเพื่อเพิ่ม
อัตราการรู๎หนังสือให๎คน
ไทยให๎สามารถอํานออก
เขียนได๎ โดยใช๎หลักสูตรการ
รู๎หนังสือ 

 
7. วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ  
        แผนงาน : ยุทธศาสตร๑พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน  โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาตั้งแตํ
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กิจกรรมจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งบเงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนทั่วไป คําจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน รหัสงบประมาณ 2000233016500007 คําจัดการเรียนการ
สอน รหัสงบประมาณ 2000233016500008 แหลํงของเงิน 6311410  จ านวน 1,740,550 บาท  (หนึ่งล๎านเจ็ดแสน
สี่หมื่นห๎าร๎อยห๎าสิบบาทถ๎วน)  ดังนี้ 
  

8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.62) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค.63) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย.63) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย.63) 

1) การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.
2551   
2) พัฒนากศน.ต าบล ให๎เป็น กศน.ต าบล 5 ดี พรีเมี่ยม 
3) จัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรยีนที่เป็นกิจกรรมการเรียนรู๎ที่ทันสมัย 
4) การตดิตามประเมินผล 
5) การสรุป รายงานผลการด าเนินงาน 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวังสะพุง  

10. เครือข่าย 

1.  องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในอ าเภอวังสะพุง 
2.  สํวนราชการในอ าเภอวังสะพุง 

 

11. โครงการที่เกี่ยวข้อง 

 ทุกโครงการที่เก่ียวข๎องกับการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

12. ผลลัพธ์ (Outcome) 

- ประชากรวัยแรงงาน อายุระหวําง 15 – 59 ปี ที่ไมํจบการศึกษาภาคบังคับและไมํอยูํในระบบโรงเรียน 

ได๎รับการจัดกิจกรรมอยํางทั่วถึงและหลากหลาย 
 
13. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 

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

และไมํอยูํในระบบโรงเรียนจ านวน 1,545 คน ได๎รับการจัดกจิกรรมอยํางทั่วถึงและหลากหลาย 
 13.2 ตัวช้ีวัดผลลัพธ์(Outcome) 

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

14. การติดตามประเมินผลโครงการ 
      1. การสังเกต 
 2. การสัมภาษณ๑ 
 3. ตอบแบบสอบถาม 
 4. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
  

ผู๎เสนอโครงการ 

 

     (นางดารนีนุช  รัตนมงคล) 
                                            ครู กศน.ต าบล 
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  ผู๎เห็นชอบโครงการ       ผู๎เห็นชอบโครงการ 

 

                (นางปภาวรินทร๑  แสวงทรัพย๑)                   (นางสาวกิ่งนภาภร ปลัดกอง) 
           บรรณารักษ๑ปฏิบัติการ                             ครอูาสาสมัครฯ  
 
 

 

(นายทวีวัฒน๑  เหลาสุพะ) 
            คร ู
 
 

ผู๎อนุมัติโครงการ 
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8.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
1. จ านวนผู๎เรียนเป็นไปตามเปูาหมายที่
ก าหนดไว๎ 
2.ร๎อยละของผู๎เรียนที่เข๎ารับการศึกษา 
3.ร๎อยละของผู๎เรียนที่จบหลักสูตร 
4. ความเหมาะสมของสถานที่/สื่อ/สิ่งอ านวย
ความสะดวก 
5.ร๎อยละของผู๎เรียนที่สามารถน าความรู๎ไปใช๎
หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
6.ความพึงพอใจที่อยูํในระดับ ดี ขึ้นไป 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวังสะพุง 
(จ าแนกตามโครงการรวม) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 
 

 

1. หน่วยงาน         กศน.อ าเภอวังสะพุง 

 

7.เป้าหมาย 
ประเภท

กลุํมเปูาหมาย 
จ านวน หนํวย 

ประชาชนท่ัวไปใน
เขตอ าเภอ 
วังสะพุง 

      450 ค                    คน 

รวมทั้งสิ้น 450 คน 
 

 

2. สอดคล๎อง ยุทธศาสตร๑ข๎อที่ 1 , 5   
              นโยบายขัยเคลื่อน กศน. WOW 3   วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย  (THAILOEI 4.0) T, A ,I ,L 
 
 3. ชื่องาน/โครงการ การจัดการศกึษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
 
4. วัตถุประสงค ์:เพื่อ 
1. เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตพื้นฐานของบุคคลเพื่อให๎
สามารถด ารงชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุขโดยเน๎น
ทักษะชีวิตพื้นฐานที่จ าเป็น 4 ด๎าน 
2. เพื่อจัดการศึกษาในรูปแบบการจัดการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมุํงที่จะเสริม สร๎าง
ความสามารถให๎กับบุคลเพื่อมีทักษะชีวิตในการ
แก๎ปัญหาเฉพาะด๎านให๎เหมาะสมกับพื้นที่และแตํละ
สถานการณ๑ 
 
 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ช่ือ-สกุล   1. นายแถลง การะเกษ 
             2. ครูอาสาสมัครฯ 
  3. ครู กศน.ต าบล 
  4. ครู ศรช. 
โทรศัพท๑ 042-850-672 
 

 

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

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
กศน.ต าบลทั้ง 10 ต าบล 

6. งบประมาณ  
งบด าเนินงาน  49,162 บาท 
รวมท้ังสิ้น  ………49,162 …….  บาท 

งบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

49,162 24,581 - 24,581 - 

รวมทั้งสิ้น 24,581 - 24,581 - 

 

 

กศน.-กผ-02/63 
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1. ชื่อโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
 
2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และจุดเน้นการด าเนนิงาน ส านักงาน กศน.  
    ยุทธศาสตร์ข้อที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 

1.1 พัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ โดยปลูกฝังและสร๎างความตระหนักรู๎
ถึงความส าคัญของสถาบันหลักของชาติ รณรงค๑เสริมสร๎างความรักและความภาคภูมิใจ ในความเป็นคน
ไทยและชาติไทย น๎อมนําและเผยแพรํศาสตร๑พระราซา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทาง
พระราชด าริตําง ๆ 
 1.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และการมีส่วนร่วมอย่างถูกต้องกับการปกครอง ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในบริบทของไทย มีความเป็นพลเมืองดี ยอมรับ 
และเคารพความหลากหลายทางความคิดและอุดมการณ๑ 

              1.3 ส่งเสริมและสนับสมุนการจัดการศึกษาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม ในรูปแบบ 
              ใหม่ ทั้งยาเสพติด การค๎ามนุษย๑ ภัยจากไซเบอร๑ ภัยพิบัติจากธรรมชาติ โรคอุบัติใหมํ ฯลฯ 
    ยุทธศาสตร์ข้อที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

5.1 ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้กับประชาชนในการรับมือและปรับตัวเพ่ือลดความเสียหาย จากภัย
ธรรมชาติและผลกระทบที่เก่ียวช๎องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
5.2 สร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการสร้างสังคมสีเขียว สํงเสริมความรู๎ไห๎กับประชาชน 
เกี่ยวกับการคัดแยกตั้งแตํต๎นทาง การก าจัดขยะ และการนํากลับมาใช๎ช้ า เพ่ือลดปริมาณและต๎นทุนในการ 
จัดการขยะของเมือง และสามารถน าขยะกลับมาใช๎ประโยชน๑ได๎โดยงําย รวมทั้งการจัดการมลพิษในชุมซน 

             5.3 ส่งเสริมให้หน่วยงานและสถานศึกษาใช้พลังงานทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งลดการใช๎    
              ทรัพยากรที่สํงผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม เซํน รณรงค๑เรื่องการลดการใช๎ถุงพลาสติก การประหยัด 
 
3. หลักการและเหตุผล 
 ด๎วย รัฐมนตรีชํวยวําการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย๑) ได๎มอบนโยบาย ให๎ส านักงาน กศน. 
ให๎ด าเนินการขับเคลื่อน กศน. สูํ กศน. WOW มีการสํงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
Good Activities พัฒนากระบวนการเรียนรู๎ให๎มีความทันสมัย เอ้ือตํอการเรียนรู๎ ส าหรับทุกคน ที่สามารถเรียนรู๎ได๎ทุก
ที่ทุกเวลา มีกิจกรรมที่หลากหลายนําสนใจ สนองตอบความต๎องการของชุมชน เพ่ือพัฒนาศักยภาพการเรียนรู๎ของ
ประชาชน รวมทั้งใช๎ประโยชน๑จากประชาชนในชุมชนในการรํวมกิจกรรมการเรียนรู๎เพ่ือเชื่อมโยงความสัมพันธ๑ของคน
ในชุมชนไปสูํการจัดกรความรู๎ของชุมชนอยํางยั่งยืนการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู๎เพ่ือ
สร๎างเสริมความรู๎ ความสามารถของบุคคลเพ่ือให๎สามารถจัดการกับตนเองและสิ่งแวดล๎อม เพ่ือให๎มีความสุขตาม
สภาพและความสงบสุข ความปลอดภัยในสังคม การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 
 เพ่ือให๎การด าเนินงานสนับสนุนแนวทางในการอบรมให๎ความรู๎ในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตให๎กับ
ประชาชน ในพ้ืนที่  ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวังสะพุง จึงได๎จัดท าโครงการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตขึ้น 
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4. วัตถุประสงค์ 
 4.1 เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตพ้ืนฐานของบุคคลเพื่อให๎สามารถด ารงชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุขโดยเน๎น
ทักษะชีวิตพ้ืนฐานที่จ าเป็น 4 ด๎าน 
 4. 2 เพ่ือจัดการศึกษาในรูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมุํงที่จะเสริมสร๎าง
ความสามารถให๎กับบุคลเพ่ือมีทักษะชีวิตในการแก๎ปัญหาเฉพาะด๎านให๎เหมาะสมกับพ้ืนที่และแตํละสถานการณ๑ 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ   
              ประชาชนทั่วไปในอ าเภอวังสะพุง                            จ านวน  450    คน 

เชิงคุณภาพ  
              ผู๎เข๎ารํวมโครงการมีทักษะชีวิตในการแก๎ปัญหาเฉพาะด๎านให๎เหมาะสมในแตํละสถานการณ๑และน าไป
ประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 

6. วิธีด าเนินการ 
กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่ม 

เป้าหมาย 
เป้าหมาย พื้นที่

ด าเนินการ 
ระยะเวลา งบ 

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

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

- ประชาชน
ทั่วไปใน
อ าเภอ 
วังสะพุง 
 
 
 
 

450 คน 
 
 
 
 
 

 

อ าเภอ 
วังสะพุง 

 
 
 
 
 

ไตรมาส 
1,2,3 

49,162.- 
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7. วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 
 งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2563 แผนงาน : พ้ืนฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน ผลผลิตที่ 4 
ผู๎รับบริการการศึกษานอกระบบ  รหัสงบประมาณ 2000239004000000 แหลํงของเงิน 6211200  ใช๎งบประมาณ
จ านวนทั้งสิ้น 49,162 บาท  (สี่หมื่นเก๎าพันหนึ่งร๎อยหกสิบสองบาทถ๎วน) มีรายละเอียดการใช๎จําย ดังนี้ 
   
 รวมทั้งสิ้น 13,050  บาท   ( หนึ่งหมื่นสามพันห๎าสิบบาทถ๎วน ) 

หมายเหตุ  ขอถัวจํายทุกรายการเทําที่จํายจริง 

8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
กิจกรรมหลัก ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.62) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค.63) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย.63) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย.63) 

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

    

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  1.นายแถลง การะเกษ 
           2. ครูอาสาสมัครฯ 
  3. ครู กศน.ต าบล 
  4. ครู ศรช. 

10. เครือข่าย 
 - สาธารสุขอ าเภอวังสะพุง 
 - อ าเภอวังสะพุง 
 - สถานีต ารวจภูธรวังสะพุง 

11.  โครงการที่เกี่ยวข้อง 
 - โครงการสํงเสริมสุขภาพอนามัยผู๎สูงวัย  

12. ผลลัพธ์  

 ประชาชนกลุํมเปูาหมายได๎น าการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือสร๎างเสริมความรู๎ ความสามารถของบุคคล
เพ่ือให๎สามารถจัดการกับตนเองและสิ่งแวดล๎อม เพ่ือให๎มีความสุขตามสภาพและความสงบสุข ความปลอดภัยในชีวิต
และสังคม 
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13. ดัชนีชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 
 
13.1  ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output) 

  - ผู๎เข๎ารํวมโครงการ ไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 80 ของกลุํมเปูาหมาย 

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

14. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 -  แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

ผู้เสนอโครงการ 

 

ลงชื่อ……………………..………     ลงชื่อ……………………..……….      ลงชื่อ....................................... 
       (นางล าใย  อันทะระ)        (นางสาวกิ่งนภาภร ปลดักอง )              ( นางบัวค า  จันทวัน ) 
         ครูอาสาสมัครฯ                          ครูอาสาสมัครฯ                                  ครูอาสาสมัครฯ 

 
 

ลงชื่อ.......................................                    ลงชื่อ..................................... 
( นายแถลง  การะเกษ )                             ( นายสถาพร กุตัน ) 

ครูอาสาสมัครฯ                                  ครูอาสาสมัครฯ 
 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

 

ลงชื่อ.......................................                    ลงชื่อ..................................... 
    ( นางปภาวรินทร๑ แสวงทรพัย๑ )                             ( นายทวีวัฒน๑ เหลาสุพะ ) 

                      บรรณารักษ๑ปฏิบัติการ                                               คร ู 

 

ผู๎อนุมัติโครงการ 
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8.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
1. ผลผลิต    
- ประชาชนที่เข๎ารับการอบรม ร๎อยละ 80  ความรู๎
ความเข๎าใจท่ีถูกต๎องเกี่ยวกับประวตัิศาสตร๑ชาตไิทย
และ มีความภาคภูมิใจในชาติ มีความรักชาติ 

เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษตัริย๑   
2. ผลลัพธ์  
1. จ านวนผู๎เรียนเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนดไว ๎
2. ร๎อยละของผู๎เรียนท่ีเข๎ารับการอบรม 
3. ร๎อยละของผู๎เรียนท่ีจบหลักสตูร 
4. ความเหมาะสมของสถานท่ี/สื่อ/สิ่งอ านวยความ
สะดวก 
5. ร๎อยละของผู๎เรียนท่ีสามารถน าความรู๎ไปใช๎หรือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
6. ความพึงพอใจท่ีอยูํในระดับ ดี ขึ้นไป 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวังสะพุง 
(จ าแนกตามโครงการรวม) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 
 

 

1. หน่วยงาน         กศน.อ าเภอวังสะพุง 

 

7.เป้าหมาย 
ประเภท

กลุํมเปูาหมาย 
จ านวน หนํวย 

ประชาชนท่ัวไปใน
เขตอ าเภอ 
วังสะพุง 

      300                    คน 

รวมทั้งสิ้น 300 คน 
 

 

2. สอดคล้อง ยุทธศาสตร๑ข๎อที่ 1 (1.4) 3 (3.4 (1 , 2) ) (3.5) 4 (4.4)   
                 และ /วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย T,A,I,L 
 
 3. ชื่องาน/โครงการ การจัดการศกึษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน  “โครงการประวัติศาสตร๑ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย๑ไทย” 
 
4. วัตถุประสงค ์:เพื่อ 
1) เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชนผู๎เข๎ารบัการอบรม
มีความรู๎ความเข๎าใจที่ถูกต๎องเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร๑ชาติไทย 
2) เพื่อให๎ประชาชนผู๎เข๎ารับการอบรม  มี
ความภาคภูมิใจในชาติ มีความรักชาติ เทิดทูน

สถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย๑  
 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ช่ือ-สกุล   1. นายแถลง การะเกษ 
             2. ครูอาสาสมัครฯ 
  3. ครู กศน.ต าบล 
  4. ครู ศรช. 
โทรศัพท๑ 042-850-672 
 

 

5. กิจกรรมหลัก 
1.ประชุมบุคลากรรับทราบนโยบาย 
2.ประสานบคุลากรรับผิดชอบ จัดท าโครงการ / 
เสนอ/ อนุมตั ิ
3. ด าเนินการตามโครงการประวัตศิาสตร๑ชาติ
ไทย และบญุคณุของพระมหากษตัริย๑ไทย 
4.วัดผลประเมินผลของโครงการ 
 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
กศน.ต าบลทั้ง 10 ต าบล 

6. งบประมาณ  
งบด าเนินงาน  49,162 บาท 
รวมท้ังสิ้น  ………49,162 …….  บาท 

งบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

49,162 24,581 - 24,581 - 

รวมทั้งสิ้น 24,581 - 24,581 - 

 

 

กศน.-กผ-02/63 
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1. ชื่องาน/โครงการ (การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน) 
 “โครงการประวัติศาสตร๑ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย๑ไทย” 
 
2. สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการด าเนนิงาน ส านกังาน กศน. ปีงบประมาณ 2563 
 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร๑ด๎านความมั่นคง ข๎อ 1.4 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร๎าง
เสริมโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษา  พัฒนาทักษะ การสร๎างอาชีพ และการใช๎ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนอ่ืนๆ  ยุทธศาสตร๑ที่ 3 ยุทธศาตร๑ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย๑  ข๎อ 3.4 เสริมสร๎างความรํวมมือกับภาคีเครือขําย (1) เรํงจัดท าท าเนียบภูมิปัญญาท๎องถิ่นในแตํละ
ต าบล เพ่ือใช๎ประโยชน๑จากภูมิปัญญาท๎องถิ่นนการสร๎างการเรียนรู๎จากองค๑ความรู๎ในตัวบุคคลให๎เกิดการถํายทอดภูมิ
ปัญญาสร๎างคุณคําทางวัฒนธรรมอยํางยั่งยืน  (2) สํงเสริมภูมิปัญญาท๎องถิ่นสูํการจัดการเรียนรู๎สูํชุมชน  ข๎อ 3.5 
พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือประโยชน๑ตํดการจัดการศึกษาและกลุํมเปูาหมาย  ยุทธศาสตร๑ที่ 4 ยุทธศาสตร๑ด๎าน
การสร๎างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ข๎อ 4.4 พัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพระยะสั้น ให๎มีความ
หลากหลาย ทันสมัย เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ และตอบสนองความต๎องการของประชาชนผู๎รับบริการ 
 สอดคล้องกับนโยบาย กศน. WOW  ข๎อที่ 4 เสริมสร๎างความรํวมมือกับภาคีเครือขําย 4.1 จัดท าเนียบภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น น าประสบการณ๑ภูมิปัญญามาสํงตํอในชุมชนให๎เกิด เป็นปราชญ๑ชาวบ๎าน รวมทั้งให๎เก็บข๎อมูลของ
ประชาชนในพ้ืนที่ ข๎อมูลอาชีพที่มีความโดยเดํนในพ้ืนที่ ซึ่งจะน าไปสูํการออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสม  4.2 การ
จัดการเรียนรู๎ชุมชน สร๎างความสัมพันธ๑ของการเรียนรู๎ด๎วยบ๎าน วัด โรงเรียน จัดการศึกษาและเรียนรู๎ในรูปแบบซึมซับ
ไมใํช๎บังคับใจ ให๎ผสานเป็นวิถีชีวิตของคนในชุมชน   
  

3. หลักการและเหตุผล  

ประเทศไทยมีสถาบันพระมหากษัตริย๑เป็นสัญลักษณ๑ของการด ารงอยูํของชาติไทยมาตํอเนื่อง สังคมไทยให๎
ความส าคัญกับสถาบันพระมหากษัตริย๑ ตั้งแตํสมัยสุโขทัยจนถึงสมัยรัตนโกสินทร๑ เป็นสถาบันทางสังคมที่เ ข๎มแข็งยืน
ยง ท าให๎ให๎ประเทศไทยสามารถรักษาความเป็นไทย ภายใต๎ พระบรมโพธิสมภารมาจนถึงปัจจุบันสถาบัน
พระมหากษัตริย๑เป็นเสาหลักที่ส าคัญของสังคมไทย ในทุกๆ ด๎าน เป็นสมบัติล้ าคําที่ชาวไทยทุกคนจะต๎องรํวมกัน
ปกปูองให๎สถาบันพระมหากษัตริย๑คงอยูํตลอดไป พระมหากษัตริย๑ไทยทรงครองราชย๑ ท านุบ ารุงบ๎านเมือง ศาสนา 
และสังคม มาจนถึงทุกวันนี้  แม๎วําประเทศไทยจะมีรูปแบบการปกครองระบบประชาธิปไตย แตํสถาบัน
พระมหากษัตริย๑กลับเป็นที่เคารพสักการะจากประชาชนเชํนเดิมไมํเปลี่ยนแปลงจนถึงปัจจุบัน จนถึง สมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ก็ยังคงมีความเป็นหํวงราษฎรในทุกเรื่อง โดยเฉพาะ
ด๎านการศึกษา ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งในด๎านการศึกษา โดยเน๎นให๎การศึกษาต๎องมุํงสร๎างพ้ืนฐานให๎แกํผู๎เรียน การ
สร๎างทัศนคติที่ถูกต๎อง(อุปนิสัย) ที่มั่นคงเข๎มแข็ง การสอนให๎มีอาชีพ มีงานท า รวมถึงการท าให๎เยาวชนมีความสนใจ 
และเข๎าใจในเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย๑และประวัติศาสตร๑ชาติไทย ได๎อยํางถูกต๎อง 

สอดคล๎องกับยุทธศาสตร๑และจุดเน๎นการด าเนินงาน ส านักงาน กศน. สํงเสริมกิจกรรมที่แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีตํอสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย๑ เป็นการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาและสํงเสริมสนับสนุนให๎ผู๎เรียน 
มีความรู๎ ความเข๎าใจ มีทัศนคติที่ดี มีความรักและภาคภูมิใจในชาติไทย และแสดงออกถึงความจงรักภักดีตํอสถาบัน
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ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย๑ ตลอดจนทะนุบ ารุงและปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาที่นับถือ การสํงเสริม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ การเทิดทูนและปกปูองสถาบันพระมหากษัตริย๑และพระบรมวงศานุวงศ๑  

 ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวังสะพุง  เล็งเห็นความส าคัญเรื่องของ
ประวัติศาสตร๑ชาติไทย บุญคุณของพระมหากษัตริย๑ไทย พร๎อมทั้งสํงเสริม ปลูกฝังคุณธรรม และอุดมการณ๑ ความยึด
มั่นในสถาบันหลักของชาติ ให๎กับประชาชนทั่วไป จึงจัดท าโครงการอบรมประวัติศาสตร๑ชาติไทยและบุญคุณของ
พระมหากษัตริย๑ไทย ขึ้น 
4. วัตถุประสงค์ 
      1. เพ่ือสํงเสริมให๎ประชาชนผู๎เข๎ารับการอบรมมีความรู๎ความเข๎าใจที่ถูกต๎องเกี่ยวกับประวัติศาสตร๑ชาติไทย 
      2. เพ่ือให๎ประชาชนผู๎เข๎ารับการอบรม  มีความภาคภูมิใจในชาติ มีความรักชาติ เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย๑  
      

5. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
            ประชาชนทั่วไปในเขตอ าเภอวังสะพุง ทั้ง 10 ต าบล                           จ านวน   300  คน 

                  
          เชิงคุณภาพ 
 ประชาชนกลุํมเปูาหมาย ที่เข๎ารํวมโครงการ มีความรู๎ ความเข๎าใจที่ถูกต๎องเกี่ยวกับประวัติศาสตร๑ชาติไทย มี
ความรักชาติ เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย๑ มีจิตส านึกและมีความภูมิใจในความเป็นไทย  
 

6. วิธีด าเนินการ 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ กลุํมเปูาหมาย เปูาหมา

ย 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 
ระยะเวลา งบประมาณ 

1.ประชุมบุคลากร
รับทราบนโยบาย 

2.ประสานบคุลากร
รับผิดชอบ จัดท าโครงการ 
/ เสนอ/ อนุมัต ิ

3. ด าเนินการตาม
โครงการประวัติศาสตร๑
ชาติไทย และบุญคณุของ
พระมหากษตัริย๑ไทย 

4.วัดผลประเมินผลของ
โครงการ 

1) เพื่อสํงเสริมให๎
ประชาชนผู๎เข๎ารับการ
อบรมมีความรู๎ความ
เข๎าใจท่ีถูกต๎องเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร๑ชาติไทย 
2) เพื่อให๎ประชาชนผู๎
เข๎ารับการอบรม  มี
ความภาคภูมิใจในชาติ 
มีความรักชาติ เทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนาและ

พระมหากษตัริย๑  

ประชาชนทั่วไป
ในอ าเภอ 

วังสะพุง 

300 คน 
  

อ าเภอ  
วังสะพุง 
 
 
 
 
 
 

ไตรมาส  
2 ,3 

114,000.- 
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7. วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 
ใช๎เงินงบประมาณ  แผนงาน  พื้นฐานการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน  ผลผลิตที่  4  ผู๎รับบริการ

การศึกษานอกระบบ  กิจกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน  งบด าเนินงาน  รหัสงบประมาณ  
20002339004000000  แหลํงของเงิน 6311200 จ านวน 114,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ๎วน) 
 
8. งบประมาณและการใช้จ่าย 

กิจกรรมหลัก ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

โครงการประวัติศาสตร๑ชาติไทย และ
บุญคุณของพระมหากษัตริย๑ไทย 

- 57,000 - 57,000 

 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 9.1 ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวังสะพุง 
 9.2  ครูและบุคลากร กศน.อ าเภอวังสะพุง 
  

10. เครือข่าย 
 10.1 ที่ท าการอ าเภอ 
 10.2 องค๑การบริหารสํวนต าบล  
   

11. โครงการที่เกี่ยวข้อง 
 11.1 โครงการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 
  
12. ผลลัพธ์ (Outcome) 
         ประชาชนทั่วไปที่เข๎ารํวมโครงการมีความเข๎าใจที่ถูกต๎องเกี่ยวกับประวัติศาสตร๑ชาติไทย มีความรักชาติ 
เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย๑ มีจิตส านึกและมีความภูมิใจในความเป็นไทย  
 
13.  ตัวชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 
 13.1 ผลผลิต   (Output) 
  ประชาชนทั่วไปในอ าเภอวังสะพุง  จ านวน 300 คน เข๎ารํวมโครงการ 

 
13.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
ประชาชนทั่วไปในอ าเภอวังสะพุง ร๎อยละ 80  ความเข๎าใจที่ถูกต๎องเกี่ยวกับประวัติศาสตร๑ชาติไทย มีความ

รักชาติ เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย๑ มีจิตส านึกและมีความภูมิใจในความเป็นไทย  
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14.การติดตามประเมินผลโครงการ 
  14.1  ประเมินความพึงพอใจของผู๎เรียน 
  14.2  ประเมินติดตามผู๎เข๎ารํวมโครงการหลังการจัดกิจกรรม  
 

ผู้เสนอโครงการ 

 

ลงชื่อ.......................................      ลงชื่อ.............................................       ลงชื่อ...........................................  
       ( ...................................)          (............................................)                 ( ................................. )            
ต าแหนํง................................... ต าแหนํง...................................  ต าแหนํง................................... 
      

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
ลงชื่อ.......................................      ลงชื่อ.......................... ...................       ลงชื่อ........................................... 
       ( ...................................)          (............................................)                 ( ................................. )            
ต าแหนํง...................................    ต าแหนํง...................................  ต าแหนํง...................................    
              
 

 
ผู้อนุมัติโครงการ 
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8.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
ร๎อยละ 80 ของผู๎เข๎าอบรม มีความรู๎  ความเข๎าใจ 

การด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง มาประยุกต๑ใช๎กับชีวิตประจ าวันสามารถ 

ลดรายจําย เพิม่รายได๎ ให๎กับครัวเรือนได๎  

 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวังสะพุง 
(จ าแนกตามโครงการรวม) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

       
 

 

 

 
 

1. หน่วยงาน         กศน.อ าเภอวังสะพุง 

 

7.เป้าหมาย 
ประเภท

กลุํมเปูาหมาย 
จ านวน หนํวย 

ประชาชนท่ัวไปใน
เขตอ าเภอ 
วังสะพุง 

      180                    คน 

รวมทั้งสิ้น 180 คน 
 

 

2. สอดคล้อง ยุทธศาสตรข์้อที่ 1(1.1)   ข้อที ่5 (5.1)   
                  วาระการขัยเคลื่อน กศน. WOW  ข๎อที่ 2,3   วาระการขับเคลือ่นจังหวัดเลย  (THAILOEI 4.0) : A ,I ,L 
 
 3. ชื่องาน/โครงการ การจัดการศกึษาการเรยีนรู๎ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
4. วัตถุประสงค ์:เพื่อ 
1. เพื่อให๎ประชาชน ได๎รับความรู๎เกี่ยวกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. เพื่อให๎ประชาชน ได๎เข๎าใจแนวทาง
การศึกษาความรู๎ จากแหลํงเรียนรู ๎ปราชญ๑
ชาวบ๎าน ภูมิปัญญาท๎องถิ่น  
3. เพื่อสํงเสรมิให๎ประชาชน ได๎น าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน
ตํอตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม ตํอไป 
 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ช่ือ-สกุล   1. นายแถลง การะเกษ 
             2. ครูอาสาสมัครฯ 
  3. ครู กศน.ต าบล 
  4. ครู ศรช. 
โทรศัพท๑ 042-850-672 
 

 

5. กิจกรรมหลัก 
1. ให๎ความรู๎เรื่องพระราชด าริวําดว๎ยเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2. ให๎ความรู๎ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  3 
หํวง 2 เง่ือนไขการน๎อมน าหลักเศรษฐกิจพอเพียง
มาเป็นแนวทางในการด ารงชีวิต 

3. ศึกษาแหลํงเรยีนรู๎เกษตรกรต๎นแบบตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
กศน.ต าบลทั้ง 10 ต าบล 

6. งบประมาณ  
งบด าเนินงาน  68,400 บาท 
รวมท้ังสิ้น  ………68,400 …….  บาท 

งบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

68,400 34,200 - 34,200 - 

รวมทั้งสิ้น 34,200 - 34,200 - 

 

 

กศน.-กผ-02/63 
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1. โครงการจัดการศึกษาการเรียนรู๎ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

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

 นโยบายเรํงดํวนเพ่ือรํวมขับเคลื่อนยุทธศาสตร๑การพัฒนาประเทศ ข๎อที่ 1 ยุทธศาสตร๑ด๎านความมั่นคง  ข๎อ 

1.1 พัฒนาและเสริมสร๎างความจงรักภักดีตํอสถาบันหลักของชาติ โดยปลูกฝังและสร๎างความตระหนักรู๎ถึงความส าคัญ

ของสถาบันหลักของชาติ รณรงค๑เสริมสร๎างความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและชาติไทย น๎อมน าและ

เผยแพรํศาสตร๑พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมถึงแนวทางพระราชด าริตําง ๆ 

ข๎อที่ 5 ยุทธศาสตร๑ด๎านการสร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม ข๎อ 5.1 สํงเสริมให๎มีการให๎

ความรู๎กับประชาชนในการรับมือและปรับตัวเพ่ือลดความเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวข๎องกับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 วาระการขับเคลื่อน กศน. สูํ กศน.WOW  ข๎อที่ 2. พัฒนา กศน.ต าบลให๎มีบรรยากาศและสภาพแวดล๎อมที่
เอ้ือตํอการเรียนรู๎ : Good Place – Best Check in และ ข๎อที่ 3 สํงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ : Good Activities 
 วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0)  

 Aqriculture สํงเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน และทันสมัย   
 Loei for All ยกระดับคุณภาพชีวิต สร๎างศักยภาพคนและชุมชนให๎เข๎มแข็ง 

   

3. หลักการและเหตุผล 

  “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว ที่พระราชทานมานานกวํา ๓๐ 
ปี เป็นแนวคิดท่ีตั้งอยูํบนรากฐานของวัฒนธรรมไทย เป็นแนวทางการพัฒนาที่ตั้งบนพ้ืนฐานของทางสายกลาง และ
ความไมํประมาท ค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร๎างภูมิค๎ุมกันในตัวเอง ตลอดจนใช๎ความรู๎และ
คุณธรรม เป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิต ที่ส าคัญจะต๎องมี “สติ ปัญญา และความเพียร” ซึ่งจะน าไปสูํ “ความสุข” ใน
การด าเนินชีวิตอยํางแท๎จริง เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการด ารงอยูํและปฏิบัติตนของประชาชนในทุก
ระดับ ตั้งแตํระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให๎ด าเนินไปในทางสาย
กลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือให๎ก๎าวทันตํอโลกยุคโลกาภิวัตน๑ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต๎องมีระบบภูมิคุ๎มกันในตัวที่ดีพอสมควร ตํอการกระทบใด ๆ อันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ จะต๎องอาศัยความรอบรู๎ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยํางยิ่งในการน า
วิชาการตําง ๆ มาใช๎ในการวางแผนและการด าเนินการ ทุกข้ันตอน และขณะเดียวกัน จะต๎องเสริมสร๎างพื้นฐานจิตใจ
ของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ๎าหน๎าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให๎มีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย๑
สุจริต และให๎มีความรอบรู๎ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด๎วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ 
เพ่ือให๎สมดุลและพร๎อมตํอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วและกว๎างขวาง ทั้งด๎านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล๎อม 
และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได๎เป็นอยํางดี เศรษฐกิจพอเพียง มุํงเน๎นให๎ผู๎ผลิต หรือผู๎บริโภค พยายามเริ่มต๎นผลิต 
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หรือบริโภคภายใต๎ขอบเขต ข๎อจ ากัดของรายได๎ หรือทรัพยากรที่มีอยูํไปกํอน ซึ่งก็คือ หลักในการลดการพ่ึงพา เพ่ิมขีด
ความสามารถในการควบคุมการผลิตได๎ด๎วยตนเอง และลดภาวะการเสี่ยงจากการไมํสามารถควบคุมระบบตลาดได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ เศรษฐกิจพอเพียงมิใชํหมายความถึง การกระเบียดกระเสียนจนเกินสมควร หากแตํอาจฟุุมเฟือย
ได๎เป็นครั้งคราวตามอัตภาพ แตํคนสํวนใหญํของประเทศ มักใช๎จํายเกินตัว เกินฐานะท่ีหามาได๎เศรษฐกิจพอเพียง 
สามารถน าไปสูํเปูาหมายของการสร๎างความมั่นคงในทางเศรษฐกิจได๎  เชํน โดยพื้นฐานแล๎ว ประเทศไทยเป็นประเทศ
เกษตรกรรม เศรษฐกิจของประเทศจึงควรเน๎นที่เศรษฐกิจการเกษตร เน๎นความม่ันคงทางอาหาร เป็นการสร๎างความ
มั่นคงให๎เป็นระบบเศรษฐกิจในระดับหนึ่ง จึงเป็นระบบเศรษฐกิจที่ชํวยลดความเสี่ยงหรือความไมํม่ันคงทางเศรษฐกิจ
ในระยะยาวได๎ เศรษฐกิจพอเพียง สามารถประยุกต๑ใช๎ได๎ในทุกระดับ ทุกสาขา ทุกภาคของเศรษฐกิจ ไมํจ าเป็นจะต๎อง
จ ากัดเฉพาะแตํภาคการเกษตร หรือภาคชนบท แม๎แตํภาคการเงิน ภาคอสังหาริมทรัพย๑ และการค๎าการลงทุนระหวําง
ประเทศ โดยมีหลักการที่คล๎ายคลึงกันคือ เน๎นการเลือกปฏิบัติอยํางพอประมาณ มีเหตุมีผล และสร๎างภูมิค๎ุมกันให๎แกํ
ตนเองและสังคม 

ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวังสะพุงจึงได๎ด าเนินงานโครงการจัดการศึกษา
การเรียนรู๎ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให๎กับประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือเป็นการพัฒนาและแก๎ไขปัญหาให๎กับประชาชน
ในชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่จะน าไปสูํการพัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคมได๎อยํางยั่งยืน 

4. วัตถุประสงค๑ 

 1. เพ่ือให๎ประชาชน ได๎รับความรู๎เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. เพ่ือให๎ประชาชน ได๎เข๎าใจแนวทางการศึกษาความรู๎ จากแหลํงเรียนรู๎ ปราชญ๑ชาวบ๎าน ภูมิปัญญาท๎องถิ่น  

 3. เพ่ือสํงเสริมให๎ประชาชน ได๎น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช๎ในชีวิตประจ าวันตํอตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน สังคม ตํอไป 

 

5. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
           -  ประชาชน จ านวน 64 คน   
          เชิงคุณภาพ 
  - ร๎อยละ 80 ของผู๎เข๎าอบรม น าแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการด าเนิน
ชีวิต และประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 
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6. วิธีด าเนินการ 
 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค๑ กลุํมเปูาหมาย เปูาหมาย พ้ืนที่ด าเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ 

ด าเนินการตาม

โครงการจัดการศึกษา

การเรียนรู๎ตามปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพียง  

1. ให๎ความรู๎เรื่อง

พระราชด าริวําด๎วย

เศรษฐกิจพอเพียง 

2. ให๎ความรู๎ปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง  

3 หํวง 2 เงื่อนไขการ

น๎อมน าหลักเศรษฐกิจ

พอเพียงมาเป็น

แนวทางในการ

ด ารงชีวิต 

3. ศึกษาแหลํงเรียนรู๎

เกษตรกรต๎นแบบตาม

แนวเศรษฐกิจพอเพียง 

1. เพ่ือให๎ประชาชน 
ได๎รับความรู๎
เกี่ยวกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. เพ่ือให๎ประชาชน 
ได๎เข๎าใจแนวทาง
การศึกษาความรู๎ 
จากแหลํงเรียนรู๎ 
ปราชญ๑ชาวบ๎าน ภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น  
3. เพ่ือสํงเสริมให๎
ประชาชน ได๎น า
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ไปใช๎ใน
ชีวิตประจ าวันตํอ
ตนเอง ครอบครัว 
ชุมชน สังคม ตํอไป 

ประชาชนทั่วไปใน

พ้ืนที่อ าเภอวังสะพุง 

180 คน กศน.ต าบล 

ทั้ง 10 แหํง 

ไตรมาสที่ 2

และไตรมาส

ที่ 3 

34,200.- 

 

 

7. วงเงนิงบประมาณทั้งโครงการ 

แผนงาน : พื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน  ผลผลิตที่  4  ผู๎รับบริการการศึกษานอกระบบ

งบด าเนินงาน  การจัดกระบวนการเรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียง  รหัสงบประมาณ  2000239004000000  แหลํงของเงิน 

6311200 

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

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

 7.3 คําวิทยากร   จ านวน 10 คน x ชั่วโมงละ 200 บาท X จ านวน 6 ชั่วโมง 

 7.4 คําวัสดุฝึก/อุปกรณ๑  จ านวน 600  บาท 

  ฯลฯ 
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8. แผนการใช๎จํายงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.-ธ.ค. 2562) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.-มี.ค. 2563) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.-มิ.ย. 2563) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.-ก.ย. 2563) 

1. ให๎ความรู๎เรื่องพระราชด าริวําด๎วย

เศรษฐกิจพอเพียง 

2. ให๎ความรู๎ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง  3 หํวง 2 เงื่อนไข การน๎อม

น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น

แนวทางในการด ารงชีวิต 

3. ศึกษาแหลํงเรียนรู๎เกษตรกรต๎นแบบ

ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

- 17,100 17,100 - 

 

9. ผู๎รับผิดชอบโครงการ 

 เจ๎าหน๎าที่งานการศึกษาตํอเนื่อง 
 

10. เครือขําย 

 ส านักงานเกษตรอ าเภอวังสะพุง 

  เกษตรประจ าต าบลทั้ง 10 ต าบล 
 

11. โครงการที่เกี่ยวข๎อง 

 1. โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 

 2. โครงการSmart ONIE เพ่ือสร๎าง Smart Farmer 
 

12. ผลลัพธ๑(Outcome) 

 ผู๎เข๎าอบรมมีความรู๎ ความเข๎าใจ การด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าเอา

องค๑ความรู๎ที่ได๎มาประยุกต๑ใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ในชีวิตประจ าวันได๎ 
 

13.   ดัชนีชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 

13.1.  ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 

  ร๎อยละ 80 ของผู๎เข๎าอบรม มีความรู๎  ความเข๎าใจ การด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง มาประยุกต๑ใช๎กับชีวิตประจ าวันสามารถ ลดรายจําย เพิ่มรายได๎ ให๎กับครัวเรือนได๎  
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13.2.  ตัวชี้วัดผลลัพธ๑ (Outcome) 

ผู๎เข๎าอบรมมีความรู๎ ความเข๎าใจ ในการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความ 

สามารถน าแนวพระราชด าหริ มาประยุกต๑ใช๎กับชีวิตประจ าวันตามหลักการความพอเพียง  สามารถ ลดรายจําย เพ่ิม

รายได๎ ให๎กับครัวเรือนได๎  

14. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 14.1 รายงานผลการด าเนินโครงการ 
 14.2 แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

ผู้เสนอโครงการ 

 

ลงชื่อ.......................................      ลงชื่อ.............................................       ลงชื่อ...........................................  
       ( ...................................)          (............................................)                 ( ................................. )            
ต าแหนํง................................... ต าแหนํง...................................  ต าแหนํง................................... 
      

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
ลงชื่อ.......................................      ลงชื่อ............................... ..............       ลงชื่อ........................................... 
       ( ...................................)          (............................................)                 ( ................................. )            
ต าแหนํง...................................    ต าแหนํง...................................  ต าแหนํง...................................    
              
 

 
ผู้อนุมัติโครงการ 
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8.ตัวชี้วัดความส าเร็จ   
1. จ านวนผู๎รับบริการเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด
ไว ๎
2. ความเหมาะสมของสถานท่ี/สื่อ/สิ่งอ านวยความ
สะดวก 
3.ร๎อยละของผูร๎ับบริการที่สามารถน าความรูไ๎ปใช๎
หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
4.ความพึงพอใจท่ีอยูํในระดับ ดีขึน้ไป 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวังสะพุง 
(จ าแนกตามโครงการรวม) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 
 

1. หน่วยงาน         กศน.อ าเภอวังสะพุง 

 

7.เป้าหมาย 
ประเภท

กลุํมเปูาหมาย 
จ านวน หนํวย 

1) กศน.ต าบล 
2) ห๎องสมุดประชาชน 
3) อาสาสมัครสํงเสริม
การอําน 
4) ประชาชนทั่วไป 
5) บ๎านหนังสือชุมชน 
6) ภูมิปัญญา  แหลํง
เรียนรู ๎

10 
1 

144 
 

7,100 
74 
20 

แหํง 
แหํง 
คน 
 
คน 
แหํง 
แหํง 

รวมทั้งสิ้น   

 

 

2. 2.สอดคล้อง  ยุทธศาสตร๑ : ข๎อที่ 3.2 , 3.4 และ 4         ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW : 2 
                  วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : L 
 
 3. ชื่องาน/โครงการ การศึกษาตามอัธยาศัย 
 
4. วัตถุประสงค ์:เพื่อ 
1) สํงเสริมให๎มีการพัฒนาแหลํงการเรียนรู๎ใน
ระดับต าบล เพื่อการถํายทอดองค๑ความรู๎ และ
จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพรํองค๑ความรู๎ในชุมชนได๎
อยํางทั่วถึง 
2) ก าหนดให๎การอํานเป็นวาระจังหวัด 
3) จัดกิจกรรมสํงเสริมการเรียนรู๎ เพื่อปลูกฝัง
นิสัยรักการอํานเพิ่ม ขยายกิจกรรมสํงเสริมการ
อํานเชิงรุกในชุมชน และพัฒนาความสามารถใน
การอํานและศักยภาพการเรียนรู๎ของประชาชน
ทุกกลุํมเปูาหมาย 
4) สํ งเสริมให๎มีการสร๎างบรรยากาศ และ
สิ่ งแวดล๎อมที่ เอื้อตํอการอํานให๎ เกิดขึ้นใน
สังคมไทยโดยสนับสนุนการพัฒนาแหลํงการ
เรียนรู๎ให๎เกิดขึ้นอยํางกว๎างขวางและทั่วถึง เชํน 
พัฒนาห๎องสมุดประชาชนทุกแหํงให๎เป็นแหลํง
เรียนรู๎ ตลอดชีวิตของชุมชน การใช๎ระบบ
เช่ือมโยงแหลํงเรียนรู๎และการพัฒนาระบบ
หนังสือผําน QR Code สํงเสริมและสนับสนุน
อาสาสมัครสํงเสริมการอําน การสร๎างเครือขําย
สํงเสริมการอําน จัดหนํวยบริการเคลื่อนที่พร๎อม
อุปกรณ๑เพื่อสํงเสริมการอํานและการเรียนรู๎ที่
หลากหลายออกให๎บริการประชาชนในพื้นที่
ตํางๆ อยํางทั่วถึง สม่ าเสมอ รวมทั้งเสริมสร๎าง
ความพร๎อมในด๎านสื่ออุปกรณ๑ เพื่อสนับสนุน
การอําน และการจัดกิจกรรมเพื่อสํงเสริมการ
อํานอยํางหลากหลาย 
5) สํงเสริมสนับสนุนให๎ภาคีเครือขํายรํวมจัด
สนับสนุนการอําน เชํน ในโรงงาน สถาน
ประกอบการ โรงพยาบาล ฯลฯ 
 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ชื่อ-สกุล   1. นางปภาวรินทร๑ แสวงทรพัย๑ 
             2. ครูอาสาสมัครฯ 
             3. ครู กศน.ต าบล 
 4. ครู ศรช. 
 5. บรรณารักษ๑จ๎างเหมา 
โทรศัพท๑ 042-850-672 
 

 

5. กิจกรรมหลัก 
1) พัฒนาแหลํงเรียนรู๎ กศน.ต าบล และรํวมกับภาคีเครือขํายเพื่อ
เสริมสร๎างวัฒนธรรมสํงเสริมการอําน 
2) กิจกรรมสํงเสริมการอําน 
  - จัดกิจกรรมสํงเสริมการอํานในห๎องสมุดและพัฒนาห๎องสมุด
ประชาชน 
- จัดมุดเด็กปฐมวัยในห๎องสมุด 
- จัดกิจกรรมครอบครัวรักการอําน 
- ห๎องสมุดชาวตลาด 
  - รถโมบายเคลื่อนที่ 
  - ใช๎ระบบเชื่อมโยงแหลํงเรียนรู๎และจัดท าสื่ออิเล็กทรอนิกส๑ 

  - บ๎านหนังสือชุมชน 
  - อาสาสมัครสํงเสริมการอําน 

 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
อ าเภอวังสะพุง 

6. งบประมาณ  
ผลผลิตที่  5    จ านวน    97,425 บาท 

งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
กศน.ต าบล(สร๎างใหมํ)     

หนังสือพิมพ๑ กศน.ต าบล     

ห๎องสมุดประชาชน     

รวมทั้งสิ้น     

 

 

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

2. สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น  
 ยุทธศาสตร๑ : ข๎อที่ 3.2 พัฒนาแหลํงเรียนรู๎ให๎มีบรรยากาศและสภาพแวดล๎อมท่ีเอื้อตํอการเรียนรู๎ 
                    3.4 เสริมสรา๎งความรํวมมือกับภาคีเครือขําย 
         4  ยุทธศาสตร๑ด๎านการสร๎างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
                  ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW : พัฒนา กศน.ต าบลให๎มีบรรยากาศและสภาพแวดล๎อมท่ีเอื้อตํอการเรียนรู ๎
                  วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : Loei for All ยกระดับคณุภาพชีวิต สร๎างศักยภาพคนใน 
                                                                             ชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
 

3. หลักการและเหตุผล 
การอํานหนังสือเป็นการพัฒนาตนเองและใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน๑  ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นมากในการพัฒนาคน

และพัฒนาสังคม  การอํานหนังสือของคนไทยเป็นกิจกรรมที่ไมํแพรํหลายแม๎ในหมูํผู๎รู๎หนังสือแล๎วโดยเฉพาะการอําน
หนังสือที่ดีและมีสาระยิ่งมีน๎อยขึ้นไปอีก สาเหตุมีอยูํหลายประการ นับตั้งแตํการขาดแคลนหนังสือที่ดีและตรงกับ
ความต๎องการของผู๎อําน การขาดแคลนแหลํงหนังสือที่จะยืมอํานได๎  ไปจนถึงการดึงความสนใจและการแยํงเวลาของ
สื่ออ่ืนๆ เชํน โทรทัศน๑ วิทยุกระจายเสียงฯลฯ วิทยุกระจายเสียง รวมทั้งขาดการชักจูง การกระตุ๎น และมีนิสัย รักการ
อํานทั้งในและนอกโรงเรียน  เมื่อเทียบกับความเพลิดเพลินและการได๎ฟังได๎รู๎เห็นเรื่องตํ างๆจากโทรทัศน๑ และ
วิทยุกระจายเสียงแล๎ว  การอํานหนังสือเพ่ือวัตถุประสงค๑ดังกลําวต๎องใช๎ความพยายามมากกวํา และต๎องมีทักษะใน
การอําน ถ๎าจะให๎การอํานหนังเกิดเป็นนิสัยจ าเป็นต๎องมีการปลูกฝังและชักชวนให๎เกิด ความสนใจการอํานอยําง
ตํอเนื่องและสม่ าเสมอ   

ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวังสะพุง ได๎เล็งเห็นถึงความส าคัญของการอํานที่
เป็นจุดบํมเพาะและสร๎างนิสัยรักการอํานที่เกิดขึ้นในชุมชน จึงได๎จัดท าโครงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยขึ้น เพ่ือ
สนับสนุนสํงเสริมการอํานท่ีเกิดข้ึนในชุมชน โดยมีห๎องสมุดประชาชน และกศน.ต าบล  บ๎านหนังสือชุมชน อาสาสมัคร
สํงเสริมการอําน รถห๎องสมุดเคลื่อนที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการเสริมสร๎างการรักการอํานในชุมชน ตลอดจน
เสริมสร๎างภาคีเครือขํายให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการสํงเสริมนิสัยรักการอํานของชุมชนได๎อยํางยั่งยืน 

 
4. วัตถุประสงค๑ เพ่ือ 
 1. สํงเสริมให๎มีการพัฒนาแหลํงการเรียนรู๎ในระดับต าบล เพ่ือการถํายทอดองค๑ความรู๎ และจัดกิจกรรมเพ่ือ
เผยแพรํองค๑ความรู๎ในชุมชนได๎อยํางทั่วถึง 
 2. ก าหนดให๎การอํานเป็นวาระจังหวัด 
 3. จัดกิจกรรมสํงเสริมการเรียนรู๎เพ่ือปลูกฝังนิสัยรักการอํานเพ่ิม ขยายกิจกรรมสํงเสริมการอํานเชิงรุกในชุมชน 
และพัฒนาความสามารถในการอํานและศักยภาพการเรียนรู๎ของประชาชนทุกกลุํมเปูาหมาย 
 4. สํงเสริมให๎มีการสร๎างบรรยากาศ และสิ่งแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการอํานให๎เกิดขึ้นในสังคมไทยโดยสนับสนุนการ
พัฒนาแหลํงการเรียนรู๎ให๎เกิดขึ้นอยํางกว๎างขวางและทั่วถึง เชํน พัฒนาห๎องสมุดประชาชนทุกแหํงให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ตลอด
ชีวิตของชุมชน การใช๎ระบบเชื่อมโยงแหลํงเรียนรู๎และการพัฒนาระบบหนังสือผําน QR Code สํงเสริมและสนับสนุน
อาสาสมัครสํงเสริมการอําน การสร๎างเครือขํายสํงเสริมการอําน จัดหนํวยบริการเคลื่อนที่พร๎อมอุปกรณ๑เพ่ือสํงเสริมการ
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อํานและการเรียนรู๎ที่หลากหลายออกให๎บริการประชาชนในพ้ืนที่ตํางๆ อยํางทั่วถึง สม่ าเสมอ รวมทั้งเสริมสร๎างความพร๎อม
ในด๎านสื่ออุปกรณ๑ เพ่ือสนับสนุนการอําน และการจัดกิจกรรมเพ่ือสํงเสริมการอํานอยํางหลากหลาย 
 5. สํงเสริมสนับสนุนให๎ภาคีเครือขํายรํวมจัดสนับสนุนการอําน เชํน ในโรงงาน สถานประกอบการ โรงพยาบาล 
ฯลฯ 
5. เป้าหมาย    

5.1 เชิงปริมาณ  
 1) กศน.ต าบล   จ านวน  10 แหํง 

3) ห๎องสมุดประชาชน  จ านวน  1 แหํง 
4) อาสาสมัครสํงเสริมการอําน จ านวน  144 คน 
5) ประชาชนทั่วไป  จ านวน         7,100 คน 
6) บ๎านหนังสือชุมชน  จ านวน    74 แหํง 
7) ภูมิปัญญา แหลํงเรียนรู๎  จ านวน             20 แหํง 
5.2 เชิงคุณภาพ 

  - ร๎อยละ 80  ผู๎รับบริการเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนดไว๎และผู๎รับบริการที่สามารถน าความรู๎ไปใช๎
หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีอาสาสมัครสํงเสริมการอํานมีสํวนรํวมในการสํงเสริมการอํานและสร๎างชุมชนรักการอําน
เพ่ิมข้ึน  
 
6. วิธีด าเนินการ 

กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้า 
หมาย 

 
เป้าหมาย 

 

พ้ืนที่
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบ 
ประมาณ 

1) พัฒนาแหลํง
เรียนรู๎ กศน.ต าบล 
และรํวมกับภาคี
เครือขํายเพื่อ
เสริมสร๎าง
วัฒนธรรมสํงเสริม
การอําน 
2) กิจกรรมสํงเสริม
การอําน 
  - จัดกิจกรรม
สํงเสริมการอํานใน
ห๎องสมุดและ
พัฒนาห๎องสมุด

1. สํงเสริมให๎มีการพัฒนา
แหลํงการเรียนรู๎ในระดับ
ต าบล เพ่ือการถํายทอด
องค๑ความรู๎ และจัด
กิจกรรมเพ่ือเผยแพรํองค๑
ความรู๎ในชุมชนได๎อยําง
ทั่วถึง 
2. ก าหนดให๎การอํานเป็น
วาระจังหวัด 
3. จัดกิจกรรมสํงเสริมการ
เรียนรู๎เพ่ือปลูกฝังนิสัยรัก
การอํานเพ่ิม ขยาย
กิจกรรมสํงเสริมการอําน

1) กศน.
ต าบล 
2) ห๎องสมุด
ประชาชน 
3) 
อาสาสมัคร
สํงเสริมการ
อําน 
4) ประชาชน
ทั่วไป 
5) บ๎าน
หนังสือ
ชุมชน 

105 แหํง 
7,244 คน 

กศน.อ าเภอ.
วังสะพุง 
 
 
 
 

วันท่ี 1 

ตุลาคม 

2562 ถึง 

วันท่ี 30

กันยายน 

2563 

 

 

 

97,425.- 
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ประชาชน 
- จัดมุดเด็กปฐมวัย
ในห๎องสมุด 
- จัดกิจกรรม
ครอบครัวรักการ
อําน 
- ห๎องสมุดชาว
ตลาด 
  - รถโมบาย
เคลื่อนที่ 
  - ใช๎ระบบ
เชื่อมโยงแหลํง
เรียนรู๎และจัดท าสื่อ
อิเล็กทรอนิกส๑ 
  - บ๎านหนังสือ
ชุมชน 
  - อาสาสมัคร
สํงเสริมการอําน 
 

เชิงรุกในชุมชน และ
พัฒนาความสามารถใน
การอํานและศักยภาพการ
เรียนรู๎ของประชาชนทุก
กลุํมเปูาหมาย 
4. สํงเสริมให๎มีการสร๎าง
บรรยากาศ และ
สิ่งแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการ
อํานให๎เกิดขึ้นใน
สังคมไทยโดยสนับสนุน
การพัฒนาแหลํงการ
เรียนรู๎ให๎เกิดขึ้นอยําง
กว๎างขวางและทั่วถึง เชํน 
พัฒนาห๎องสมุดประชาชน
ทุกแหํงให๎เป็นแหลํง
เรียนรู๎ตลอดชีวิตของ
ชุมชน การใช๎ระบบ
เชื่อมโยงแหลํงเรียนรู๎และ
การพัฒนาระบบหนังสือ
ผําน QR Code สํงเสริม
และสนับสนุนอาสาสมัคร
สํงเสริมการอําน การสร๎าง
เครือขํายสํงเสริมการอําน 
จัดหนํวยบริการเคลื่อนที่
พร๎อมอุปกรณ๑เพ่ือ
สํงเสริมการอํานและการ
เรียนรู๎ที่หลากหลายออก
ให๎บริการประชาชนใน
พ้ืนที่ตํางๆ อยํางทั่วถึง 
สม่ าเสมอ รวมทั้ง
เสริมสร๎างความพร๎อมใน
ด๎านสื่ออุปกรณ๑ เพ่ือ
สนับสนุนการอําน และ
การจัดกิจกรรมเพ่ือ

6) ภูมิ
ปัญญา  
แหลํงเรียนรู๎ 
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สํงเสริมการอํานอยําง
หลากหลาย 
5. สํงเสริมสนับสนุนให๎
ภาคีเครือขํายรํวมจัด
สนับสนุนการอําน เชํน 
ในโรงงาน สถาน
ประกอบการ โรงพยาบาล 
ฯลฯ 

 

7. งบประมาณ 
เบิกจํายจากเงิน  แผนงาน : พ้ืนฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน ผลผลิตที่ 5 ผู๎รับบริการการศึกษา

ตามอัธยาศัย กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย งบด าเนินงาน รหัสงบประมาณ 2000239005000000 

แหลํงของเงิน 6311200 จ านวนเงิน   97,425   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) พัฒนาแหลํงเรียนรู๎ กศน.ต าบล และ
รํวมกับภาคีเครือขํายเพ่ือเสริมสร๎าง
วัฒนธรรมสํงเสริมการอําน 
2) กิจกรรมสํงเสริมการอําน 
  - จัดกิจกรรมสํงเสริมการอํานในห๎องสมุด
และพัฒนาห๎องสมุดประชาชน 
- จัดมุดเด็กปฐมวัยในห๎องสมุด 
- จัดกิจกรรมครอบครัวรักการอําน 
- ห๎องสมุดชาวตลาด 
  - รถโมบายเคลื่อนที่ 
  - ใช๎ระบบเชื่อมโยงแหลํงเรียนรู๎และจัดท า
สื่ออิเล็กทรอนิกส๑ 
  - บ๎านหนังสือชุมชน 
  - อาสาสมัครสํงเสริมการอําน 

- 97,425    - - 

รวมทั้งสิ้น - 97,425    - - 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานการศึกษาตามอัธยาศัย 
 
10. เครือข่าย 
 10.1 ปกครองอ าเภอ 
 10.2 ท๎องถิ่นอ าเภอ 
 10.3  สาธารณสุขอ าเภอ 
 
11. โครงการที่เกี่ยวข้อง 
          11.1การจัดการศึกษาส าหรับผู๎ไมํรู๎หนังสือ  

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

(ขยายผลการอบรมหลักสูตรการค๎าออนไลน๑) 
 

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

มีสํวนรํวมในการสํงเสริมการเรียนรู๎ตลอดชีวิตให๎กับประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่อ าเภอวังสะพุง  
 
13. ดัชนีชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 

 13.1 ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 
1. จ านวนผู๎รับบริการเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนดไว ๎
2. ความเหมาะสมของสถานท่ี/สื่อ/สิ่งอ านวยความสะดวก 
3. ร๎อยละของผูร๎ับบริการที่สามารถน าความรูไ๎ปใช๎หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ๑ (Outcome)  
1.ผู๎รับบริการทีส่ามารถน าความรูไ๎ปใช๎หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต  ร๎อยละ 80 

 2. นักศึกษาเข๎ารํวมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากข้ึนไป ถึงร๎อยละ 80 

14. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 การประเมินผล โดยประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจ 
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ผู้เสนอโครงการ 

 

ลงชื่อ.......................................      ลงชื่อ.............................................       ลงชื่อ...........................................  
       ( ...................................)          (............................................)                 ( ................................. )            
ต าแหนํง................................... ต าแหนํง...................................  ต าแหนํง................................... 
      
 
 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
ลงชื่อ.......................................      ลงชื่อ............................ .................       ลงชื่อ........................................... 
       ( ...................................)          (............................................)                 ( ................................. )            
ต าแหนํง...................................    ต าแหนํง...................................  ต าแหนํง...................................    
              
 

 
ผู้อนุมัติโครงการ 
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8.ตัวชี้วัดความส าเร็จ   
1.จ านวนบุคลากรของหนํวยงานและสถานศึกษา
ได๎รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย 
2.ความเหมาะสมของหลักสตูรการพัฒนา 
3. ร๎อยละของบุคลากรที่สามารถน าความรูไ๎ปใช๎
หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
4.ความพึงพอใจท่ีอยูํในระดับ ดี ขึ้นไป 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวังสะพุง 
(จ าแนกตามโครงการรวม) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 
 

1. หน่วยงาน         กศน.อ าเภอวังสะพุง 

 

7.เป้าหมาย 
ประเภท

กลุํมเปูาหมาย 
จ านวน หนํวย 

1) ผู๎บริหาร 
2) ข๎าราชการ 
3) พนักงานราชการ 
4) ลูกจ๎างประจ า 
5) ครู ศรช. 
6) บรรณารักษ๑จ๎าง
เหมา 

1 
2 

21 
1 
3 
1 

คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
 

รวมทั้งสิ้น 29 คน 

 

 

2. 2.สอดคล้อง  ยุทธศาสตร๑ : ข๎อที่ 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) พัฒนาบุคลากรทุกระดับทุกประเภทให๎มีสมรรถนะ
สูงขึ้นอยํางตํอเนื่อง ทั้งกํอนและระหวํางการด ารง
ต าแหนํงเพื่อให๎มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน สามารถ
ปฏิบัติงานและบริหารจัดการการด าเนินงานของ
หนํวยงานและสถานศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพรวมทั้ง
สํงเสริมให๎บุคลากรในสังกัดพัฒนาตนเองเพื่อเลื่อน
ต าแหนํงหรือเลื่อนวิทยฐานะโดยเน๎นการประเมินวิทย
ฐานะเชิงประจักษ๑ 
2) พัฒนาหัวหน๎า กศน.ต าบลให๎มีสมรรถนะสูงขึ้นในการ
บริหารจัดการ กศน.ต าบล และการปฏิบัติงานตามบทบาท
ภารกิจอยํางมีประสิทธิภาพ โดยเน๎นการเป็นนักจัดการ
ความรู๎และผู๎อ านวยความสะดวกในการเรียนรู๎เพื่อให๎
ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ที่มีประสิทธิภาพอยํางแท๎จริง 
3) พัฒนาครู กศน. และผู๎ที่ เกี่ ยวข๎ องให๎สามารถ
จัดรูปแบบการเรียนรู๎ได๎อยํางมีคุณภาพโดยสํงเสริมให๎มี
ความรู๎ความสามารถในการจัดท าแผนการสอน การจัด
กระบวนการเรียนรู๎ การวัดและประเมินผล และการวิจัย
เบื้องต๎น 
4) สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ กศน.
ต าบล เพื่อการมีสํวนรํวมในการบริหารการด าเนินงาน
ตามบทบาทภารกิจของ กศน.ต าบล อยํางมีประสิทธิภาพ 
5) พัฒนาศักยภาพบุคลากร ที่รับผิดชอบการบริการ
การศึกษาและการเรียนรู๎ ให๎มีความรู๎ ความสามารถและ
มีความเป็นมืออาชีพในการจัดบริการสํงเสริมการเรียนรู๎
ตลอดชีวิตของประชาชน 
6) เสริมสร๎างสัมพันธภาพระหวํางบุคลากร รวมทั้งภาคี
เครือขํายทั้งในและตํางประเทศในทุกระดับเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างานรํวมกัน โดยจัดให๎มีกิจกรรม
การพัฒนาสมรรถนะ และเสริมสร๎างความสัมพันธ๑ 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ชื่อ-สกุล   1. ขา๎ราชการ 
             2. ครูอาสาสมัครฯ 
             3. ครู กศน.ต าบล 
 4. ครู ศรช. 
 5. บรรณารักษ๑จ๎างเหมา 
โทรศัพท๑ 042-850-672 
 

 

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

 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
อ าเภอวังสะพุง 

6. งบประมาณ  - 
 

งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
     

รวมทั้งสิ้น     
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1. ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาบุคลากร 
 

2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และจุดเน้น:  
ยุทธศาสตร๑ :   ข๎อที่ 3.1 พัฒนาครูและบุคลากรที่เกี่ยวข๎องกับการจัดกิจกรรมและการเรียนรู๎ 
                         6.3  สํงเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอยํางตํอเนื่อง 
                  ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW :  1 พัฒนาครู กศน. และบุคลากรทีเ่กี่ยวข๎องกับการจัดกิจกรรม 

                                                                     การศึกษาและเรียนรู ๎

                  วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : Integrity สํงเสริมการใช๎หลักธรรมาภิบาล 
3. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  พ.ศ. 2551  ก าหนดให๎สถานศึกษาท า
หน๎าที่สํงเสริม สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรที่ท าหน๎าที่จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให๎มีความรู๎ 
ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎  กระตุ๎นให๎เกิดการใฝุรู๎  ให๎ค าปรึกษาแนะน าผู๎เรียนให๎รู๎จักการแก๎ไขปัญหา
ของตนเองได๎  รวมทั้งสํงเสริมให๎ผู๎เรียน  ผู๎รับบริการเกิดการเรียนรู๎ตลอดชีวิต  ซึ่งจะกํอให๎เกิดความเข๎มแข็งและกา ร
พ่ึงพาตนเองของคนในชุมชน ในการพัฒนาบุคลากรดังกลําวสถานศึกษาจึงต๎องจัดทั้งในลักษณะของการอบรมให๎
ความรู๎ การประชุมสัมมนา และการศึกษาดูงาน  เพื่อน าประสบการณ๑ดังกลําวมาปรับประยุกต๑ใช๎ให๎เหมาะสม   
            สอดคล๎องกับยุทธศาสตร๑และจุดเน๎น ส านักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
ประจ าปีงบประมาณ 2563 พัฒนาครูและบุคลากรที่เก่ียวข๎องกับการจัดกิจกรรมและการเรียนรู๎ 
สํงเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอยํางตํอเนื่อง จึงด าเนินการนี้ขึ้น 
 

4. วัตถุประสงค์ เพ่ือ 
 4.1 พัฒนาบุคลากรทุกระดับทุกประเภทให๎มีสมรรถนะสูงขึ้นอยํางตํอเนื่อง ทั้งกํอนและระหวํางการด ารง
ต าแหนํงเพ่ือให๎มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานและบริหารจัดการการด าเนินงานของหนํวยงานและ
สถานศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพรวมทั้งสํงเสริมให๎บุคลากรในสังกัดพัฒนาตนเองเพ่ือเลื่อนต าแหนํงหรือเลื่อนวิทยฐานะ
โดยเน๎นการประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ๑ 
 4.2  พัฒนาหัวหน๎า กศน.ต าบลให๎มีสมรรถนะสูงขึ้นในการบริหารจัดการ กศน.ต าบล และการปฏิบัติงานตาม
บทบาทภารกิจอยํางมีประสิทธิภาพ โดยเน๎นการเป็นนักจัดการความรู๎และผู๎อ านวยความสะดวกในการเรียนรู๎เพ่ือให๎ผู๎เรียน
เกิดการเรียนรู๎ที่มีประสิทธิภาพอยํางแท๎จริง 
 4.3 พัฒนาครูกศน. และผู๎ที่เกี่ยวข๎องให๎สามารถจัดรูปแบบการเรียนรู๎ได๎อยํางมีคุณภาพโดยสํงเสริมให๎มีความรู๎
ความสามารถในการจัดท าแผนการสอน การจัดกระบวนการเรียนรู๎ การวัดและประเมินผล และการวิจัยเบื้องต๎น 
 4.4 สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ กศน.ต าบล เพ่ือการมีสํวนรํวมในการบริหารการด าเนินงาน
ตามบทบาทภารกิจของ กศน.ต าบล อยํางมีประสิทธิภาพ 
 4.5  พัฒนาศักยภาพบุคลากร ที่รับผิดชอบการบริการการศึกษาและการเรียนรู๎ ให๎มีความรู๎ ความสามารถและมี
ความเป็นมืออาชีพในการจัดบริการสํงเสริมการเรียนรู๎ตลอดชีวิตของประชาชน 
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 4.6 เสริมสร๎างสัมพันธภาพระหวํางบุคลากร รวมทั้งภาคีเครือขํายทั้งในและตํางประเทศในทุกระดับเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างานรํวมกัน โดยจัดให๎มีกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะ และเสริมสร๎างความสัมพันธ๑ระหวํางบุคลากร 
และภาคีเครือขํายในรูปแบบที่หลากหลายอยํางตํอเนื่อง 
 
5. เปูาหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  ผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา กศน.อ าเภอวังสะพุง  จ านวน   29    คน      
 เชิงคุณภาพ 

 บุคลากร กศน.อ าเภอวังสะพุง  ได๎เพ่ิมพูนความรู๎ แลกเปลี่ยนประสบการณ๑ในการจัดการศึกษา กับแหลํงการ
เรียนรู๎ต๎นแบบและน าความรู๎ที่ได๎รับมาพัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให๎
บังเกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น 

 
6. วิธีด าเนินการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้า 
หมาย 

 
เป้าหมาย 

 

พื้นที่
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบ 
ประมาณ 

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

1) พัฒนาบุคลากรทุกระดับ
ทุกประเภทให๎มีสมรรถนะ
สูงขึ้นอยํางตํอเนื่อง ทั้งกํอน
และระหวํางการด ารงต าแหนํง
เพ่ือให๎มีเจตคติที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน สามารถ
ปฏิบัติงานและบริหารจัดการ
การด าเนินงานของหนํวยงาน
และสถานศึกษาได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพรวมทั้งสํงเสริม
ให๎บุคลากรในสังกัดพัฒนา
ตนเองเพ่ือเลื่อนต าแหนํงหรือ
เลื่อนวิทยฐานะโดยเน๎นการ
ประเมินวิทยฐานะเชิง
ประจักษ๑ 
2) พัฒนาหัวหน๎า กศน.ต าบล 
ให๎มีสมรรถนะสูงขึ้นในการ
บริหารจัดการ กศน.ต าบล 

1) ผู๎บริหาร 
2) พนักงาน
ราชการ 
3) ครู ศรช. 
4บรรณารักษ๑
จ๎างเหมา 

29 คน กศน.
อ าเภอ  
วังสะพุง 

วันที่ 1 

ตุลาคม 

2562 ถึง 

วันที่ 30

กันยายน 

2563 
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และการปฏิ บั ติ ง านตาม
บ ท บ า ท ภ า ร กิ จ อ ยํ า ง มี
ประสิทธิภาพ โดยเน๎นการ
เป็น   นักจัดการความรู๎และผู๎
อ านวยความสะดวกในการ
เรียนรู๎เพ่ือให๎ผู๎เรียนเกิดการ
เรียนรู๎ที่มีประสิทธิภาพอยําง
แท๎จริง 
3) พัฒนาครู กศน. และผู๎ที่
เ กี่ ย ว ข๎ อ ง ใ ห๎ ส า ม า ร ถ
จัดรูปแบบการเรียนรู๎ได๎อยําง
มีคุณภาพโดยสํงเสริมให๎มี
ความรู๎ความสามารถในการ
จัดท าแผนการสอน การจัด
กระบวนการเรียนรู๎  การวัด
และประเมินผล และการวิจัย
เบื้องต๎น 
4)  สํ ง เ ส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า
ศั กยภาพคณะกรรมการ 
กศน.ต าบล เพ่ือการมีสํวน
รํ ว ม ใ น ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร
ด าเนินงานตามบทบาทภารกิจ
ของ กศน.ต าบล อยํ างมี
ประสิทธิภาพ 
5) พัฒนาศักยภาพบุคลากร ที่
รั บ ผิ ด ช อ บ ก า ร บ ริ ก า ร
การศึกษาและการเรียนรู๎ ให๎มี
ความรู๎ ความสามารถและมี
ความเป็นมืออาชีพในการ
จัดบริการสํงเสริมการเรียนรู๎
ตลอดชีวิตของประชาชน 
6) เสริมสร๎ างสัมพันธภาพ
ระหวํางบุคลากร รวมทั้งภาคี
เ ค รื อ ขํ า ย ทั้ ง ใ น แ ล ะ



     | 112 

 

 
7. งบประมาณ 

แผนงาน : ยุทธศาสตร๑พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาตั้งแตํ
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งบอุดหนุน รหัสงบประมาณ 2000233016500556  แหลํงของเงิน 
6311410 คําจัดการเรียนการสอน  จ านวนเงินทั้งสิ้น                   บาท 
 
8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
9.1 เจ๎าหน๎าที่งานการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
9.2 ครู อาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน 
9.3 ครู กศน.ต าบลทุกต าบล  

 

10. เครือข่าย 
 10.1 ปกครองอ าเภอวังสะพุง 
 10.2 ท๎องถิ่นอ าเภอวังสะพุง 
 10.3  สาธารณสุขอ าเภอวังสะพุง 
 
 

11. โครงการที่เกี่ยวข้อง 
 - 
 

ตํางประเทศในทุกระดับเพ่ือ
เ พ่ิ มประสิ ทธิ ภาพในการ
ท างานรํวมกัน โดยจัดให๎มี
กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะ 
และเสริมสร๎างความสัมพันธ๑
ระหวํางบุคลากร และภาคี
เ ค รื อ ขํ า ย ใ น รู ป แ บ บ ที่
หลากหลายอยํางตํอเนื่อง 

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) พัฒนาบุคลากรด๎านการจัดการเรียนการสอน 
2) พัฒนาบุคลากรด๎าน การเงิน บัญชี และพัสด ุ
3)พัฒนาบุคลากรด๎านการนิเทศ 
4) พัฒนาบุคลากรด๎านการจัดท าแผนงาน/
โครงการ 

   - 
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12. ผลลัพธ์ (Outcome) 

บุคลากร กศน.อ าเภอวังสะพุง  ได๎รับการพัฒนาและเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยทุกด๎าน  

13. ดัชนีชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 
  13.1 ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 

1) จ านวนบุคลากรของหนํวยงานและสถานศึกษาได๎รับการพัฒนาเพื่อเพ่ิมสมรรถนะในการ 
ปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

2) ความเหมาะสมของหลักสูตรการพัฒนา 
 

13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ๑ (Outcome)  
   1) บุคลากรที่สามารถน าความรู๎ไปใช๎หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต ร๎อยละ 80 

2).ความพึงพอใจที่อยูํในระดับ ดี ขึ้นไป ร๎อยละ 80 

 14. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
14.1 การประเมินผล โดยประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

ผู้เสนอโครงการ 

 

ลงชื่อ.......................................      ลงชื่อ.............................................       ลงชื่อ...........................................  
       ( ...................................)          (............................................)                 ( ................................. )            
ต าแหนํง................................... ต าแหนํง...................................  ต าแหนํง................................... 
      
 
 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
ลงชื่อ.......................................      ลงชื่อ.................................... .........       ลงชื่อ........................................... 
       ( ...................................)          (............................................)                 ( ................................. )            
ต าแหนํง...................................    ต าแหนํง...................................  ต าแหนํง...................................    
              

ผู้อนุมัติโครงการ 
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8.ตัวชี้วัดความส าเร็จ   
1.ร๎อยละของสถานศึกษาในสังกัดที่มีระบบ
ประกันคุณภาพภายในและมีการจัดท ารายงาน
การประเมินตนเอง 
2.ความพึงพอใจที่อยูํในระดับ ดี ขึ้นไป 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวังสะพุง 
(จ าแนกตามโครงการรวม) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 
 

1. หน่วยงาน         กศน.อ าเภอวังสะพุง 

 

7.เป้าหมาย 
ประเภท

กลุํมเปูาหมาย 
จ านวน หนํวย 

กศน.อ าเภอ 
กศน.ต าบล 

1 
10 

แหํง 
แหํง 

รวมทั้งสิ้น 11 แหํง 

 

 

2. 2.สอดคล้อง  ยุทธศาสตร๑ : ข๎อที่ 6         ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW :  6 
                  วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : E, I 
 
 3. ชื่องาน/โครงการ งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 4. วัตถุประสงค ์:เพื่อ 
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ให๎ได๎มาตรฐาน เพื่อพร๎อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก โดยพัฒนาบุคลากรให๎มี
ความรู๎ ความเข๎าใจ ตระหนักถึงความส าคัญของ
ระบบการประกันคุณภาพ และสามารถ
ด าเนินการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาได๎อยํางตํอเนื่องโดยใช๎การประเมิน
ภายในด๎วยตนเอง และจัดให๎มีระบบสถานศึกษา
พี่เลี้ยงเข๎าไปสนับสนุนอยํางใกล๎ชิด ส าหรับ
สถานศึกษาที่ยังไมํได๎เข๎ารับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ให๎พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให๎
ได๎คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด 
 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ชื่อ-สกุล   1. นายทววีัฒน๑ เหลาสพุะ 
             2. น.ส.กิ่งนภาภร ปลัดกอง 
              
โทรศัพท๑ 042-850-672 
 

 

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

 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
กศน.อ าเภอวังสะพุง 

6. งบประมาณ  - 
 

งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
     

รวมทั้งสิ้น     

 

 

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

2.  สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการด าเนนิงาน  กศน.  
      ยุทธศาสตร๑ : ข๎อที่ 6 ยุทธศาสตร๑ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

                  ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW :  
6. ยุทธศาสตร๑ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

       วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) :  
Education  ยกระดับคุณภาพการศึกษาให๎ได๎มาตรฐานสากล 

  Integrity   สํงเสริมการใช๎หลักธรรมาภิบาล 

3. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2560  ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ให๎ ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอ/เขต เป็นเปูาหมายในการจัด และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย โดยมุํงเน๎นให๎เกิดแกํผู๎เรียน/ผู๎รับบริการ รวมถึงผลผลิต และผลลัพธ๑ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษามีมาตรฐานการศึกษา เกิดความเทําเทียมทางการศึกษา และเป็นที่ยอมรับตํอชุมชน สังคม และ
ประชาชน  

ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวังสะพุง ได๎ตระหนักถึง และเห็นความส าคัญใน
การน ามาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยไปสูํการปฏิบัติอยํางเป็นรูปธรรม ใช๎เป็นแนวทางใน
การจัดการศึกษาเพ่ือความเป็นเอกภาพและมีมาตรฐานเดียวกันและเพ่ือใช๎เป็นเครื่องมือสํงเสริม สนับสนุนให๎ระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเข๎มแข็งและยั่งยืน ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ
วังสะพุง จึงได๎จัดท าโครงการงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ขึ้น เพ่ือสร๎างความเข๎าใจมาตรฐานและตัวบํงชี้ 
รวมทั้งพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

4.วัตถุประสงค ์
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให๎ได๎มาตรฐาน เพ่ือพร๎อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดย

พัฒนาบุคลากรให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ ตระหนักถึงความส าคัญของระบบการประกันคุณภาพ และสามารถด าเนินการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาได๎อยํางตํอเนื่องโดยใช๎การประเมินภายในด๎วยตนเอง และจัดให๎มีระบบสถานศึกษา
พ่ีเลี้ยงเข๎าไปสนับสนุนอยํางใกล๎ชิด ส าหรับสถานศึกษาที่ยังไมํได๎เข๎ารับการประเมินคุณภาพภายนอก ให๎พัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาให๎ได๎คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด 

5.เป้าหมาย 
 5.1  เปูาหมายเชิงปริมาณ 
  บุคลากร กศน.อ าเภอวังสะพุง   จ านวน     29      คน 
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5.2  เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
 บุคลากรมีความรู๎ ความเข๎าใจ มาตรฐาน ตัวบํงชี้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ของศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ/เขต และสามารถพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
โดยใช๎มาตรฐาน ตัวบํงชี้เป็นเปูาหมายในการจัดการศึกษาเชิงคุณภาพ 
6. วิธีการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม วัตถุประสงค๑ กลุํมเปูาหมาย พ้ืนที่
ด าเนินการ 

   ระยะเวลา งบประมาณ 

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

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

 บุคลากร 
จ านวน  29  
คน 

กศน.อ าเภอ 
วังสะพุง 

1 ตุลาคม 2562 
           - 
30 กันยายน 2563 

30,000 บาท 
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คุณภาพการจัด
การศึกษาให๎ได๎
คุณภาพตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 

 
7. วงเงินงบประมาณ  

   แผนงาน : ยุทธศาสตร๑พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายในการจัด
การศึกษาตั้งแตํระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งบอุดหนุน รหัสงบประมาณ 2000233016500556  แหลํง
ของเงิน 6311410 คําจัดการเรียนการสอน จ านวนเงินทั้งสิ้น    30,000    บาท 

8. แผนการใช๎จํายงบประมาณ 

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

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.63) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.63) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.63) 

1) พัฒนาระบบประกันคณุภาพภายใน
สถานศึกษาให๎ได๎มาตรฐาน  
2) อบรมพัฒนางานระบบประกันคุณภาพ
สถานศึกษากับบุคลากร 
3) พัฒนาบุคลากร 

-   - 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
     - งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
     

10. เครือข่าย 
 - 
11.โครงการที่เกี่ยวข้อง 

ทุกโครงการ/กิจกรรม ที่จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ของศูนย๑การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวังสะพุง 

12. ผลลัพธ์ (Outcome) 
ผู๎บริหารและบุคลากรมีความรู๎ ความเข๎าใจ มาตรฐาน ตัวบํงชี้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยของศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ และสามารถพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายใน โดยใสํมาตรฐาน ตัวบํงชี้เป็นเปูาหมายในการจัดการศึกษาเชิงคุณภาพ 

13. ดัชนีชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 
 13.1 ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 

       1)  สถานศึกษาในสังกัดที่มีระบบประกันคุณภาพภายในและมีการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
                2) ความพึงพอใจที่อยูํในระดับ ดี ขึ้นไป 
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13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ๑ (Outcome)  
1) ผู๎บริหารและบุคลากรมีความรู๎ ความเข๎าใจ มาตรฐาน ตัวบํงชี้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยของศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ และสามารถพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายใน โดยใสํมาตรฐาน ตัวบํงชี้เป็นเปูาหมายในการจัดการศึกษาเชิงคุณภาพ 

2)ความพึงพอใจที่อยูํในระดับ ดี ขึ้นไป ร๎อยละ 80  
 

14. การติดตามและประเมินผล 
 แบบประเมินความพึงพอใจ  และผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

ผู้เสนอโครงการ 

 

ลงชื่อ.......................................      ลงชื่อ.............................................       ลงชื่อ.... ....................................... 
       ( ...................................)          (............................................)                 ( ................................. )            
ต าแหนํง................................... ต าแหนํง...................................  ต าแหนํง................................... 
      
 
 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
ลงชื่อ.......................................      ลงชื่อ.............................................       ลงชื่อ.......... ................................. 
       ( ...................................)          (............................................)                 ( ................................. )            
ต าแหนํง...................................    ต าแหนํง...................................  ต าแหนํง...................................    
              

ผู้อนุมัติโครงการ 
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                               แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 
(จ าแนกตามโครงการรวม) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

กศน.-กผ.-02 

1.หน่วยงาน     กศน.อ าเภอวังสะพุง 

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

3. ชื่องาน/โครงการ งานนิเทศ ก ากับ ติดตาม 

 

7.เป้าหมาย 

ประเภทกลุํมเปูาหมาย จ านวน หนํวย 

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

10 
1 

74 
 
 
 

แหํง 
แหํง 
แหํง 

 

รวมทั้งสิ้น 85 แหํง 

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ชื่อ-สกุล   1. ขา๎ราชการ 
             2. ครูอาสาสมัครฯ 
โทรศัพท๑ 042-850-672 

 
 

 

4. วัตถุประสงค ์:เพื่อ 
1) สร๎างกลไกการก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมิน และ
รายงานผลการด าเนินงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยให๎เช่ือมโยงกับหนํวยงาน 
สถานศึกษา และภาคีเครือขํายทั้งระบบ  
2) ให๎หนํวยงานและสถานศึกษาที่เกี่ยวข๎องทุกระดับ 
พัฒนาระบบกลไกการก ากับ ติดตามและรายงานผลการ
น านโยบายสูํการปฏิบัติ ให๎สามารถตอบสนองการ
ด าเนินงานตามนโยบายในแตํ ละเรื่ องได๎อยํ างมี
ประสิทธิภาพ 
3)สํงเสริมการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
และสื่ออ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม เพื่อการก ากับ นิเทศ ติดตาม 
ประเมินผล และรายงานผลอยํางมีประสิทธิภาพ 
4)พัฒนากลไกการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีของหนํวยงาน 
สถานศึกษา เพื่อการรายงานผลตามตัวช้ีวัดในค ารับรอง
การปฏิบัติราชการประจ าปีของส านักงาน กศน.ให๎
ด าเนินไปอยํางมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเกณฑ๑ วิธีการ 
และระยะเวลาที่ก าหนด 
5) ให๎มีการเช่ือมโยงระบบการนิเทศในทุกระดับ ทั้ง
หนํวยงานภายในและภายนอกองค๑กร ตั้งแตํ จังหวัด 
อ าเภอ และต าบล เพื่อความเป็นเอกภาพในการใช๎ข๎อมูล 
และการพัฒนางานการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย 
 

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

6. งบประมาณ  - 
 

งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
     

รวมทั้งสิ้น     

 

 
9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
กศน.ต าบล    10  แหํง 
ห๎องสมุดประชาชน   1  แหํง 
บ๎านหนังสือชุมชน  74    แหํง  
 

8.ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
1.ร๎อยละของหนํวยงานและสถานศึกษา 
กศน. ที่สามารถด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรมตามบทบาทภารกิจที่รับผิดชอบได๎
ส าเร็จตามเปูาหมายที่ก าหนดไว๎อยําง
โปรํงใส ตรวจสอบได๎ โดยใช๎ทรัพยากร
อยํางคุ๎มคํา/ตามแผนที่ก าหนดไว๎ 
2.ความพึงพอใจท่ีอยูํในระดับ ดี ขึ้นไป 
 

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

2. สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการด าเนนิงาน กศน.  
        ยุทธศาสตร๑ : ข๎อที่ 6 ยุทธศาสตร๑ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
                  ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW : 1 พัฒนาคร ูกศน. และบุคลากรที่เกี่ยวข๎องกับการจัดกิจกรรมการศึกษาและ

เรียนรู ๎ 2. พัฒนา กศน.ต าบลให๎มบีรรยากาศและสภาพแวดล๎อมท่ีเอื้อตํอการเรียนรู๎  3. สํงเสริมการจดักิจกรรมการเรียนรู๎ที่ทันสมัย
และมีประสิทธิภาพ 4. เสริมสร๎างความรํวมมือกับภาคีเครือขําย 5. พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพือ่ประโยชน๑ตํอการจัดการศึกษา

และกลุมํเปูาหมาย และ 6. จัดตั้งศูนย๑การเรียนรู๎ส าหรับทุกชํวงวัย  
                  วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : Integrity  สํงเสริมการใช๎หลักธรรมาภิบาล  

3. หลักการและเหตุผล 
การนิเทศ ก ากับ ติดตามผลภายในของสถานศึกษา เป็นเครื่องมือการด าเนินงานการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสํวนหนึ่งที่สถานศึกษา ตองตระหนักและให๎ความส าคัญในการนิเทศภายในของ
สถานศึกษาโดยมีการจัดท าแผนนิเทศและแตํงตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามงานทุกกิจกรรม มีการสรุปผลการนิเทศ
และน าผลการนิเทศ ขอเสนอแนะในการนิเทศไปแก๎ไขปรับปรุงพัฒนางานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย อยํางตํอเนื่องและเป็นระบบ เพ่ือพัฒนาคุณภาพของบุคลากรและสามารถตอบสนอกลุม เปูาหมายงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในรูปแบบที่หลากหลายได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  ดังนั้นเพ่ือให๎การ
ด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาให๎มีคุณภาพเกิดประสิทธิผลและบรรลุตาม
วัตถุประสงค๑ของงานกิจกรรมตํางๆ ในพ้ืนที่ทุกโครงการ / กิจกรรมที่ด าเนินการใน ปงบประมาณ 2563  ศูนย๑
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวังสะพุงจึงด าเนินการจัดโครงการการนิเทศ ก ากับ ติดตามผล
ผลการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสนับสนุนบุคลากรที่จัดกิจกรรมในพ้ืนที่ให๎มีก าลังใจและแก๎ไขปัญหาตํางๆ กับบุคลากร
ในการท างานตลอดจนกระตุ๎นให๎ผู๎เรียน /ผู๎รับบริการเกิดความสนใจและเห็นคุณคําของการศึกษาเพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตด๎วยการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเองอยํางมีความสุขสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตามที่คาดหวัง
ของสถานศึกษา 
 
4.วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ือติดตามงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาโดยใช๎กระบวนการ นิเทศ
ติดตามผลและน าผลการนิเทศไปพัฒนาปรับปรุงแกไขให๎เหมาะสมตามสภาพบริบทของแตํละพ้ืนที่ในปีงบประมาณ
ตํอๆไป 

2. เพื่อพัฒนาคุณภาพงานการศึกษาและให๎ค าปรึกษาค าแนะน าแกํบุคลากร กศน. ในการด าเนินงาน 
3. กศนต าบล/ห๎องสมุดประชาชน/บ๎านหนังสือชุมขน ไดรับการพัฒนาในการปรับปรุง  
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5. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  - กศน.ต าบล                      10    แหํง 

- ห๎องสมุดประชาชน               1   แหํง 
- บ๎านหนังสือชุมชน              74   แหํง  

      รวมทั้งสิ้น                              85   แหํง 
 เชิงคุณภาพ 
  -ผู๎รับบริการและผูเรียนที่เขารวมกิจกรรมงานการศึกษากศน. มีความพึงพอใจและเห็นคุณคาของ
การศึกษาและสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาท่ีคาดหวังตามวัตถุประสงคที่วางแผนไว 
และบุคลากรของสถานศึกษาไดรับการพัฒนาในการปรับปรุงแกไขการท างานมีขวัญก าลังใจในการด าเนินงาน กศน. 
กศนต าบล/ห๎องสมุดประชาชน/บ๎านหนังสือชุมขน ไดรับการพัฒนาในการปรับปรุง  
 
6.วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค๑ กลุํมเปูาหมาย 
เปูาหมาย 

 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 
ระยะเวลา 

งบ 
ประมาณ 

1. ด าเนินการนิเทศ 
ติดตาม ประเมิน และ
รายงานผลอยํางเป็น
ระบบ 
2. อบรมพัฒนา
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/ห๎องสมุด
ประชาชน/บ๎านหนังสือ
ชุมขน ไดรับการพัฒนา
ในการปรับปรุง  

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

 
 

84 แหํง 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ าเภอ
วังสะพุง 
 

ต.ค. 2562 -
ก.ย.2563 
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7.วงเงนิงบประมาณทั้งโครงการ 
 แผนงาน : ยุทธศาสตร๑พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายในการจัด

การศึกษาตั้งแตํระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งบอุดหนุน รหัสงบประมาณ 2000233016500556  แหลํง
ของเงิน 6311410 คําจัดการเรียนการสอน จ านวนเงินทั้งสิ้น                   บาท 
 

8.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
กิจกรรมหลัก ไตรมาส 1 

ต.ค.-ธ.ค. 2562 
ไตรมาส 2 
ม.ค.-มี.ค. 

2563 

ไตรมาส 3 
เม.ย.-มิ.ย.  

2563 

ไตรมาส 4 
ก.ค.-ก.ย. 

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

    

 
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 - งานนิเทศ 
 - ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวังสะพุง  
 
10.เครือข่าย 
 - องค๑การปกครองสํวนท๎องถิ่น 
 - ผู๎ใหญํบ๎าน/ก านัน 
 - คณะกรรมการสถานศึกษา 
 
11.โครงการที่เกี่ยวข้อง 

ทุกโครงการที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 
12.ผลลัพธ์ 

การก ากับ ติดตามและรายงานผลการน านโยบายสูํการปฏิบัติ ให๎สามารถตอบสนองการด าเนินงานตามนโยบาย
 ในแตํละเรื่องได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 
13.ตังชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 

ตัวช้ีวัดผลผลิต 
หนํวยงานและสถานศึกษา กศน. ที่สามารถด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามบทบาทภารกิจที่รับผิดชอบได๎ส าเร็จ

ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว๎อยํางโปรํงใส ตรวจสอบได๎ โดยใช๎ทรัพยากรอยํางคุ๎มคํา/ตามแผนที่ก าหนดไว๎ 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 

 ความพึงพอใจของผู๎เรียน ผู๎รับบริการ อยูํในระดับดี ร๎อยละ 80 



     | 123 

 

 
14. การติดตามประเมินโครงการ 

 - แบบรายงานการนิเทศ 
 
 

ผู้เสนอโครงการ 

 

ลงชื่อ.......................................      ลงชื่อ.............................................       ลงชื่อ.......... ................................. 
       ( ...................................)          (............................................)                 ( ................................. )            
ต าแหนํง................................... ต าแหนํง...................................  ต าแหนํง................................... 
      
 
 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
ลงชื่อ.......................................      ลงชื่อ.............................................       ลงชื่อ.......... ................................. 
       ( ...................................)          (............................................)                 ( ................................. )            
ต าแหนํง...................................    ต าแหนํง...................................  ต าแหนํง...................................    
              

ผู้อนุมัติโครงการ 
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                                           แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 

(จ าแนกตามโครงการรวม) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

                                       

กศน.-กผ.-02 

1.หน่วยงาน         กศน.อ าเภอวังสะพุง 

 

 

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

 

7.เป้าหมาย 

ประเภทกลุํมเปูาหมาย จ านวน หนํวย 

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

1 
10 
1 

74 
 
 
 

แหํง 
แหํง 
แหํง 
แหํง 

 

รวมทั้งสิ้น 85 แหํง 

 

 

4. วัตถุประสงค ์:เพื่อ 

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

5. กิจกรรมหลัก 
1)พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
งบประมาณ 
2) พัฒนาระบบฐานข๎อมูลเพื่อการ
บริหารจดัการ 
3) ประสานขอใช๎สถานท่ีโรงเรียนยุบ
รวมขอใช๎พื้นที่เพ่ือตั้งศูนย๑การเรยีนรู๎
ส าหรับทุกชํวงวัย กศน. 
 

6. งบประมาณ  - 
 

งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
     

รวมทั้งสิ้น     

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
           1.ข้าราชการ 

2. ครูอาสาสมัครฯ 
  3. ครู กศน.ต าบล 
  4. ครู ศรช. 
โทรศัพท๑ 042-850-672 

 
 

 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 กศน.อ าเภอ 1  แหํง 
กศน.ต าบล 10 แหํง 
ห๎องสมุดประชาชน  1  แหํง 

8.ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
1.จ านวนระบบฐานข๎อมูลด๎านการศึกษา

ของประชาชนอ าเภอวังสะพุงที่ได๎รับการ

พัฒนาให๎ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 

2.ฐานข๎อมูลด๎านการบริหารของกศน.
อ าเภอวังสะพุง ไดร๎ับการพัฒนาให๎
ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 
3.ความพึงพอใจท่ีอยูํในระดับ ดี ขึ้นไป 

 

กศน.-กผ-02/63 

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

2. สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการด าเนนิงาน กศน.  
        ยุทธศาสตร๑ : ข๎อที่ 6 ยุทธศาสตร๑ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
                  ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW : 1 พัฒนาคร ูกศน. และบุคลากรที่เกี่ยวข๎องกับการจัดกิจกรรมการศึกษาและ

เรียนรู ๎ 2. พัฒนา กศน.ต าบลให๎มบีรรยากาศและสภาพแวดล๎อมท่ีเอื้อตํอการเรียนรู๎  3. สํงเสริมการจดักิจกรรมการเรียนรู๎ที่ทันสมัย
และมีประสิทธิภาพ 4. เสริมสร๎างความรํวมมือกับภาคีเครือขําย 5. พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพือ่ประโยชน๑ตํอการจัดการศึกษา

และกลุมํเปูาหมาย และ 6. จัดตั้งศูนย๑การเรียนรู๎ส าหรับทุกชํวงวัย  
                  วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : Integrity  สํงเสริมการใช๎หลักธรรมาภิบาล  

 
3. หลักการเหตุผล  

ตามพระราชบัญญัติสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  พ.ศ.2551 และตามนโยบาย
ส านักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ 2563 การจัดและสํงเสริมการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ เพ่ือยกระดับการศึกษา สมรรถนะในการเรียนรู๎และการ
แก๎ปัญหา พัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิตและสังคม และเตรียมความพร๎อมในการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน ของประชาชน
อยํางทั่วถึงและเทําเทียม  สํงเสริมและสนับสนุนการมีสํวนรํวมในการด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยของภาคีเครือขํายทั้งในและตํางประเทศ โดยเฉพาะอยํางยิ่งในกลุํมประเทศอาเซียนเพ่ือผนึกก าลังในการ
พัฒนาคุณภาพของประชากร   พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา และสํงเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารมาใช๎ให๎เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการพัฒนาทักษะ
การเรียนรู๎เพ่ือให๎รู๎เทําทันสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   สํงเสริมกระบวนการเรียนรู๎ตลอดชีวิตของ
ชุมชน โดยการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู๎ของคนในชุมชน สํงเสริมบทบาทของภูมิปัญญาท๎องถิ่นในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู๎และศูนย๑การเรียนในรูปแบบตํางๆ  และพัฒนาระบบการบริหารจัดการให๎สามารถด าเนินงานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือสํงเสริมการศึกษาตลอดชีวิตได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ โดยพัฒนาระบบการก ากับ ควบคุม และเรํงรัดการ

เบิกจํายงบประมาณให๎เป็นตามเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ 

 2. เพ่ือพัฒนาระบบฐานข๎อมูลให๎มีความครบถ๎วน ถูกต๎อง ทันสมัย และเชื่อมโยงกันทั่วประเทศอยํางเป็นระบบ

เพ่ือให๎หนํวยงานและสถานศึกษาในสังกัดสามารถน าไปใช๎เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหาร การวางแผน การปฏิบัติงาน 

การติดตามประเมินผล และการน าผลมาพัฒนาการด าเนินงานอยํางตํอเนื่อง ตามวงจรคุณภาพเดมม่ิง (PDCA) รวมทั้ง

จัดบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอยํางมีประสิทธิภาพ 

 3. เพ่ือพัฒนาระบบฐานข๎อมูลรวมของนักศึกษา กศน.ให๎มีความครบถ๎วน ถูกต๎อง ทันสมัย และเชื่อมโยงกันทั่ว

ประเทศ สามารถสืบค๎นและสอบทานได๎ทันความต๎องการเพ่ือประโยชน๑ในการจัดการศึกษาให๎กับผู๎เรียนและการบริหาร

จัดการอยํางมีประสิทธิภาพ 
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5. เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ 
- บุคลากร  กศน.อ าเภอวังสะพุง              จ านวน   29   คน   

  
เชิงคุณภาพ 
 - บุคลากร กศน.อ าเภอ    ร๎อยละ 80  มีความรู๎ ความเข๎าใจในการบริหารจัดการสถานศึกษา และมี

การบริหารจัดการสถานศึกษาได๎อยํางมีคุณภาพและผํานเกณฑ๑มาตรฐานตามท่ีก าหนด 
 

6.วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค๑ 
กลุํมเปูาห

มาย 

 
เปูาหมาย 

 

พ้ืนที่
ด าเนินการ 

ระยะเวลา 
งบ 

ประมาณ 

1)พัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ
งบประมาณ 
2) พัฒนาระบบ
ฐานข๎อมูลเพื่อการ
บริหารจดัการ 
3) ประสานขอใช๎
สถานท่ีโรงเรียนยุบ
รวมขอใช๎พื้นที่เพื่อ
ตั้งศูนย๑การเรียนรู๎
ส าหรับทุกชํวงวัย 
กศน. 

 

1) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
งบประมาณ โดยพัฒนาระบบการก ากับ 
ควบคุม และเรํงรัดการเบิกจําย
งบประมาณให๎เป็นตามเปูาหมายที่
ก าหนดไว๎ 
2) พัฒนาระบบฐานข๎อมูลให๎มีความ
ครบถ๎วน ถูกต๎อง ทันสมัย และเช่ือมโยง
กันทั่วประเทศอยํางเป็นระบบเพื่อให๎
หนํวยงานและสถานศึกษาในสังกัด
สามารถน าไปใช๎เป็นเครื่องมือส าคัญใน
การบริหาร การวางแผน การปฏิบัตงิาน 
การตดิตามประเมนิผล และการน าผลมา
พัฒนาการด าเนินงานอยํางตอํเนื่อง ตาม
วงจรคณุภาพ 
เดมมิ่ง (PDCA) รวมทั้งจัดบริการ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอยํางมีประสิทธิภาพ 
3) พัฒนาระบบฐานข๎อมูลรวมของ
นักศึกษา กศน.ให๎มีความครบถ๎วน 
ถูกต๎อง ทันสมัย และเช่ือมโยงกันทั่ว
ประเทศ สามารถสืบค๎นและสอบทานได๎
ทันความต๎องการเพื่อประโยชน๑ในการ
จัดการศึกษาให๎กับผู๎ เรียนและการ
บริหารจัดการอยํางมีประสิทธิภาพ 

บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 
กศน.
อ าเภอ 

 29 คน กศน.
อ าเภอ 
วังสะพุง 

1 ต.ค. 
2562- 30 
ก.ย. 2563 
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7. วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ  
แผนงาน : ยุทธศาสตร๑พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาตั้งแตํ

ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งบอุดหนุน รหัสงบประมาณ 2000233016500556  แหลํงของเงิน 
6311410 คําจัดการเรียนการสอน จ านวนเงินทั้งสิ้น                   บาท 

 
8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.62) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค.63) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย.63) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย.63) 

1)พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการงบประมาณ 
2) พัฒนาระบบฐานข๎อมูลเพ่ือการ
บริหารจัดการ 
3) ประสานขอใช๎สถานที่โรงเรียน
ยุบรวมขอใช๎พ้ืนที่เพ่ือตั้งศูนย๑การ
เรียนรู๎ส าหรับทุกชํวงวัย กศน. 

   - 

 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวังสะพุง 

10. เครือข่าย 
1.  องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในอ าเภอวังสะพุง 
3.  สํวนราชการอ่ืนในพื้นท่ี 
 

11. โครงการที่เกี่ยวข้อง 
ทุกโครงการที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

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

13. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 

   13.1  ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 
   - บุคลากร กศน.อ าเภอวังสะพุง ร๎อยละ 80  มีความรู๎ ความเข๎าใจในการบริหารจัดการสถานศึกษา  

  13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ๑(Outcome) 
                  - กศน.อ าเภอวังสะพุง บริหารจัดการสถานศึกษาได๎อยํางมีคุณภาพ  
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14. การติดตามประเมินผลโครงการ 
      1. การสังเกต 
 2. การสัมภาษณ๑ 
 3. ตอบแบบสอบถาม 
 4. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

 
ผู้เสนอโครงการ 

 

ลงชื่อ.......................................      ลงชื่อ.............................................       ลงชื่อ........................................... 
       ( ...................................)          (............................................)                 ( ................................. )            
ต าแหนํง................................... ต าแหนํง...................................  ต าแหนํง................................... 
      
 
 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
ลงชื่อ.......................................      ลงชื่อ.............................................       ลงชื่อ........................................... 
       ( ...................................)          (............................................)                 ( ................................. )            
ต าแหนํง...................................    ต าแหนํง...................................  ต าแหนํง...................................    
              

ผู้อนุมัติโครงการ 
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                                           แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 

(จ าแนกตามโครงการรวม) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

                                       

กศน.-กผ.-02 

1.หน่วยงาน         กศน.อ าเภอวังสะพุง 

 

 

2.สอดคล้อง ยุทธศาสตร๑ที่ 1 ข๎อ 1.1 ,ยุทธศาสตร๑ที่ 2 ข๎อ 2.1 และ 2.3 ,ยุทธศาสตร๑ที่ 3 ข๎อ 3.5 ,3.6 และ3.7 ,ยุทธศาสตร๑ที่ 4 ข๎อ 4.4  
   นโยบายขับเคลื่อน กศน. สูํ กศน. WOW ข๎อที่ 3.3 ข๎อที่ 5.1และ 5.2  วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) T,I,L,O,E 

3. ชื่องาน/โครงการ ศูนย๑ฝึกอาชีพชุมชน 

 
7.เปูาหมาย 

ประเภทกลุํมเปูาหมาย จ านวน หนํวย 

ประชาชนชนวยัแรงงาน ใน 10  
ต าบล ของ อ.วังสะพุง 
1. ศูนย๑ฝึกอาชีพชุมชน 1 อ าเภอ 
1 อาชีพ  
 2. ศูนย๑ฝึกอาชีพชุมชน กลุํม
สนใจ ไมํเกิน 30 ชั่วโมง  
3. ศูนย๑ฝึกอาชีพชุมชน ชั้นเรียน

วิชาชีพ 31 ชั่วโมง ขึ้นไป 

 
 

65 
 

380 
 
 

300 

 
 

คน 
 

คน 
 
 

คน 

รวมทั้งสิ้น 745 คน 

 

 

4. วัตถุประสงค ์:เพื่อ 

1. เพื่อจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานท า 
ให๎กับประชาชนวัยแรงงาน ในพื้นที่ 10 
ต าบล ของอ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
2. เพื่อให๎ประชาชนผู๎ที่ผํานการอบรม มี
ความรู๎ ความ สามารถ และทักษะในการ
ประกอบอาชีพ ตามวัตถุประสงค๑ของ
หลักสตูร 
3. เพื่อให๎ของประชาชนผู๎ผํานการอบรม น า
ความรู๎ไปใช๎ในการลดรายจําย หรอืเพิ่ม
รายได๎ หรือประกอบอาชีพ หรือพัฒนาตํอ
ยอดอาชีพ หรือการเพิ่มมูลคําของสินค๎า 
หรือบริการ 
4. เพื่อให๎มีตัวอยํางท่ีดี หรือต๎นแบบในการ
น าความรูไ๎ปใช๎ 
 

5. กิจกรรมหลัก 
จัดอบรมให๎ประชาชน ทั้ง 10 ต าบล 
ในเขตพื้นท่ีอ าเภอวังสะพุง 
1. ศูนย๑ฝึกอาชีพชุมชน  1 อ าเภอ 1 
อาชีพ  
 2. ศูนย๑ฝึกอาชีพชุมชน กลุํมสนใจ  
ไมํเกิน 30 ช่ัวโมง  
3. ศูนย๑ฝึกอาชีพชุมชน ช้ันเรียน
วิชาชีพ 31 ช่ัวโมง ขึ้นไป 
 

6. งบประมาณ 
งบรายจํายอื่น  จ านวน   531,943   บาท 
รวมทั้งสิ้น     จ านวน    531,943   บาท 
งบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
1. 1 อ าเภอ 1 อาชีพ  
2. กลุํมสนใจ     ไมํเกิน 30 ชั่วโมง  
3. ชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ชั่วโมง ขึ้นไป 

15,943 
63,840 
64,800 

15,943 
63,840 
64,800 

21,257 
85,120 
86,400 

- 
- 
- 

รวมทั้งสิ้น 144,583 144,583 192,777  

 
 

10. ผู้รับผิดชอบ 
           1.งานการศึกษาตํอเนื่อง 
            2. ครูอาสาสมัครฯ 
            3. ครู กศน.ต าบล 
            4. ครู ศรช. 
โทรศัพท๑ 042-850-672 

 
 

 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 กศน.ต าบล 10 แหํง 
ในอ าเภอวังสะพุง 

8.ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
1.ตัวชี้วัดผลผลิต(Output)     
 1.1 จัดอบรมให๎ระชาชน ครบทั้ง 14 ต าบล ในเขตอ าเภอวังสะพุง  
 1.2 ประชาชนเข๎ารับการฝึกอบรม ศูนย๑ฝึกอาชพีชุมชน 1 อ าเภอ 1อาชพี ไมํนอ๎ยกวํา รอ๎ยละ 80 ของเปูาหมาย                
 1.3 ประชาชนเข๎ารับการอบรม ศูนย๑ฝกึอาชีพชุมชน กลุํมสนใจ ไมํเกิน30 ช.ม. ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 ของเปูามาย 
 1.4 ประชาชนเข๎ารับการอบรม ศูนย๑ฝกึอาชีพชุมชน ชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ช.ม. ขึ้นไป ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 ของเปูาหมาย 
2. ตัวชี้วัดผลลัพธ๑(Outcome)       
  2.1 จ านวนประชาชนผู๎เขา๎อบรมเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ 
  2.2 ประชาชนผู๎ผํานการอบรม มีความรู๎ ความสามารถ ตามวัตถุประสงค๑ของหลักสูตร  
  2.3 ประชาชนผู๎ผํานการอบรม น าความรู๎ไปใช๎ในการลดรายจําย หรือเพิ่มรายได๎ หรือประกอบอาชีพ หรือพัฒนาตํอยอด

อาชีพ หรือการเพิ่มมูลคําของสินค๎า หรอืบริการ 

  2.4 มีตัวอยํางที่ดี หรือต๎นแบบในการน าความรู๎ไปใช๎ 

  2.5 ความพึงพอใจที่อยูํในระดับดีขึ้นไป 

 

กศน.-กผ-02/63 

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

2.  ความสอดคล้อง 
      2.1 สอดคล๎องกับนโยบายและจุดเน๎นการด าเนินงานส านักงาน กศน.ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นโยบาย
เรํงดํวนเพื่อรํวมขับเคลื่อนยุทธศาสตร๑การพัฒนาประเทศ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร๑ที่ 1 ยุทธศาสตร๑ด๎านความม่ันคง ข๎อที่ 1.1 พัฒนาและเสริมสร๎างความจงรักภักดีตํอสถาบันหลัก
ของชาติ   
 ยุทธศาสตร๑ที่ 2 ยุทธศาสตร๑ด๎านการสร๎างความสามารถในการแขํงขัน ข๎อที่ 2.1 เรํงปรับปรุงหลักสูตรการจัด
การศึกษาอาชีพ กศน. เพ่ือยกระดับทักษะด๎านอาชีพของประชาชน ให๎เป็นที่รองรับอุตสาหกรรมเปูาหมายของ
ประเทศ และข๎อที่ 2.3 พัฒนาและสํงเสริมประชาชนเพื่อตํอยอดการผลิตและจ าหนํายสินค๎าและผลิตภัณฑ๑ออนไลน๑ 
 ยุทธศาสตร๑ที่ 3 ยุทธศาสตร๑ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย๑ ข๎อที่ 3.5 พัฒนา
นวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือประโยชน๑ตํอการจัดการศึกษาและกลุํมเปูาหมาย ,ข๎อที่ 3.6 พัฒนาศักยภาพคนด๎าน
ทักษะและความเข๎าใจในการใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล และข๎อที่ 3.7 พัฒนาทักษะภาษาตํางประเทศเพ่ือการสื่อสารของ
ประชาชนในรูปแบบตําง ๆ อยํางเป็นรูปธรรม 
 ยุทธศาสตร๑ที่ 4 ยุทธศาสตร๑ด๎านการสร๎างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ข๎อที่ 4.4 พัฒนาหลักสูตรการ
จัดการศึกษาอาชีพระยะสั้น   
    2.2 สอดคล๎องกับแนวทางการด าเนินงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของรัฐมนตรีชํวย    วําการ
กระทรวงศึกษาธิการ 
     ข๎อที่ 3 สํงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ (Good Activities)        3.1) ปรับ
หลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพ กศน. 3.2) การพัฒนาการจัดการศึกษาออนไลน๑  
 ข๎อที่ 5 พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา เพ่ือประโยชน๑ตํอการจัดการศึกษาและกลุํมเปูาหมาย (Good 
Innovation) 5.1) จัดตั้งศูนย๑ให๎ค าปรึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ๑ กศน. 5.2) การพัฒนาผลิตภัณฑ๑ กศน. 5.3) พัฒนา
หน๎าเว็บไซต๑และสารสนเทศของ กศน.  
     2.3 สอดคล๎องกับวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0)  T,I,L,O,E,In  
         Tourism and Sports ยกระดับแหลํงทํองเที่ยวให๎ได๎มาตรฐานสร๎างมูลคําผลิตภัณฑ๑และบริการด๎านการ
ทํองเที่ยว , Investment and Trade เพ่ิมศักยภาพและความสามารถในการแขํงขันของผู๎ประกอบการค๎า การบริการ 
และการผลิต การสํงเสริม SMEs/ Start up วิสาหกิจชุมชน สถาบันสหกรณ๑ กลุํมอาชีพตําง ๆ , Loei for All  
ยกระดับคุณภาพชีวิต สร๎างศักยภาพคนและชุมชนให๎เข๎มแข็ง ปรับปรุงและพัฒนาบริการภาครัฐมุํงสูํความเป็นสากล 
โดยการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวนตามแนวทางประชารัฐ การพัฒนาเพ่ือเสริมสร๎างความมั่นคง การลดความเหลื่อมล้ า 
สํงเสริมคามเสมอภาคทางสังคมและความเทําเทียมทางเพศ การขจัดความยากจน สร๎างงาน สร๎างอาชีพ สร๎างรายได๎ , 
Open Town to arts and Culture  เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย๑และท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภาษาพ้ืนถิ่นให๎มีการรักษา สืบทอดและพัฒนาอยํางยั่งยืน สร๎างจิตส านึก คํานิยม และวิถีชีวิตที่ดีงามใน
สังคม สํงเสริมตํอยอดทุนทางศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท๎องถิ่น เพ่ือสร๎างมูลคําทางเศรษฐกิจ สํงเสริม
ความสัมพันธ๑ทางวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบ๎าน เพ่ือน าเลยไปสูํสากล , Education ยกระดับคุณภาพการศึกษาให๎
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ได๎มาตรฐานสากล สํงเสริมการเรียนรู๎และทักษะวิชาชีพตลอดชีวิต จัดการเรียนรู๎อยํางมีเปูาหมายเพื่อสํวนรวม เน๎น
การน าความรู๎ไปสูํการปฏิบัติ สามารถใช๎ความรู๎สร๎างนวัตกรรม เป็นพลเมืองที่ดีและพัฒนาทักษะชีวิตสูํงานอาชีพ , 
       2.4  สอดคล๎องกับมาตรฐานการศึกษาของศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวังสะพุง  
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู๎เรียน/ผู๎รับบริการ ตัวบํงชี้ที่ 1.4 ผู๎เรียนหรือผู๎เข๎ารับการอบรม มีความรู๎ 
ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพ 
 มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษา/การให๎บริการ ตัวบํงชี้ที่ 2.5 คุณภาพวิทยากรการศึกษาตํอเนื่อง ,
มาตรฐานที่ 2.6 คุณภาพของหลักสูตรและการสื่อสารการศึกษาตํอเนื่อง และตัวบํงชี้ที่ 2.7 คุณภาพการจัด
กระบวนการเรียนรู๎การศึกษาตํอเนื่อง 
   
3.  หลักการและเหตุผล 
              จากสถานการณ๑เศรษฐกิจและความเหลื่อมล้ าที่มีอยูํในสังคมปัจจุบัน แสดงถึงฐานเศรษฐกิจของประเทศที่
ยังไมํเข๎มแข็งประชาชนระดับฐานรากยังมีรายได๎น๎อย สํวนใหญํมีอาชีพภาคการเกษตร จึงไมํมีโอกาสที่จะเติบโตเป็น
ชนชั้นกลาง การขาดโอกาสและความรู๎เกี่ยวกับทักษะด๎านอาชีพท าให๎เกิดปัญหาในการประกอบอาชีพ เพ่ือสร๎าง
รายได๎จากผลผลิตของตนเอง จากสภาวะการดังกลําว รัฐบาลจึงได๎ให๎ความส าคัญตํอการพัฒนาประเทศด๎านเศรษฐกิจ
พ้ืนฐานของประชาชนกลุํมดังกลําว โดยพยายามท่ีจะสํงเสริมอาชีพเพ่ือสร๎างงานและผลผลิตที่มีคุณภาพให๎แกํ
ประชาชนอยํางท่ัวถึงและทุกระดับชั้น ซึ่งการพัฒนาประเทศจะต๎องพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ของประเทศ ดังนั้น การ
จัดการศึกษาจึงเป็นปัจจัยส าคัญอันจะน าไปสูํการบรรลุเปูาหมายในการพัฒนาประเทศอยํางมีคุณภาพและยั่งยืน เพ่ือ
ตอบสนองยุทธศาสตร๑ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ด๎านการสร๎างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคมเพ่ือเรํง
กระจายโอกาสการพัฒนาให๎ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสูํสังคมเสมอภาคและเป็นธรรม ส านักงาน กศน. ซึ่งเป็น
หนวํยงานทางการศึกษาที่มีสถานศึกษาตั้งอยูํในระดับอ าเภอ/เขต จ านวน 928 แหํง และ กศน.ต าบล จ านวน 7,424 
แหํง ได๎ขับเคลื่อนโครงการศูนย๑ฝึกอาชีพชุมชน เพ่ือพัฒนาความรู๎และฝึกอาชีพแกํประชาชน โดยการจัดกิจกรรมฝึก
อาชีพภายใต๎ 5 หลักสูตรกลุํมอาชีพ ได๎แกํ 1) หลักสูตรกลุํมอาชีพด๎านเกษตรกรรม 2) หลักสูตรอาชีพด๎าน
อุตสาหกรรม 3) หลักสูตรกลุํมอาชีพด๎านพานิชย กรรมและบริการ 4)หลัก สูตรกลุํมอาชีพด๎านความคิดสร๎างสรรค๑ 
และ 5) หลักสูตรกลุํมอาชีพเฉพาะทาง ที่สอดคล๎องกับศักยภาพ 5 ด๎าน ได๎แกํ 1) ศักยภาพด๎านทรัพยากรธรรมชาติ 
2) ศักยภาพด๎านภูมิอากาศ 3) ศักยภาพด๎านภูมิประเทศ 4) ศักยภาพด๎านศิลป วัฒนธรรมและประเพณี และ 5) 
ศักยภาพด๎านทรัพยากรมนุษย๑ ที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จ รูปแบบการด าเนินงานการจัดการเรียนการสอนตามระเบียบวํา
ด๎วยการจัดการศึกษาตํอเนื่อง ดังนี้ 1) รูปแบบกลุํมสนใจ ไมํเกิน 30 ชั่วโมง เป็นผู๎ที่ได๎รับความรู๎เบื้องต๎นสามารถน า
ความรู๎ ที่ได๎รับไปพัฒนาตนเอง และพัฒนาอาชีพเดิม สร๎างอาชีพเสริมและสามารถน าไปประกอบอาชีพเบื้องต๎นได๎จริง 
2) รูปแบบชั้นเรียน 31 ชั่วโมง ขึ้นไป เป็นผู๎ได๎รับความรู๎ความช านาญสามารถน า ความรู๎ที่ได๎รับไปประกอบอาชีพ 
สร๎างอาชีพเพ่ิมรายได๎ก๎าวเข๎าสูํงานอาชีพที่สอดคล๎องกับความต๎องการของ ตลาดแรงงาน การผลิตเพ่ือการจ าหนําย
และเพ่ือการบริโภคก๎าวเข๎าสูํงานอาชีพท่ีสอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎เรียน/ผู๎เข๎ารับการฝึกอบ ผู๎เข๎ารับการ
ฝึกอบรมสามารถน าความรู๎ ทักษะและประสบการณ๑การเรียนรู๎ตําง ๆ ไปใช๎ในการประกอบอาชีพที่เป็นการเข๎าสูํอาชีพ 
สร๎างงานสร๎างรายได๎หรือพัฒนาอาชีพหรือตํอยอดอาชีพเดิม โดยมุํงหวังให๎ประชาชนที่เข๎ารับการฝึกอาชีพสามารถน า
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ความรู๎ไปใช๎ประกอบอาชีพได๎ มีการพัฒนาตํอยอดผลิตภัณฑ๑บริการ ให๎มีคุณภาพเป็นการสร๎างมูลคําเพ่ิม มีสํงเสริม
การขายและขยายชํองทางการจ าหนํายสินค๎าไปยังผู๎บริโภคที่หลากหลาย ภายใต๎ Brand กศน. ในอนาคต  

ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวังสะพุง เป็นสถานศึกษา ได๎ขับเคลื่อนโครงการ
ศูนย๑ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาความรู๎และฝึกอาชีพแกํประชาชน จึงได๎จัดท าโครงการศูนย๑ฝึกอาชีพชุมชนขึ้น   
4.  วัตถุประสงค๑ 
 4.1 เพ่ือจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท า ให๎กับประชาชนวัยแรงงาน ในพื้นที่ 14 ต าบล ของอ าเภอวังสะ
พุงจังหวัดเลย 

4.2 เพ่ือให๎ประชาชนผู๎ที่ผํานการอบรม มีความรู๎ ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพ ตาม
วัตถุประสงค๑ของหลักสูตร 
 4.3 เพ่ือให๎ของประชาชนผู๎ผํานการอบรม น าความรู๎ไปใช๎ในการลดรายจําย หรือเพ่ิมรายได๎ หรือประกอบ
อาชีพ หรือพัฒนาตํอยอดอาชีพ หรือการเพ่ิมมูลคําของสินค๎า หรือบริการ 
 4.4 เพ่ือให๎มีตัวอยํางที่ดี หรือต๎นแบบในการน าความรู๎ไปใช๎  
 
5.  เปูาหมายการด าเนินงาน 
    5.1 เปูาหมายเชิงปริมาณ 
               จัดอบรมให๎ประชาชนวัยแรงงาน ในพื้นที่ 10 ต าบล ของอ าเภอวังสะพุงจ านวน 745 คน ดังนี้ 
 5.1.1 ศูนย๑ฝึกอาชีพชุมชน  1 อ าเภอ 1 อาชีพ  จ านวน 65 คน  
 5.1.2 ศูนย๑ฝึกอาชีพชุมชน กลุํมสนใจ ไมํเกิน 30 ชั่วโมง จ านวน 380 คน  
 5.1.3 ศูนย๑ฝึกอาชีพชุมชน ชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ชั่วโมง ขึ้นไป จ านวน 300 คน 
    5.2 เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
          5.2.1 ร๎อยละ 80 ของประชาชนผู๎ที่ผํานการอบรม มีความรู๎ ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพ 
ตามวัตถุประสงค๑ของหลักสูตร 
 5.2.2 ร๎อยละ 80 ของประชาชนผู๎ผํานการอบรม น าความรู๎ไปใช๎ในการลดรายจําย หรือเพ่ิมรายได๎ หรือ
ประกอบอาชีพ หรือพัฒนาตํอยอดอาชีพ หรือการเพ่ิมมูลคําของสินค๎า หรือบริการ 
  
6. วิธีด าเนินงาน 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค ์ กลุ่ม 
เป้าหมาย 

เป้า 
หมาย 

พื้นที่
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ 

จัดอบรมให๎ประชาชน 
ทั้ง 14 ต าบล ในเขต
พื้นที่อ าเภอวังสะพุง 
1. ศูนย๑ฝึกอาชีพ
ชุมชน  1 อ าเภอ  
1 อาชีพ 
2. ศูนย๑ฝึกอาชีพ

1. เพื่อจัดการศึกษาอาชีพเพื่อ
การมีงานท า ให๎กับประชาชนวัย
แรงงาน ในพื้นที่ 10 ต าบล ของ
อ าเภอวังสะพุง 
2. เพื่อให๎ประชาชน ผู๎ที่ผํานการ
อบรม มีความรู๎ ความ สามารถ 
และทักษะในการประกอบอาชีพ

ประชา  
ชนชน   
วัยแรงงาน 
ในพื้นที่ 10 
ต าบล ของ
อ าเภอวังสะ
พุง 

 
 
 
 
 
 
65 คน 

10 ต าบลใน
เขตพื้นท่ี
อ าเภอ 
วังสะพุง 
จังหวัดเลย 

วันท่ี 1 
ตุลาคม 
2562 ถึง 
วันท่ี 30
กันยายน 
2563 

 แผนงาน : ยุทธศาสตร๑
พัฒนาการศึกษาเพื่อ
ความยั่งยืน โครงการบ
เคลื่อนการพัฒนาการ 
ศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรม
สํงเสริมศูนย๑ฝึกอาชีพ
ชุมชน โครงการศูนย๑ฝึก
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กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค ์ กลุ่ม 
เป้าหมาย 

เป้า 
หมาย 

พื้นที่
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ 

ชุมชน กลุํมสนใจ ไมํ
เกิน 30 ช่ัวโมง  
3. ศูนย๑ฝึกอาชีพ
ชุมชน ช้ันเรียน
วิชาชีพ 31 ช่ัวโมง ขึ้น
ไป  

ตาม 
วัตถุประสงค๑ของหลักสูตร 
3. เพื่อให๎ของประชาชนผู๎ผําน
การอบรม น าความรูไ๎ปใช๎ในการ
ลดรายจํายหรือเพิ่มรายได๎ หรือ
ประกอบอาชีพหรือพัฒนา ตํอ
ยอดอาชีพ หรือการเพิ่มมูลคํา
ของสินค๎าหรือบริการ 
4. เพื่อให๎มีตัวอยํางท่ีดี หรือ
ต๎นแบบในการน าความรู๎ไปใช๎  

จังหวัดเลย 380 คน 
 
 
300 คน 
 
 

อาชีพชุมชน งบรายจําย
อื่น รหัสงบประมาณ 
2000 233052700001 
จ านวน 531,943 บาท  

 
7.  วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 
 เบิกจํายจากงบแผนงาน : ยุทธศาสตร๑พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน โครงการขับเคลื่อนการพัฒนา
การศึกษาท่ียั่งยืน กิจกรรมสํงเสริมศูนย๑ฝึกอาชีพชุมชน โครงการศูนย๑ฝึกอาชีพชุมชน งบรายจํายอื่น รหัสงบประมาณ 
2000233052700001 คําใช๎จํายในการจัดกิจกรรมคนละ 900 บาท จ านวน 531,943 บาท (ห๎าแสนสามหมื่นหนึ่งพัน
สี่สิบสามบาทถ๎วน)  
 การเบิก-จําย ส าหรับการจัด'ฝึกอาชีพใน 2 รูปแบบ มีรายละเอียด ดังนี้ 
รูปแบบกลุํมสนใจหลักสูตรอาชีพไมํเกิน 30 ชั่วโมง ผู๎เรียนตั้งแตํ 6 คนข้ึนไป เบิกคําตอบแทนวิทยากร ได๎ชั่วโมงละไมํ
เกิน 200 บาท และคําวัสดุฝึกให๎เบิกไดในกรณีท่ีมีการฝึกปฏิบัติจริงไมํเกิน 1,000 บาท/กลุํม 
รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพหลักสูตรฝึกอาชีพที่มีระยะเวลาการฝึกอาชีพตั้งแตํ 31 ชั่วโมงข้ึนไป จ านวนผู๎เรียน ตั้งแตํ 11 
คนข้ึนไป เบิกคําตอบแทนวิทยากรได๎ชั่วโมงละ 200 บาท คําวัสดุฝึกไมํเกิน 5,000 บาท ทั้งนี้ หากรายวิชาชีพใด มี
ความจ าเป็นต๎องใช๎คําวัสดุเกินกวําที่ก าหนด ให๎ขอความเห็นชอบตํอผู๎อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดเลย โดยผําน
คณะกรรมการที่ส านักงาน กศน.จังหวัดเลย แตํงตั้ง เพื่อพิจารณา ตามความเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณและ
เปูาหมายที่ได๎รับจัดสรร 
 
8. แผนการใช๎จํายงบประมาณ 

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

ไตรมาส 2 
(ม.ค.–มี.ค.2563) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.–มิ.ย.2563) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.–ก.ย. 2563) 

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

15,943 
63,840 
64,800 

15,943 
63,840 
64,800 

21,257 
85,120 
86,400 

- 
- 
- 
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9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานการศึกษาตํอเนื่อง กลุํมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และ ครู กศน.ต าบล  
 
10.  เครือข่าย 
      10.1 องค๑กรปกครองท๎องถิ่น 
      10.2 ผู๎น าหมูํบ๎าน/ผู๎น าชมุชน 
      10.3 อาสาสมัคร กศน. 
             
11.  โครงการที่เกี่ยวข้อง 
 11.1 โครงการบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล/สร๎างเครือขํายดิจิทัลชุมชนระดับต าบล(ขยายผลการอบรม
หลักสูตรการค๎าออนไลน๑) 
 11.2 โครงการภาษาตํางประเทศเพ่ือการสื่อสารด๎านอาชีพ 
  
12.  ผลลัพธ์ (Outcome) 
 12.1 ได๎จัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท า ให๎กับประชาชน 14 ต าบล ในพ้ืนที่อ าเภอวังสะพุง  

12.2 ประชาชนผู๎ที่ผํานการอบรม มีความรู๎ ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพ ตามวัตถุประสงค๑
ของหลักสูตร ร๎อยละ 80  

12.3 ประชาชนผู๎ผํานการอบรม น าความรู๎ไปใช๎ในการลดรายจําย หรือเพ่ิมรายได๎ หรือประกอบอาชีพ หรือ
พัฒนาตํอยอดอาชีพ หรือการเพ่ิมมูลคําของสินค๎า หรือบริการ ร๎อยละ 80 

 
13.  ตัวชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 
      13.1 ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)     
 13.1.1 จัดอบรมให๎ประชาชน ครบทั้ง 14 ต าบล ในเขตพ้ืนที่อ าเภอวังสะพุง  
 13.1.2 จ านวนประชาชนเข๎ารับการฝึกอบรม ศูนย๑ฝึกอาชีพชุมชน 1 อ าเภอ 1 อาชีพ ไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 80 
ของเปูาหมาย 
 13.1.3 จ านวนประชาชนเข๎ารับการฝึกอบรม ศูนย๑ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาอาชีพไมํเกิน 30 ชั่วโมง ไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ 80 ของเปูาหมาย 
 13.1.4 จ านวนประชาชนเข๎ารับการฝึกอบรม ศูนย๑ฝึกอาชีพชุมชน ชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ชั่วโมง ขึ้นไป  ไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 80 ของเปูาหมาย 
     13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)  
 13.2.1. จ านวนประชาชนผู๎เข๎าอบรมเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ 
 13.2.2. ประชาชนผู๎ผํานการอบรม มีความรู๎ ความสามารถตามวัตถุประสงค๑ของหลักสูตร  
 13.2.3. ประชาชนผู๎ผํานการอบรม น าความรู๎ไปใช๎ในการลดรายจําย หรือเพ่ิมรายได๎ หรือประกอบอาชีพ 
หรือพัฒนาตํอยอดอาชีพ หรือการเพ่ิมมูลคําของสินค๎า หรือบริการ 
 13.2.4. มีตัวอยํางท่ีดี หรือต๎นแบบในการน าความรู๎ไปใช๎ 
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 13.2.5. ความพึงพอใจที่อยูํในระดับดี ขึ้นไป 
 
14. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 14.1  จ านวนผู๎เข๎ารับการอบรม 
 14.2  ประเมินความพึงพอใจ 
 14.3  แบบติดตามผู๎เข๎าอบรม 
 
 

ผู้เสนอโครงการ 

 

ลงชื่อ.......................................      ลงชื่อ.............................................       ลงชื่อ.......... ................................. 
       ( ...................................)          (............................................)                 ( ................................. )            
ต าแหนํง................................... ต าแหนํง...................................  ต าแหนํง................................... 
      
 
 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
ลงชื่อ.......................................      ลงชื่อ.............................................       ลงชื่อ.......... ................................. 
       ( ...................................)          (............................................)                 ( ................................. )            
ต าแหนํง...................................    ต าแหนํง...................................  ต าแหนํง...................................    
              

ผู้อนุมัติโครงการ 
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8.ตัวชี้วัดความส าเร็จ   
     1.จ านวนประชาชนได๎รับการอบรมตามหลักสูตร
ภาษาตํางประเทศเพื่อการสื่อสารด๎านอาชีพ (ระยะสั้น) 
ส าหรับประชาชนในศูนย๑อาเซียนศึกษา กศน. 
     2.ร๎อยละของประชาชนกลุํมเปูาหมายท่ีผํานการอบรม

ตามหลักสูตรภาษาตํางประเทศเพื่อการสื่อสารด๎านอาชีพ 

(ระยะสั้น) มีความรู๎ในการสื่อสารภาษาตํางประเทศ  และ

สามารถน าไปประยุกต๑ใช๎ในการด าเนินชีวิตได๎ 

     3. ร๎อยละของครู กศน. ท่ีสามารถจัดกระบวนการ

เรียนรู๎ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได๎อยํางสอดคล๎องกับ

บริบทของผู๎เรียน 

     4.ความพึงพอใจที่อยูํในระดับ ดี ขึ้นไป 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวังสะพุง 
(จ าแนกตามโครงการรวม) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 

 
 

1. หน่วยงาน         กศน.อ าเภอวังสะพุง 

 

7.เป้าหมาย 
ประเภท

กลุํมเปูาหมาย 
จ านวน หนํวย 

ประชาชนท่ัวไป 
รุํนที่ 1 
รุํนที่ 2 

 
20 
20 

 

 
คน 
คน 
 

รวมทั้งสิ้น 40 คน 
 

 

2.สอดคล้อง ยุทธศาสตร๑ 20 ปี ข๎อที่  3 ,นโยบายและจุดเน๎น ส านักงาน กศน. ภารกิจเรํงดํวน ขอ๎ที่  3  ,แนวทางการด าเนนิงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ รัฐมนตรีชํวย

วําการกระทรวงศกึษาธกิาร    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 โครงการภาษาตํางประเทศเพื่อการสื่อสารด๎านอาชีพ 
 
4. วัตถุประสงค ์:เพื่อ 

   4.1 เพ่ือฝึกอบรมภาษาตํางประเทศเพ่ือ
การสื่อสารด๎านอาชีพ ให๎กับประชาชนใน
พ้ืนที่  
    4.2 เพ่ือให๎ประชาชนกลุํมเปูาหมายที่
ผํานการอบรมตามโครงการ
ภาษาตํางประเทศเพ่ือการสื่อสารด๎าน
อาชีพ สามารถน าความรู๎ที่ได๎รับไป
ประยุกต๑ใช๎ในการประกอบอาชีพ และ
ด าเนินชีวิตประจ าวันได๎ 
 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ชื่อ-สกุล   1.งานการศึกษาตํอเนื่อง 
            2. ครูอาสาสมัครฯ 
            3. ครู กศน.ต าบล 
            4. ครู ศรช. 
              
โทรศัพท๑ 042-850-672 

 

 

5. กิจกรรมหลัก 
     จัดโครงการกิจกรรมด าเนิน การจัด
ฝึกอบรมภาษาตํางประเทศเพ่ือการสื่อสาร
ด๎านอาชีพการให๎กับประชาชนในพ้ืนที่
รํวมกับภาคีเครือขํายทั้งหนํวยงานภาครัฐ
และเอกชน 
 
   

 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
กศน.ค าบลทั้ง 10 ต าบล 

6. งบประมาณ  -งบรายจ่ายอ่ืน จ านวน  48,000  บาท 

งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
งบรายจํายอื่น - 24,000 24,000 - 

รวมทั้งสิ้น - 24,000 24,000 - 
 

 

กศน.-กผ-02/63 
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โครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ 

1) ชื่อโครงการ ภาษาตํางประเทศเพ่ือการสื่อสารด๎านอาชีพ 

2) ความสอดคล๎องกับนโยบาย 
  2.1 ยุทธศาสตร๑ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) 
   ยุทธศาสตร๑ที่ 3 ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย๑ 
    3.2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต 
  2.2 นโยบายและจุดเน๎นการด าเนินงาน ส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ 2563 
   นโยบายเรํงดํวนเพ่ือรํวมขับเคลื่อนยุทธศาสตร๑การพัฒนาประเทศ 
    3. ยุทธศาสตร๑ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย๑ 
     3.7 พัฒนาทักษะภาษาตํางประเทศเพ่ือการสื่อสารของประชาชนใน 
                                               รูปแบบตําง ๆ อยํางเป็นรูปธรรม โดยเน๎นทักษะภาษาเพ่ืออาชีพ ทั้งใน 
                                               ภาคธุรกิจ การบริการ และการทํองเที่ยว รวมทั้งพัฒนาสื่อการเรียน 
                                               การสอนเพ่ือสํงเสริมการใช๎ภาษาเพ่ือการสื่อสารและการพัฒนาอาชีพ 
  2.3 แนวทางการด าเนินงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ รัฐมนตรีชํวยวําการ 
                กระทรวงศึกษาธิการ (ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย๑) 
   4. เสริมสร๎างความรํวมมือกับภาคีเครือขําย (Good partnerships) 
    4.2 การจัดการเรียนรู๎ชุมชน สร๎างความสัมพันธ๑ของการเรียนรู๎ด๎วย บ๎าน วัด  
                                    โรงเรียน จัดการศึกษาและเรียนรู๎ในรูปแบบซึมซับไมํใชํบังคับใจ ให๎ผสานเป็น 
                                    วิถีชีวิตของคนในชุมชน 
  2.4 มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู๎เรียน/ผู๎รับบริการ 
    การศึกษาตํอเนื่อง 
     1.4 ผู๎เรียนหรือผู๎รับการอบรมมีความรู๎ ความสามารถ และทักษะในการ 
                                               ประกอบอาชีพ 
   มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษา/การให๎บริการ 
    การศึกษาตํอเนื่อง 
     2.5 คุณภาพครูการศึกษาตํอเนื่อง 
     2.6 คุณภาพของหลักสูตรและสื่อการศึกษาตํอเนื่อง 
     6.7 คุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรู๎การศึกษาตํอเนื่อง 
   มาตรฐานที่ 3 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
    3.2 การสํงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของภาคีเครือขําย 
    3.3 การมีสํวนรํวมของคณะกรรมการสถานศึกษา 
    3.4 การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
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  2.5 วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย 4.0 (THAILOEI 4.0) 
   1. Tourism and Sports เลยเมืองแหํงการทํองเที่ยวและการกีฬา 
            ยกระดับแหลํงทํองเที่ยวให๎ได๎มาตรฐาน สร๎างมูลคําผลิตภัณฑ๑และบริการด๎านการทํองเที่ยว สํงเสริม
การตลาดและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด๎านการทํองเที่ยว อนุรักษ๑ฟ้ืนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม พัฒนาโครงสร๎าง
พ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเป็นมิตรกับคนทั้งมวลเสริมสร๎างการทํองเที่ยวชุมชน การทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค๑ 
ภูมิปัญญา การเกษตร และศิลปวัฒนธรรมไปสูํการสร๎างมูลคํา ด๎านการทํองเที่ยวให๎สามารถสร๎างและกระจายรายได๎
แกํประชาชน สํงเสริมให๎ประชาชนออกก าลังกาย เลํนกีฬา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนากีฬาสูํความเป็นเลิศ 

   5. Loei for All เลยเมืองของทุกคน 

            ยกระดับคุณภาพชีวิต สร๎างศักยภาพคนและชุมชนให๎เข๎มแข็ง ปรับปรุงและพัฒนาบริการภาครัฐมุํงสูํความ
เป็นสากล โดยการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวนตามแนวทางประชารัฐ การพัฒนาเพ่ือเสริมสร๎างความมั่นคง การลด
ความเหลื่อมล้ า สํงเสริมความเสมอภาคทางสังคมและความเทําเทียมทางเพศ การขจัดความยากจน สร๎างงาน สร๎าง
อาชีพ สร๎างรายได๎ มุํงเน๎นการพัฒนาเด็กและเยาวชน สตรี ผู๎สูงอายุ คนพิการ ผู๎ด๎อยโอกาส และ "บ าบัดทุกข๑ บ ารุง
สุข" แกํทุกกลุํม พัฒนาบ๎านเมืองให๎สะอาด แก๎ไขปัญหายาเสพติด อ านวยความยุติธรรม สร๎างความเป็นระเบียบ
เรียบร๎อย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน ให๎มีความมั่นคงและความสงบเรียบร๎อย เสริมสร๎างวินัยจราจร เป็น
ถิ่นฐานที่ปลอดภัยส าหรับอยูํอาศัย เพ่ือความสงบสุขอยํางยั่งยืน  

   7. Education เลยเมืองแหํงการศึกษา 

            ยกระดับคุณภาพการศึกษาให๎ได๎มาตรฐานสากล สํงเสริมการเรียนรู๎และทักษะวิชาชีพตลอดชีวิต จัดการ
เรียนรู๎อยํางมีเปูาหมายเพื่อสํวนรวม เน๎นการน าความรู๎ไปสูํการปฏิบัติ สามารถใช๎ความรู๎สร๎างนวัตกรรม เป็นพลเมือง
ที่ดีและพัฒนาทักษะชีวิตสูํงานอาชีพ ภายใต๎การเตรียมคนในศตวรรษที่ 21 โดยการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวนตาม
แนวทางประชารัฐ 

3) หลักการและเหตุผล 

  ปัจจุบันภาษาตํางประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ มีความจ าเป็นตํอการติดตํอสื่อสารในโลกแหํงข๎อมูล
ขําวสารซึ่งมีความเจริญก๎าวหน๎าและพัฒนาอยํางรวดเร็วท าให๎การสื่อสารผํานชํองทางตํางๆ สามารถท าได๎อยําง
งํายดาย โดยใช๎ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพในการติดตํอสื่อสารด๎วยภาษาอังกฤษ จึงมี
ความส าคัญตํอ บุคลากรภายในหนํวยงาน และประชาชน เพ่ือให๎ก๎าวทันตํอการเปลี่ยนแปลงของประชาชนโลก และ
เป็นปัจจัยเกื้อหนุนให๎ประชาชนมีความพร๎อมในการพัฒนาขีดความสามารถทางด๎านทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับที่
สามารถติดตํอสื่อสารเพื่อการประกอบอาชีพได๎ 

 ทั้งนี้ จากการอ๎างอิงตามกฎบัตรอาเซียนมาตราที่ 34 ระบุให๎ใช๎ภาษาท างานของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ 
(The working language of ASEAN shall be English) ซึ่งหมายความวํา ประชาชนใน 10 ประเทศอาเซียนจะต๎อง
ใช๎ภาษาอังกฤษมากขึ้น นอกเหนือจากการใช๎ภาษาประจ าชาติ หรือภาษาประจ าท๎องถิ่นของตนเอง จึงเป็นสิ่งที่นําเป็น
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หํวงคือ ปัญหาในเรื่องทักษะทางภาษาตํางประเทศของคนไทย จากผลส ารวจของส านักตํางๆ ล๎วนแตํชี้ชัดตรงกันวํา 
“ภาษาอังกฤษ” ของเราสู๎เพื่อนบ๎านในอาเซียนไมํได๎ และอยูํใน “ระดับต่ ามาก” โดยหากมองไปที่พ้ืนฐานทางภาษาใน
บรรดาทักษะทั้ง 4 ด๎าน คือ ทักษะด๎านการพูด ทักษะการฟัง ทักษะการอําน และทักษะการเขียน โดยมากผู๎เรียนชาว
ไทย จะมีปัญญาด๎านการพูด และการฟัง อันเป็นทักษะพ้ืนฐานในการสื่อสารระหวํางกัน 

 กศน.อ าเภอวังสะพุง จึงเห็นความส าคัญในการพัฒนาภาษาตํางประเทศเพ่ือการสื่อสารด๎านอาชีพ ให๎แกํ
ประชาชนในพ้ืนที่ ดังนั้น จึงได๎ท าโครงการภาษาตํางประเทศเพ่ือการสื่อสารด๎านอาชีพ  ส าหรับฝึกอบรม
ภาษาตํางประเทศเพ่ือการสื่อสารด๎านอาชีพ ให๎กับประชาชนในพ้ืนที่ของ กศน.อ าเภอวังสะพุงและเพ่ือให๎ประชาชน
กลุํมเปูาหมายที่ผํานการอบรมตามโครงการภาษาตํางประเทศเพ่ือการสื่อสารด๎านอาชีพ สามารถน าความรู๎ที่ได๎รับไป
ประยุกต๑ใช๎ในการประกอบอาชีพและด าเนินชีวิตประจ าวันได๎ 

4) วัตถุประสงค๑ 

  4.1 เพ่ือฝึกอบรมภาษาตํางประเทศเพ่ือการสื่อสารด๎านอาชีพ ให๎กับประชาชนในพื้นท่ี 

  4.2 เพ่ือให๎ประชาชนกลุํมเปูาหมายที่ผํานการอบรมตามโครงการภาษาตํางประเทศเพ่ือการสื่อสารด๎านอาชีพ 
สามารถน าความรู๎ที่ได๎รับไปประยุกต๑ใช๎ในการประกอบอาชีพ สร๎างและเพ่ิมรายได๎ให๎กับตนเอง ครอบครัว รวมถึงเป็น
การกระตุ๎นเศรษฐกิจของกลุํมอาชีพ ชุมชน และสังคมโดยรวม ตลอดจนการด าเนินชีวิตประจ าวันได๎ 

5) เปูาหมาย 

  5.1 เชิงปริมาณ 

   ประชาชนผู๎สนใจ ในพื้นที่อ าเภอวังสะพุง(จ านวน 2 รุํนๆละ 20 คน)  จ านวนทั้งสิ้น  40  คน 

 5.2 เชิงคุณภาพ 

  ร๎อยละ 80 ของประชาชนกลุํมเปูาหมายที่ผํานการอบรมตามโครงการภาษาตํางประเทศ 
เพ่ือการสื่อสารด๎านอาชีพ สามารถน าความรู๎ที่ได๎รับไปประยุกต๑ใช๎ในการประกอบอาชีพ สร๎างและเพ่ิมรายได๎ให๎กับ
ตนเอง ครอบครัว รวมถึงเป็นการกระตุ๎นเศรษฐกิจของกลุํมอาชีพ ชุมชน และสังคมโดยรวม ตลอดจนการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได๎ 

6) วิธีด าเนินการ 

กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย พ้ืนที่
ด าเนินการ 

ระยะ 

เวลา 

งบประมาณ 

จัดโครงการ
กิจกรรมด าเนินการ
จัดฝึกอบรม
ภาษาตํางประเทศ
เพื่อการสื่อสารดา๎น

1.เพื่อฝึกอบรม
ภาษาตํางประเทศ
เพื่อการสื่อสารดา๎น
อาชีพการให๎กับประ 
ชาชนในพ้ืนท่ี  

1.ประชาชน
อ าเภอวังสะพุง 

รุํนที่ 1 

รุํนที่ 2 

 

 

 
20 คน 

20 คน 
 

อ าเภอ 

วังสะพุง 

 
 

มี.ค. 63 

พ.ค. 63 

แผนงาน ........... 
โครงการ............ 
งบ.....................  
รหัสงบประมาณ 
........................  
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อาชีพการให๎กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
รํวมกับภาคี
เครือขํายทั้ง
หนํวยงานภาครัฐ
และเอกชน 

2.เพื่อให๎ประชาชน
กลุํมเปูามายที่ผาํน
การอบรมตาม
โครงการ
ภาษาตํางประเทศ
เพื่อการสื่อสาร
สามารถน าความรู๎ที่
ได๎รับไปประยุกต๑ใช๎
ในการประกอบ
อาชีพ และด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได ๎

 

 
 

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

บาท 

(รุํนท่ี 1 24,000 
บาท 

รุํนที่ 2 24,000 
บาท) 

 

7) วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 

  แผนงาน : .................................................  โครงการ............................................. งบ......................... รหัส
งบประมาณ ........................................... แหลํงของเงิน ...........................................  จ านวน 48,000 บาท (สี่หมื่นแปด
พันบาทถ๎วน) เป็นคําใช๎จํายในการด าเนินการ ดังนี้ 
  7.1 คําวิทยากร  3  คน/ชั่วโมงละ 200 บาท/จ านวน 6 ชั่วโมง / 5 วัน      เป็นเงิน   18,000  บาท 
  7.2 คําอาหารกลางวัน จ านวน 5 มื้อ ๆ ละ 70 บาท/จ านวน  40 คน       เป็นเงิน   14,000  บาท 
  7.3 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 10 มื้อ ๆ ละ 25 บาท จ านวน 40 คน     เป็นเงิน   10,000  บาท 
  7.4 คําถํายเอกสารการอบรมพร๎อมเข๎าเลํม จ านวน 40 เลํม ๆ ละ 120 บาท  เป็นเงิน   4,800  บาท 
  7.5 คําปูายโครงการ ขนาด 2x4 เมตร         เป็นเงิน   1,200  บาท 
               รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  48,000 บาท (สี่หมื่นแปดพันบาทถ๎วน) 
                                                                          หมายเหตุ  ทุกรายการถัวเฉลี่จํายตามท่ีจํายจริง 

 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
ภาษาตํางประเทศเพ่ือการ
สื่อสารด๎านอาชีพการให๎กับ
ประชาชนในพื้นท่ีรํวมกับ
ภาคีเครือขํายทั้งหนํวยงาน
ภาครัฐและเอกชน 

- 24,000 บาท 24,000 บาท - 

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

11) โครงการที่เกี่ยวข้อง 
 โครงการจัดการศึกษาตํอเนื่อง 

12. ผลลัพธ์ 
 ประชาชนกลุํมเปูาหมายที่ผํานการอบรมตามโครงการภาษาตํางประเทศเ พ่ือการสื่อสารอาชีพ   

มีความรู๎ ในการสื่อสารภาษาตํางประเทศ และสามารถน าไปประยุกต๑ใช๎ในการประกอบอาชีพ และด าเนิน

ชีวิตประจ าวันได๎เป็นอยํางดี 

13) ตัวช้ีวัดผลส าเร็จโครงการ 
 13.1 ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output) 
  ประชาชนกลุํมเปูาหมาย มีความรู๎ ด๎านภาษาตํางประเทศเพ่ือการสื่อสารด๎านอาชีพ จ านวนทั้งสิ้น 

40 คน 

 13.2 ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcome)  
  ร๎อยละ 80 ของประชาชนกลุํมเปูาหมายที่ผํานการอบรมตามโครงการภาษาตํางประเทศ 

เพ่ือการสื่อสารด๎านอาชีพ สามารถน าความรู๎ที่ได๎รับไปประยุกต๑ใช๎ในการประกอบอาชีพ สร๎างและเพ่ิมรายได๎ให๎กับ

ตนเอง ครอบครัว รวมถึงเป็นการกระตุ๎นเศรษฐกิจของกลุํมอาชีพ ชุมชน และสังคมโดยรวม และการด าเนิน

ชีวิตประจ าวันได๎ 

 
14) การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 13.1 สังเกตพฤติกรรมผู๎เข๎ารํวมการอบรม 

          13.2 แบบประเมินความพึงพอใจการอบรม 
 
 
 
 
 

   135   
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                                                   ลงชื่อ..........................................................ผู๎เสนอโครงการ 

                                       ( ................................................... ) 
                                

                                                     ลงชื่อ........................................................ผู๎เห็นชอบโครงการ 

                                      ( ................................................... ) 
 

                                                  ลงชื่อ.........................................................ผู๎อนุมัติโครงการ 

                                       ( ................................................... ) 
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8.ตัวชี้วัดความส าเร็จ   
ครูอาสาฯ ครู กศน.ต าบล ครู ศรช. จ านวน   24  คน
สามารถน าความรู๎และประสบการณ๑ที่ได๎จากการเข๎าอบรม
โครงการพัฒนาทักษะครู  กศน. ต๎นแบบ  การสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ไปจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนและขยายผลให๎กับผู๎เรียนกลุํมเปูาหมายตํางๆได๎เป็น
อยํางดี 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวังสะพุง 
(จ าแนกตามโครงการรวม) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 

 
 

1. หน่วยงาน         กศน.อ าเภอวังสะพุง 

 

7.เป้าหมาย 
ประเภท

กลุํมเปูาหมาย 
จ านวน หนํวย 

 ครูอาสาสมัครฯ, 
ครู กศน.ต าบล )ครู 
ศรช. 

5 
16 
3 

คน 
คน 
คน 

รวมทั้งสิ้น 24 คน 

 

 

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

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

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

4.1 เพื่อพัฒนาความรู้และทกัษะของการใช้

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและเพื่อการสอน  โดย

เน้นในเรื่องภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารด้านอาชีพ  

ภาษาอังกฤษเพื่อสขุภาวะ  และภาษาองักฤษเพื่อการ

มีภาวะผู้น ารวมไปถึงหลักไวยากรณ์ที่ส าคัญในการ

จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

4.2 เพื่อพัฒนาทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ  โดยการประยุกต์การใช้สื่อโซเชียว
มี เดี ยและสื่ อ เทคโนโลยี ในการจั ดการ เรี ยนรู้
ภาษาอังกฤษ  เพื่อตอบสนองความต้องของผู้เรียน
กลุ่มเป้าหมายที่มีความหลากหลาย                                                                                                                 
4.3  เพื่อส่งเสริมความครูผู้เข้าอบรม  ให้สามารถน า
ความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปขยายผลให้กับผู้เรียน
กลุ่มเป้าหมายต่างๆ  รวมถึงเพื่อนครูด้วยกัน 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ชื่อ-สกุล   1.นายทววีัฒน๑  เหลาสพุะ 
 
โทรศัพท๑ 042-850-672 

 

 

5. กิจกรรมหลัก 
พัฒนาความรู๎ความสามารถ ทักษะการใช๎ภาษาอังกฤษของครู
และบุคลากร 

 
   

 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
กศน.อ าเภอวังสะพุง 

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

    - 
รวมทั้งสิ้น - -   

 

 

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

2. สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการด าเนนิงาน ส านกังาน กศน.ประจ าปีงบประมาณ 2563 
   นโยบายและจุดเน้นการด าเนินงาน ส านักงาน กศน.ประจ าปีงบประมาณ 2563 
  ยุทธศาสตร๑ที่ 1 ยุทธศาสตร๑ด๎านความมั่นคง 

1.5 สร๎างความรู๎ ความเข๎าใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒธรรมของประเทศเพ่ือนบ๎าน ยอมรับและเคารพ

ในประเพณี วัฒนธรรมของกลุํมชาติพันธุ๑ และชาวตํางชาติที่มีความหลากหลาย ในลักษณะพหุสังคมที่อยูํรํวมกัน 

ยุทธศาสตร๑ที่ 3 ยุทธศาสตร๑ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย๑ 

3.1  พัฒนาครูและบุคลากรที่เกี่ยวข๎องกับการจัดกิจกรรมและการเรียนรู๎   เป็นผู๎เชื่อมโยงความรู๎กับผู๎เรียน

และผู๎รับบริการ มีความเป็น “ครูมืออาชีพ” มีจิตบริการ มีความรอบรู๎และทันตํอการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเป็น 

“ผู๎อ านวยการการเรียนรู๎” ที่สามารถบริหารจัดการความรู๎ กิจกรรม และการรู๎ที่ดี 

3) พัฒนาครู กศน.ต าบลให๎สามรถปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ โดยเน๎นเรื่องการพัฒนาทักษะ

การจัดการเรียนการสอนออนไลน๑ ทักษะภาษาตํางประเทศ ทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู๎ 

5) พัฒนาบุคลากร กศน.ทุกระดับทุกประเภทให๎มีทักษะความรู๎เรื่องการสใช๎ประโยชน๑จากดิจิทัลและ

ภาษาตํางประเทศท่ีจ าปี 

 3.7 พัฒนาทักษะภาษาตํางประเทศเพ่ือกรสื่อสารของประชาชนในรูปแบบตําง ๆ อยํางเป็นรูปธรรม โดยเน๎น

ทักษะภาษาเพ่ืออาชีพ ทั้งในภาคธุรกิจ การบริการ และการทํองเที่ยวรวมทั้งพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพ่ือสํงเสริม

การใช๎ภาษาเพ่ือการสื่อสารและการพัฒนาอาชีพ 

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 าบลเพ่ือให๎สามารถปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ โดยเน๎น เรื่อง
การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนออนไลน๑ ทักษะภาษาตํางประเทศ ทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู๎ 

(3) พัฒนาบุคลากร กศน.ทุกระดับทุกประเภทให๎มีทักษะความรู๎เรื่องการใช๎ประโยชน๑  จาก
ดิจิทัลและภาษาตํางประเทศท่ีจ าเป็น 
วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) 

Tourism and Sports ยะระดับแหลํงทํองเที่ยวให๎ได๎มาตรฐานสร๎างมูลคําผลิตภัณฑ๑และบริการด๎านการ
ทํองเที่ยว สํงเสริมการตลาดและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด๎านการทํองเที่ยว อนุรักษ๑ฟ้ืนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
พัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเป็นมิตรกับคนทั้งมวลเสริมสร๎างการทํองเที่ยวชุมชน การ
ทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค๑ ภูมิปัญญา การเกษตร และศิลปวัฒนธรรมไปสูํการสร๎างมูลคําด๎านการทํองเที่ยวให๎สามารถ
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สร๎างและกระจายรายได๎แกํประชาชน สํงเสริมให๎ประชาชนออกก าลังกาย เลํนกีฬา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
พัฒนากีฬาสูํความเป็นเลิศ 

Agriculture สํงเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน และทันสมัย โดยการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช๎ใน
การยกระดับคุณภาพและผลผลิตทาการเกษตร การแปรรู๎สินค๎าภาคเกษตรให๎มีคุณภาพและมาตรฐาน พัฒนาและเพ่ิม
แหลํงน้ าเพ่ือการเกษตร ผลักดันการพัฒนาเกษตรกรให๎เป็น Young Smart Farmer/Samar Farmer สร๎างความเข็ม
แข็งให๎กับ สถาบันเกษตรกร สหกรณ๑และกลุํมเกษตรกรรวมทั้งมีเครือขํายธุรกิจ มุํนเน๎นการสํงเสริมและการพัฒนาที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมมีการบริหารจัดการทรัพยากรอยํางคุ๎มคําและยั่งยืน ควบคูํไปกับการน๎อมน าปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช๎ในการด าเนินชีวิต เพ่ือสร๎างความมั่นคง และความปลอดภัยทางอาหารแกํชาวเลย ชาว
ไทยและนานาประเทศ 

Investment and Trade เพ่ิมศักยภาพและความสามารถในการแขํงขันของผู๎ประกอบการค๎า การบริการ 
และการผลิต การสํงเสริม SMEs/ Start up วิสาหกิจชุมชน สถาบันสหกรณ๑ กลุํมอาชีพตํางๆ อ านวยความสะดวก
ด๎านการค๎าและการลงทุน สํงเสริมการค๎าชายแดน การจ๎างงานที่มีคุณคํา การพัฒนาสัมมาชีพ เศรษฐกิจฐานรากและ
ประชารัฐ OTOP สํงเสริม สนับสนุนการใช๎เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริการภายใต๎การพัฒนาที่ยั่งยืน 

Loei for All  ยกระดับคุณภาพชีวิต สร๎างศักยภาพคนและชุมชนให๎เข๎มแข็ง ปรับปรุงและพัฒนาบริการ
ภาครัฐมุํงสูํความเป็นสากล โดยการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวนตามแนวทางประชารัฐ การพัฒนาเพ่ือเสริมสร๎างความ
มั่นคง การลดความเหลื่อมล้ า สํงเสริมคามเสมอภาคทางสังคมและความเทําเทียมทางเพศ การขจัดความยากจน สร๎าง
งาน สร๎างอาชีพ สร๎างรายได๎ มุํนเน๎นการพัฒนาเด็กและเยาวชน สตรี ผู๎สูงอายุ คนพิการผู๎ด๎อยโอกาส และ “บ าบัด
ทุกข๑ บ ารุงสุข” แกํทุกกลุํม พัฒนาบ๎านเมืองให๎สะอาด แก๎ไขปัญหายาเสพติด อ านวยความยุติธรรม สร๎างความเป็น
ระเบียบเรียบร๎อย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน ให๎มีความมั่นคงและความสงบเรียบร๎อย เสริมสร๎างวินัย
จราจร เป็นถิ่นฐานที่ปลอดภัยส าหรับอยูํอาศัย เพ่ือความสงบสุขอยํางยั่งยืน 

Education ยกระดับคุณภาพการศึกษาให๎ได๎มาตรฐานสากล สํงเสริมการเรียนรู๎และทักษะวิชาชีพตลอดชีวิต 
จัดการเรียนรู๎อยํางมีเปูาหมายเพ่ือสํวนรวม เน๎นการน าความรู๎ไปสูํการปฏิบัติ สามารถใช๎ความรู๎สร๎างนวัตกรรม เป็น
พลเมืองที่ดีและพัฒนาทักษะชีวิตสูํงานอาชีพ ภายใต๎การเตรียมคนในศตวรรษที่ 21 โดยการมีสํวนรํวมของทุกภาค
สํวนตามแนวทางประชารัฐ 

 
3. หลักการและเหตุผล 
 กระบวนการจัดการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษส าหรับผู๎เรียนในบริบทของโลกยุคปัจจุบัน มีความท๎าทาย  และ

แนวคิดใหมํที่เกิดขึ้นในแวดวงวิชาการในสาขาทักษะการสื่อสาร ท าให๎ผู๎สอนต๎องเข๎าใจบริบทการเรียนรู๎ของผู๎เรียน  

บริบทของสังคมที่สํงผลตํอการสร๎างทักษะตํางๆ ซึ่งมีความส าคัญตํอการเรียนรู๎ นอกจากนี้ความเข๎าใจในเรื่องการ

ออกแบบหลักสูตร  การใช๎สื่อและเทคโนโลยีในการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ  รวมไปถึงการประเมินผลที่สํงเสริมความ

เป็นเลิศทางการเรียนรู๎ให๎กับผู๎เรียน  ก็ชํวยพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู๎ด๎านภาษาและการสื่อสารได๎เป็นอยํางดี 

 ปัญหาที่เกิดข้ึนในด๎านการพัฒนาทักษะของครูผุ๎สอนภาษาอังกฤษนั้น  คือ  หลักสูตรฝึกอบรมในปัจจุบันสํวน

ใหญํเน๎นการอบรมด๎านการสร๎างกิจกรรมการเรียนการสอนและฝึกฝนทักษะการสอน  ทั้งที่มุมมองทางการเรียนรู๎
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ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในโลกปัจจุบันได๎เปลี่ยนไปสูํการเรียนรู๎  มิใชํการสอน  ดังนั้นผู๎เข๎ารํวมโครงการฝึกอบรม

จึงได๎รับประสบการณ๑เดิมๆ  และขาดความเข๎าใจในบริบทของการเรียนรู๎ทางด๎านการพัฒนาทักษะของตนเองและ

ผู๎เรียนของตน  ส านักงาน  กศน.จังหวัดเลย  ได๎ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาบุคลากร  กศน.  โดยเฉพาะ      

บุคลลากรในสายการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ให๎มีความสามารถในด๎านทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร    

และความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษ โดยเน๎นผู๎เรียนเป็นศูนย๑กลางแหํงการเรียนรู๎เพ่ือให๎

ผู๎เรียนสามารถที่จะเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎อยํางเต็มศักยภาพ  และสํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎มีการพัฒนากระบวนการ

เรียนรู๎ภาษาอังกฤษอยํางตํอเนื่อง  เพ่ือให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  ในการจัดกระบวนการเชํนนี้  

ส านักงาน  กศน.จังหวัดเลยจะเน๎นที่การบูรณาครูผู๎สอนกับบริบทของการเรียนผํานสื่อการเรียนรู๎สมัยใหมํ  และมี

ความสามารถ   ในด๎านการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให๎ผู๎เรียนสามารถสื่อสารโดยการใช๎ภาษาอังกฤษอยํางมี

ประสิทธิภาพ 

 ด๎วยเหตุนี้  ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวังสะพุง  จึงได๎จัดโครงการพัฒนา

ทักษะครู กศน. ต๎นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร โดยเน๎นการพัฒนาครูผู๎สอนภาษาอังกฤษ  ที่ต๎องจัด

กระบวนการเรียนรู๎โดยมีสํวนรํวมของผู๎เรียนกลุํมเปูาหมายที่มีความหลากหลาย ซึ่งครูผู๎สอนที่เข๎ารํวมโครงการพัฒนา

ทักษะครู กศน. ต๎นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  จะสามารถพัฒนาทักษะของการ จัดกระบวนการ

เรียนรู๎แนวใหมํ  ที่มีการประยุกต๑การสื่อโซเชียวมีเดียและสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสาร  ซึ่งหลักสูตรดังกลําวนี้  ได๎พัฒนาและออกแบบจากผู๎เชี่ยวชาญทั้งชาวไทยและตํางประเทศจากหลากหลาย

สาขาการเรียนรู๎ 
   

4.วัตถุประสงค์ 
 4.1 เพ่ือพัฒนาความรู๎และทักษะของการใช๎ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและเพ่ือการสอน  โดยเน๎นในเรื่อง

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด๎านอาชีพ  ภาษาอังกฤษเพ่ือสุขภาวะ  และภาษาอังกฤษเพ่ือการมีภาวะผู๎น ารวมไปถึง

หลักไวยากรณ๑ท่ีส าคัญในการจัดการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษ ให๎เข๎ากับผู๎เข๎ารับการอบรม 

4.2 เพ่ือพัฒนาทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษ  โดยการประยุกต๑การใช๎สื่อโซเชียวมีเดียและ
สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษ  เพ่ือตอบสนองความต๎องของผู๎เรียนกลุํมเปูาหมายที่มีความ
หลากหลาย                                                                                                                 

4.3  เพ่ือสํงเสริมความครูผู๎เข๎าอบรม  ให๎สามารถน าความรู๎และประสบการณ๑ที่ได๎ไปขยายผลให๎กับผู๎เรียน
กลุํมเปูาหมายตํางๆ  รวมถึงเพ่ือนครูด๎วยกัน 
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5.เป้าหมาย 
 5.1 เชิงปริมาณ 
       ครูอาสาฯ ครู กศน.ต าบล ครู ศรช. จ านวน  24  คน 
          5.2 เชิงคุณภาพ 
  ครูอาสาฯ ครู กศน.ต าบล ครู ศรช. จ านวน   24  คนสามารถน าความรู๎และประสบการณ๑ที่ได๎จาก
การเข๎าอบรมโครงการพัฒนาทักษะครู กศน. ต๎นแบบ  การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ไปจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนและขยายผลให๎กับผู๎เรียนกลุํมเปูาหมายตําง ๆ ได๎เป็นอยํางมีคุณภาพ 
 
๖. วิธีด าเนินงาน 

  กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 
ระยะเวลา งบประมาณ 

พัฒนาความรู๎
ความสามารถ 
ทักษะการใช๎
ภาษาอังกฤษของ
ครูและบุคลากร 
 

3.1 เพื่อพัฒนาความรู๎และ
ทักษะของการใช๎
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
และเพื่อการสอน  โดยเน๎น
ในเรื่องภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารด๎านอาชีพ  
ภาษาอังกฤษเพื่อสุขภาวะ  
และภาษาอังกฤษเพื่อการมี
ภาวะผู๎น ารวมไปถึงหลัก
ไวยากรณ๑ที่ส าคัญในการ
จัดการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษ 
3.2 เพื่อพัฒนาทักษะการจัด
กระบวนการเรียนรู๎
ภาษาอังกฤษ  โดยการ
ประยุกต๑การใช๎สื่อโซเชียว
มีเดียและสื่อเทคโนโลยีใน
การจัดการเรยีนรู๎
ภาษาอังกฤษ        เพื่อ
ตอบสนองความต๎องของ
ผู๎เรยีนกลุํมเปูาหมายที่มี
ความหลากหลาย                                                                                                                
3.3  เพื่อสํงเสริมความครผูู๎
เข๎าอบรม  ให๎สามารถน า
ความรู๎และประสบการณ๑ที่
ได๎ไปขยายผลให๎กับผู๎เรยีน
กลุํมเปูาหมายตํางๆ  รวมถึง
เพื่อนครูด๎วยกัน 

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

  

24 คน กศน.อ าเภอ

วังสะพุง 
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๗. วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 
 .............................................................. ..................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
 ๗.๑  คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  จ านวนคน X  ราคาอาหารวํางและเครื่องดื่ม Xจ านวนมื้อ 
 ๗.๒  คําอาหารกลางวัน  จ านวนคน  X  ราคาอาหารกลางวัน  X  จ านวนมื้อ 
 ๗.๓  คําท่ีพัก   จ านวนคน  X  ราคาคําที่พัก  X  จ านวนคืน 
 ๗.๔  คําพาหนะ   …………………………………………………………………………………………… 
 ๗.๕  คําเบี้ยเลี้ยง   …………………………………………………………………………………………… 
 ๗.๖  คําวัสดุประกอบการประชุม …………………………………………………………………………………………… 
 ๗.๗  คําจัดพิมพ๑เอกสาร  …………………………………………………………………………………………… 
 ๗.๘  คําสถานที ่   …………………………………………………………………………………………… 
  
8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

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

ไตรมาส 2 
(ม.ค.–มี.ค.2563) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.2563) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.–ก.ย.2563) 

จัดโครงการพัฒนาทักษะ
ครู กศน. ต๎นแบบ      
การสอนภาษาอังกฤษ  
เพ่ือการสื่อสาร 

    

 
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 1.นายทวีวัฒน๑ เหลาสุพะ 
  
๑๐.เครือข่าย 
 1.  โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 
  
11.โครงการที่เกี่ยวข้อง 
 -โครงการพัฒนาบุคลากร 
 
12.ผลลัพธ์  

ครูอาสาฯ ครู กศน.ต าบล ครู ศรช. สามารถน าความรู๎และประสบการณ๑ที่ได๎จากการเข๎าอบรม
โครงการพัฒนาทักษะครู กศน. ต๎นแบบ  การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ไปจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนและขยายผลให๎กับผู๎เรียนกลุํมเปูาหมายตํางๆได๎เป็นอยํางด ี
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13.ตัวชี้วัดผลส าเร็จโครงการ 
13.1.ตัวชี้วัดผลผลิต(Output) 
       ครูอาสาฯ ครู กศน.ต าบล ครู ศรช.    จ านวน   24  คน 
12.2.ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome) 
       ครูอาสาฯ ครู กศน.ต าบล ครู ศรช. จ านวน   24  คนสามารถน าความรู๎และประสบการณ๑ที่ได๎

จากการเข๎าอบรมโครงการพัฒนาทักษะครู กศน. ต๎นแบบ  การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ไปจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนและขยายผลให๎กับผู๎เรียนกลุํมเปูาหมายตํางๆได๎เป็นอยํางดี 
 
14.การติดตามและประเมินผลโครงการ 

14.1 สังเกตพฤติกรรมผู๎เข๎ารํวมการอบรม 
14.2 แบบประเมินความพึงพอใจการอบรบ 

 
    

                                                   ลงชื่อ..........................................................ผู๎เสนอโครงการ 

                                       ( ................................................... ) 
                                

                                                     ลงชื่อ........................................................ผู๎เห็นชอบโครงการ 

                                      ( ................................................... ) 
 

                                                  ลงชื่อ.........................................................ผู๎อนุมัติโครงการ 

                                       ( ................................................... ) 
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8.ตัวชี้วัดความส าเร็จ   
1.จ านวนผู๎ดูแลผู๎สูงอาย ุ
2.ความเหมาะสมของหลักสูตรการพัฒนา 
3.ร๎อยละผู๎จบที่สามารถน าความรู๎ไปใชห๎รือพัฒนาคุณภาพ 
4.ความพึงพอใจที่อยูํในระดับดี  ขึ้นไป 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวังสะพุง 
(จ าแนกตามโครงการรวม) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 
 

 

1. หน่วยงาน         กศน.อ าเภอวังสะพุง 

 

7.เป้าหมาย 
ประเภท

กลุํมเปูาหมาย 
จ านวน หนํวย 

อสม./ประชาชน
ทั่วไป 

20 คน 

รวมทั้งสิ้น 20 คน 

 

 

2.สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ข้อที ่3 ข๎อ 3.4  และ 3.8 นโยบายขยัเคลื่อน กศน. WOW  ข๎อที ่4  ขอ๎ 4.3. วาระการขับเคลือ่นจังหวัดเลย  (THAILOEI 4.0) H,L              

 

3. ชื่องาน/โครงการ โครงการความรํวมมือการผลิตผู๎ดูแลผูส๎ูงอายุ ระหวํางกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข 
 
4. วัตถุประสงค ์:เพื่อ 

1. เพื่อให๎กลุํมเปูาหมาย มีความรู๎  ความ

เข๎าใจ และทักษะในการชํวยเหลือดูแล

ผู๎สูงอายุ   

2.  เพื่อสามารถน าความรูไ๎ปใช๎ และประกอบ

อาชีพเกี่ยวกับการดูแลผูส๎ูงอายุระยะยาว 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ชื่อ-สกุล   1.นายสถาพร กุตัน 
 
โทรศัพท๑ 042-850-672 

 

 

5. กิจกรรมหลัก 
1.จัดกระบวน การด าเนินงานรํวมกันระหวํางหนวํยงานที่
เกี่ยวขอ๎ง 
2.ประชา สัมพันธ๑โครงการ 
3.คัดเลือกกลุํมเปูาหมายตามคุณสมบัติที่ก าหนด 
4.ด าเนินการผลิตและฝึกอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏบิัติ 
5.ประเมินผลการฝึกอบรม 

 
   

 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
กศน.ค าบลทั้ง 10 ต าบล 

6. งบประมาณ  -งบรายจ่ายอ่ืน จ านวน  25,700  บาท 

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

รวมทั้งสิ้น - - 25,700 - 
 

 

กศน.-กผ-02/63 
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โครงการ ความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวง สาธารณสุข 
 
1.)  ชื่อโครงการ ความรํวมมือการผลิตผู๎ดูแลผู๎สูงอายุ ระหวํางกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวง    
     สาธารณสุข 
2.) ความสอดคล้องกับนโยบาย      
     สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และจุดเน้นการด าเนินงาน ส านักงาน กศน.      
     ประจ าปีงบประมาณ 2563  นโยบายเร่งด่วนเพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  
 ข้อ 3  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  (3.4)  เสริมสร๎างความรํวมมือ
กับภาคีเครือขําย ( 3.8 )  เตรียมความพร๎อมการเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุที่เหมาะสมและมีคุณภาพ 
 การขับเคลื่อน  กศน. สู่  กศน. WOW  4. เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย : Good  
Partnerships   ข๎อ  4.3  ประสานความรํวมมือกับภาคีเครือขํายเพ่ือการขยาย  และพัมนาการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให๎เข๎าถึงกลุํมเปูาหมายทุกกลุํมอยํางกว๎างขวาง และมีคุณภาพ  อาทิ  กลุํม
ผู๎สูงอายุ  กลุํม อสม. 
 วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : H,L 
 
3.) หลักการและเหตุผล 
  สภาพสังคมที่เป็นอยูํในปัจจุบันของประเทศไทยล๎วนมีโครงสร๎างของประชากรที่ก าลังก๎าวเข๎าสูํสังคม
ผู๎สูงอายุทั้งสิ้น ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการส าเร็จของการวางแผนประชากร การวางแผนครอบครัว และการ
พัฒนาประเทศที่ประสบความส าเร็จ ทั้งในด๎านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ กลําววํา ประชากรที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป มีแนวโน๎มจะเพ่ิมขึ้นจนถึงปี 2570    คน
ไทย 1 ใน 4 จะเป็นประชากรผู๎สูงอายุ และจะท าให๎ประเทศไทยเป็นสังคมผู๎สูงอายุอยํางสมบูรณ๑ ซึ่งในเรื่อง
ดังกลําวนี้ กระทรวงศึกษาได๎ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการคุ๎มครอง การสํงเสริม สนับสนุน
ผู๎สูงอายุในด๎านการบริการทางแพทย๑ และการสาธารณสุข ด๎านการศึกษาและข๎อมูลขําวสารที่เป็นประโยชน๑ตํอ
การด าเนินชีวิต ด๎านการประกอบอาชีพหรือฝึกอาชีพที่เหมาะสม  
  ส านักงาน กศน. ได๎รับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการ มีสํวนรํวมในการด าเนินงานและ
ด าเนินการในสํวนที่เกี่ยวข๎อง โดยให๎หนํวยงานสนับสนุน สํงเสริม ให๎สถานศึกษาจัดท ากิจกรรม/โครงการที่
เกี่ยวข๎องเข๎าในแผนปฏิบัติการประจ าปี พร๎อมรายงานผลการปฏิบัติงานให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องทราบ 
ส านักงาน กศน.จังหวัดเลย ซึ่งเป็นหนํวยงานในสังกัด จึงสนับสนุน สํงเสริม ให๎สถานศึกษาจัดท าแผน 
กิจกรรม/โครงการ และจัดการศึกษาให๎ผู๎สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขั้น ในหลายรูปแบบ เชํน การสํงเสริมการ
เรียนรู๎ การจัดการศึกษาในหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การจัดการศึกษาตํอเนื่อง 
การจัดกิจกรรมสํงเสริมการอําน การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นต๎น โดยประสานภาคีเครือขํายในพ้ืนที่ใน
การเผยแพรํองค๑ความรู๎ที่เป็นประโยชน๑ให๎กับผู๎สูงอายุให๎ได๎รับความรู๎ตามศักยภาพของแตํละบุคคล ซึ่งผู๎ที่เรียน
จบหลักสูตร 70 ชั่วโมง สามารถน าความรู๎ที่ได๎รับไปดูแลผู๎สูงอายุในครอบครัว และชุมชน ที่ปุวยแตํยังสามารถ
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ชํวยตนเองได๎ อาจจะสมัครเป็น อสม. ประจ าหมูํบ๎าน หรือหากประสงค๑จะประกอบอาชีพในสถาน
ประกอบการดูแลผู๎สูงอายุ ก็สามารถเรียนเพิ่มเติมในหลักสูตร 420 ชั่วโมง ได๎ 
 
4.) วัตถุประสงค ์

4.1 เพ่ือให๎กลุํมเปูาหมาย มีความรู๎  ความเข๎าใจ และทักษะในการชํวยเหลือดูแลผู๎สูงอายุ   

4.2  เพ่ือสามารถน าความรู๎ไปใช๎ และประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดูแลผู๎สูงอายุระยะยาว 

5.) เป้าหมาย 
 5.1 เชิงปริมาณ 
 กลุํมเปูาหมาย  อสม.และประชาชนอ าเภอวังสะพุง    จ านวน  20  คน 
 5.2 เชิงคุณภาพ 

กลุํมเปูาหมายได๎รับการพัฒนาความรู๎  ทักษะ ตามหลักสูตรและตระหนักในความส าคัญของผู๎ดูแล
ผู๎สูงอายุ   เพื่อเตรียมความพร๎อมสูํสังคมผู๎สูงอายุ   สามารถน าความรู๎ไปใช๎ และประกอบอาชีพเกี่ยวกับการ
ดูแลผู๎สูงอายุ 

 
6.)วิธีด าเนินการ 

กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย เป้า 

หมาย 

พ้ืนที่ด าเนินการ ระยะเวลา 
 

งบประมาณ
(บาท) 

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

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

- อสม. หรือ
ประชาชนอ าเภอ
วังสะพุง 
 

20 คน - กศน.อ าเภอ
วังสะพุง 
-โรงพยาบาล
วังสะพุง 
-โรงพยาบาล
สํงเสริมสุขภาพ 
ทั้ง 10 ต าบล 
- บ๎านผู๎ปุวยติด
เตียงและบ๎าน
ผู๎สูงอายุ 

ไตรมาสที่ 
3 

25,700 
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7.) วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 
 จากเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  แผนงาน : บูรณาการพัฒนา
ศักยภาพคนตามชํวงชีวิต  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตส าหรับผู๎สูงอายุ  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตส าหรับ
ผู๎สูงอายุ  งบรายจํายอื่น  คําใช๎จํายโครงการความรํวมมือการผลิตผู๎ดูแลผู๎สูงอายุ ระหวําง 
กระทรวงศึกษาธิการ และ กระทรวงสาธารณสุขรหัสงบประมาณ  20002310397000001  แหลํงที่มาของเงิน  
6211500 เป็นคําใช๎จํายดังนี้  

- คําตอบแทนวิทยากร 70 ชั่วโมง ๆละ 200 บาท                          เป็นเงิน  14,000     บาท 
- คําบริหารจัดการและคําวัสดุสิ้นเปลืองในการจัดอบรม                    เป็นเงิน  11,700     บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น         25,700   บาท 
                                                                 ( สองหมื่นห๎าพันเจ็ดร๎อยบาทถ๎วน ) 

หมายเหตุ  ทุกรายการขออนุญาตเฉลี่ยตามที่จํายจริง 
 

8.) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
กิจกรรมหลัก ไตรมาส 1 

ต.ค.-ธ.ค.62 
ไตรมาส 2 

ม.ค.–มี.ค.63 
ไตรมาส 3 

เม.ย.–มิ.ย.63 
ไตรมาส 4 

ก.ค.–ก.ย.63 
-กิจกรรมการพัฒนาผู๎ดูแลผู๎สูงอายุ หลักสูตร
ระยะสั้น 70 ชั่วโมง    

- - 25,700 -   

รวม - - 25,700 -   
 
9.)ผู้รับผิดชอบโครงการ 

    - นายสถาพร  กุดตัน   ครูอาสาสมัคร ฯ 
 

10.) เครือข่าย 
  - สาธารสุขอ าเภอวังสะพุง 
 -  โรงพยาบาลวังสะพุง 
 -  โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพประจ าต าบลทุกต าบล 
 -  องค๑การบริหารสํวนต าบลทุกแหํง 
 -  ผู๎น าชุมชน 
 
11.) โครงการที่เกี่ยวข้อง 

 11.1 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 
  11.2  โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 
 11.3  โครงการศูนย๑ฝึกอาชีพชุมชน 
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12.) ผลลัพธ์ ( Outcome )                                                                                                                                           
              กลุํมเปูาหมายมีความรู๎ ทักษะ  ตามหลักสูตรและตระหนักในความส าคัญของผู๎ดูแล

ผู๎สูงอายุ   สามารถน าความรู๎ไปใช๎ และประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดูแลผู๎สูงอายุ 
 
13.) ดัชนีชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 
 13.1 ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output) 
           กลุํมเปูาหมาย ร๎อยละ80 ได๎พัฒนาตามหลักสูตรการอบรมผู๎ดูแลผู๎สูงอายุ ภายใต๎โครงการ
ความรํวมมือการผลิตผู๎ดูแลผู๎สูงอายุ ระหวํางกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข   หลักสูตรระยะ
สั้น 70 ชั่วโมง  
 13.2 ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcome)  

 กลุํมเปูาหมาย  ร๎อยละ 80  มีความรู๎ ทักษะ  ตามหลักสูตรและตระหนักในความส าคัญของ
ผู๎ดูแลผู๎สูงอายุ   เพื่อเตรียมความพร๎อมสูํสังคมผู๎สูงอายุ   สามารถน าความรู๎ไปใช๎ และประกอบอาชีพเกี่ยวกับ
การดูแลผู๎สูงอายุ 

 
14.) การติดตามและประเมินผลโครงการ 

14.1 แบบประเมินความพึงพอใจ 
14.2 แบบประเมิน/แบบทดสอบ 

 14.2 รายงานสรุปผลกิจกรรม/โครงการ 
 
 

                                                   ลงชื่อ..........................................................ผู๎เสนอโครงการ 

                                       ( ................................................... ) 
                                

                                                     ลงชื่อ........................................................ผู๎เห็นชอบโครงการ 

                                      ( ................................................... ) 
 

                                                  ลงชื่อ.........................................................ผู๎อนุมัติโครงการ 

                                       ( ................................................... ) 
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8.ตัวชี้วัดความส าเร็จ   
1.ร๎อยละ 80  ของผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมสามารถน า
ความรู๎ไปใช๎หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนา
ทักษะชีวิต ให๎สามารถดูแลตนเองทั้งสุขภาพกาย
และสุขภาพจิต และรูจ๎ักใช๎ประโยชน๑จากเทคโนโลยี
ได ๎
2.ผู๎สูงอายุสามารถน าความรูไ๎ปใช๎หรือพัฒนา
คุณภาพชีวิต และพัฒนาทักษะชีวิต สามารถดูแล
ตนเองทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต และรู๎จักใช๎
ประโยชน๑จากเทคโนโลยี ดูแลตนเอง มีสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตทีด่ ี
3.ความพึงพอใจท่ีอยูํในระดับ ดี ขึ้นไป 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวังสะพุง 
(จ าแนกตามโครงการรวม) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

1. หน่วยงาน         กศน.อ าเภอวังสะพุง 

 

7.เป้าหมาย 
ประเภท

กลุํมเปูาหมาย 
จ านวน หนํวย 

ประชาชนทั่วไป 
 

120 คน 
 

รวมทั้งสิ้น 120 คน 

 

 

2.สอดคล้อง ยุทธศาสตร๑ : ข๎อที่ 3.4 3.8      ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW : 4.3  
                  วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : T, A ,I ,L 

 
 3. ชื่องาน/โครงการ โครงการการจัดและสํงเสรมิการจดัการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงพัฒนาการทางกาย   จิตและสมองของผู๎สูงอาย ุ
 
 
4. วัตถุประสงค์ :เพื่อ 

   1)  เพ่ือจัดกิจกรรมให๎กับผู๎สูงอายุเพ่ือ
เตรียมพร๎อมเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุ 
(AgeingSociety)  
2) เพ่ือจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตส าหรับผู๎สู งอายุภายใต๎แนวคิด 
“Active Aging”การศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิต และพัฒนาทักษะชีวิต ให๎
สามารถดูแลตนเองทั้งสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต และรู๎จักใช๎ประโยชน๑จาก
เทคโนโลยี 
3) เพ่ือสร๎างความตระหนักถึงคุณคําและ
ศักดิ์ศรีของผู๎สูงอายุ เปิดโอกาสให๎มีการ
เผยแพรํภูมิปัญญาของผู๎สูงอายุ และให๎มี
สํวนรํวมในกิจกรรมด๎านตํางๆ ในชุมชน 
เชํ น  ด๎ านอาชี พ กี ฬา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ชื่อ-สกุล   1.นายสถาพร กุตัน 
              
โทรศัพท๑ 042-850-672 

 

 

5. กิจกรรมหลัก 
ฝึกอบรมการเรียนรู๎ตลอดชีวิตส าหรับ
ผู๎สูงอายุ จัดกระบวนการให๎ผู๎สูงอายุใน
ครอบครัวและชุมชนเพ่ือคงพัฒนาการทาง
กาย จิต และสมองของผู๎สูงอายุ 
 
   

 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
กศน.ค าบลทั้ง 10 ต าบล 

6. งบประมาณ รายจา่ยอ่ืน จ านวน                 บาท 

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

รวมทั้งสิ้น -- -- 12,000 -- 

 

 

กศน.-กผ-02/63 
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โครงการการจัดและสํงเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต  
 เพ่ือคงพัฒนาการทางกายจิต และสมองของผู๎สูงอายุ 

 *********************************************** 
1. ชื่อโครงการ  การจัดและสํงเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงพัฒนาการทางกายจิต  
                           และสมองของผู๎สูงอายุ 
 
2. สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น ปีงบประมาณ 2563 
           นโยบายเรํงดํวนเพ่ือรํวมขับเคลื่อนยุทธศาสตร๑การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร๑ด๎านการพัฒนา  และ
เสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย๑ : ข๎อ 3 การเตรียมความพร๎อมการเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุที่เหมาะสมและมี
คุณภาพ  
                     ข๎อ 3.4  เสริมสร๎างความรํวมมือภาคีเครือขําย 
                     ข๎อ 3.8  เตรียมความพร๎อมการเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุที่เหมาะสมและมีคุณภาพ 
                     ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW : ข๎อ 4.3 ประสานความรํวมมือกับภาคีเครือขํายเพ่ือการ
ขยาย  และพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให๎เข๎าถึงกลุํมเปูาหมายทุกกลุํมอยําง
กว๎างขวางและมีคุณภาพ อาทิ กลุํมผู๎สูงอายุ กลุํม อสม. 
                   วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : T, A ,I ,L 
 
3. หลักการและเหตุผล 
                   ปัจจุบันประเทศไทยเริ่มเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุ และมีการคาดการณ๑วําในปี 2568 ประเทศไทย 
จะก๎าวเข๎าสูํการเป็นสังคมผู๎สูงอายุโดยสมบูรณ๑ ปัญหาด๎านสุขภาพของประชาชนที่จะเกิดจากการเข๎าสูํสังคม
ผู๎สูงอายุที่ต๎องเผชิญคือความเจ็บปุวยและความบกพรํองในการท างานของรํางกายในทุกๆด๎าน รวมถึงปัญหาที่
เกิดข้ึนกับสภาพจิตใจ ซึ่งจะกํอให๎เกิดรายจํายมหาศาลของประเทศ ดังนั้นเพ่ือปูองกันและรับมือแก๎ไขปัญหา
ดังกลําว จึงจ าเป็นต๎องมีการวางแผนในการปูองกันการเจ็บปุวย การสร๎างเสริมสุขภาพผู๎สูงอายุและการเตรียม
ความพร๎อมของผู๎สูงวัยเพ่ือเข๎าสูํวัยสูงอายุอยํางมีศักยภาพและมีสุขภาวะที่ดี การดูแลและการรองรับสังคม
ผู๎สูงอายุที่เหมาะสมกับสถานการณ๑และทันตํอการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล๎ หากไมํมีการ
เตรียมการรองรับหรือการวางแผนที่ดี จะน ามาสูํการเกิดปัญหาหรือวิกฤติในการดูแลผู๎สูงอายุ นอกจากนี้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มีทิศทางในการมุํงเสริมการพัฒนา 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย๑เพื่อรองรับการเป็นสังคมผู๎สูงอายุ เพ่ือให๎ประเทศไทยสามารถพ่ึงพา
ตนเองได๎ และสามารถน าไปตํอยอดในเชิงธุรกิจเพ่ือน ารายได๎เข๎าสูํประเทศ อีกท้ังแผนยุทธศาสตร๑เศรษฐกิจ
ภาคเหนือและแนวทางการพัฒนาภาคเหนือตามแผนประเด็นการพัฒนาภาคเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจในชํวง
แผนฯ 12 (แนวทางพัฒนาภาคเหนือ) มีประเด็นส าคัญประการหนึ่งคือ การมุํงเน๎นพัฒนาระบบการดูแล
ผู๎สูงอายุรองรับการเปลี่ยนแปลงเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุของภาคเหนือท่ีเร็วกวําระดับประเทศ 10 ปี และสอดคล๎อง
กับข๎อเสนอของกระทรวงที่จะด าเนินการขับเคลื่อนแผนภาค ซึ่งแผนพัฒนาดังกลําวจากทุกภาคสํวนตํางให๎
ความส าคัญเป็นอยํางยิ่งในการดูแลและรองรับปัญหาที่จะเกิดข้ึนกับสังคมผู๎สูงอายุในอนาคตอันใกล๎ 
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                 ยุทธศาสตร๑ของกระทรวงศึกษาธิการ พัฒนาการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทสร๎างโอกาสทาง
การศึกษา แกํประชาชนทุกกลุํมอยํางเสมอภาคเพ่ือให๎สอดคล๎องกับแผนผู๎สูงอายุแหํงชาติ และยุทธศาสตร๑การ
ด าเนินงาน ของส านักงาน กศน. ปี พ.ศ.2563  นโยบายเรํงดํวนเพ่ือรํวมขับเคลื่อนยุทธศาสตร๑การพัฒนา
ประเทศ  ยุทธศาสตร๑ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย๑เพ่ือเตรียมความพร๎อมการเข๎าสูํ
สังคมผู๎สูงอายุที่เหมาะสมและมีคุณภาพภายใต๎แนวคิด “ Active Aging ” เพ่ือพัฒนาทั้งสุขภาพกาย 
สุขภาพจิตเทคโนโลยี 
                 ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวังสะพุง ได๎เล็งเห็นถึงความส าคัญ
ของการ จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตส าหรับผู๎สูงอายุภายใต๎แนวคิด “Active Aging”การศึกษาเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต  และพัฒนาทักษะชีวิต ให๎สามารถดูแลตนเองทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตและรู๎จักการใช๎
ประโยชน๑จากเทคโนโลยี จึงได๎จัดท าโครงการการจัดและสํงเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพ่ือคงพัฒนาการ
ทางกายจิต  และสมองของผู๎สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น 
 
4. วัตถุประสงค์ 

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

การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาทักษะชีวิต ให๎สามารถดูแลตนเองทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
และรู๎จักใช๎ประโยชน๑จากเทคโนโลยี 

3)  เพ่ือสร๎างความตระหนักถึงคุณคําและศักดิ์ศรีของผู๎สูงอายุ เปิดโอกาสให๎มีการเผยแพรํภูมิปัญญาของ
ผู๎สูงอายุ และให๎มีสํวนรํวมในกิจกรรมด๎านตํางๆ ในชุมชน เชํน ด๎านอาชีพ กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
5. เป้าหมาย    
          5.1 เชิงปริมาณ  
                   1. ประชาชนทั่วไป  จ านวน  120  คน 

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

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้า 
หมาย 

 
เป้าหมาย 

 

พื้นที่
ด าเนิน 
การ 

ระยะ 
เวลา 

งบ 
ประมาณ 

ฝึกอบรมการเรียนรู๎
ตลอดชีวิตส าหรับ
ผู๎สูงอายุ 
ด าเนินกิจกรรม 
บรรยายและฝึกปฏิบัติ 
1. เตรียมตัวเข๎าสูํชํวง
วัยผู๎สูงอายุได๎อยําง
เหมาะสม  
2. ตระหนักถึงคุณคํา
และศักดิ์ศรีของ
ผู๎สูงอายุ  
3. เข๎าใจชีวิตและ
ปรับตัวอยูํในสังคม
อยํางมีความสุข  
4. สํงเสริมสุขภาพ
ปูองกันการเจ็บปุวย 
และดูแลตนเอง
เบื้องต๎น 
5. เข๎าถึงข๎อมูลขําวสาร
จากสื่อตําง ๆ  
6. เข๎าถึงระบบ
คุ๎มครองทางสังคมและ
หลักประกันคุณภาพ 

1) เพ่ือจัดกิจกรรมให๎กับ
ผู๎สูงอายุเพื่อเตรียมพร๎อมเข๎าสูํ
สังคมผู๎สูงอายุ ( Aging  
Society )  
2) เพ่ือจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตส าหรับ
ผู๎สูงอายุภายใต๎แนวคิด 
“Active Aging”การศึกษา
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
พัฒนาทักษะชีวิต ให๎สามารถ
ดูแลตนเองทั้งสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต และรู๎จักใช๎
ประโยชน๑จากเทคโนโลยี 
3 )  เพ่ือสร๎างความตระหนักถึง
คุณคําและศักดิ์ศรีของผู๎สูงอายุ 
เปิดโอกาสให๎มีการเผยแพรํภูมิ
ปัญญาของผู๎สูงอายุ และให๎มี
สํวนรํวมในกิจกรรมด๎านตํางๆ 
 ในชุมชน เชํน ด๎านอาชีพ กีฬา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
   

ประชา 
ชนทั่วไป 

ประชาชน
ทั่วไป 
อ าเภอ 
วังสะพุง 

ห๎องสมุด
ประชาชน
อ าเภอ 
วังสะพุง 
 
 
 
 
 

ไตรมาส
ที่ 3 

 
 
 

12,000.- 

 
7. วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 
                  จากเงินงบประมาณรายจํายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  แผนงาน : พ้ืนฐานด๎านการ
พัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน ผลผลิตที่ 4 ผู๎รับบริการการศึกษานอกระบบ กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต  
รหัสงบประมาณ 2000239004000000 แหลํงของเงิน 6311200 เป็นคําใช๎จํายดังนี้  
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ที ่ รายการค่าใช้จ่าย 
จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

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

หมายเหตุ.....ทุกรายการถั่วเฉลี่ยตามท่ีจ่ายจริง 
 
8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
            9.1  นายสถาพร  กุตัน 
10. เครือข่าย 
  10.1  เทศบาลต าบล  
  10.2  สาธารณสุขอ าเภอ  
                     10.3  โรงพยาบาลวังสะพุง  
                     10.4  ชมรมผู๎สูงอายุ 
 

11. โครงการที่เกี่ยวข้อง 
  11.1 โครงการสํงเสริมการอํานในบ๎านหนังสือชุมชน 
  11.2 โครงการห๎องสมุดเคลื่อนที่สูํชุมชน ประจ าปี 2563 
  11.3 โครงการความรํวมมือการผลิตผู๎ดูแลผู๎สูงอายุ ระหวํางกระทรวงศึกษาธิการและ  
กระทรวงสาธารณสุข 
 

12. ผลลัพธ์ (Outcome) 
           -  ร๎อยละ 80  ของผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมสามารถน าความรู๎ไปใช๎หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
พัฒนาทักษะชีวิต ให๎สามารถดูแลตนเองทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต และรู๎จักใช๎ประโยชน๑จากเทคโนโลยี
ดูแลตนเอง มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
 
 

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) 

ฝึกอบรมการเรียนรู๎ตลอดชีวิตส าหรับผู๎สูงอายุ 
จัดกระบวนการให๎ผู๎สูงอายุในครอบครัวและ
ชุมชนเพ่ือคงพัฒนาการทางกาย จิต และ
สมองของผู๎สูงอายุ 

- - 12,000 - 
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13. ดัชนีชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 
   13.1 ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 
                   - ร๎อยละ 80  ของผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมสามารถน าความรู๎ไปใช๎หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
พัฒนาทักษะชีวิต ให๎สามารถดูแลตนเองทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต และรู๎จักใช๎ประโยชน๑จากเทคโนโลยีได๎ 
  - ความพึงพอใจที่อยูํในระดับ ดี ขึ้นไป 
            13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)  
                  - ผู๎สูงอายุสามารถน าความรู๎ไปใช๎หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาทักษะชีวิต สามารถ
ดูแลตนเองทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต และรู๎จักใช๎ประโยชน๑จากเทคโนโลยี ดูแลตนเอง มีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี 
            

14. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
           14.1 แบบประเมินความพึงพอใจ 

          14.2 แบบสังเกตสภาพจริงของผู๎สูงอายุหลังเข๎ารํวมกิจกรรม 
                     14.3 รายงานสรุปผลกิจกรรม/โครงการ 
 
             ลงชื่อ.....................ผู๎เขียน/เสนอโครงการ          ลงชื่อ ....................................ผู๎เห็นชอบโครงการ 
           (……………………………………..)             (……………………………………..) 
 
                                              ลงชื่อ..........................................ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                 (……………………………………..) 
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8.ตัวช้ีวัดความส าเร็จ   

  1. ตัวชี้วัดผลผลิต  (Output) 
        ร๎อยละ  80  ของผู๎เข๎ารับการอบรมเกิด
ความรู๎เกี่ยวกับการท าธุรกิจและการค๎าออนไลน๑ มี
ทักษะเทคโนโลยีดิจิทลั การใช๎ Social Media และ 
Application ตํางๆ   
   2. ตัวชี้วัดผลลัพธ์  (Outcome) 
    ผู๎เข๎ารับการอบรมมีการพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพของสินค๎าและผลติภณัฑ๑ มีชํองทางในการ
จ าหนํายสินค๎าให๎กว๎างขวางยิ่งข้ึนมีรายได๎เพิม่ขึ้น 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวังสะพุง 
(จ าแนกตามโครงการรวม) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

       
 

 

 

1. หน่วยงาน         กศน.อ าเภอวังสะพุง 

 

7.เป้าหมาย 
ประเภท

กลุํมเปูาหมาย 
จ านวน หนํวย 

ประชาชนทั่วไป 
 

300 คน 
 

รวมทั้งสิ้น 300 คน 

 

 

2.สอดคล้อง ยทุธศาสตร๑ : ที่  2 ข๎อ 2.3 ที่ 3  ข๎อ 3.6 ข๎อที่ 1/นโยบายขัยเคลื่อน กศน. WOW  3  ข๎อ 3.1 และ ข๎อ  5 / 

                   วาระการขบัเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : T 

 
 

3. ชื่องาน/โครงการ โครงการบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล/สรา๎งเครือขํายดิจิทลัชุมชนระดับต าบล 
                        (ขยายผลการอบรมหลักสูตรการคา๎ออนไลน๑) 

 
 
 

4. วัตถุประสงค ์:เพื่อ 
1. เพื่อพัฒนากลุํมเปูาหมายใหเ๎กิดความรู๎
เกี่ยวกับการท าธุรกิจและการค๎าออนไลน๑ และ
ทักษะเทคโนโลยีดิจิทลั การใช๎ Social Media 
และ Application ตํางๆ  ได๎อยาํงมี
ประสิทธิภาพ 
2.  เพื่อพัฒนาผลิตภณัฑ๑ Bramd กศน. 
ยกระดับคุณภาพของสินค๎าและผลิตภณัฑ๑  
และประสานหาชํองทางในการจ าหนํายสินค๎า
ให๎กว๎างขวางยิ่งข้ึน 
 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ชื่อ-สกุล   1.นายสถาพร กุตัน 
             2.ครู กศน.ต าบล 
โทรศัพท๑ 042-850-672 

 

 

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

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
กศน.ค าบลทั้ง 10 ต าบล 

6. งบประมาณ รายจา่ยอ่ืน จ านวน   87,600              บาท 

งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
งบด าเนินงาน - 87,600 - - 

รวมทั้งสิ้น - 87,600  - - 

 

 

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

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

ข้อ 2.3  พัฒนาและส่งเสริมประชาชนเพื่อต่อยอดการผลิตและจ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์
ออนไลน์ 

1) เรํงจัดตั้งศูนย๑ให๎ค าปรึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ๑ Brand กศน. เพ่ือยกระดับคุณภาพ ของ
สินค๎าและผลิตภัณฑ๑ การบริหารจัดการที่ครบวงจร (การผลิต การตลาด การสํงออก และสร๎างซํองทาง 
จ าหนําย) รวมทั้งสํงเสริมการใช๎ประโยชน๑จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการเผยแพรํและจ าหนํายผลิตภัณฑ๑ 

2) พัฒนาและดัดเลือกสุดยอดสินค๎าและผลิตภัณฑ๑ กศน. ในแตํละจังหวัด พร๎อมทั้งประสาน 
ความรํวมมือกับสถานีบริการน ้ามันในการเป็นซํองทางการจ าหนํายสุดยอดสินค๎าและผลิตภัณฑ๑ กศน. ให๎
กว๎างขวางยิ่งขึ้น 
      ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

3.6 พัฒนาศักยภาพคนด้านทักษะและความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) 

         1)พัฒนาความรู๎และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือพัฒนา 
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

                    2)สํงเสริมการจัดการเรียนรู๎ด๎านเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือให๎ประซาซนมีทักษะความเข๎าใจและ ใช๎
เทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถน าไปใช๎ประโยชน๑ในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งสร๎างรายได๎ให๎กับตนเองได๎ 
       ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW :  

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

เรื่องทักษะอาชีพ และการพัฒนาเว็บเพจการค๎าออนไลน๑ 
5. พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย : Good 

Innovation 
5.1 เรํงจัดตั้งศูนย๑ให๎ค าปรึกษา และพัฒนาผลิตภัณฑ๑Brand กศน. เพ่ือยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ๑ 

การบริหารจัดการการผลิต การสํงออก การตลาด และสร๎างชํองทางการจ าหนําย ตลอดจนสํงเสริมการใช๎
ประโยชน๑จากเทคโนโลยีในการเผยแพรํและจ าหนํายผลิตภัณฑ๑ 

5.2 พัฒนาสินค๎า และผลิตภัณฑ๑ กศน. พร๎อมทั้งให๎มีการคัดเลือกสินค๎าและผลิตภัณฑ๑ที่เป็นสุดยอด 
กศน.ของแตํละจังหวัด เพื่อสํงไปจัดจ าหนํายยังสถานีจ าหนํายน้ ามัน ซึ่งจะเป็นการสร๎างชํองทางจ าหนํายสินค๎า
และผลิตภัณฑ๑ให๎กว๎างขวางยิ่งขึ้น 
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      วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : T 
Tourism and Sports ยะระดับแหลํงทํองเที่ยวให๎ได๎มาตรฐานสร๎างมูลคําผลิตภัณฑ๑และบริการด๎าน

การทํองเที่ยว สํงเสริมการตลาดและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด๎านการทํองเที่ยว อนุรักษ๑ฟ้ืนฟูธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม พัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเป็นมิตรกับคนทั้งมวลเสริมสร๎างการ
ทํองเที่ยวชุมชน การทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค๑ ภูมิปัญญา การเกษตร และศิลปวัฒนธรรมไปสูํการสร๎างมูลคํา
ด๎านการทํองเที่ยวให๎สามารถสร๎างและกระจายรายได๎แกํประชาชน สํงเสริมให๎ประชาชนออกก าลังกาย เลํน
กีฬา เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนากีฬาสูํความเป็นเลิศ 
 

3.  หลักการและเหตุผล  
 ตามที่รัฐบาลมีนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล เพ่ือให๎เกิดการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนด๎านนวัตกรรม การพัฒนาคน การให๎บริการตํางๆ ของภาครัฐ รวมถึงการพัฒนาด๎านเศรษฐกิจ
การศึกษาสร๎างสารสนเทศและองค๑ความรู๎ตํางๆ ให๎เกิดขึ้นภายใต๎ความรํวมมือของ 4 กระทรวงหลัก คือ 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี กระทรวง
สาธารณสุข 
 ส านักงาน กศน. ในฐานะเป็นหนํวยงานที่ท าหน๎าที่สํงเสริมสนับสนุน การจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งเป็นภาพรวมของการศึกษาตลอดชีวิต จึงเป็นหนํวยงานที่ได๎รับมอบหมายให๎
ด าเนินงานในด๎านของการสร๎างเครือขํายศูนย๑ดิจิทัลชุมชน เพ่ือสร๎างความพร๎อมและความเข๎มแข็งของชุมชน 
ในการรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสังคมดิจิทัล 
 ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวังสะพุงในฐานะสถานศึกษาเล็งเห็น
ความส าคัญในการพัฒนาประชาชนกลุํมเปูาหมาย ให๎มีความรู๎และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล การใช๎ Social 
Media และ Application ตํางๆ  ส าหรับชุมชนให๎กับประชาชนในชุมชนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ และพัฒนา
ผลิตภัณฑ๑ Bramd กศน. ยกระดับคุณภาพของสินค๎าและผลิตภัณฑ๑  และประสานหาชํองทางในการจ าหนําย
สินค๎าให๎กว๎างขวางยิ่งขึ้น จึงได๎จัดโครงการบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล/สร๎างเครือขํายดิจิทัลชุมชนระดับ
ต าบล (ขยายผลการอบรมหลักสูตรการค๎าออนไลน๑) 
 

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

2.  เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ๑ Bramd กศน. ยกระดับคุณภาพของสินค๎าและผลิตภัณฑ๑  และประสานหา
ชํองทางในการจ าหนํายสินค๎าให๎กว๎างขวางยิ่งขึ้น 
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5.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
      ประชาชนในพื้นท่ีอ าเภอวังสะพุงทั้ง  10  ต าบล  จ านวน    300  คน        
 เชิงคุณภาพ 
   ผู๎เข๎ารับการอบรมเพ่ือพัฒนากลุํมเปูาหมายให๎เกิดความรู๎เกี่ยวกับการท าธุรกิจและการค๎า
ออนไลน๑ และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล การใช๎ Social Media และ Application ตํางๆ  ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
และพัฒนาผลิตภัณฑ๑ Bramd กศน. ยกระดับคุณภาพของสินค๎าและผลิตภัณฑ๑  รวมทั้งประสานหาชํองทางใน
การจ าหนํายสินค๎าให๎กว๎างขวางยิ่งขึ้น 
6.วิธีการด าเนินงาน 
 
กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่ม 

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

(คน) 
พื้นที่

ด าเนินการ 
ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ
(บาท) 

1. พัฒนา
กลุํมเปูาหมายให๎
เกิดความรู๎
เกี่ยวกับการท า
ธุรกิจและการค๎า
ออนไลน๑ และ
ทักษะเทคโนโลยี
ดิจิทัล การใช๎ 
Social Media 
และ Application 
ตํางๆ  ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
2.  พัฒนา
ผลิตภณัฑ๑ Bramd 
กศน. ยกระดับ
คุณภาพของสินค๎า
และผลิตภัณฑ๑  
และประสานหา
ชํองทางในการ
จ าหนํายสินค๎าให๎
กว๎างขวางยิ่งข้ึน 
3. ติดตาม
ประเมินผลและ
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

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

ประชาชนใน
พ้ืนที่อ าเภอ
วังสะพุงทั้ง  
10  ต าบล  
 
 

300 คน 
(จ านวน  
2 รุํน) 

กศน.ต าบลทั้ง 
10 ต าบล 

ไตรมาสที่2,3 
 
 

 
 

87,600.- 
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7. งบประมาณ                          
                                                                                                     
  ใช๎งบประมาณ แผนงาน : บูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล    โครงการ พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล           
ประเภทงบรายจํายอ่ืน คําใช๎จํายในการสร๎างเครือขํายดิจิทัลชุมชน รหัสงบประมาณ 2000224044700027          
แหลํงของเงิน 6211500  รวมเป็นเงิน  87,600  บาท  (แปดหมื่นเจ็ดพันหกร๎อยบาทถ๎วน-)  
 
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. พัฒนากลุํมเปูาหมายให๎เกิดความรู๎
เกี่ยวกับการท าธุรกิจและการค๎าออนไลน๑ 
และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล การใช๎ Social 
Media และ Application ตํางๆ  ได๎อยําง
มีประสิทธิภาพ 
2.  พัฒนาผลิตภัณฑ๑ Bramd กศน. 
ยกระดับคุณภาพของสินค๎าและผลิตภัณฑ๑  
และประสานหาชํองทางในการจ าหนําย
สินค๎าให๎กว๎างขวางยิ่งขึ้น 
3. ติดตามประเมินผลและรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

- 
 

87,600   - - 

 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

9.1 นายสถาพร  กุตัน 
 9.2 ครู กศน.ต าบล 
 
10. เครือข่าย   
 10.1  องค๑การปกครองสํวนท๎องถิ่น 
 10.2  ผู๎น าชุมชน/อาสาสมัคร 
 10.3  บริษัท ทีโอที จ ากัด มหาชน 
 
11. โครงการที่เกี่ยวข้อง   
 11.1  โครงการศูนย๑ฝึกอาชีพชุมชน  
 11.2  โครงการการศึกษาตํอเนื่อง 
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12.  ผลลัพธ์ (Outcome) 
 ผู๎เข๎ารับการอบรมเกิดความรู๎เกี่ยวกับการท าธุรกิจและการค๎าออนไลน๑ มีทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล การ
ใช๎ Social Media และ Application ตํางๆ  มีการพัฒนาและยกระดับคุณภาพของสินค๎าและผลิตภัณฑ๑ มี
ชํองทางในการจ าหนํายสินค๎าให๎กว๎างขวางยิ่งขึ้น  มีรายได๎เพ่ิมข้ึน 
   
13.  ดัชนีชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 

13.1 ตัวชี้วัดผลผลิต  (Output) 
ร๎อยละ  80  ของผู๎เข๎ารับการอบรมเกิดความรู๎เกี่ยวกับการท าธุรกิจและการค๎าออนไลน๑ มีทักษะ

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

จ าหนํายสินค๎าให๎กว๎างขวางยิ่งขึ้น  มีรายได๎เพ่ิมขึ้น 
 

14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 1. แบบประเมินความพึงพอใจ 
 2. แบบติดตามผลผู๎เข๎าอบรม 
 
 
       ลงชื่อ..............................ผู๎เขียน/เสนอโครงการ          ลงชื่อ ....................................ผู๎เห็นชอบโครงการ 
       (……………………………………..)                           (……………………………………..) 
                                              ลงชื่อ..........................................ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                 (……………………………………..) 
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8.ตัวชี้วัดความส าเร็จ   
     1.จ านวนประชาชนไดร๎ับการอบรมตาม
หลักสตูร Smart ONIE เพื่อสร๎าง Smart Farmer 
2. ร๎อยละของประชาชนกลุํมเปูาหมายที่ผํานการ
อบรมตามหลักสูตร Smart ONIE เพื่อสร๎าง Smart 
Farmerมีความรู๎ และสามารถน าไปประยุกต๑ใช๎ในการ
ด าเนินชีวิตได๎ 
    3. ร๎อยละของครู กศน. ที่สามารถจัดกระบวนการ
เรียนรู๎ตามหลักสูตร Smart ONIE เพื่อสร๎าง Smart 
Farmerได๎อยํางสอดคล๎องกับบริบทของผู๎เรียน 
    4.ความพึงพอใจท่ีอยูํในระดับ ดี ขึ้นไป 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวังสะพุง 
(จ าแนกตามโครงการรวม) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

       
 

 

 
 
 

1. หน่วยงาน         กศน.อ าเภอวังสะพุง 

 

7.เป้าหมาย 
ประเภท

กลุํมเปูาหมาย 
จ านวน หนํวย 

ประชาชนทั่วไปใน
อ าเภอวังสะพุง 
 

20 คน 
 

รวมทั้งสิ้น 20 คน 

 

 

2.สอดคล้อง ยุทธศาสตร๑ : ข๎อที่ 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 เพื่อสร๎าง Smart Farmer 

 
 
 

4. วัตถุประสงค ์:เพื่อ 
       1.เพื่อสํงเสริมการใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมในการจดั
กระบวนการเรียนรู๎ด๎านเกษตรกรรมที่เหมาะ
กับบริบทของพื้นที่และความต๎องการของ
ชุมชน 

      2.เพื่อให๎ความรู๎การเพิม่มูลคาํสินค๎าทาง
การเกษตรและสรา๎งชํองทางการจ าหนําย
สินค๎าผาํนชํองทางตํางๆ โดยตระหนักถึง
คุณภาพของผลผลิตความปลอดภยัตํอระบบ
นิเวศน๑ ชุมชน และผู๎บริโภค 
 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ชื่อ-สกุล   1.นายสถาพร กุตัน 
              
โทรศัพท๑ 042-850-672 

 

 

5. กิจกรรมหลัก 
1) สํงเสริมให๎ครูมีทักษะการใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมในการจดักระบวนการ
เรียนรูด๎๎านเกษตรกรรมที่เหมาะกับบริบทของพื้นที่
และความต๎องการของชุมชน 
2) จัดให๎ประชาชนไดร๎ับการอบรมตามหลักสูตร 
Smart ONIE เพื่อสร๎าง Smart Farmer 
   
 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
กศน.ค าบลทั้ง 10 ต าบล 

6. งบประมาณ รายจา่ยอ่ืน จ านวน     13,170            บาท 

งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
งบด าเนินงาน -- -- 13,170 -- 

รวมทั้งสิ้น -- -- 13,170 -- 

 

 

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

1.ชื่อโครงการ  :  โครงการ Smart ONIE เพ่ือสร๎าง Smart Farmer  

2. สอดคล้องนโยบายและจุดเน้นการด าเนินงานส านักงาน กศน.ประจ าปีงบประมาณ 2563 

    ยุทธศาสตร์ :  
ข้อที่ 1.1 พัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ เกี่ยวกับน๎อมนําและ 

เผยแพรํศาสตร๑พระราซา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทางพระราชด าริตําง ๆ 
ข้อที ่2.3 พัฒนาและสํงเสริมประชาชนเพื่อตํอยอดการผลิตและจ าหนํายสินค๎าและผลิตภัณฑ๑ออนไลน๑ 

          ข้อที่ 3.4 เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ประสาน สํงเสริมความรํวมมือภาคีเครือขําย ใน
การจัดการศึกษาและการเรียนรู๎ให๎กับ ประซาซนอยํางมีคุณภาพ  
          ข้อที ่3.6 พัฒนาศักยภาพคนด๎านทักษะและความเข๎าใจในการใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) 
ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW : 

 ข้อที ่3.3  เรํงปรับหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพ กศน. ให๎เป็นอาชีพในพ้ืนที่ปกติให๎พัฒนาอาชีพที่
เน๎นการตํอยอดศักยภาพและบริบทตามบริบทของพื้นที่  

ข้อที ่  4.1 เรํงจัดท าท าเนียบภูมิปัญญาท๎องถิ่นในแตํละต าบล เพื่อใช๎ประโยชน๑จากภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
ในการสร๎างการเรียนรู๎จากองค๑ความรู๎ในตัวบุคคลให๎เกิดการถํายทอดภูมิปัญญา สร๎างคุณคําทางวัฒนธรรม
อยํางยั่งยืน 

          ข้อที่   4.2 สํงเสริมภูมิปัญญาท๎องถิ่นสูํการจัดการเรียนรู๎ชุมชน 
วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : 

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

A -Aqriculture สํงเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน และความทันสมัย โดยการน าเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาใช๎ในการยกระดับคุณภาพและผลผลิตทาการเกษตร  

L-Loei for All  ยกระดับคุณภาพชีวิต สร๎างศักยภาพคนและชุมชนให๎เข๎มแข็ง สร๎างงาน สร๎างอาชีพ 
สร๎างรายได๎  
3. หลักการเหตุผล 
 ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายชํวยเหลือเกษตรกร โดยชี้น าเกษตรกรไทยต๎องเป็น “Smart Farmer” คือ 
ต๎องน าความรู๎ หลักวิชาการ และเทคโนโลยีสมัยใหมํ เข๎ามาชํวยในการท าเกษตรโดยต๎องท าให๎น๎อยลง ได๎
ผลผลิตมากขึ้น ใช๎พ้ืนที่ให๎น๎อยลง ใช๎น้ าให๎น๎อยลง ผลผลิตเพ่ิมข้ึน  รวมไปถึงการสํงเสริมและพัฒนาเพ่ือตํอยอด
การผลิตและจ าหนํายสินค๎าและผลิตภัณฑ๑ทางการเกษตรออนไลน๑ 
 ส านักงาน กศน. จึงได๎จัดท าโครงการ Smart ONIE เพ่ือสร๎าง Smart Farmer เพ่ือสํงเสริมการใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู๎ด๎านเกษตรกรรมที่เหมาะกับบริบทของพ้ืนที่
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และความต๎องการของชุมชนรวมทั้งการเพ่ิมมูลคําสินค๎าทางการเกษตรและสร๎างชํองทางการจ าหนํายสินค๎า
ผํานชํองทางตํางๆ โดยตระหนักถึงคุณภาพของผลผลิตความปลอดภัยตํอระบบนิเวศน๑ ชุมชน และผู๎บริโภค 
ทั้งนี้ศูนย๑การศึกษาศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวังสะพุง เป็นสถานศึกษาในสังกัด ส า
งาน กศน.จึงได๎ตอบสนองตํอนโยบายดังกลําว ซึ่งได๎รับจัดสรรงบประมาณรายจํายประจ าปี พ.ศ. 2563 ตาม
โครงการ Smart ONIE เพ่ือสร๎าง Smart Farmer จึงได๎ด าเนินการโครงการนี้ขึ้น  
4. วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อสํงเสริมการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู๎ด๎าน
เกษตรกรรมที่เหมาะกับบริบทของพ้ืนที่และความต๎องการของชุมชน 

2.เพื่อให๎ความรู๎การเพ่ิมมูลคําสินค๎าทางการเกษตรและสร๎างชํองทางการจ าหนํายสินค๎าผํานชํองทาง
ตํางๆ โดยตระหนักถึงคุณภาพของผลผลิตความปลอดภัยตํอระบบนิเวศน๑ ชุมชน และผู๎บริโภค 
 

5. กลุ่มเป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  -ประชาชนในพื้นท่ีอ าเภอวังสะพุง  จ านวน   40  คน  

เชิงคุณภาพ 
   สํงเสริมการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู๎ด๎าน
เกษตรกรรมที่เหมาะกับบริบทของพ้ืนที่และความต๎องการของชุมชนรวมทั้งการเพ่ิมมูลคําสินค๎าทางการเกษตร
และสร๎างชํองทางการจ าหนํายสินค๎าผํานชํองทางตํางๆ  โดยตระหนักถึงคุณภาพของผลผลิตความปลอดภัยตํอ
ระบบนิเวศน๑ ชุมชน และผู๎บริโภค 
 

6.วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค๑ กลุํมเปูาหมาย 
เปูาหมาย 

 
พื้นที่

ด าเนินการ 
ระยะเวลา 

งบ 
ประมาณ 

1) สํงเสริมให๎ครูมีทักษะ
การใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
นวัตกรรมในการจัด
กระบวนการเรียนรู๎
ด๎านเกษตรกรรมที่
เหมาะกับบริบทของ
พื้นที่และความต๎องการ
ของชุมชน 
2) จัดให๎ประชาชน
ได๎รับการอบรมตาม
หลักสตูร Smart ONIE 
เพื่อสร๎าง Smart 
Farmer 

1.เพื่อสํงเสรมิการใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมในการ
จัดกระบวนการเรียนรูด๎๎าน
เกษตรกรรมที่เหมาะกับบริบท
ของพื้นที่และความต๎องการของ
ชุมชน2.เพื่อให๎ความรู๎การเพิ่ม
มูลคําสินค๎าทางการเกษตรและ
สร๎างชํองทางการจ าหนํายสินค๎า
ผํานชํองทางตํางๆ โดยตระหนัก
ถึงคุณภาพของผลผลติความ
ปลอดภัย 
ตํอระบบนิเวศน๑ ชุมชน และ
ผู๎บริโภค 

ประชาชน
ทั่วไปในเขต
พื้นที่อ าเภอ

วังสะพุง 
 
 
 
 
 

  20 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ าเภอ 
วังสะพุง 

เม.ย.-มิ.ย. 
2563 

30,430บาท 
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7.วงเงินงบประมาณท้ังโครงการ 
 ใช๎งบประมาณแผนงาน : บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร โครงการ Smart ONIE 
เพ่ือสร๎าง Smart Farmer งบรายจํายอื่น คําใช๎จํายโครงการ Smart ONIE เพ่ือสร๎าง Smart Farmer   รหัส 
งบประมาณ  2000217053700001  จ านวนเงินทั้งสิ้น  13,170  บาท  
 
8.แผนการใช๎จํายงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก ไตรมาส 1 
ต.ค.-ธ.ค. 2562 

ไตรมาส 2 
ม.ค.-มี.ค. 2563 

ไตรมาส 3 
เม.ย.-มิ.ย. 2563 

ไตรมาส 4 
ก.ค.-ก.ย. 2563 

ด าเนินการตาม
โครงการ 
จัดให๎ประชาชนได๎รับ
การอบรมตาม
หลักสูตร Smart 
ONIE เพ่ือสร๎าง 
Smart Farmer 

- 
 

 30,430  

 
9. ผู๎รับผิดชอบโครงการ 
 - กศน.อ าเภอวังสะพุง 
  
10. เครือขําย/หนํวยงานที่เก่ียวข๎อง 
 1. ผู๎น าชุมชน  
 2.ส านักงานเกษตรอ าเภอวังสะพุง 
 3.ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวังสะพุง 
 
11. โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข๎อง 
 1.โครงการพัฒนาสังคมและชุมชน 
 2.โครงการจัดกระบวนการเรียนรู๎ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหมํ 
ตามศาสตร๑พระราชา  
 
12.  ผลลัพธ๑  
 กลุํมเปูาหมาย ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู๎ด๎านเกษตรกรรมที่
เหมาะกับบริบทของพ้ืนที่และความต๎องการของชุมชนรวมทั้งการเพิ่มมูลคําสินค๎าทางการเกษตรและสร๎างชํอง
ทางการจ าหนํายสินค๎าผํานชํองทางตํางๆ โดยตระหนักถึงคุณภาพของผลผลิตความปลอดภัยตํอระบบนิเวศน๑ 
ชุมชน และผู๎บริโภค 



     | 171 

 

13. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
     ตัวชี้วัดผลผลิต  
  ร๎อยละ 80 ผู๎เข๎ารํวมโครงการมีผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค๑ของหลักสูตร 
          ร๎อยละ 80 ของผู๎เข๎ารํวมโครงการมีความพึงพอใจตํอการจัดกระบวนการเรียนรู๎ ในระดับดี ขึ้นไป 
     ตัวชี้วัดผลลัพธ๑ 
         ร๎อยละ 80 ของประชาชนกลุํมเปูาหมายที่ผํานการอบรมตามหลักสูตร Smart ONIE เพ่ือสร๎าง  
Smart Farmer  น าความรู๎ และสามารถน าไปประยุกต๑ใช๎ในการด าเนินชีวิตได๎   
 
14. การประเมินผลโครงการ 
 -แบบประเมินความพึงพอใจโดยใช๎แบบมาตรวัดประมาณคํา 
 -แบบติดตามผู๎จบหลักสูตร 
 
 
             ลงชื่อ.....................ผู๎เขียน/เสนอโครงการ          ลงชื่อ ....................................ผู๎เห็นชอบโครงการ 
           (……………………………………..)             (……………………………………..) 
 
                                              ลงชื่อ..........................................ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                 (……………………………………..) 
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งาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ  กศน.อ าเภอวังสะพุง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

ที ่ ชื่องาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวช้ีวัด 

1 การจัดการ
ศึกษาส าหรับ
ผู๎ไมรํู๎หนังสือ 

จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มอัตราการรู๎
หนังสือให๎คนไทยสามารถอําน
ออกเขียนได๎ มุํงพัฒนาผู๎เรียน
ให๎มีความสามารถในการฟัง 
พูด อําน และเขียน รวมทั้ง
การคิดค าควณเบื้องต๎น  โดย
บูรณาการกับสภาพความ
ต๎องการ และปญัหาของสังคม
ที่สอดคล๎องกับวิถีการด าเนิน
ชีวิตของผู๎เรียนโดยใช๎หลักสูตร
การรู๎หนังสือไทย พุทธศักราช 
2557  ของส านักงาน กศน. 
และสื่อที่เหมาะสมกับสภาพ
และพื้นที่ของกลุํมเปูาหมาย   

จัดกระบวนการเรียนรูต๎ามหลักสตูรการรู๎
หนังสือไทย พุทธศักราช2557    
 มุํงพัฒนาผู๎เรียนใหม๎ีความสามารถในการฟัง 
พูด อําน และเขียน รวมทั้งการคิดค าควณ
เบื้องต๎น    โดยบูรณาการกับสภาพความ
ต๎องการ และปญัหาของสังคม ท่ีสอดคล๎องกับ
วิถีการด าเนินชีวิตของผู๎เรียน 
1)ประชาสัมพันธ๑เชิญชวนให๎กลุมํเปูาหมายผู๎
ไมํรู๎หนังสือไทย ผู๎ลืมหนังสือไทย หรือผูส๎นใจ
ทั่วไป เข๎าเรียนรู๎ตามหลักสูตรการรู๎หนังสือ
ไทย 
2.)แนะแนวสร๎างความเข๎าใจกับผู๎เรียน
เกี่ยวกับสาระส าคัญ เชํน 
-การจัดกระบวนการเรียนรู๎              
–การวัดและการ                - ประเมินผล  
- การจบหลักสูตร  
3) ด าเนินการรับสมัครผูเ๎รียนตามหลักสตูรฯ 
4)ด าเนินการขออนุญาตจัดตั้งกลุํมสํงเสริมการ
รู๎หนังสือไทย 
5)ด าเนินการก าหนดสภาพและด าเนินการ
จัดท าแผนการเรยีนรู๎ รวมทั้งจัดท าแผนบูรณา
การรํวมกับการจัดกิจกรรมของโรงเรียน
ผู๎สูงอายุ ในเขตพื้นท่ีอ าเภอวังสะพุง   
6) บันทึกการจัดการเรียนรูต๎ามแผนการเรยีนรู๎
แตํละครั้งเพื่อเป็นข๎อมลูในการพฒันา 
แผนการเรียนรู๎ในครั้งตํอไป 
7) การวัดและประเมินผล เพื่อตรวจสอบ
ความก๎าวหน๎าและผลสมัฤทธ์ิ เน๎นการพัฒนา
ผู๎เรยีนไดเ๎รียนรู๎อยํางเตม็ศักยภาพ  
8) รายงานข๎อมูลผูเ๎รียนใหส๎ถานศกึษาแบละ
หนํวงงานต๎นสังกัดทราบ 
- ข๎อมูลผู๎จบหลัก 
- การจัดท าหลักฐานทางการศึกษา 
 

1)จัดการจัดการศึกษา
ส าหรับผู๎ไมํรู๎หนังสือ  ให๎
ผู๎เรยีนมีความรู๎ 
ความสามารถ และทักษะ
การฟัง พูด อํานเขียน
ภาษาไทย และการค านวณ
เบื้องต๎นในเรื่องที่เกี่ยวข๎อง
กับชีวิตประจ าวัน  และใช๎
เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร
กับผู๎อื่น ตลอดจนแสวงหา
ความรู๎เพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิต   
2) การติดตามประเมินผล
เป็นการตรวจสอบ
ผลสัมฤทธ์ิ เน๎นการพัฒนา
ความก๎าวหน๎าของผู๎เรียนได๎
เรียนรู๎อยํางเต็มศักยภาพ 
ดังนี ้
- ประเมินกํอนเรียน เพื่อให๎
ทราบความรู๎พื้นฐานของ
ผู๎เรยีน วําสามารถ ฟัง พูด 
ได๎ หรือพูด ฟัง อํานเขียน 
ในทักษะภาษาไทยไมํได๎  
โดยการพูดคุยซักถาม ให๎
ทดลองอําน เขียนค างํายๆที่
เกี่ยวข๎องในชีวิตประจ าวัน
หรือท าแบบประเมินกํอน
เรียนงํายๆเพื่อน าข๎อมูลมา
ใช๎วางแผนในการจัดการ
เรียนรู๎ใหเ๎หมาะสมกับผู๎เรียน 
- ประเมินผลระหวํางเรียน 
สามารถพิจารณา
ความสามารถในการเรียนรู๎
ในแตํละสภาพ ซึ่งสามารถ
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ประเมินไดโดยวิธีการตํางๆ
เชํน การสังเกต การตอบ
ค าถาม การพูดคยุ การตรวจ
ผลงาน การท าแบบฝึกหัด
ตํางๆโดยให๎มีทักษะในการ
เรียนรูภ๎าษาไทย และการคิด
ค านวณเบื้องต๎น 
-ประเมินหลังเรยีน 
ตรวจสอบจากเอกสาร 
หลักฐาน เชํน สื่อการเรียนรู๎
ของผู๎เรียนของผู๎เรียน ของ
ผู๎เรยีน แบบบันทึกตํางๆ 
เพื่อพิจารณาวําผํานการ
เรียนรูไ๎ปแล๎วไมตํ่ ากวํา 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 
และยกระดับการศึกษาให๎กับ
ประชากรวัยแรงงาน อายุ 15 – 
59 ปี ที่ไมํจบการศึกษาภาค
บังคับและไมํอยูํในระบบ
โรงเรียน 
2) เพื่อให๎ผู๎เรียนพัฒนาการเรียนรู๎ 
ให๎รู๎เทําทันสื่อและเทคโนโลยี
พร๎อมรับการเปลี่ยนแปลง 
3) สํงเสริมและพัฒนา กศน.
ต าบล ให๎เป็น กศน.ต าบล 5 ดี 
พรีเมี่ยม 
 

1) การจัดการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2551  
2) พัฒนากศน.ต าบล ให๎เป็น กศน.
ต าบล 5 ดี พรีเมี่ยม 
3) จัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรยีนที่เป็น
กิจกรรมการเรียนรู๎ที่ทันสมัย 
4) การตดิตามประเมินผล 
5) การสรุป รายงานผลการ
ด าเนินงาน 
 

1. จ านวนผู๎เรียนเป็นไปตาม
เปูาหมายที่ก าหนดไว ๎
2. ร๎อยละของผู๎เรียนท่ีเข๎า
รับการศึกษา 
3. ร๎อยละของผู๎เรียนท่ีจบ
หลักสตูร 
4. ความเหมาะสมของ
สถานท่ี/สื่อ/สิ่งอ านวยความ
สะดวก 
5. ร๎อยละของผู๎เรียนท่ี
สามารถน าความรู๎ไปใช๎ใน
การศึกษาตํอหรือพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
6. ความพึงพอใจท่ีอยูํใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 
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ที ่ ชื่องาน/

โครงการ 
วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวช้ีวัด 

3 โครงการการจัด
การศึกษาเพื่อ
พัฒนาทักษะ
ชีวิต 
 

1 เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตพื้นฐานของ
บุคคลเพื่อให๎สามารถด ารงชีวิตอยูใํน
สังคมได๎อยํางมีความสุขโดยเน๎น
ทักษะชีวิตพื้นฐานท่ีจ าเป็น 4 ด๎าน 
2 เพื่อจัดการศึกษาในรูปแบบการ
จัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย โดยมุํงท่ีจะ
เสรมิ สรา๎งความสามารถให๎กับบุคล
เพื่อมีทักษะชีวิตในการแก๎ปัญหา
เฉพาะด๎านให๎เหมาะสมกับพื้นที่และ
แตํละสถานการณ๑ 
 

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

 

1. จ านวนผู๎เรียนเป็นไปตาม
เปูาหมายที่ก าหนดไว ๎
2.ร๎อยละของผูเ๎รียนท่ีเข๎ารับ
การศึกษา 
3.ร๎อยละของผูเ๎รียนที่จบ
หลักสตูร 
4.ความเหมาะสมของ
สถานท่ี/สื่อ/สิ่งอ านวยความ
สะดวก 
5.ร๎อยละของผูเ๎รียนที่
สามารถน าความรู๎ไปใช๎หรือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
6.ความพึงพอใจท่ีอยูํใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 
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ที ่ ชื่องาน/

โครงการ 
วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวช้ีวัด 

4 การจัดการ
ศึกษาเพื่อพัฒนา
สังคมและชุมชน 
.”โครงการ
ประวัติศาสตร๑
ชาติไทย และ
บุญคุณของ
พระมหากษตัริย๑
ไทย” 

1) เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชนผู๎เข๎ารบั
การอบรมมีความรูค๎วามเข๎าใจท่ี
ถูกต๎องเกี่ยวกับประวัตศิาสตร๑ชาติ
ไทย 
2) เพื่อใหป๎ระชาชนผู๎เข๎ารับการ
อบรม  มีความภาคภมูิใจในชาติ มี
ความรักชาติ เทิดทูนสถาบันชาติ 

ศาสนาและพระมหากษัตริย๑  

1.ประชุมบุคลากรรับทราบ
นโยบาย 
2.ประสานบคุลากรรับผิดชอบ 
จัดท าโครงการ / เสนอ/ อนุมัต ิ
3. ด าเนินการตามโครงการ
ประวัติศาสตร๑ชาติไทย และ
บุญคุณของพระมหากษัตริย๑ไทย 
4.วัดผลประเมินผลของโครงการ 

 

1. ผลผลิต    
- ประชาชนที่เข๎ารับการ
อบรม ร๎อยละ 80  ความรู๎
ความเข๎าใจท่ีถูกต๎อง
เกี่ยวกับประวตัิศาสตร๑ชาติ
ไทยและ มีความภาคภมูิใจ
ในชาติ มีความรักชาติ 
เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา

และพระมหากษัตริย๑   
2. ผลลัพธ์  
1. จ านวนผู๎เรียนเป็นไปตาม
เปูาหมายที่ก าหนดไว ๎
2. ร๎อยละของผู๎เรียนท่ีเข๎า
รับการอบรม 
3. ร๎อยละของผู๎เรียนท่ีจบ
หลักสตูร 
4. ความเหมาะสมของ
สถานท่ี/สื่อ/สิ่งอ านวยความ
สะดวก 
5. ร๎อยละของผู๎เรียนท่ี
สามารถน าความรู๎ไปใช๎หรือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
.6. ความพึงพอใจท่ีอยูํใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 
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ที ่ ชือ่งาน/

โครงการ 
วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวช้ีวัด 

5 โครงการการ
จัดการศึกษา
การเรียนรู๎
ตามหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

1. เพ่ือให๎ประชาชน ได๎รับ
ความรู๎เกี่ยวกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. เพ่ือให๎ประชาชน ได๎เข๎าใจ
แนวทางการศึกษาความรู๎ จาก
แหลํงเรียนรู๎ ปราชญ๑ชาวบ๎าน 
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น  
3. เพ่ือสํงเสริมให๎ประชาชน ได๎
น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน
ตํอตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
สังคม ตํอไป 

1. ให๎ความรู๎เรื่อง

พระราชด าริวําด๎วย

เศรษฐกิจพอเพียง 

2. ให๎ความรู๎ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  3 หํวง 2 

เงื่อนไขการน๎อมน าหลัก

เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น

แนวทางในการด ารงชีวิต 

3. ศึกษาแหลํงเรียนรู๎
เกษตรกรต๎นแบบตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

ร๎อยละ 80 ของผู๎เข๎า

อบรม มีความรู๎  ความ

เข๎าใจ การด าเนินชีวิต

ตามแนวปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง มา

ประยุกต๑ใช๎กับ

ชีวิตประจ าวันสามารถ 

ลดรายจําย เพ่ิมรายได๎ 

ให๎กับครัวเรือนได๎  
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ที ่ ชื่องาน/

โครงการ 
วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวช้ีวัด 

6 การศึกษาตาม
อัธยาศัย 

1) สํงเสริมให๎มีการพัฒนาแหลํง
การเรียนรู๎ในระดับต าบล เพ่ือ
การถํายทอดองค๑ความรู๎ และจัด
กิจกรรมเพ่ือเผยแพรํองค๑ความรู๎
ในชุมชนได๎อยํางทั่วถึง 
2) ก าหนดให๎การอํานเป็นวาระ
จังหวัด 
3) จัดกิจกรรมสํงเสริมการเรียนรู๎
เพ่ือปลูกฝังนิสัยรักการอํานเพ่ิม 
ขยายกิจกรรมสํงเสริมการอําน
เชิ งรุ กในชุ มชน และพัฒนา
ความสามารถในการอํานและ
ศั ก ย ภ า พ ก า ร เ รี ย น รู๎ ข อ ง
ประชาชนทุกกลุํมเปูาหมาย 
4)  สํ ง เ ส ริ ม ใ ห๎ มี ก า ร ส ร๎ า ง
บรรยากาศ และสิ่งแวดล๎อมที่เอ้ือ
ตํ อ ก า ร อํ า น ใ ห๎ เ กิ ด ขึ้ น ใ น
สั งคมไทยโดยสนับสนุนการ
พัฒนาแหลํงการเรียนรู๎ให๎เกิดขึ้น
อยํางกว๎างขวางและทั่วถึง เชํน 
พัฒนาห๎องสมุดประชาชนทุก
แหํงให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ตลอด
ชีวิตของชุมชน การใช๎ ระบบ
เชื่อมโยงแหลํงเรียนรู๎และการ
พัฒนาระบบหนังสือผําน QR 
Code สํ งเสริมและสนับสนุน
อาสาสมัครสํงเสริมการอําน การ
สร๎างเครือขํายสํงเสริมการอําน 
จัดหนํวยบริการเคลื่อนที่พร๎อม
อุปกรณ๑เพ่ือสํงเสริมการอํานและ
การเรียนรู๎ที่หลากหลายออก

1) พัฒนาแหลํงเรียนรู๎ กศน.
ต าบล และรํวมกับภาคี
เครือขํายเพื่อเสริมสร๎าง
วัฒนธรรมสํงเสริมการอําน 
2) กิจกรรมสํงเสริมการอําน 
  - จัดกิจกรรมสํงเสริมการ
อํานในห๎องสมุดและพัฒนา
ห๎องสมุดประชาชน 
- จัดมุดเด็กปฐมวัยใน
ห๎องสมุด 
- จัดกิจกรรมครอบครัวรัก
การอําน 
- ห๎องสมุดชาวตลาด 
  - รถโมบายเคลื่อนที่ 
  - ใช๎ระบบเชื่อมโยงแหลํง
เรียนรู๎และจัดท าสื่อ
อิเล็กทรอนิกส๑ 
  - บ๎านหนังสือชุมชน 
  - อาสาสมัครสํงเสริมการ
อําน 
 

1. จ านวนผู๎รับบริการ
เป็นไปตามเปูาหมายที่
ก าหนดไว๎ 
2. ความเหมาะสมของ
สถานที่/สื่อ/สิ่งอ านวย
ความสะดวก 
3.ร๎อยละของผู๎รับบริการ
ที่สามารถน าความรู๎ไปใช๎
หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
4.ความพึงพอใจที่อยูํใน
ระดับ ดีขึ้นไป 
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ให๎บริการประชาชนในพ้ืนที่ตํางๆ 
อยํางทั่วถึง สม่ าเสมอ รวมทั้ง
เสริมสร๎างความพร๎อมในด๎านสื่อ
อุปกรณ๑ เพ่ือสนับสนุนการอําน 
และการจัดกิจกรรมเพ่ือสํงเสริม
การอํานอยํางหลากหลาย 
5) สํ ง เสริ มสนับสนุนให๎ ภาคี
เครือขํายรํวมจัดสนับสนุนการ
อําน เชํ น ในโรงงาน สถาน
ประกอบการ โรงพยาบาล ฯลฯ 
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ที ่ ชื่องาน/

โครงการ 
วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวช้ีวัด 

7 งานพัฒนา
บุคลากร 

1) พัฒนาบุคลากรทุกระดับทุก
ประเภทให๎มีสมรรถนะสูงขึ้นอยําง
ตํอเนื่อง ทั้งกํอนและระหวํางการด ารง
ต าแหนํงเพื่อให๎มีเจตคติที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานและ
บริหารจัดการการด าเนินงานของ
หนํวยงานและสถานศึกษาได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพรวมทั้งสํงเสริมให๎
บุคลากรในสังกัดพัฒนาตนเองเพื่อ
เลื่อนต าแหนํงหรือเลื่อนวิทยฐานะโดย
เน๎นการประเมินวิทยฐานะเชิง
ประจักษ๑ 
2) พัฒนาหัวหน๎า กศน.ต าบลให๎มี
สมรรถนะสูงขึ้นในการบริหารจัดการ 
กศน.ต าบล และการปฏิบัติงานตาม
บทบาทภารกิจอยํางมีประสิทธิภาพ 
โดยเน๎นการเป็นนักจัดการความรู๎และ
ผู๎อ านวยความสะดวกในการเรียนรู๎
เพื่ อให๎ผู๎ เรี ยนเกิดการเรี ยนรู๎ ที่ มี
ประสิทธิภาพอยํางแท๎จริง 
3) พัฒนาครูกศน. และผู๎ที่เกี่ยวข๎องให๎
สามารถจัดรูปแบบการเรียนรู๎ได๎อยําง
มีคุณภาพโดยสํงเสริมให๎มีความรู๎
ความสามารถในการจัดท าแผนการ
สอน การจัดกระบวนการเรียนรู๎ การ
วัดและประเมินผล และการวิจัย
เบื้องต๎น 
4)  สํ ง เสริมและพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการ กศน.ต าบล เพื่อการ
มี สํ ว น รํ ว ม ใ น ก า รบริ ห า รกา ร
ด าเนินงานตามบทบาทภารกิจของ 
กศน.ต าบล อยํางมีประสิทธิภาพ 
5)  พั ฒนาศั กยภาพบุ คลากร  ที่
รับผิดชอบการบริการการศึกษาและ
การเรียนรู๎ ให๎มีความรู๎ ความสามารถ

1) พัฒนาบุคลากรด๎านการ
จัดการเรียนการสอน 
2) พัฒนาบุคลากรด๎าน การเงิน 
บัญชี และพัสด ุ
3)พัฒนาบุคลากรด๎านการนิเทศ 
4) พัฒนาบุคลากรด๎านการ
จัดท าแผนงาน/โครงการ 

 

1.จ านวนบุคลากรของ
หนํวยงานและสถานศึกษา
ได๎รับการพัฒนาเพื่อเพิ่ม
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
2.ความเหมาะสมของ
หลักสตูรการพัฒนา 
3. ร๎อยละของบุคลากรที่
สามารถน าความรู๎ไปใช๎หรือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
4.ความพึงพอใจท่ีอยูํใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 
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และมีความเป็นมื ออาชีพในการ
จัดบริการสํงเสริมการเรียนรู๎ตลอด
ชีวิตของประชาชน 
6) เสริมสร๎างสัมพันธภาพระหวําง
บุคลากร รวมทั้งภาคีเครือขํายทั้งใน
และตํางประเทศในทกุระดับเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างานรํวมกัน 
โดยจัดให๎มีกิจกรรมการพัฒนา
สมรรถนะ และเสริมสร๎าง
ความสัมพันธ๑ระหวํางบุคลากร และ
ภาคีเครือขํายในรูปแบบที่หลากหลาย
อยํางตํอเนื่อง 
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ที ่
ชื่องาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวช้ีวัด 

8 งานประกัน
คุณภาพ
ภายใน
สถานศึกษา 

พัฒนาระบบประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาให๎ได๎

มาตรฐาน เพ่ือพร๎อมรับการ

ประเมินคุณภาพภายนอก โดย

พัฒนาบุคลากรให๎มีความรู๎ ความ

เข๎าใจ ตระหนักถึงความส าคัญ

ของระบบการประกันคุณภาพ 

และสามารถด าเนินการประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษา

ได๎อยํางตํอเนื่องโดยใช๎การ

ประเมินภายในด๎วยตนเอง และ

จัดให๎มีระบบสถานศึกษาพ่ีเลี้ยง

เข๎าไปสนับสนุนอยํางใกล๎ชิด 

ส าหรับสถานศึกษาที่ยังไมํได๎เข๎า

รับการประเมินคุณภาพภายนอก 

ให๎พัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษาให๎ได๎คุณภาพตาม

มาตรฐานที่ก าหนด 

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

1.ร๎อยละของสถานศึกษาใน
สังกัดที่มีระบบประกัน
คุณภาพภายในและมีการ
จัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง 
2.ความพึงพอใจที่อยูํใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 
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ที ่ ชื่องาน/

โครงการ 
วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวช้ีวัด 

9 งานนิเทศ 
ก ากับ ติดตาม 

1) สร๎างกลไกการก ากับ นิเทศ 
ติดตาม ประเมิน และรายงานผล
การด าเนินงานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ให๎เชื่อมโยงกับหนํวยงาน 
สถานศึกษา และภาคีเครือขําย
ทั้งระบบ  
2) ให๎หนํวยงานและสถานศึกษา
ที่ เกี่ ยวข๎องทุกระดับ พัฒนา
ระบบกลไกการก ากับ ติดตาม
และรายงานผลการน านโยบายสูํ
การปฏิบัติ ให๎สามารถตอบสนอง
การด าเนินงานตามนโยบายในแตํ
ละเรื่องได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
3)สํ ง เสริมการใช๎ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และ
สื่ออ่ืนๆ ที่ เหมาะสม เพ่ือการ
ก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
แ ล ะ ร า ย ง า น ผ ล อ ยํ า ง มี
ประสิทธิภาพ 
4) พั ฒนากล ไกการติ ดต าม
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ป ร ะ จ า ปี ข อ ง ห นํ ว ย ง า น 
สถานศึกษา เพ่ือการรายงานผล
ตามตัวชี้ วั ดในค ารับรองการ
ปฏิบัติ ราชการประจ าปีของ
ส านักงาน กศน.ให๎ด าเนินไป
อยํางมีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม
เกณฑ๑ วิธีการ และระยะเวลาที่
ก าหนด 

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

1.ร๎อยละของหนํวยงาน
และสถานศึกษา กศน. ที่
สามารถด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมตาม
บทบาทภารกิจที่
รับผิดชอบได๎ส าเร็จตาม
เปูาหมายที่ก าหนดไว๎
อยํางโปรํงใส ตรวจสอบ
ได๎ โดยใช๎ทรัพยากรอยําง
คุ๎มคํา/ตามแผนที่ก าหนด
ไว๎ 
2.ความพึงพอใจที่อยูํใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 
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5) ให๎มีการเชื่อมโยงระบบการ
นิเทศในทุกระดับ ทั้งหนํวยงาน
ภายในและภายนอกองค๑ กร 
ตั้งแตํ จังหวัด อ าเภอ และต าบล 
เพ่ือความเป็นเอกภาพในการใช๎
ข๎ อมู ล  และการ พั ฒนางาน
ก า ร ศึ ก ษ า น อก ร ะบ 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 และเรํงรัดการ
เบิกจํายงบประมาณให๎เป็นตาม
เปูาหมายที่ก าหนดไว๎ 
2) พัฒนาระบบฐานข๎อมูลให๎มีความ
ครบถ๎ วน ถู กต๎ อง  ทั นสมั ย และ
เช่ือมโยงกันทั่ วประเทศอยํางเป็น
ร ะ บ บ เ พื่ อ ใ ห๎ ห นํ ว ย ง า น แ ล ะ
สถานศึกษาในสังกัดสามารถน าไปใช๎
เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหาร การ
วางแผน การปฏิบัติงาน การติดตาม
ประ เมิ นผล  และการน าผลมา
พัฒนาการด าเนินงานอยํางตํอเนื่อง 
ตามวงจรคุณภาพเดมมิ่ ง (PDCA) 
รวมทั้งจัดบริการการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอยํางมี
ประสิทธิภาพ 
3) พัฒนาระบบฐานข๎อมูลรวมของ
นักศึกษา กศน.ให๎มีความครบถ๎วน 
ถูกต๎อง ทันสมัย และเช่ือมโยงกันท่ัว
ประเทศ สามารถสืบค๎นและสอบทาน
ได๎ทันความต๎องการเพื่อประโยชน๑ใน
การจัดการศึกษาให๎กับผู๎เรียนและการ
บริหารจัดการอยํางมีประสิทธิภาพ 

 

1)พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการงบประมาณ 
2) พัฒนาระบบฐานข๎อมูลเพื่อ
การบริหารจัดการ 
3) ประสานขอใช๎สถานท่ี
โรงเรียนยุบรวมขอใช๎พื้นที่เพ่ือ
ตั้งศูนย๑การเรียนรูส๎ าหรับทุกชํวง
วัย กศน. 

 

1.จ านวนระบบฐานข๎อมูล

ด๎ า น ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง

ประชาชนจังหวัดเลยที่ได๎รับ

การพัฒนาให๎ทันสมัยและ

เป็นปัจจุบัน 

2.ฐานข๎อมูลด๎านการบริหาร
ของส านักงาน กศน.จังหวัด
เลยที่ได๎รับการพัฒนาให๎
ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 
3.ความพึงพอใจท่ีอยูํใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 
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ที ่ ชื่องาน/

โครงการ 
วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวช้ีวัด 

11 โครงการศูนย๑ฝึก
อาชีพชุมชน 

 

1. เพื่อจัดการศึกษาอาชีพเพื่อ
การมีงานท า ให๎กับประชาชน
วัยแรงงาน ในพื้นที่ 10 ต าบล 
ของอ าเภอวังสะพุง จังหวัด
เลย 
2. เพื่อให๎ประชาชน ผู๎ที่ผําน
การอบรม มีความรู๎ ความ 
สามารถ และทักษะในการ
ประกอบอาชีพตาม
วัตถุประสงค๑ของหลักสูตร 
3. เพื่อให๎ของประชาชนผู๎ผําน
การอบรม น าความรูไ๎ปใช๎ใน
การลดรายจาํยหรือเพิ่มรายได๎ 
หรือประกอบอาชีพหรือพัฒนา 
ตํอยอดอาชีพ หรือการเพิ่ม
มูลคําของสินค๎าหรือบริการ 
4. เพื่อให๎มีตัวอยํางท่ีดี หรือ
ต๎นแบบในการน าความรู๎ไปใช๎ 

จัดอบรมให๎ประชาชน ทั้ง 
10 ต าบล ในเขตพื้นท่ีอ าเภอ
วังสะพุง 
1. ศูนย๑ฝึกอาชีพชุมชน  1 
อ าเภอ 1 อาชีพ  
2. ศูนย๑ฝึกอาชีพชุมชน กลุํม
สนใจ ไมํเกิน 30 ช่ัวโมง 
ดังนี ้
3. ศูนย๑ฝึกอาชีพชุมชน ช้ัน
เรียนวิชาชีพ 31 ช่ัวโมง ขึ้น
ไป  
- 
  

1.ตัวช้ีวัดผลผลติ(Output)     
 1.1 จัดอบรมให๎ระชาชน ครบทั้ง 10 
ต าบล ในเขตอ าเภอวังสะพุง  
 1.2 ประชาชนเข๎ารับการฝึกอบรม  
ศูนย๑ฝึกอาชีพชุมชน 1 อ าเภอ 1อาชีพ 
ไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 80 ของเปูาหมาย               
1.3 ประชาชนเข๎ารับการอบรม ศนูย๑
ฝึกอาชีพชุมชน กลุํมสนใจ ไมเํกิน30 
ช.ม. ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 ของ
เปูาหมาย 
 1.4 ประชาชนเข๎ารับการอบรม ศนูย๑
ฝึกอาชีพชุมชน ช้ันเรียนวิชาชีพ 31 ช.
ม. ขึ้นไป ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 ของ
เปูาหมาย 
2. ตัวชี้วัดผลลัพธ์(Outcome)      2   
2  2.1 จ านวนประชาชนผู๎เข๎าอบรม
เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนดไว ๎
 2.2 ประชาชนผูผ๎ํานการอบรม มี
ความรู๎ ความสามารถ ตาม
วัตถุประสงค๑ของหลักสูตร  
 2.3 ประชาชนผูผ๎ํานการอบรม น า
ความรู๎ไปใช๎ในการลดรายจําย หรอื
เพิ่มรายได๎ หรือประกอบอาชีพ หรือ
พัฒนาตํอยอดอาชีพ หรือการเพิ่ม
มูลคําของสินค๎า หรือบริการ 
 2.4 มีตัวอยํางท่ีดี หรือต๎นแบบในการ
น าความรูไ๎ปใช๎ 
 2.5 ความพึงพอใจท่ีอยูํในระดับดขีึ้น
ไป 
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ที ่ ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวช้ีวัด 
12 โครงการ

ภาษาตาํงประเทศ
เพื่อการสื่อสาน
ด๎านอาชีพ 

    4.1 เพื่อฝึกอบรมภาษ า
ตํางประเทศเพื่อการสื่อสารด๎าน
อาชีพ ให๎กับประชาชนในพื้นที่  
    4.2 เพื่อให๎ประชาชน
กลุํมเปูาหมายที่ผํานการอบรม
ตามโครงการภาษา ตํางประเทศ
เพื่อการสื่อสารด๎านอาชีพ 
สามารถน าความรู๎ที่ได๎รับไป
ประยุกต๑ใช๎ในการประกอบ
อาชีพ และด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได๎ 
 

จัดโครงการกิจ กรรมด าเนิน 
การจัดฝึกอบรมภาษา 
ตํางประเทศเพื่อการสื่อสาร
ด๎านอาชีพการให๎กับประชาชน
ในพื้นที่รํวมกับภาคีเครือ ขําย
ทั้งหนํวยงานภาครัฐและ
เอกชน 

1.จ านวนประชาชนได๎รบั
การอบรมตาม หลักสูตร
ภาษาตาํง ประเทศเพื่อ
การสื่อสารด๎านอาชีพ 
(ระยะสัน้)ส าหรับ
ประชาชนในศูนย๑อาเซียน 
ศึกษา กศน.  
2.ร๎อยละของประชาชน
กลุํมเปูาหมายทีผ่ํานการ 
อบรมตามหลักสูตร
ภาษาตาํงประเทศเพื่อการ
สื่อสาร ด๎านอาชีพ (ระยะ
สั้น) มีความรู๎ในการ
สื่อสาร ภาษา อังกฤษ 
และสามารถน าไป
ประยุกต๑ใช๎ในการ ด าเนิน
ชีวิตได ๎
 3.ร๎อยละของครู กศน. ที่
สามารถจัดกระบวน การ
เรียนรู๎ภาษาตําง ประเทศ
เพื่อการสื่อสารได๎อยําง 
สอดคล๎องกับบริบทของ
ผู๎เรียน 
4.ความพึงพอใจที่อยูํใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 
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ที ่ ชื่องาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวช้ีวัด 

13 โครงการพัฒนา
ทักษะครู กศน.
ต๎นแบบการสอน
ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร 

๔.๑ เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะ
ของการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารและเพ่ือการสอน  โดยเน้น
ในเรื่องภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารด้านอาชีพ  ภาษาอังกฤษ
เพ่ือสุขภาวะ  และภาษาอังกฤษ
เพ่ือการมีภาวะผู้น ารวมไปถึงหลัก
ไวยากรณ์ท่ีส าคัญในการจัดการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
๔.๒ เพ่ือพัฒนาทักษะการจัด
กระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  
โดยการประยุกต์การใช้สื่อโซเชียว
มีเดียและสื่อเทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  เพ่ือ
ตอบสนองความต้องของผู้เรียน
กลุ่มเป้าหมายทีม่ีความหลากหลาย                                                                                                                 
๔.๓  เพ่ือส่งเสริมความครูผู้เข้า
อบรม  ให้สามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้ไปขยายผลให้กับ
ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายต่างๆ  รวมถึง
เพ่ือนครูด้วยกัน 

พัฒนาความรู้ความสามารถ  
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
ของครู 
และบุคลากร 

1.ร้อยละของครู กศน. 

ที่สามารถจัด

กระบวนการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสารได้อย่าง

สอดคล้องกับบริบทของ

ผู้เรียน 

2.ความพึงพอใจที่อยู่ใน

ระดับ ดี ขึ้นไป 

14 โครงการความ
รํวมมือการ
ผลิตผู๎ดูแล
ผู๎สูงอายุ 
ระหวําง
กระทรวงศึกษ
าธิการและ
กระทรวง
สาธารณสุข 

1. เพ่ือให๎กลุํมเปูาหมาย มีความรู๎  

ความเข๎าใจ และทักษะในการ

ชํวยเหลือดูแลผู๎สูงอายุ   

2.  เพ่ือสามารถน าความรู๎ไปใช๎ 

และประกอบอาชีพเกี่ยวกับการ

ดูแลผู๎สูงอายรุะยะยาว 

 

1.จัดกระบวน การ
ด าเนินงานรํวมกันระหวําง
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 
2.ประชาสัมพันธ๑โครงการ 
3.คัดเลือกกลุํมเปูาหมาย
ตามคุณสมบัติที่ก าหนด 
4.ด าเนินการผลิตและ
ฝึกอบรมภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ 
5.ประเมินผลการฝึกอบรม 

1.จ านวนผู๎ดูแล
ผู๎สูงอายุ 
2.ความเหมาะสมของ
หลักสูตรการพัฒนา 
3.ร๎อยละผู๎จบที่
สามารถน าความรู๎ไปใช๎
หรือพัฒนาคุณภาพ 
4.ความพึงพอใจที่อยูํ
ในระดับดี  ขึ้นไป 
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ที ่ ชื่องาน/

โครงการ 
วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวช้ีวัด 

15 โครงการการ
จัดและ
สํงเสริมการ
จัดการศึกษา
ตลอดชีวิต 
เพ่ือคง
พัฒนาการ
ทางกาย จิต
และสมองของ
ผู๎สูงอายุ 
 

1)  เพ่ือจัดกิจกรรมให๎กับ
ผู๎สูงอายุเพ่ือเตรียมพร๎อมเข๎าสูํ
สังคมผู๎สูงอายุ 
(AgeingSociety)  
2)  เพ่ือจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตส าหรับผู๎สูงอายุ
ภายใต๎แนวคิด “Active 
Aging”การศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิต และพัฒนาทักษะ
ชีวิต ให๎สามารถดูแลตนเองทั้ง
สุขภาพกายและสุขภาพจิต และ
รู๎จักใช๎ประโยชน๑จากเทคโนโลยี 
3)  เพ่ือสร๎างความตระหนักถึง
คุณคําและศักดิ์ศรีของผู๎สูงอายุ 
เปิดโอกาสให๎มีการเผยแพรํภูมิ
ปัญญาของผู๎สูงอายุ และให๎มี
สํวนรํวมในกิจกรรมด๎านตํางๆ ใน
ชุมชน เชํน ด๎านอาชีพ กีฬา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

ฝึกอบรมการเรียนรู๎ตลอด
ชีวิตส าหรับผู๎สูงอายุ จัด
กระบวนการให๎ผู๎สูงอายุใน
ครอบครัวและชุมชนเพ่ือคง
พัฒนาการทางกาย จิต และ
สมองของผู๎สูงอายุ 
 

1.ร๎อยละ ๘๐  ของ
ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม
สามารถน าความรู๎ไปใช๎
หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และพัฒนาทักษะชีวิต 
ให๎สามารถดูแลตนเองทั้ง
สุขภาพกายและ
สุขภาพจิต และรู๎จักใช๎
ประโยชน๑จากเทคโนโลยี
ได๎ 
2.ผู๎สูงอายุสามารถน า
ความรู๎ไปใช๎หรือพัฒนา
คุณภาพชีวิต และพัฒนา
ทักษะชีวิต สามารถดูแล
ตนเองทั้งสุขภาพกาย
และสุขภาพจิต และรู๎จัก
ใช๎ประโยชน๑จาก
เทคโนโลยี ดูแลตนเอง มี
สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี 
3.ความพึงพอใจที่อยูํใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 
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ที ่ ชื่องาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวช้ีวัด 

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

1. เพ่ือพัฒนากลุํมเปูาหมายให๎
เกิดความรู๎เกี่ยวกับการท าธุรกิจ
และการค๎าออนไลน๑ และทักษะ
เทคโนโลยีดิจิทัล การใช๎ Social 
Media และ Application 
ตํางๆ  ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
2.  เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ๑ 
Bramd กศน. ยกระดับคุณภาพ
ของสินค๎าและผลิตภัณฑ๑  และ
ประสานหาชํองทางในการ
จ าหนํายสินค๎าให๎กว๎างขวาง
ยิ่งขึ้น 
 

1. พัฒนากลุํมเปูาหมายให๎
เกิดความรู๎เกี่ยวกับการท า
ธุรกิจและการค๎าออนไลน๑ 
และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล 
การใช๎ Social Media และ 
Application ตํางๆ  ได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ 
2.  พัฒนาผลิตภัณฑ๑ 
Bramd กศน. ยกระดับ
คุณภาพของสินค๎าและ
ผลิตภัณฑ๑  และประสานหา
ชํองทางในการจ าหนําย
สินค๎าให๎กว๎างขวางยิ่งขึ้น 
3. ติดตามประเมินผลและ
รายงานผลการด าเนินงาน 

1.ตัวชี้วัดผลผลิต  
(Output) 
   ร๎อยละ  80  ของผู๎เข๎า
รับการอบรมเกิดความรู๎
เกี่ยวกับการท าธุรกิจและ
การค๎าออนไลน๑มีทักษะ
เทคโนโลยีดิจิทัล การใช๎ 
Social Media และ 
Application ตํางๆ   
2.ตัวชี้วัดผลลัพธ๑ 
(Outcome) 
ผู๎เข๎ารับการอบรมมีการ

พัฒนาและยกระดับ

คุณภาพของสินค๎าและ

ผลิตภัณฑ๑ มีชํองทางใน

การจ าหนํายสินค๎าให๎

กว๎างขวางยิ่งขึ้นมีรายได๎

เพ่ิมข้ึน 
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ที ่ ชื่องาน/

โครงการ 
วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวช้ีวัด 

17 โครงการตาม
หลักสูตร 
Smart ONIE 
เพ่ือสร๎าง 
Smart 
Farmer 

เพ่ือสํงเสริมการใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมใน
การจัดกระบวนการเรียนรู๎ด๎าน
เกษตรกรรมที่เหมาะกับบริบท
ของพ้ืนที่และความต๎องการของ
ชุมชนรวมทั้งการเพ่ิมมูลคํา
สินค๎าทางการเกษตรและสร๎าง
ชํองทางการจ าหนํายสินค๎าผําน
ชํองทางตํางๆ โดยตระหนักถึง
คุณภาพของผลผลิตความ
ปลอดภัย 
ตํอระบบนิเวศน๑ ชุมชน และ
ผู๎บริโภค 

1)สํงเสริมให๎ครูมีทักษะการ
ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมในการจัด
กระบวนการเรียนรู๎ด๎าน
เกษตรกรรมที่เหมาะกับ
บริบทของพื้นที่และความ
ต๎องการของชุมชน 
2) จัดให๎ประชาชนได๎รับการ
อบรมตามหลักสูตร Smart 
ONIE เพ่ือสร๎าง Smart 
Farmer 

1.จ านวนประชาชนได๎รับ
การอบรมตามหลักสูตร 
Smart ONIE เพ่ือสร๎าง 
Smart Farmer 
2. ร๎อยละของประชาชน
กลุํมเปูาหมายที่ผํานการ
อบรมตามหลักสูตร 
Smart ONIE เพ่ือสร๎าง 
Smart Farmerมีความรู๎ 
และสามารถน าไป
ประยุกต๑ใช๎ในการด าเนิน
ชีวิตได๎ 
3. ร๎อยละของครู กศน. 
ที่สามารถจัด
กระบวนการเรียนรู๎ตาม
หลักสูตร Smart ONIE 
เพ่ือสร๎าง Smart 
Farmerได๎อยําง
สอดคล๎องกับบริบทของ
ผู๎เรียน 
4.ความพึงพอใจที่อยูํใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 
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คณะผู้จัดท าเอกสาร 
ที่ปรึกษา 

 1. นายเกรียงศักดิ์  นวลสุทธิ ์  ผู๎อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดเลย 
 2. วําที่ร๎อยโท จ านงค๑  นนทะมาศ  รองผู๎อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดเลย 
 
คณะท างาน 
 1. นายทวีวัฒน๑   เหลาสุพะ    ครู รักษาการในต าแหนํง ผอ.กศน.อ าเภอวังสะพุง 
 2. นางปภาวรินทร๑   แสวงทรพัย๑   บรรณารักษ๑ปฏิบัติการ 
 3. นายจรูญศักดิ์  มูณละศรี   พนักงานพิมพ๑ ส3 
 4. นายสถาพร  กุตัน   ครูอาสาสมัครฯ 
 5. นางสาวกิ่งนภาภร  ปลัดกอง  ครูอาสาสมัครฯ 
 6. นางล าใย  อันทะระ   ครูอาสาสมัครฯ 
 7. นางบัวค า  จันทวัน   ครูอาสาสมัครฯ 
 8. นายแถลง  การะเกษ   ครูอาสาสมัครฯ 
 9. นางค าแพง  ไมตรีสวัสดิ์   ครู กศน.ต าบล 
 10. นางมณีรัตน๑  วานมนตรี  ครู กศน.ต าบล 
 11.นางศศิธร  กองกลิ่น   ครู กศน.ต าบล 
 12.นางดารนีนุช  รัตนมงคล   ครู กศน.ต าบล 
 13.นางสาวปาริชาติ  ไพรยา  ครู กศน.ต าบล 
 14.นางกัญจนวัฒน๑  นามวงษ๑  ครู กศน.ต าบล 
 15.นางสาวกาญจนา  สุริมงคล  ครู กศน.ต าบล 
 16.นางศศิพิมล  วิไลสอน   ครู กศน.ต าบล 
 17.นายอภิราชน๑  การะเกษ   ครู กศน.ต าบล 
 18.นายแสงอรุณ  โชตะวงค๑   ครู กศน.ต าบล 
        19.นางอุทัยวัลย๑  พรมอินทร๑   ครู กศน.ต าบล 
 20.นางสาวกช  กิตติภัคโภคิน  ครู กศน.ต าบล 
 21.นางนริศรา  ปูองกัน   ครู กศน.ต าบล 
 22.นายภูริวัจน๑  ค าสิงห๑   ครู กศน.ต าบล 
 23.นายสุวัฒน๑  ไหลน   ครู กศน.ต าบล 
 24.นายธีรรัตน๑ วีระวัฒน๑   ครู กศน.ต าบล 
 25.นางสาวณัฐธิกา  ศรีจันทวงศ๑  ครู ศรช. 
 26.นายปรัชญา  สุนทราวิรัตน๑  ครู ศรช. 
 27.นายฐาปกรณ๑  ลีกระจําง   คร ศรช. 
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รวบรวม/รูปเล่ม 
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