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ค าน า 
ข 
 

 แผนปฏิบัติการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563  เป็นเอกสารในการด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ  ที่สนองตอบเจตนารมณ์
พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 ทิศทางพัฒนาของนโยบาย
รัฐบาลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รวมทั้งนโยบายและจุดเน้นการด าเนินงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยของส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สาระของแผนปฏิบัติการประจ าปี
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ
ประกอบด้วย  ประวัติความเป็นมา  ที่ตั้ง  วิสัยทัศน์  พันธกิจ ปรัชญาหน่วยงาน ค่านิยมองค์กร เป้าประสงค์  
ภารกิจ  บทบาทหน้าที่ จุดเน้นการด าเนินงาน และรายละเอียดงาน/โครงการและงบประมาณที่จะด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ  
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ฉบับนี้จนส าเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดีและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ  จะเป็นแนวทางในการบริการ/โครงการ และงบประมาณของ
สถานศึกษาในสังกัด ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการก ากับติดตามผลการด าเนินงานของผู้บริหาร รวมทั้งเป็นข้อมูล
ส าหรับหน่วยงานและผู้สนใจกิจกรรมงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ ต่อไป 
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ส่วนที่ 1  
บทน า  

 
1.  ชื่อสถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ 
 

2.  ที่ตั้ง/การติดต่อ  เลขที่  714  หมู่ที่  13  ถนนเลย-อุดรธานี  ต าบล/แขวง  ผาอินทร์แปลง  อ าเภอ/เขต   
     เอราวัณ  จังหวัดเลย  รหสัไปรษณีย์  42220  โทร 042-853267  โทรสาร  042-853278  
      

3.  สังกัด  ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย  ส านักงาน 
     ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ 
 

4.  ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา 
     4.1  ประวัติสถานศึกษา 
   กระทรวงศึกษาธิการ โดยกรมการศึกษานอกโรงเรียนมีความประสงค์จะกระจายอ านาจทางการศึกษา  
สู่ท้องถิ่นให้ทั่วถึงตามนโยบายของรัฐบาล  กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษานอก
โรงเรียนอ าเภอ/กิ่งอ าเภอ ขึ้นเมื่อวันที่  27 สิงหาคม 2536  ต่อมากระทรวงศึกษาธิการ ได้มีประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2537  เปลี่ยนชื่อสถานศึกษาเป็น “ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกิ่ง
อ าเภอเอราวัณ ”     
    ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกิ่งอ าเภอเอราวัณ  ได้เปลี่ยนเป็น  “ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนกิ่ง
อ าเภอเอราวัณ “  จากนั้นจึงได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น อ าเภอเอราวัณ ในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 
255o โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกันและต่อมาได้มีการประกาศให้ศูนย์บริการการศึกษานอก
โรงเรียนอ าเภอในสังกัด  เปลี่ยนเป็น  ”ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย”   
    ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ   ตั้งอยู่เลขท่ี  174 บ้านเอราวัณ หมู่
ที่ 13   ถนนเลย – อุดรธานี  ต าบล ผาอินทร์แปลง  จังหวัดเลย  มีพ้ืนที่ประมาณ 2 ไร่  อยู่ด้านทิศตะวันตกของ
โรงเรียนผาอินทร์แปลง   
   4.1.1  อัตราก าลังบุคลากรครูและบุคลากร  จ านวน  15  คน   ดังนี้ 
       1)  ผู้บริหาร  (ข้าราชการ)    จ านวน     1 คน 
    2)  ครูอาสาฯ (พนักงานราชการ)  จ านวน     2 คน 
   3)  ครู  กศน.ต าบล (พนักงานราชการ) จ านวน      8 คน  
  4)  ครู ศรช.    จ านวน      3    คน 

5)  บรรณารักษ์จ้างเหมาบริการ  จ านวน      1 คน 
 
 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/24_%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2550
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2550
http://th.wikipedia.org/wiki/8_%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99


ท าเนียบบุคลากรศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา พ้ืนที่รับผิดชอบ 

1. นางปิยะนุช  กุณวงษ์ ผู้อ านวยการ ศบ.ม  (ศึกษาศาสตร์มหาบัณทิต ) 
สาขาบริหารการศึกษา 

อ าเภอเอราวัณ 

2. นางสายสุณีย์  ม่วงแสง ครูอาสาฯ คบ.  (ครุศาสตรบัณฑิต) 
สาขาการประถมศึกษา 

ผาอินทร์แปลง/ ต.
เอราวัณ 

3 นางชุลีพร  วรรณแจ่ม ครูอาสาฯ คบ.(ครุศาสตร์บัณฑิต) 
สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา 

ต.ทรัพย์ไพวัลย์/ 
ต.ผาสามยอด 

4. นายสุริยา  โคตรแก้ว ครู  กศน.ต าบล วท.บ  (วิทยาศาสตร์บัณฑิต) 
สาขาส่งเสริมการเกษตร 

ต.เอราวัณ 

5. นางสาวรุ่งนภา  ทิพย์
ประมวล 

ครู  กศน.ต าบล ศบ.ม  (ศึกษาศาสตร์มหาบัณทิต ) 
สาขาบริหารการศึกษา 

ต.ผาอินทร์แปลง 

6. นางจิราลักษณ์  สุภาวรรณ์ ครู  กศน.ต าบล ร.ม. รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขา บริหารรัฐกิจ 

ต.ทรัพย์ไพวัลย์ 

7. นางกาญจนา  สอนสียา ครู  กศน.ต าบล ศบ.ม  (ศึกษาศาสตร์มหาบัณทิต ) 
สาขาบริหารการศึกษา 

ต.ผาสามยอด 

8. นางปุณยนุช ชัยวงค์ ครู  กศน.ต าบล คบ.  (ครุศาสตรบัณฑิต) 
สาขาสังคมศึกษา 

ต.เอราวัณ 

9. นายสมรภูมิ  บัวละบาล 
 

ครู  กศน.ต าบล คบ.  (ครุศาสตรบัณฑิต) 
สาขาอุตสาหกรรมศิลป์ 

ต.ผาอินทร์แปลง 

10. นายองอาจ   สุภาวรรณ์ ครู  กศน.ต าบล ศบ.ม  (ศึกษาศาสตร์มหาบัณทิต ) 
สาขาบริหารการศึกษา 

ต.ทรัพย์ไพวัลย์ 

11. นางสาวณัฐรดา มงคลชัย 
 

ครู  กศน.ต าบล บธ.ม.  (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) 
สาขาการจัดการทั่วไป 

ต.ผาสามยอด 

12 น.ส.สภุาพร  โนนเดช ครู ศรช. บธ.บ  (บริหารธุรกิจบัณฑิต) 
สาขาการจัดการทั่วไป 

ต.ผาอินทร์แปลง 

13 นายวิศณุพงษ์  เทียบพิมพ์ ครู ศรช. กศ.ม.(การศึกษามหาบัณฑิต) 
สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา 

ต.เอราวัณ 

14. น.ส.เนตรชนก  ศรีสว่าง ครู ศรช. คบ. (ครุศาสตรบัณฑิต) 
สาขาปฐมวัย 

ต.ผาสามยอด 

15. น.ส.ยุภาพร  บ ารุงส าราญ บรรณารักษ์ ศศบ. (ศิลปศาสตรบัณฑิต) 
สาขาบรรณารักษศาสตร์และ

สารสนเทศ 

ห้องสมุด 



4.1.2  พ้ืนที่รับผิดชอบด าเนินการ 
    ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ  มีหน้าที่จัดการศึกษาให้กับ
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่อยู่นอกระบบโรงเรียนของอ าเภอ  โดยมีพ้ืนที่รับผิดชอบ 4 ต าบล  47  หมู่บ้าน 
ด าเนินงานคลอบคลุมพ้ืนที่  โดยมี  กศน.ต าบล (ศูนย์การเรียนชุมชน)  ทั้งหมด  4  แห่ง  ดังนี้ 
  พ้ืนที่ด าเนินการของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ 

ต าบลเอราวัณ   16 หมู่บ้าน 
ต าบลผาอินทร์แปลง  14 หมู่บ้าน 
ต าบลผาสามยอด   10 หมู่บ้าน 
ต าบลทรัพย์ไพวัลย์  7 หมู่บ้าน 

  4.1.3  กศน.ต าบล    
    มีทั้งหมด    4   ต าบล    ดังนี้ 

ที ่ ชื่อศูนย์การเรียนชุมชน ที่ตั้ง ครูประจ าศูนย์การเรียนชุมชน 

1 กศน. ต าบลเอราวัณ 
บ้านโคกรัง หมู่ 7  
ต.เอราวัณ 

นายสุริยา  โคตรแก้ว 
นางปุณยนุช    ชัยวงค์ 
นายวิศณุพงษ์  เทียบพิมพ์ 

2 กศน. ต าบลผาสามยอด 
กศน.ต าบลผาสามยอด  เลขที่  249 
บ้านห้วยป่าน หมู่ 1 ต.ผาสามยอด 

นางกาญจนา    สอนสียา 
นางสาวณัฐรดา แสวงผล 
น.ส.เนตรชนก  ศรีสว่าง 

3 กศน.ต าบลทรัพย์ไพวัลย์ 
บ้านผาสะนา หมู่ 4  
ต. ทรัพย์ไพวัลย์ 

นายองอาจ    สุภาวรรณ์ 
นางจิราลักษณ์  สุภาวรรณ์ 

4 กศน.ต าบลผาอินทร์แปลง บ้านเอราวัณ ม.13 ต.ผาอินทร์แปลง 
นางสาวรุ่งนภา    ทิพย์ประมวล 
นายสมรภูมิ    บัวละบาล 
น.ส.สภุาพร  โนนเดช 

4.2  อาณาเขต 
             อ าเภอเอราวัณตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด  ระยะทางห่างจากตัวจังหวัดประมาณ  42 
กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้ 
    -  ทิศเหนือ  ติดต่อกับอ าเภอเมืองเลยและอ าเภอนาด้วง  
    -  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับอ าเภอนาวัง (จังหวัดหนองบัวล าภู)  
    -  ทิศใต้ ติดต่อกับ  อ าเภอผาขาว อ าเภอนากลาง และอ าเภอศรีบุญเรือง (จังหวัด 
       หนองบัวล าภู)  
    -  ทิศตะวันตก  ติดต่อกับอ าเภอวังสะพุง 
  4.3  สภาพชุมชน 
         4.3.1  ภูมิศาสตร์ 
     4.3.1.1  ลักษณะภูมิประเทศ 

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%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%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%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87
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%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%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87


       อ าเภอเอราวัณมีพ้ืนที่ 262   ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 163,750 ไร่ ลักษณะภูมิ
ประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับภูเขา มีป่าเบญจพรรณและมีล าห้วยไหลผ่าน เช่น ล าน้ าสวย ล าน้ าหินฮาว ล า
น้ าตาดข่า ล าน้ าป่าน และล าน้ าลิ้นควาย พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ได้แก่ ป่าดงซ าทอง ป่าหนองไผ่ 
ป่าผาสามยอด และป่าโคกนกยูง มีเนื้อที่ป่าโดยประมาณ 82,155 ไร่ มีระดับความสูงของพ้ืนที่อยู่สูงกว่า
ระดับน้ าทะเลประมาณ  270  เมตร 
    4.3.1.2  ลักษณะภูมิอากาศ 
       อ าเภอเอราวัณมีลักษณะภูมิอากาศ โดยแบ่งฤดูกาลตามลักษณะอากาศของประเทศ
ไทย แบง่ออกเป็น 3  ฤดู ได้แก่  
      ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน อากาศจะร้อนและร้อนจัด
ที่สุดในเดือนมีนาคมและเมษายน เนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับกับภูเขา ท าให้อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงง่าย 
ฤดูร้อนจะร้อนมาก และบางครั้งจะมีพายุฤดูร้อนเกิดข้ึน  
       ฤดูฝน จะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก เริ่มปลายเดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคม จะ
เกิดฝนเนื่องจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ส่วนช่วงหลังจะเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคมจะมี
ฝนเนื่องอิทธิพลจากร่องความกดอากาศต่ าและพายุจากทะเลจีนใต้  
       ฤดูหนาว จะเริ่มหนาวตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ เป็นผลมาจาก
อิทธิพลลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดจากประเทศจีนเข้าปกคลุมประเทศไทย ท าให้อุณหภูมิลดลงทั่วไป และมี
อากาศเย็น เนื่องจากสภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบสลับกับภูเขา ในฤดูหนาวจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด  
          4.3.2  การปกครองส่วนภูมิภาค 
     อ าเภอเอราวัณแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 4 ต าบล 47 หมู่บ้าน ได้แก่ 
     1.  ผาอินทร์แปลง  (Pha In Plaeng)  14  หมู่บ้าน 
     2.  เอราวัณ  (Erawan)    16  หมู่บ้าน 
     3.  ผาสามยอด  (Pha Sam Yot)            10  หมู่บ้าน 
     4.  ทรัพย์ไพวัลย์  (Sap Phaiwan)  7  หมู่บ้าน 
          4.3.3  การปกครองส่วนท้องถิ่น 
      ท้องที่อ าเภอเอราวัณประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่ 
      1)  เทศบาลต าบลผาอินทร์แปลง ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลผาอินทร์แปลงทั้งต าบล  
      2)  เทศบาลต าบลเอราวัณ ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลเอราวัณท้ังต าบล  
      3)  องค์การบริหารส่วนต าบลผาสามยอด ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลผาสามยอดท้ังต าบล   
      4)  องค์การบริหารส่วนต าบลทรัพย์ไพวัลย์ ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลทรัพย์ไพวัลย์ทั้งต าบล  
         4.3.5  สถานที่ราชการ 
     1)  ที่ว่าการอ าเภอเอราวัณ  
      2)  โรงพยาบาลเอราวัณ  
      3)  สถานีต ารวจภูธรเอราวัณ  
      4)  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเอราวัณ  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99


      5)  ส านักงานเกษตรอ าเภอเอราวัณ  
       6)  สถานศึกษา 
                     6.1)  สังกัดส านักงานส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย   ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย  ศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ 
                        6.2)  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเลยเขต  2 ของส านักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย  
      โรงเรียนมัธยมศึกษา  จ านวน  3  แห่ง 
     1.  โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา  
     2.  โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม  
      3.  โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม  
    โรงเรียนประถมศึกษา   จ านวน  20  แห่ง 
     1.  โรงเรียนบ้านเอราวัณ  
   2.  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่  
   3.  โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน  
   4.  โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว  
   5.  โรงเรียนบ้านห้วยป่าน  
   6.  โรงเรียนบ้านซ าบุ่น 
   7.  โรงเรียนบ้านวังม่วง  
   8.  โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย  
   9.  โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่  
   10.  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค ์ 
   11.  โรงเรียนบ้านนาอ่างค า  
   12.  โรงเรียนบ้านซ าม่วง  
   13.  โรงเรียนผานาง-ผาเกิ้ง  
   14.  โรงเรียนบ้านซ าบุ่น  
   15.  โรงเรียนบ้านนาอุดม  
   16.  โรงเรียนโคกสง่า  
    17.  โรงเรียนบ้านหนองตูม  
   18.  โรงเรียนบ้านผาสามยอด  
      19.  โรงเรียนบ้านผาสะนา  
     20.  โรงเรียนต ารวจตะเวนชายแดนวังชมภู 
         4.3.6  ธนาคาร 
              ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3


        4.3.7  เส้นทางการคมนาคม 
      -  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 210 (อุดรธานี-เอราวัณ)  
      -  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2400 [แยกทางหลวงหมายเลข 201 (หนองหิน)-บรรจบ
ทางหลวงหมายเลข 210 (เอราวัณ)]  
      -  ทางหลวงชนบทของกรมทางหลวงชนบท (เอราวัณ-วังเลา)  
      -  ทางหลวงชนบทของกรมทางหลวงชนบท (วังไห-ท่าสะอาด)  
      -  ทางหลวงชนบทของกรมทางหลวงชนบท (บ้านสี่แยก-บ้านเหมืองแบ่ง)  
      -  ทางหลวงชนบทของกรมทางหลวงชนบท (บ้านขัวแตะ-โป่งศรีโทน)  
        4.3.8  สังคมและวัฒนธรรม 
     ปัจจุบันอ าเภอเอราวัณมีประชากรจากต่างจังหวัดอพยพมาตั้งถิ่นฐานและท ามาหากิน
จ านวนมาก แม้จะเป็นสังคมใหม่แต่ก็ยังคงอยู่ในวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ที่สามารถบูรณาการเข้า
ด้วยกัน สามารถอยู่ร่วมกันได้เป็นอย่างดี และเกิดวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกันในทางที่ดีขึ้นตามมา ประชากรที่
อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่อ าเภอเอราวัณประกอบด้วยชาวเลยดั้งเดิม ชาวอีสาน ชาวจีน และชาวญวน 
  4.3.8.1  ประเพณีบุญบั้งไฟล้าน 
        ประเพณีบุญบั้งไฟล้านเป็นประเพณีพ้ืนเมืองที่มีชื่อเสียงของอ าเภอเอราวัณ ในงานมี
การแข่งขันการประกวดขบวนแห่บั้งไฟ แข่งขันจุดบั้งไฟ และมีมหรสพต่าง ๆ ให้ชมอีกมากมาย ซึ่งจะจัดขึ้นเป็น
เวลา 3 วัน ในเดือนมิถุนายนของทุกปี 
  4.3.8.2  เทศกาลงานงิ้วเอราวัณ 
       เนื่องจากอ าเภอเอราวัณมีคนไทยเชื้อสายจีนมาอยู่อาศัยในการประกอบอาชีพค้าขาย
อยู่มาก จึงมีกลุ่มพ่อค้าที่มีเชื้อสายจีนจัดงานเทศกาลงานงิ้วไหว้ศาลเจ้าพ่อเอราวัณขึ้น ที่บริเวณหน้าตลาดสด
อ าเภอเอราวัณ และยังมีมหรสพต่าง ๆ ให้ชมอีกมากมาย ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นเวลา 4 วันในเดือนพฤศจิกายนหรือเดือน
ธันวาคมของทุกปี 
  4.3.8.3  โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ (ผานาง-ผาเกิ้ง) 
       โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริของสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่มีเป้าหมายให้ราษฎรสามารถอยู่ร่วมกับป่าไม้ได้อย่างยั่งยืนและเกื้อกูลกัน โดย
ราษฎรมีความเป็นอยู่แบบพอเพียงตามวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่า นอกจากนี้
ยังมีโครงสร้างพ้ืนฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เพ่ือให้เกิดความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ มีความ
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มีความหวงแหนในแผ่นดินที่อาศัย 
      โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ (ผานาง-ผาเกิ้ง) ตั้งอยู่ที่บ้านผานาง หมู่ที่ 5 ต าบลผา
อินทร์แปลง มีเนื้อที่ 500 ไร่ พ้ืนที่ดังกล่าวมีความอุดมสมบูรณ์ อยู่ติดกับเขาภูผาผีถอนซึ่งมีป่าธรรมชาติประมาณ 
1,500 ไร่ ปัจจุบันยังมีสภาพป่าที่สมบูรณ์ มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่มาก เช่น ลิง ชะมด อีเห็น ไก่ป่า กระรอก และนกชนิด
ต่าง ๆ มีสระน้ าขนาดใหญ่ซึ่งมีน้ าตลอดปี ภายในโครงการมีการพัฒนาส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่
ราษฎร เช่น การทอผ้าไหม โรงเพาะเห็ด บ่อเลี้ยงปลา เลี้ยงกบ เพาะช ากล้าไม้ และมีรีสอร์ทไว้บริการนักท่องเที่ยว
อีกด้วย 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%97
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%8C_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%8C_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96


       การเดินทางใช้เส้นทางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  210  (อุดรธานี-เอราวัณ) 
ระยะทางประมาณ 31  กิโลเมตรจากอ าเภอเอราวัณ ผ่านตัวอ าเภอเอราวัณไปจนถึงโรงเรียนบ้านวังส าราญในเขต
อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าเขตจังหวัดเลยอีกครั้ง ไปอีกประมาณ  2  กิโลเมตรถึงพ้ืนที่
โครงการ 
 
 4.4  ท าเนียบผู้บริหาร 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
ระยะเวลาที่ 
ด ารงต าแหน่ง 

1 นายประเด็จ  แปลงกันทา ผู้อ านวยการสถานศึกษา พ.ศ. 2539 
2 นายชาลี  สุโนภักดิ์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา พ.ศ. 254o 
3 นายจักรวุฒิ  ชนะพันธ์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา พ.ศ. 254o -  2541 
4 นายดุลยนัย  ยมด า  ผู้อ านวยการสถานศึกษา พ.ศ. 2541 – 2542 
5 นายสายัณห์  ถมหนวด ผู้อ านวยการสถานศึกษา พ.ศ.2542 – 2547 
6 นายสุนันท์  โกมาสถิตย์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา พ.ศ. 2547 – 2552 
7 นางปิยะนุช  กุณวงษ์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา พ.ศ. 2552 – ถึงปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87
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%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2


5.  โครงสร้างสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. งานธุรการและสารบรรณ   
2. งานการเงินและบัญชี 
3. งานงบประมาณและระดม 
     ทรัพยากร 
4. งานพัสดุ    
5. งานบุคลากร 
6. งานอาคารสถานที่ 
 7. งานแผนงานและโครงการ 
8. งานประชาสัมพันธ์ 
9. งานข้อมูลสารสนเทศและ 
      การรายงาน 
10. ศูนย์ราชการใสสะอาด 
11. งานควบคุมภายใน 
12. งานนิเทศภายใน ติดตาม 
       และประเมินผล 
13. งานเลขานุการคณะกรรม 
       การสถานศึกษา                                                                                                                                      
14. งานประกันคุณภาพภาย 
       ในสถานศึกษา 
 
 
6.  งบประมาณที่ได้รับ 
          6.1  เงินงบประมาณปี พ.ศ. 2562           2,080,000 บาท 
  6.2 เงินนอกงบประมาณ                         37,500.26        บาท 
   รวมเงินทั้งสิ้น  2,114,100.26       บาท 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอธัยาศัย 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

กลุ่มส่งเสริมภาคเีครือข่าย 
และกจิการพเิศษ 

 

กลุ่มอ านวยการ            

1.  งานส่งเสริมการรู้หนงัสือ 
2.  งานการศึกษาพ้ืนฐานนอกระบบ 
3.  งานการศึกษาต่อเน่ือง 
     - กศ. เพื่อพฒันาอาชีพ 
     - กศ. เพื่อพฒันาทกัษะชีวติ 
     - กศ. เพื่อพฒันาสงัคมและชุมชน                   
- งานศูนยฝึ์กอาชีพชุมชน 
4.  งานการจดัศึกษาตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
5.  งานการศึกษาตามอธัยาศยั 
6.  งานพฒันาหลกัสูตร ส่ือนวตักรรม   
และเทคโนโลยทีางการศึกษา 
7.  งานทะเบียนและวดัผล 
8.  งานศูนยบ์ริการใหค้  าปรึกษาแนะน า 
9.  งานกิจการนกัศึกษา 

1.  งานส่งเสริม สนบัสนุนภาคี เครือข่าย                                              
2.  งานกิจการพิเศษ 
     - งานโครงการอนัเน่ืองมาจาก               
        พระราชด าริ 
     - งานป้องกนั แกไ้ขปัญหายาเสพติด/ 
       โรคเอดส์ 
     - งานส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย 
     - งานสนบัสนุน ส่งเสริม นโยบาย 
        จงัหวดั/อ าเภอ 
     - งานศูนยเ์ครือข่ายแกนน า 
        คุม้ครองสิทธิผูบ้ริโภค   
3.  งานกิจการลูกเสือและยวุกาชาด 
 

คณะกรรมการการสถานศึกษา 



 
7.  การใช้จ่ายงบประมาณ   
          7.1  เงินงบประมาณปี พ.ศ. 2562            2,080,000         บาท 
    7.2 เงินนอกงบประมาณ       37,500.26          บาท 
 

 8.  จ านวนผู้เรียน  ผู้รับบริการ และจ านวนผู้สอน (ปีปัจจุบัน) 
หลักสูตร/ประเภท จ านวนผู้เรียน รวม จ านวนผู้สอน 

ชาย หญิง 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
-ระดับประถมศึกษา 43 90 133 6 
-ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 149 75 224 11 
-ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 178 200 378 11 
รวมจ านวน 370 365 735 11 

 

9.  จ านวนบุคลากร (ปีปัจจุบัน) 
       

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

ข้าราชการครู - - 1 - 1 
บุคลากรทางการศึกษา - - - - - 
ลูกจ้างประจ า - - - - - 
พนักงานราชการ - 5 5 - 10 
ครูศูนย์การเรียนชุมชน - 2 1 - 3 
จ้างเหมาบริการ - 1 - - 1 
รวมจ านวน - 8 7 - 15 

 
10.  แหล่งเรียนรู้และภาคีเครือข่าย 
     10.1  แหล่งเรียนรู ้
 10.1.1 กศน.ต าบล 

ชื่อ กศน.ต าบล ที่ตั้ง ผู้รับผิดชอบ 
1. กศน.ต าบลเอราวัณ บ้านโคกรัง  หมู่  7 ต.เอราวัณ นายสุริยา    โคตรแก้ว 
2. กศน.ต าบลผาอินทร์แปลง บ้านเอราวัณ  หมู่  13 ต.ผาอินทร์แปลง นางสาวรุ่งนภา  ทิพย์ประมวล 
3. กศน.ต าบลผาสามยอด บ้านห้วยป่าน หมู่ที่ 1 ต าบลผาสามยอด นางกาญจนา  สอนสียา 
4. กศน.ต าบลทรัพย์ไพวัลย์ บ้านผาสะนา  หมู่  4 ต าบลทรัพย์ไพวัลย์ นายองอาจ  สุภาวรรณ์ 
รวมจ านวน      4    แห่ง 



 10.1.2 แหล่งเรียนรู้  
ล าดั
บท่ี 

ชื่อ สกุล หมู่บ้าน 
ชื่อแล่งเรียนรู้/ 

ภูมิปัญญา 
เบอร์โทร 

1 นางสมัย  ทองหนองกอย   หมู่ 1 บ้านห้วยป่าน     ทอเสื่อ 098  6505053 
2 นางน้อย  มอไธสงค์ หมู่ 3 บ้านโนนสวรรค์ ทอเสื่อ 089  9402550 
3 นางยุวดี  ทินราช   หมู่ 4  บ้านนาอุดม ท่อผ้าไหมมัดหมี่ 088  3210133 
4 นางหนูจันทร์  ชาคะนิเวช หมู่ 5  บ้านซ าม่วง ทอเสื่อ 095  5638649 
5 นายมะลิ  รัฐวร หมู่ 6 บ้านศูนย์พัฒนา จักสานไม้ไผ่ 088  3203384 
6 นางพิกุล  ลอยนอก    หมู่ 7  บ้านนาสมใจ ทอเสื่อ 080  7647145 
7 นางค าเบ้า  ถาระคร   หมู่ 8 บ้านห้วยสวรรค์ ทอเสื่อ 087  9489817 
8 นางค าดี  ทวีวงษ์   หมู่ 9  บ้านห้วยป่าน ทอผ้าไหมมัดหมี่ 065  0847911 
9 นายธงชัย  ภายศร ี หมู่ 10  บ้านหนองตูม ฟาร์มไก่และฟาร์มหมู 080 7591649 
10 นายป่อง  พานิช หมู่ 1 บ้านซ าบุ่น เลี้ยงไหม 084-7355759 
11 นางสุเนตร  บัวภา หมู่ 2 บ้านผาสามยอด ทอเสื่อ 089-7457823 
12 นายหา  สุพรรณพุทธา หมู่ 3 บ้านนาอ่างค า จักสาน 039-4464191 
13 นายบัวเรียน  สาระค า หมู่ 4 บ้านผาสะนา เลี้ยงไก่ด า 088-5710870 
14 ร.ต.ท.ศักดินนท์ ศักดา หมู่ 5 บ้านวังชมภู โครงการพระราชด าริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
089-9424883 

15 นางพิสมัย  ก็อดสูงเนิน หมู่ 6 บ้านโนนดินแดง สวนเศรษฐกิจพอเพียง 063-8376306 
16 นางสายสมร  ทวีแสง หมู่ 7 บ้านใหม่ชัยเจริญ กล้วยอบน้ าผึ้ง 093-4495478 
17 นายสังวาล  หมุยเฮบัว หมู่ 1 บ้านหนองใหญ่ เศรษฐกิจพอเพียง 086-2321879 
18 นายทองจ่าย  ศรีบุรินทร์ หมู่ 2 ขัวไม้แดง เศรษฐกิจพอเพียง 082-1123834 
19 นายสัญญา  ศรีบุญ หมู่ 3 บ้านเอราวัณ ศิลปะดนตรี 089-5709448 
20 นายสวมทอง  คุณนา หมู่ 4 บ้านผาอินทร์แปลง เศรษฐกิจพอเพียง 089-5701622 
21 น.ส.นวลจันทร์  สมีใหญ่ หมู่ 5 บ้านผานาง กล้วยฉาบ 089-7132885 
22 นายสุริยันต์  ปัจจัย หมู่ 6 บ้านดงนกกก หัตถกรรมกลุ่มจักสาน 080-1987377 
23 นางอมร  ทักษิณ หมู่ 7 บ้านเอราวัณ หัตถกรรมกลุ่มจักสาน 081-0539881 
24 นายค าหล้า  พรมโว หมู่ 8 บ้านหนองน้ าใส หัตถกรรมกลุ่มจักสาน 088-5226310 
25 นายส ารอง  วงษ์มา หมู่ 9 บ้านผาซ าบอน กล้วยอบน้ าผึ้ง 063-0078422 
26 นางวิศรุตรตา  สุขเจริญ หมู่ 10 บ้านเอราวัณ ประเพณีพิธีกรรม/การท า

พานบายศรี 
089-8408098 

27 นางสมพร  สาธุ หมู่ 11  บ้านซ าทอง ศิลปะพ้ืนบ้าน/หมอล า 089-5294462 
28 นางจ าเนียน หมู่สูงเนิน หมู่ 12 บ้านเอราวัณ สถานประกอบการนวด 083-6778447 



29 นายสิงห์  เบ้าทุมมา หมู่ 13 บ้านเอราวัณ สถานประกอบการ การท า
เฟอร์นิเจอร์ 

097-3198003 

30 นายทองสุข  หาสีงาม หมู่ 14 บ้านซ าขาม เศรษฐกิจพอเพียง 081-3472710 
31 นายวรรณชัย พิมคีรี หมู่ 1 บ้านวังเลา ล่องแพล าน้ าสวย  
32 นางดวงใจ สาละ หมู่ 2 บ้านหัวฝาย การทอเสื่อ  
33 นางสุพี  พิลา หมู่ 3 บ้านวังม่วง การเลี้ยงจิ้งหรีด  
34 นางวิไล ศรีสะอาด หมู่ 4 บ้านหัวฝาย การทอเสื่อ  
35 สถาบันการเงินบ้านโคก

สวรรค์ 
หมู่ 5 บ้านโคกสวรรค์ บัญชีครัวเรือน  

36 นายปรีชา สาวสืบ หมู่ 6 บ้านโป่งศรีโทน ศิลปวัฒนธรรม  
37 นายสมหวัง ปิตตานัง หมู่ 7 บ้านโคกรัง อาชีพการท าไม้กวาด  
38 นางขวัญตา ภาษี หมู่ 8 บ้านพรประเสริฐ การท าผ้ามัดย้อม  
39 นายสงบ วงษา หมู่ 9  บ้านวังประทุม เศรษฐกิจพอเพียง  
40 นายวิษณุ กุจะพันธ์ หมู่  10  บ้านเหล่าใหญ่ เกษตรทฤษฎีใหม่  
41 นายตัน สีมาลี หมู่ 11 บ้านหัวฝาย การท าไม้กวาด  
42 นางจันทร์หอม นิลเขียว หมู่ 12  บ้านทรัพย์เจริญ การทอเสื่อ  
43 นางอุไร อัดดะ หมู่  13  บ้านโนนถาวร การทอตุง  
44 นายค าผอง วงษา หมู่ 14 บ้านพรสว่าง การสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่  
45 นายอรชน โนนเดช หมู่ 15  บ้านโป่งศรีโทน เกษตรผสมผสาน  
46 นายชาญชัย นามให หมู่ 16 บ้านหัวฝาย การท าขนมเปี๊ยะ  

 

10.1.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ชื่อ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความสามารถประสบการณ์ ที่อยู่ 

1. นายลอนสัน  โหล่ค า ศิลปะ บ้านผาสามยอด  ต.ทรัพย์ไพวัลย์ 
2. นายทองสุข  รัตนวรรณ จักสาน/สิ่งทอ บ้านห้วยป่าน  ต.ผาสามยอด 
3. นายกี่   สิงห์โคตร จักสาน/สิ่งทอ บ้านห้วยป่าน  ต.ผาสามยอด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     10.1.4.  ภาคีเครือข่าย 
ชื่อ ภาคีเครือข่าย ที่ตั้ง/ที่อยู่ 

1. เทศบาลต าบลเอราวัณ ต.เอราวัณ อ.เอราวัณ จ.เลย 
2. เทศบาลต าบลผาอินทร์แปลง ต.ผาอินทร์แปลง  อ.เอราวัณ จ.เลย 
3. องค์การบริหารส่วนต าบลผาสามยอด ต.ผาสามยอด  อ.เอราวัณ จ.เลย 
4. องค์การบริหารส่วนต าบลทรัพย์ไพวัลย์ ต.ทรัพย์ไพวัลย์  อ.เอราวัณ จ.เลย 
5. อ าเภอเอราวัณ อ.เอราวัณ จ.เลย 
6. พัฒนาชุมชนอ าเภอเอราวัณ อ.เอราวัณ จ.เลย 
7. เกษตรอ าเภอเอราวัณ อ.เอราวัณ จ.เลย 
8. สาธารณสุขอ าเภอเอราวัณ อ.เอราวัณ จ.เลย 
9. สถานีต ารวจอ าเภอเอราวัณ อ.เอราวัณ จ.เลย 
10. โรงพยาบาลอ าเภอเอราวัณ อ.เอราวัณ จ.เลย 
11. โรงเรียนบ้านบ้านเอราวัณ ต.ผาอินทร์แปลง  อ.เอราวัณ จ.เลย 
12. โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน บ้านวังชมพู ต.ทรัพย์ไพวัลย์อ.เอราวัณ จ.เลย 
13. โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ผานาง-ผาเกิ้ง ต.ผาอินทร์แปลง  อ.เอราวัณ จ.เลย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการด าเนินงาน ส านักงาน กศน. 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
 
 

➣ วิสัยทัศน์ 
คนไทยได้รับโอกาสการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สามารถด ารงชีวิตที่เหมาะสมกับ

ช่วงวัยสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะที่จ าเป็นในโลกศตวรรษ  ที ่21 

➣ พันธกิจ 
1. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ  เพ่ือยกระดับการศึกษา

พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมทุกช่วงวัย  พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงบริบท
ทางสังคม และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

2. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานภาคีเครือข่าย ในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งการด าเนินกิจกรรมของศูนย์การเรียนและแหล่งการเรียนรู้อ่ืนใน
รูปแบบต่างๆ 

3. ส่งเสริมและพัฒนาการน าเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพใน
การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนอย่างท่ัวถึง 

4. พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรม การวัดและประเมินผลในทุก
รปูแบบให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน 

5. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือมุ่งจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

➣ เป้าประสงค์ 
1. ประชาชนผู้ด้อย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษา รวมทั้งประชาชนกลุ่มเป้าหมายพิเศษได้รับ

โอกาสทางการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาต่อเนื่องและการศึกษา
ตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง  เป็นไปตามสภาพ ปัญหา และความต้องการของแต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย 

2. ประชาชนได้รับการยกระดับการศึกษา สร้างเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความเป็น
พลเมืองอันน าไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน  เพ่ือพัฒนาไปสู่ความมั่นคงและ
ยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม 

3. ประชาชนได้รับโอกาสในการเรียนรู้และมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมสามารถคิด 
วิเคราะห์และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์ 

4. ประชาชนได้รับการสร้างและส่งเสริมให้มีนิสัยรักการอ่านเพื่อการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 



5. ชุมชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมจัด ส่งเสริม และสนับสนุนการด าเนินงานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งการขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู้ของชุมชน 

6. หน่วยงานและสถานศึกษาพัฒนา เทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการยกระดับ
คุณภาพในการจัดการเรียนรู้และเพ่ิมโอกาสการเรียนรู้ให้กับประชาชน 

7. หน่วยงานและสถานศึกษาพัฒนาสื่อและการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ที่ตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงบริบทด้านเศรษฐกิจ  สังคม การเมือง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งตามความต้องการของประชาชน และชุมชนในรูปแบบที่หลากหลาย 

8. หน่วยงานและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
9. บุคลากรของหน่วยงานและสถานศึกษาได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงานการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

➣ ตัวช้ีวัด 
 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

1. จ านวนผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตาม 
สิทธิที่ก าหนดไว้ 

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

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

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

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

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

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

 15.  จ านวนบทความเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระดับต าบลในหัวข้อต่าง ๆ 



 16.  จ านวนหลักสูตรและสื่อออนไลน์ที่ให้บริการกับประชาชน ทั้งการศึกษานอกระบบระดับ  
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

1. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับซาติ การศึกษานอกระบบ (N-NET) 
ทุกรายวิซาทุกระดับ 

2. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเทียบกับค่าเป้าหมาย 
3. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนเรียนในทุกหลักสูตร/กิจกรรมการศึกษา ต่อเนื่อง

เทียบกับเป้า,หมาย 
4. ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรม/พัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้นสามารถน่าความรู้ไปใช้ ในการ

ประกอบอาชีพหรือพัฒนางานได้ 
5. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ หรือทักษะ ด้าน

อาชีพ สามารถมีงานท าหรือน าไปประกอบอาชีพได้ 
6. ร้อยละของผู้จบหลักสูตร/กิจกรรมที่สามารถน่าความรู้ความเข้าใจไปใช้ได้ตามจุดมุ่งหมาย ของ

หลักสูตร/กิจกรรม การศึกษาต่อเนื่อง 
7. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 

การศึกษาตามอัธยาศัย 
8. ร้อยละของประซาซนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมที่มีความรู้ความเข้าใจ/เจตคติ/ 

ทักษะ ตามจุดมุ่งหมายซองกิจกรรมที่ก าหนด ซองการศึกษาตามอัธยาศัย 
               9. ร้อยละของนักเรียน/นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาที่ได้รับบริการติวเข้มเต็มความรู้
เพ่ิมสูงขึ้น 

 10.  ร้อยละ,ของผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย มีโอกาสมาเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิต



 

นโยบายเร่งด่วนเพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
1.1 พัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ โดยปลูกฝังและสร้างความ

ตระหนักรู้ถึงความส าคัญของสถาบันหลักของชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรักและความภาคภูมิใจ ในความเป็น
คนไทยและชาติไทย น้อมน่าและเผยแพร่ศาสตร์พระราซา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทาง
พระราชด าริต่าง ๆ 

1.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และการมีส่วนร่วมอย่างถูกต้องกับการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในบริบทของไทย มีความเป็นพลเมืองดี ยอมรับ 
และเคารพความหลากหลายทางความคิดและอุดมการณ์ 

1.3 ส่งเสริมและสนับสมุนการจัดการศึกษาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม ในรูปแบบ
ใหม่ ทั้งยาเสพติด การค้ามนุษย์ ภัยจากไซเบอร์ ภัยพิบัติจากธรรมชาติ โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ 

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

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
2.1 เร่งปรับหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพ กศน. เพื่อยกระดับทักษะต้านอาชีพของประชาชน 

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

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

2.3 พัฒนาและส่งเสริมประชาชนเพื่อต่อยอดการผลิตและจ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ 
ออนไลน์ 

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



 

จ าหน่าย) รวมทั้งส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทลัในการเผยแพร่และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
2) พัฒนาและดัดเลือกสุดยอดสินค้าและผลิตภัณฑ์ กศน. ในแต่ละจังหวัด พร้อมทั้งประสาน 

ความร่วมมือกับสถานีบริการน ้ามันในการเป็นซ่องทางการจ าหน่ายสุดยอดสินค้าและผลิตภัณฑ์ กศน. ให้
กว้างขวางยิ่งขึ้น 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

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

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

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

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

และ ภาษาต่างประเทศท่ีจ าเป็น 
3.2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีความพร้อม ในการ

ให้บริการกิจกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ เป็นแหล่งสารสนเทศสาธารณะที่ง่ายต่อการเช้าถึง มีบรรยากาศ ที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ เป็นคาเฟ่พ้ืนที่การเรียนรู้ส าหรับคนทุกช่วงวัย มีสิ่งอ านวยความสะดวก มีบรรยากาศสวยงาม 
มีชีวิต ที่ดึงดูดความสนใจ และมีความปลอดภัยส าหรับผู้ใช้บริการ 

1) เร่งยกระดับ กศน.ต าบลน่าร่อง 928 แห่ง (อ าเภอละ 1 แห่ง) ให้เป็นกศน.ต าบล 5 ดี พรี
เมี่ยม ที่ประกอบด้วย ครูดี สถานที่ดี (ตามบริบทของพื้นที่) กิจกรรมดี เครือข่ายดี และมีนวัตกรรมการเรียนรู้ที่
ดีมีประโยชน์ 

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

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

3.3 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่,ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เอ้ือต่อการเรียนรู้ส าหรับทุกคน สามารถ 
เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา มีกิจกรรมที่หลากลาย น่าสนใจ สนองตอบความต้องการของชุมซน เพ่ือพัฒนาศักยภาพ 



 

การเรียนรู้ของประซาซน รวมทั้งใช้ประโยชน์จากประซาซนในชุมซนในการร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือ
เชื่อมโยง ความสัมพันธ์ของคนในชุมซนไปสู้การจัดการความรู้ของชุมซนอย่างยั่งยืน 

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

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

3.4 เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ประสาน ส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ 
เอกซน ประซาสังคม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมซน 
เพ่ือสร้างความเข้าใจ และให้เกิดความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุน และจัดการศึกษาและการเรียนรู้ให้กับ 
ประซาซนอย่างมีคุณภาพ 

1) เร่งจัดท าท าเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละต าบล เพ่ือใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ในการสร้างการเรียนรู้จากองค์ความรู้ในตัวบุคคลให้เกิดการถ่ายทอดภูมิปัญญา สร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมอย่าง 
ยั่งยืน 

2) ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การจัดการเรียนรู้ชุมซน 
3) ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพ่ือการขยายและพัฒนาการศึกษานอกระบบและ 

การศึกษาตามอัธยาศัยให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มอย่างกว้างขวางและมีคุณภาพ อาทิ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม 
อสม. 

3.5 พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย 
1) พัฒนาการจัดการศึกษาออนไลน์ กศน. ทั้งในรูปแบบของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การพัฒนา

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

3.6 พัฒนาศักยภาพคนด้านทักษะและความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) 

1) พัฒนาความรู้และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือพัฒนา 
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

2) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือให้ประซาซนมีทักษะความเข้าใจและ 
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งสร้างรายได้ให้กับตนเองได้ 

3.7 พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารของประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม 
โดยเน้นทักษะภาษาเพ่ืออาชีพ ทั้งในภาคธุรกิจ การบริการ และการท่องเที่ยว รวมทั้ง พัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนเพ่ือส่งเสริมการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารและการพัฒนาอาชีพ 



 

3.8 เตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่เหมาะสมและมีคุณภาพ 
1) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้กับประซาซนเพ่ือสร้างความตระหนักถึงการเตรียมพร้อมเช้าสู่ 

สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) มีความเช้าใจในพัฒนาการซองช่วงวัย รวมทั้งเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการดูแล 
รับผิดชอบผู้สูงอายุในครอบครัวและชุมซน 

2) พัฒนาการจัดบริการการศึกษาและการเรียนรู้ส าหรับประซาซนในการเตรียมความพร้อม 
เช้าสู่วัยสูงอายุที่เหมาะสมและมีคุณภาพ 

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

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

5) จัดการศึกษาอาชีพเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงาน ที่
เกี่ยวขอ้ง ในทุกระดับ 

3.9 การส่งเสริมวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 
1) จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เชิงรุก และเน้นให้ความรู้วิทยาศาสตร์อย่างง่ายกับประชาชนใน

ชุมชน ทั้งวิทยาศาสตร์ในวิถีชีวิต และวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
2) พัฒนาสื่อนิทรรศการและรูปแบบการจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ให้มีความทันสมัย 

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

4.1 จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ส าหรับทุกช่วงวัย ที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถให้บริการ ประ
ซาซนได้ทุกคน ทุกช่วงวัย ที่มีกิจกรรมที่หลากหลาย ตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้ในแต่ละวัย และเป็น
ศูนย์บริการความรู้ ศูนย์การจัดกิจกรรมที่ครอบคลุมทุกช่วงวัย เพ่ือให้มีพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสม และมี
ความสุขกับการเรียนรู้ตามความสนใจ 

1) เร่งประสานกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลโรงเรียน 
ที่ถูกยุบรวม หรือคาดว่าน่าจะถูกยุบรวม 

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

4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ส าหรับกลุ่มเป้าหมายผู้พิการ 
1) จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ และการศึกษา 

ตามอัธยาศัย โดยเน้นรูปแบบการศึกษาออนไลน์ 
2) ให้ส านักงาน กศน.จังหวัดทุกแห่ง/กทม. ท าความร่วมมือกับศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า 



 

จังหวัด ในการใช้สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ด้านการศึกษา เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาและการ 
เรียนรู้ส าหรับกลุ่มเป้าหมายผู้พิการ 

4.3 ยกระดับการศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมายทหารกองประจ าการ รวมทั้งกลุ่มเป้าหมาย พิเศษอื่น ๆ 
อาทิ ผู้ต้องขัง คนพิการ เด็กออกกลางคัน ประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา ให้จบการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน สามารถน่าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองได้อย่าง ต่อเนื่อง 

4.4 พัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพระยะสั้น ให้มีความหลากหลาย ทันสมัย เหมาะสมกับ 
บริบทของพ้ืนที่ และตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

5.1 ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้กับประชาชนในการรับมือและปรับตัวเพ่ือลดความเสียหาย จากภัย
ธรรมชาติและผลกระทบที่เก่ียวช้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

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

5.3 ส่งเสริมให้หน่วยงานและสถานศึกษาใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งลดการใช้ 
ทรัพยากรที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เซ่น รณรงค์เรื่องการลดการใช้ถุงพลาสติก การประหยัดไฟฟ้า เป็นต้น 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

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

6.2 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ให้มคีวามรู้และทักษะตามมาตรฐาน ต าแหน่ง 
ให้ตรงกับสายงาน ความช านาญ และความต้องการซองบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาไทย เพื่อการสื่อสารส าหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง 

ตามพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

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

การส่งเสริมการรู้หนังสือที่สอดคล้องกับสภาพแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 
2. พัฒนาศักยภาพครู กศน. และภาคีเครือข่ายที่ร่วมจัดการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ และ 

ทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้ไม่รู้หนังสืออย่างมีประสิทธิภาพ 
3. จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง เพ่ือน าไปต่อยอดสู่การขับเคลื่อนได้ อย่าง

เหมาะสม 

แนวทางการจัดสรร/เบิกจ่ายงบประมาณ 
1. การประชุมสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารโครงการ 
2. การอบรมพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การพัฒนาทักษะการฟ้ง การพูด 

ภาษาไทย เพ่ือการสื่อสารส าหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง 
3. การนิเทศติดตามผลการด าเนินงานโครงการ 
4. การจัดท าเอกสารแนวทางการด าเนินงานโครงการ 
5. การประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 
6. การจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการฟัง การพูดภาษาไทย เพ่ือการสื่อสารส าหรับผู้ใหญ่บน 

พ้ืนที่สูง 
7. กิจกรรม มหกรรม “ช่วยกันท าให้ซาวไทยบนพื้นที่สูงฟ้งพูดภาษาไทยได้” 



 

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 

แนวทางการด าเนินงาน 
จากสถานการณ์เศรษฐกิจและความเหลื่อมล ้าที่มีอยู่ ในสังคมปัจจุบัน แสดงถึงฐานเศรษฐกิจของ

ประเทศ ที่ยังไม่เข้มแข็งประซาซนระดับฐานรากยังมีรายได้น้อย ส่วนใหญ่มีอาชีพภาคการเกษตร จึงไม่มีโอกาส
ที่จะเติบโต เป็นชนชั้นกลาง การขาดโอกาสและความรู้เกี่ยวกับทักษะด้านอาชีพท าให้เกิดปัญหาในการ
ประกอบอาชีพ เพ่ือสร้างรายได้จากผลผลิตของตนเอง จากสภาวะการดังกล่าว รัฐบาลจึงได้ให้ความส าคัญต่อ
การพัฒนาประเทศ ด้านเศรษฐกิจพ้ืนฐานของประซาซนกลุ่มดังกล่าว โดยพยายามที่จะล่งเสริมอาชีพเพ่ือสร้าง
งานและผลผลิต ที่มีคุณภาพให้แก่ประซาซนอย่างทั่วถึงและทุกระดับซั้น ซึ่งการพัฒนาประเทศจะต้องพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ของประเทศ ดังนั้น การจัดการศึกษาจึงเป็นปัจจัยส าคัญอันจะน่าไปสู่การบรรลุเป้าหมายใน
การพัฒนาประเทศ อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน เพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์ซาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579) ด้าน
การสร้างโอกาส และ ความเสมอภาคทางสังคมเพ่ือเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล ้า
ไปสู่สังคมเสมอภาค และเป็นธรรม ส านักงาน กศน. ซึ่งเป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่มีสถานศึกษาตั้งอยู่ใน
ระดับอ าเภอ/เขต จ านวน 928 แห่ง และ กศน. ต าบล จ านวน 7,424 แห่ง ได้ขับเคลื่อนโครงการศูนย์ฝึกอาชีพ
ชุมซน เพื่อพัฒนา ความรู้และฝึกอาชีพแก่ประซาซน โดยการจัดกิจกรรมฝึกอาชีพภายใต้ 5 หลักสูตรกลุ่มอาชีพ
ได้แก่ กลุ่มอาชีพด้านเกษตรกรรม กลุ่มอาชีพด้านอุตสาหกรรมหรือหัตถกรรม กลุ่มอาชีพด้าน พาณิชย กรรม
และบริการ กลุ่มอาชีพ ด้านความคิดสร้างสรรค์ และกลุ่มอาชีพเฉพาะทาง เช่น ช่างไฟฟ้า ช่างซ่อมแอร์ ฯลฯ 
โดยมุ่งหวังให้ประซาซน ที่เข้ารับการฝึกอาชีพสามารถน่าความรู้ไปไข้ประกอบอาชีพได้มีการพัฒนาต่อยอด
ผลิตภัณฑ์/บริการให้มีคุณภาพ เป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิม มีล่งเสริมการขายและขยายซ่องทางการจ าหน่ายสินค้า
ไปยังผู้บริโภคท่ีหลากหลาย ภายใต้ Brand กศน. ในอนาคต 

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

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

ให้บริการประชาชนแห่งละ 350 คน รวมทั้งสิ้น 3,500 คน 
 
 
 
 



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

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

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

2. รูปแบบช้ันเรียนวิชาชีพ 
หลักสูตรฝึกอาชีพที่มีระยะเวลาการฝึกอาชีพตั้งแต่ 31 ชั่วโมงขึ้นไป จ านวนผู้เรียน ตั้งแต่ 

11 คนขึ้นไป เบิกค่าตอบแทนวิทยากรได้ชั่วโมงละ 200 บาท ค่าวัสดุฝึกไม่เกิน 5,000 บาท ทั้งนี้ หากรายวิชาชีพ
ใด มีความจ าเป็นต้องใช้ค่าวัสดุเกินกว่าที่ก าหนด ให้ขอความเห็นชอบต่อผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัด/
กทม. โดยผ่านคณะกรรมการที่ส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. แต่งตั้ง เพ่ือพิจารณา ตามความเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณและเป้าหมายที่จังหวัดได้รับจัดสรร 

โครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ 

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

สถานศึกษาในสังกัดในการใช้เป็นค่าใช้จ่ายการอบรมภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพให้กับ ประชาชน
ในพ้ืนที่ตามเป้าหมายที่แต่ละจังหวัดก าหนด โดยหลักสูตรละไม่ต ่ากว่า 15 คน ตามที่ได้ส ารวจความ ต้องการจัด
อบรมตามโครงการภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ในกรณีที่
เป้าหมายไม่เพียงพอ ส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. สามารถบริหารจัดการจ านวนเป้าหมายให้ เหมาะสมตาม
บริบทซองพ้ืนที ่

2. ให้สถานศึกษาในสังกัดที่ต้องการจัดอบรมด าเนินการ ดังนี้ 
2.1 จัดท าโครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ พร้อมหลักสูตรบรรจุ         ใน

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

2.2 การจัดท าหลักสูตรภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ สามารถใช้เอกสารทางวิซาการ 
ซองกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส านักงาน กศน. 

2.3 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานโครงการภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ 
2.4 จัดอบรมภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพตามโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจาก 

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

วุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรมตามโครงการภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ โดยผู้ เข้ารับการ อบรม
จะต้องมีระยะเวลาในการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของโครงการ/หลักสูตร 

2.6 สรุปและรายงานผลการด าเนินงานโครงการฯ พร้อมทั้งแนบรูปภาพการจัดกิจกรรมอบรม ส่งไป 
ยังส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. เพ่ือรวบรวมข้อมูลต่อไป ทั้งนี้ การรายงานผลให้รายงานในระบบ DMIS พร้อมทั้ง



 

แนบรูปภาพการจัดกจิกรรมอบรม 
3. ให้ส านักงาน กศน.จังหวัดทุกแห่ง/กทม. ที่ต้องการจัดอบรมด าเนินการสรุปและรายงานผลการ 

ด าเนินงานโครงการฯ ซองสถานศึกษาในสังกัด โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดขอบโครงการนี้ของส านักงาน กศน. จังหวัด
ทุกแห่ง/กทม. เท่านั้น เป็นผู้กรอกข้อมูลใน Google form หรือสแกน QR code ที่ก าหนดไว้ พร้อมทั้ง แนบ
รูปภาพการจัดกิจกรรมอบรม ไปยังส านักงาน กศน. ภายในวันที ่31 สิงหาคม 2563 
 4.  คณะท างานลงพ้ืนที่เป้าหมายเพ่ือนิเทศ ติดตามและประเมินผล พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ 
การด าเนินงานโครงการภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แนวทางการจัดสรร/เบิกจ่ายงบประมาณ 
1. แนวทางการจัดสรร 

ส านักงาน กศน. โอนเงินงบประมาณให้กับส านักงาน กศน.จังหวัดทุกแห่ง/กทม.เพ่ือน่าไปจัดสรร  ให้
สถานศึกษาในสังกัดในการใช้เป็นค่าใช้จ่ายการอบรมภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพให้กับ ประซาซน
ในพ้ืนที่ตามเป้าหมายที่แต่ละจังหวัดก าหนด หลักสูตรละไม่ต ่ากว่า 15 คน ตามที่ได้ส ารวจ ความต้องการจัดอบรม
ตามโครงการภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ในกรณีท่ีเป้าหมาย
ไม่เพียงพอ ส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. สามารถบริหารจัดการจ านวน เป้าหมายให้เหมาะสมตามบริบทของ
พ้ืนที ่

2. การเบิกจ่ายงบประมาณ 
ให้ใช้หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประซาซนของสถานศึกษา สังกัด 

ส านักงาน กศน. พ.ศ. 2561 ตามหนังสือส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0210.04/8021 ลง
วันที่ 5 มิถุนายน 2562 

โครงการพัฒนาทักษะครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

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

เป้าหมายของโครงการ 
5. ด าเนินการอบรม 
6. ติดตาม ประเมินผล 

แนวทางการจัดสรร/เบิกจ่ายงบประมาณ 
1. ค่าใช้จ่ายในการประชุมก าหนดกรอบในการด าเนินงานเพ่ือการจัดอบรมครู กศน.ต้นแบบการสอน 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
2. ค่าใช้จ่ายในการประชุมร่วมกับสถาบันการสอนภาษาอังกฤษ/หน่วยงานในการจัดโครงการอบรม ครู 

กศน.ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเพ่ือก าหนดรูปแบบในการจัดอบรมครู กศน.  
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมจัดท าเกณฑ์คัดเลือกครู กศน. 



 

4. ค่าใช้จ่ายในการค่าลงทะเบียนโครงการอบรมครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
กับ สถาบันการสอนภาษาอังกฤษ/หน่วยงานในการจัดโครงการอบรมครู กศน.ฯ (โอน งปม. ไปที่ ส านักงาน กศน. 
จังหวัด ส าหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเช้าร่วมโครงการ) 

5. ลงพ้ืนที่ด าเนินการจัดประชุมติดตามประเมินโครงการพัฒนาครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษ 
เพ่ือการสื่อสาร จ านวน 5 ภาค 
 

โครงการคลังความรู้ กศน. เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
(Thailand Knowledge Portal : TKP) 

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

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

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

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

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

Knowledge Bank 

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

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

2. จัดสรรให้สถาบันการศึกษาทางไกล   
 - ค่าใช้จ่ายส าหรับคณะวิทยากร 307,200 บาท  
 

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

1,450,800 บาท  

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

รวมทั้งสิ้น 9,528,000 บาท  
 

 



 

โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับคนพิการ 
แนวทางการด าเนินงาน 

1. จัดประชุมคณะท างานเพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดท าเอกสารประกอบการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เกี่ยวกับวิธีการใช้แบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษา 

2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนคนพิการ จ านวน 300 คน จากครูผู้สอนคนพิการที่ยังไม่
ผ่านการ  

อบรมการใช้แบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ให้มีความรู้และสามารถท าหน้าที่คัดกรองบุคคลของสถานศึกษา
ว่า เป็นคนพิการประเภทต่าง ๆ และน่าผลการรับรองพร้อมข้อมูลจากการคัดกรองมาประกอบการพิจารณาจัดท า 
แผน จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

3. สรุปและติดตามผลการด าเนินงาน 
 
แนวทางการจัดสรร/เบิกจ่ายงบประมาณ 

แนวทางการจัดสรร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

• งปม. ที่ได้รับ รวมทั้งสิ้น   2,525,900  

• แผนการใช้เงิน : 
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ครูผู้สอนคน

พิการ/สรุปและ ติดตามผลการ
ด าเนินงาน 

- 2,525,900  

100 

 
แนวปฏิบัติการเบิกจ่าย เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง 



 

โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ 
ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข 

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

แนวทางการจัดสรร/เบิกจ่าย
งบประมาณ แนวทางการจัดสรร 

การเบิกจ่ายงบประมาณ 
1. กรอบวงเงินงบประมาณการจัดอบรม 

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

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

ประโยชน์ของทางราชการ ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเมื่อหักค่าตอบแทนวิทยากร 
3. ให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรไดไม่เกินวันละ 6 ชั่วโมง 
4. ให้ยืมเงินราชการจากโครงการมาจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากรได้เท่าท่ีจ าเป็น 

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

00 
  

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

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

 

รายการค่าใช้จ่าย หลักสูตร/บาท 
70 ชั่วโมง 420 ชั่วโมง 

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

รวมทั้งสิ้น 25,700 141,000 
 



 

โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 
เพื่อคงพัฒนาการทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุ 

แนวทางการด าเนินงาน 
1. พัฒนาการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือคงพัฒนาการทางกาย จิต และสมอง  

ของผู้สูงอายุ 
2. ส ารวจและให้สถานศึกษาทุกประเภทยืนยันความพร้อมความต้องการจัดกิจกรรมคงพัฒนาการ  

ทางกาย จิตและสมองของผู้สูงอายุ ในรูปแบบที่เป็นไปตามความต้องการของผู้สูงอายุและศักยภาพ ของ
บุคลากร ที่เป็นกิจกรรมทักษะชีวิต กลุ่มสนใจ การศึกษาตามอัธยาศัยผ่านห้องสมุดประชาชน บ้านหนังสือ
ชุมชน รวมทั้งพ้ืนที่สาธารณะอ่ืน ๆ ที่มีในชุมชน เช่น โรงเรียนผู้สูงอายุ ศาลา อเนกประสงค์ ฯลฯ 

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

แนวทางการจัดสรร/เบิกจ่ายงบประมาณ  
แนวทางการจัดสรร 

 
 
 
 
 
 
 

 จ านวนเงิน/บาท คิ ด
เป็น 
ร้ อ ย
ละ 

 
รายการ ไตรมาส 

1-2 
ไตรมาส 
3-4 

รวมทั้งสิ้น จัดสรรให้แก่ 

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

  
• แผนการใช้เงิน      

- จัดกิจกรรมในพ้ืนที ่ 50,000,000 50,000,000 100,000,00
0 

99.02 • สถานศึกษาท่ีมีความต้องการ 

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

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



 

โครงการเพิ่มพูนศักยภาพและสานพลังการสร้างความรอบรู้ 
ให้คนรุ่นใหม่เตรียมความพร้อมในทุกมิติ 

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

การจัดท า และใช้แผนสู่การปฏิบัติ ช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพของกลไกขับเคลื่อน           บูรณาการฯ) 
3. จัดท าแนวทางและกระบวนการพัฒนาศักยภาพกลไกบูรณาการแต่ละประเด็นโดย 

ผู้เชี่ยวชาญและ ทีมวิชาการ 
4. จัดการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่เพ่ือขับเคลื่อนการออกแบบการท างาน  

สร้างความรอบรูให้คนรุ่นใหม่เตรียมความพร้อมในทุกมิติ แบบบูรณาการ 5 ภาค 
5. เติมเต็มศักยภาพทีมน่าบูรณาการ เก็บข้อมูลเพ่ือเรียนรู้ สร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง  

ใน   2 รูปแบบ ดังนี้ 
5.1 ผ่านซ่องทางการติดต่อลื่อสารแบบ Social Media 
5.2 ผ่านการลงพ้ืนที่อย่างน้อย 19 จังหวัด 

6. จัดเวทีวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5 ภาค ภายใต้กลไกสร้างการเรียนรู้และเครือข่ายบูรณาการ 

 
การเบิกจ่ายงบประมาณ 
เบิกจ่ายตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และ 

ค่าใช้จ่ายในการจัด'ฝึกอบรม สัมมนา 
 
 
 
 
 

แนวทางการจัดสรร/เบิกจ่ายงบประมาณ 

รายการ จ านวนเงิน/บาท คิ ด
เป็น 

จัดสรรให้แก่ 
ไตรมาส 1-2 ไตรมาส 3-4 รวมทั้งสิ้น ร้ อ ย

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

10,000,000   
• แผนการใช้เงิน      

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

0 
1,200,000 12.00  

6) จัดเวทีวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5 ภาค  5,000,00
0 

5,000,000 50.00  

 



 

การด าเนินงานส าคัญ 

ตามข้อส่ังการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ  วลิาวลัย์) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

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

เป็นผู้เชื่อมโยงความรู้กับผู้เรียนผู้รับบริการ มีความเป็น “ครูมืออาชีพ” มีจิตบริการ มีความรอบรู้และทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม เป็นผู้จัดกิจกรรม การเรียนรู้และบริหารจัดการความรู้ที่ดี 

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

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

(1) พัฒนาครู กศน.ต าบลเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้น เรื่องการ
พัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ทักษะภาษาต่างประเทศ ทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

(2) พัฒนาศึกษานิเทศก์ให้สามารถปฏิบัติการนิเทศได้อย่างมีศักยภาพ 
(3) พัฒนาบุคลากร กศน.ทุกระดับทุกประเภทให้มีทักษะความรู้เรื่องการใช้ประโยชน์        จาก

ดิจิทัลและภาษาต่างประเทศที่จ าเป็น 

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

ให้มีความพร้อมในการให้บริการกิจกรรมการศึกษาและเรียนรู้ เป็นแหล่งข้อมูลสาธารณะที่ง่ายต่อ   การ
เข้าถึง มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้เป็นเสมือนคาเฟ่การเรียนรู้ส าหรับทุกคนทุกช่วงวัย มีสิ่งอ านวยความสะดวก 
มีความสวยงามที่ดงึดูดความสนใจ และมีความปลอดภัยส าหรับผู้ใช้บริการ 

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

2.2 จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ กศน.ใน 5 ภูมิภาค เป็น Co - Learning Space ศูนย์การเรียนรู้ ที่
ทันสมัยส าหรับทุกคน โดยเปิดพ้ืนที่เพ่ือยกระดับการเรียนรู้ พร้อมเปิดบริการต่างๆ อาทิ พ้ืนที่ส าหรับ      การ
ท างาน/การเรียนรู้ พ้ืนที่ส าหรับท ากิจกรรมต่างๆ ห้องประชุมกลุ่มย่อย รวมทั้งให้บริหารห้องสมุดทั้งในรูปแบบ
ดิจิทัล และสืบค้นหนังสือในห้องสมุดด้วยตนเอง บริการอินเทอร์เน็ต มัลติมีเดีย เพ่ือรองรับการเรียนรู้แบบ Active 
learning 

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

2.4 ปรับปรุงรถการอ่านเคลื่อนที่ เพ่ือการเข้าถึงการอ่านในทุกพ้ืนที่ ทุกชุมชน 
3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ : Good Activities 

พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้มีความทันสมัย เอ้ือต่อการเรียนรู้ ส าหรับทุกคน ที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุก
เวลา มีกิจกรรมที่หลากหลาย น่าสนใจ สนองตอบความต้องการของชุมชน เพ่ือพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของ



 

ประชาชน รวมทั้งใช้ประโยชน์จากประชาชนในชุมชนในการร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือเชื่อมโยงความสัมพันธ์
ของคนในชุมชนไปสู่การจัดการความรู้ของชุมชนอย่างยั่งยืน 

3.1 พัฒนาการจัดการศึกษาออนไลน์ กศน. โดยให้มีการเรียนออนไลน์สายสามัญ การเรียนออนไลน์เรื่อง
ทักษะอาชีพ และการพัฒนาเว็บเพจการค้าออนไลน์ 

3.2 ให้มีหลักสูตรลูกเสือมัคคุเทศก์ โดยให้ กศน.จังหวัดทุกจังหวัด/ กทม จัดตั้งกองลูกเสือที่เป็นลูกเสือที่มี
ความพร้อมด้านทักษะภาษาต่างประเทศเป็นลูกเสือมัคคุเทศก์จังหวัดละ 1 กอง เพ่ือส่งเสริมลูกเสือจิตอาสา
พัฒนาการท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัด 

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

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

ท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือสร้างความเข้าใจ และให้เกิดความร่วมมือในการ
ส่งเสริม สนับสนุน และจัดการศึกษาและการเรียนรู้ให้กับประชาชนอย่างมีคุณภาพ 

4.1 เร่งจัดท าท าเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละต าบล เพ่ือใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้าง
การเรียนรู้จากองค์ความรู้ในตัวบุคคลให้เกิดการถ่ายทอดภูมิปัญญา สร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 

4.2 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การจัดการเรียนรู้ชุมชน 
4.3 ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพ่ือการขยาย และพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา

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

ให้พัฒนานวัตกรรมหรือสร้างสรรค์การด าเนินงานใหม่ๆ เพ่ือสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์            พัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย 

5.1 เร่งจัดตั้งศูนย์ให้ค าปรึกษา และพัฒนาผลิตภัณฑ์Brand กศน. เพ่ือยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ การ
บริหารจัดการการผลิต การส่งออก การตลาด และสร้างช่องทางการจ าหน่าย ตลอดจนส่งเสริมการใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีในการเผยแพร่และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 

5.2 พัฒนาสินค้า และผลิตภัณฑ์ กศน. พร้อมทั้งให้มีการคัดเลือกสินค้าและผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นสุดยอด กศน.
ของแต่ละจังหวัด เพ่ือส่งไปจัดจ าหน่ายยังสถานีจ าหน่ายน้ ามัน ซึ่งจะเป็นการสร้างช่องทางจ าหน่ายสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 

5.3 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ 
5.4 ให้มีการใช้วิจัยอย่างง่ายเพ่ือการสร้างนวัตกรรมใหม่ 

6. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ส าหรับทุกช่วงวัย : Good Learning Centre 
ทีเ่ป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถให้บริการประชาชนในชุมชนได้ทุกคน ทุกช่วงวัย ที่มีกิจกรรมที่

หลากหลาย สนองตอบความต้องการในการเรียนรู้ในแต่ละช่วงวัย และเป็นศูนย์บริการความรู้ ศูนย์การจัดกิจกรรม
ที่ครอบคลุมทุกกลุ่มวัย เพ่ือให้มีพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสม และมีความสุขกับการเรียนรู้ตามความสนใจ 



 

วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) 
 

6.1 ให้เร่งประสานกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือจัดท าท าเนียบข้อมูลโรงเรียนที่ถูก
ยุบรวม หรือคาดว่าน่าจะถูกยุบรวม 

6.2 ให้ส านักงาน กศน.จังหวัด ในจังหวัดที่มีโรงเรียนที่ถูกยุบรวมประสานขอใช้พ้ืนที่ เพ่ือจัดตั้ง      ศูนย์
การเรียนรู้ส าหรับทุกช่วงวัย กศน. 
        
          
             

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

Tourism and Sports ยะระดับแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์และบริการด้านการ
ท่องเที่ยว ส่งเสริมการตลาดและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว อนุรักษ์ฟ้ืนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเป็นมิตรกับคนทั้งมวลเสริมสร้างการท่องเที่ยวชุมชน การ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ภูมิปัญญา การเกษตร และศิลปวัฒนธรรมไปสู่การสร้างมูลค่าด้านการท่องเที่ยวให้
สามารถสร้างและกระจายรายได้แก่ประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนออกก าลังกาย เล่นกีฬา เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

 Health ส่งเสริมประชาชนชาวเลยให้มีการกินดีอยู่ดี มีความรู้ความเข้าใจและตระหนัก ในการ
ดูแลสุขภาพอนามัยทั้งทางร่ายกายและจิตใจของตนเองที่เหมาะสม สามารถถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียม
และท่ัวถึงยกระดับการบริการสาธารณสุข สร้างวัฒนธรรม การบริโภคท่ีปลอดภัย 

 Aqriculture ส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน และทันสมัย โดยการน า เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาใช้ในการยกระดับคุณภาพและผลผลิตทาการเกษตร การแปรรู้สินค้าภาคเกษตรให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน พัฒนาและเพ่ิมแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร ผลักดันการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Young Smart 
Farmer/Samar Farmer สร้างความเข็มแข็งให้กับ สถาบันเกษตรกร สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรรวมทั้งมีเครือข่าย
ธุรกิจ มุ่นเน้นการส่งเสริมและการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและ
ยั่งยืน ควบคู่ไปกับการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการด าเนินชีวิต เพ่ือสร้างความมั่นคง และ
ความปลอดภัยทางอาหารแก่ชาวเลย ชาวไทยและนานาประเทศ 

 Investment and Trade เพ่ิมศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการค้า 
การบริการ และการผลิต การส่งเสริม SMEs/ Start up วิสาหกิจชุมชน สถาบันสหกรณ์ กลุ่มอาชีพต่างๆ อ านวย
ความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน ส่งเสริมการค้าชายแดน การจ้างงานที่มีคุณค่า การพัฒนาสัมมาชีพ 
เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ OTOP ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริการ
ภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน 

 Loei for All  ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง ปรับปรุงและพัฒนา
บริการภาครัฐมุ่งสู่ความเป็นสากล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ การพัฒนาเพ่ือ



 

เสริมสร้างความมั่นคง การลดความเหลื่อมล้ า ส่งเสริมคามเสมอภาคทางสังคมและความเท่าเทียมทางเพศ การขจัด
ความยากจน สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ มุ่นเน้นการพัฒนาเด็กและเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ
ผู้ด้อยโอกาส และ “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” แก่ทุกกลุ่ม พัฒนาบ้านเมืองให้สะอาด แก้ไขปัญหายาเสพติด อ านวย
ความยุติธรรม สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ให้มีความมั่นคงและความ
สงบเรียบร้อย เสริมสร้างวินัยจราจร เป็นถิ่นฐานที่ปลอดภัยส าหรับอยู่อาศัย เพ่ือความสงบสุขอย่างยั่งยืน 

 Open Town to arts and Culture  เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และท านุ
บ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภาษาพ้ืนถิ่นให้มีการรักษา สืบทอดและพัฒนาอย่างยั่งยืน สร้างจิตส านึก ค่านิยม 
และวิถีชีวิตที่ดีงามในสังคม ส่งเสริมต่อยอดทุนทางศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือสร้างมูลค่า
ทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือน าเลยไปสู่สากล 

 Education ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล ส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะ
วิชาชีพตลอดชีวิต จัดการเรียนรู้อย่างมีเป้าหมายเพ่ือส่วนรวม เน้นการน าความรู้ไปสู่การปฏิบัติ สามารถใช้ความรู้
สร้างนวัตกรรม เป็นพลเมืองที่ดีและพัฒนาทักษะชีวิตสู่งานอาชีพ ภายใต้การเตรียมคนในศตวรรษที่ 21 โดยการมี
ส่วนร่วมของทกุภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ 
  Integrity ส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาล การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีในทุกภาคส่วน
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและรู้จักพอเพียง มีความสามัคคี มีวินัย ท านุบ ารุง และส่งเสริมศาสนา จารีต
ประเพณีอันดีงาม ส่งเสริมให้ชาวเลยมีความปรองดองสมานฉันท์ เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ยึดมั่นการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขใช้วิถีวัฒนธรรม และแนวทางศาสนาในการด ารงชีวิต 
ส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งสงบสุข ส่งเสริมและปลูกฝังให้ชาวเลยมีความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ ความรับผิดชอบ มี
ความซื่อสัตย์สุจริต เอ้ืออาทร ช่วยเหลือเกื้อกูล เคารพกฎหาย กติกาสังคม และครรลองคลองธรรมที่ดี 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนท่ี 3 
การบริหารจัดการด้านการศึกษาของ กศน.

อ าเภอเอราวัณ

 
 

 
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ ได้ประชุมบุคลากรเพ่ือร่วมกัน
ประเมินสถานการณ์ของสถานศึกษา โดยใช้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT Analysis) ในการ
ก าหนดจุดแข็ง   และจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา รวมทั้งโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อม
ภายนอกสถานศึกษา อันเป็นปัจจัยต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือน าผลไปใช้ในการก าหนดทิศทางการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา    ซึ่งได้ผลการประเมินสถานการณ์ของสถานศึกษาดังนี้ 
1.  จุดแข็ง  (Strength) 

1.กศน.ต าบลอยู่ในชุมชน 
2.มีอาคารเป็นเอกเทศ 
3.มีบุคลากรเต็มพ้ืนที่/บุคลากรมีความรู้ความสามารถหลากหลายสาขาวิชา 

          4. บุคลากรส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่  ท าให้มีความคล่องตัวและการประสานงานที่ดี 

5.มีนโยบาย/จุดเน้นการด าเนินงานที่ชัดเจน 

6.ผู้บริหารใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร 
7.มีการกระจายงบประมาณอย่างทั่วถึงตามแผนงบประมาณ 

2.  จุดอ่อน (Weakness) 
1.บุคลากรขาดความก้าวหน้าในการท างาน 
2.ไม่มีข้าราชการปฏิบัติงาน 
3.การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนบุคลากรบ่อยๆ 
4.สื่อเทคโนโลยีไม่เพียงพอในการให้บริการ 

3.  โอกาส (Opportunity )  
1.มีภาคีเครือข่ายหลากหลาย 
2.มีแหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาที่หลากหลาย 
3.การคมนาคมสะดวก 
4.ประชากรชาวเอราวัณมีอาชีพที่หลากหลาย 

4. อุปสรรค (Treat) 
1.ขาดการท างานแบบบูรณาการร่วมกัน  เกิดความซ้ าซ้อนในการท างาน 
2. .ผู้เรียนเห็นความส าคัญการประกอบอาชีพมากกว่าการเรียนรู้ 
3.ปัญหายาเสพติด/เด็กติดเกมส์  ท าให้ขาดการพบกลุ่ม 

   ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา กศน.ต าบล 
         จากผลการประเมินของ กศน.ต าบล เห็นสมควรจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อปรับปรุงพัฒนา 
คุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามล าดับความส าคัญ ดังนี้ 
  1.  เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกด้าน ทุกระดับ  เพื่อสร้างความม่ันใจ ให้กับผู้รับบริการ ว่า 
ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 



 

 
  2.  สร้างความตระหนักให้นักศึกษาเห็นความส าคัญและความจ าเป็นของการศึกษา เพ่ือให้นั กศึกษามา
เรียนและมาพบกลุ่มตามท่ีก าหนด 
         3.  พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและเชิญครูผู้เชี่ยวชาญหมวดวิชาที่ยากมาสอนเสริม 
  4. จัดหน่วยบริการ กศน.เคลื่อนที่ ออกสู่ชุมชนเพ่ือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึงแบบเคาะประตูบ้าน  
และลุยถึงท่ี เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยแท้จริง 

5. กระจายงานสู่หมู่บ้าน เพ่ือความรวดเร็วในการติดต่อ ประสานงานของกลุ่มเป้าหมายแต่ละหมู่บ้าน 
(One   Stop  Service) 
  6.  ก ากับติดตามผู้เรียนอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ผู้เรียนจบตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
  7.  จัดท ารายงานผลการวิจัยและน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษา 
 

 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ ได้ประชุมบุคลากรเพ่ือร่วมกัน
ประเมินสถานการณ์ของสถานศึกษา โดยใช้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT Analysis) ในการ
ก าหนดจุดแข็ง   และจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา รวมทั้งโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อม
ภายนอกสถานศึกษา อันเป็นปัจจัยต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือน าผลไปใช้ในการก าหนดทิศทางการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา   
 

1.  ปรัชญา   
         “คิดเป็น”  เป็นกระบวนการคิดเพ่ือแก้ไขปัญหาน าพาไปสู่ความสุข  ความส าเร็จ  โดยใช้ข้อมูล  
3  ด้าน  มาประกอบการตัดสินใจ  คือ  ข้อมูลด้านวิชาการ  ข้อมูลตนเอง  ข้อมูลสังคม  ตัดสินใจและลงมือปฏิบัติ  
ถ้าส าเร็จก็มีความสุข  ถ้าไม่พอใจก็กลับไปทบทวนใหม่ 

2.  วิสัยทัศน์   
                 “ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน”   

3. เอกลักษณ์ 
“อาชีพเด่น  เน้นพอเพียง” 

4. อัตลักษณ์   
   “ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม น าวิถีพอเพียง” 

5.  พันธกิจ 
1) จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีคุณภาพตามความต้องการของผู้เรียน 

 2) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยร่วมกับภาคีเครือข่าย 
 3) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมี
คุณภาพตามความต้องการของผู้เรียน 

 

 
 
 
 



 

6.  เป้าประสงค์และตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1.  เพื่อให้ประชาชนมีความรู้พื้นฐาน  ผู้เรียน  ผูร้ับบริการ  ไดร้ับการศึกษาที่มี
คุณภาพ  ได้มาตรฐาน  และมีคณุลักษณะที่พึงประสงค์  อย่างทั่วถึง 

-  มีการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนอกระบบ จ านวน  4  ต าบล 
47  หมู่บ้าน  ในพื้นที่อ าเภอเอราวัณ 

2.  เพื่อพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนท่ีไม่มีอาชีพ ฝึกทักษะอาชีพให้กับผู้มีอาชีพ  
และพัฒนาอาชีพให้มั่นคงสามารถขยายกิจการของตนเองได้ .  เพื่อพัฒนาทักษะ
ชีวิตให้ประชาชนด้านสุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อม ประเพณี วัฒนธรรม  ชุมชนมี
การจัดการความรู้และกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรยีนรู้ตลอด
ชีวิต  และเพื่อให้มีความเช่ือมั่นศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (Democracy) มีคุณธรรม จริยธรรม มีความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย (Decency) และมภีูมิคุม้กันภัยจากยาเสพติด (Drug-
Free)   

-  จัดการศึกษาต่อเนื่อง  (การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ  
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม
และชุมชน)  โดยนักศึกษาและประชาชนท่ัวไป  ร้อยละ 80  
ในพื้นที่อ าเภอเอราวัณเอราวณั  เข้าร่วมในการจดัโครงการ/
กิจกรรม 

3.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  เพื่อส่งเสรมิในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและ
เพื่อสนองความต้องการการเรยีนรูข้องประชาชน 

-  จัดการศึกษาตามอัธยาศัย  โดยนักศึกษาและประชาชน
ทั่วไป  ร้อยละ 80  ในพื้นที่อ าเภอเอราวัณเอราวณั  เข้าร่วม
ในการจัดโครงการ/กิจกรรมจัดกจิกรรมเพื่อส่งเสริมการเรยีนรู้ 

4. ภาคีเครือข่ายร่วมจดัการศึกษานอกโรงเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัด
การศึกษาตลอดชีวิตพัฒนาชุมชนและสังคมโดยเน้นกระบวนการมสีว่นร่วมของ
ชุมชน  แหล่งเรยีนรู้มีอยู่อย่างทั่วถึงและไดร้ับการพัฒนาเพื่อสนองความต้องการ
การเรยีนรู้ของประชาชน 

-  ภาคีเครือข่ายในพื้นที่อ าเภอเอราวัณ  มีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริม  สนับสนุน  หรือร่วมจัดการศึกษานอกโรงเรียน 

5.  พัฒนาระบบบริหารจัดการ  รปูแบบการจัดกิจกรรมและการใหบ้ริการการ
เรียนรู้ใหส้อดคล้องกับสภาพกลุ่มเป้าหมายสังคมและชุมชน 

- จัดระบบประกันคณุภาพภายในสถานศึกษาให้เป็นส่วนหน่ึง
ของการบริหารจดัการ  โดยมุ่งเนน้การจัดการที่สอดคล้องกับ
สภาพกลุม่เป้าหมาย  สังคม  ชุมชน  และตามจุดเน้นและ
นโยบายการจัดการศึกษานอกโรงเรียน 

 
 

7.  ประเด็นกลยุทธ์ 
    1.  การสร้างโอกาสทางการศึกษา 
    2.  การพัฒนาการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ 

8. กลยุทธ์ 
   กลยุทธ์ที่  1  ลุยถึงท่ีเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
    กลยุทธ์ที่  2  จัดกิจกรรมหลากหลายโดนใจผู้เรียน 
    กลยุทธ์ที่  3  ขยายแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยี 
    กลยุทธ์ที่  4  ผนึกก าลังภาคีเครือข่ายและกระจายบริการการศึกษา 
    กลยุทธ์ที่  5  พัฒนาประสิทธิภาพการบริการ 

9.  เป้าหมาย 
    1.  ประชากรวัยแรงงาน (อายุ  15 – 59 ปี)  ได้รับการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการและความ
จ าเป็น  ได้แก่   
 



 

 
        1.1  ประชากรวัยแรงงาน (อายุ  15 – 59 ปี)   ได้รับการยกระดับการศึกษาที่สูงขึ้นถึงระดับ
มัธยมศึกษา 
       1.2  ประชากรวัยแรงงาน  (อายุ  40 – 59 ปี)  ได้รับการบริการต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  2.  ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้และทักษะการด ารงชีวิตอยู่บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.  ภาคส่วนของสังคม  จ านวน  1  ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  4.  ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการเรียนรู้ตลอดชีวิตจากสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและแหล่ง
เรียนรู้ 
 

10. ค าขวัญ 
       “การเรียนรู้  ไม่มีวันสายเกินไป  ไม่ไกลเกินเอ้ือม” 
 

11. บุคลิก  กศน.อ าเภอเอราวัณ 
             “ ยิ้มงาม  ถามไถ่  ไขข้อข้องใจ  ฉับไวบริการ  สมัครสมานสามัคคี ” 
 

12.  บัญญัติ   10   ประการ 
    1. อยู่ติดพื้นที่     2. มีข้อมูลเป็นฐาน    3. ท างานเป็นโครงการ  

4. ประสานเครือข่าย 5. หลากหลายกิจกรรม   6. ท าให้ต่อเนื่อง 7. เน้นเรื่องคุณภา 
8. ก ากับประเมินสม่ าเสมอ 9. เสนอรายงานผู้เกี่ยวข้อง  10. และต้องยึดหลักธรรมาภิบาล 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนท่ี 4 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

และรายละเอียด/โครงการ

 
 
 
 

  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ   ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน  10  งาน  6  โครงการ ที่ต้องปฏิบัติงานตามนโยบายและจุดเน้นที่ส าคัญของ
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ส านักงาน กศน.) ตามบทบาทภารกิจของ
หน่วยงานและความต้องการของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 

จุดเน้นการด าเนินงานของงาน/โครงการ ในปีงบประมาณ 2563 

 งาน 
 1.การจัดการศึกษาส าหรับผู้ไม่รู้หนังสือ  

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

1. โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  
2. โครงการภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ 
3. โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและ กระทรวง 

สาธารณสุข 
4. โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิตและ

สมอง 
ของผู้สูงอายุ 

5. โครงการบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล/สร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับต าบล 
(ขยายผลการอบรมหลักสูตรการค้าออนไลน์) 

6. โครงการ Smart ONIE เพ่ือสร้าง Smart Farmer 
 
 



 

งานที่  1 
1.) งาน การจัดการศึกษาส าหรับผู้ไม่รู้หนังสือ 
2.) ความสอดคล้องกับนโยบาย      

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และจุดเน้นการด าเนนิงาน ส านกังาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ 2563  
นโยบายเร่งด่วนเพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  
  ข้อ 3  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  3.8  เตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่เหมาะสมและมีคุณภาพ 
            3.10 ส่งเสริมการรู้ภาษาไทยให้กับประชาชนในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะประชาชนในเขตพ้ืนที่สูง
ให้สามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทย เพ่ือประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจ าวันได้ 

ข้อ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ส าหรับกลุ่มเป้าหมายผู้พิการ 

การขับเคลื่อน  กศน. สู่  กศน. WOW 
    ข้อ 4. เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย : Good  Partnerships 
    ข้อ 4.3  ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพ่ือการขยาย  และพัฒนาการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มอย่างกว้างขวางและมีคุณภาพ อาทิ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม อสม. 

วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย  (THAILOEI 4.0 )  Education ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้
มาตรฐานสากล 
 

3.) หลักการและเหตุผล 
 การรู้หนังสือเป็นคุณสมบัติพ้ืนฐานทีจ าเป็นต่อการเรียนรู้และการสื่อสารในสังคมปัจจุบัน เป็นบันไดขั้น
แรกของการแสวงหาความรู้อันมหาศาลในโลกนี้และเป็นการเชื่อมโยงการสื่อสารของผู้คน ต่าง ๆ ในสังคมนี้เข้า
ด้วยกัน องคก์ารยูเนสโกถือว่าการรู้หนังสือเป็นประตูสู่อิสรภาพของมนุษยชาติ 

 ประชาชนชาวไทยทุกคนมีสิทธิได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเท่าเทียมและมีคุณภาพซึ่ง รัฐบาลทุกยุค
ทุกสมัยให้ความส าคัญในการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคลได้เรียนรู้ภาษาไทย เพ่ือการ ติดต่อสื่อสารให้เข้าใจตรงกัน 
และสามารถน าความรู้ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามความ ต้องการและความสนใจของแต่ละบุคคลรวมทั้ง
การใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ได้ อย่างต่อเนื่อง ประเทศไทยมีภาษาไทยเป็นภาษาประจ า
ชาติเป็นภาษากลางในการสื่อสาร เป็นมรดกทาง วัฒนธรรม การรู้หนังสือไทยเป็นความสามารถพ้ืนฐานในการ
ติดต่อสื่อสาร การเรียนรู้ การแสวงหา ความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต คนไทยทุกคนและผู้อาศัยอยู่ในประเทศไทย 
จึงจ าเป็นต้องเรียนรู้ ภาษาไทยให้เข้มแข็งอันเป็นเครื่องแสดงความเป็นไทย ความภาคภูมิใจ ความมีเอกลักษณ์ มี
อารยธรรม และความเจริญของชาติไทย  

กระทรวงศึกษาธิการ โดย ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ส านักงาน 
กศน.) ได้เล็งเห็นความส าคัญดังนั้นจึงได้จัดท าหลักสูตรการรู้หนังสือไทย พุทธศักราช 2557 ตามค าสั่ง
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 503/2557 สัง่ ณ วันที่ 28  พฤษภาคม 2557 เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรการรู้หนังสือไทย 
พุทธศักราช 2557 เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้มีรู้หนังสือ ผู้ลืมหนังสือไทย และประชาชนทั่วไป
ที่สนใจเรียนรู้ภาษาไทย ได้เรียนรู้หนังสือไทย สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยและค านวณเบื้องต้นเพ่ือ



 

น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ และจาการส ารวจประชากร (พ.ศ.2557) 6.9 ล้านคน หรือ 18 % จากทั้งหมด 37.7 
ล้านคน พบว่าในจ านวนนี้มีผู้ไม่รู้หนังสือประมาณ 2.7 ล้านคน ซึ่งถือว่ามีจ านวนมาก จึงจ าเป็นต้องด าเนินการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชากรรู้หนังสืออย่างต่อเนื่องต่อไป 
 
4.) วัตถุประสงค ์
 เพ่ือจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมอัตราการรู้หนังสือให้คนไทยสามารถอ่านออกเขียนได้ โดยใช้หลักสูตรการรู้หนังสือ
ไทย พุทธศักราช 2557 ของส านักงาน กศน. และสื่อที่เหมาะสมกับสภาพและพ้ืนที่ของกลุ่มเป้าหมาย   
 
5.) เป้าหมาย 
 5.1 เชิงปริมาณ 
 จัดกิจกรรมและพัฒนาส่งเสริมการรู้หนังสือของกลุ่มเป้าหมายผู้ไม่รู้หนังสือ จ านวน 30 คน 
 5.2 เชิงคุณภาพ 

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

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย พื้นที่ด าเนินการ ระยะเวลา 
 

งบประมาณ
(บาท) 

จัดกระบวนการ
เรียนรู้ตาม
หลักสูตรการรู้
หนังสือไทย 
พุทธศักราช
2557    
 มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้มี
ความสามารถ
ในการฟัง พดู 
อ่าน และเขียน 
รวมทั้งการคิด
ค าควณเบื้องต้น    
โดยบูรณาการ
กับสภาพความ
ต้องการ และ
ปัญหาของ
สังคม ที่
สอดคล้องกับวิถี

จัดการศึกษาเพ่ือ
เพ่ิมอัตราการรู้
หนังสือให้คนไทย
สามารถอ่านออก
เขียนได้ มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้มี
ความสามารถใน
การฟัง พูด อ่าน 
และเขียน รวมทั้ง
การคิดค าควณ
เบื้องต้น  โดย
บูรณาการกับสภาพ
ความต้องการ และ
ปัญหาของสังคมที่
สอดคล้องกับวิถี
การด าเนินชีวิตของ
ผู้เรียน 

ผู้ไม่รู้หนังสือ 30 คน - กศน.อ าเภอ 
เอราวัณ 

ไตรมาสที่ 
1-4 

17,700 



 

การด าเนินชีวิต
ของผู้เรียน 
1.)
ประชาสัมพันธ์
เชิญชวนให้
กลุ่มเป้าหมายผู้
ไม่รู้หนังสือไทย 
ผู้ลืมหนังสือไทย 
หรือผู้สนใจ
ทั่วไป เข้า
เรียนรู้ตาม
หลักสูตรการรู้
หนังสือไทย 
2.)แนะแนว
สร้างความ
เข้าใจกับผู้เรียน
เกี่ยวกับ
สาระส าคัญ
เช่น-การจัด
กระบวนการ
เรียนรู้             
–การวัดและ
การ                
- ประเมินผล  
- การจบ
หลักสูตร  
3) ด าเนินการ
รับสมัครผู้เรียน
ตามหลักสูตรฯ 
4)ด าเนินการขอ
อนุญาตจัดตั้ง
กลุ่มส่งเสริมการ
รู้หนังสือไทย 
5)ด าเนินการ
ก าหนดสภาพ

โดยใช้หลักสูตรการรู้
หนังสือไทย 
พุทธศักราช 2557   
ของส านักงาน กศน. 
และสื่อที่เหมาะสม
กับสภาพและพ้ืนที่
ของกลุ่มเป้าหมาย   



 

และด าเนินการ
จัดท าแผนการ
เรียนรู้ รวมทั้ง
จัดท าแผน
บูรณาการ
ร่วมกับการจัด
กิจกรรมของ
โรงเรียน
ผู้สูงอายุ             
ในเขตพ้ืนที่
อ าเภอเอราวัณ               
6) บันทึกการ
จัดการเรียนรู้
ตามแผนการ
เรียนรู้แต่ละครั้ง
เพ่ือเป็นข้อมูล
ในการพัฒนา 
แผนการเรียนรู้
ในครั้งต่อไป 
7) การวัดและ
ประเมินผล เพ่ือ
ตรวจสอบ
ความก้าวหน้า
และผลสัมฤทธิ์ 
เน้นการพัฒนา
ผู้เรียนได้เรียนรู้
อย่างเต็ม
ศักยภาพ  
8) รายงาน
ข้อมูลผู้เรียนให้
สถานศึกษาแบ
ละหน่วงงานต้น
สังกัดทราบ 
- ข้อมูลผู้จบ
หลักสูตร 



 

- การจัดท า
หลักฐาน
ทางการศึกษา 

 

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

- ค่าบริหารจัดการและค่าวัสดุสิ้นเปลืองในการจัดอบรม        เป็นเงิน  17,700      บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    17,700      บาท 

                                                                        ( หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน ) 
หมายเหตุ  ทุกรายการขออนุญาตเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง 
 

8.) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
กิจกรรมหลัก ไตรมาส 1 

ต.ค.-ธ.ค.62 
ไตรมาส 2 

ม.ค.–มี.ค.63 
ไตรมาส 3 

เม.ย.–มิ.ย.63 
ไตรมาส 4 

ก.ค.–ก.ย.63 
-การจัดการศึกษาส าหรับผู้ไม่รู้หนังสือ - 8,850       8,850       -   

รวม - 8,850       8,850       -   
 
9.)ผู้รับผิดชอบโครงการ 

    - ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ 
    - ครูอาสาสมัครฯ 
    - ครู กศน.ต าบล 
    - ครู ศรช 

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

 11.1 โครงการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 
 11.2 โครงการ การจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือคงพัฒนาการทางการกาย จิต และ
สมองของผู้สูงอายุ 
 11.3 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับคนพิการ 
11.4 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 



 

  11.5 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 
12.) ผลลัพธ์ ( Outcome )                                                                                                                                           
        เพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้ไม่รู้หนังสือ และผู้ที่สนใจเรียนรู้หนังสือไทย 
13.) ดัชนีชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 
 13.1 ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output) 

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

      ร้อยละ 80 ของผู้ไม่รู้หนังสือมีความรู้ สามารถคิดวิเคราะห์ คิดค านวณเบื้องต้นเรื่องที่เก่ียวข้องกับ
ชีวิตประจ าวัน ตลอดจนแสวงหาความรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

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

 14.2 รายงานสรุปผลกิจกรรม/โครงการ 
 
  
          ลงชื่อ……………………………ผู้เสนอโครงการ        ลงชื่อ………………………………ผู้เสนอโครงการ 
             ( นางสายสุณีย์  ม่วงแสง )                              ( นางชุลีพร  วรรณแจ่ม  ) 
              ครูอาสาสมัครนอกโรงเรียน                            ครูอาสาสมัครนอกโรงเรียน 
 

 
                  ลงชื่อ……………………………ผู้เห็นชอบและผู้อนุมัติโครงการ 

                                               ( นางปิยะนุช  กุณวงษ์ ) 
ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

งานที่  2 
1.งาน : การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551  (ปรับปรุง พ.ศ.2559) 

 

2. สอดคล้อง  
   2.1 สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการด าเนนิงานส านักงาน กศน.ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
       นโยบายเร่งด่วนเพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ดังนี้ 
       ข้อที่ 4  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และข้อที่ 2  ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน 
        ภารกิจต่อเนื่อง 
 1. ด้านการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ 
    1.1 การศึกษานอกระบบระดับการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 
        2) จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้ด้อย พลาด และขาด
โอกาสทางการศึกษา ทั้งระบบการให้บริการ ระบบการเรียนการสอน ระบบการวัดผลและประเมินผลการเรียน 
ผ่านการเรียนรู้แบบเรียนรู้ด้วยตนเอง การพบกลุ่ม การเรียนแบบชั้นเรียน และการจัดการศึกษาทางไกล 
   2.2 สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของรัฐมนตรีช่วย    ว่า
การกระทรวงศึกษาธิการ 
         นโยบายขับเคลื่อน กศน. WOW ด้านที่ 2 การพัฒนาหน่วยงาน/สถานศึกษา ให้มีบรรยากาศและ 
         สภาพแวดล้อมทีเ่อ้ือต่อการเรียนรู้  : Good Place – Best Check in  

   2.3 สอดคล้องกับวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) 
           ประเด็นที่ 7  Education เลยเมืองแห่งการศึกษา ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐานสากล  สงเส
ริมการเรียนรูและทักษะวิชาชีพตลอดชีวิต จัดการเรียนรูอยางมีเปาหมาย เพ่ือสวนรวม เนนการน าความรูไปสูการ
ปฏิบัติ สามารถใชความรูสรางนวัตกรรม เปนพลเมืองที่ดีและพัฒนาทักษะชีวิตสูงานอาชีพ ภายใตการเตรียมคนใน
ศตวรรษท่ี 21  โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนตามแนวทางประชารัฐ 
     2.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวังสะพุง 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีคุณธรรม      ตัว
บ่งชี้ที่ 1.2 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานมีทักษะกระบวนการคิด ทักษะการแสวงความรู้ เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต  ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีความรู้พื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษา/การให้บริการ ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพครูการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตัว
บ่งชี้ที่ 2.2 คุณภาพของหลักสูตรสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 คุณภาพสื่อตามหลักสูตรสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 
คุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ :  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ 



 

 

3. หลักการเหตุผล  
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 และตามนโยบาย

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ 2563 การจัดและส่งเสริมการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ เพ่ือยกระดับการศึกษา สมรรถนะในการเรียนรู้และ
การแก้ปัญหา พัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิตและสังคม และเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของ
ประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยของภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อ
ผนึกก าลังในการพัฒนาคุณภาพของประชากร   พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา และส่งเสริมการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย และการพัฒนาทักษะการเรียนรู้เพ่ือให้รู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   ส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน โดยการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของคนในชุมชน ส่งเสริมบทบาทของ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และศูนย์การเรียนในรูปแบบต่างๆ   และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการให้สามารถด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

ตามนโยบายดังกล่าว ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ  เห็น
ความส าคัญในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษา  จึงจัดท าโครงการการจัดการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2551(ปรับปรุง พ.ศ.2559) ขึ้น 

4. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และยกระดับการศึกษาให้กับประชากรวัยแรงงานที่ไม่จบการศึกษาภาค
บังคับและไม่อยู่ในระบบโรงเรียน 
 2) เพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้ ให้รู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 

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

5. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

ประชากรวัยแรงงานที่ไม่จบการศึกษาภาคบังคับและไม่อยู่ในระบบโรงเรียน 
ระดับประถมศึกษา   จ านวน  133  คน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จ านวน  224  คน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จ านวน  378  คน 

 รวมจ านวนทั้งสิ้น         จ านวน   735 บาท 
 



 

 

เชิงคุณภาพ 
- ประชากรวัยแรงงานอายุระหว่าง 15 – 59 ปี ที่ไม่จบการศึกษาภาคบังคับและไม่อยู่ใน 

ระบบโรงเรียน เกิดการเรียนรู้มีการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และยกระดับการศึกษาภาคบังคับมีระดับการศึกษาสูงขึ้น 
 
 6. วิธีด าเนินการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหม
าย 

เป้า 

หมาย 

พื้นที่
ด าเนินการ 

ระยะ 

เวลา 

งบ 

ประมาณ 

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

1. สนับสนุนการจัดการศึกษา
นอกระบบขั้นพื้นฐานโดย
ด าเนินการให้ผู้เรียนได้รับการ
สนับสนุนค่าจัดซื้อต าราเรียน 
ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน และค่าเล่าเรียนอย่าง
ทัว่ถึงและเพียงพอเพื่อเพิ่ม
โอกาสในการรับการศึกษาที่มี
คุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
2. จัดการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้ด้อย 
พลาด และขาดโอกาสทาง
การศึ กษา  ทั้ ง ระบบการ
ให้บริการ ระบบการเรียนการ
สอน  ร ะบ บก า ร วั ด แล ะ
ประเมินผลการเรียน ผ่านการ
เรียนแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง 
การพบกลุ่ม และการเรียน
แบบช้ันเรียน  
อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ส่ ง เสริ มให้ ผู้ เ รี ยนต้ อง
เรียนรู้ และปฏิบัติกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพชี วิ ต เพื่ อ
ด าเนินกิจกรรมเสริมสร้าง
ความสามัคคี  ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดบ าเพ็ญ

ประชากร
วัยแรงงาน
อายุระหว่าง 
15 – 59 ปี 
ที่ไม่จบ
การศึกษา
ภาคบังคับ
และไม่อยู่
ในระบบ
โรงเรียน  

นักศึกษา
ระดับประถม
ศึกษา   
จ านวน  133  
คน 
ระดับ
มัธยมศึกษา
ตอนต้น  
จ านวน  224  
คน 
ระดับ
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย  
จ านวน  378  
คน 

รวมจ านวน
ทัง้สิ้น         

จ านวน   735 
คน 
 
 

พื้นที่อ าเภอ
เอราวัณทั้ง 
4 ต าบล 

1 ต.ค. 
2562- 30 
ก.ย. 2563 

 งบอุดหนุน   -
-ค่าจัดการ
เรียนการสอน
จ านวน. 
1,637,300 
บาท 
-ค่ากิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
จ านวน  
386,400 บาท 
-ค่าหนังสือ
เรียนจ านวน  
540,820 บาท 

 



 

 

สาธารณประโยชน์ อย่ า ง
ต่อเนื่ อง และส่ งเสริมการ
ป ก ค ร อ ง ใ น ร ะ บ อ บ
ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย อั น มี
พระมหากษั ตริ ย์ ทรงเป็ น
ประมุข เช่น กิจกรรมลูกเสือ 
เนตรนารี  และยุ วกาชาด 
กิจกรรมจิตอาสา การจัดตั้ง
ชมรม/ชุมนุม และเปิดโอกาส
ให้ ผู้ เรี ยนน ากิ จกรรมการ
บ าเพ็ญประโยชน์อื่นๆนอก
หลักสูตร มาใช้เพิ่มช่ัวโมง
กิจกรรมให้ผู้ เรี ยนจบตาม
หลักสูตรได้ 
4. จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มอัตรา
การรู้หนังสือให้คนไทยให้
สามารถอ่านออกเขียนได้ โดย
ใช้หลักสูตรการรู้หนังสือ 

 
7. วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ  
        แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กิจกรรมจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งบเงิน
อุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน รหัสงบประมาณ 2000233016500007 ค่าจัดการ
เรียนการสอน รหัสงบประมาณ 2000233016500008 แหล่งของเงิน 6311410  จ านวน 2,023,700 บาท  (หนึ่ง
ล้านสองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  ดังนี้ 
  
8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.62) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.63) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.63) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.63) 

1) การจัดการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.
2551   

    



 

 

2) พัฒนากศน.ต าบล ให้เป็น 
กศน.ต าบล 5 ดี พรีเมี่ยม 
3) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่เป็น
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัย 
4) การติดตามประเมินผล 
5) การสรุป รายงานผลการ
ด าเนินงาน 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ  
10. เครือข่าย 

1.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอเอราวัณ 
2.  ส่วนราชการในอ าเภอเอราวัณ 

 

11. โครงการที่เกี่ยวข้อง 
 ทุกโครงการที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
12. ผลลัพธ์ (Outcome) 

- ประชากรวัยแรงงาน อายุระหว่าง 15 – 59 ปี ที่ไม่จบการศึกษาภาคบังคับและไม่อยู่ในระบบโรงเรียน 

ได้รับการจัดกิจกรรมอย่างทั่วถึงและหลากหลาย 
13. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
   13.1  ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output) 

- กลุ่มเป้าหมายประชากรวัยแรงงาน อายุระหว่าง 15 – 59 ปี ที่ไม่จบการศึกษาภาคบังคับ 
และไม่อยู่ในระบบโรงเรียนจ านวน 1,545 คน ได้รับการจัดกิจกรรมอย่างทั่วถึงและหลากหลาย 
 13.2 ตัวช้ีวัดผลลัพธ์(Outcome) 

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

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



 

 

  

ผู้เสนอโครงการ 

     (นายสุริยา  โคตรแก้ว) 
                                            ครู กศน.ต าบล 

 
  ผู้เห็นชอบโครงการ       ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 

                      (นางสายสณุีย์  ม่วงแสง)                                (นางชุลีพร  วรรณแจ่ม) 
                ครอูาสาสมัครฯ                           ครอูาสาสมัครฯ  

          ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

     (นางปียะนุช  กุณวงษ์)  
              ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

งานที่  3 
1. ชือ่โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และจุดเน้นการด าเนนิงาน ส านักงาน กศน.  
 ยุทธศาสตร์ข้อที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 

1.1 พัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ถึง
ความส าคัญของสถาบันหลักของชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรักและความภาคภูมิใจ ในความเป็นคนไทยและชาติ
ไทย น้อมน าและเผยแพร่ศาสตร์พระราซา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทางพระราชด าริต่าง ๆ 
  1.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และการมีส่วนร่วมอย่างถูกต้องกับการปกครอง ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในบริบทของไทย มีความเป็นพลเมืองดี ยอมรับ และเคารพ
ความหลากหลายทางความคิดและอุดมการณ์ 
            1.3 ส่งเสริมและสนับสมุนการจัดการศึกษาเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม ในรูปแบบใหม่    
 ทั้งยาเสพติด การค้ามนุษย์ ภัยจากไซเบอร์ ภัยพิบัติจากธรรมชาติ โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ 
   

ยุทธศาสตร์ข้อที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
5.1 ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้กับประชาชนในการรับมือและปรับตัวเพ่ือลดความเสียหายจากภัย

ธรรมชาติและผลกระทบที่เก่ียวช้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
5.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานและสถานศึกษาใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งลดการ                 

ใช้ทรัพยากรที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เซ่น รณรงค์เรื่องการลดการใช้ถุงพลาสติก การประหยัด 
 

3.หลักการและเหตุผล 
 ด้วย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์) ได้มอบนโยบาย ให้ส านักงาน 
กศน. ให้ด าเนินการขับเคลื่อน กศน. สู่ กศน. WOW มีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ Good Activities พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้มีความทันสมัย เอื้อต่อการเรียนรู้ ส าหรับทุกคน ที่
สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา มีกิจกรรมที่หลากหลายน่าสนใจ สนองตอบความต้องการของชุมชน เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้ของประชาชน รวมทั้งใช้ประโยชน์จากประชาชนในชุมชนในการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของคนในชุมชนไปสู่การจัดกรความรู้ของชุมชนอย่างยั่งยืนการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต
เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมความรู้ ความสามารถของบุคคลเพื่อให้สามารถจัดการกับตนเองและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้มีความสุขตามสภาพและความสงบสุข ความปลอดภัยในสังคม การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ทักษะชีวิต 
 เพ่ือให้การด าเนินงานสนับสนุนแนวทางในการอบรมให้ความรู้ในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตใน
ด้าน การดูแลสุขภาพร่างกาย การดูแลสุขภาพจิต อาหารและโภชนาการ ให้กับประชาชน ในพ้ืนที่อ าเภอเอราวัณ  



 

 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณจึงได้จัดท าโครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ทักษะชีวิตขึ้น 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 4.1 เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตพ้ืนฐานของประชาชนเพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขใน
ด้าน การดูแลสุขภาพร่างกาย การดูแลสุขภาพจิต อาหารและโภชนาการ 
 4. 2 เพ่ือจัดการศึกษาในรูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมุ่งที่จะให้
ความรู้ในการดูแลสุขภาวะทางด้านสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิต อาหารและโภชนาการ 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ  

- ประชาชนในเขตพ้ืนที่อ าเภอเอราวัณ                            จ านวน  90    คน 
เชิงคุณภาพ  

          - ผู้เข้าร่วมโครงการทักษะชีวิตได้รับความรู้ในการดูแลสุขภาวะทางด้านสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิต อาหาร
และโภชนาการและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
6. วิธีด าเนินการ 
 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้า 
หมาย 

เป้าหมาย พื้นที่
ด าเนินการ 

ระยะเวลา งบประ
มาณ 

ประชุมวางแผน
ด าเนินงานร่วมกับ
บุคลากรและ
ผู้เกี่ยวข้อง 

เพ่ือเตรียมความพร้อมของบุคลากร
และวางแผนการด าเนินงานโครงการ 

บุคลากร 
กศน.อ าเภอ
เอราวัณ 

 
15 คน 

 
กศน.อ าเภอ

เอราวัณ 

6 
มกราคม  
2563 

- 

จัดท าโครงการและ
เสนอขออนุมัติ
โครงการ 

เพ่ือจัดท าโครงการและขออนุมัติ
งบประมาณในการด าเนินงาน 

บุคลากร 
กศน. อ าเภอ
เอราวัณ 

 
15 คน 

 
กศน.อ าเภอ
เอราวัณ 

14 
มกราคม  
2563 

- 

ด าเนินงานตาม
โครงการ 
ให้ความรู้เรื่อง  

1 เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตพ้ืนฐานของ
ประชาชนเพ่ือให้สามารถด ารงชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขในด้าน 

- ประชาชน
ทั่วไป  
 

  90 คน 
 
 

อ าเภอ
เอราวัณ 

 

 
28 มกราคม  

2563 

 
 

10,350 



 

 

 
 
 
 
7. วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 
 งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2563  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที่ 
4 ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ  รหัสงบประมาณ 2000239004000000 แหล่งของเงิน 6311200  ใช้
งบประมาณจ านวนทั้งสิ้น 10,350 บาท  (หนึ่งหมืน่สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

 มีรายละเอียดการใช้จ่าย ดังนี้ 
 7.1. ค่าอาหารกลางวัน  90 คน x  80 บาท x 1 มื้อ  = 7,200  บาท 
 7.2. ค่าวิทยากร  4 คน x 200 บาท x 3 ชั่วโมง  = 2,400  บาท 
 7.3. ค่าวัสดุโครงการ    = 750    บาท    

-อาหารและ
โภชนาการ 
-การดูแล
สุขภาพจิต 
-การดูแลสุขภาพ
ร่างกาย 
 
 

การดูแลสุขภาพร่างกาย การดูแล
สุขภาพจิต อาหารและโภชนาการ 
 2 เพ่ือจัดการศึกษาในรูปแบบการ
จัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย โดยมุ่งที่จะ
ให้ความรู้ในการดูแลสุขภาวะ
ทางด้านสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิต 
อาหารและโภชนาการ 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

  
 
 
 

ประเมิน/สรุป/
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

เพ่ือสรุปผลและน าผลการด าเนินงาน
โครงการมาพัฒนา/ปรับปรุง แก้ไข
ปัญหา และรายงานผลการ
ด าเนินงานต่อผู้เกี่ยวข้อง 

- บุคลากร 
กศน.อ าเภอ
เอราวัณ 
 

15 คน กศน.อ าเภอ
เอราวัณ 

28-30 
มกราคม 
2563 

- 

ล าดับที ่ จ านวน หน่วย รายการ 
ราคาสินค้า จ านวนเงิน หมาย

เหตุ บาท สต. บาท สต. 

1 2 ริม กระดาษ A4 125 - 250 -  

2 2 ห่อ กระดาษวุฒิบัตร 70 - 140 -  

3 2 ขวด หมึกเติม cannon 120 - 240 -  



 

 

  
 

รวมทั้งสิ้น  หนึ่งหมื่นสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน  = 10,350  บาท 
หมายเหตุ   ..........ทุกรายการถั่วเฉลี่ยตามจ่ายจริงทุกประการ……………… 
 
 
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) 

ให้ความรู้เรื่อง  
-อาหารและโภชนาการ 
-การดูแลสุขภาพจิต 
-การดูแลสุขภาพร่างกาย 
 

 

 
10,350   

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 - นายสมรภูมิ  บัวละบาล 
 -นางสายสุณีย์  ม่วงแสง 
 

10. เครือข่าย 
 - สาธารสุขอ าเภอเอราวัณ 
 - สถานีต ารวจภูธรเอราวัณ 
 - อ าเภอเอราวัณ 
 

11.  โครงการที่เกี่ยวข้อง 
 -  

4 4 แผ่น กระดาษบลุ๊ค 10 - 40   

5 4 ด้าม ปากกาเคมี 20 - 80   

         

   รวมราคาสินค้า   750 -  

   รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม   - -  

   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   750   



 

 

 

12. ผลลัพธ์  
 ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการทักษะชีวิตได้รับความรู้ในการดูแลสุขภาวะทางด้านสุขภาพร่างกาย 
สุขภาพจิต อาหารและโภชนาการและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
 

13. ดัชนีชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 
13.1  ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 

  - ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 
13.2  ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome) 

  - ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 มีทักษะชีวิตได้รับความรู้ในการดูแลสุขภาวะทางด้านสุขภาพ
ร่างกาย สุขภาพจิต อาหารและโภชนาการและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 

14. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 -  แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 -  สังเกตุการณ์ร่วมกิจกรรม 
 

ผู้เสนอโครงการ 

     (นายสมรภูมิ  บัวละบาล ) 
                                            ครู กศน.ต าบล 

 
 

  ผู้เห็นชอบโครงการ       ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 

                      (นางสายสณุีย์  ม่วงแสง)                                (นางชุลีพร  วรรณแจ่ม) 
                ครอูาสาสมัครฯ                           ครอูาสาสมัครฯ  

          
 ผู้อนุมัตโิครงการ 
 
 

     (นางปียะนุช  กุณวงษ์)  
              ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ 



 

 

งานที่  4 
1.ชื่องาน/โครงการ การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 

1.กิจกรรมการส่งเสริมประชาธิปไตย 

2.กิจกรรมการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม  

2. สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการด าเนนิงาน ส านกังาน กศน. ปีงบประมาณ 2563 
 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ข้อ 1.4 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้าง
เสริมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา  พัฒนาทักษะ การสร้างอาชีพ และการใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมใน
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนอ่ืนๆ  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์  ข้อ 3.4 เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย (1) เร่งจัดท าท าเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่
ละต าบล เพ่ือใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นนการสร้างการเรียนรู้จากองค์ความรู้ในตัวบุคคลให้เกิดการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาสร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน  (2) ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การจัดการเรียนรู้สู่ชุมชน  
ข้อ 3.5 พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือประโยชน์ต่ดการจัดการศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย  ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ข้อ 4.4 พัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพระยะ
สั้น ให้มีความหลากหลาย ทันสมัย เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ และตอบสนองความต้องการของประชาชน
ผู้รับบริการ 
 สอดคล้องกับนโยบาย กศน. WOW  ข้อที่ 4 เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย 4.1 จัดท าเนียบ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น น าประสบการณ์ภูมิปัญญามาส่งต่อในชุมชนให้เกิดเป็นปราชญ์ชาวบ้าน รวมทั้งให้เก็บข้อมูลของ
ประชาชนในพ้ืนที่ ข้อมูลอาชีพที่มีความโดยเด่นในพ้ืนที่ ซึ่งจะน าไปสู่การออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสม  4.2 การ
จัดการเรียนรู้ชุมชน สร้างความสัมพันธ์ของการเรียนรู้ด้วยบ้าน วัด โรงเรียน จัดการศึกษาและเรียนรู้ในรูปแบบซึม
ซับไม่ใช้บังคับใจ ให้ผสานเป็นวิถีชีวิตของคนในชุมชน   
3. หลักการและเหตุผล  

กระทรวงศึกษาธิการได้ปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษาต่อเนื่อง พ.ศ. 2554 ประกาศ ณ วันที ่5 
กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เพ่ือประโยชนในการส่งเสริมและสนับสนุนการศกึษาให้บุคคลไดร้ับการศกึษานอกระบบ
และการศกึษาตามอัธยาศัยอย่างทัว่ถงึและมีคุณภาพตามกฎหมายว่าด้วยการศกึษาแห่งชาติและทนต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลได้รบัการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการศกึษาแห่งชาติและภาคเครือขา่ยทุกภาคส่วนสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ 
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 อาศยัอ านาจตามความใน มาตรา 12 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบรหิารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 กระทรวงศึกษาธิการจงึวางระเบียบไว้
ดังนี้ระเบยีบนี้เรียกว่า “ระเบยีบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การจัดการศกึษาต่อเนื่อง พ.ศ.2554”   โดยได้
ก าหนดจุดมุง่หมายส าคัญในการพัฒนาคนไทย ให้ไดร้บัการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของ



 

 

สถานการณป์ัจจบุันและอนาคต ทั้งดา้นประชากร การเมืองการปกครอง สังคม เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และสิ่งแวดล้อม รวมทัง้การเชื่อมโยงสังคมเศรษฐกจิภูมิภาคเอเชีย ระดับภูมิภาคและระดับโลก จึงจ าเป็นทีจ่ะต้อง
จดัการเรยีนรู้ตลอดชีวิต ประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองและวิธีการด าเนินชีวิต ซึ่งยึดหลักของความเสมอ
ภาค เสรีภาพและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ การปกครองระบอบประชาธิปไตยถือว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่า
เทียมกัน และอ านาจอธิปไตยต้องมาจากปวงชน และปัจจุบันความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ท าให้มีการพัฒนาคิดค้นสิ่งอ านวยความสะดวกสบายต่อการด ารงชีวิตเป็นอันมาก  เทคโนโลยีได้เข้ามา
เสริมปัจจัยพื้นฐานการด ารงชีวิตได้เป็นอย่างดี  เทคโนโลยีท าให้การสร้างที่พักอาศัยมีคุณภาพมาตรฐานสามารถ
ผลิตสินค้าและให้บริการต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์มากข้ึน เทคโนโลยีท าให้ระบบการผลิต
สามารถผลิตสินค้าได้เป็นจ านวนมาก  มีราคาถูกลง  สินค้าได้คุณภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งให้บริการด้าน
ข้อมูล  ข่าวสารด้วยกลไกอิเล็กทรอนิกส์ ท าให้มีการติดต่อสื่อสารกันได้สะดวก  รวดเร็วตลอดเวลา  จะเห็นว่าชีวิต

ปัจจุบันเกี่ยวข้อง กับเทคโนโลยีเป็นอันมาก  ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการท างาน  
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ  ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญให้สร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย เพ่ือให้ประชาชนในพื้นท่ีอ าเภอเอราวัณ ได้รู้ถึงประชาธิปไตยท่ีถูกต้อง 
และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ถูกวิธี อีกทั้งยังเป็นพื้นฐานต่อการเนินชีวิตของมนุษย์ที่อยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี ใน
ส่วนของเทคโนโลยีนั้น  อาจใช้ไม่ถูกวิธีหรือไม่ถูกกฎหมายอาจส่งผลต่อการด าเนินชีวิตได้ ดังจะเห็นได้จากข่าวที่
เกิดข้ึนในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาถูกหลอกลวง  การชิงทรัพย์ เพื่อเป็นเกาะป้องกันการด าเนินชีวิตที่ดี กศน.
เอราวัณจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นนั้น  
4. วัตถุประสงค์ 
     1. เพ่ือให้ประชาชนในอ าเภอเอราวัณมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องประชาธิปไตย 
     2. เพ่ือใช้เทคโนโลยีให้ประชาชนในอ าเภอเอราวัณมีความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
     3. เพ่ือให้ประชาชนในเขตอ าเภอเอราวัณน าความรู้เรื่องประชาธิปไตยและการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมไปปรับ
ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
5. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

1. ประชาชนในเขตพ้ืนที่ 4 ต าบล ของอ าเภอเอราวัณ                    จ านวน   80  คน 
          เชิงคุณภาพ 
 ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องประชาธิปไตยและการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม น า
ความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน 
 
 



 

 

6. วิธีด าเนินการ 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ 

1.ประชุมบุคลากร
รับทราบนโยบาย 
2.ประสานบุคลากร
รับผิดชอบ จัดท า
โครงการ / เสนอ/ 
อนุมัติ 

วางแผนการ
ด าเนินงาน  
 
 
 
 

ครู บุคลากร  
 

15 คน 
 
 

กศน.อ าเภอ
เอราวัณ  

6 มกราคม 
2563 

 

3. ด าเนินการตาม
โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยและ
การใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสม  

1.เพ่ือให้
ประชาชนใน
อ าเภอเอราวัณมี
ความรู้ความ
เข้าใจในเรื่อง
ประชาธิปไตย 
2.เพ่ือให้
ประชาชนใน
อ าเภอเอราวัณมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการใช้
เทคโนโลยีที่
เหมาะสม 
3.เพ่ือให้
ประชาชนในเขต
อ าเภอเอราวัณน า
ความรู้เรื่อง
ประชาธิปไตย
และการใช้
เทคโนโลยีที่
เหมาะสมไปปรับ

ประชาชน
อ าเภอ
เอราวัณ 

80 คน 
  

กศน.ต าบล 
ทั้ง 4 ต าบล 
 
 
 
 
 

 

24 
มกราคม 
2563 

24,000.- 
บาท 
 
 
 



 

 

ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

4.วัดผลประเมินผล
ของโครงการ 
 

เพ่ือวัดระดับ
ความพึงพอใจ
ของผู้ไดรับการ
อบรม 

ประชาชน
ทั่วไป ทั้ง 4
ต าบล 

80 คน กศน.อ าเภอ
เอราวัณ 

27 
มกราคม 
2563 

 

5.ปรับปรุง / แก้ไข / 
หากมีปัญหา/เสนอ
รายงาผู้บังคับบัญชา 

 ครู บุคลากร  
 

15 คน 
 
 

กศน.อ าเภอ
เอราวัณ 

27 
มกราคม 
2563 

 

 
7. วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 

ใช้เงินงบประมาณ  แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที่  4  
ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ  กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน  งบด าเนินงาน  รหัสงบประมาณ  
2000239004000000  แหล่งของเงิน 6311200 จ านวน 24,000  บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
7.1ค่าอาหารกลางวัน 80 คน x 100 x 1 มื้อ  = 8,000   บาท 
7.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 80 คน x 35 บาท x 2 มื้อ = 5,600   บาท 
7.3 ค่าวิทยากร 4 คน x 300 บาท x 6 ชม.   = 7,200    บาท 
7.4 ค่าวัสดุโครงการ     = 3,200     บาท 

รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 
กระดาษ A4 8 รีม 125 1375  
กระดาษวุฒิบัตร 4 ห่อ 70 280  
กระดาษบรุฟ 18 แผ่น  10 260  
สมุด 80 เล่ม 5 400  
ปากกา 80 ด้าม 5 405  
หมึกเติม Canon รุ่น MP280 4 ขวด 120 480  

รวม 3,200 
 
รวมทั้งสิ้น  (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)   = 24,000 บาท 
 



 

 

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 
อบรมการส่งเสริมประชาธิปไตยและ
การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม  

- 24,000  - 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 9.1 นายองอาจ  สุภาวรรณ์ 
 9.2 นายสุริยา  โคตรแก้ว 
 9.3 นางกาญจนา  สอนสียา 
 9.4 นางสาวรุ่งนภา  ทิพย์ประมวล  
10. เครือข่าย 

10.1 ผู้น าชุมชน 
10.2 อาสาสมัคร กศน. 
10.3 องค์การปกครองท้องถิ่น 

11. โครงการที่เกี่ยวข้อง 
  11.1 โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  11.2 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 
  11.3 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ 
12. ผลลัพธ์ (Outcome) 
         ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาการเรียนรู้ ของการส่งเสริมประชาธิปไตยและ
การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม น าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 
13.  ตัวชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 
 13.1 ผลผลิต   (Output) 
- ประชาชนในพื้นท่ีอ าเภอเอราวัณ ร้อยละ 80  ที่ผ่านการอบรมการส่งเสริมประชาธิปไตยและการใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสม  

13.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
- ประชาชนในเขตอ าเภอเอราวัณ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยและการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์  

 
 



 

 

14.การติดตามประเมินผลโครงการ 
  14.1  ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน 
  14.2  ประเมินติดตามผู้เข้าร่วมโครงการหลังการจัดกิจกรรม  
 

ผู้เสนอโครงการ 

     (นางกาญจนา  สอนสียา) 
                                            ครู กศน.ต าบล 

 
  ผู้เห็นชอบโครงการ       ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 

                      (นางสายสณุีย์  ม่วงแสง)                                (นางชุลีพร  วรรณแจ่ม) 
                ครอูาสาสมัครฯ                           ครอูาสาสมัครฯ  

          ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

     (นางปียะนุช  กุณวงษ์)  
              ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

งานที่  5 
1. โครงการจัดการศึกษาการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
2. สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการด าเนนิงาน ส านกังาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 นโยบายเร่งด่วนเพ่ือร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ข้อที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  ข้อ 
1.1 พัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ถึง
ความส าคัญของสถาบันหลักของชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและชาติ
ไทย น้อมน าและเผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมถึงแนวทางพระราชด าริต่าง ๆ 
ข้อที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ข้อ 5.1 ส่งเสริมให้มีการให้
ความรู้กับประชาชนในการรับมือและปรับตัวเพ่ือลดความเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 วาระการขับเคลื่อน กศน. สู่ กศน.WOW  ข้อที่ 2. พัฒนา กศน.ต าบลให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อม
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ : Good Place – Best Check in และ ข้อที่ 3 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัย
และมีประสิทธิภาพ : Good Activities 
 วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0)  
 Aqriculture ส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน และทันสมัย   
 Loei for All ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง 
   
3. หลักการและเหตุผล 
  “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานมานานกว่า 
30 ปี เป็นแนวคิดที่ตั้งอยู่บนรากฐานของวัฒนธรรมไทย เป็นแนวทางการพัฒนาที่ตั้งบนพ้ืนฐานของทางสายกลาง 
และความไม่ประมาท ค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเอง ตลอดจนใช้ความรู้
และคุณธรรม เป็นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต ที่ส าคัญจะต้องมี “สติ ปัญญา และความเพียร” ซึ่งจะน าไปสู่  
“ความสุข” ในการด าเนินชีวิตอย่างแท้จริง เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของ
ประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้
ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง 
หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อ
การกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ 
และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการ ทุกขั้นตอน และ
ขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจใน



 

 

ทุกระดับ ให้มีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน 
ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
และกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี เศรษฐกิจพอเพียง 
มุ่งเน้นให้ผู้ผลิต หรือผู้บริโภค พยายามเริ่มต้นผลิต หรือบริโภคภายใต้ขอบเขต ข้อจ ากัดของรายได้ หรือทรัพยากร
ที่มีอยู่ไปก่อน ซึ่งก็คือ หลักในการลดการพ่ึงพา เพ่ิมขีดความสามารถในการควบคุมการผลิตได้ด้วยตนเอง และลด
ภาวะการเสี่ยงจากการไม่สามารถควบคุมระบบตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

เศรษฐกิจพอเพียงมิใช่หมายความถึง การกระเบียดกระเสียนจนเกินสมควร หากแต่อาจฟุ่มเฟือยได้เป็น
ครั้งคราวตามอัตภาพ แต่คนส่วนใหญ่ของประเทศ มักใช้จ่ายเกินตัว เกินฐานะที่หามาได้เศรษฐกิจพอเพียง 
สามารถน าไปสู่เป้าหมายของการสร้างความมั่นคงในทางเศรษฐกิจได้  เช่น โดยพ้ืนฐานแล้ว ประเทศไทยเป็น
ประเทศเกษตรกรรม เศรษฐกิจของประเทศจึงควรเน้นที่เศรษฐกิจการเกษตร เน้นความมั่นคงทางอาหาร เป็นการ
สร้างความม่ันคงให้เป็นระบบเศรษฐกิจในระดับหนึ่ง จึงเป็นระบบเศรษฐกิจที่ช่วยลดความเสี่ยง หรือความไม่มั่นคง
ทางเศรษฐกิจในระยะยาวได้ เศรษฐกิจพอเพียง สามารถประยุกต์ใช้ได้ในทุกระดับ ทุกสาขา ทุกภาคของเศรษฐกิจ 
ไม่จ าเป็นจะต้องจ ากัดเฉพาะแต่ภาคการเกษตร หรือภาคชนบท แม้แต่ภาคการเงิน ภาคอสังหาริมทรัพย์ และ
การค้าการลงทุนระหว่างประเทศ โดยมีหลักการที่คล้ายคลึงกันคือ เน้นการเลือกปฏิบัติอย่างพอประมาณ มีเหตุมี
ผล และสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ตนเองและสังคม 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ  จึงได้ด าเนินงานโครงการจัด
การศึกษาการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือเป็นการพัฒนาและแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชนในชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่จะน าไปสู่การพัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคมได้
อย่างยั่งยืน 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ประชาชน ได้รับความรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. เพ่ือให้ประชาชน ได้เข้าใจแนวทางการศึกษาความรู้ จากแหล่งเรียนรู้ ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  
 3. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน ได้น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ในชีวิตประจ าวันต่อตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน สังคม ต่อไป 
 
5. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
           -  ประชาชน จ านวน 160 คน   



 

 

          เชิงคุณภาพ 
  - ร้อยละ 80 ของผู้เข้าอบรม น าแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการ
ด าเนินชีวิต และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
6. วิธีด าเนินการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ 
1.เขียน/เสนอขอ
อนุมัติโครงการ 

ขออนุมัติ
งบประมาณ 

บุคลากร กศน.
อ าเภออราวัณ 

15 คน กศน.อ าเภอ
เอราวัณ 

ไตรมาสที่ 2
และไตรมาส

ที่ 3 

- 

2.ประชุม หารือ แจ้ง
ผู้เกี่ยวข้อง  
 

สร้างความเข้าใจ
เบื้องต้นในการ
ด าเนินโครงการ 

บุคลากร กศน.
อ าเภอเอราวัณ 

15 คน กศน.อ าเภอ
เอราวัณ 

ไตรมาสที่ 2
และไตรมาส

ที่ 3 

- 

3.ประสานงาน
เครือข่าย / และ
กลุ่มเป้าหมาย 

เพ่ือแจ้งข้อมูล 
สถานที่อบรมและ
ทราบกลุ่มเป้าหมาย 

วิทยากรเกษตร
ประจ าต าบลทั้ง 4 

ต าบล/ 
ประชาชนในเขต

พ้ืนทีท่ั้ง  
4 ต าบล 

วิทยากร 
4 คน 

ประชาชน
ทั่วไป 80 

คน 

กศน.ต าบลทั้ง 
4 แห่ง 

ไตรมาสที่ 2
และไตรมาส

ที่ 3 

- 

4.ด าเนินการตาม
โครงการจัดการศึกษา
การเรียนรู้ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
1. ให้ความรู้เรื่อง
พระราชด าริว่าด้วย
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. ให้ความรู้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  
3 ห่วง 2 เงื่อนไขการ
น้อมน าหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็น

1. เพ่ือให้ประชาชน 
ได้รับความรู้
เกี่ยวกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. เพ่ือให้ประชาชน 
ได้เข้าใจแนวทาง
การศึกษาความรู้ 
จากแหล่งเรียนรู้ 
ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  
3. เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชน ได้น า

ประชาชนทั่วไปใน
พ้ืนที่อ าเภอเอราวัณ 

160 คน กศน.ต าบล 
ทั้ง 4 แห่ง 

ไตรมาสที่ 2
และไตรมาส

ที่ 3 

13,600x2 
=,27200  

บาท 



 

 

แนวทางในการ
ด ารงชีวิต 
3. ศึกษาแหล่งเรียนรู้
เกษตรกรต้นแบบตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง 

หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันต่อ
ตนเอง ครอบครัว 
ชุมชน สังคม ต่อไป 

5.รายงานผลการ
ประเมินให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาทราบ  

เพ่ือหาแนวทาง
พัฒนาปรับปรุง
กิจกรรม 
 

สถานศึกษา 
บุคลากร กศน.
อ าเภอเอราวัณ 

15 คน กศน.อ าเภอ 
เอราวัณ 

ไตรมาสที่ 2
และไตรมาส

ที่ 3 

- 

7. วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  ผลผลิตที่  4  ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบงบ
ด าเนินงาน  การจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  รหัสงบประมาณ  2000239004000000  แหล่งของ
เงิน 6311200  จ านวน   27,200 บาท 
8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค. 2562) 

ไตรมาสท่ี 2 

(ม.ค.-มี.ค. 2563) 
ไตรมาสท่ี 3 

(เม.ย.-มิ.ย. 2563) 
ไตรมาสท่ี 4 

(ก.ค.-ก.ย. 2563) 

1. ให้ความรู้เรื่องพระราชด าริว่าด้วย
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. ให้ความรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  3 ห่วง 2 เงื่อนไข การน้อม
น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
แนวทางในการด ารงชีวิต 
3. ศึกษาแหล่งเรียนรู้เกษตรกรต้นแบบ
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

- 13,600 13,600 - 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 เจ้าหน้าที่งานการศึกษาต่อเนื่อง 
10. เครือข่าย 
 ส านักงานเกษตรอ าเภออราวัณ 
 เกษตรประจ าต าบลทั้ง 4 ต าบล 



 

 

11. โครงการที่เกี่ยวข้อง 
 1. โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 
 2. โครงการSmart ONIE เพ่ือสร้าง Smart Farmer 
12. ผลลัพธ์(Outcome) 
 ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ การด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถ
น าเอาองค์ความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 
13.   ดัชนีชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 

13.1.  ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 
  ร้อยละ 80 ของผู้เข้าอบรม มีความรู้  ความเข้าใจ การด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันสามารถ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ให้กับครัวเรือนได้  

13.2.  ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome) 
ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความ  

สามารถน าแนวพระราชด าหริ มาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันตามหลักการความพอเพียง  สามารถ ลดรายจ่าย 
เพ่ิมรายได้ ให้กับครัวเรือนได้  
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 14.1 รายงานผลการด าเนินโครงการ 
 14.2 แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

ผู้เสนอโครงการ 

     (นายองอาจ  สุภาวรรณ์) 
                                            ครู กศน.ต าบล 
  ผู้เห็นชอบโครงการ       ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 

                      (นางสายสณุีย์  ม่วงแสง)                                (นางชุลีพร  วรรณแจ่ม) 
                ครอูาสาสมัครฯ                           ครอูาสาสมัครฯ  

          ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

     (นางปียะนุช  กุณวงษ์)  
              ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ 



 

 

งานที่  6 

1. ชื่อโครงการ  การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  

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

3. หลักการและเหตุผล 
การอ่านหนังสือเป็นการพัฒนาตนเองและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นมากในการพัฒนา

คนและพัฒนาสังคม  การอ่านหนังสือของคนไทยเป็นกิจกรรมที่ไม่แพร่หลายแม้ในหมู่ผู้รู้หนังสือแล้วโดยเฉพาะการ
อ่านหนังสือที่ดีและมีสาระยิ่งมีน้อยขึ้นไปอีก สาเหตุมีอยู่หลายประการ นับตั้งแต่การขาดแคลนหนังสือที่ดีและตรง
กับความต้องการของผู้อ่าน การขาดแคลนแหล่งหนังสือที่จะยืมอ่านได้  ไปจนถึงการดึงความสนใจและการแย่ง
เวลาของสื่ออ่ืนๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียงฯลฯ วิทยุกระจายเสียง รวมทั้งขาดการชักจูง การกระตุ้น และมี
นิสัย รักการอ่านทั้งในและนอกโรงเรียน  เมื่อเทียบกับความเพลิดเพลินและการได้ฟังได้รู้เห็นเรื่องต่างๆจาก
โทรทัศน์ และวิทยุกระจายเสียงแล้ว  การอ่านหนังสือเพ่ือวัตถุประสงค์ดังกล่าวต้องใช้ความพยายามมากกว่า และ
ต้องมีทักษะในการอ่าน ถ้าจะให้การอ่านหนังเกิดเป็นนิสัยจ าเป็นต้องมีการปลูกฝังและชักชวนให้เกิด ความสนใจ
การอ่านอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ   

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการอ่าน
ทีเ่ป็นจุดบ่มเพาะและสร้างนิสัยรักการอ่านที่เกิดข้ึนในชุมชน จึงได้จัดท าโครงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยขึ้น เพ่ือ
สนับสนุนส่งเสริมการอ่านที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยมีห้องสมุดประชาชน และกศน.ต าบล     บ้านหนังสือชุมชน 
อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน รถห้องสมุดเคลื่อนที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการเสริมสร้างการรักการอ่านในชุมชน 
ตลอดจนเสริมสร้างภาคีเครือข่ายให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของชุมชนได้อย่างยั่งยืน 

 
4. วัตถุประสงค์ เพ่ือ 
 1. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในระดับต าบล เพ่ือการถ่ายทอดองค์ความรู้ และจัดกิจกรรมเพ่ือ
เผยแพร่องค์ความรู้ในชุมชนได้อย่างทั่วถึง 
 2. ก าหนดให้การอ่านเป็นวาระจังหวัด 



 

 

 3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังนิสัยรักการอ่านเพ่ิม ขยายกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชิงรุกใน
ชุมชน และพัฒนาความสามารถในการอ่านและศักยภาพการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 4. ส่งเสริมให้มีการสร้างบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการอ่านให้เกิดขึ้นในสังคมไทยโดยสนับสนุนการ
พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางและทั่วถึง เช่น พัฒนาห้องสมุดประชาชนทุกแห่งให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ตลอดชีวิตของชุมชน การใช้ระบบเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้และการพัฒนาระบบหนังสือผ่าน QR Code ส่งเสริมและ
สนับสนุนอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน การสร้างเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์เพ่ือ
ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ที่หลากหลายออกให้บริการประชาชนในพ้ืนที่ต่างๆ อย่างทั่ วถึง สม่ าเสมอ รวมทั้ง
เสริมสร้างความพร้อมในด้านสื่ออุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุนการอ่าน และการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอ่านอย่าง
หลากหลาย 
 5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายร่วมจัดสนับสนุนการอ่าน เช่น ในโรงงาน สถานประกอบการ 
โรงพยาบาล ฯลฯ 
5. เป้าหมาย    

5.1 เชิงปริมาณ  
 1) กศน.ต าบล   จ านวน  4 แห่ง 

2) ห้องสมุดประชาชน  จ านวน  1 แห่ง 
4) อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน จ านวน  94 คน 
5) ประชาชนทั่วไป  จ านวน  1500 คน 
6) บ้านหนังสือชุมชน  จ านวน  23 แห่ง 
7) ภูมิปัญญา แหล่งเรียนรู้  จ านวน  4 แห่ง 
5.2 เชิงคุณภาพ 

  - ร้อยละ 80  ผู้รับบริการเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้และผู้รับบริการที่สามารถน าความรู้ไป
ใช้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการอ่านและสร้างชุมชนรัก
การอ่านเพ่ิมขึ้น  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

6. วิธีด าเนินการ 

กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้า 
หมาย 

 
เป้าหมาย 

 

พ้ืนที่
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบ 
ประมาณ 

1) พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ กศน.ต าบล 
และร่วมกับภาคี
เครือข่ายเพื่อ
เสริมสร้าง
วัฒนธรรมส่งเสริม
การอ่าน 
2) กิจกรรมส่งเสริม
การอ่าน 
  - จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านใน
ห้องสมุดและ
พัฒนาห้องสมุด
ประชาชน 
- จัดมุดเด็กปฐมวัย
ในห้องสมุด 
- จัดกิจกรรม
ครอบครัวรักการ
อ่าน 
- ห้องสมุดชาว
ตลาด 
  - รถโมบาย
เคลื่อนที่ 
  - ใช้ระบบ
เชื่อมโยงแหล่ง

1. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาแหล่ง
การเรียนรู้ในระดับต าบล เพ่ือ
การถ่ายทอดองค์ความรู้ และจัด
กิจกรรมเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้
ในชุมชนได้อย่างทั่วถึง 
2. ก าหนดให้การอ่านเป็นวาระ
จังหวัด 
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
เพ่ือปลูกฝังนิสัยรักการอ่านเพ่ิม 
ขยายกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
เชิงรุกในชุมชน และพัฒนา
ความสามารถในการอ่านและ
ศักยภาพการเรียนรู้ของ
ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
4. ส่งเสริมให้มีการสร้าง
บรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการอ่านให้เกิดขึ้นใน
สังคมไทยโดยสนับสนุนการ
พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น
อย่างกว้างขวางและทั่วถึง เช่น 
พัฒนาห้องสมุดประชาชนทุก
แห่งให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอด
ชีวิตของชุมชน การใช้ระบบ
เชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้และการ
พัฒนาระบบหนังสือผ่าน QR 
Code ส่งเสริมและสนับสนุน

1) กศน.
ต าบล 
2) ห้องสมุด
ประชาชน 
3) 
อาสาสมัคร
ส่งเสริมการ
อ่าน 
4) ประชาชน
ทั่วไป 
5) บ้าน
หนังสือ
ชุมชน 
6) ภูมิ
ปัญญา  
แหล่งเรียนรู้ 

4  แห่ง 
 

1  แห่ง 
 
 

94  คน 
 
 
 
 

1,500 คน 
 

23  แห่ง 
 
 
 

4  แห่ง 

กศน.อ าเภอ
เอราวัณ 
 
 
 
 

วันท่ี 1 
ตุลาคม 

2562 ถึง 
วันท่ี 30
กันยายน 
2563 

 
 
 

145,000 
บาท 

 
 

(4  ไตร
มาส  ) 



 

 

เรียนรู้และจัดท าสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 
  - บ้านหนังสือ
ชุมชน 
  - อาสาสมัคร
ส่งเสริมการอ่าน 
 

อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน การ
สร้างเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน 
จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่พร้อม
อุปกรณ์เพ่ือส่งเสริมการอ่านและ
การเรียนรู้ที่หลากหลายออก
ให้บริการประชาชนในพ้ืนที่ต่างๆ 
อย่างทั่วถึง สม่ าเสมอ รวมทั้ง
เสริมสร้างความพร้อมในด้านสื่อ
อุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุนการอ่าน 
และการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
การอ่านอย่างหลากหลาย 
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคี
เครือข่ายร่วมจัดสนับสนุนการ
อ่าน เช่น ในโรงงาน สถาน
ประกอบการ โรงพยาบาล ฯลฯ 
   

 

7. งบประมาณ 
เบิกจ่ายจากเงิน  แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริการ

การศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย งบด าเนินงาน รหัสงบประมาณ 2000239005000000 
แหล่งของเงิน 6311200 จ านวนเงิน      145,000  บาท 
8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

กิจกรรมหลัก 
ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.-ธ.ค.62) 
ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.-มี.ค.63) 
ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย-มิ.ย.63) 
ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.-ก.ย.63) 
1) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ กศน.ต าบล และ
ร่วมกับภาคีเครือข่ายเพ่ือเสริมสร้าง
วัฒนธรรมส่งเสริมการอ่าน 
2) กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
  - จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในห้องสมุด
และพัฒนาห้องสมุดประชาชน 

 10,000 
 
 

15,000 

10,000 
 
 

10,000 

 
 
 

5,000 
 



 

 

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

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

(ขยายผลการอบรมหลักสูตรการค้าออนไลน์) 
12. ผลลัพธ์ (Outcome) 

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

1. จ านวนผู้รับบริการเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว ้
2. ความเหมาะสมของสถานท่ี/สื่อ/สิ่งอ านวยความสะดวก 
3.ร้อยละของผูร้ับบริการที่สามารถน าความรูไ้ปใช้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)  

- จัดมุดเด็กปฐมวัยในห้องสมุด 
- จัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน 
- ห้องสมุดชาวตลาด 
  - รถโมบายเคลื่อนที่ 
  - ใช้ระบบเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้และจัดท า
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
  - บ้านหนังสือชุมชน 
  - อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน 

รวมทั้งสิ้น  25,000 20,000 5,000 



 

 

1.ผู้รับบริการทีส่ามารถน าความรูไ้ปใช้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต  ร้อยละ 80 
 2. นักศึกษาเข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากข้ึนไป ถึงร้อยละ 80 

14. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 การประเมินผล โดยประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจ 
 
 

ผู้เสนอโครงการ 

     (นางสาวยุภาพร  บ ารุงส าราญ) 
                                            บรรณารักษ์ฯ 

 
  ผู้เห็นชอบโครงการ       ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 

                      (นางสายสณุีย์  ม่วงแสง)                                (นางชุลีพร  วรรณแจ่ม) 
                ครอูาสาสมัครฯ                           ครอูาสาสมัครฯ  

          ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

     (นางปียะนุช  กุณวงษ์)  
              ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

งานที่  7 
1. ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาบุคลากร 
 

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

                  วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : Integrity ส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาล 
3. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  พ.ศ. 2551  ก าหนดให้สถานศึกษาท า
หน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรที่ท าหน้าที่จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มี
ความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  กระตุ้นให้เกิดการใฝ่รู้  ให้ค าปรึกษาแนะน าผู้เรียนให้รู้จักการ
แก้ไขปัญหาของตนเองได้  รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียน  ผู้รับบริการเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ซึ่งจะก่อให้เกิดความ
เข้มแข็งและการพ่ึงพาตนเองของคนในชุมชน ในการพัฒนาบุคลากรดังกล่าวสถานศึกษาจึงต้องจัดทั้งในลักษณะ
ของการอบรมให้ความรู้ การประชุมสัมมนา และการศึกษาดูงาน  เพ่ือน าประสบการณ์ดังกล่าวมาปรับประยุกต์ใช้
ให้เหมาะสม   
            สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และจุดเน้น ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
ประจ าปีงบประมาณ 2563 พัฒนาครูและบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมและการเรียนรู้ 
ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง จึงด าเนินการนี้ขึ้น 
 

4. วัตถุประสงค์ เพ่ือ 
 4.1 พัฒนาบุคลากรทุกระดับทุกประเภทให้มีสมรรถนะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งก่อนและระหว่างการด ารง
ต าแหน่งเพ่ือให้มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานและบริหารจัดการการด าเนินงานของหน่วยงานและ
สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดพัฒนาตนเองเพ่ือเลื่อนต าแหน่งหรือเลื่อนวิทย
ฐานะโดยเน้นการประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์ 
 4.2  พัฒนาหัวหน้า กศน.ต าบลให้มีสมรรถนะสูงขึ้นในการบริหารจัดการ กศน.ต าบล และการปฏิบัติงานตาม
บทบาทภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการเป็นนักจัดการความรู้และผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้เพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 
 4.3 พัฒนาครูกศน. และผู้ที่เกี่ยวข้องให้สามารถจัดรูปแบบการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพโดยส่งเสริมให้มี
ความรู้ความสามารถในการจัดท าแผนการสอน การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และการวิจัยเบื้องต้น 

กศน.-กผ.-02 



 

 

 4.4 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ กศน.ต าบล เพ่ือการมีส่วนร่วมในการบริหารการ
ด าเนินงานตามบทบาทภารกิจของ กศน.ต าบล อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.5  พัฒนาศักยภาพบุคลากร ที่รับผิดชอบการบริการการศึกษาและการเรียนรู้ ให้มีความรู้ ความสามารถ
และมีความเป็นมืออาชีพในการจัดบริการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน 
 4.6 เสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคลากร รวมทั้งภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศในทุกระดับเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างานร่วมกัน โดยจัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลากร และภาคีเครือข่ายในรูปแบบที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง 
 
5. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา กศน.อ าเภอเอราวัณ จ านวน     15       คน      
 เชิงคุณภาพ 

 บุคลากร กศน.อ าเภอเอราวัณ ได้เพ่ิมพูนความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการศึกษา กับแหล่ง
การเรียนรู้ต้นแบบและน าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยให้บังเกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น 

 
6. วิธีด าเนินการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้า 
หมาย 

 
เป้าหมาย 

 

พื้นที่
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบ 
ประมาณ 

1) พัฒนา
บุคลากรด้าน
การจัดการ
เรียนการสอน 
2) พัฒนา
บุคลากรด้าน 
การเงิน บัญชี 
และพัสดุ 

1) พัฒนาบุคลากรทุกระดับ
ทุกประเภทให้มีสมรรถนะ
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งก่อน
และระหว่างการด ารงต าแหน่ง
เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน สามารถ
ปฏิบัติงานและบริหารจัดการ
การด าเนินงานของหน่วยงาน
และสถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพรวมทั้งส่งเสริม

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

1 
10 
 
3 
1 

กศน.
อ าเภอ  …
เอราวัณ 

วันที่ 1 
ตุลาคม 

2562 ถึง 
วันที่ 30
กันยายน 
2563 

 

 



 

 

3)พัฒนา
บุคลากรด้าน
การนิเทศ 
4) พัฒนา
บุคลากรด้าน
การจัดท า
แผนงาน/
โครงการ 
 

ให้บุคลากรในสังกัดพัฒนา
ตนเองเพ่ือเลื่อนต าแหน่งหรือ
เลื่อนวิทยฐานะโดยเน้นการ
ประเมินวิทยฐานะเชิง
ประจักษ์ 
2) พัฒนาหัวหน้า กศน.ต าบล 
ให้มีสมรรถนะสูงขึ้นในการ
บริหารจัดการ กศน.ต าบล 
และการปฏิ บั ติ ง านตาม
บ ท บ า ท ภ า ร กิ จ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ โดยเน้นการ
เป็น   นักจัดการความรู้และผู้
อ านวยความสะดวกในการ
เรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพอย่าง
แท้จริง 
3) พัฒนาครู กศน. และผู้ที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง ใ ห้ ส า ม า ร ถ
จัดรูปแบบการเรียนรู้ได้อย่าง
มีคุณภาพโดยส่งเสริมให้มี
ความรู้ความสามารถในการ
จัดท าแผนการสอน การจัด
กระบวนการเรียนรู้  การวัด
และประเมินผล และการวิจัย
เบื้องต้น 
4)  ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า
ศั กยภาพคณะกรรมการ 
กศน.ต าบล เพ่ือการมีส่วน
ร่ ว ม ใ น ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร
ด าเนินงานตามบทบาทภารกิจ



 

 

 
7. งบประมาณ 

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

 

ของ กศน.ต าบล อย่ างมี
ประสิทธิภาพ 
5) พัฒนาศักยภาพบุคลากร ที่
รั บ ผิ ด ช อ บ ก า ร บ ริ ก า ร
การศึกษาและการเรียนรู้ ให้มี
ความรู้ ความสามารถและมี
ความเป็นมืออาชีพในการ
จัดบริการส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตของประชาชน 
6) เสริมสร้ างสัมพันธภาพ
ระหว่างบุคลากร รวมทั้งภาคี
เ ค รื อ ข่ า ย ทั้ ง ใ น แ ล ะ
ต่างประเทศในทุกระดับเพ่ือ
เ พ่ิ มประสิ ทธิ ภาพในการ
ท างานร่วมกัน โดยจัดให้มี
กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะ 
และเสริมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลากร และภาคี
เ ค รื อ ข่ า ย ใ น รู ป แ บ บ ที่
หลากหลายอย่างต่อเนื่อง 

กิจกรรมหลัก 
ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.-ธ.ค.62) 
ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.-มี.ค.63) 
ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย-มิ.ย.63) 
ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.-ก.ย.63) 



 

 

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

 

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

11. โครงการที่เกี่ยวข้อง 
 - 
12. ผลลัพธ์ (Outcome) 

บุคลากร กศน.อ าเภอเอราวัณ  ได้รับการพัฒนาและเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยทุกด้าน  

13. ดัชนีชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 
  13.1 ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 

1) จ านวนบุคลากรของหน่วยงานและสถานศึกษาได้รับการพัฒนาเพื่อเพ่ิมสมรรถนะในการ 
ปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

2) ความเหมาะสมของหลักสูตรการพัฒนา 
13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)  

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

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

   - 



 

 

 

 14. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
14.1 การประเมินผล โดยประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจ 
 
 

 

                ผู้เสนอโครงการ                             ผู้เหน็ชอบโครงการ 
 

                                                                    (นางชุลีพร  วรรณแจ่ม)                        (นางสายสุณีย์  ม่วงแสง) 
                  ครอูาสาสมัครฯ                                 ครูอาสาสมัครฯ 

 
          ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

     (นางปียะนุช  กุณวงษ์)  
              ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

งานที่  8 
 
1. โครงการ  งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

2.  สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการด าเนนิงาน  กศน.  
      ยุทธศาสตร์ : ข้อที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

                  ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW :  
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

       วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) :  
Education  ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล 

  Integrity   ส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาล 

3. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2560  ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ให้ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอ/เขต เป็นเป้าหมายในการจัด และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย โดยมุ่งเน้นให้เกิดแก่ผู้เรียน/ผู้รับบริการ รวมถึงผลผลิต และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากกระบวนกา รจัด
การศึกษาของสถานศึกษามีมาตรฐานการศึกษา เกิดความเท่าเทียมทางการศึกษา และเป็นที่ยอมรับต่อชุมชน 
สังคม และประชาชน  

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ ได้ตระหนักถึง และเห็นความส าคัญ
ในการน ามาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ใช้เป็น
แนวทางในการจัดการศึกษาเพ่ือความเป็นเอกภาพและมีมาตรฐานเดียวกันและเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส่งเสริม 
สนับสนุนให้ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเข้มแข็งและยั่งยืน ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ จึงได้จัดท าโครงการงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ขึ้น เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจมาตรฐานและตัวบ่งชี้ รวมทั้งพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
4.วัตถุประสงค ์

พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน เพ่ือพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
โดยพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความส าคัญของระบบการประกันคุณภาพ และสามารถ
ด าเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาได้อย่างต่อเนื่องโดยใช้การประเมินภายในด้วยตนเอง และจัดให้มี



 

 

ระบบสถานศึกษาพ่ีเลี้ยงเข้าไปสนับสนุนอย่างใกล้ชิด ส าหรับสถานศึกษาที่ยังไม่ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก 
ให้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด 

5.เป้าหมาย 
 5.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  บุคลากร กศน.อ าเภอ.เอราวัณ.  จ านวน      15     คน 

5.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

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

กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่
ด าเนินการ 

   ระยะเวลา งบประมาณ 

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

พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษาให้ได้
มาตรฐาน เพ่ือพร้อมรับ
การประเมินคุณภาพ
ภายนอก โดยพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ ตระหนักถึง
ความส าคัญของระบบ
การประกันคุณภาพ และ
สามารถด าเนินการ
ประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาได้อย่าง
ต่อเนื่องโดยใช้การ
ประเมินภายในด้วย
ตนเอง และจัดให้มีระบบ
สถานศึกษาพ่ีเลี้ยงเข้าไป

 บุคลากร 
จ านวน   15   
คน 

กศน.อ าเภอ 
เอราวัณ 

1 ตุลาคม 2562 
           - 
30 กันยายน 2563 

 



 

 

สนับสนุนอย่างใกล้ชิด 
ส าหรับสถานศึกษาที่ยัง
ไม่ได้เข้ารับการประเมิน
คุณภาพภายนอก ให้
พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาให้ได้คุณภาพ
ตามมาตรฐานที่ก าหนด 

 
 
7. วงเงินงบประมาณ  

   แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งบอุดหนุน รหัสงบประมาณ 2000233016500556  
แหล่งของเงิน 6311410 ค่าจัดการเรียนการสอน จ านวนเงินทั้งสิ้น                   บาท 

8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
กิจกรรมหลัก ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.-ธ.ค.62) 
ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.63) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.63) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.63) 

1) พัฒนาระบบประกันคณุภาพภายใน
สถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน  
2) อบรมพัฒนางานระบบประกันคุณภาพ
สถานศึกษากับบุคลากร 
3) พัฒนาบุคลากร 

    

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
     - งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
     

10. เครือข่าย 
 - 
11.โครงการที่เกี่ยวข้อง 

ทุกโครงการ/กิจกรรม ที่จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ของศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาด้วง 

12. ผลลัพธ์ (Outcome) 



 

 

ผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ และสามารถพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายใน โดยใส่มาตรฐาน ตัวบ่งชี้เป็นเป้าหมายในการจัดการศึกษาเชิงคุณภาพ 

13. ดัชนีชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 
 13.1 ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 

 สถานศึกษาในสังกัดที่มีระบบประกันคุณภาพภายในและมีการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
2.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 

13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)  
1) ผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ และสามารถพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายใน โดยใส่มาตรฐาน ตัวบ่งชี้เป็นเป้าหมายในการจัดการศึกษาเชิงคุณภาพ 

2)ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป ร้อยละ 80  
 

14. การติดตามและประเมินผล 
 แบบประเมินความพึงพอใจ  และผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
 
 
 

     ผู้เสนอโครงการ       ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 

                      (นางสายสณุีย์  ม่วงแสง)                                (นางชุลีพร  วรรณแจ่ม) 
                ครอูาสาสมัครฯ                           ครอูาสาสมัครฯ  

          ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

     (นางปียะนุช  กุณวงษ์)  
              ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ 

 
 
 



 

 

งานที่  9 
1. โครงการ  การนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
 

2. สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการด าเนนิงาน กศน.  
        ยุทธศาสตร์ : ข้อที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
                  ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW : 1 พัฒนาคร ูกศน. และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการศึกษา

และเรียนรู ้ 2. พัฒนา กศน.ต าบลให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 4. เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย 5. พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อประโยชน์ต่อการจดั

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

3. หลักการและเหตุผล 
การนิเทศ ก ากับ ติดตามผลภายในของสถานศึกษา เป็นเครื่องมือการด าเนินงานการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส่วนหนึ่งที่สถานศึกษา ตองตระหนักและให้ความส าคัญในการนิเทศภายในของ
สถานศึกษาโดยมีการจัดท าแผนนิเทศและแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามงานทุกกิจกรรม มีการสรุปผลการ
นิเทศและน าผลการนิเทศ ขอเสนอแนะในการนิเทศไปแก้ไขปรับปรุงพัฒนางานการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพ่ือพัฒนาคุณภาพของบุคลากรและสามารถตอบสนอกลุม เป้าหมาย
งานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในรูปแบบที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนั้นเพ่ือให้
การด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาให้มีคุณภาพเกิดประสิทธิผลและ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของงานกิจกรรมต่างๆ ในพ้ืนที่ทุกโครงการ / กิจกรรมที่ด าเนินการใน ปงบประมาณ 2563  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ  จึงด าเนินการจัดโครงการการนิเทศ ก ากับ 
ติดตามผลผลการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสนับสนุนบุคลากรที่จัดกิจกรรมในพื้นที่ให้มีก าลังใจและแก้ไขปัญหาต่างๆ 
กับบุคลากรในการท างานตลอดจนกระตุ้นให้ผู้เรียน /ผู้รับบริการเกิดความสนใจและเห็นคุณค่าของการศึกษาเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุขสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ตามท่ีคาดหวังของสถานศึกษา 
 
4.วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ือติดตามงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการ 
นิเทศติดตามผลและน าผลการนิเทศไปพัฒนาปรับปรุงแกไขให้เหมาะสมตามสภาพบริบทของแต่ละพ้ืนที่ในปี
งบประมาณต่อๆไป 

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



 

 

5. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  - กศน.อ าเภอ  1  แห่ง 

- กศน.ต าบล                  4         แห่ง 
- ห้องสมุดประชาชน         1         แห่ง 
- บ้านหนังสือชุมชน          23        แห่ง  

รวมทั้งสิ้น                          29        แห่ง 
 เชิงคณุภาพ 
  -ผู้รับบริการและผูเรียนที่เขารวมกิจกรรมงานการศึกษากศน. มีความพึงพอใจและเห็นคุณคาของ
การศึกษาและสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาท่ีคาดหวังตามวัตถุประสงคที่วางแผนไว 
และบุคลากรของสถานศึกษาไดรับการพัฒนาในการปรับปรุงแกไขการท างานมีขวัญก าลังใจในการด าเนินงาน 
กศน. กศนต าบล/ห้องสมุดประชาชน/บ้านหนังสือชุมขน ไดรับการพัฒนาในการปรับปรุง  
 
6.วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
เป้าหมาย 

 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 
ระยะเวลา 

งบ 
ประมาณ 

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

 
 
 
 
 

1.ผูรับบริการและผูเรียน
ที่เขารวมกิจกรรมงาน
การศึกษากศน. มีความ
พึงพอใจและเห็นคุณคา
ของการศึกษาและ
สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาที่คาดหวัง
ตามวัตถุประสงคที่
วางแผนไว 
 2.บุคลากรของ
สถานศกึษาไดรับการ
พัฒนาในการปรับปรุง
แกไขการท างานและมี
ขวัญก าลังใจในการ 

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

 
 

1 
 
1 
4 
1 
23 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ าเภอ
เอราวัณ 
 

ต.ค. 2562 -
ก.ย.2563 

   
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ด าเนินงาน กศน. 
3.กศนต าบล/ห้องสมุด
ประชาชน/บ้านหนังสือ
ชุมขน ไดรับการพัฒนา
ในการปรับปรุง  

 

7.วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 
 แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด

การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งบอุดหนุน รหัสงบประมาณ 2000233016500556  
แหล่งของเงิน 6311410 ค่าจัดการเรียนการสอน 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 
และรายงานผลอย่างเป็นระบบ 
2. อบรมพัฒนาระบบงานการนิเทศ 
ติดตามประเมิน และรายงานผล 
3. พัฒนาบุคลากร 

    

 
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 - งานนิเทศ 
 - ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ  
 
10.เครือข่าย 
 - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
 - ผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน 
 - คณะกรรมการสถานศึกษา 
 
 



 

 

11.โครงการที่เกี่ยวข้อง 
ทุกโครงการที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 
12.ผลลัพธ์ 

การก ากับ ติดตามและรายงานผลการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สามารถตอบสนองการด าเนินงานตาม
นโยบาย ในแต่ละเรื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
13.ตังชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 

ตัวช้ีวัดผลผลิต 
หน่วยงานและสถานศึกษา กศน. ที่สามารถด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามบทบาทภารกิจที่รับผิดชอบได้

ส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า/ตามแผนที่ก าหนดไว้ 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 

 ความพึงพอใจของผู้เรียน ผู้รับบริการ อยู่ในระดับดี ร้อยละ 80 
 
14. การติดตามประเมินโครงการ 

 - แบบรายงานการนิเทศ 
 

 

                ผู้เสนอโครงการ                             ผู้เหน็ชอบโครงการ 
 

                                                                    (นางชุลีพร  วรรณแจ่ม)                        (นางสายสุณีย์  ม่วงแสง) 
                  ครอูาสาสมัครฯ                                 ครูอาสาสมัครฯ 

 
          ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

     (นางปียะนุช  กุณวงษ์)  
              ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ 

 
 



 

 

งานที่  10 
1.ชื่อโครงการ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 

2. สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการด าเนนิงาน กศน.  
        ยุทธศาสตร์ : ข้อที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
                  ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW : 1 พัฒนาคร ูกศน. และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการศึกษา

และเรียนรู ้ 2. พัฒนา กศน.ต าบลให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 4. เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย 5. พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อประโยชน์ต่อการจดั

การศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย และ 6. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ส าหรับทุกช่วงวัย  
                  วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : Integrity  ส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาล  
 
3. หลักการเหตุผล  

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 และตามนโยบาย
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ 2563 การจัดและส่งเสริมการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ เพ่ือยกระดับการศึกษา สมรรถนะในการเรียนรู้และ
การแก้ปัญหา พัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิตและสังคม และเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของ
ประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยของภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศอาเซียนเพ่ือ
ผนึกก าลังในการพัฒนาคุณภาพของประชากร   พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา และส่งเสริมการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย และการพัฒนาทักษะการเรียนรู้เพ่ือให้รู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   ส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน โดยการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของคนในชุมชน ส่งเสริมบทบาทของ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และศูนย์การเรียนในรูปแบบต่างๆ   และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการให้สามารถด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ โดยพัฒนาระบบการก ากับ ควบคุม และเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 2. เพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และเชื่อมโยงกันทั่วประเทศอย่างเป็น
ระบบเพ่ือให้หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดสามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหาร การวางแผน การ



 

 

ปฏิบัติงาน การติดตามประเมินผล และการน าผลมาพัฒนาการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ตามวงจรคุณภาพเดมมิ่ง (PDCA) 
รวมทั้งจัดบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. เพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูลรวมของนักศึกษา กศน.ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน
ทั่วประเทศ สามารถสืบค้นและสอบทานได้ทันความต้องการเพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนและการ
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
5. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

- บุคลากร  กศน.อ าเภอเอราวัณ              จ านวน          15        คน   
เชิงคุณภาพ 

 - บุคลากร กศน.อ าเภอเอราวัณ    ร้อยละ 80  มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการสถานศึกษา และมี
การบริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามท่ีก าหนด 

 

6.วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
 

เป้าหมาย 
 

พ้ืนที่
ด าเนินการ 

ระยะเวลา 
งบ 

ประมาณ 

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

เอราวัณ 

1) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการงบประมาณ โดยพัฒนา
ระบบการก ากับ ควบคุม และ
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้
เป็นตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มี
ความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย 
และเช่ือมโยงกันทั่วประเทศอย่าง
เป็นระบบเพื่อให้หน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดสามารถ
น าไปใช้เป็นเครื่องมือส าคัญใน
การบริหาร การวางแผน การ
ปฏิบัติงาน การตดิตามประเมนิผล 
และการน าผลมาพัฒนาการ
ด าเนนิงานอยา่งต่อเนื่อง ตามวงจร

บุคลากร
ทางการศึกษา 
กศน.อ าเภอ
เอราวณั 

 15  คน กศน.
อ าเภอ
เอราวัณ 
 

1 ต.ค. 
2562- 30 
ก.ย. 2563 

 



 

 

คุณภาพ 
เดมมิ่ง (PDCA) รวมทั้งจัดบริการ
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลรวมของ
นักศึกษา กศน.ให้มีความครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันสมัย และเช่ือมโยงกัน
ทั่วประเทศ สามารถสืบค้นและ
สอบทานได้ทันความต้องการเพื่อ
ประโยชน์ในการจัดการศึกษา
ให้กับผู้ เรี ยนและการบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
7. วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ  

แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งบอุดหนุน รหัสงบประมาณ 2000233016500556  แหล่งของเงิน 
6311410 ค่าจัดการเรียนการสอน จ านวนเงินทั้งสิ้น                   บาท 

 
8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.62) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.63) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.63) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.63) 

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

   - 

 

 



 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ 
10. เครือข่าย 

1.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอเอราวัณ 
3.  ส่วนราชการอ่ืนในพื้นท่ี 
 

11. โครงการที่เกี่ยวข้อง 
 ทุกโครงการที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

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

13. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
   13.1  ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 

   - บุคลากร กศน.อ าเภอนาด้วง ร้อยละ 80  มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการสถานศึกษา  
  13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ(์Outcome) 
                  - กศน.อ าเภอนาด้วง บริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ  
14. การติดตามประเมินผลโครงการ 
      1. การสังเกต 
 2. การสัมภาษณ์ 
 3. ตอบแบบสอบถาม 
 4. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

 

     ผู้เสนอโครงการ       ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 

                      (นางสายสณุีย์  ม่วงแสง)                                (นางชุลีพร  วรรณแจ่ม) 
                ครอูาสาสมัครฯ                           ครอูาสาสมัครฯ  

          ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

     (นางปียะนุช  กุณวงษ์)  
              ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ 



 

 

 

โครงการที่  1 
1.  โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
 
2.  ความสอดคล้อง 

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

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ข้อที่ 1.1 พัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อ
สถาบันหลักของชาติ   

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ข้อที่ 2.1 เร่งปรับปรุงหลักสูตร
การจัดการศึกษาอาชีพ กศน. เพ่ือยกระดับทักษะด้านอาชีพของประชาชน ให้เป็นที่รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ของประเทศ และข้อที่ 2.3 พัฒนาและส่งเสริมประชาชนเพ่ือต่อยอดการผลิตและจ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์
ออนไลน์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ข้อที่ 3.5 พัฒนา
นวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย ,ข้อที่ 3.6 พัฒนาศักยภาพคนด้าน
ทักษะและความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และข้อที่ 3.7 พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารของ
ประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ข้อที่ 4.4 พัฒนา
หลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพระยะสั้น   

2.2 สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของรัฐมนตรีช่วย    ว่า
การกระทรวงศึกษาธิการ 

     ข้อที่ 3 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ (Good Activities)        3.1) 
ปรับหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพ กศน. 3.2) การพัฒนาการจัดการศึกษาออนไลน์  

 ข้อที่ 5 พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา เพ่ือประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย (Good 
Innovation) 5.1) จัดตั้งศูนย์ให้ค าปรึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ กศน. 5.2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ กศน. 5.3) 
พัฒนาหน้าเว็บไซต์และสารสนเทศของ กศน.  

2.3 สอดคล้องกับวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0)  T,I,L,O,E,In  
     Tourism and Sports ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์และบริการด้าน

การท่องเที่ยว , Investment and Trade เพ่ิมศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการค้า การ
บริการ และการผลิต การส่งเสริม SMEs/ Start up วิสาหกิจชุมชน สถาบันสหกรณ์ กลุ่มอาชีพต่าง ๆ , Loei for 
All  ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง ปรับปรุงและพัฒนาบริการภาครัฐมุ่งสู่ความเป็น



 

 

สากล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง การลดความ
เหลื่อมล้ า ส่งเสริมคามเสมอภาคทางสังคมและความเท่าเทียมทางเพศ การขจัดความยากจน สร้างงาน สร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ , Open Town to arts and Culture  เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และท านุบ ารุง
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภาษาพ้ืนถิ่นให้มีการรักษา สืบทอดและพัฒนาอย่างยั่งยืน สร้างจิตส านึก ค่านิยม และ
วิถีชีวิตที่ดีงามในสังคม ส่งเสริมต่อยอดทุนทางศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือน าเลยไปสู่สากล , Education ยกระดับ
คุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล ส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะวิชาชีพตลอดชีวิต จัดการเรียนรู้อย่างมี
เป้าหมายเพ่ือส่วนรวม เน้นการน าความรู้ไปสู่การปฏิบัติ สามารถใช้ความรู้สร้างนวัตกรรม เป็นพลเมืองที่ดีและ
พัฒนาทักษะชีวิตสู่งานอาชีพ , 

2.4  สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ
เมืองเลย  

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ 
ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพ 

 มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษา/การให้บริการ ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 คุณภาพวิทยากรการศึกษา
ต่อเนื่อง ,มาตรฐานที่ 2.6 คุณภาพของหลักสูตรและการสื่อสารการศึกษาต่อเนื่อง และตัวบ่งชี้ที่ 2.7 คุณภาพการ
จัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่อง 
   
3.  หลักการและเหตุผล 

จากสถานการณ์เศรษฐกิจและความเหลื่อมล้ าที่มีอยู่ในสังคมปัจจุบัน แสดงถงึฐานเศรษฐกิจของประเทศที่
ยังไม่เข้มแข็งประชาชนระดับฐานรากยังมีรายได้น้อย ส่วนใหญ่มีอาชีพภาคการเกษตร จึงไม่มีโอกาสที่จะเติบโต
เป็นชนชั้นกลาง การขาดโอกาสและความรู้เกี่ยวกับทักษะด้านอาชีพท าให้เกิดปัญหาในการประกอบอาชีพ  เพ่ือ
สร้างรายได้จากผลผลิตของตนเอง จากสภาวะการดังกล่าว รัฐบาลจึงได้ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศด้าน
เศรษฐกิจพ้ืนฐานของประชาชนกลุ่มดังกล่าว โดยพยายามที่จะส่งเสริมอาชีพเพ่ือสร้างงานและผลผลิตที่มีคุณภาพ
ให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและทุกระดับชั้น ซึ่งการพัฒนาประเทศจะต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
ดังนั้น การจัดการศึกษาจึงเป็นปัจจัยส าคัญอันจะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างมีคุณภาพ
และยั่งยืน เพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทาง
สังคมเพ่ือเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมเสมอภาคและเป็นธรรม ส านักงาน 
กศน. ซึ่งเป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่มีสถานศึกษาตั้งอยู่ในระดับอ าเภอ/เขต จ านวน 928 แห่ง และ กศน.ต าบล 
จ านวน 7,424 แห่ง ได้ขับเคลื่อนโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เพ่ือพัฒนาความรู้และฝึกอาชีพแก่ประชาชน โดย
การจัดกิจกรรมฝึกอาชีพภายใต้ 5 หลักสูตรกลุ่มอาชีพ ได้แก่ 1) หลักสูตรกลุ่มอาชีพด้านเกษตรกรรม 2) หลักสูตร



 

 

อาชีพด้านอุตสาหกรรม 3) หลักสูตรกลุ่มอาชีพด้านพานิชย กรรมและบริการ 4)หลัก สูตรกลุ่มอาชีพด้านความคิด
สร้างสรรค์ และ 5) หลักสูตรกลุ่มอาชีพเฉพาะทาง ที่สอดคล้องกับศักยภาพ 5 ด้าน ได้แก่ 1) ศักยภาพด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ 2) ศักยภาพด้านภูมิอากาศ 3) ศักยภาพด้านภูมิประเทศ 4) ศักยภาพด้านศิลป วัฒนธรรมและ
ประเพณี และ 5) ศักยภาพด้านทรัพยากรมนุษย์ ที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จ รูปแบบการด าเนินงานการจัดการเรียนการ
สอนตามระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ดังนี้  1) รูปแบบกลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ชั่วโมง เป็นผู้ที่ได้รับ
ความรู้เบื้องต้นสามารถน าความรู้ ที่ได้รับไปพัฒนาตนเอง และพัฒนาอาชีพเดิม สร้างอาชีพเสริมและสามารถน าไป
ประกอบอาชีพเบื้องต้นได้จริง 2) รูปแบบชั้นเรียน 31 ชั่วโมง ขึ้นไป เป็นผู้ได้รับความรู้ความช านาญสามารถน า 
ความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพ สร้างอาชีพเพ่ิมรายได้ก้าวเข้าสู่งานอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของ  
ตลาดแรงงาน การผลิตเพ่ือการจ าหน่ายและเพ่ือการบริโภคก้าวเข้าสู่งานอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียน/ผู้เข้ารับการฝึกอบ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถน าความรู้ ทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ต่าง ๆ ไปใช้
ในการประกอบอาชีพที่เป็นการเข้าสู่อาชีพ สร้างงานสร้างรายได้หรือพัฒนาอาชีพหรือต่อยอดอาชีพเดิม โดย
มุ่งหวังให้ประชาชนที่เข้ารับการฝึกอาชีพสามารถน าความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพได้ มีการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์
บริการ ให้มีคุณภาพเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิม มีส่งเสริมการขายและขยายช่องทางการจ าหน่ายสินคา้ไปยังผู้บริโภคที่
หลากหลาย ภายใต้ Brand กศน. ในอนาคต  

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ เป็นสถานศึกษา ได้ขับเคลื่อน
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาความรู้และฝึกอาชีพแก่ประชาชน จึงได้จัดท าโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนขึ้น   

 
4.  วัตถุประสงค ์
 4.1 เพ่ือจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท า ให้กับประชาชนวัยแรงงาน ในพ้ืนที่ 4 ต าบล ของอ าเภอ
เอราวัณจังหวัดเลย 

4.2 เพ่ือให้ประชาชนผู้ที่ผ่านการอบรม มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพ ตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 4.3 เพ่ือให้ของประชาชนผู้ผ่านการอบรม น าความรู้ไปใช้ในการลดรายจ่าย หรือเพ่ิมรายได้ หรือประกอบ
อาชีพ หรือพัฒนาต่อยอดอาชีพ หรือการเพิ่มมูลค่าของสินค้า หรือบริการ 
 4.4 เพ่ือให้มีตัวอย่างท่ีดี หรือต้นแบบในการน าความรู้ไปใช้  
 
5.  เป้าหมายการด าเนินงาน 

5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
               จัดอบรมให้ประชาชนวัยแรงงาน ในพื้นที่ 4 ต าบล ของอ าเภอเอราวัณจ านวน 441 คน ดังนี้ 

 5.1.1 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  1 อ าเภอ 1 อาชีพ  จ านวน 121 คน  



 

 

 5.1.2 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ชั่วโมง จ านวน 152 คน  
 5.1.3 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ชั่วโมง ขึ้นไป จ านวน 168 คน 
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
     5.2.1 ร้อยละ 80 ของประชาชนผู้ที่ผ่านการอบรม มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประกอบ

อาชีพ ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 5.2.2 ร้อยละ 80 ของประชาชนผู้ผ่านการอบรม น าความรู้ไปใช้ในการลดรายจ่าย หรือเพ่ิมรายได้ 

หรือประกอบอาชีพ หรือพัฒนาต่อยอดอาชีพ หรือการเพิ่มมูลค่าของสินค้า หรือบริการ 
 
6. วิธีด าเนินงาน 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่ม 
เป้าหมาย 

เป้า 
หมาย 

พ้ืนที่
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ 

จัดอบรมให้
ประชาชน ทั้ง 4 
ต าบล ในเขตพ้ืนที่
อ าเภอเอราวัณ 
1. ศูนย์ฝึกอาชีพ
ชุมชน  1 อ าเภอ  
1 อาชีพ   
2. ศูนย์ฝึกอาชีพ
ชุมชน กลุ่มสนใจ 
ไม่เกิน 30 ชั่วโมง  
3. ศูนย์ฝึกอาชีพ
ชุมชน ชั้นเรียน
วิชาชีพ 31 ชั่วโมง 
ขึ้นไป  

1. เพื่อจัดการศึกษาอาชีพเพื่อ
การมีงานท า ให้กับประชาชน
วัยแรงงาน ในพื้นที่ 4 ต าบล 
ของอ าเภอเอราวัณ 
2. เพื่อให้ประชาชน ผู้ทีผ่่าน
การอบรม มีความรู้ ความ 
สามารถ และทักษะในการ
ประกอบอาชีพตาม 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
3. เพื่อให้ของประชาชนผู้ผา่น
การอบรม น าความรูไ้ปใช้ใน
การลดรายจ่ายหรือเพิ่มรายได้ 
หรือประกอบอาชีพหรือ
พัฒนา ต่อยอดอาชีพ หรือการ
เพิ่มมูลค่าของสินค้าหรือ
บริการ 
4. เพ่ือให้มีตัวอย่างที่ดี หรือ
ต้นแบบในการน าความรู้ไป
ใช้  

ประชา  
ชนชน   
วัยแรงงาน 
ในพ้ืนที่ 4 
ต าบล ของ
อ าเภอ
เอราวัณ 
จังหวัดเลย 

 
 
 
 
121 คน 
 
152 คน 
 
 
168 คน 

 
 

14 ต าบล
ในเขต
พ้ืนที่
อ าเภอ 
เมืองเลย 
จังหวัดเลย 

วันที่ 1 
ตุลาคม 
2562 ถึง 
วันที่ 30
กันยายน 
2563 

 แผนงาน : 
ยุทธศาสตร์พัฒนา
การศึกษาเพ่ือความ
ยั่งยืน โครงการบ
เคลื่อนการพัฒนาการ 
ศึกษาที่ยั่งยืน 
กิจกรรมส่งเสริมศูนย์
ฝึกอาชีพชุมชน 
โครงการศูนย์ฝึก
อาชีพชุมชน งบ
รายจ่ายอื่น รหัส
งบประมาณ 2000 
233052700001 
จ านวน 326,743 
บาท 

 



 

 

7.  วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 
 เบิกจ่ายจากงบแผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน โครงการขับเคลื่อนการพัฒนา
การศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน งบรายจ่ายอ่ืน รหัส
งบประมาณ 2000233052700001 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมคนละ 900 บาท จ านวน 326,743 บาท (สารท
แสนสองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน)  
 การเบิก-จ่าย ส าหรับการจัด'ฝึกอาชีพใน 2 รูปแบบ มีรายละเอียด ดังนี้ 

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

2. รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพหลักสูตรฝึกอาชีพที่มีระยะเวลาการฝึกอาชีพตั้งแต่ 31 ชั่วโมงขึ้นไป 
จ านวนผู้เรียน ตั้งแต่ 11 คนขึ้นไป เบิกค่าตอบแทนวิทยากรได้ชั่วโมงละ 200 บาท ค่าวัสดุฝึกไม่เกิน 5,000 บาท 
ทั้งนี้ หากรายวิชาชีพใด มีความจ าเป็นต้องใช้ค่าวัสดุเกินกว่าที่ก าหนด ให้ขอความเห็นชอบต่อผู้อ านวยการ
ส านักงาน กศน.จังหวัดเลย โดยผ่านคณะกรรมการที่ส านักงาน กศน.จังหวัดเลย แต่งตั้ง เพ่ือพิจารณา ตามความ
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณและเป้าหมายที่ได้รับจัดสรร 
 
8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

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

ไตรมาส 2 
(ม.ค.–มี.ค.2563) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.–มิ.ย.2563) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.–ก.ย. 2563) 

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

 23,143 
 
 

42,400  
 

 
43,200 

78,000 
 
 

94,900 
 
 

45,600 

- 
 
 

- 
 
 

- 

 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานการศึกษาต่อเนื่อง กลุ่มการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
 



 

 

10.  เครือข่าย 
10.1 องค์กรปกครองท้องถิ่น 
10.2 ผู้น าหมู่บ้าน/ผู้น าชุมชน 
10.3 อาสาสมัคร กศน. 

11.  โครงการที่เกี่ยวข้อง 
 11.1 โครงการบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล/สร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับต าบล(ขยายผลการ
อบรมหลักสูตรการค้าออนไลน์) 
 11.2 โครงการภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ 
12.  ผลลัพธ์ (Outcome) 
 12.1 ไดจ้ัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท า ให้กับประชาชน 14 ต าบล ในพ้ืนที่อ าเภอเอราวัณ   

12.2 ประชาชนผู้ที่ผ่านการอบรม มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพ  ตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ร้อยละ 80  

12.3 ประชาชนผู้ผ่านการอบรม น าความรู้ไปใช้ในการลดรายจ่าย หรือเพ่ิมรายได้ หรือประกอบอาชีพ 
หรือพัฒนาต่อยอดอาชีพ หรือการเพิ่มมูลค่าของสินค้า หรือบริการ ร้อยละ 80 
13.  ตัวชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 
 13.1 ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)     
 13.1.1 จัดอบรมให้ประชาชน ครบทั้ง 14 ต าบล ในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมืองเลย   

 13.1.2 ประชาชนเข้ารับการฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 1 อ าเภอ 1 อาชีพ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
80 ของเป้าหมาย 

 13.1.3 ประชาชนเข้ารับการฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาอาชีพไม่เกิน 30 ชั่วโมง ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 

 13.1.4 ประชาชนเข้ารับการฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ชั่วโมง ขึน้ไป  ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 

13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)  
 13.2.1. จ านวนประชาชนผู้เข้าอบรมเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
 13.2.2. ประชาชนผู้ผ่านการอบรม มีความรู้ ความสามารถตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 13.2.3. ประชาชนผู้ผ่านการอบรม น าความรู้ไปใช้ในการลดรายจ่าย หรือเพ่ิมรายได้ หรือประกอบ
อาชีพ หรือพัฒนาต่อยอดอาชีพ หรือการเพิ่มมูลค่าของสินค้า หรือบริการ 
 13.2.4. มีตัวอย่างท่ีดี หรือต้นแบบในการน าความรู้ไปใช้ 
 13.2.5. ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับดี ขึ้นไป 



 

 

14.การติดตามประเมินผลโครงการ 
 14.1  จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 
 14.2  ประเมินความพึงพอใจ 
 14.3  แบบติดตามผู้เข้าอบรม 
 

ผู้เสนอโครงการ                                     ผู้เสนอโครงการ                           
 

                            (นายสุริยา  โคตรแก้ว)                     (นางสาวรุ่งนภา  ทิพย์ประมวล) 
 

ผู้เสนอโครงการ                             ผู้เสนอโครงการ 
 

                                 (  นางกาญจนา  สอนสียา  )               (  นายองอาจ  สุภาวรรณ์ ) 
 

     ผู้เห็นชอบโครงการ       ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 

                         (นางสายสุณีย์  ม่วงแสง)                       (นางชุลีพร  วรรณแจ่ม) 
                ครอูาสาสมัครฯ                           ครอูาสาสมัครฯ  

          ผู้อนุมัติโครงการ 
 

     (นางปียะนุช  กุณวงษ์)  
              ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โครงการที่  2 
1) ชื่อโครงการ ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ 
2) ความสอดคล้องกับนโยบาย 
  2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
    3.2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
  2.2 นโยบายและจุดเน้นการด าเนินงาน ส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ 2563 
   นโยบายเร่งด่วนเพ่ือร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
    3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
     3.7 พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารของประชาชนใน 
                                               รูปแบบต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม โดยเน้นทักษะภาษาเพ่ืออาชีพ ทั้งใน 
                                               ภาคธุรกิจ การบริการ และการท่องเที่ยว รวมทั้งพัฒนาสื่อการเรียน 
                                               การสอนเพ่ือส่งเสริมการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารและการพัฒนาอาชีพ 
  2.3 แนวทางการด าเนินงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ รัฐมนตรีช่วยว่าการ 
                กระทรวงศึกษาธิการ (ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์) 
   4. เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย (Good partnerships) 
    4.2 การจัดการเรียนรู้ชุมชน สร้างความสัมพันธ์ของการเรียนรู้ด้วย บ้าน วัด  
                                    โรงเรียน จัดการศึกษาและเรียนรู้ในรูปแบบซึมซับไม่ใช่บังคับใจ ให้ผสานเป็น 
                                    วิถีชีวิตของคนในชุมชน 
  2.4 มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน/ผู้รับบริการ 
    การศึกษาต่อเนื่อง 
     1.4 ผู้เรียนหรือผู้รับการอบรมมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการ 
                                               ประกอบอาชีพ 
   มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษา/การให้บริการ 
    การศึกษาต่อเนื่อง 
     2.5 คุณภาพครูการศึกษาต่อเนื่อง 
     2.6 คุณภาพของหลักสูตรและสื่อการศึกษาต่อเนื่อง 
     6.7 คุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่อง 
   มาตรฐานที่ 3 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 



 

 

    3.2 การส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของภาคีเครือข่าย 
    3.3 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา 
    3.4 การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 
  2.5 วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย 4.0 (THAILOEI 4.0) 
   1. Tourism and Sports เลยเมืองแห่งการท่องเที่ยวและการกีฬา 
            ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน สร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์และบริการด้านการท่องเที่ยว ส่งเสริม
การตลาดและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการท่องเที่ยว อนุรักษ์ฟ้ืนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวลเสริมสร้างการท่องเที่ยวชุมชน การท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ ภูมิปัญญา การเกษตร และศิลปวัฒนธรรมไปสู่การสร้างมูลค่า ด้านการท่องเที่ยวให้สามารถสร้างและ
กระจายรายได้แก่ประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนออกก าลังกาย เล่นกีฬา เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนากีฬา
สู่ความเป็นเลิศ 
   5. Loei for All เลยแห่งของทุกคน 
            ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง ปรับปรุงและพัฒนาบริการภาครัฐมุ่งสู่
ความเป็นสากล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ การพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง 
การลดความเหลื่อมล้ า ส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคมและความเท่าเทียมทางเพศ การขจัดความยากจน สร้าง
งาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ มุ่งเน้นการพัฒนาเด็กและเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และ "บ าบัด
ทุกข์ บ ารุงสุข" แก่ทุกกลุ่ม พัฒนาบ้านเมืองให้สะอาด แก้ไขปัญหายาเสพติด อ านวยความยุติธรรม สร้างความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ให้มีความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย เสริมสร้างวินัย
จราจร เป็นถิ่นฐานที่ปลอดภัยส าหรับอยู่อาศัย เพ่ือความสงบสุขอย่างยั่งยืน  
   7. Education เลยเมืองแห่งการศึกษา 
            ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล ส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะวิชาชีพตลอดชีวิต จัดการ
เรียนรู้อย่างมีเป้าหมายเพ่ือส่วนรวม เน้นการน าความรู้ไปสู่การปฏิบัติ สามารถใช้ความรู้สร้างนวัตกรรม เป็น
พลเมืองที่ดีและพัฒนาทักษะชีวิตสู่งานอาชีพ ภายใต้การเตรียมคนในศตวรรษท่ี 21 โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนตามแนวทางประชารัฐ 
3) หลักการและเหตุผล 
  ปัจจุบันภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ มีความจ าเป็นต่อการติดต่อสื่อสารในโลกแห่งข้อมูล
ข่าวสารซึ่งมีความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาอย่างรวดเร็วท าให้การสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ สามารถท าได้อย่าง
ง่ายดาย โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพในการติดต่อสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ จึงมี
ความส าคัญต่อ บุคลากรภายในหน่วยงาน และประชาชน เพ่ือให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของประชาชนโลก 



 

 

และเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้ประชาชนมีความพร้อมในการพัฒนาขีดความสามารถทางด้านทักษะภาษาอังกฤษ ใน
ระดับท่ีสามารถติดต่อสื่อสารเพื่อการประกอบอาชีพได้ 
 ทั้งนี้ จากการอ้างอิงตามกฎบัตรอาเซียนมาตราที่ 34 ระบุให้ใช้ภาษาท างานของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ 
(The working language of ASEAN shall be English) ซึ่งหมายความว่า ประชาชนใน 10 ประเทศอาเซียน
จะต้องใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น นอกเหนือจากการใช้ภาษาประจ าชาติ หรือภาษาประจ าท้องถิ่นของตนเอง จึงเป็น
สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ ปัญหาในเรื่องทักษะทางภาษาต่างประเทศของคนไทย จากผลส ารวจของส านักต่างๆ ล้วนแต่ชี้
ชัดตรงกันว่า “ภาษาอังกฤษ” ของเราสู้เพ่ือนบ้านในอาเซียนไม่ได้ และอยู่ใน “ระดับต่ ามาก” โดยหากมองไปที่
พ้ืนฐานทางภาษาในบรรดาทักษะทั้ง 4 ด้าน คือ ทักษะด้านการพูด ทักษะการฟัง ทักษะการอ่าน และทักษะการ
เขียน โดยมากผู้เรียนชาวไทย จะมีปัญญาด้านการพูด และการฟัง อันเป็นทักษะพ้ืนฐานในการสื่อสารระหว่างกัน 
 กศน.อ าเภอเอราวัณ จึงเห็นความส าคัญในการพัฒนาภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ ให้แก่
ประชาชนในพ้ืนที่ ดังนั้น จึงได้ท าโครงการภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ  ส าหรับฝึกอบรม
ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ของ กศน.อ าเภอ เอราวัณ และเพ่ือให้
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรมตามโครงการภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ สามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 
4) วัตถุประสงค์ 
  4.1 เพ่ือฝึกอบรมภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ ให้กับประชาชนในพื้นท่ี 
  4.2 เพ่ือให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรมตามโครงการภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้าน
อาชีพ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ สร้างและเพ่ิมรายได้ให้กับตนเอง ครอบครัว 
รวมถึงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของกลุ่มอาชีพ ชุมชน และสังคมโดยรวม ตลอดจนการด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 
5) เป้าหมาย 
  5.1 เชิงปริมาณ 
   ประชาชนผู้สนใจ ในพื้นที่อ าเภอเอราวัณ  (จ านวน 2 รุ่นๆละ 20 คน)  จ านวนทั้งสิ้น  40  คน 
 5.2 เชิงคุณภาพ 
  ร้อยละ 80 ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรมตามโครงการภาษาต่างประเทศ 
เพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ สร้างและเพ่ิมรายได้ให้กับ
ตนเอง ครอบครัว รวมถึงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของกลุ่มอาชีพ ชุมชน และสังคมโดยรวม ตลอดจนการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้ 
6) วิธีด าเนินการ 



 

 

กิจกรรม
หลัก 

วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมา
ย 

เป้าหมา
ย 

พ้ืนที่
ด าเนินกา

ร 

ระย
ะ 

เวลา 

งบประมาณ 

จัดโครงการ
กิจกรรม
ด าเนินการ
จัด
ฝึกอบรม
ภาษาต่างป
ระเทศเพ่ือ
การสื่อสาร
ด้านอาชีพ
การให้กับ
ประชาชน
ในพ้ืนที่
ร่วมกับภาคี
เครือข่าย
ทั้ง
หน่วยงาน
ภาครัฐและ
เอกชน 

1.เพ่ือฝึกอบรม
ภาษาต่างประเท
ศเพ่ือการสื่อสาร
ด้านอาชีพการ
ให้กับประ ชาชน
ในพ้ืนที่  
2.เพ่ือให้
ประชาชนกลุ่ม
เป้ามายที่ผ่าน
การอบรมตาม
โครงการ
ภาษาต่างประเท
ศเพ่ือการสื่อสาร
สามารถน า
ความรู้ทีไ่ด้รับไป
ประยุกต์ใช้ใน
การประกอบ
อาชีพ และ
ด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 

1.ประชาชน
อ าเภอ
เอราวัณ 
รุ่นที่ 1 
รุ่นที่ 2 

 
 
 

 
 
 

20 คน 
20 คน 

 

อ าเภอ 
เอราวัณ 

 
 
ม.ค. 
63 
มิ.ย. 
63 

แผนงาน ........... โครงการ
............ 
งบ.....................  
รหัส
งบประมาณ ......................
..  
แหล่งของเงิน
.......................... 
จ านวน 48,000 บาท 
(รุ่นที่ 1 24,000 บาท 
รุ่นที่ 2 24,000 บาท) 

 
7) วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 
  แผนงาน : .................................................  โครงการ............................................. งบ......................... 
รหัสงบประมาณ ........................................... แหล่งของเงิน ...........................................  จ านวน 48,000 บาท (สี่
หมื่นแปดพันบาทถ้วน) เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ ดังนี้ 
  7.1 ค่าวิทยากร  3  คน/ชั่วโมงละ 200 บาท/จ านวน 6 ชั่วโมง / 5 วัน      เป็นเงิน   18,000  บาท 



 

 

  7.2 ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 5 มื้อ ๆ ละ 70 บาท/จ านวน  40 คน       เป็นเงิน   14,000  บาท 
  7.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 10 มื้อ ๆ ละ 25 บาท จ านวน 40 คน     เป็นเงิน   10,000  บาท 
  7.4 ค่าถ่ายเอกสารการอบรมพร้อมเข้าเล่ม จ านวน 40 เล่ม ๆ ละ 120 บาท  เป็นเงิน   4,800  บาท 
  7.5 ค่าป้ายโครงการ ขนาด 2x4 เมตร         เป็นเงิน   1,200  บาท 
               รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  48,000 บาท (สี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
                                                                          หมายเหตุ  ทุกรายการถัวเฉลี่จ่ายตามท่ีจ่ายจริง 
 
 8) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

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

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค. 2563) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย. 2563) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย. 2563) 

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

- 24,000 บาท 24,000 บาท - 

 
9) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  9.1 เจ้าหน้าที่งาน 
  9.2 ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน 
  9.3 ครู กศน.ต าบล 
  9.4 ครู ศรช. 
 
10) เครือข่าย 
  10.1 โรงเรียนในสังกัด สพม./สพป./สช. ในพื้นที่ 
  10.2 ผู้น าชุมชน 
  10.3 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ในพื้นท่ี 
  10.4 คณะกรรมการสถานศึกษา 
11) โครงการที่เกี่ยวข้อง 



 

 

 โครงการจัดการศึกษาต่อเนื่อง 
 
12. ผลลัพธ์ 
 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรมตามโครงการภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารอาชีพ  
มีความรู้ในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ และด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้เป็นอย่างดี 
 
13) ตัวช้ีวัดผลส าเร็จโครงการ 
 13.1 ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output) 
  ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ ด้านภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ จ านวนทั้งสิ้น 
40 คน 
 13.2 ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcome)  
  ร้อยละ 80 ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรมตามโครงการภาษาต่างประเทศ 
เพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ สร้างและเพ่ิมรายได้ให้กับ
ตนเอง ครอบครัว รวมถึงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของกลุ่มอาชีพ ชุมชน และสังคมโดยรวม และการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 
14) การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 13.1 สังเกตพฤติกรรมผู้เข้าร่วมการอบรม 
          13.2 แบบประเมินความพึงพอใจการอบรม 
 
                                 ลงชื่อ..........................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                            ( นางจิราลักษณ์  สุภาวรรณ์ ) 

     ผู้เห็นชอบโครงการ       ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 

                         (นางสายสุณีย์  ม่วงแสง)                       (นางชุลีพร  วรรณแจ่ม) 
                ครอูาสาสมัครฯ                           ครอูาสาสมัครฯ  

          ผู้อนุมัติโครงการ 
 

     (นางปียะนุช  กุณวงษ์)  
              ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ 



 

 

โครงการที่  3 
 
1.) ชื่อโครงการ ความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข 
2.) ความสอดคล้องกับนโยบาย      
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และจุดเน้นการด าเนนิงาน ส านกังาน กศน.      
   ประจ าปีงบประมาณ 2563  นโยบายเร่งด่วนเพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  
 ข้อ 3  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  (3.4)  เสริมสร้างความร่วมมือกับ
ภาคีเครือข่าย ( 3.8 )  เตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่เหมาะสมและมีคุณภาพ 
 การขับเคลื่อน  กศน. สู่  กศน. WOW  4. เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย : Good  Partnerships   
ข้อ  4.3  ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพ่ือการขยาย  และพัมนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มอย่างกว้างขวาง และมีคุณภาพ  อาทิ  กลุ่มผู้สูงอายุ  กลุ่ม อสม. 
 วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : H,L 
 
3.) หลักการและเหตุผล 
  สภาพสังคมที่เป็นอยู่ในปัจจุบันของประเทศไทยล้วนมีโครงสร้างของประชากรที่ก าลังก้าวเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุทั้งสิ้น ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการส าเร็จของการวางแผนประชากร การวางแผนครอบครัว และการพัฒนา
ประเทศที่ประสบความส าเร็จ ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ กล่าวว่า ประชากรที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป มีแนวโน้มจะเพ่ิมขึ้นจนถึงปี 2570    คนไทย 1 ใน 4 จะ
เป็นประชากรผู้สูงอายุ และจะท าให้ประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ซึ่งในเรื่องดังกล่าวนี้ กระทรวง
ศึกษาได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการคุ้มครอง การส่งเสริม สนับสนุนผู้สูงอายุในด้านการบริการทาง
แพทย์ และการสาธารณสุข ด้านการศึกษาและข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต ด้านการประกอบ
อาชีพหรือฝึกอาชีพที่เหมาะสม  
  ส านักงาน กศน. ได้รับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการ มีส่วนร่วมในการด าเนินงานและด าเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยให้หน่วยงานสนับสนุน ส่งเสริม ให้สถานศึกษาจัดท ากิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องเข้าใน
แผนปฏิบัติการประจ าปี พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบ ส านักงาน กศน.จังหวัดเลย 
ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัด จึงสนับสนุน ส่งเสริม ให้สถานศึกษาจัดท าแผน กิจกรรม/โครงการ และจัดการศึกษาให้
ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขั้น ในหลายรูปแบบ เช่น การส่งเสริมการเรียนรู้ การจัดการศึกษาในหลักสูตรการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การจัดการศึกษาต่อเนื่อง การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การจัดการศึกษา
ตามอัธยาศัย เป็นต้น โดยประสานภาคีเครือข่ายในพื้นที่ในการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้สูงอายุให้
ได้รับความรู้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ซึ่งผู้ที่เรียนจบหลักสูตร 70 ชั่วโมง สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปดูแล



 

 

ผู้สูงอายุในครอบครัว และชุมชน ที่ป่วยแต่ยังสามารถช่วยตนเองได้ อาจจะสมัครเป็น อสม. ประจ าหมู่บ้าน หรือ
หากประสงค์จะประกอบอาชีพในสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุ ก็สามารถเรียนเพ่ิมเติมในหลักสูตร 420 ชั่วโมง 
ได ้
 
4.) วัตถุประสงค ์

4.1 เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้  ความเข้าใจ และทักษะในการช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ   
4.2  เพ่ือสามารถน าความรู้ไปใช้ และประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 

5.) เป้าหมาย 
 5.1 เชิงปริมาณ 
 กลุ่มเปา้หมาย  อสม.และประชาชนอ าเภอเอราวัณ    จ านวน  20  คน 
 5.2 เชิงคุณภาพ 

กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาความรู้  ทักษะ ตามหลักสูตรและตระหนักในความส าคัญของผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ   เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ   สามารถน าความรู้ไปใช้ และประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดูแล
ผู้สูงอายุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

6.)วิธีด าเนินการ 
กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้า 

หมาย 
พื้นที่

ด าเนินการ 
ระยะเวลา 

 
งบประมาณ

(บาท) 

1.จัดกระบวน การ
ด าเนินงานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
2. ประชา สัมพันธ์
โครงการ 
3. คัดเลือก
กลุ่มเป้าหมายตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด 
4. ด าเนินการผลิตและ
ฝึกอบรมภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ 
5. ประเมินผลการ
ฝึกอบรม 

1. เพ่ือให้
กลุ่มเป้าหมาย มี
ความรู้ความเข้าใจ 
และทักษะในการ
ช่วยเหลือดูแล
ผู้สูงอายุ   
2.  เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
และภาคีเครือข่ายที่
ท างานด้านการดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุระยะ
ยาว 
 

- อสม. หรือ
ประชาชน
อ าเภอ
เอราวัณ 
 

40 คน 
(รุ่นละ  

20  
คน) 

- กศน.อ าเภอ
เอราวัณ-
โรงพยาบาล
เอาวัณ 
-โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ 
ทั้ง 2 ต าบล 
- บ้านผู้ป่วยติด
เตียงและบ้าน
ผู้สูงอายุ 

ไตรมาสที่ 
2 
 

ไตรมาสที่ 
3-4 

25,700 
 
 

25,700 

 

7.) วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 
 จากเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  แผนงาน : บูรณาการพัฒนาศักยภาพ
คนตามช่วงชีวิต  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตส าหรับผู้สูงอายุ  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตส าหรับผู้สูงอายุ  งบ
รายจ่ายอื่น  ค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระหว่าง กระทรวงศึกษาธิการ และ กระทรวง
สาธารณสุขรหัสงบประมาณ  20002310397000001  แหล่งที่มาของเงิน  6211500 เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้  

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

- ค่าบริหารจัดการและค่าวัสดุสิ้นเปลืองในการจัดอบรม         เป็นเงิน  11,700      
บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    25,700      บาท 
                                                                        ( สองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน ) 

หมายเหตุ  ทุกรายการขออนุญาตเฉลี่ยตามที่จ่ายจริงจ านวน  2 รุ่น  ใช้งบประมาณเท่ากัน   
  



 

 

8.) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
กิจกรรมหลัก ไตรมาส 1 

ต.ค.-ธ.ค.62 
ไตรมาส 2 

ม.ค.–มี.ค.63 
ไตรมาส 3 

เม.ย.–มิ.ย.63 
ไตรมาส 4 

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

- 25,700       
 

25,700       
 

-   

รวม - 25,700       25,700       -   
 
9.)ผู้รับผิดชอบโครงการ 

    - นางกาญจนา  สอนสียา   คร ู กศน.ต าบล 
10.) เครือข่าย 
  - สาธารสุขอ าเภอเอราวัณ 
 -  โรงพยาบาลเอราวัณ 
 -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลทุกต าบล 
 -  องค์การบริหารส่วนต าบลทุกแห่ง 
 -  ผู้น าชุมชน 
11.) โครงการที่เกี่ยวข้อง 

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

              กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ทักษะ  ตามหลักสูตรและตระหนักในความส าคัญของผู้ดูแลผู้สูงอายุ   
สามารถน าความรู้ไปใช้ และประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ 
 
13.) ดัชนีชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 
 13.1 ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output) 
           กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ80 ได้พัฒนาตามหลักสูตรการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการความ
ร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข   หลักสูตรระยะสั้น 70 
ชั่วโมง  
 13.2 ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcome)  



 

 

 กลุ่มเป้าหมาย  ร้อยละ 80  มีความรู้ ทักษะ  ตามหลักสูตรและตระหนักในความส าคัญของ
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ   เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ   สามารถน าความรู้ไปใช้ และประกอบอาชีพเกี่ยวกับการ
ดูแลผู้สูงอายุ 
 
14.) การติดตามและประเมินผลโครงการ 

14.1 แบบประเมินความพึงพอใจ 
14.2 แบบประเมิน/แบบทดสอบ 

 14.2 รายงานสรุปผลกิจกรรม/โครงการ 
 
 
 

ผู้เสนอโครงการ 
 

 
 
                                 ลงชื่อ..........................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                            ( นางกาญจนา  สอนสียา ) 
                                

                                                    
     ผู้เห็นชอบโครงการ       ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 

                         (นางสายสุณีย์  ม่วงแสง)                       (นางชุลีพร  วรรณแจ่ม) 
                ครอูาสาสมัครฯ                           ครอูาสาสมัครฯ  

          ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

     (นางปียะนุช  กุณวงษ์)  
              ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ 

 
 

 



 

 

โครงการที่  4 

1. ชื่อโครงการ  การจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงพัฒนาการทางกายจิต และสมองของ
ผู้สูงอายุ 
 

2. สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น ปีงบประมาณ 2563 

           นโยบายเร่งด่วนเพ่ือร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา  
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ : ข้อ 3 การเตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่เหมาะสมและมี
คุณภาพ  
                     ข้อ 3.4  เสริมสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่าย 
                     ข้อ 3.8  เตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่เหมาะสมและมีคุณภาพ 
                     ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW : ข้อ 4.3 ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพ่ือการขยาย  
และพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มอย่างกว้างขวางและมี
คุณภาพ อาทิ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม อสม. 
                   วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : T, A ,I ,L 
 
3. หลักการและเหตุผล 
                   ปัจจุบันประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และมีการคาดการณ์ว่าในปี 2568 ประเทศไทย 
จะก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนที่จะเกิดจากการเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุที่ต้องเผชิญคือความเจ็บป่วยและความบกพร่องในการท างานของร่างกายในทุกๆด้าน รวมถึงปัญหาที่เกิด
ขึ้นกับสภาพจิตใจ ซึ่งจะก่อให้เกิดรายจ่ายมหาศาลของประเทศ ดังนั้นเพ่ือป้องกันและรับมือแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
จึงจ าเป็นต้องมีการวางแผนในการป้องกันการเจ็บป่วย การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและการเตรียมความพร้อม
ของผู้สูงวัยเพ่ือเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีศักยภาพและมีสุขภาวะที่ดี การดูแลและการรองรับสังคมผู้สูงอายุที่เหมาะสม
กับสถานการณ์และทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในอนาคตอันใกล้ หากไม่มีการเตรียมการรองรับหรือการ
วางแผนที่ดี จะน ามาสู่การเกิดปัญหาหรือวิกฤติในการดูแลผู้สูงอายุ นอกจากนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มีทิศทางในการมุ่งเสริมการพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การแพทย์เพื่อรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุ เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพ่ึงพาตนเองได้ และสามารถน าไปต่อยอด
ในเชิงธุรกิจเพ่ือน ารายได้เข้าสู่ประเทศ อีกทั้งแผนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคเหนือและแนวทางการพัฒนาภาคเหนือ
ตามแผนประเด็นการพัฒนาภาคเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจในช่วงแผนฯ 12 (แนวทางพัฒนาภาคเหนือ) มีประเด็น
ส าคัญประการหนึ่งคือ การมุ่งเน้นพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุรองรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของ
ภาคเหนือที่เร็วกว่าระดับประเทศ 10 ปี และสอดคล้องกับข้อเสนอของกระทรวงที่จะด าเนินการขับเคลื่อนแผน



 

 

ภาค ซึ่งแผนพัฒนาดังกล่าวจากทุกภาคส่วนต่างให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการดูแลและรองรับปัญหาที่จะเกิด
ขึ้นกับสังคมผู้สูงอายุในอนาคตอันใกล้ 
                 ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ พัฒนาการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทสร้างโอกาสทาง
การศึกษา แก่ประชาชนทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ และยุทธศาสตร์การ
ด าเนินงาน ของส านักงาน กศน. ปี พ.ศ.2563  นโยบายเร่งด่วนเพ่ือร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เพ่ือเตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่
เหมาะสมและมีคุณภาพภายใต้แนวคิด “ Active Aging ” เพ่ือพัฒนาทั้งสุขภาพกาย สุขภาพจิต เทคโนโลยี 
                 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ  ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของ
การ 
จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตส าหรับผู้สูงอายุภายใต้แนวคิด “Active Aging”การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต  และพัฒนาทักษะชีวิต ให้สามารถดูแลตนเองทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตและรู้จักการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยี  
จึงได้จัดท าโครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงพัฒนาการทางกายจิต  และสมองของ
ผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น 
 
4. วัตถุประสงค์ 

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

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาทักษะชีวิต ให้สามารถดูแลตนเองทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต และรู้จักใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยี 

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

5.2 เชิงคุณภาพ 
  - ร้อยละ 80  ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถน าความรู้ไปใช้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนา
ทักษะชีวิต ให้สามารถดูแลตนเองทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต และรู้จักใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้ 
 



 

 

6. วิธีด าเนินการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้า 
หมาย 

 
เป้าหมาย 

 

พื้นที่
ด าเนิน 
การ 

ระยะ 
เวลา 

งบ 
ประมาณ 

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

1) เพ่ือจัดกิจกรรมให้กับ
ผู้สูงอายุเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ ( Aging  
Society )  
2) เพ่ือจดัการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตส าหรับ
ผู้สูงอายุภายใต้แนวคิด 
“Active Aging”การศึกษา
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
พัฒนาทักษะชีวิต ให้สามารถ
ดูแลตนเองทั้งสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต และรู้จักใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยี 
3 )  เพ่ือสร้างความตระหนักถึง
คุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ 
เปิดโอกาสให้มีการเผยแพร่ภูมิ
ปัญญาของผู้สูงอายุ และให้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมด้านต่างๆ 
 ในชุมชน เช่น ด้านอาชีพ กีฬา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
   

ประชา 
ชนทั่วไป 

ประชาชน
ทั่วไป 
อ าเภอ 
เอราวัณ 

ห้องสมุด
ประชาชน

อ าเภอ 
เอราวัณ 

 
 
 
 
 

เมษายน
2563 

 
 
 
 

12,000 

 



 

 

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

ที่ รายการค่าใช้จ่าย 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
หมายเหตุ 

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

หมายเหตุ.....ทุกรายการถั่วเฉลี่ยตามท่ีจ่ายจริง 
 
8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
            9.1  นางปุณยนุช  ชัยวงค์    ครู กศน.ต าบล 
 
10. เครือข่าย 
  10.1  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ัง  4 ต าบล 
  10.2  สาธารณสุขอ าเภอเอราวัณ 
                     10.3  โรงพยาบาลเอราวัณ 

10.4  ชมรมผู้สูงอายุ 
11. โครงการที่เกี่ยวข้อง 
  11.1 โครงการส่งเสริมการอ่านในบ้านหนังสือชุมชน 

กิจกรรมหลัก 
ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.-ธ.ค.62) 
ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.-มี.ค.63) 
ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย-มิ.ย.63) 

ไตรมาสที่ 
4 (ก.ค.-
ก.ย.63) 

ฝึกอบรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับผู้สูงอายุ 
จัดกระบวนการให้ผูสู้งอายุในครอบครัวและชุมชน
เพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิต และสมองของ
ผู้สูงอาย ุ

- - 12,000 - 



 

 

  11.2 โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชน ประจ าปี 2563 
  11.3 โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและ  
กระทรวงสาธารณสุข 
 
12. ผลลัพธ์ (Outcome) 
           -  ร้อยละ 80  ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถน าความรู้ไปใช้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนา
ทักษะชีวิต ให้สามารถดูแลตนเองทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต และรู้จักใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดูแลตนเอง  
มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
 
13. ดัชนีชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 
   13.1 ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 
                   - ร้อยละ 80  ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถน าความรู้ไปใช้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนา
ทักษะชีวิต ให้สามารถดูแลตนเองทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต และรู้จักใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้ 
  - ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 

 13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)  
                  - ผู้สูงอายุสามารถน าความรู้ไปใช้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาทักษะชีวิต สามารถดูแล
ตนเองทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต และรู้จักใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ดูแลตนเอง มีสุขภาพกายและสุขภาพจิต
ที่ด ี
            
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
           14.1 แบบประเมินความพึงพอใจ 

14.2 แบบสังเกตสภาพจริงของผู้สูงอายุหลังเข้าร่วมกิจกรรม 
14.3 รายงานสรุปผลกิจกรรม/โครงการ 
 

                                 ลงชื่อ..........................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                            (นางปุณยนุช  ชัยวงค์   ) 

     ผู้เห็นชอบโครงการ       ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 

                         (นางสายสุณีย์  ม่วงแสง)                       (นางชุลีพร  วรรณแจ่ม) 
                ครอูาสาสมัครฯ                           ครอูาสาสมัครฯ  



 

 

          ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

     (นางปียะนุช  กุณวงษ์)  
              ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โครงการที่  5 
1.ชื่อโครงการ  โครงการบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล/สร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับต าบล                     
                   (ขยายผลการอบรมหลักสูตรการค้าออนไลน์) 
2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และจุดเน้นการด าเนนิงาน ส านักงาน กศน.  
      ยุทธศาสตร์ที ่2.ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  

ข้อ 2.3  พัฒนาและส่งเสริมประชาชนเพื่อต่อยอดการผลิตและจ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์
ออนไลน์ 

3) เร่งจัดตั้งศูนย์ให้ค าปรึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ Brand กศน. เพ่ือยกระดับคุณภาพ ของสินค้า
และผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการที่ครบวงจร (การผลิต การตลาด การส่งออก และสร้างซ่องทาง จ าหน่าย) รวมทั้ง
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการเผยแพร่และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 

4) พัฒนาและดัดเลือกสุดยอดสินค้าและผลิตภัณฑ์ กศน. ในแต่ละจังหวัด พร้อมทั้งประสาน 
ความร่วมมือกับสถานีบริการน ้ามันในการเป็นซ่องทางการจ าหน่ายสุดยอดสินค้าและผลิตภัณฑ์ กศน. ให้กว้างขวาง
ยิ่งขึ้น 
      ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

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

                    2)ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือให้ประซาซนมีทักษะความเข้าใจและ ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งสร้างรายได้ให้กับตนเองได ้
       ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW :  

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

ทักษะอาชีพ และการพัฒนาเว็บเพจการค้าออนไลน์ 
5. พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย : Good 

Innovation 
5.1 เร่งจัดตั้งศูนย์ให้ค าปรึกษา และพัฒนาผลิตภัณฑ์Brand กศน. เพ่ือยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ การ

บริหารจัดการการผลิต การส่งออก การตลาด และสร้างช่องทางการจ าหน่าย ตลอดจนส่ง เสริมการใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีในการเผยแพร่และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 



 

 

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

Tourism and Sports ยะระดับแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์และบริการด้านการ
ท่องเที่ยว ส่งเสริมการตลาดและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว อนุรักษ์ฟ้ืนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเป็นมิตรกับคนทั้งมวลเสริมสร้างการท่องเที่ยวชุมชน การ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ภูมิปัญญา การเกษตร และศิลปวัฒนธรรมไปสู่การสร้างมูลค่าด้านการท่องเที่ยวให้
สามารถสร้างและกระจายรายได้แก่ประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนออกก าลังกาย เล่นกีฬา เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
3.  หลักการและเหตุผล  
 ตามที่รัฐบาลมีนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล เพ่ือให้เกิดการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนด้านนวัตกรรม การพัฒนาคน การให้บริการต่างๆ ของภาครัฐ รวมถึงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจการศึกษา
สร้างสารสนเทศและองค์ความรู้ต่างๆ ให้เกิดข้ึนภายใต้ความร่วมมือของ 4 กระทรวงหลัก คือ กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงสาธารณสุข 
 ส านักงาน กศน. ในฐานะเป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน การจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งเป็นภาพรวมของการศึกษาตลอดชีวิต จึงเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินงาน
ในด้านของการสร้างเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชน เพ่ือสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งของชุมชน ในการรองรับ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสังคมดิจิทัล 
 ในการนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและด าเนินงานในเรื่องการสร้างเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชน และสร้าง
ความพร้อมของชุมชน ให้บรรลุตามนโยบาย และวัตถุประสงค์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอเชียงคาน จึงได้จัดโครงการบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล/สร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับ
ต าบล (ขยายผลการอบรมหลักสูตรการค้าออนไลน์) 

          ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ  ในฐานะสถานศึกษาเล็งเห็น
ความส าคัญในการพัฒนาประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ให้มีความรู้และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล การใช้ Social Media 
และ Application ต่างๆ  ส าหรับชุมชนให้กับประชาชนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
Bramd กศน. ยกระดับคุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์  และประสานหาช่องทางในการจ าหน่ายสินค้าให้
กว้างขวางยิ่งขึ้น 
4. วัตถุประสงค์ 



 

 

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

2.  เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ Bramd กศน. ยกระดับคุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์  และประสานหา
ช่องทางในการจ าหน่ายสินค้าให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 
5.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
      ประชาชนในพื้นท่ีอ าเภอเอราวัณทั้ง  4  ต าบล  จ านวน    100  คน        
 เชิงคุณภาพ 
   ผู้เข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนากลุ่มเป้าหมายให้เกิดความรู้เกี่ยวกับการท าธุรกิจและการค้า
ออนไลน์ และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล การใช้ Social Media และ Application ต่างๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ Bramd กศน. ยกระดับคุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์  รวมทั้งประสานหาช่องทางในการ
จ าหน่ายสินค้าให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 
 
 
6.วิธีการด าเนินงาน 
 
กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่ม 

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

(คน) 
พื้นที่

ด าเนินการ 
ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ
(บาท) 

1.ประชุม 
รับนโยบาย/
จัดท าโครงการ 

เพ่ือสร้างความ
เข้าใจนโยบายไปใน
ทิศทางเดียวกัน  

บุคลากร 
 

15 คน 
 
 

กศน. 
อ าเภอเอราวัณ  

พฤศจิกายน 
2562 

- 

2. ด าเนินการ
ตามโครงการ 
 

1. เพ่ือพัฒนา
กลุ่มเป้าหมายให้
เกิดความรู้เกี่ยวกับ
การท าธุรกิจและ
การค้าออนไลน์ 
และทักษะ
เทคโนโลยีดิจิทัล 
การใช้ Social 
Media และ 

ประชาชนใน
พ้ืนที่อ าเภอ
เอราวัณทั้ง 
4  ต าบล  
 
 

100 คน 
(จ านวน  
2 รุ่น) 

กศน. 
อ าเภอเอราวัณ 

รุ่นที่ 1 
25-26  
ก.พ.63 

 
รุ่นที่ 1 
27-28  
ก.พ.63 

 
 

 
รวมทั้งสิ้น 

35,040  (สาม
หมื่นห้าพันสี่สิบ

บาทถ้วน-) 



 

 

Application ต่างๆ  
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2.  เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ Bramd 
กศน. ยกระดับ
คุณภาพของสินค้า
และผลิตภัณฑ์  
และประสานหา
ช่องทางในการ
จ าหน่ายสินค้าให้
กว้างขวางยิ่งขึ้น 
 

 

3.ประเมินผล
และรายงานผล
การด าเนินงาน
โครงการ 

ติดตามผลการ 
ด าเนินงานของ
โครงการ 
 

ผู้เข้ารับการ
อบรม 

100 คน กศน. 
อ าเภอเอราวัณ 

กุมภาพันธ์ 
2563 

- 

 
7. งบประมาณ                          
 ใช้งบประมาณ แผนงาน : บูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล    โครงการ พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล           
ประเภทงบรายจ่ายอ่ืน ค่าใช้จ่ายในการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชน รหัสงบประมาณ 2000224044700027          
แหล่งของเงิน 6311500  รวมเป็นเงิน  35,040  บาท (สามหมื่นห้าพันสี่สิบบาทถ้วน-) 
 
8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก ไตรมาส 1 
ต.ค.-ธ.ค.62 

ไตรมาส 2 
ม.ค.–มี.ค.63 

ไตรมาส 3 
เม.ย.–มิ.ย.63 

ไตรมาส 4 
ก.ค.– ก.ย.63 

1. พัฒนากลุ่มเป้าหมายให้เกิดความรู้
เกี่ยวกับการท าธุรกิจและการค้าออนไลน์ 
และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล การใช้ Social 

- 
 

35,040   - - 



 

 

Media และ Application ต่างๆ  ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
2.  พัฒนาผลิตภัณฑ์ Bramd กศน. 
ยกระดับคุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์  
และประสานหาช่องทางในการจ าหน่าย
สินค้าให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 
3. ติดตามประเมินผลและรายงานผลการ
ด าเนินงาน 
 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

นายเอนก จันตะพรมมา 
นางภาวิณี  สุวะศรี 

 
10. เครือข่าย   
 10.1  องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
 10.2  ผู้น าชุมชน/อาสาสมัคร 
 10.3  บริษัท ทีโอที จ ากัด มหาชน 
11. โครงการที่เกี่ยวข้อง   
 11.1  โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  
 11.2  โครงการการศึกษาต่อเนื่อง 
 
 
12.  ผลลัพธ์ (Outcome) 
 ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้เกี่ยวกับการท าธุรกิจและการค้าออนไลน์ มีทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล การใช้ 
Social Media และ Application ต่างๆ  มีการพัฒนาและยกระดับคุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์ มีช่องทางใน
การจ าหน่ายสินค้าให้กว้างขวางยิ่งขึ้น  มีรายได้เพ่ิมข้ึน 
   
13.  ดัชนีชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 

13.1 ตัวชี้วัดผลผลิต  (Output) 



 

 

ร้อยละ  80  ของผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้เกี่ยวกับการท าธุรกิจและการค้าออนไลน์ มีทักษะ
เทคโนโลยีดิจิทัล การใช้ Social Media และ Application ต่างๆ   

13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์  (Outcome) 
ผู้เข้ารับการอบรมมีการพัฒนาและยกระดับคุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์ มีช่องทางในการจ าหน่าย

สินค้าให้กว้างขวางยิ่งขึ้น  มีรายได้เพ่ิมข้ึน 
14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 1. แบบประเมินความพึงพอใจ 
 2. แบบติดตามผลผู้เข้าอบรม 
  
 
 
                                                   ลงชื่อ……………………………ผู้เสนอโครงการ 
                                                       (นางสาวรุ่งนภา  ทิพย์ประมวล)    
               ครู กศน.ต าบล   
     
          ลงชื่อ……………………………ผู้เห็นชอบโครงการ           ลงชื่อ………………………………ผู้เห็นชอบโครงการ 
             ( นางสายสุณีย์  ม่วงแสง )                                   ( นางชุลีพร  วรรณแจ่ม  ) 
            ครูอาสาสมัครนอกโรงเรียน                                 ครูอาสาสมัครนอกโรงเรียน 
 
 

ลงชื่อ……………………………ผู้อนุมัติโครงการ 
( นางปิยะนุช  กุณวงษ์ ) 

ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โครงการที่  6 
 
1.ชื่อโครงการ  :  โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer  
 

2. สอดคล้องนโยบายและจุดเน้นการด าเนินงานส านักงาน กศน.ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ยุทธศาสตร์ :  

ข้อที่ 1.1 พัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ เกี่ยวกับน้อมน่าและเผยแพร่ 
ศาสตร์พระราซา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทางพระราชด าริต่าง ๆ 

ข้อที ่2.3 พัฒนาและส่งเสริมประชาชนเพื่อต่อยอดการผลิตและจ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ออนไลน์ 
          ข้อที่ 3.4 เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ประสาน ส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย ในการจัด
การศึกษาและการเรียนรู้ให้กับ ประซาซนอย่างมีคุณภาพ  
          ข้อที ่3.6 พัฒนาศักยภาพคนด้านทักษะและความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) 
ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW : 

 ข้อที ่3.3  เร่งปรับหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพ กศน. ให้เป็นอาชีพในพ้ืนที่ปกติให้พัฒนาอาชีพที่เน้น
การต่อยอดศักยภาพและบริบทตามบริบทของพื้นที่  

ข้อที ่  4.1 เร่งจัดท าท าเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละต าบล เพื่อใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นใน 
การสร้างการเรียนรู้จากองค์ความรู้ในตัวบุคคลให้เกิดการถ่ายทอดภูมิปัญญา สร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 
          ข้อที่   4.2 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การจัดการเรียนรู้ชุมชน 
วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : 

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

A -Aqriculture ส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน และความทันสมัย โดยการน าเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาใช้ในการยกระดับคุณภาพและผลผลิตทาการเกษตร  

L-Loei for All  ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง  สร้างงาน สร้างอาชีพ 
สร้างรายได้  

 

3.หลักการเหตุผล 
 ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกร โดยชี้น าเกษตรกรไทยต้องเป็น “Smart Farmer” คือ ต้องน า

ความรู้ หลักวิชาการ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เข้ามาช่วยในการท าเกษตรโดยต้องท าให้น้อยลง ได้ผลผลิตมากขึ้น ใช้



 

 

พ้ืนที่ให้น้อยลง ใช้น้ าให้น้อยลง ผลผลิตเพ่ิมข้ึน  รวมไปถึงการส่งเสริมและพัฒนาเพ่ือต่อยอดการผลิตและจ าหน่าย

สินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรออนไลน์ 

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

เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมที่เหมาะกับบริบทของพ้ืนที่และ

ความต้องการของชุมชนรวมทั้งการเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตรและสร้างช่องทางการจ าหน่ายสินค้าผ่าน

ช่องทางต่างๆ โดยตระหนักถึงคุณภาพของผลผลิตความปลอดภัยต่อระบบนิเวศน์ ชุมชน และผู้บริโภค 

ทั้งนี้ศูนย์การศึกษาศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ เป็นสถานศึกษาในสังกัด 

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

โครงการ Smart ONIE เพ่ือสร้าง Smart Farmer จึงได้ด าเนินการโครงการนี้ขึ้น  
 

4.วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมที่ 

เหมาะกับบริบทของพ้ืนที่และความต้องการของชุมชน 

2.เพื่อให้ความรู้การเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตรและสร้างช่องทางการจ าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางต่างๆ  

โดยตระหนักถึงคุณภาพของผลผลิตความปลอดภัยต่อระบบนิเวศน์ ชุมชน และผู้บริโภค 
 

5.กลุ่มเป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ 
  -ประชาชนในพื้นท่ีอ าเภอเอราวัณ  จ านวน   40  คน  

เชิงคุณภาพ 

   ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรม

ที่เหมาะกับบริบทของพ้ืนที่และความต้องการของชุมชนรวมทั้งการเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตรและสร้างช่อ ง

ทางการจ าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางต่างๆ  โดยตระหนักถึงคุณภาพของผลผลิตความปลอดภัยต่อระบบนิเวศน์ 

ชุมชน และผู้บริโภค 

 

 

 

 
 



 

 

6.วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
เป้าหมาย 

( Output )
ย่อยๆ 

พ้ืนที่
ด าเนินการ 

ระยะเวลา 
งบ 

ประมาณ 

      จัดให้ประชาชน
ได้รับการอบรมตาม
หลักสตูร Smart ONIE 
เพื่อสร้าง Smart 
Farmer 
 

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

-กลุ่ม
ประชาชน
ทั่วไปในเขต
พ้ืนที่อ าเภอ
เอราวัณ 
 
 
 
 
 

  40 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ าเภอ 
เอราวัณ 

เม.ย.-มิ.ย. 
2563 

13,170  
บาท 
 
 
 
 
 
 

 
7.วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 
 ใช้งบประมาณแผนงาน : บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร โครงการ Smart ONIE เพ่ือ
สร้าง Smart Farmer งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายโครงการ Smart ONIE เพ่ือสร้าง Smart Farmer   รหัส 
งบประมาณ  2000217053700001  จ านวนเงินทั้งสิ้น  13,170  บาท  
8.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก ไตรมาส 1 
ต.ค.-ธ.ค. 2562 

ไตรมาส 2 
ม.ค.-มี.ค. 2563 

ไตรมาส 3 
เม.ย.-มิ.ย. 2563 

ไตรมาส 4 
ก.ค.-ก.ย. 2563 

ด าเนินการตาม
โครงการ 

- 
 

 13,170    



 

 

จัดให้ประชาชนได้รับ
การอบรมตาม
หลักสูตร Smart 
ONIE เพ่ือสร้าง 
Smart Farmer 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 - กศน.อ าเภอเอราวัณ  

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

12.  ผลลัพธ์  

 กลุ่มเป้าหมาย ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมที่

เหมาะกับบริบทของพ้ืนที่และความต้องการของชุมชนรวมทั้งการเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตรและสร้างช่อง

ทางการจ าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางต่างๆ โดยตระหนักถึงคุณภาพของผลผลิตความปลอดภัยต่อระบบนิเวศน์ 

ชุมชน และผู้บริโภค 
 

13. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

ตัวช้ีวัดผลผลิต 

 เชิงปริมาณ   
ร้อยละ 80 ผู้เข้าร่วมโครงการมีผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

เชิงคุณภาพ   



 

 

ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ ในระดับดี ขึ้นไป 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 

ร้อยละ 80 ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตร Smart ONIE เพ่ือสร้าง  
Smart Farmer  น าความรู้ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้   

 

14. การประเมินผลโครงการ 
   -แบบประเมินความพึงพอใจโดยใช้แบบมาตรวัดประมาณค่า 
   -แบบติดตามผู้จบหลักสูตร 

 

                                                   ลงชื่อ……………………………ผู้เสนอโครงการ 
                                                       (นายองอาจ  สุภาวรรณ์)    
               ครู กศน.ต าบล   
     
          ลงชื่อ……………………………ผู้เห็นชอบโครงการ           ลงชื่อ………………………………ผู้เห็นชอบโครงการ 
             ( นางสายสุณีย์  ม่วงแสง )                                   ( นางชุลีพร  วรรณแจ่ม  ) 
            ครูอาสาสมัครนอกโรงเรียน                                 ครูอาสาสมัครนอกโรงเรียน 
 

 
ลงชื่อ……………………………ผู้อนุมัติโครงการ 

                                               ( นางปิยะนุช  กุณวงษ์ ) 
ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1.หน่วยงาน         ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ 

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

 
7.เป้าหมาย 

ประเภท
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน หน่วย 

ผู้ไมรู่้หนังสือ 70 คน 

รวมทั้งสิ้น 70 คน 

 
 

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

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

6. งบประมาณ  
ผลผลิตท่ี  4 จ านวน   17,700      บาท 
 รวมท้ังสิ้น   -   บาท 

งบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ผลผลติที่ 4  8,850       8,850        

รวมทั้งสิ้น  8,850       8,850        

 
 10. ผู้รับผิดชอบ 

ช่ือ-สกุล.. 
           นางสายสุณีย์  ม่วงแสง 
           นางชุลีพร  วรรณแจม่   

โทรศัพท์  042- 853278 
โทรสาร   042- 853278 

 
 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
กศน.อ าเภอเอราวณั 

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

 

กศน.-กผ-02 



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

 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ 
(จ าแนกตามโครงการรวม) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. หน่วยงาน         ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ 

 

7.เป้าหมาย 
ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน หน่วย 

ประชากรวยัแรงงาน
อายุระหว่าง 15 – 
59 ปี ที่ไม่จบ
การศึกษาภาคบังคับ
และไม่อยู่ในระบบ
โรงเรียน 
ระดับประถม 
ระดับม.ต้น 
ระดับม.ปลาย 

 
 
 
 
 
 

133 
224 
378 

 
 
 
 
 
 

คน 
คน 
คน 

รวมทั้งสิ้น 735 คน 

 

 

2. สอดคล้อง ยุทธศาสตรข์้อที่ 4.2  นโยบายขับเคลื่อน กศน. WOW 2.2 และ 3 วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย  (THAILOEI 4.0) ประเด็นที่ 7 E เลยเมืองแห่ง

การศึกษา. 
 
3. ชื่องาน/โครงการ การจัดการศกึษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551(ปรับปรุง พ.ศ.2559) 
 
4. วัตถุประสงค์ :เพื่อ 
1) เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และยกระดับการศึกษาให้กับ
ประชากรวยัแรงงานอายุระหว่าง 15 – 59 ปี ที่ไม่จบการศึกษา
ภาคบังคับและไม่อยู่ในระบบโรงเรียน 
2) เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้ ให้รู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยี
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
3) ส่งเสริมและพัฒนา กศน.ต าบล ให้เป็น กศน.ต าบล 5 ด ีพรี
เมี่ยม 
 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ชื่อ-สกุล นายสุริยา  โคตรแก้ว 
          นางสาวสุภาพร  โนนเดช 
โทรศัพท์ 042- 853278 

 
 

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

9. พื้นที่ด าเนินการ 
กศน.ต าบลทั้ง 4 ต าบล 

6. งบประมาณ  
งบอุดหนุน   2,023,700  บาท 
รวมทั้งสิ้น  ………2,023,700…….  บาท 

งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
2,023,700 505925 505925 505925 505925 

รวมทั้งสิ้น 505925 505925 505925 505925 

 
 

กศน.-กผ-02/63 

 กศน-กผ-01/62 



 

 

8.ตวัช้ีวดัความส าเร็จ  
- ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
ของกลุ่มเป้าหมาย 

ผลลัพธ์  
-ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการทักษะ
ชีวิตได้รับความรู้ในการดูแลสุขภาวะ
ทางด้านสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิต 
อาหารและโภชนาการและน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. หน่วยงาน         ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ 

7.เป้าหมาย 
ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน หน่วย 

ประชาชน 180 คน 

   
รวมทั้งสิ้น 180 คน 

 

 

2. สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ข้อที ่1 , 5  นโยบายขัยเคลือ่น กศน. WOW 3   วาระการขับเคลือ่นจงัหวดัเลย  (THAILOEI 4.0) T, A ,I ,L 
 3. ชื่องาน/โครงการ   โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
 
 4. วัตถุประสงค์ :เพ่ือ 

4.1 เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตพ้ืนฐานของประชาชน
เพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุขในด้าน การดูแลสุขภาพร่างกาย การ
ดูแลสุขภาพจิต อาหารและโภชนาการ 
 4. 2 เพ่ือจัดการศึกษาในรูปแบบการ
จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย โดยมุ่งที่จะให้ความรู้ในการดูแลสุข
ภาวะทางด้านสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิต อาหาร
และโภชนาการ 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ชื่อ-สกุล นายสุริยา  โคตรแก้ว 
โทรศัพท์  0967676618 

 
 

5. กิจกรรมหลัก 
1) การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะ
ชีวิต 
2)  การติดตามประเมินผล 
3) การสรุป รายงานผลการด าเนินงาน 
 

9. พื้นที่ด าเนินการ 
อ าเภอเอราวัณ 

6. งบประมาณ งบอุดหนุน    
ผลผลิตท่ี  4  
รวมทั้งส้ิน  20,700  บาท 
งบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

   
10,350 

 
10,350 

 
 

รวมทั้งส้ิน  10,350 10,350  

 
 

กศน.-กผ-02/63 

 กศน-กผ-01/62 



 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ 

(จ าแนกตามโครงการรวม) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กศน.-กผ.-02 
กศน.-กผ-02 

1.หน่วยงาน         ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอเอราวณั 
 
2.สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ข้อท่ี 1 (1.4) 3 (3.4 (1 , 2) ) (3.5) 4 (4.4)  และ /วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย T,A,I,L 
 
3. ชื่องาน/โครงการการจัดการศกึษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 

 
7.เป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จ านวน หน่วย 

ประชาชนทั่วไป 
พัฒนาสังคมและชุมชน 
 

 
160 

 

 
คน 
 

รวมทั้งสิ้น 160 คน 

 

 

4. วัตถุประสงค ์:เพื่อ 
1. เพื่อให้ประชาชนในอ าเภอเอราวัณมีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องประชาธิปไตย 
     2. เพื่อใช้เทคโนโลยีให้ประชาชนในอ าเภอ
เอราวัณมีความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสม 
     3. เพื่อให้ประชาชนในเขตอ าเภอเอราวณัน า
ความรู้เรื่องประชาธิปไตยและการใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได ้
 

5. กิจกรรมหลัก 
1.ประชุมบุคลากรรับทราบนโยบาย 
2.ประสานบคุลากรรับผิดชอบ จัดท า
โครงการ / เสนอ/ อนุมตั ิ
3. ด าเนินการตามโครงการ  กิจกรรม
การส่งเสริมประชาธิปไตยและ.กิจกรรม
การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
4.วัดผลประเมินผลของโครงการ 
 

6. งบประมาณ  

งบรายจ่ายอ่ืน  จ านวน   48,000  บาท 
รวมทั้งสิ้น     จ านวน     48,000  บาท 

งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
พัฒนาสังคมและ
ชุมชน 

 24,000 24,000  

     

รวมทั้งสิ้น  24,000 24,000  

 
 10. ผู้รับผิดชอบ 

งานการศึกษาต่อเนื่อง 
ครู กศน.ต าบลทั้ง 4 ต าบล 
โทรศัพท์   042-853278 

 
 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
กศน.ต าบลทั้ง 4 ต าบล 

8.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
1. ผลผลิต    
- ประชาชนในพ้ืนท่ีอ าเภอเอราวณั ร้อยละ 80  ที่
ผ่านการอบรมการส่งเสริมประชาธิปไตยและการใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม  
2. ผลลัพธ์  
- ประชาชนในเขตอ าเภอเอราวัณ มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยและการใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสม สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ 



 

 

8.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
ร้อยละ 80 ของผู้เข้าอบรม มีความรู้  

ความเข้าใจ การด าเนินชีวิตตามแนว

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มา

ประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันสามารถ ลด

รายจ่าย เพิม่รายได้ ให้กับครัวเรือนได้  

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ  (จ าแนกตามโครงการรวม) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. หน่วยงาน         ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ   

 

7.เป้าหมาย 
ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน หน่วย 

ประชาชนทั่วไป 160 คน 

รวมทั้งสิ้น 160 คน 

 

 

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

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

10. ผู้รับผิดชอบ 
ชื่อ-สกุล นายองอาจ  สุภาวรรณ์ 
โทรศัพท์ 042-853278 
 
 

5. กิจกรรมหลัก 
1. ให้ความรูเ้ร่ืองพระราชด าริว่าดว้ยเศรษฐกิจ

พอเพียง 

2. ให้ความรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง  3 

ห่วง 2 เง่ือนไขการน้อมน าหลักเศรษฐกจิพอเพียง

มาเป็นแนวทางในการด ารงชีวิต 

3. ศึกษาแหล่งเรียนรู้เกษตรกรต้นแบบตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
    กศน.ต าบลทั้ง 4 แห่ง 

6. งบประมาณ  
งบด าเนินงาน    
รวม 27,200 บาท 

งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
27,200 - 13,600 13,600 - 

รวมทั้งสิ้น - 13,600 13,600 - 

 
 

กศน.-กผ-02/63 

 กศน-กผ-01/62 



 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ   

(จ าแนกตามโครงการรวม) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.หน่วยงาน         ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ   

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

 7.เป้าหมาย 
ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จ านวน หน่วย 

1) กศน.ต าบล(สร้างใหม่) 
2) กศน.ต าบลอื่นๆ 
3) ห้องสมุดประชาชน 
4) อาสาสมัครส่งเสริมการ
อ่าน 
5) ประชาชนทั่วไป 
6) บ้านหนังสือชุมชน 
7) ภาคีเครือข่าย 

2 
        2 

1 
94 

 
1,500 

23 
4 

แห่ง 
แห่ง 
แห่ง 
คน 
 

คน 
แห่ง 
แห่ง 

รวมทั้งสิ้น 
32 

1,500 
แห่ง
คน 

 

 

4. วัตถุประสงค ์:เพื่อ 
1) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในระดับ
ต าบล เพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ และจัดกิจกรรม
เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ในชุมชนได้อย่างทั่วถึง 
2) จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังนิสัยรัก
การอ่านเพิ่ม ขยายกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชิงรุกใน
ชุมชน และพัฒนาความสามารถในการอ่านและ
ศักยภาพการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
3) ส่งเสริมให้มีการสร้างบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการอ่านให้เกิดขึ้นในสังคมไทยโดยสนับสนุน
การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง
และทั่วถึง เช่น พัฒนาห้องสมุดประชาชนทุกแห่งให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน การใช้ระบบ
เช่ือมโยงแหล่งเรียนรู้และการพัฒนาระบบหนังสือ
ผ่าน QR Code ส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัคร
ส่งเสริมการอ่าน การสร้างเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน 
จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์เพื่อส่งเสริม
การอ่านและการเรียนรู้ที่หลากหลายออกให้บริการ
ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ อย่างทั่วถึง สม่ าเสมอ 
รวมทั้งเสริมสร้างความพร้อมในด้านสื่ออุปกรณ์ เพื่อ
สนับสนุนการอ่าน และการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
การอ่านอย่างหลากหลาย 
4) ส่ งเสริมสนับสนุนให้ภาคี เครือข่ ายร่ วมจัด
สนับสนุนการอ่าน เช่น ในโรงงาน สถานประกอบการ 
โรงพยาบาล ฯลฯ 

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

6. งบประมาณ  
ผลผลิตที่  5    จ านวน  145,000   บาท 

งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
กศน.ต าบล(สร้างใหม่) 15,000 15,000 15,000 15,000 
หนังสือพิมพ์ กศน.
ต าบล 

1,250 1,250 1,250 1,250 

ห้องสมุดประชาชน 21,250 21,250 21,250 21,250 
รวมทั้งสิ้น 37,500 37,500 37,500 37,500 

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
-ชื่อ-สกุล  นางสาวสุภาพร  บ ารุงส าราญ 
โทรศัพท์   042- 835278 

 
 
 

9. พื้นที่ด าเนินการ 
กศน.อ าเภอ  1  แห่ง 
กศน.ต าบล    4  แห่ง 
ห้องสมุดประชาชน   1  แห่ง 
บ้านหนังสือชุมชน     23    แห่ง 

8.ตัวชี้วดัความส าเร็จ  
1. จ านวนผู้รับบริการเป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว ้
2. ความเหมาะสมของสถานที่/สื่อ/สิ่งอ านวย
ความสะดวก 
3.ร้อยละของผู้รับบริการที่สามารถน าความรู้ไป
ใช้หรือพัฒนาคุณภาพชวีิต 
4.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดีขึ้นไป 

กศน.-กผ-02 



 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ   

(จ าแนกตามโครงการรวม) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กศน.-กผ.-02 

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

 
7.เป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จ านวน หน่วย 

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

1 
10 

- 
3 
1 
- 
 

คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
 

รวมทั้งสิ้น 15 คน 

 

 

4. วัตถุประสงค ์:เพื่อ 
1) พัฒนาบุคลากรทุกระดับทุกประเภทให้มีสมรรถนะ
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งก่อนและระหว่างการด ารง
ต าแหน่งเพื่อให้มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน สามารถ
ปฏิบัติงานและบริหารจัดการการด าเนินงานของ
หน่วยงานและสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้ง
ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดพัฒนาตนเองเพื่อเลื่อน
ต าแหน่งหรือเลื่อนวิทยฐานะโดยเน้นการประเมินวิทย
ฐานะเชิงประจักษ์ 
2) พัฒนาหัวหน้า กศน.ต าบลให้มีสมรรถนะสูงขึ้นในการ
บริหารจัดการ กศน.ต าบล และการปฏิบัติงานตาม
บทบาทภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการเป็นนัก
จัดการความรู้และผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้
เพื่อให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพอย่าง
แท้จริง 
3) พัฒนาครู กศน. และผู้ ที่ เกี่ ยวข้ องให้ สามารถ
จัดรูปแบบการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพโดยส่งเสริมให้มี
ความรู้ความสามารถในการจัดท าแผนการสอน การจัด
กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และการวิจัย
เบือ้งต้น 
4) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ กศน.
ต าบล เพื่อการมีส่วนร่วมในการบริหารการด าเนินงาน
ตามบทบาทภารกิจของ กศน.ต าบล อย่างมีประสิทธิภาพ 
5) พัฒนาศักยภาพบุคลากร ที่รับผิดชอบการบริการ
การศึกษาและการเรียนรู้ ให้มีความรู้ ความสามารถและ
มีความเป็นมืออาชีพในการจัดบริการส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตของประชาชน 
6) เสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคลากร รวมทั้งภาคี
เครือข่ายทั้งในและต่างประเทศในทุกระดับเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างานร่วมกัน โดยจัดให้มีกิจกรรม
การพัฒนาสมรรถนะ และเสริมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลากร และภาคี เครือข่ายในรูปแบบที่
หลากหลายอย่างต่อเนื่อง 

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

6. งบประมาณ  - 

งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
     

รวมทั้งสิ้น     

 
 

10. ผู้รับผิดชอบ 
-ช่ือ-สกุล  นางสายสณุีย์   ม่วงแสง 
โทรศัพท์   042- 853278 

 
 
 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
กศน.อ าเภอ  1  แห่ง 

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

 

กศน.-กผ-02 



 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ   

(จ าแนกตามโครงการรวม) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กศน.-กผ.-02 

1.หน่วยงาน         ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวณั   

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

3. ชื่องาน/โครงการงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

7.เป้าหมาย 
ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จ านวน หน่วย 

 กศน.อ าเภอ 
กศน.ต าบล   
 

1 
4 
 

แห่ง 
แห่ง 

รวมทั้งสิ้น 5 แห่ง 

 

 

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

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

 
งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

     

รวมทั้งสิ้น     

 
 

10. ผู้รับผิดชอบ 
-ช่ือ-สกุล  นางสายสณุีย์  ม่วงแสง 
โทรศัพท์   042- 853278 
โทรสาร   042- 853278 

 
 
 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
กศน.อ าเภอ  1  แห่ง 
กศน.ต าบล  4  แห่ง 

8.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

1.ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดที่มี
ระบบประกันคุณภาพภายในและมีการ
จัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
2.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ขึ้น
ไป 

 

กศน.-กผ-02 



 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ   

(จ าแนกตามโครงการรวม) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กศน.-กผ.-02 

1.หน่วยงาน     ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ   
 2.สอดคล้อง  ยุทธศาสตร์ : ข้อที่ 6.2 
                  ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW : 1,2,3,4,5 และ 6  
                  วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : T, A ,I ,L 
 
3. ชื่องาน/โครงการ งานนิเทศ ก ากับ ติดตาม 

 
7.เป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จ านวน หน่วย 

 กศน.อ าเภอ 
กศน.ต าบล   
ห้องสมุดประชาชน   
 บ้านหนังสือชุมชน    

1 
4 
1 

23 

แห่ง 
แห่ง 
แห่ง 
แห่ง 

รวมทั้งสิ้น 29 แห่ง 

 

 

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

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

6. งบประมาณ  - 

 
งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

     

รวมทั้งสิ้น     

 
 

10. ผู้รับผิดชอบ 
--ช่ือ-สกุล  นางสายสณุีย์  ม่วงแสง 
โทรศัพท์   042- 853278 
โทรสาร   042- 853278 

 
 
 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
กศน.อ าเภอ  1  แห่ง 
กศน.ต าบล  4  แห่ง 
ห้องสมุดประชาชน   1  แห่ง 
บ้านหนังสือชุมชน   23    แห่ง  
 

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

กศน.-กผ-02 



 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ   

(จ าแนกตามโครงการรวม) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กศน.-กผ.-02 

1.หน่วยงาน         ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ   
 2.สอดคล้อง  ยุทธศาสตร์ : ข้อที่ 6.2 
                  ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW : 1,2,3,4,5 และ 6  
                  วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : T, A ,I ,L 
 3. ชื่องาน/โครงการ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 7.เป้าหมาย 
ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จ านวน หน่วย 

 กศน.อ าเภอ 
กศน.ต าบล   
ห้องสมุดประชาชน   
 บ้านหนังสือชุมชน    

1 
4 
1 

23 

แห่ง 
แห่ง 
แห่ง 
แห่ง 

รวมทั้งสิ้น 29 แห่ง 

 

 

4. วัตถุประสงค ์:เพื่อ 

1) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
งบประมาณ โดยพัฒนาระบบการก ากับ ควบคุม 
และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันสมัย และเชื่อมโยงกันทั่วประเทศ
อย่างเป็นระบบเพ่ือให้หน่วยงานและสถานศึกษา
ในสังกัดสามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือส าคัญใน
การบริหาร การวางแผน การปฏิบัติงาน การ
ติดตามประเมินผล และการน าผลมาพัฒนาการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ตามวงจรคุณภาพเดมมิ่ง 
(PDCA) รวมทั้งจัดบริการการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลรวมของนักศึกษา กศน.
ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และเชื่อมโยง
กันทั่วประเทศ สามารถสืบค้นและสอบทานได้ทัน
ความต้องการเพ่ือประโยชน์ในการจัดการศึกษา
ให้กับผู้ เรียนและการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

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

6. งบประมาณ  - 

 
งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

     

รวมทั้งสิ้น     

 
 

10. ผู้รับผิดชอบ 
---ช่ือ-สกุล  นางสายสุณยี์  ม่วงแสง 
โทรศัพท์   042- 853278 
โทรสาร   042- 853278 

 
 
 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
กศน.อ าเภอ  1  แห่ง 
กศน.ต าบล  4  แห่ง 
ห้องสมุดประชาชน   1  แห่ง 
บ้านหนังสือชุมชน   23    แห่ง  
 

8.ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
1.จ านวนระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา
ของประชาชนจังหวัดเลยที่ได้รับการ
พัฒนาให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 
2.ฐานข้อมูลด้านการบริหารของ
ส านักงาน กศน.จังหวัดเลยที่ได้รับการ
พัฒนาให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 
3.ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 

 

กศน.-กผ-02 



 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ 

(จ าแนกตามโครงการรวม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. งบประมาณ 
งบรายจ่ายอ่ืน  จ านวน   326,743 บาท 

งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
1. 1 อ าเภอ 1 อาชีพ  
2. กลุ่มสนใจ     ไม่เกิน 30 ชั่วโมง  
3. ชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ชั่วโมง ขึ้นไป 

 15,000 
168,000 
189,000 

78,000 
45,600 
94,400 

- 
- 
- 

รวมทั้งสิ้น 
 108,743 218,000  

 
 

2.สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ที่ 1 ข้อ 1.1 ,ยุทธศาสตร์ที่ 2 ข้อ 2.1 และ 2.3 ,ยุทธศาสตร์ที่ 3 ข้อ 3.5 ,3.6 และ3.7 ,ยุทธศาสตร์ที่ 4 ข้อ 4.4  
   นโยบายขับเคลื่อน กศน. สู่ กศน. WOW ข้อที่ 3.3 ข้อที่ 5.1และ 5.2  วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) T,I,L,O,E 
4.04.0)…………………………. 
 

1.หน่วยงาน        ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ 
 

3. ช่ืองาน/โครงการศูนยฝ์ึกอาชีพชุมชน 
 

7.เป้าหมาย 
ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จ านวน หน่วย 

ประชาชนชนวัยแรงงาน ใน 14  
ต าบล ของ อ.เมืองเลย 
1. ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 1 
อ าเภอ 1 อาชีพ  
 2. ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่ม
สนใจ ไม่เกิน 30 ชั่วโมง  
3. ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ชั้นเรียน
วิชาชีพ 31 ชั่วโมง ขึ้นไป 

 
 

121 
 

152  
 

168  
 

 
 

คน 
 

คน 
 

คน 

รวมท้ังสิ้น 441 คน 
 

 

4. วัตถุประสงค ์:เพื่อ 
1. เพื่อจัดการศึกษาอาชีพเพื่อ
การมีงานท า ให้กับประชาชนวัย
แรงงาน ในพื้นที่ 4 ต าบล ของ
อ าเภอเอราวณั  จังหวัดเลย 
2. เพื่อให้ประชาชนผู้ที่ผ่านการ
อบรม มีความรู้ ความ สามารถ 
และทักษะในการประกอบอาชีพ 
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
3. เพื่อให้ของประชาชนผู้ผ่าน
การอบรม น าความรู้ไปใช้ในการ
ลดรายจ่าย หรือเพิ่มรายได้ หรือ
ประกอบอาชีพ หรือพัฒนาต่อ
ยอดอาชีพ หรือการเพิ่มมูลค่า
ของสินค้า หรือบริการ 
4. เพื่ อ ให้ มี ตั วอย่ า งที่ ดี  หรื อ
ต้นแบบในการน าความรู้ไปใช้ 
 

5. กิจกรรมหลัก 
จัดอบรมให้ประชาชน ทั้ง 4 ต าบล ใน
เขตพื้นท่ีอ าเภอเอราวัณ 
1. ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  1 อ าเภอ 1 
อาชีพ  
 2. ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มสนใจ  
ไม่เกิน 30 ช่ัวโมง  
3. ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ช้ันเรียน
วิชาชีพ 31 ช่ัวโมง ขึ้นไป 

10. ผู้รับผิดชอบ 
1. งานการศึกษาตอ่เนื่อง 
2. ครู กศน.ต าบลทั้ง 4 ต าบล 
 
 

9. พื้นที่ด าเนินการ 
4 ต าบล ของอ าเภอเอราวัณ 

จังหวัดเลย 

8.ตัวชี้วดัความส าเร็จ  
1.ตัวชี้วัดผลผลิต(Output)     
 1.1 จัดอบรมให้ระชาชน ครบทั้ง 14 ต าบล ในเขตอ าเภอเมืองเลย  
 1.2 ประชาชนเข้ารับการฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอาชพีชุมชน 1 อ าเภอ 1อาชพี ไม่นอ้ยกว่า รอ้ยละ 80 ของเป้าหมาย                
 1.3 ประชาชนเข้ารับการอบรม ศูนย์ฝกึอาชีพชุมชน กลุ่มสนใจ ไม่เกิน30 ช.ม. ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 ของเป้ามาย 
 1.4 ประชาชนเข้ารับการอบรม ศูนย์ฝกึอาชีพชุมชน ชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ช.ม. ขึ้นไป ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของ

เป้าหมาย 
2. ตัวชี้วัดผลลัพธ์(Outcome)      2   2 
  2.1 จ านวนประชาชนผู้เข้าอบรมเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว ้
  2.2 ประชาชนผู้ผ่านการอบรม มีความรู้ ความสามารถ ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

  2.3 ประชาชนผู้ผ่านการอบรม น าความรู้ไปใช้ในการลดรายจ่าย หรือเพิ่มรายได้ หรือประกอบอาชีพ หรือพัฒนาต่อยอด

อาชีพ หรือการเพิ่มมูลค่าของสินค้า หรือบริการ 

  2.4 มีตัวอย่างที่ดี หรือต้นแบบในการน าความรู้ไปใช้ 
  2.5 ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

กศน.-กผ-02 



 

 

 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ 
(จ าแนกตามโครงการรวม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ 20 ปี ข้อท่ี  3 ,นโยบายและจุดเน้น ส านักงาน กศน. ภารกิจเร่งด่วน ข้อที่  3  
                ,แนวทางการด าเนินงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
                4 (4.3) ,มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มาตรฐานที่ 1 (1.4) มาตรฐานที่ 2 (5) , 
                (6), (7) มาตรฐานที่ 3 (2),(3),(4) และ วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย  (THAILOEI 4.0)  T , L , E 
 

3. ชื่องาน/โครงการ  โครงการภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ 
 

 7.เป้าหมาย 
ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน หน่วย 

ประชาชนทั่วไป 
รุ่นที่ 1 
รุ่นที่ 2 

 
20 
20 

 

 
คน 
คน 
 

รวมทั้งสิ้น 40 คน 
 

 

4.วัตถุประสงค์ : เพ่ือ 
   4.1 เพ่ือฝึกอบรมภาษาต่างประเทศเพ่ือ
การสื่อสารด้านอาชีพ ให้กับประชาชนใน
พ้ืนที่  
    4.2 เพ่ือให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่าน
การอบรมตามโครงการภาษาต่างประเทศ
เพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ สามารถน าความรู้
ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ 
และด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. กิจกรรมหลัก 
     จัดโครงการกิจกรรม
ด าเนิน การจัดฝึกอบรม
ภาษาต่างประเทศเพ่ือการ
สื่อสารด้านอาชีพการให้กับ
ประชาชนในพ้ืนที่ร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน 
 
 

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

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

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ช่ือ-สกุล  นางจิราลักษณ์ สุภาวรรณ ์
โทรศัพท์   042- 835278 
 

 
 
 

9. พื้นที่ด าเนินการ 
กศน.ต าบล 4  แห่ง 

8.ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
     1.จ านวนประชาชนได้รับการอบรมตามหลักสูตรภาษาต่างประเทศเพ่ือการ
สื่อสารด้านอาชีพ (ระยะสั้น) ส าหรับประชาชนในศูนย์อาเซียนศึกษา กศน. 
     2.ร้ อยละของประชาชนกลุ่ มเป้ าหมายที่ ผ่ านการอบรมตามหลั กสู ตร
ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ (ระยะสั้น) มีความรู้ ในการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศ  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
     3. ร้อยละของครู กศน. ที่สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารได้อย่างสอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน 
     4.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 

 

1.หน่วยงาน         ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ 
 

  กศน.-กผ-02/63 
 



 

 

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

 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ 
(จ าแนกตามโครงการรวม) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. หน่วยงาน         ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ 

7.เป้าหมาย 
ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน หน่วย 

อสม./ประชาชน
ทั่วไป 

40 คน 

รวมทั้งสิ้น 40 คน 

 

 

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

4. วัตถุประสงค์ :เพื่อ 
1. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้  ความเข้าใจ และ
ทักษะในการช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ   
2.  เพื่อสามารถน าความรูไ้ปใช้ และประกอบอาชีพ
เกี่ยวกับการดูแลผูสู้งอายุระยะยาว 
 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ชื่อ-สกุล นางกาญจนา  สอนสียา 
โทรศัพท์ 042-853278 
 

5. กิจกรรมหลัก 
1.จัดกระบวน การด าเนินงานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
2.ประชา สัมพันธโ์ครงการ 
3.คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายตามคุณสมบัติที่ก าหนด 
4.ด าเนินการผลิตและฝึกอบรมภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัต ิ
5.ประเมินผลการฝึกอบรม 

9. พื้นที่ด าเนินการ 
กศน.อ าเภอเอราวัณ    โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพ ทั้ง 4  ต าบล 

6. งบประมาณ  
งบอุดหนุน    
ผลผลิตที่  4  
ผลผลิตที่  5 
ค่าใช้จ่ายอื่น    51,400  บาท 
รวมทั้งสิ้น  …..51,400  …บาท 
 

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

รวมทั้งสิ้น - 25,700.-   25,700.-   - 

 
 

กศน.-กผ-02/63 

 กศน-กผ-01/62 



 

 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ 

(จ าแนกตามโครงการรวม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.หน่วยงาน         ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ 

กศน.-กผ-02 

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

3. ชื่องาน/โครงการ  โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงพัฒนาการทางกาย  
                          จิตและสมองของผู้สูงอายุ 

4. วัตถุประสงค์ :เพ่ือ 
1)  เพ่ือจัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุเพื่อ
เตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
(AgeingSociety)  
2) เพ่ือจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ส าหรับผู้สูงอายุภายใต้แนวคิด “Active 
Aging”การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และพัฒนาทักษะชีวิต ให้สามารถดูแล
ตนเองทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต และ
รู้จักใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 
3) เพ่ือสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของผู้สู งอายุ  เปิดโอกาสให้มีการ
เผยแพร่ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ และให้มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมด้านต่างๆ ในชุมชน เช่น ด้าน
อาชีพ กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. กิจกรรมหลัก 

ฝึกอบรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ส าหรับผู้สูงอายุ จัดกระบวนการ
ให้ผู้สูงอายุในครอบครัวและชุมชน
เพ่ือคงพัฒนาการทางกาย จิต และ
สมองของผู้สูงอายุ 
 

7.เป้าหมาย 
ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จ านวน หน่วย 

ประชาชนทั่วไป 
 

120 คน 
 

รวมทั้งสิ้น 120 คน 

 

 

6. งบประมาณ รายจ่ายอ่ืน จ านวน   12,000       บาท 

 
งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

งบด าเนินงาน -- -- 12,000 -- 

รวมทั้งสิ้น -- -- 12,000 -- 

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

 
 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
ห้องสมุดประชาชนอ าเภอเอราวัณ 

10. ผู้รับผิดชอบ 
-ช่ือ-สกุล นางปุณยนุช  ชัยวงค์ 
โทรศัพท์   042- 853278 

 
 
 



 

 

 

 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ 
(จ าแนกตามโครงการรวม) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กศน.-กผ.-02 กศน.-กผ.-02 

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

4.0) : T 
 
3. ชื่องาน/โครงการ โครงการบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล/สร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับต าบล 

                        (ขยายผลการอบรมหลักสูตรการค้าออนไลน์) 
 

 
7.เป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จ านวน หน่วย 

ประชาชน 100 คน 

รวมทั้งสิ้น 100 คน 

 

 

4. วัตถุประสงค ์: 
1. เพื่อพัฒนากลุ่มเป้าหมายใหเ้กิดความรู้
เกี่ยวกับการท าธุรกิจและการค้าออนไลน์ และ
ทักษะเทคโนโลยีดิจิทลั การใช้ Social Media 
และ Application ต่างๆ  ได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
2.  เพื่อพัฒนาผลิตภณัฑ์ Bramd กศน. ยกระดับ
คุณภาพของสินค้าและผลติภณัฑ์  และประสาน
หาช่องทางในการจ าหน่ายสินค้าให้กว้างขวาง
ยิ่งข้ึน 
 

5. กิจกรรมหลัก 
1. พัฒนากลุ่มเป้าหมายใหเ้กิดความรู้เกี่ยวกับ
การท าธุรกิจและการค้าออนไลน์ และทักษะ
เทคโนโลยีดิจิทลั การใช้ Social Media และ 
Application ต่างๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.  พัฒนาผลิตภณัฑ์ Bramd กศน. ยกระดับ
คุณภาพของสินค้าและผลติภณัฑ์  และ
ประสานหาช่องทางในการจ าหน่ายสินค้าให้
กว้างขวางยิ่งข้ึน 
3. ติดตามประเมินผลและรายงานผลการ
ด าเนินงาน 
 

6. งบประมาณ  รายจา่ยอ่ืนจ านวน  35,040  บาท 

    งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
งบรายจ่ายอื่น  35,040   

รวมทั้งสิ้น  35,040   

 
 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ช่ือ-สกุล  นางสาวรุ่งนภา  ทิพย์ประมวล 
โทรศัพท์   042- 853278 

 

 
 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
กศน.อ าเภอเอราวณั 

8.ตัวชีวัดความส าเร็จ  
1 ตัวช้ีวัดผลผลิต  (Output) 
        ร้อยละ  80  ของผู้เข้ารับการอบรมเกิด
ความรู้เกี่ยวกับการท าธุรกิจและการค้า
ออนไลน์ มีทักษะเทคโนโลยีดิจทิัล การใช้ 
Social Media และ Application ต่างๆ   
2. ตัวช้ีวัดผลลัพธ์  (Outcome) 
ผู้เข้ารับการอบรมมีการพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพของสินค้าและผลติภณัฑ์ มีช่องทางใน
การจ าหน่ายสินค้าให้กว้างขวางยิ่งข้ึนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

กศน.-กผ-02/63 

1.หน่วยงาน         ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวณั 
 



 

 

 

 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ  จังหวัดเลย 

 (งาน/โครงการในภาพรวม) 
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1.หน่วยงาน    ส านักงาน  กศน.จังหวัดเลย 
 2.สอดคล้อง  ยุทธศาสตร์ : ข้อที่ 1.1 ,2.3 ,3.4 และ 3.6  
                  ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW : 3.3, 4.1 ,4.2 และ 5.3  
                  วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : T, A ,L 
 
3. ชื่องาน/โครงการตามหลักสูตร Smart ONIE เพ่ือสร้าง Smart Farmer 
 
 

7.เป้าหมาย 
ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จ านวน หน่วย 

1) ครู 
2) ประชาชนทั่วไป 
 

15 
40 

คน 
คน 
 

รวมทั้งสิ้น 55 คน 

 

 

4. วัตถุประสงค์ : เพ่ือ 

       1.เพ่ือส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมที่เหมาะ
กับบริบทของพ้ืนที่และความต้องการของชุมชน 
      2.เพื่อให้ความรู้การเพ่ิมมูลค่าสินค้าทาง
การเกษตรและสร้างช่องทางการจ าหน่ายสินค้า
ผ่านช่องทางต่างๆ โดยตระหนักถึงคุณภาพของ
ผลผลิตความปลอดภัย 
ต่อระบบนิเวศน์ ชุมชน และผู้บริโภค 
 

5. กิจกรรมหลัก 

1)ส่งเสริมให้ครูมีทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ด้านเกษตรกรรมที่เหมาะกับ
บริบทของพ้ืนที่และความต้องการ
ของชุมชน 

2) จัดให้ประชาชนได้รับการอบรม
ตามหลักสูตร Smart ONIE เพ่ือ
สร้าง Smart Farmer 
 
 
6. งบประมาณ งบรายจา่ยอ่ืน จ านวน           13,170               บาท 

 
งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

งบรายจ่ายอื่น   13,170  

รวมทั้งสิ้น   13,170  

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
-ช่ือ-สกุล  นายองอาจ  สุภาวรรณ ์
โทรศัพท์  081-7395447 
โทรสาร   042- 853278 

 
 
 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
อ าเภอเอราวณั 

8.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
1.จ านวนประชาชนไดร้ับการอบรมตามหลักสตูร 
Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer 
2. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรม
ตามหลักสูตร Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart 
Farmerมีความรู้ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิตได้ 
3. ร้อยละของครู กศน. ที่สามารถจัดกระบวนการ
เรียนรู้ตามหลักสูตร Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart 
Farmerได้อย่างสอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน 
4.ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 

 

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



 

 

 
 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 

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

(2) 
ที ่

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

เป้าหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจ่ายอื่น 

 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การจัดการศึกษา
ส าหรับผู้ไม่รู้หนังสือ 

จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิม
อัตราการรู้หนังสือให้คน
ไทยสามารถอ่านออก
เขียนได้ มุ่งพัฒนาผู้เรียน
ให้มีความสามารถในการ
ฟัง พูด อ่าน และเขียน 
รวมทั้งการคิดค าควณ
เบื้องต้น  โดยบูรณาการ
กับสภาพความต้องการ 
และปัญหาของสังคมที่
สอดคล้องกับวิถีการ
ด าเนินชีวิตของผู้เรียน 
โดยใช้หลักสูตรการรู้
หนังสือไทย พุทธศักราช 
2557   
ของส านักงาน กศน. และ
สื่อที่เหมาะสมกับสภาพ
และพ้ืนที่ของ
กลุ่มเป้าหมาย   

จัดกระบวนการเรียนรู้
ตามหลักสูตรการรู้
หนังสือไทย 
พุทธศักราช2557    
 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความสามารถในการ
ฟัง พูด อ่าน และ
เขียน รวมทั้งการคิด
ค าควณเบื้องต้น    
โดยบูรณาการกับ
สภาพความต้องการ 
และปัญหาของสังคม 
ที่สอดคล้องกับวิถีการ
ด าเนินชีวิตของผู้เรียน 
 
1.)ประชาสัมพันธ์เชิญ
ชวนให้กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ไม่รู้หนังสือไทย ผู้ลืม
หนังสือไทย หรือ

1)จัดการจัดการ
ศึกษาส าหรับผู้ไม่รู้
หนังสือ  ให้ผู้เรียนมี
ความรู้ ความสามารถ 
และทักษะการฟัง พูด 
อ่านเขียนภาษาไทย 
และการค านวณ
เบื้องต้น                        
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจ าวัน  และ
ใช้เป็นเครื่องมือใน
การสื่อสารกับผู้อ่ืน 
ตลอดจนแสวงหา
ความรู้เพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิต   
2) การติดตาม
ประเมินผลเป็นการ
ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ 
เน้นการพัฒนา

ผู้ไม่รูห้นงัสือ 70   17,700       

กศน.กผ.01/63 



 

 

ผู้สนใจทั่วไป เข้า
เรียนรู้ตามหลักสูตร
การรู้หนังสือไทย 
2.)แนะแนวสร้างความ
เข้าใจกับผู้เรียน
เกี่ยวกับสาระส าคัญ
เช่น-การจัด
กระบวนการเรียนรู้             
–การวัดและการ                
- ประเมินผล  
- การจบหลักสูตร  
3) ด าเนินการรับสมัคร
ผู้เรียนตามหลักสูตรฯ 
4)ด าเนินการขอ
อนุญาตจัดตั้งกลุ่ม
ส่งเสริมการรู้หนังสือ
ไทย 
 
5)ด าเนินการก าหนด
สภาพและด าเนินการ
จัดท าแผนการเรียนรู้ 
รวมทั้งจัดท าแผน

ความก้าวหน้าของ
ผู้เรียนไดเ้รียนรู้อย่าง
เต็มศักยภาพ ดังนี้ 
- ประเมินก่อนเรียน 
เพ่ือให้ทราบความรู้
พ้ืนฐานของผู้เรียน 
ว่าสามารถ ฟัง พูด 
ได้ หรือพูด ฟัง อ่าน
เขียน ในทักษะ
ภาษาไทยไม่ได้  โดย
การพูดคุยซักถาม ให้
ทดลองอ่าน เขียนค า
ง่ายๆที่เก่ียวข้องใน
ชีวิตประจ าวันหรือท า
แบบประเมินก่อน
เรียนง่ายๆเพื่อน า
ข้อมูลมาใช้วางแผน
ในการจัดการเรียนรู้
ให้เหมาะสมกับ
ผู้เรียน 
- ประเมินผลระหว่าง
เรียน สามารถ



 

 

บูรณาการร่วมกับการ
จัดกจิกรรมของ
โรงเรียนผู้สูงอายุ             
ในเขตพ้ืนที่อ าเภอ             
ภูหลวง   
6) บันทึกการจัดการ
เรียนรู้ตามแผนการ
เรียนรู้แต่ละครั้งเพ่ือ
เป็นข้อมูลในการ
พัฒนา แผนการเรียนรู้
ในครั้งต่อไป 
7) การวัดและ
ประเมินผล เพ่ือ
ตรวจสอบ
ความก้าวหน้าและ
ผลสัมฤทธิ์ เน้นการ
พัฒนาผู้เรียนได้เรียนรู้
อย่างเต็มศักยภาพ  
8) รายงานข้อมูล
ผู้เรียนให้สถานศึกษา
แบละหน่วงงานต้น
สังกัดทราบ 

พิจารณา
ความสามารถในการ
เรียนรู้ในแต่ละสภาพ 
ซึ่งสามารถประเมิน
ไดโดยวิธีการต่างๆ
เช่น การสังเกต การ
ตอบค าถาม การ
พูดคุย การตรวจ
ผลงาน การท า
แบบฝึกหัดต่างๆโดย
ให้มีทักษะในการ
เรียนรู้ภาษาไทย และ
การคิดค านวณ
เบื้องต้น 
-ประเมินหลังเรียน 
ตรวจสอบจาก
เอกสาร หลักฐาน 
เช่น สื่อการเรียนรู้
ของผู้เรียนของผู้เรียน 
ของผู้เรียน แบบ
บันทึกต่างๆ เพื่อ
พิจารณาว่าผ่านการ



 

 

- ข้อมูลผู้จบหลัก 
- การจัดท าหลักฐาน
ทางการศึกษา 
 

เรียนรู้ไปแล้วไม่ต่ า
กว่า 800 ค า 
 3) การสรุป รายงาน
ผลการด าเนินงาน 
 

รวม 46 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(2)  หน่วยงาน.........กศน.อ าเภอเอราวัณ..........       สถานศึกษา  กศน.อ าเภอเอราวณั         ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

(2) 
ที ่

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(7) เป้าหมาย (8) งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

เป้าหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจ่ายอื่น 

2 
 
 
 
 
 
 

 

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

1) เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และยกระดับการศึกษาให้กับ
ประชากรวัยแรงงาน อายุ 15 
– 59 ปี ที่ไม่จบการศึกษาภาค
บังคับและไม่อยู่ในระบบ
โรงเรียน 
2) เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาการ
เรียนรู้ ให้รู้เท่าทันสื่อและ
เทคโนโลยีพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง 
3) ส่งเสริมและพัฒนา กศน.
ต าบล ให้เป็น กศน.ต าบล 5 ดี 
พรีเมี่ยม 
 

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

1. จ านวนผู้เรียน
เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว ้
2. ร้อยละของผู้เรียน
ที่เข้ารับการศึกษา 
3. ร้อยละของผู้เรียน
ที่จบหลักสตูร 
4. ความเหมาะสม
ของสถานท่ี/สื่อ/สิ่ง
อ านวยความสะดวก 
5. ร้อยละของผู้เรียน
ที่สามารถน าความรู้
ไปใช้ในการศึกษาต่อ
หรือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
6. ความพึงพอใจท่ี
อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 

ประชากรวัย
แรงงานท่ีไม่จบ
การศึกษาภาค
บังคับและไม่อยู่ใน
ระบบโรงเรียน 

-ระดับ
ประถมศึกษา 
133 คน 
-ระดับ ม.ต้น 
224 คน 
-ระดับ ม.ปลาย 
378 คน 
รวม 735 คน 

2,023,700 
บาท  (หนึ่ง

ล้านสองหมื่น
สามพันเจด็

ร้อยบาทถ้วน)   

- - 

รวม 735 คน 2,023,700 บาท - - 

กศน.กผ.01/63 



 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 

(1)  หน่วยงาน................................................       สถานศึกษา  กศน.อ าเภอเอราวัณ          ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 
(2) 
ที่ 

(3) 
ชื่องาน/
โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

เป้าหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจ่าย

อ่ืน 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการจัด
การศึกษา 
เพ่ือพัฒนา
ทักษะชีวิต 

1 เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตพ้ืนฐานของ
บุคคลเพื่อให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุขโดยเน้น
ทักษะชีวิตพ้ืนฐานที่จ าเป็น 4 ด้าน 
2 เพ่ือจัดการศึกษาในรูปแบบการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย โดยมุ่งที่จะเสริม สร้าง
ความสามารถให้กับบุคลเพื่อมีทักษะ
ชีวิตในการแก้ปัญหาเฉพาะด้านให้
เหมาะสมกับพ้ืนที่และแต่ละ
สถานการณ์ 

1) การจัดการ
ศึกษาเพ่ือ
พัฒนาทักษะ
ชีวิต 
2)  การ
ติดตาม
ประเมินผล 
3) การสรุป 
รายงานผล
การ
ด าเนินงาน 

 

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

ประชาชน
ทั่วไปในเขต
อ าเภอ
เอราวัณ 

180 
 

(2 ภาค
เรียน) 

 20,700  

รวม 180  20,700  
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 

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

(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/
โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

เป้าหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจ่ายอื่น 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาสังคม
และชุมชน 
1.กิจกรรมการ
ส่งเสริม
ประชาธิปไตย 
2.กิจกรรมการใช้
เทคโนโลยีที่
เหมาะสม 

วัตถุประสงค์ :เพื่อ 

     1. เพื่อให้ประชาชนใน
อ าเภอเอราวณัมีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องประชาธิปไตย 
     2. เพื่อใช้เทคโนโลยีให้
ประชาชนในอ าเภอเอราวณัมี
ความรู้ความเข้าใจในการใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
     3. เพื่อให้ประชาชนในเขต
อ าเภอเอราวณัน าความรู้เรื่อง
ประชาธิปไตยและการใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมไปปรับ
ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

1.ประชุมบุคลากร
รับทราบนโยบาย 
2.ประสานบคุลากร
รับผิดชอบ จัดท าโครงการ 
/ เสนอ/ อนุมัต ิ
3. ด าเนินการตาม
โครงการการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาสังคมและ
ชุมชนกิจกรรมการส่งเสริม
ประชาธิปไตยและ
กิจกรรมการใช้เทคโนโลยี
ที่เหมาะสม4.วัดผล
ประเมินผลของโครงการ 

1. ผลผลิต    
- ประชาชนในพ้ืนท่ีอ าเภอเอราวณั ร้อยละ 
80  ที่ผ่านการอบรมการส่งเสริม
ประชาธิปไตยและการใช้เทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม  
2. ผลลัพธ์  
-ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มคีวามรู้ความ
เข้าใจในการพัฒนาการเรียนรู้ ของการ
ส่งเสริมประชาธิปไตยและการใช้เทคโนโลยี
ที่เหมาะสม น าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

ประชาชน
ทั่วไปอ าเภอ
เอราวัณ                                          
    
 

160  
 
 
 
 

48,000    

รวม  160  48,000    

กศน-กผ-01/63 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ  จังหวัดเลย 

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

(2) 
ที ่

(3) 
ช่ืองาน/
โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

เป้าหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจ่ายอื่น 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการจดั
การศึกษาการ
เรียนรูต้าม
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. เพ่ือให้ประชาชน ได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. เพ่ือให้ประชาชน ได้
เข้าใจแนวทางการศึกษา
ความรู้ จากแหล่งเรียนรู้ 
ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  
3. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน 
ได้น าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันต่อตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน สังคม 
ต่อไป 

1. ให้ความรู้เรื่อง

พระราชด าริว่าด้วย

เศรษฐกิจพอเพียง 

2. ให้ความรู้ปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง  

3 ห่วง 2 เงื่อนไขการ

น้อมน าหลักเศรษฐกิจ

พอเพียงมาเป็น

แนวทางในการ

ด ารงชีวิต 

3. ศึกษาแหล่งเรียนรู้
เกษตรกรต้นแบบตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละ 80 ของผู้เข้า

อบรม มีความรู้  ความ

เข้าใจ การด าเนินชีวิต

ตามแนวปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง มา

ประยุกต์ใช้กับ

ชีวิตประจ าวันสามารถ 

ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ 

ให้กับครัวเรือนได้  
 

ประชาชนท่ัวไป 160 คน - 27,200   - 

รวม 160  27,200    
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ  จังหวัดเลย 

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

(2) 
ที ่

(3) 
ช่ืองาน/
โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

เป้าหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน รายจ่ายอื่น 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ
การศึกษา
ตาม
อัธยาศัย 

1) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาแหล่งการ
เรียนรู้ในระดับต าบล เพื่อการถ่ายทอด
องค์ความรู้ และจัดกจิกรรมเพื่อเผยแพร่
องค์ความรู้ในชุมชนได้อย่างทั่วถึง 
2) จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อ
ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านเพิ่ม ขยาย
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชิงรุกในชุมชน 
และพัฒนาความสามารถในการอ่านและ
ศักยภาพการเรียนรู้ของประชาชนทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
3) ส่งเสริมให้มีการสร้างบรรยากาศ และ
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการอ่านให้เกิดขึ้น
ในสังคมไทยโดยสนับสนุนการพัฒนา
แหล่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นอย่าง
กว้างขวางและทั่วถึง เช่น พัฒนา
ห้องสมุดประชาชนทุกแห่งให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน การใช้ระบบ
เช่ือมโยงแหล่งเรียนรู้และการพัฒนา

  1) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ กศน.
ต าบล และร่วมกับภาคเีครือข่าย
เพื่อเสรมิสร้างวัฒนธรรมส่งเสริม
การอ่าน 
2) กิจกรรมส่งเสรมิการอ่าน 
  - จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านใน
ห้องสมุดและพัฒนาห้องสมดุ
ประชาชน 
- จัดมุดเด็กปฐมวัยในห้องสมดุ 
- จัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน 
- ห้องสมุดชาวตลาด 
  - รถโมบายเคลื่อนที่ 
  - ใช้ระบบเช่ือมโยงแหล่งเรียนรู้
และจัดท าสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
  - บ้านหนังสือชุมชน 
  - อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน 
 

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

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

  1  แห่ง 

  4  แห่ง 
 

  1  แห่ง 
  23  แห่ง 

 

1,500  คน 

 145,000    
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ระบบหนังสือผ่าน QR Code ส่งเสริม
และสนับสนุนอาสาสมัครส่งเสริมการ
อ่าน การสร้างเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน 
จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์
เพื่อส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ที่
หลากหลายออกให้บริการประชาชนใน
พื้นที่ต่างๆ อย่างทั่วถึง สม่ าเสมอ 
รวมทั้งเสริมสร้างความพร้อมในด้านสื่อ
อุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการอ่าน และการ
จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านอย่าง
หลากหลาย 
4) ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีเครือข่าย
ร่วมจัดสนับสนุนการอ่าน เช่น ใน
โรงงาน สถานประกอบการ โรงพยาบาล 
ฯลฯ 
 

รวม 29  แห่ง 
1,500คน 

 145,000     

 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ  จังหวัดเลย 

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

(2) 
ที ่

(3) 
ช่ืองาน/
โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

เป้าหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน รายจ่ายอื่น 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งาน
พัฒนา
บุคลากร 

1) พัฒนาบุคลากรทุกระดับทุกประเภทให้มี
สมรรถนะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งก่อนและระหว่าง
การด ารงต าแหน่งเพื่อให้มีเจตคติที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานและบริหารจัดการการ
ด าเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพรวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัด
พัฒนาตนเองเพื่อเลื่อนต าแหน่งหรือเลื่อนวิทยฐานะ
โดยเน้นการประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์ 
2) พฒันาหัวหน้า กศน.ต าบลให้มสีมรรถนะสูงขึ้นใน
การบริหารจดัการ กศน.ต าบล และการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการ
เป็นนักจัดการความรู้และผู้อ านวยความสะดวกใน
การเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 
3) พัฒนาครูกศน. และผู้ที่เกี่ยวข้องให้สามารถ
จัดรูปแบบการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพโดยส่งเสริม
ให้มีความรู้ความสามารถในการจัดท าแผนการสอน 

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

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

1) ผู้บริหาร 
2) ข้าราชการ 
3) พนักงาน
ราชการ 
4) 
ลูกจ้างประจ า 
5) ครู ศรช. 
6) 
บรรณารักษ์
จ้างเหมา 
7) จ้างเหมา
อื่น 

1 
- 

10 
 
- 
3 
1 
 
 
- 
 
 

   

กศน-กผ-01/62 



 

 

การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
และการวิจัยเบื้องต้น 
4) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ 
กศน.ต าบล เพื่อการมสี่วนร่วมในการบริหารการ
ด าเนินงานตามบทบาทภารกิจของ กศน.ต าบล อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
5) พัฒนาศักยภาพบุคลากร ที่รับผิดชอบการบริการ
การศึกษาและการเรียนรู้ ให้มีความรู้ ความสามารถ
และมีความเป็นมืออาชีพในการจัดบริการส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน 
6) เสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคลากร รวมทั้ง
ภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศในทุกระดับเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการท างานร่วมกัน โดยจัดให้มี
กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะ และเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร และภาคีเครือข่ายใน
รูปแบบที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง 
 

 

รวม 15    

 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ  จังหวัดเลย 

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

(2) 
ที ่

(3) 
ช่ืองาน/
โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

เป้าหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน รายจ่ายอื่น 
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งานประกัน
คุณภาพ
ภายใน
สถานศึกษา 

พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้ได้
มาตรฐาน เพื่อพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดย
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึง
ความส าคัญของระบบการประกันคุณภาพ และสามารถ
ด าเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาได้อย่าง
ต่อเนื่องโดยใช้การประเมินภายในด้วยตนเอง และจัดให้มี
ระบบสถานศึกษาพี่เลี้ยงเข้าไปสนับสนุนอย่างใกล้ชิด 
ส าหรับสถานศึกษาที่ยังไม่ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ให้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้คุณภาพ
ตามมาตรฐานที่ก าหนด 

1) พัฒนาระบบ
ประกันคณุภาพ
ภายใน
สถานศึกษาให้
ได้มาตรฐาน  
2) อบรมพัฒนา
งานระบบ
ประกันคณุภาพ
สถานศึกษากับ
บุคลากร 
3) พัฒนา
บุคลากร 
 

1.ร้อยละของ
สถานศึกษาในสังกัดที่
มีระบบประกัน
คุณภาพภายในและมี
การจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง 
2.ความพึงพอใจท่ี
อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 
 

กศน.อ าเภอ
เอราวัณ   

1 แห่ง    

รวม 1 แห่ง    
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ……………………..จังหวัดเลย 

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

(2) 
ที ่

(3) 
ช่ืองาน/
โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

เป้าหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน รายจ่ายอื่น 
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งานนิเทศ 
ก ากับ 
ติดตาม 

1) สร้างกลไกการก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมิน และ
รายงานผลการด าเนินงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยให้เช่ือมโยงกับหน่วยงาน 
สถานศึกษา และภาคีเครือข่ายทั้งระบบ  
2) ให้หน่วยงานและสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 
พัฒนาระบบกลไกการก ากับ ติดตามและรายงานผล
การน านโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สามารถตอบสนองการ
ด าเนินงานตามนโยบายในแต่ละเรื่องได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ 
3)ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
และสื่ออื่นๆ ที่เหมาะสม เพื่อการก ากับ นิเทศ ติดตาม 
ประเมินผล และรายงานผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
4)พัฒนากลไกการติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีของ
หน่วยงาน สถานศึกษา เพื่อการรายงานผลตามตัวช้ีวัด
ในค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีของส านักงาน 
กศน.ให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม
เกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนด 

1. ด าเนินการ
นิเทศ ติดตาม 
ประเมิน และ
รายงานผล
อย่างเป็น
ระบบ 
2. อบรม
พัฒนา
ระบบงานการ
นิเทศ ติดตาม
ประเมิน และ
รายงานผล 
3. พัฒนา
บุคลากร 
 

1.ร้อยละของหน่วยงาน
และสถานศึกษา กศน. ที่
สามารถด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมตาม
บทบาทภารกิจที่
รับผิดชอบได้ส าเร็จตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้
อย่างโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ โดยใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า/ตามแผนที่ก าหนด
ไว ้
2.ความพึงพอใจท่ีอยู่ใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 
 

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

1  แห่ง 
4 แห่ง 

1แห่ง 
23  แห่ง 
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5) ให้มีการเช่ือมโยงระบบการนิเทศในทุกระดับ ทั้ง
หน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร ตั้งแต่ จังหวัด 
อ าเภอ และต าบล เพื่อความเป็นเอกภาพในการใช้
ข้อมูล และการพัฒนางานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
 

รวม 29  แห่ง    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ  จังหวัดเลย 

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

(2) 
ที ่

(3) 
ช่ืองาน/
โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

เป้าหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน รายจ่ายอื่น 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนา
ระบบ
บริหาร
จัดการ 

1) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ โดยพัฒนา
ระบบการก ากับ ควบคุม และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้
เป็นตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย 
และเช่ือมโยงกันทั่วประเทศอย่างเป็นระบบเพื่อให้หน่วยงาน
และสถานศึกษาในสังกัดสามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือส าคัญใน
การบริหาร การวางแผน การปฏิบัตงิาน การตดิตามประเมนิผล 
และการน าผลมาพัฒนาการด าเนินงานอยา่งต่อเนื่อง ตามวงจร
คุณภาพเดมมิ่ง (PDCA) รวมทั้งจัดบริการการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลรวมของนักศึกษา กศน.ให้มีความ
ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และเช่ือมโยงกันทั่วประเทศ สามารถ
สืบค้นและสอบทานได้ทันความต้องการเพื่อประโยชน์ในการจัด
การศึกษาให้กับผู้เรียนและการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

1)พัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ
งบประมาณ 
2) พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อ
การบริหาร
จัดการ 
3) ประสานขอ
ใช้สถานท่ี
โรงเรียนยุบรวม
ขอใช้พื้นที่เพ่ือ
ตั้งศูนย์การ
เรียนรูส้ าหรับ
ทุกช่วงวัย กศน. 
 

1.จ านวนระบบ
ฐานข้อมูลด้าน
การศึกษาของ
ประชาชนอ าเภอเลย
ที่ได้รับการพัฒนาให้
ทันสมัยและเป็น
ปัจจุบัน 
2.ฐานข้อมูลด้านการ
บริหารของ  กศน.
อ าเภอเอราวณัที่
ได้รับการพัฒนาให้
ทันสมัยและเป็น
ปัจจุบัน 
3.ความพึงพอใจท่ี
อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 
 

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

1 แห่ง 
4 แห่ง 
1 แห่ง 

 
23  แห่ง 

   

รวม 29  แห่ง    
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 

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

(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/
โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
เป้าหมาย 

(คน) 
อุด 

หนุน 
ด าเนิน 
งาน 

รายจ่ายอื่น 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการศูนย์
ฝึกอาชีพชุมชน 
 

1. เ พ่ือจัดการศึกษา
อาชีพเพ่ือการมีงานท า 
ให้ กั บประชาชนวั ย
แรงงาน ในพ้ืนที่  14 
ต าบล ของอ าเภอ 
เมืองเลย จังหวัดเลย 
2. เพ่ือให้ประชาชน ผู้
ที่ผ่านการอบรม มี
ความรู้ ความ สามารถ 
และทักษะในการ
ประกอบอาชีพตาม 
วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 

จัดอบรมให้ประชาชน 
ทั้ง 4 ต าบล ในเขต
พ้ืนที่อ าเภอเอราวัณ 
1. ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  
1 อ าเภอ  
1 อาชีพ ดังนี้ 
-หลักสูตรการท าซูชิ 
-หลักสูตรการท าขนม
ขาหมู 
2. ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
กลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 
ชั่วโมง ดังนี้ 
 

 

1.ตัวชี้วัดผลผลิต(Output)     
 1.1 จัดอบรมให้ระชาชน ครบทั้ง 14 
ต าบล ในเขตอ าเภอเอราวัณ 
 1.2 ประชาชนเข้ารับการฝึกอบรม  
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 1 อ าเภอ 1อาชีพ 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเป้าหมาย               
1.3 ประชาชนเข้ารับการอบรม ศูนย์ฝึก
อาชีพชุมชน กลุ่มสนใจ ไม่เกิน30 ช.ม. 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 
 1.4 ประชาชนเข้ารับการอบรม ศูนย์ฝึก
อาชีพชุมชน ชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ช.ม. 
ขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
เป้าหมาย 

ประชาชนชน   
วัยแรงงาน 
ในพ้ืนที่ 4 
ต าบล ของ
อ าเภอ 
เอราวัณ 
จังหวัดเลย 

 
 
 
121 คน 
 
 
 
 
 
152 คน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

78,000.- 
 
 
 
 
 

45,600.- 
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(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/
โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
เป้าหมาย 

(คน) 
อุด 

หนุน 
ด าเนิน 
งาน 

รายจ่ายอื่น 

3. เพ่ือให้ของ
ประชาชนผู้ผ่านการ
อบรม น าความรู้ไปใช้
ในการลดรายจ่ายหรือ
เพ่ิมรายได้ หรือ
ประกอบอาชีพหรือ
พัฒนา ต่อยอดอาชีพ 
หรือการเพ่ิมมูลค่าของ
สินค้าหรือริการ 
4. เพ่ือให้มีตัวอย่างที่ดี 
หรือต้นแบบในการน า
ความรู้ไปใช้ 

-การหลักสูตรสกรีนผ้า-
-การท ายาหม่อง
สมุนไพร  
-การท าน้ าพริก   

-การท าน้ าแคบหมู 
-การสานเปลนอน 
จากเชือกมัดฟาง 
-การท าไม้กวาดดอก
หญ้า 
-การท าอาหารขนมจีบ 
-การท าอาหารขนม
(แหนมคุก) 
-การท าอาหารขนม ถั่ว
แปบ 

3. ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
ชั้นเรียนวิชาชีพ 31 
ชั่วโมง ขึ้นไป ดังนี้ 
-หลักสูตรช่างปูน  
-หลักสูตรช่างไฟฟ้า   

2. ตัวชี้วัดผลลัพธ์(Outcome)      2   
22.1 จ านวนประชาชนผู้เข้าอบรม
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
  2.2 ประชาชนผู้ผ่านการอบรม มี
ความรู้ ความสามารถ ตามวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร  
  2.3 ประชาชนผู้ผ่านการอบรม น า
ความรู้ไปใช้ในการลดรายจ่าย หรือเพ่ิม
รายได้ หรือประกอบอาชีพ หรือพัฒนา
ต่อยอดอาชีพ หรือการเพ่ิมมูลค่าของ
สินค้า หรือบริการ 
  2.4 มีตัวอย่างที่ดี หรือต้นแบบในการ
น าความรู้ไปใช้ 
  2.5 ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับดีข้ึนไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
168 คน 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

94,400.- 
 



 

 

(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/
โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
เป้าหมาย 

(คน) 
อุด 

หนุน 
ด าเนิน 
งาน 

รายจ่ายอื่น 

-หลักสูตรช่างเชื่อม
โลหะ  
-หลักสูตรช่างประปา 
  

 
 

  

รวม 441 คน   326,743 .- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ  จังหวัดเลย 

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

(2) 
ที ่

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

เป้าหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจ่ายอื่น 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการภาษาต่าง 
ประเทศเพื่อการ
สื่อสารด้านอาชีพ 

    4.1 เพ่ือฝึกอบรมภาษ า
ต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร
ด้านอาชีพ ให้กับประชาชน
ในพ้ืนที ่ 
    4.2 เ พ่ือให้ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการ
อบรมตามโครงการภาษา 
ต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร
ด้ านอาชีพ สามารถน า
ค ว า ม รู้ ที่ ไ ด้ รั บ ไ ป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบ
อ า ชี พ  แ ล ะ ด า เ นิ น
ชีวิตประจ าวันได้ 
 

จัด โครงการกิ จ 
กรรมด าเนิน การ
จัดฝึกอบรมภาษา 
ต่างประเทศเพ่ือ
การสื่อสารด้าน
อาชีพการให้กับ
ประชาชนในพ้ืนที่
ร่วมกับภาคีเครือ 
ข่ายทั้งหน่วยงาน
ภ า ค รั ฐ แ ล ะ
เอกชน 

1.จ านวนประชาชนได้รับ
การอบรมตาม หลักสูตร
ภาษาต่าง ประเทศเพ่ือ
การสื่อสารด้านอาชีพ 
( ร ะ ย ะ สั้ น )  ส า ห รั บ
ป ร ะ ช า ช น ใ น ศู น ย์
อาเซียน ศึกษา กศน.  
2.ร้อยละของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการ 
อ บ ร ม ต า ม ห ลั ก สู ต ร
ภาษาต่างประเทศเพ่ือ
การสื่อสาร ด้านอาชีพ 
(ระยะสั้น) มีความรู้ ใน
ก า ร สื่ อ ส า ร  ภ า ษ า 
อังกฤษ และสามารถ

ประชาชน
ทั่วไป 
รุ่นที่ 1 
รุ่นที่ 2 

 
 

20 คน  
20 คน 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 

24,000 
24,000 

กศน.กผ.01/63 



 

 

น าไปประยุกต์ใช้ในการ 
ด าเนินชีวิตได้ 
 3.ร้อยละของครู กศน. 
ที่สามารถจัดกระบวน 
การ เ รี ยนรู้ ภ าษาต่ า ง 
ประเทศเพ่ือการสื่อสาร
ได้อย่าง สอดคล้องกับ
บริบทของผู้เรียน 
4.ความพึงพอใจที่อยู่ใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 

รวม 40 คน  
 

 
 

48,000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ  จังหวัดเลย 

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

(2) 
ที ่

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถปุระสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(7) เป้าหมาย (8) งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

เป้าหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจ่ายอื่น 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการความ
ร่วมมือการผลิต
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ 
ระหว่าง
กระทรวงศึกษา
ธิการและ
กระทรวง
สาธารณสุข 

1. เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมาย มี
ความรู้  ความเข้าใจ และทักษะ
ในการช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ   
2.  เพื่อสามารถน าความรู้ไปใช้ 
และประกอบอาชีพเกี่ยวกับการ
ดูแลผู้สูงอายรุะยะยาว 
 

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

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

อสม./
ประชาชน
ทั่วไป 

40  คน 
 

(2  รุ่น) 

- - 51,400 
 

(25,700 
x 2) 

รวม    51,400 

กศน.กผ.01/63 



 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 

(1) หน่วยงาน................................................       สถานศกึษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ         ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

 
(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลกั 

(6) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

เป้าหมาย 
อุดหนุน ด าเนิน 

งาน   
รายจ่าย

อื่น 
4 

 
 
 

 

โครงการการจัดและ
ส่งเสริมการจัด
การศึกษาตลอดชีวิต 
เพื่อคงพัฒนาการทาง
กาย จิตและสมองของ
ผู้สูงอาย ุ
 

1)  เพื่อจัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายเุพื่อ
เตรียมพร้อมเขา้สูส่ังคมผูสู้งอายุ 
(AgeingSociety)  
2)  เพื่อจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตส าหรับผู้สูงอายภุายใต้แนวคดิ 
“Active Aging”การศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต และพัฒนาทักษะชีวิต ให้
สามารถดูแลตนเองทั้งสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต และรู้จักใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลย ี
3)  เพื่อสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ เปิดโอกาสให้มีการ
เผยแพร่ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ และให้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมด้านต่างๆ ในชุมชน 
เช่น ด้านอาชีพ กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ฝึกอบรมการเรยีนรู้
ตลอดชีวิตส าหรับ
ผู้สูงอายุ จัด
กระบวนการให้
ผู้สูงอายุในครอบครัว
และชุมชนเพื่อคง
พัฒนาการทางกาย 
จิต และสมองของ
ผู้สูงอาย ุ
 

1.ร้อยละ 80  ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมสามารถน าความรู้ไปใช้
หรือพัฒนาคุณภาพชวีิต และ
พัฒนาทักษะชวีิต ให้สามารถดูแล
ตนเองทั้งสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต และรู้จกัใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีได ้
2.ผู้สูงอายุสามารถน าความรู้ไปใช้
หรือพัฒนาคุณภาพชวีิต และ
พัฒนาทักษะชวีิต สามารถดูแล
ตนเองทั้งสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต และรู้จกัใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลย ีดูแลตนเอง มี
สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
3.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี 
ขึ้นไป 

 

ประชาชนท่ัวไป 
 

100 - 12,000 - 

รวม      
 

กศน-กผ-01/63 
 



 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย 

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

(2) 
ที ่

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

เป้าหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจ่ายอื่น 
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โครงการบรูณาการพัฒนา
เศรษฐกิจดิจิทลั/สร้าง
เครือข่ายดจิิทัลชุมชนระดับ
ต าบล 
(ขยายผลการอบรมหลักสูตร
การค้าออนไลน์) 
 

1. เพือ่พัฒนากลุ่มเป้าหมายให้
เกิดความรู้เกี่ยวกับการท าธุรกิจ
และการค้าออนไลน์ และทักษะ
เทคโนโลยีดิจิทลั การใช้ Social 
Media และ Application 
ต่างๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.  เพื่อพัฒนาผลิตภณัฑ์ 
Bramd กศน. ยกระดับคณุภาพ
ของสินค้าและผลติภณัฑ์  และ
ประสานหาช่องทางในการ
จ าหน่ายสินค้าให้กว้างขวาง
ยิ่งข้ึน 
 

1. พัฒนา
กลุ่มเป้าหมายให้
เกิดความรู้เกี่ยวกับ
การท าธุรกิจและ
การค้าออนไลน์ 
และทักษะ
เทคโนโลยีดิจิทลั 
การใช้ Social 
Media และ 
Application 
ต่างๆ  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2.  พัฒนา
ผลิตภณัฑ์ Bramd 
กศน. ยกระดับ
คุณภาพของสินค้า
และผลิตภัณฑ์  
และประสานหา

1.ตัวช้ีวัดผลผลติ  
(Output) 
        ร้อยละ  
80  ของผู้เข้ารับ
การอบรมเกิด
ความรู้เกี่ยวกับ
การท าธุรกิจ
และการค้า
ออนไลน์ มี
ทักษะเทคโนโลยี
ดิจิทัล การใช้ 
Social Media 
และ 
Application 
ต่างๆ   
2.ตัวช้ีวัดผลลัพธ์  
(Outcome) 

ประชาชนทั่วไป 
ในอ าเภแอรา
วัณ             

100  คน   35,040  บาท 

กศน.กผ.01/63 



 

 

ช่องทางในการ
จ าหน่ายสินค้าให้
กว้างขวางยิ่งข้ึน 
3. ติดตาม
ประเมินผลและ
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 
 

ผู้เข้ารับการ
อบรมมีการ
พัฒนาและ
ยกระดับ
คุณภาพของ
สินค้าและ
ผลิตภณัฑ์ มี
ช่องทางในการ
จ าหน่ายสินค้า
ให้กว้างขวาง
ยิ่งข้ึนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 
 

รวม 100  คน 
 

 
 

 
 

35,040  
บาท 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ  จังหวัดเลย 
 (งาน/โครงการในภาพรวม) 

(1)       หน่วยงาน..................  
             สถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ    
             ส านักงาน กศน.จังหวัดเลย 

 
(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/
โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

จ านวน 
เป้า 

หมาย 

อุดหนุน ด าเนินงาน รายจ่ายอื่น 
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โครงการตาม
หลักสูตร 
Smart ONIE 
เพื่อสร้าง 
Smart 
Farmer 

เพ่ือ 
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมใน
การจัดกระบวนการเรียนรู้
ด้านเกษตรกรรมที่เหมาะกับ
บริบทของพื้นที่และความ
ต้องการของชุมชนรวมทั้ง
การเพ่ิมมูลค่าสินค้าทาง
การเกษตรและสร้างช่อง
ทางการจ าหน่ายสินค้าผ่าน

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

1.จ านวนประชาชนได้รับ
การอบรมตามหลักสูตร 
Smart ONIE เพ่ือสร้าง 
Smart Farmer 
2. ร้อยละของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการ
อบรมตามหลักสูตร Smart 
ONIE เพ่ือสร้าง Smart 
Farmerมีความรู้ และ

ประชาชน
ในพ้ืนที่
อ าเภอ
เอราวัณ 
 บุคลากร  
กศน.
อ าเภอ
เอราวัณ   
  

40 
 
 
 

15 

- - 13,170   

กศน.-กผ-01 



 

 

ช่องทางต่างๆ โดยตระหนัก
ถึงคุณภาพของผลผลิตความ
ปลอดภัย 
ต่อระบบนิเวศน์ ชุมชน และ
ผู้บริโภค 
 

ONIE เพ่ือสร้าง Smart 
Farmer 

สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินชีวิตได้ 
3. ร้อยละของครู กศน. ที่
สามารถจัดกระบวนการ
เรียนรู้ตามหลักสูตร Smart 
ONIE เพ่ือสร้าง Smart 
Farmerได้อย่างสอดคล้อง
กับบริบทของผู้เรียน 
4.ความพึงพอใจที่อยู่ใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 

รวม  55   13,170   



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

คณะผู้จัดท า 
 

ที่ปรึกษา  
นายเกรียงศักดิ์  นวลสุทธิ์   ผูอ้ านวยการส านักงาน กศน.จ.เลย 
ว่าที่ร้อยโทจ านงค์  นนทะมาศ  รองผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จ.เลย 
นางปิยะนุช กุณวงษ์  ผู้อ านวยการ  กศน.อ าเภอเอราวัณ 
นายประจวบ  มะปะเข   คณะกรรมการสถานศึกษา 
นางวิมล  ศรีพรม    คณะกรรมการสถานศึกษา 

ข้อมูล  
นางสายสุณีย์  ม่วงแสง  ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน 
นางชุลีพร  วรรณแจ่ม   ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน 
นางจิราลักษณ์   สุภาวรรณ์ ครู กศน.ต าบล 
นายองอาจ    สุภาวรรณ ์  ครู กศน.ต าบล 
นางสาวรุ่งนภา  ทิพย์ประมวล ครู กศน.ต าบล 
นายสมรภูมิ  บัวละบาล  ครู กศน.ต าบล 
นายสุริยา  โคตรแก้ว  ครู กศน.ต าบล 
นางปุณยนุช  ชัยวงค ์  ครู กศน.ต าบล 
นางสาวณัฐรดา  แสวงผล  ครู กศน.ต าบล 
นางสาวเนตรชนก  ศรีสว่าง  ครู ศรช. 
นางสาวสุภาพร  โนนเดช   ครู ศรช. 
นายวิศณุพงษ์  เทียบพิมพ์  ครู ศรช. 
นางสาวพสชนันท์  ตระกูลเทียบแสน   บรรณารักษ์จ้างเหมาบริการ  

รวบรวม / เรียบเรียง ร่าง/ พิมพ์  
นางกาญจนา  สอนสียา     ครู กศน.ต าบล 

ผู้ตรวจ 
  นางสายสุณีย์  ม่วงแสง  ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน 

 


