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คำนำ 
 

 แผนปฏิบัติงานสำนักงาน กศน. อำเภอหนองหิน สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

2563 เป็นเอกสารในการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ที่สนองตอบเจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 ทิศทาง

พัฒนาของนโยบายรัฐบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รวมทั้งนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สาระของแผนปฏิบัติการ

ประจำปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ กศน.อำเภอหนองหิน ประกอบด้วย ประวัติความเป็นมา ที่ตั้ง 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญาหน่วยงาน ค่านิยมองค์กร เป้าประสงค์ ภารกิจ บทบาทหน้าที่ จุดเน้นการดำเนินงาน และ

รายละเอียดงาน/โครงการและงบประมาณที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ กศน.อำเภอหนองหิน 

สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย 

 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน กศน.อำเภอหนองหิน สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ขอขอบคุณทุกท่านที่

ให้ความร่วมมือในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ฉบับนี้จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและหวัง

เป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ กศน.อำเภอหนองหิน  จะเป็นแนวทางในการ

บริการ/โครงการ และงบประมาณของสถานศึกษาในสังกัด ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการกำกับติดตามผลการ

ดำเนินงานของผู้บริหาร รวมทั้งเป็นข้อมูลสำหรับหน่วยงานและผู้สนใจกิจกรรมงานการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองหินจังหวัดเลย ต่อไป 

      

         

     (นางพลพธู  วรฉัตร) 

      ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหนองหิน 
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ส่วนที่ 1 
 

 

ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 

 

1. ชื่อสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองหิน 
 

2. ที่ตั้ง/การติดต่อ  เลขที่ 222/3 หมู่ที่  2 บ้านภูหินกอง ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย  42190 
โทรศัพท์ 042 – 852150 โทรสาร 042 – 874192   
เว็บไซต์  -  เว็บบล็อก http://honghinnfeloei.blogspot.com 

3. สังกัด  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย   
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   
กระทรวงศึกษาธิการ  

4. ประวัติความเป็นมาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองหิน 

 4.1 ประวัติศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองหิน 
กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้

ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ/เขต  พร้อมกันจำนวน 31 แห่งทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 14 
พฤศจิกายน 2550 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  
พ.ศ. 2534 เป็นสถานศึกษาในราชการบริหารส่วนกลางสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน  สำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 
 กิ่งอำเภอหนองหิน ได้ประกาศจัดตั้งเป็นอำเภอหนองหินเป็นอำเภอตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 24  สิงหาคม พ.ศ. 
2550 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ซึ่ งขณะนั้นกิ่ งอำเภอหนองหินยังไม่มีสถานศึกษา กศน. ต่อมา
กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ประกาศจัดตั้งสถานศึกษาของอำเภอหนองหิน มีชื่อว่า “ศูนย์บริการการศึกษานอก
โรงเรียนอำเภอหนองหิน”  เมื่อวันที่   14  เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 เป็นสถานศึกษาในราชการบริหาร
ส่วนกลาง สังกัดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเลย   สำนักบริหารการศึกษานอกโรงเรียนสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ   
        ต่อมาเมื่อมีพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการจัดตั้งถานศึกษา ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา เล่มที่  125  
ตอนพิเศษ 60ง 2551  มีนาคม (หน้า 15) เป็นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหนองหิน 
โด ย มี ชื่ อ ย่ อ เป็ น ท า งร าช ก ารว่ า ” ก ศ น อ ำ เภ อ ห น อ งหิ น ”   สั งกั ด  ส ำนั ก งาน ส่ ง เส ริ ม ก า รศึ ก ษ า 

http://honghinnfeloei.blogspot.com/


 

 

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย(กศน.จังหวัดเลย) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ  
และการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ จนถึงปัจจุบัน 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองหิน ได้ใช้อาคารหน้าเทศบาลตำบลหนองหิน  เป็น
ที่ทำการ เมื่อ ปีพ.ศ. 2550 และต่อมาได้มาเช่าอยู่ที่อาคารพาณิชย์   2 ชั้น เลขที่ 174 หมู่ที่  4  ตำบลหนองหิน  
อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย  เมื่อปี  2552  เส้นทางสายขอนแก่น-เมืองเลย  ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองหิน ได้จัดตั้งขึ้น เมื่อ ปี พ.ศ. 2550  
 ปัจจุบันสำนักงานตั้งอยู่ที่ เลขที่ 222/3 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย 42190 
โทรศัพท์ 04–2852 –150  โทรสาร  0–4287 –4192 
 4.2  ทำเนียบผู้บริหาร  

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง 
1 นายวีระพล  กลั่นตา ผอ.กศน.ภูกระดึง รักษาการในตำแหน่ง

ผอ.กศน.อำเภอหนองหิน 
พ.ศ.2550– พ.ศ.2551 

2 นางปิยะนุช    กุณวงษ์ ผอ.กศน.อำเภอหนองหิน พ.ศ.2551– พ.ศ.2551 
3 นายสมศักดิ์  จูมวันทา ผอ.กศน.อำเภอหนองหิน พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2554 

4 นายประเด็จ  แปลงกันทา ผอ.กศน.อำเภอวังสะพุง รักษาการใน
ตำแหน่งผอ.กศน.อำเภอหนองหิน 

พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2554 

5 นางสาวสมร  พงษ์พันธ์ ผอ.กศน.อำเภอหนองหิน พ.ศ.2554 – 30 กันยายน 2555 
6 นางพลพธู  วรฉัตร ผอ.กศน.อำเภอหนองหิน 1  ตุลาคม  2555  - ปัจจุบัน 

4.3 อาณาเขตอำเภอหนองหิน    
  อำเภอหนองหิน ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดเลย มีระยะทาง ห่างจากจังหวัดเลยประมาณ  46 
กิโลเมตร  ซึ่งมีขอบเขตติดต่อกับอำเภอต่างๆดังนี้ 
  ทิศเหนือ   ติดต่อกับ  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย 
  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  อำเภอผาขาว  จังหวัดเลย 
  ทิศใต้    ติดต่อกับ  อำเภอภูกระดึง  จังหวัดเลย 
  ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ อำเภอภูหลวง               จังหวัดเลย 

4.4  สภาพชุมชน 
 4.4.1  สภาพทั่วไป 

 เดิมเป็นหมู่บ้านหนึ่งอยู่ในเขตการปกครองของตำบลปวนพุ  อำเภอภูกระดึง  ต่อมาได้แยกการ
ปกครองจากตำบลปวนพุมาตั้งเป็น ตำบลหนองหิน  เมื่อปี พ.ศ. 2523  เมื่อเกิดการขยายตัวของพ้ืนที่ในเขตตำบล
หนองหิน ซึ่งมีความเจริญทั้งทางด้านวัตถุ สภาพเศรษฐกิจ สังคม และชุมชนเมือง โดยเฉพาะชุมชนที่ตั้งบ้านหนอง
หิน (ปัจจุบันอยู่ในเขตเทศบาลตำบลหนองหิน) จังหวัดเลย จึงได้เสนอกระทรวงมหาดไทยขอยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอ 
โดยรวมตำบลหนองหิน ตำบลปวนพุ และตำบลตาดข่า ตั้งเป็น กิ่งอำเภอหนองหิน   ตามประกาศกระทรวง  ลง

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B8&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B6%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2523


 

 

วันที่  1  มิถุนายนพ.ศ. 2540   แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 3 ตำบล  34 หมู่บ้าน คือ ตำบลหนองหิน 
ประกอบด้วย หมู่บ้าน จำนวน  14  หมู่บ้าน  ตำบลปวนพุ ประกอบด้วย หมู่บ้าน จำนวน  15 หมู่บ้าน และตำบล
ตาดข่า ประกอบด้วย หมู่บ้าน จำนวน  5  หมู่บ้าน มีพ้ืนที่ทั้งหมดจำนวน 2,922.31  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
182,699  ไร่ ต่อมาจึงได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น อำเภอหนองหิน เมื่อวันที่ 24  สิงหาคม  พ.ศ. 2550  
จนถึงปัจจุบัน 

4.4.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
  สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปของอำเภอหนองหิน เป็นภูเขามีที่ราบสลับกับเนินเขาเตี้ยๆภูเขาที่สำคัญๆ 
ได้แก่ ภูค้อ ภูกระแต ภูผาขาว ภูผายา ซึ่งภูเขาบางภูเขาเป็นภูเขาหินแกรนิตที่สวยงาม โดยได้รับการพัฒนาให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ เรียกว่า สวนหินผางาม จากแนวเขาต่างๆทำให้เกิดต้นน้ำลำธารเล็ กๆมีลำน้ำที่สำคัญๆ 
ได้แก่ ลำน้ำปวน ลำน้ำพวย ลำน้ำห้วยเดื่อ ห้วยสงกา ห้วยใส มีน้ำตกที่สวยงาม เช่น น้ำตกเพียงดิน และน้ำตกสวน
ห้อม   

4.4.3 ลักษณะภูมิอากาศ  
  ลักษณะภูมิอากาศของอำเภอหนองหิน เป็นแบบ มรสุม แบ่งออกเป็น 3 ฤด ู คือ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่
เดือน กุมภาพันธ์ ถึงเดือน  พฤษภาคม อากาศร้อนจัดเดือนมีนาคม ถึง เมษายน อุณหภูมิเฉลี่ย 32 – 38  องศา
เซลเซียส ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน ถึงเดือน กันยายน ฝนจะท้ิงช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม ฝน
ชุกช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน ปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ยประมาณ 151.7  มิลลิเมตร ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือน 
ตุลาคม ถึงเดือน มกราคม อากาศหนาวจัดในช่วงเดือนธันวาคม – มกราคม อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 6 – 12 องศา
เซลเซียส 

4.4.4 ด้านการปกครอง 

อำเภอหนองหิน แบ่งเขตพ้ืนที่การปกครองตาม พ.ร.บ. ลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ. 
2457  รวม 3  ตำบล  34  หมู่บ้านดังนี้ 
  1. ตำบลหนองหิน  ประกอบด้วย หมู่บ้าน จำนวน  14  หมู่บ้าน 
  2. ตำบลปวนพุ   ประกอบด้วย หมู่บ้าน จำนวน  15  หมู่บ้าน 
  3. ตำบลตาดข่า   ประกอบด้วย หมู่บ้าน จำนวน  5  หมู่บ้าน    
แบ่งการปกครองเป็นเทศบาลตำบล 1 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบล  3  แห่งดังนี้  
  1. เทศบาลตำบลหนองหิน  
  2. องค์การบริหารส่วนตำบลปวนพุ  
  3. องค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า  
  4. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน 
ประชากรอำเภอหนองหิน  มีประชากรทั้งสิ้น  จำนวน  25,034  คน   แยกเป็น  เพศชาย 12,668  คน เพศหญิง 
12,366   คน (ข้อมูล  ณ  30  มิถุนายน  2560) 
 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/1_%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2540
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


 

 

4.4.5  ด้านการศึกษา  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติได้แบ่งเขตการศึกษาออกเป็น  เขตการศึกษาพ้ืนที่ต่างๆ  โดย

สถานศึกษาในพ้ืนที่อำเภอหนองหิน  จัดอยู่ในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 2 และเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต  19  ประกอบด้วยสถานศึกษาของรัฐและเอกชน  รวม  14  แห่ง 

  4.4.6  ด้านความสงบเรียบร้อย 

มีสถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองหิน  รับผิดชอบ  3  ตำบล 

4.4.7 สภาพทางเศรษฐกิจ 

ประชากรประมาณร้อยละ  60  ประกอบอาชีพเกษตรกร พ้ืนที่เพ่ือการเกษตรทั้งหมด  70,875 ไร่ 
แยกเป็น พื้นที่ทำนา 29,827 ไร่พื้นที่ทำไร่ 28,948 ไร่  และพ้ืนที่ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น  12,100  ไร่ 
พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดสำหรับเลี้ยงสัตว์ อ้อย มันสำปะหลัง มะขามหวาน และมะม่วง  อาชีพรอง
ของประชากรอำเภอหนองหินคือ การค้าขาย และรับจ้าง 

4.4.8  ทรัพยากรและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ อำเภอหนองหินมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ  ได้แก่ 
  - คุนหมิงเมืองไทย (สวนหินผางาม)  - วัดถ้ำมโหฬาร 
  - วัดถ้ำโพธิสัตว ์     - น้ำตกเพียงดิน  
  - น้ำตกสวนห้อม     - ภูป่าเปาะ(ฟูจิเมืองเลย) 

- สวนสวรรค์     - สวนหินผางาม 
- น้ำพ ุ      - ผาบ่อง 
4.4.9  ด้านสาธารณสุข 

  มีสถานบริการสาธารณสุข ประกอบด้วย โรงพยาบาลของรัฐ  1 แห่ง  ได้แก่  โรงพยาบาล 
หนองหิน  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน  5  แห่ง 
 5. โครงสร้างสถานศึกษา 

 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองเลย  แบ่งการบริหารเป็น  3  
กลุ่มงาน  ได้แก่   

5.1   กลุ่มอำนวยการ     
5.2  กลุ่มการจัดการศึกษานอกระบบและการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
5.3  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ  
 
 

 
 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87


 

 

โครงสร้างศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองหิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

6. ข้อมูลบุคลากร(ปีปัจจุบัน)  

 
ประเภท/ตำแหน่ง 

จำนวน 
ต่ำกว่า ป.ตร ี ป.ตร ี ป.โท ป.เอก รวมจำนวน 

ข้าราชการครู - - 1 - 1 
บุคลากรทางการศึกษา - - - - - 
ลูกจ้างประจำ - - - - - 
พนักงานราชการ - 5 1 - 6 
ครูศูนย์การเรียนชุมชน - 5 - - 5 
อัตราจ้าง - 1 - - 1 
รวมจำนวน - 12 2 - 13 
 
  

ผู้บริหารสถานศึกษา 
นางพลพธู  วรฉัตร 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

กลุ่มงานอำนวยการ กลุ่มงานการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย 

กลุ่มภาคีเครือข่าย   
และกิจการพิเศษ 

กศน.ตำบล ในสังกัด 1.งานการเงินและบัญช ี
2.งานแผนงานและโครงการ 
3.งานสวัสดิการ 
4.งานข้อมูลสารสนเทศและรายงาน 
5.งานพัสด ุ
6.งานบุคลากร 
7.งานอาคารสถานที ่
8.งานราชการใสสะอาด 
9.งานควบคุมภายใน 
10.งานนิเทศภายในติดตามและประเมนิผล 
11.งานประกันคุณภาพภายใน 
12.งานธุรการและสารบรรณ 
13.งานประชาสัมพันธ ์
14.งานเลขาฯคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 
 
 
 

กศน.ตำบลหนองหิน 
กศน.ตำบลปวนพ ุ
กศน.ตำบลตาดข่า 

 

1.งานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2.งานส่งเสริมการรู้หนังสือ 
3.งานปวช.กศน. 
4.งานทะเบียนและวัดผล 
5.งานการศึกษาต่อเนื่อง 
6.งานการศึกษาตามอัธยาศัย 
7.งานพัฒนาหลักสูตร สื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลย ี
8.งานศูนย์บริการให้
คำปรึกษา    แนะแนว 
9.งานกิจการนกัศึกษา 
 
 
 

1.งานกิจการพิเศษ 
2.งานส่งเสริมสนับสนนุ 
ภาคีเครือข่าย 
3.งานกิจกรรมลกูเสือ
และยุวกาชาด 
 
 
 

ครู กศน.ตำบล  



 

 

7.  ทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการศึกษา 
 
7.1  อาคารสถานที่ 

 อาคารสำนักงาน กศน.อำเภอหนองหิน และห้องสมุดประชาชน จำนวน    1  แห่ง 
 กศน.ตำบล       จำนวน    3  แห่ง 

 
7.2  สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก 

 ไฟฟ้า   จำนวน  4  หม้อ   
 ประปา   จำนวน  4  หม้อ 
 โทรศัพท์/โทรสาร จำนวน  2  เครื่อง 
 โทรทัศน์  จำนวน  4  เครื่อง  
 เครื่องปรินซ์เตอร์ จำนวน  6  เครื่อง 
 
 
8.  แหล่งเรียนรู้และภาคีเครือข่าย 
  
8.1  แหล่งเรียนรู้ 

    
 
 
8.1.1  กศน.ตำบล 
ที ่ ชื่อ กศน.ตำบล ที่ตั้ง ผู้รับผิดชอบ 
1 กศน.ตำบลหนองหิน 164 หมู่ที่ 2 บ้านภูหินกอง ตำบลหนองหิน 

อำเภอหนองหิน  จังหวัดเลย  42190 
นางอริยาภรณ์   ทันชม 
T.084-7992194 

2 กศน.ตำบลปวนพุ หมู่ที่ 1 บ้านปวนพ ุ ตำบลปวนพุ  อำเภอหนองหิน  จังหวัด
เลย  42190 

นางดารุณี    คำมา 
T.083-3453592 

3 กศน.ตำบลตาดข่า 268 หมู่ที่ 1 บ้านตาดข่า อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย42190 นายสิริพงษ์   อุดนอก 
T.086-2265369 

รวมกศน.ตำบล   จำนวน  3  แห่ง 
 

 



 

 

8.1.2  ศูนย์การเรียนชุมชน   

ที ่ ชื่อศูนย์การเรียนชุมชน ที่ตั้ง ผู้รับผิดชอบ 
1 

 
ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านห้วยไผ่ใต้ หมู่ที่ 6  บ้านห้วยไผ่ใต้  ตำบลหนองหิน  

อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย 42190 
นายพิชิต  มูลชมภู 
T.085-4653959 

2 ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านปวนพุ หมู่ที่ 1 บ้านปวนพุ  ตำบลปวนพุ 
อำเภอหนองหิน  จังหวัดเลย 42190 

นายภัทรพงษ์  กิจเรณู 
 T.091-8650501                

3 ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านภูหินกอง หมู่ที่ 2 บ้านภูหินกอง ตำบลหนองหิน 
อำเภอหนองหิน  จังหวัดเลย 42190 

นางสาวจารุณี  สีลา  
T.086-2298380          

4 ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านฟากนา หมู่ที่ 4 บ้านภูหินกอง ตำบลหนองหิน 
อำเภอหนองหิน  จังหวัดเลย 42190 

นางเบญจวรรณ์  เชื้อจีน 
T.098-1213095 

5 ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านผาฝ้าย หมู่ที่ 11 บ้านผาฝ้าย ตำบลปวนพุอำเภอ
หนองหิน  จังหวัดเลย 42190 

นางสาวพรสรุางค์  สุวรรณสนธิ ์

T.084-7973697 

6 ศูนยก์ารเรียนชุมชนบ้านห้วยเดื่อ หมู่ที่  8 บ้านห้วยเดื่อ ตำบลหนองหิน  
อำเภอหนองหิน  จังหวัดเลย 42190 

นางสาววาสนา  สีลา 
T.062-1157038 

รวม ศูนย์การเรียนชุมชน   จำนวน   6   แห่ง 

8.1.3  แหล่งเรียนรู้ 

ชื่อ แหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู้ ที่ตั้ง ผู้รับผิดชอบ 
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง ม.3 บ้านโคกใหญ่ ตำบลตาดข่า 

อำเภอหนองหิน 
นายเฉลิมชัย  อินทรชัยศรี 

การทำลูกประคบและ
สมุนไพร 

สมุนไพร ม.1 บ้านตาดข่า ตำบลตาดข่า 
อำเภอหนองหิน 

นางปรานี   นอศรี 

เกษตรผสมผสาน เกษตรผสมผสาน ม.1 บ้านตาดข่า ตำบลตาดข่า 
อำเภอหนองหิน 

นายทองพูน วรรณศรี 

สวนหินผางาม/คณุหมิงเมืองไทย แหล่งท่องเที่ยว ม.10 บ้านผางาม ตำปวนพุ 
อำเภอหนองหิน 

นายแดง  มุ่งลือ 

ยาสมุนไพรคุณตาบุญ ยาสมุนไพร ม. 2 บ้านภูหินกอง  ตำบลหนอง
หิน อำเภอหนองหิน  

นายบุญ  สุขบัว 

เกษตรผสมผสาน เกษตรผสมผสาน ม. 2  บ้านเหล่าใหญ่  ตำบล 
ปวนพุ  อำเภอหนองหิน 

นายสำรอง  ลุนใต้ 



 

 

วัดขามชุม ความเชื่อและศาสนา ม. 9 บ้านโคกสว่าง ตำบลหนอง
หิน อำเภอหนองหิน 

นายอภิชัย  ผองแก้ว 

ไร่ผาเรือน บ้านผาฝ้าย การดำรงชีวิตตาม
สภาพแวดล้อมตาม

ธรรมชาติ 

บ้านผาฝ้าย ตำบลปวนพุ 
อำเภอหนองหิน 

นายสมศักดิ์  โทสิงห์ 

สวนผักหวาน การดำรงชีวิตตาม
สภาพแวดล้อมตาม

ธรรมชาติ 

บ้านหนองหมากแก้ว ตำบล 
ปวนพุ  อำเภอหนองหิน 

นางอิงอร  คำมา 

ฟาร์มไก่สุวิทย์ แหล่งเรียนรู้ด้าน
เศรษฐกิจ 

บ้านห้วยไผ่เหนือ ตำบลปวนพุ 
อำเภอหนองหิน 

นายสุวิทย์  พรมดี 

ฟาร์มเห็ดสาคร แหล่งเรียนรู้ด้าน
เศรษฐกิจ 

บ้านทุ่งโพธิ์  ตำบลปวนพุ  
อำเภอหนองหิน 

นายสาคร  รามศิริ 

ร้านค้าชุมชน แหล่งเรียนรู้ด้าน
เศรษฐกิจ 

ม.6 บ้านห้วยไผ่ใต้ ตำบลหนอง
หิน อำเภอหนองหิน 

นางวรินทร  เคหัง 

การทำไม้กวาดจากต้นแขม การประดิษฐ์กรรม ม.7  บ้านร่องป่าไผ่  ตำบลหนอง
หิน  อำเภอหนองหิน 

นางหนูพิศ  โสดามา 

จักสานไม้ไผ่ การประดิษฐ์กรรม ม.11  บ้านห้วยโจด  ตำบลหนอง
หิน อำเภอหนองหิน 

นายสวน  เทวะสัตย์ 

การสานตะกร้าเมคราเม่ การประดิษฐ์กรรม ม.1  บ้านตาดข่า  ตำบลตาดข่า 
อำเภอหนองหิน 

นางนิลวรรณ  สอนแก้ว 

สานตะกร้าพลาสติก การประดิษฐ์กรรม ม.14  บ้านลานมัน  ตำบลหนอง
หิน  อำเภอหนองหิน 

นางสารภี  ศิริพันธะ 

การทำเฟอร์นิเจอร์จากเศษไม้ การประดิษฐ์กรรม ม.5  บ้านน้ำใส  ตำบลหนองหิน 
อำเภอหนองหิน 

นายกลชัย  อุทรบูรณ์ 

ภูป่าเปาะ แหล่งเรียนรู้ตาม
ธรรมชาติ 

บ้านผาหวาย  ตำบลปวนพุ  
อำเภอหนองหิน 

นายบุญลือ  พรหมหาลา 

สวนหินผางาม แหล่งเรียนรู้ตาม
ธรรมชาติ 

บ้านผางาม  ตำบลปวนพุ  อำเภอ
หนองหิน 

อบต.ปวนพุ 

ถ้ำโพธิสัตว์ แหล่งเรียนรู้ตาม
ธรรมชาติ 

บ้านจอมทอง  ตำบลปวนพุ  
อำเภอหนองหิน 

อบต.ปวนพุ 

ทำเป็ดจากรากไผ่/มังกร การประดิษฐ์กรรม บ้านไร่พวย  ตำบลตาดข่า อำเภอ
หนองหิน 

นางคูณ  ทันช่วย 



 

 

เกษตรพอเพียง การดำรงชีวิตตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

บ้านสุขใจ ตำบลหนองหิน อำเภอ
หนองหิน 

นายอรรถพล  ทันชม 

ฟาร์มเห็ดสาคร การเพาะเห็ดต่างๆ บ้านทุ่งโพธิ์ ตำบลปวนพุ อำเภอ
หนองหิน 

นายสาคร  รามศิริ 

ปลูกผัก ทำสวนลำไย การดำรงชีวิตตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

บ้านหนองหิน ตำบลหนองหิน 
อำเภอหนองหิน 

นายหนูกัน ภาไสย์ 

แคทลียาพันธ์ไม้ การฝึกอาชีพ บ้านไร่ศรีอุบล ตำบลหนองหิน 
อำเภอหนองหิน 

น.ส.สุเพียร แสนหอม 

น้ำส้มเกล็ดหิมะ การฝึกอาชีพ บ้านฟากนา ตำบลหนองหิน 
อำเภอหนองหิน 

นายธนชาด น้อยแดง 

การทำขนมข้าแตน การฝึกอาชีพ บ้านน้ำใส ตำบลหนองหิน อำเภอ
หนองหิน 

นางนพรัตน์ เชาวัฒนา
พาณิชย์ 

วัดป่าสามัคคีธรรม ศาสนาและวัฒนธรรม
ประเพณี 

บ้านห้วยไผ่ใต้ ตำบลหนองหิน 
อำเภอหนองหิน 

นางจิตตานันท์ ศรีจันทะ 

การเลี้ยงหมูหลุม การฝึกอาชีพ บ้านหลักร้อยหกสิบ ตำบลหนอง
หิน อำเภอหนองหิน 

นายทรงยศ ติภิ 

วัดป่าห้วยโจด ศาสนาและวัฒนธรรม
ประเพณี 

บ้านห้วยโจด ตำบลหนองหิน 
อำเภอหนองหิน 

นางเนตรชนก มาลี 

วัดศรีสมบูรณ์ ศาสนาและวัฒนธรรม
ประเพณี 

บ้านลานมัน ตำบลหนองหิน 
อำเภอหนองหิน 

นายกมลศักดิ์ ไชยศรัตา 

ถักทอไหมพรม หัตกรรม บ้านเหล่าใหญ่ ตำบลปวนพุ 
อำเภอหนองหิน 

นางสำรวยจำปาสุริ 

น้ำตกสวนห้อม การท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ 

บ้านสวนห้อม ตำบลปวนพุ 
อำเภอหนองหิน 

นายฉลอง พิลาฤทธิ์ 

วัดสว่างอารมณ์ ศาสนาและวัฒนธรรม
ประเพณี 

บ้านห้วยเดื่อน้อย ตำบลปวนพุ 
อำเภอหนองหิน 

พระอธิการสาคร ฐิตธมโน 

การทำสวนยางพารา การฝึกอาชีพ บ้านห้วยเป้า ตำบลปวนพุ อำเภอ
หนองหิน 

นายวร คนเพียร 

การเลี้ยงไก่พ้ืนบ้าน การฝึกอาชีพ บ้านนาเหล่านน้อย ตำบลปวนพุ 
อำเภอหนองหิน 

นายประมวล พรมดี 

การเลี้ยงหมูขุน การฝึกอาชีพ บ้านหนองจิก ตำบลปวนพุ 
อำเภอหนองหิน 

นายวันชัย คำมา 



 

 

การตัดผม เสริมสวย สถานประกอบการ บ้านทุ่งสีทอง ตำบลปวนพุ 
อำเภอหนองหิน 

น.ส.อาภรลักษณ์ แก่นตา 

วัดศรีดวงประทีป ศาสนาและวัฒนธรรม
ประเพณ ี

บ้านตาดข่า ตำบลตาดข่า อำเภอ
หนองหิน 

นายสิริพงษ์ อุดนอก 

วัดตาดข่าพัฒนาราม ศาสนาและวัฒนธรรม
ประเพณ ี

บ้านตาดข่า ตำบลตาดข่า อำเภอ
หนองหิน 

นายเกษมสัน์ ถาวงษ์กลาง 

วัดอัมรินทร์ป้อมทราย ศาสนาและวัฒนธรรม
ประเพณี 

บ้านโคกใหญ่ ตำบลตาดข่า 
อำเภอหนองหิน 

นายประมาณ สมสะอาด 

วัดศรีเกษ ศาสนาและวัฒนธรรม
ประเพณี 

บ้านไร่พวย ตำบลตาดข่า อำเภอ
หนองหิน 

นายสท้าน ชัยภูมิ 

วัดศรีเทพ ศาสนาและวัฒนธรรม
ประเพณี 

บ้านซำทอง ตำบลตาดข่า อำเภอ
หนองหิน 

นายหนูพิษ ภูเขม่า 

การเพาะเห็ดขอนขาว การฝึกอาชีพ บ้านร่องป่าไผ่ ตำบลหนองหิน 
อำเภอหนองหิน 

นางหนูนิด แสนอินทร์
อำนาจ 
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8.1.4  ภูมิปัญญา 

ชื่อ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ความสามารถและ

ประสบการณ์ 
ที่ตั้ง 

นายไสว  คำมา การจักสานวัสดุจากไม้ไผ่ บ้านหนองจอก  ตำบลปวนพุ  อำเภอหนองหิน 
นางปราณี  นอศรี สมุนไพรพ้ืนบ้าน ม.1 บ้านตาดข่า ตำบลตาดข่า อำเภอหนองหิน 
นายปัน อุดนอก ช่างไม้,ช่างปูน ม.1 บ้านตาดข่า ตำบลตาดข่า อำเภอหนองหิน 
นายวิไล  มณีวงค์ หมอสู่ขวัญ ม.1 บ้านตาดข่า ตำบลตาดข่า อำเภอหนองหิน 
นายขันตรี  สอนเต็ม การจักสานวัสดุจากไม้ไผ่ บ้านห้วยเดื่อน้อย ตำบลปวนพุ  อำเภอหนองหิน 
นายมา  งิ้วลาย การจักสานวัสดุจากไม้ไผ่ บ้านน้อยสามัคคี  ตำบลตาดข่า อำเภอหนองหิน 
นายสนิท  สีวาท การสานกระด้งจากต้นคล้า ม.3บ้านไร่ศรีอุบล ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน 
นายบุญมา  พาคะ การสานกระติบข้าว ม.10บ้านหลัก 160 ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน 
นายแวง  รกชัฏ การจักสานวัสดุจากไม้ไผ่ ม.12  บ้านภูทอง  ตำบลหนองหิน  อำเภอหนองหิน 
นางเชม  คำมุงคุณ การทอเสื่อ บ้านห้วยเป้า  ตำบลปวนพุ  อำเภอหนองหิน 
นายสิน  นามกันยา การไพหญ้า บ้านทุ่งสีทอง  ตำบลปวนพุ  อำเภอหนองหิน 
นายบุญ  สุขบัว สมุนไพรและตำรายาพ้ืนบ้าน ม.2 บ้านภูหินกอง ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน 
นายสอ้าน  สำนิ สมุนไพรและตำรายาพ้ืนบ้าน บ้านสวนห้อม  ตำบลปวนพุ  อำเภอหนองหิน 



 

 

นางสถิต  สุรีย์รักษ์ การสานสวิง ม.8 บ้านห้วยเดื่อ ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน 
นายเหรียญ  แส่วภูเขียว การสานแห ม.13  บ้านสุขใจ ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน 
นางทองสูน  บุญสว่าง การทำพรมเช็ดเท้า ม.4 บ้านฟากนา ตำบลหนองหินอำเภอหนองหิน 
นายวินะ  สนธิพงษ์ ศิลปินพื้นบ้าน บ้านนาเหล่าน้อย  ตำบลปวนพุ  อำเภอหนองหิน 
นายสนิท  ไชยแสน วงกลองยาว ม.1 บ้านปวนพุ  ตำบลปวนพุ  อำเภอหนองหิน 
นายสำรอง  ลุ่นใต้ เกษตรผสมผสาน บ้านเหล่าใหญ่  ตำบลปวนพุ  อำเภอหนองหิน 
นางแสงแก้ว  ชัยยันต์ ร้อยมาลัย,ถักไหมพรม ม.1บ้านหนองหินตำบลหนองหินอำเภอหนองหิน 
นางทองยุ่น  ภูเหม่า การสานสวิง บ้านซำทอง  ตำบลตาดข่า  อำเภอหนองหิน 
นางอุทัย บัวชัยยา สมุนไพรและตำรายาพ้ืนบ้าน บ้านภูหินกอง ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน 
นางเรืองอไร นามวงษา สมุนไพรและตำรายาพ้ืนบ้าน บ้านร่องป่าไผ่ ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน 
นางดารุณี แถลงกัณฑ์ สมุนไพรและตำรายาพ้ืนบ้าน บ้านห้วยเดื่อ ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน 
นางดิออน ชัยพิลา การประดิษฐ์กรรม บ้านโคกสว่าง ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน 
นายตัน อินทะปัญโย การประดิษฐ์กรรม บ้านปวนพุ ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน 
นายบุญลือ พรมหาลา การประดิษฐ์กรรม บ้านผาหวาย ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน 
นายเคน ชมภูทัส การประดิษฐ์กรรม บ้านหนองหมากแก้ว ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน 
นายสมาน นามเภา สมุนไพรและตำรายาพ้ืนบ้าน บ้านห้วยไผ่ ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน 
นายจีรศักดิ์ สารฤทธิ์ การประดิษฐ์กรรม บ้านผาฝ้าย ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน 
นายวีระยุทธ แก้วโวหาร การประดิษฐ์กรรม บ้านผางาม ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน 
นายสุนัน คำมงคุณ อาหารและผักพ้ืนบ้าน บ้านปวนพุ ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน 
นางน้อย ศรีหาบุตร การดำรงชีวิตตาม

สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ 
บ้านตาดข่า ตำบลตาดข่า อำเภอหนองหิน 

นางบานเย็น สุดบุญมา อาหารและผักพ้ืนบ้าน บ้านน้อยสามัคคี ตำบลตาดข่า อำเภอหนองหิน 
น.ส.แก้วใจ อินทรชัยศรี การดำรงชีวิตตาม

สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ 
บ้านโคกใหญ่ ตำบลตาดข่า อำเภอหนองหิน 

นายไวทิน ทินช่วย การดำรงชีวิตตาม
สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ 

บ้านไร่พวย ตำบลตาดข่า อำเภอหนองหิน 

นายหนูพัน ภูเขม่า การดำรงชีวิตตาม
สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ 

บ้านซำทอง  ตำบลตาดข่า อำเภอหนองหิน 

นายเอกราษฎร คำมงคุณ ศิลปะพ้ืนบ้าน/การละเล่น
พ้ืนบ้าน 

บ้านจอมทอง ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน 

  รวมภูมิปัญญา   จำนวน  38  แห่ง 
  



 

 

8.1.5  ภาคีเครือข่าย 

ที ่ ภาคีเครือข่าย ที่ตั้ง 

1 ที่ว่าการอำเภอหนองหิน ที่ว่าการอำเภอหนองหิน 
2 เกษตรอำเภอหนองหิน เกษตรอำเภอหนองหิน 
3 ท้องถิ่นอำเภอหนองหิน ท้องถิ่นอำเภอหนองหิน 
4 พัฒนาชุมชนอำเภอหนองหิน พัฒนาชุมชนอำเภอหนองหิน 
5 ปศุสัตว์อำเภอหนองหิน ที่ว่าการอำเภอหนองหิน 
6 เทศบาลตำบลหนองหิน เทศบาลตำบลหนองหิน 
7 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน 
8 องค์การบริหารส่วนตำบลปวนพุ องค์การบริหารส่วนตำบลปวนพุ 
9 องค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า องค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า 
10 โรงเรียนหนองหินวิทยา โรงเรียนหนองหินวิทยา 
11 โรงเรียนชุมชนหนองหิน โรงเรียนชุมชนหนองหิน 
12 โรงเรียนบ้านปวนพุ โรงเรียนบ้านปวนพุ 
13 โรงเรียนบ้านหนองหมากแก้ว โรงเรียนบ้านหนองหมากแก้ว 
14 โรงเรียนบ้านตาดข่า โรงเรียนบ้านตาดข่า 
15 โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพ โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพ 
16 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้ โรงเรียนบ้านห้วยใผ่ใต้ 
17 วัดร่มโพธิธรรม วัดร่มโพธิธรรม  ตำบลหนองหิน 
18 วัดภูหินกอง วัดภูหินกอง บ้านภูหินกกอง  อำเภอหนองหิน 
19 วัดวังวิโมกข์ วัดวังวิโมกข์   ตำบลปวนพุ 
20 สภ.หนองหิน สภ.หนองหิน ตำบลหนองหิน 
21 บ้านหนังสือชุมชน  ทุกแห่ง บ้านหนังสือชุมชน  จำนวน  39  แห่ง 
22 ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน จำนวน  34  หมู่บ้าน 
23 กำนันทุกตำบล ที่ทำการกำนัน ทุกตำบล 

 
 
 
 

 



 

 

ส่วนที่ 2 
จุดเน้นการดำเนินงานของงาน/โครงการ ในปีงบประมาณ 2563 

ของ กศน.อำเภอหนองหิน สนง. กศน.จังหวัดเลย 
 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์ 

ประชาชนชาวจังหวัดเลยได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สามารถ
ดำรงชีวิตที่เหมาะสมกับช่วงวัย มีทักษะในการประกอบอาชีพ สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
และทักษะที่จำเป็นในโลกศตวรรษท่ี 21 
ปรัชญาหน่วยงาน 

 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และปรัชญาคิดเป็น 

 

ค่านิยมองค์กร 

 รักองค์กรเหมือนบ้าน 
รักงานเหมือนชีวิต 
รักประชาชนเหมือนผู้ลิขิต 
รักภาคีเครือข่ายเหมือนญาติมิตร 
จะสร้างสรรค์ภารกิจ กศน.ให้มีคุณค่า 
ด้วยการยึดประชาชนเป็นสำคัญ 
ผลักดันให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

 

พันธกิจ 

1. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต    

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและชุมชน ในการจัดการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย 

3. ส่งเสริมและการพัฒนาการนำเทคโนโลยีทางการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาและ
การสื่อสาร มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

4. พัฒนาหลักสูตร รูปแบบจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรม การวัดและประเมินผล ในทุก
รูปแบบ   

5. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการเพ่ือมุ่งจัดการศึกษาที่มีคุณภาพโดยยึดหลักธรรมมาภิ
บาลและการมีส่วนร่วม 

 



 

 

เป้าประสงค์ 
 1. ประชาชนผู้ด้อย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษาได้รับโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบ

การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายพิเศษได้รับโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยที่เป็นไปตามสภาพปัญหา และความต้องการของแต่ละกลุ่ม 
3. ชุมชนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู้ของชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

และปรัชญาคิดเป็น อาทิ หมู่บ้านตามรอยพระยุคลบาท หมู่บ้านแห่งการอ่าน บ้านหนังสือชุมชน แหล่งการ
เรียนรู้ชุมชน 

4. ประชาชนได้รับการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยมี กศน.ตำบล ศูนย์การเรียนชุมชน และแหล่งการเรียนรู้อื่นในชุมชนเป็นกลไกใน
การจัดการเรียนรู้ 

5. ชุมชนมีการจัดการความรู้ของชุมชน เพ่ือพัฒนาไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจสังคม 
วัฒนธรรมประวัติศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม 

6. ชุมชนและทุกภาคส่วน ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการจัด ส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

7. บุคลากรของหน่วยงานและสถานศึกษาได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างทั่วถึง 

8. หน่วยงานและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และใช้หลักการบริหาร
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management : RBM) 

 
บทบาทหน้าที่ 

1. กำหนดนโยบาย วางแผนการศึกษานอกโรงเรียนระดับจังหวัด 
2. ส่งเสริม ประสานงาน และพัฒนาเครือข่ายการบริการการศึกษานอกโรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชน 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการการศึกษานอกโรงเรียนทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ 14 แห่ง 
4. สนับสนุนและบริการสื่อทางการศึกษาแก่หน่วยงานที่จัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนทั้งภาครัฐ 

และเอกชน 
5. ดำเนินการเกี่ยวกับคลังข้อสอบเพ่ือสนับสนุนการวัดผล ประเมินผลของศูนย์การศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ 14 แห่ง 
6. นิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ 14 

แห่ง 
7. กำกับดูแลสถานศึกษาในความดูแลของสำนักงาน กศน. จังหวัดเลย 
8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 



 

 

 
 

จุดเน้นการดำเนินงานของงาน/โครงการ ในปีงบประมาณ 2563 
ของสำนักงาน กศน.จังหวัดเลย 

 งาน 
 1.การจัดการศึกษาสำหรับผู้ไม่รู้หนังสือ  

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

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

  3.  โครงการพัฒนาทักษะครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
  4.  โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
สำหรับคนพิการ 

  5.  โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและ กระทรวง
สาธารณสุข 

  6.  โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิต 
และสมองของผู้สูงอายุ 
 7. โครงการบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล/สร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล 
(ขยายผลการอบรมหลักสูตรการค้าออนไลน์) 

8. โครงการ Smart ONIE เพ่ือสร้าง Smart Farmer 
 
 

 



 

 

ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 

➣ วิสัยทัศน์ 
คนไทยได้รับโอกาสการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ  สามารถดำรงชีวิตที่เหมาะสม

กับช่วงวัยสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทกัษะที่จำเป็นในโลกศตวรรษ  ที ่21 

➣ พันธกิจ 
1. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ เพ่ือยกระดับการศึกษา

พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมทุกช่วงวัย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงบริบท
ทางสังคม และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

2. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานภาคีเครือข่าย ในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งการดำเนินกิจกรรมของศูนย์การเรียนและแหล่งการ
เรียนรู้อื่นในรูปแบบต่างๆ 

3. ส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง 

4. พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรม การวัดและประเมินผลในทุก
รูปแบบให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน 

5. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือมุ่งจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่
มีคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

➣ เป้าประสงค์ 
1. ประชาชนผู้ด้อย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษา รวมทั้งประชาชนกลุ่มเป้าหมายพิเศษได้รับ

โอกาสทางการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้ นพ้ืนฐาน การศึกษาต่อเนื่องและ
การศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง เป็นไปตามสภาพ ปัญหา และความต้องการของแต่
ละกลุ่มเป้าหมาย 

2. ประชาชนได้รับการยกระดับการศึกษา สร้างเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความเป็น
พลเมืองอันนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน เพ่ือพัฒนาไปสู่ความมั่นคง
และยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม 

3. ประชาชนได้รับโอกาสในการเรียนรู้และมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมสามารถ
คิด วิเคราะห์และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์ 

4. ประชาชนได้รับการสร้างและส่งเสริมให้มีนิสัยรักการอ่านเพื่อการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
5. ชุมชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมจัด ส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินงานการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งการขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู้ของชุมชน 
6. หน่วยงานและสถานศึกษาพัฒนา เทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการยกระดับ

คุณภาพในการจัดการเรียนรู้และเพ่ิมโอกาสการเรียนรู้ให้กับประชาชน 



 

 

7. หน่วยงานและสถานศึกษาพัฒนาสื่อและการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต ที่ตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงบริบทด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ 
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งตามความต้องการของประชาชน และชุมชนในรูปแบบที่หลากหลาย 

8. หน่วยงานและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
9. บุคลากรของหน่วยงานและสถานศึกษาได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

➣ ตัวช้ีวัด 
 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

1. จำนวนผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ได้รับการสนับสนุนค่า ใช้จ่าย
ตาม สิทธิที่กำหนดไว้ 

2. จำนวนของคนไทยกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้/ได้รับบริการกิจกรรม 
การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับสภาพ ปัญหา และความต้องการ 

3. ร้อยละของกำลังแรงงานที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป 
4. จำนวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนา/ส่งเสริมการศึกษา (ภาคีเครือข่าย : 

สถานประกอบการ องค์กร หน่วยงานที่มาร่วมจัด/พัฒนา/ส่งเสริมการศึกษา) 
5. จำนวนประชาชน เด็ก และเยาวชนในพ้ืนที่สูง และซาวไทยมอแกน ในพ้ืนที่ 5 จังหวัด 11 

อำเภอ ได้รับบริการการศึกษาตลอดชีวิต จากศูนย์การเรียนชุมชนลังกัดสำนักงาน กศน. 
6. จำนวนผู้รับบริการในพ้ืนที่เป้าหมายได้รับการส่งเสริมด้านการรู้หนังสือและการพัฒนาทักษะ  

ชีวิต 
7. จำนวนนักเรียน/นักศึกษาที่ได้รับบริการติวเข้มเต็มความรู้ 
8. จำนวนประซาซนที่ได้รับการฝึกอาชีพระยะสั้น สามารถสร้างอาชีพเพ่ือสร้างรายได ้
9. จำนวน ครู กศน. ตำบล จากพ้ืนที่ กศน.ภาค ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียน 

การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการลื่อสาร 
10. จำนวนประชาชนที่ได้รับการฝึกอบรมภาษาตา่งประเทศเพ่ือการลื่อสารด้านอาชีพ 
11. จำนวนผู้สูงอายุภาวะพ่ึงพิงในระบบ Long Term Care มีผู้ดูแลที่มคีุณภาพและมาตรฐาน 
12. จำนวนประชาชนที่ผ่านการอบรมจากศูนย์ดิจิทัลชุมซน 
13.   จำนวนศูนย์การเรียนชุมซน กศน. บนพ้ืนที่สูง ในพ้ืนที่ 5 จังหวัด ที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ 

การพิง พูดภาษาไทยเพ่ือการลื่อสาร ร่วมกันในสถานศึกษาลังกัด สพฐ. ตชด. และกศน. 
14. จำนวนบุคลากร กศน. ตำบลที่สามารถจัดทำคลังความรู้ได ้

 15.  จำนวนบทความเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระดับตำบลในหัวข้อต่าง ๆ 
 16.  จำนวนหลักสูตรและสื่อออนไลน์ที่ให้บริการกับประชาชน ทั้งการศึกษานอกระบบระดับ  

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

1. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับซาติ การศึกษานอกระบบ (N-NET) 



 

 

ทุกรายวิซาทุกระดับ 
2. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเทียบกับค่าเป้าหมาย 
3. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนเรียนในทุกหลักสูตร/กิจกรรมการศึกษา 

ต่อเนื่องเทียบกบัเป้า,หมาย 
4. ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรม/พัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้นสามารถน่าความรู้ไปใช้ ในการ

ประกอบอาชีพหรือพัฒนางานได้ 
5. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ หรือทักษะ 

ด้านอาชีพ สามารถมีงานทำหรือนำไปประกอบอาชีพได้ 
6. ร้อยละของผู้จบหลักสูตร/กิจกรรมที่สามารถน่าความรู้ความเข้าใจไปใช้ได้ตามจุดมุ่งหมาย ของ

หลักสูตร/กิจกรรม การศึกษาต่อเนื่อง 
7. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 

การศึกษาตามอัธยาศัย 
8. ร้อยละของประซาซนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมที่มีความรู้ความเข้าใจ/เจต

คติ/ ทักษะ ตามจุดมุ่งหมายซองกิจกรรมที่กำหนด ซองการศึกษาตามอัธยาศัย 
               9. รอ้ยละของนักเรียน/นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาที่ได้รับบริการติวเข้มเต็มความรู้
เพ่ิมสูงขึ้น 

 10.  ร้อยละ,ของผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย มีโอกาสมาเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิต



 

 

นโยบายเร่งด่วนเพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
1.1 พัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ โดยปลูกฝังและสร้างความ

ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรักและความภาคภูมิใจ ในความเป็น
คนไทยและชาติไทย น้อมน่าและเผยแพร่ศาสตร์พระราซา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทาง
พระราชดำริต่าง ๆ 

1.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และการมีส่วนร่วมอย่างถูกต้องกับการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในบริบทของไทย มีความเป็นพลเมืองดี ยอมรับ 
และเคารพความหลากหลายทางความคิดและอุดมการณ์ 

1.3 ส่งเสริมและสนับสมุนการจัดการศึกษาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม ในรูปแบบใหม่ 
ทั้งยาเสพติด การค้ามนุษย์ ภัยจากไซเบอร์ ภัยพิบัติจากธรรมชาติ โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ 

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

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
2.1 เร่งปรับหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพ กศน. เพื่อยกระดับทักษะต้านอาชีพของประชาชน 

ให้เป็นอาชีพที่รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (First S - curve และ New S - curve) โดยบูรณา
การความร่วมมือในการพัฒนาและเสริมทักษะใหม่ด้านอาชีพ (Upskill& Reskill) รวมถึงมุ่งเน้นสร้างโอกาส ใน
การสร้างงาน สร้างรายไค้ และตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานทั้งภาคอุตสาหกรรมและ การบริการ 
โดยเฉพาะในพ้ืนที่เขตระเบียงเศรษฐกิจ และเขตพัฒนาพิเศษตามภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ สำหรับพ้ืนที่ปกติ
ให้พัฒนาอาชีพที่เน้นการต่อยอดศักยภาพและตามบริบทของพ้ืนที่ 

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

2.3 พัฒนาและส่งเสริมประชาชนเพื่อต่อยอดการผลิตและจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ 
ออนไลน์ 

1) เร่งจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ Brand กศน. เพ่ือยกระดับคุณภาพ ของ



 

 

สินค้าและผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการที่ครบวงจร (การผลิต การตลาด การส่งออก และสร้างซ่องทาง จำหน่าย) 
รวมทั้งส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทลัในการเผยแพร่และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 

2) พัฒนาและดัดเลือกสุดยอดสินค้าและผลิตภัณฑ์ กศน. ในแต่ละจังหวัด พร้อมทั้งประสาน 
ความร่วมมือกับสถานีบริการนํ้ามันในการเป็นซ่องทางการจำหน่ายสุดยอดสินค้าและผลิตภัณฑ์ กศน. ให้
กว้างขวางยิ่งขึ้น 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

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

1) เพ่ิมอัตราช้าราชการครูให้กับ กศน.อำเภอทุกแห่ง โดยเร่งดำเนินการเรื่องการหาอัตรา
ตำแหน่ง การสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง ช้าราชการครู 

2) พัฒนาช้าราชการครูในรูปแบบครบวงจร ตามหลักสูตรที่เชื่อมโยงกับวิทยฐานะ 
3) พัฒนาครู กศน.ตำบลให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นเรื่องการพัฒนา 

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

และ ภาษาต่างประเทศท่ีจำเป็น 
3.2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีความพร้อม ใน

การให้บริการกิจกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ เป็นแหล่งสารสนเทศสาธารณะที่ง่ายต่อการเช้าถึง มีบรรยากาศ 
ทีเ่อ้ือต่อการเรียนรู้ เป็นคาเฟ่พ้ืนที่การเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัย มีสิ่งอำนวยความสะดวก มีบรรยากาศสวยงาม 
มีชีวิต ที่ดึงดูดความสนใจ และมีความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้บริการ 

1) เร่งยกระดับ กศน.ตำบลน่าร่อง 928 แห่ง (อำเภอละ 1 แห่ง) ให้เป็นกศน.ตำบล 5 ดี พรี
เมี่ยม ที่ประกอบด้วย ครูดี สถานที่ดี (ตามบริบทของพ้ืนที่) กิจกรรมดี เครือข่ายดี และมีนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ดี
มีประโยชน์ 

2) จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ กศน. เพ่ือยกระดับการเรียนรู้ใน 6 ภูมิภาค เป็นพ้ืนที่การ
เรียนรู้ (Co - Learning Space) ที่ทันสมัยสำหรับทุกคน มีความพร้อมในการให้บริการต่าง ๆ อาทิ พื้นที่สำหรับ
การทำงาน/ การเรียนรู้ พื้นที่สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ มีห้องประชุมขนาดเล็ก รวมทั้งทำงานร่วมกับห้องสมุดประ
ซาซนในการ ให้บริการในรูปแบบห้องสมุดดิจิทัล บริการอินเทอร์เน็ต สื่อมัลติมีเดีย เพ่ือรองรับการเรียนรู้แบบ 
Active Learning 

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

3.3 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ ,ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เอ้ือต่อการเรียนรู้สำหรับทุกคน 



 

 

สามารถ เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา มีกิจกรรมที่หลากลาย น่าสนใจ สนองตอบความต้องการของชุมซน เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพ การเรียนรู้ของประซาซน รวมทั้งใช้ประโยชน์จากประซาซนในชุมซนในการร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพ่ือเชื่อมโยง ความสัมพันธ์ของคนในชุมซนไปสู้การจัดการความรู้ของชุมซนอย่างยั่งยืน 

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

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

3.4 เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ประสาน ส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย ทั้ง
ภาครัฐ เอกซน ประซาสังคม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุม
ซน เพ่ือสร้างความเข้าใจ และให้เกิดความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุน และจัดการศึกษาและการเรียนรู้
ให้กับ ประซาซนอย่างมีคุณภาพ 

1) เร่งจัดทำทำเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละตำบล เพ่ือใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ใน
การสร้างการเรียนรู้จากองค์ความรู้ในตัวบุคคลให้เกิดการถ่ายทอดภูมิปัญญา สร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมอย่าง 
ยั่งยืน 

2) ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การจัดการเรียนรู้ชุมซน 
3) ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพ่ือการขยายและพัฒนาการศึกษานอกระบบและ 

การศึกษาตามอัธยาศัยให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มอย่างกว้างขวางและมีคุณภาพ อาทิ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม อส
ม. 

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 ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งสร้างรายได้ให้กับตนเองได้ 

3.7 พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารของประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเป็น



 

 

รูปธรรม โดยเน้นทักษะภาษาเพ่ืออาชีพ ทั้งในภาคธุรกิจ การบริการ และการท่องเที่ยว รวมทั้ง พัฒนาสื่อการ
เรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารและการพัฒนาอาชีพ 

3.8 เตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่เหมาะสมและมีคุณภาพ 
1) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้กับประซาซนเพ่ือสร้างความตระหนักถึงการเตรียมพร้อมเช้าสู่ 

สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) มีความเช้าใจในพัฒนาการซองช่วงวัย รวมทั้งเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการดูแล 
รับผิดชอบผู้สูงอายุในครอบครัวและชุมซน 

2) พัฒนาการจัดบริการการศึกษาและการเรียนรู้สำหรับประซาซนในการเตรียมความพร้อม เช้า
สู่วัยสูงอายุที่เหมาะสมและมีคุณภาพ 

3) จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุภายใต้แนวคิด “Active Aging” 
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาทักษะชีวิต ให้สามารถดูแลตนเองทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
และรู้จักใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 

4) สร้างความตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ เปิดโอกาสให้มีการเผยแพร่ภูมิปัญญา 
ของผู้สูงอายุ และให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านต่าง ๆ ในชุมซน เช่น ด้านอาชีพ กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 

5) จัดการศึกษาอาชีพเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงาน ที่
เกี่ยวขอ้ง ในทุกระดับ 

3.9 การส่งเสริมวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 
1) จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เชิงรุก และเน้นให้ความรู้วิทยาศาสตร์อย่างง่ายกับประชาชนใน

ชุมชน ทั้งวิทยาศาสตร์ในวิถีชีวิต และวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
2) พัฒนาสื่อนิทรรศการและรูปแบบการจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ให้มีความทันสมัย 

3.10 ส่งเสริมการรู้ภาษาไทยให้กับประชาชนในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะประชาชนในเขตพ้ืนที่สูง 
ให้สามารถฟ้ง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทย เพ่ือประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจำวันได้ 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

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

1) เร่งประสานกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อจัดทำฐานข้อมูลโรงเรียน ที่
ถูกยุบรวม หรือคาดว่าน่าจะถูกยุบรวม 

2) ให้สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกแห่งที่อยู่ในจังหวัดที่มีโรงเรียนที่ถูกยุบรวม ประสานขอใช้ พ้ืนที่
เพ่ือจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัย กศน. 

4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาและการเรียนรู้สำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้พิการ 
1) จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ และการศึกษา 



 

 

ตามอัธยาศัย โดยเน้นรูปแบบการศึกษาออนไลน์ 
2) ให้สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกแห่ง/กทม. ทำความร่วมมือกับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ 

จังหวัด ในการใช้สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ด้านการศึกษา เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาและการ 
เรียนรู้สำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้พิการ 

4.3 ยกระดับการศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมายทหารกองประจำการ รวมทั้งกลุ่มเป้าหมาย พิเศษอ่ืน 
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 สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างสังคมสีเขียว ส่งเสริมความรู้ไห้กับประชาชน 
เกี่ยวกับการคัดแยกตั้งแต่ต้นทาง การกำจัดขยะ และการน่ากลับมาใช้ช้ำ เพ่ือลดปริมาณและต้นทุนในการ 
จัดการขยะของเมือง และสามารถนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้โดยง่าย รวมทั้งการจัดการมลพิษในชุมซน 

5.3 ส่งเสริมให้หน่วยงานและสถานศึกษาใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งลดการใช้ 
ทรัพยากรที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เซ่น รณรงค์เรื่องการลดการใช้ถุงพลาสติก การประหยัดไฟฟ้า เป็นต้น 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

6.1 พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย มีความโปร่งใส ปลอดภัยการทุจริต
และ ประพฤติมิชอบ บริหารจัดการบนข้อมูลและหลักฐานเซิงประจักษ์ มุ่งผลสัมฤทธิ์มีความโปร่งใส 
             6.2  นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลมาใช้ในการบริหารและพัฒนางาน 
สามารถเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลกลางซองกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งพัฒนา'โปรแกรมออนไลน์ที่ 
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ที่ทำให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างต่อเนื่องกันตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ และ
ให้ประซาซนกลุ่มเป้าหมายสามารถเช้าถึงบริการได้อย่างทันที ทุกที่และทุกเวลา 

6.2 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐาน 
ตำแหน่ง ให้ตรงกับสายงาน ความชำนาญ และความต้องการซองบุคลากร 
 

 
 

แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 



 

 

 
โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาไทย เพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง 

ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

แนวทางการดำเนินงาน 
1. สำนักงาน กศน. จัดพัฒนาหลักสูตร สื่อ แบบเรียน เครื่องมือวัดผลและเครื่องมือการดำเนินการ 

การส่งเสริมการรู้หนังสือที่สอดคล้องกับสภาพแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 
2. พัฒนาศักยภาพครู กศน. และภาคีเครือข่ายที่ร่วมจัดการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ และ 

ทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้ไม่รู้หนังสืออย่างมีประสิทธิภาพ 
3. จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง เพ่ือนำไปต่อยอดสู่การขับเคลื่อนได้ อย่าง

เหมาะสม 

แนวทางการจัดสรร/เบิกจ่ายงบประมาณ 
1. การประชุมสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารโครงการ 
2. การอบรมพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การพัฒนาทักษะการฟ้ง การพูด 

ภาษาไทย เพ่ือการสื่อสารสำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง 
3. การนิเทศติดตามผลการดำเนินงานโครงการ 
4. การจัดทำเอกสารแนวทางการดำเนินงานโครงการ 
5. การประเมินผลการดำเนินงานโครงการ 
6. การจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการฟัง การพูดภาษาไทย เพ่ือการสื่อสารสำหรับผู้ใหญ่บน 

พ้ืนที่สูง 
7. กิจกรรม มหกรรม “ช่วยกันทำให้ซาวไทยบนพื้นที่สูงฟ้งพูดภาษาไทยได้” 



 

 

ชื่อโครงการ  โครงการ การจัดการศึกษาสำหรับผู้ไม่รู้หนังสือ 
 
2.) ความสอดคล้องกับนโยบาย      

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2563  
นโยบายเร่งด่วนเพ่ือร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ    
ข้อ 3  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

  3.8  เตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่เหมาะสมและมีคุณภาพ 
   3.10 ส่งเสริมการรู้ภาษาไทยให้กับประชาชนในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะประชาชนในเขตพ้ืนที่สูงให้

สามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทย เพ่ือประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจำวันได้   
ข้อ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาและการเรียนรู้สำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้พิการการขับเคลื่อน  
กศน. สู่  กศน. WOW   
ข้อ 4. เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย : Good  Partnerships 

     4.3  ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพ่ือการขยาย  และพัฒนาการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มอย่างกว้างขวาง และมีคุณภาพ  อาทิ  กลุ่มผู้สูงอายุ  กลุ่ม    
อสม.วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย  (THAILOEI 4.0 ): Education ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้
มาตรฐานสากล 

 
3.) หลักการและเหตุผล   



 

 

การรู้หนังสือเป็นคุณสมบัติพ้ืนฐานทีจำเป็นต่อการเรียนรู้และการสื่อสารในสังคมปัจจุบัน เป็นบันไดขั้น
แรกของการแสวงหาความรู้อันมหาศาลในโลกนี้และเป็นการเชื่อมโยงการสื่อสารของผู้คน ต่าง ๆ ในสังคมนี้เข้า
ด้วยกัน องค์การยูเนสโกถือว่าการรู้หนังสือเป็นประตูสู่อิสรภาพของมนุษยชาติ ประชาชนชาวไทยทุกคนมีสิทธิ
ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเท่าเทียมและมีคุณภาพซึ่ง รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยให้ความสําคัญ ในการส่งเสริม
สนับสนุนให้บุคคลได้เรียนรู้ภาษาไทย เพ่ือการ ติดต่อสื่อสารให้เข้าใจตรงกัน และสามารถนําความรู้ไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามความ ต้องการและความสนใจของแต่ละบุคคลรวมทั้งการใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือใน
การแสวงหาความรู้ได้ อย่างต่อเนื่อง ประเทศไทยมีภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติเป็นภาษากลางในการสื่อสาร 
เป็นมรดกทาง วัฒนธรรม การรู้หนังสือไทยเป็นความสามารถพ้ืนฐานในการติดต่อสื่อสาร การเรียนรู้ การ
แสวงหา ความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต คนไทยทุกคนและผู้อาศัยอยู่ในประเทศไทย จึงจำเป็นต้องเรียนรู้ 
ภาษาไทยให้เข้มแข็งอันเป็นเครื่องแสดงความเป็นไทย ความภาคภูมิใจ ความมีเอกลักษณ์ มีอารยธรรม และ
ความเจริญของชาติไทย กระทรวงศึกษาธิการ โดย สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) ได้เล็งเห็นความสำคัญดังนั้นจึงได้จัดทำหลักสูตรการรู้หนังสือไทย พุทธศักราช 2557 
ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 503/2557 สั่ง ณ วันที่ 28  พฤษภาคม 2557 เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรการรู้
หนังสือไทย พุทธศักราช 2557 เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้มีรู้หนังสือ ผู้ลืมหนังสือไทย และ
ประชาชนทั่วไปที่สนใจเรียนรู้ภาษาไทย ได้เรียนรู้หนังสือไทย สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยและคำนวณ
เบื้องต้นเพ่ือนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และจาการสำรวจประชากร (พ.ศ.2557)6.9 ล้านคน หรือ 18 % จาก
ทั้งหมด 37.7 ล้านคน พบว่าในจำนวนนี้มีผู้ไม่รู้หนังสือประมาณ 2.7 ล้านคน ซึ่ งถือว่ามีจำนวนมาก จึง
จำเป็นต้องดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชากรรู้หนังสืออย่างต่อเนื่องต่อไป 

4.) วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมอัตราการรู้หนังสือให้คนไทยสามารถอ่านออกเขียนได้ โดยใช้หลักสูตรการรู้หนังสือไทย 

พุทธศักราช 2557 ของสำนักงาน กศน. และสื่อที่เหมาะสมกับสภาพและพ้ืนที่ของกลุ่มเป้าหมาย   
 
5.) เป้าหมาย 
 5.1 เชิงปริมาณ 
 จัดกิจกรรมและพัฒนาส่งเสริมการรู้หนังสือของกลุ่มเป้าหมายผู้ไม่รู้หนังสือ จำนวน 70 คน 
 5.2 เชิงคุณภาพ 
ร้อยละ 80 ของผู้ไม่รู้หนังสือมีความรู้ สามารถฟัง พูด อ่าน และเขียน ได้ตามเกณฑ์การประเมิน 

 
 
6.)วิธีดำเนินการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าห
มาย 

เป้า 
หมาย 

พ้ืนที่ดำเนินการ ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ
(บาท) 



 

 

 

จัดกระบวนการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรการรู้หนังสือไทย 
พุทธศักราช2557    
 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มี

ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน 
และเขียน รวมทัง้การคิดคำควณ
เบื้องต้น    โดยบูรณาการกับ
สภาพความต้องการ และปัญหา
ของสังคม ที่สอดคล้องกับวิถีการ
ดำเนินชีวิตของผู้เรียน 
1.)ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้
กลุ่มเป้าหมายผู้ไม่รู้หนังสือไทย 
ผู้ลืมหนังสือไทย หรือผู้สนใจ
ทั่วไป เข้าเรียนรู้ตามหลักสูตร
การรู้หนังสือไทย 
2.)แนะแนวสร้างความเข้าใจกับ

ผู้เรียนเกี่ยวกับสาระสำคัญเช่น-
การจัดกระบวนการเรียนรู้             
–การวัดและการ        

         - ประเมินผล  
- การจบหลักสูตร  
3) ดำเนินการรับสมัครผู้เรียนตาม

หลักสูตรฯ 
4)ดำเนินการขออนุญาตจัดตั้งกลุ่ม

ส่งเสริมการรู้หนังสือไทย 
5)ดำเนินการกำหนดสภาพและ
ดำเนินการจัดทำแผนการเรียนรู้ 
รวมทั้งจัดทำแผนบูรณาการ
ร่วมกับการจัดกิจกรรมของ
โรงเรียนผู้สูงอายุ  ในเขตพ้ืนที่

จัดการศึกษาเพ่ือ
เพ่ิมอัตราการรู้
หนังสือให้คนไทย
สามารถอ่านออก
เขียนได้ มุ่ง
พัฒนาผู้เรียนให้มี
ความสามารถใน
การฟัง พูด อ่าน 
และเขียน รวมทั้ง
การคิดคำควณ
เบื้องต้น  โดย
บูรณาการกับ
สภาพความ
ต้องการ และ
ปัญหาของสังคม
ที่สอดคล้องกับวิถี
การดำเนินชีวิต
ของผู้เรียน 

โดยใช้หลักสูตร

การรู้หนังสือไทย 

พุทธศักราช 

2557   
ของสำนักงาน 
กศน. และสื่อที่
เหมาะสมกับ
สภาพและพ้ืนที่
ของ
กลุ่มเป้าหมาย   

ผู้ไม่รู้
หนังสือ 

35 คน อำเภอหนองหิน ไตร
มาส 
ที่ 2 

25,300 



 

 

อำเภอหนองหิน    
6) บันทึกการจัดการเรียนรู้ตาม
แผนการเรียนรู้แต่ละครั้งเพ่ือเป็น
ข้อมูลในการพัฒนา แผนการ
เรียนรู้ในครั้งต่อไป 
7) การวัดและประเมินผล เพ่ือ
ตรวจสอบความก้าวหน้าและ
ผลสัมฤทธิ์ เน้นการพัฒนาผู้เรียน
ได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ  
8) รายงานข้อมูลผู้เรียนให้
สถานศึกษาแบละหน่วงงานต้น
สังกัดทราบ 
- ข้อมูลผู้จบหลัก 

- การจัดทำหลักฐานทางการศึกษา 
 

 
7.) วงเงินงบประมาณท้ังโครงการ 
 จากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  แผนงาน : บูรณาการพัฒนาศักยภาพคน ผลผลิต

ที่ 4 ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ กิจกรรมการศึกษานอกระบบรหัสงบประมาณ  2000234004000000  
แหล่งที่มาของเงิน  6211200 เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้  

- ค่าบริหารจัดการและค่าวัสดุสิ้นเปลืองในการจัดอบรม         เป็นเงิน                 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น          บาท   (                                    ) 
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 

-การจัดการศึกษาสำหรับผู้ไม่รู้หนังสือ -  - -   
รวม -  - -   
9.)ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    - ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองหิน 
    - ครูอาสาสมัครฯ 



 

 

    - ครู กศน.ตำบลทุกตำบล 
    - ครู ศรช 
10.) เครือข่าย 
    10.1  หัวหน้าสว่นราชการ 
 10.2  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลทุกตำบล 

10.3   องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง 
 10.4  โรงเรียนในระบบ 
 10.5  วัด 
 10.6  ผู้นำชุมชน 
11.) โครงการที่เกี่ยวข้อง 
 11.1 โครงการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 
 11.2 โครงการ การจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือคงพัฒนาการทางการกาย จิต และสมองของ

ผู้สูงอายุ 
 11.3โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 

11.4 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 
12.) ผลลัพธ์ ( Outcome )                                                                                                                                           
        เพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้ไม่รู้หนังสือ และผู้ที่สนใจเรียนรู้หนังสือไทย 
13.) ดัชนีชี้วัดผลสำเร็จของโครงการ 
 13.1 ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 
      จัดการศึกษาสำหรับผู้ไม่รู้หนังสือ    จำนวน 70 คน 
 13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)  
 กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 80 ของผู้ไม่รู้หนังสือมีความรู้ สามารถฟัง พูด อ่าน และเขียน ได้ตามเกณฑ์การประเมิน 
14.) การติดตามและประเมินผลโครงการ 
14.1 แบบประเมินความพึงพอใจ 
14.2 ติดตาม/ประเมินผลกิจกรรม/โครงการ 
 14.2 รายงานสรุปผลกิจกรรม/โครงการ 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551(ปรับปรุง พ.ศ.2559) 

 

2. สอดคล้อง  
   2.1 สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานสำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
       นโยบายเร่งด่วนเพ่ือร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ดังนี้ 
       ข้อที่ 4  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และข้อที่ 2  ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน 
        ภารกิจต่อเนื่อง 
 1. ด้านการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ 
    1.1 การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
        2) จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้ด้อย พลาด และขาด
โอกาสทางการศึกษา ทั้งระบบการให้บริการ ระบบการเรียนการสอน ระบบการวัดผลและประเมินผลการเรียน 
ผ่านการเรียนรู้แบบเรียนรู้ด้วยตนเอง การพบกลุ่ม การเรียนแบบชั้นเรียน และการจัดการศึกษาทางไกล 
   2.2 สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของรัฐมนตรีช่วย    ว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ 
         นโยบายขับเคลื่อน กศน. WOW ด้านที่ 2 การพัฒนาหน่วยงาน/สถานศึกษา ให้มีบรรยากาศและ 
         สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  : Good Place – Best Check in  
   2.3 สอดคล้องกับวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) 
           ประเด็นที่ 7  Education เลยเมืองแห่งการศึกษา ยกระดับคุณภาพการศึกษาให ได
มาตรฐานสากล     ส งเสริมการเรียนรู และทักษะวิชาชีพตลอดชีวิต จัดการเรียนรู อย างมีเป าหมาย 
เพ่ือส วนรวม เน นการนําความรู ไปสู การปฏิบัติ สามารถใช ความรู สร างนวัตกรรม เป นพล
เมืองที่ดีและพัฒนาทักษะชีวิตสู งานอาชีพ ภายใต การเตรียมคนในศตวรรษที่ ๒๑  โดยการมีส วนร วม
ของทุกภาคส วนตามแนวทางประชารัฐ 

     2.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองหิน 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีคุณธรรม      ตัว
บ่งชี้ที่ 1.2 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานมีทักษะกระบวนการคิด ทักษะการแสวงความรู้ เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต  ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีความรู้พื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษา/การให้บริการ ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพครูการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 คุณภาพของหลักสูตรสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 คุณภาพสื่อตามหลักสูตรสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 
คุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 



 

 

ลักษณะโครงการ :  โครงการต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ :  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองหิน 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
3. หลักการเหตุผล  

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  พ.ศ.2551 และตาม
นโยบายสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ 2563 การจัดและ
ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ เพ่ือยกระดับการศึกษา สมรรถนะใน
การเรียนรู้และการแก้ปัญหา พัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิตและสังคม และเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ของประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม   ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
กลุ่มประเทศอาเซียนเพ่ือผนึกกำลังในการพัฒนาคุณภาพของประชากร   พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
และส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย และการพัฒนาทักษะการเรียนรู้เพ่ือให้รู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร   ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน โดยการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของคนในชุมชน 
ส่งเสริมบทบาทของภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และศูนย์การเรียนในรูปแบบต่างๆ   และ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้สามารถดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อส่งเสริม
การศึกษาตลอดชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ตามนโยบายดังกล่าว ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองหินเห็น
ความสำคัญในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษา  จึงจัดทำโครงการการจัดการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2551(ปรับปรุง พ.ศ.2559) ขึ้น 

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

  3) ส่งเสริมและพัฒนา กศน.ตำบล ให้เป็น กศน.ตำบล 5 ดี พรีเมี่ยม 
 

5. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 



 

 

ประชากรวัยแรงงานที่ไม่จบการศึกษาภาคบังคับและไม่อยู่ในระบบโรงเรียน 
ระดับประถมศึกษา   จำนวน    38 คน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จำนวน   338  คน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จำนวน  451  คน 

 รวมจำนวนทั้งสิ้น         จำนวน     827      บาท 
 
เชิงคุณภาพ 

- ประชากรวัยแรงงานอายุระหว่าง 15 – 59 ปี ที่ไม่จบการศึกษาภาคบังคับและไม่อยู่ใน 
ระบบโรงเรียน เกิดการเรียนรู้มีการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และยกระดับการศึกษาภาคบังคับมีระดับการศึกษาสูงขึ้น 
 
  
  
  
 6. วิธีดำเนินการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้า 

หมาย 

พื้นที่
ดำเนินการ 

ระยะ 

เวลา 

งบ 

ประมาณ 

การดำเนินกิจกรรม 
1) การจัดการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ.2551   
2) พัฒนา กศน.ตำบล ให้
เป็น กศน.ตำบล 5 ดี พรี
เมี่ยม 
3) จัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีนที่เป็นกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ทันสมัย 
4) การติดตามประเมินผล 
5) การสรุป รายงานผล
การดำเนินงาน 
 

1. สนับสนุนการจัด
การศึกษานอกระบบขั้น
พื้นฐานโดยดำเนินการให้
ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน
ค่าจัดซื้อตำราเรียน ค่าจัด
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน และค่าเล่าเรียน
อย่างทั่วถึงและเพียงพอเพื่อ
เพิ่มโอกาสในการรับ
การศึกษาที่มีคุณภาพโดย
ไม่เสียค่าใช้จ่าย 
2. จัดการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้ด้อย 
พลาด และขาดโอกาสทาง
การศึ กษา ทั้ งระบบการ
ให้บริการ ระบบการเรียน
การสอน ระบบการวัดและ
ประเมินผลการเรียน ผ่าน

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

นักศึกษา
ระดับประถม
ศึกษา  
จำนวน  38 
คน 
มัธยมศึกษา
ตอนต้น 
จำนวน 338
คน 
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 
541 คน 
รวมทั้งสิ้น 
827 คน 

 

 

 

พื้นที่อำเภอ
วังสะพุงทั้ง 
10 ตำบล 

1 ต.ค. 
2562- 30 
ก.ย. 2563 

 งบอุดหนุน   
จำนวน. - 
บาท 

 



 

 

การเรียนแบบเรียนรู้ด้วย
ตนเอง การพบกลุ่ม และ
การเรียนแบบช้ันเรียน  
3. จัดให้มีการประเมินเพื่อ
เทียบระดับการศึกษา และ
การเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์ ที่ มี ความ
โปร่งใส ยุติธรรม ตรวจสอบ
ได้ มีมาตรฐานตามที่กำหนด 
และสามารถตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ส่ งเสริมให้ ผู้ เรียนต้อง
เรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่ อ
ดำเนินกิจกรรมเสริมสร้าง
ความสามัคคี ป้องกันและ
แก้ ไขปั ญ หายาเสพติ ด
บำเพ็ญสาธารณประโยชน์
อย่างต่อเนื่อง และส่งเสริม
การปกครองในระบอบ
ป ร ะ ช า ธิ ป ไต ย อั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ป ระมุ ข  เช่ น  กิ จก รรม
ลูกเสือ เนตรนารี และยุว
กาชาด กิจกรรมจิตอาสา 
การจั ดตั้ งชมรม/ชุมนุ ม 
และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนนำ
กิ จ ก ร ร ม ก า ร บ ำ เพ็ ญ
ป ร ะ โย ช น์ อื่ น ๆ น อ ก
หลักสูตร มาใช้เพิ่มช่ัวโมง
กิจกรรมให้ผู้ เรียนจบตาม
หลักสูตรได้ 
5. จัดการศึกษาเพื่อเพิ่ม
อัตราการรู้หนังสือให้คน
ไทยให้สามารถอ่านออก
เขียนได้ โดยใช้หลักสูตรการ



 

 

รู้หนังสือ 

 

7. วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ  
        แผนงาน : ยุทธศาสตรพั์ฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กิจกรรมจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งบ
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน รหัสงบประมาณ 2000233016500007 ค่า
จัดการเรียนการสอน รหัสงบประมาณ 2000233016500008 แหล่งของเงิน 6311410  จำนวน - บาท  (-)  
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) การจัดการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2551   
2) พัฒนากศน.ตำบล ให้เป็น กศน.ตำบล 
5 ดี พรีเมี่ยม 
3) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่เป็นกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ทันสมัย 
4) การติดตามประเมินผล 
5) การสรุป รายงานผลการดำเนินงาน 

    

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองหิน 

10. เครือข่าย 

1.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอหนองหิน 



 

 

2.  ส่วนราชการในอำเภอหนองหิน 
 

11. โครงการที่เกี่ยวข้อง 

 ทุกโครงการที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

12. ผลลัพธ์ (Outcome) 

- ประชากรวัยแรงงาน อายุระหว่าง 15 – 59 ปี ที่ไม่จบการศึกษาภาคบังคับและไม่อยู่ในระบบโรงเรียน 

ได้รับการจัดกิจกรรมอย่างทั่วถึงและหลากหลาย 
 

 
13. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

   13.1  ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 
- กลุ่มเป้าหมายประชากรวัยแรงงาน อายุระหว่าง 15 – 59 ปี ที่ไม่จบการศึกษาภาคบังคับ 

และไม่อยู่ในระบบโรงเรียนจำนวน 1,545 คน ได้รับการจัดกิจกรรมอย่างทั่วถึงและหลากหลาย 
 13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์(Outcome) 

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

14. การติดตามประเมินผลโครงการ 
      1. การสังเกต 
 2. การสัมภาษณ์ 
 3. ตอบแบบสอบถาม 
 4. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 
  



 

 

โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
………………………………………………………………. 

 
 
1. ชื่อโครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 
 
2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.  
    ยุทธศาสตร์ข้อที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 

1.1พัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้
ถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรักและความภาคภูมิใจ ในความเป็นคนไทยและ
ชาติไทย น้อมน่าและเผยแพร่ศาสตร์พระราซา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทางพระราชดำริ
ต่าง ๆ 

   1.2เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และการมีส่วนร่วมอย่างถูกต้องกับการปกครอง ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในบริบทของไทย มีความเป็นพลเมืองดี ยอมรับ และเคารพ
ความหลากหลายทางความคิดและอุดมการณ์ 

   1.3ส่งเสริมและสนับสมุนการจัดการศึกษาเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม ในรูปแบบใหม่   ทั้ง
ยาเสพติด การค้ามนุษย์ ภัยจากไซเบอร์ ภัยพิบัติจากธรรมชาติ โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ 

   ยุทธศาสตร์ข้อที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

5.1ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้กับประชาชนในการรับมือและปรับตัวเพ่ือลดความเสียหาย จากภัย

ธรรมชาติและผลกระทบที่เก่ียวช้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

5.2สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างสังคมสีเขียว ส่งเสริมความรู้ไห้กับประชาชน 

เกี่ยวกับการคัดแยกตั้งแต่ต้นทาง การกำจัดขยะ และการน่ากลับมาใช้ช้ำ เพื่อลดปริมาณและต้นทุนในการ 

จัดการขยะของเมือง และสามารถนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้โดยง่าย รวมทั้งการจัดการมลพิษในชุมซน 
               

5.3ส่งเสริมให้หน่วยงานและสถานศึกษาใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งลดการใช้    
               ทรัพยากรที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เซ่น รณรงค์เรื่องการลดการใช้ถุงพลาสติก การประหยัด 
 
  
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 3.หลักการและเหตุผล 
  ด้วย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์) ได้มอบนโยบาย ให้สำนักงาน 

กศน. ให้ดำเนินการขับเคลื่อน กศน. สู่ กศน. WOW มีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ Good Activities พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้มีความทันสมัย เอื้อต่อการเรียนรู้ สำหรับทุกคน ที่
สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา มีกิจกรรมที่หลากหลายน่าสนใจ สนองตอบความต้องการของชุมชน เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้ของประชาชน รวมทั้งใช้ประโยชน์จากประชาชนในชุมชนในการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของคนในชุมชนไปสู่การจัดกรความรู้ของชุมชนอย่างยั่งยืนการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต
เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือสร้างเสริมความรู้ ความสามารถของบุคคลเพื่อให้สามารถจัดการกับตนเอง
และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีความสุขตามสภาพและความสงบสุข ความปลอดภัยในสังคม การจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาทักษะชีวิต เพ่ือให้การดำเนินงานสนับสนุนแนวทางในการอบรมให้ความรู้ในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ทักษะชีวิตให้กับประชาชน ในพ้ืนที่  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองหินจึงได้
จัดทำโครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตขึ้น 

 
4. วัตถุประสงค์ 
 4.1 เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตพ้ืนฐานของบุคคลเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขโดยเน้นทักษะ

ชีวิตพ้ืนฐานที่จำเป็น 4 ด้าน 
 4. 2 เพ่ือจัดการศึกษาในรูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมุ่งที่จะเสริมสร้าง

ความสามารถให้กับบุคลเพื่อมีทักษะชีวิตในการแก้ปัญหาเฉพาะด้านให้เหมาะสมกับพ้ืนที่และแต่ละสถานการณ์ 
  
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ  ประชาชนทั่วไป                            จำนวน  67    คน 

เชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะชีวิตในการแก้ปัญหาเฉพาะด้านให้เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์และ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

 
6. วิธีดำเนินการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย พ้ืนที่

ดำเนินการ 

ระยะ 

เวลา 

งบ 

ประมาณ 



 

 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย พ้ืนที่

ดำเนินการ 

ระยะ 

เวลา 

งบ 

ประมาณ 

ประชุมวางแผน

ดำเนินงานร่วมกับ

บุคลากรและ

ผู้เกี่ยวข้อง 

เพ่ือเตรียมความพร้อมของ
บุคลากรและวางแผนการ
ดำเนินงานโครงการ 

บุคลากร 

กศน.อำเภอ

หนองหิน 

 

13 คน 

 

กศน.อำเภอ

หนองหิน 

4 

พฤศจิกายน 

2562 

 

- 

จัดทำโครงการและ

เสนอขออนุมัติ

โครงการ 

เพ่ือจัดทำโครงการและขออนุมัติ

งบประมาณในการดำเนินงาน 

บุคลากร 

กศน. อำเภอ

หนองหิน  

 

1 คน 

 

กศน.อำเภอ

หนองหิน 

11 

พฤศจิกายน 

2562 

- 

ดำเนินงานตาม

โครงการ 

 

 

1 เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตพ้ืนฐานของ
บุคคลเพื่อให้สามารถดำรงชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขโดย
เน้นทักษะชีวิตพ้ืนฐานที่จำเป็น 4 
ด้าน 

2 เพ่ือจัดการศึกษาในรูปแบบการจัด
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย โดยมุ่งที่
จะเสริมสร้างความสามารถให้กับ
บุคลเพื่อมีทักษะชีวิตในการ
แก้ปัญหาเฉพาะด้านให้เหมาะสม
กับพ้ืนที่และแต่ละสถานการณ์
  

- ประชาชนทั่วไป  

 

 

 

 

67 คน 

 

 

 

 

 

 

อำเภอหนอง

หิน 

 

 

 

 

 

ธันวาคม

2562 

– 

กันยายน 

2563 

 

 

 

 

 

 

 

7      - 

 

ประเมิน/สรุป/

รายงานผลการ

ดำเนินงาน 

 

เพ่ือสรุปผลและนำผลการ

ดำเนินงานโครงการมาพัฒนา/

ปรับปรุง แก้ไขปัญหา และ

รายงานผลการดำเนินงานต่อ

ผู้เกี่ยวข้อง 

 

- บุคลากร 

กศน.อำเภอ

หนองหิน 

 

 

12 คน 

 

กศน.อำเภอ

หนองหิน 

 

30 

กันยายน 

2563 

- 

7. วงเงินงบประมาณท้ังโครงการ 



 

 

 งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที่ 4 
ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ  รหัสงบประมาณ 2000239004000000 แหล่งของเงิน 6211200  ใช้
งบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 7,700 บาท  (เจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) มีรายละเอียดการใช้จ่าย ดังนี้ 

 1. ค่าอาหาร  จำนวน 1 มื้อๆละ 70 บาท จำนวน 67คน                      =4,690บาท 
 2. ค่าป้ายถอดองค์ความรู้พร้อมโครงไม้ ขนาด 1.5 X 2 เมตร ราคา 

              ป้ายละ1050 จำนวน 1 ป้าย                                                   =         1,050บาท 
 3. ค่าป้ายถอดองค์ความรู้ ขนาด 1.5X 2 เมตร ราคาป้ายละ 490 
              จำนวน 4 ป้าย                                                                   =           1,960บาท           
 รวมทั้งสิ้น 13,050  บาท   ( หนึ่งหมื่นสามพันห้าสิบบาทถ้วน ) 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการเท่าที่จ่ายจริง 
 
 
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) 

ประชุมวางแผนดำเนินงานร่วมกับบุคลากร

และผู้เกี่ยวข้อง 
    

จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ     

ดำเนินงานตามโครงการดังนี้  
 

 
 

 

ประเมิน/สรุป/รายงานผลการดำเนินงาน     

 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 - นายสิริพงษ์ อุดนอก 
 
10. เครือข่าย 
 - สาธารสุขอำเภอหนองหิน 
 - อำเภอหนองหิน 
 - สถานีตำรวจภูธรหนองหิน 
 



 

 

11.  โครงการที่เกี่ยวข้อง 
 - โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยผู้สูงวัย  
12. ผลลัพธ์  
 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้นำการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือสร้างเสริมความรู้ ความสามารถของบุคคล

เพ่ือให้สามารถจัดการกับตนเองและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้มีความสุขตามสภาพและความสงบสุข ความปลอดภัยใน
ชีวิตและสังคม 

13. ดัชนีชี้วัดผลสำเร็จของโครงการ 
 
13.1  ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 
  - ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 
13.2  ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome) 
  - ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 มีทักษะชีวิตในการแก้ปัญหาเฉพาะด้านให้เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์

และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 
14. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 -  แบบสอบถามความพึงพอใจ 

1. ช่ืองาน/โครงการ (การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน) 
 โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสานร่วมกับการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพ่ือการบริโภคและสร้างรายได้
ในครัวเรือนสามารถพ่ึงตนเองได้   
2. สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการดำเนนิงาน สำนกังาน กศน. ปีงบประมาณ 2563 
 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ข้อ 1.4 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้าง
เสริมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา  พัฒนาทักษะ การสร้างอาชีพ และการใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนอ่ืนๆ  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ข้อ 3.4 เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย (1) เร่งจัดทำทำเนียบภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในแต่ละตำบล เพื่อใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นนการสร้างการเรียนรู้จากองค์ความรู้ในตัวบุคคลให้
เกิดการถ่ายทอดภูมิปัญญาสร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน  (2) ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การจัดการ
เรียนรู้สู่ชุมชน  ข้อ 3.5 พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือประโยชน์ต่ดการจัดการศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ข้อ 4.4 พัฒนาหลักสูตรการจัด
การศึกษาอาชีพระยะสั้น ให้มีความหลากหลาย ทันสมัย เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ และตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนผู้รับบริการ 
 สอดคล้องกับนโยบาย กศน. WOW  ข้อที่ 4 เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย 4.1 จัดทำเนียบ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น นำประสบการณ์ภูมิปัญญามาส่งต่อในชุมชนให้เกิดเป็นปราชญ์ชาวบ้าน รวมทั้งให้เก็บข้อมูล



 

 

ของประชาชนในพื้นที่ ข้อมูลอาชีพที่มีความโดยเด่นในพ้ืนที่ ซึ่งจะนำไปสู่การออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสม  4.2 
การจัดการเรียนรู้ชุมชน สร้างความสัมพันธ์ของการเรียนรู้ด้วยบ้าน วัด โรงเรียน จัดการศึกษาและเรียนรู้ใน
รูปแบบซึมซับไม่ใช้บังคับใจ ให้ผสานเป็นวิถีชีวิตของคนในชุมชน   
  

3. หลักการและเหตุผล  
กระทรวงศึกษาธิการได้ปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษาต่อเนื่อง พ.ศ. 2554 ประกาศ ณ วันที่ 

5 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เพ่ือประโยชนในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้บุคคลได้รับการศกึษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและทนต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลได้รับการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต ตาม
กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและภาคเครือข่ายทุกภาคส่วนสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 อาศัยอำนาจตามความใน 
มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 กระทรวงศึกษาธิการจึง
วางระเบียบไว้ดังนี้ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การจัดการศึกษาต่อเนื่อง พ.ศ.
2554”   โดยได้กำหนดจุดมุ่งหมายสำคัญในการพัฒนาคนไทย ให้ได้รบัการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต ทั้งด้านประชากร การเมืองการปกครอง สังคม เศรษฐกิจ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการเชื่อมโยงสังคมเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชีย ระดับภูมิภาคและ
ระดบัโลก จึงจำเป็นทีจ่ะต้องจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายประชาชนได้รบัการเรียนรู้ทีส่อดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งด้านการพัฒนาอาชีพ การพัฒนาทักษะชีวิต และการพัฒนาสังคมและชุมชน ซ่ึง
จำเป็นต้องใช้วิธีการและรูปแบบที่หลากหลาย ตามความต้องการและความสนใจของประชาชนทุกกลุ่มช่วงวัย
โดยเน้นกระบวนการคิดเพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ตามหลักปรัชญาคิดเป็นและหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 การทำเกษตรแบบผสมผสาน เป็นการทำเกษตร ตั้งแต่ 2 กิจกรรมขึ้นไป เช่น การทำเกษตรและเลี้ยง
สัตว์ หรือการทำเกษตรโดยการปลูกพืชต่างชนิดกัน เช่น การปลูกพืชไร่ผสมถั่ว การปลูกระกำในสวนยาง เป็น
การอาศัยหลักความสัมพันธ์พ้ืนที่เกื้อกูลต่อระบบนิเวศในธรรมชาติ และใช้พ้ืนที่ทางการเกษตรให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองหิน  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญเพราะ
ประชาชนส่วนใหญ่ในพ้ืนที่อำเภอปากชมประกอบอาชีพทางการเกษตร  จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการเกษตร
แบบผสมผสานร่วมกับการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพ่ือการบริโภคและสร้างรายได้ในครัวเรือนสามารถพ่ึงตนเองได้  นี้
ขึ้นมา 
 
4. วัตถุประสงค์ 
     1. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนปลูกพืชแบบผสมผสาน ในพื้นที่การเกษตรของตนเอง เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทาง
การเกษตรในครัวเรือน 



 

 

     2. เพ่ือให้ประชาชนได้บริโภคพืชผักและเห็ดปลอดสารพิษ ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและพ่ึงพาตนเองได้ 
      
 

5. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

1. ประชาชนในเขตพ้ืนที่ 3 ตำบลของอำเภอหนองหิน     จำนวน   90  คน 
                          รวมทั้งสิ้น 90 คน 

          เชิงคุณภาพ 
 ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้มีความรู้ในการปลูกพืชแบบผสมผสานในพื้นท่ีการเกษตรของตนเอง เพ่ือ
เพ่ิมผลผลิตทางเกษตรในครัวเรือนและได้บริโภคพืชผักและเห็ดปลอดสารพิษและรักษาสภาพแวดล้อม สามารถ
ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและพ่ึงพาตนเองได้ 
 
 
 
6. วิธีดำเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่ม 
เป้าหมาย 

เป้า 
หมาย 

พ้ืนที่ดำเนินการ ระยะเวลา งบ 
ประมาณ 

1.ประชุมบุคลากร
รับทราบนโยบาย 
2.ประสานบุคลากร
รับผิดชอบ จัดทำโครงการ 
/ เสนอ/ อนุมัติ 

วางแผนการดำเนินงาน 
 
 

ครู 
บุคลากร  

13 
คน 
 
 

กศน.อำเภอ 
หนองหิน  

ไตรมาส  
1 -4 

 

3. ดำเนการตามโครงการ

ส่งเสริมการเกษตรแบบ

ผสมผสานร่วมกับการปลูก

พืชเชิงเดี่ยวเพ่ือการ

บริโภคและสร้างรายได้ใน

ครัวเรือนสามารถ

พ่ึงตนเองได้   

เพ่ือให้ประชาชน

กลุ่มเป้าหมาย ได้มี

ความรู้และประสบการณ์ 

สามารถพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตให้ดีขึ้น นำไปปรับใช้

ในการดำเนินชีวิต

ปัจจุบัน  วางแผน 

ดำเนินการ และพัฒนา

งาน พัฒนาอาชีพ 

พัฒนาคุณภาพชีวิต และ

ประชาชน

ชาวอำเภอ

หนองหิน   

90 

คน 

  

กศน.ตำบลทั้ง 3 
ตำบล 
 

 

 

 

 

ไตรมาส  
2  

.- บาท 



 

 

ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้

อย่างมีความสุข 

 

4.วัดผลประเมินผลของ
โครงการ 
 

เพ่ือวัดระดับความสำเร็จ
จากการทำความรู้ไปใช้ 
ติดตามผู้เรียนหลังการ
จัดกิจกรรม 

ประชาชน
ทั่วไป ทั้ง 
3 ตำบล 

90 
คน 

กศน.  
อ.หนองหิน   

ไตรมาส  
2 

 

5.ปรับปรุง / แก้ไข / หาก
มีปัญหา/เสนอรายงา
ผู้บังคับบัญชา 

 ครู 
บุคลากร  
 

15 
คน 
 
 

กศน.      
อ.หนองหิน   

ไตรมาส  
2 

 

 
 
7. วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 

ใช้เงินงบประมาณ  แผนงาน  พื้นฐานการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  ผลผลิตที่  4  ผู้รับบริการ
การศึกษานอกระบบ  กิจกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน  งบดำเนินงาน  รหัสงบประมาณ  
20002339004000000  แหล่งของเงิน 6211200 จำนวน - 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 

อบรมส่งเสริมการเกษตรแบบ

ผสมผสานร่วมกับการปลูกพืช

เชิงเดี่ยวเพ่ือการบริโภคและสร้าง

รายได้ในครัวเรือนสามารถพ่ึงตนเอง

ได้   

-  -  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 9.1 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองหิน   
 9.2 กศน.ตำบล ทุกแห่ง  
 



 

 

10. เครือข่าย 
 10.1 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน   
 10.2 องค์การบริหารส่วนตำบลทุกตำบล 
 10.3 รพ.สต.   
  
   

11. โครงการที่เกี่ยวข้อง 
 11.1 โครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  
12. ผลลัพธ์ (Outcome) 
         ประชาชนทั่วไปมีความรู้ในการปลูกพืชแบบผสมผสานในพื้นท่ีการเกษตรของตนเอง เพื่อเพ่ิมผลผลิตทาง
เกษตรในครัวเรือนและได้บริโภคพืชผักและเห็ดปลอดสารพิษ สามารถใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและพ่ึงพาตนเองได้ 
 
13.  ตัวชี้วัดผลสำเร็จของโครงการ 
 13.1 ผลผลิต   (Output) 

- ประชาชนในพื้นท่ีอำเภอปากชม ร้อยละ 80  ที่ผ่านการอบรมมีความรู้ในการปลูกพืชแบบผสมผสาน
ในพ้ืนที่การเกษตรของตนเอง เพื่อเพ่ิมผลผลิตทางเกษตรในครัวเรือนและได้บริโภคพืชผักและเห็ดปลอดสารพิษ  

13.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
ผู้ผ่านการอบรมร้อยละ 80  ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและพ่ึงพาตนเองได้  
 

14.การติดตามประเมินผลโครงการ 
  14.1  ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน 
  14.2  ประเมินติดตามผู้เข้าร่วมโครงการหลังการจัดกิจกรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

1. โครงการจัดการศึกษาการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

2. สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 นโยบายเร่งด่วนเพ่ือร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ข้อที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  

ข้อ 1.1 พัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ถึง

ความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและชาติ

ไทย น้อมนำและเผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมถึงแนวทางพระราชดำริต่าง ๆ 

ข้อที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ข้อ 5.1 ส่งเสริมให้มีการให้

ความรู้กับประชาชนในการรับมือและปรับตัวเพ่ือลดความเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 วาระการขับ เคลื่อน กศน. สู่  กศน .WOW  ข้อที่  2. พัฒนา กศน.ตำบลให้มีบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ : Good Place – Best Check in และ ข้อที่ 3 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ : Good Activities 
 วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0)  

 Aqriculture ส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน และทันสมัย   
 Loei for All ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง 

   

3. หลักการและเหตุผล 

  “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานมานานกว่า 
๓๐ ปี เป็นแนวคิดท่ีตั้งอยู่บนรากฐานของวัฒนธรรมไทย เป็นแนวทางการพัฒนาที่ตั้งบนพื้นฐานของทางสาย
กลาง และความไม่ประมาท คำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเอง ตลอดจนใช้
ความรู้และคุณธรรม เป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิต ที่สำคัญจะต้องมี “สติ ปัญญา และความเพียร” ซึ่งจะ
นำไปสู่ “ความสุข” ในการดำเนินชีวิตอย่างแท้จริง เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และ
ปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและ
บริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ 
ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
พอสมควร ต่อการกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ 
ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการ ทุก
ขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎ ี
และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิต



 

 

ด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็น
อย่างดี เศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นให้ผู้ผลิต หรือผู้บริโภค พยายามเริ่มต้นผลิต หรือบริโภคภายใต้ขอบเขต 
ข้อจำกัดของรายได้ หรือทรัพยากรที่มีอยู่ไปก่อน ซึ่งก็คือ หลักในการลดการพึ่งพา เพ่ิมขีดความสามารถในการ
ควบคุมการผลิตได้ด้วยตนเอง และลดภาวะการเสี่ยงจากการไม่สามารถควบคุมระบบตลาดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเศรษฐกิจพอเพียงมิใช่หมายความถึง การกระเบียดกระเสียรจนเกินสมควร หากแต่อาจฟุ่มเฟือยได้
เป็นครั้งคราวตามอัตภาพ แต่คนส่วนใหญ่ของประเทศ มักใช้จ่ายเกินตัว เกินฐานะที่หามาได้เศรษฐกิจพอเพียง 
สามารถนำไปสู่เป้าหมายของการสร้างความมั่นคงในทางเศรษฐกิจได้  เช่น โดยพื้นฐานแล้ว ประเทศไทยเป็น
ประเทศเกษตรกรรม เศรษฐกิจของประเทศจึงควรเน้นที่เศรษฐกิจการเกษตร เน้นความม่ันคงทางอาหาร เปน็
การสร้างความมั่นคงให้เป็นระบบเศรษฐกิจในระดับหนึ่ง จึงเป็นระบบเศรษฐกิจที่ช่วยลดความเสี่ยง หรือความไม่
มั่นคงทางเศรษฐกิจในระยะยาวได้ เศรษฐกิจพอเพียง สามารถประยุกต์ใช้ได้ในทุกระดับ ทุกสาขา ทุกภาคของ
เศรษฐกิจ ไม่จำเป็นจะต้องจำกัดเฉพาะแต่ภาคการเกษตร หรือภาคชนบท แม้แต่ภาคการเงิน ภาค
อสังหาริมทรัพย์ และการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ โดยมีหลักการที่คล้ายคลึงกันคือ เน้นการเลือกปฏิบัติ
อย่างพอประมาณ มีเหตุมีผล และสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ตนเองและสังคม 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองหิน จึงได้ดำเนินงานโครงการจัด
การศึกษาการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือเป็นการพัฒนาและแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชนในชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่จะนำไปสู่การพัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคม
ได้อย่างยั่งยืน 

4. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือให้ประชาชน ได้รับความรูเ้กี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. เพ่ือให้ประชาชน ได้เข้าใจแนวทางการศึกษาความรู้ จากแหล่งเรียนรู้ ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น  
 3. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน ได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน สังคม ต่อไป 

 

5. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
           -  ประชาชน จำนวน 27 คน   
          เชิงคุณภาพ 
  - ร้อยละ 80 ของผู้เข้าอบรม นำแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการ
ดำเนินชีวิต และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 



 

 

6. วิธีดำเนินการ 
 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้าหมาย 

เป้า 

หมาย 

พ้ืนที่

ดำเนินการ 

ระยะ 

เวลา 

งบประ

มาณ 

1.เขียน/เสนอขอ

อนุมัติโครงการ 

ขออนุมัติงบประมาณ บุคลากร กศน.อำเภอนา

ด้วง 

13 คน กศน.อำเภอ

หนองหิน 

ไตรมาสที่  

2, 3 

- 

2.ประชุม หารือ แจ้ง
ผู้เกี่ยวข้อง  
 

สร้างความเข้าใจ
เบื้องต้นในการดำเนิน
โครงการ 

บุคลากร กศน.อำเภอนา

ด้วง 

13 คน กศน.อำเภอ

หนองหิน 

ไตรมาสที่  

2, 3 

- 

3.ประสานงาน
เครือข่าย / และ
กลุ่มเป้าหมาย 

เพ่ือแจ้งข้อมูล 
สถานที่อบรมและ
ทราบกลุ่มเป้าหมาย 

วิทยากรเกษตรประจำ
ตำบลทั้ง 3 ตำบล/ 

ประชาชนในเขตพ้ืนที่ทั้ง  
3 ตำบล 

ประชา

ชน

ทั่วไป 

27 คน 

กศน.ตำบลทั้ง 

3 แห่ง 

ไตรมาสที่  

2, 3 

- 

4.ดำเนินการตาม

โครงการจัดการศึกษา

การเรียนรู้ตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง  

1. ให้ความรู้เรื่อง

พระราชดำริว่าด้วย

เศรษฐกิจพอเพียง 

2. ให้ความรู้ปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง  

3 ห่วง 2 เงื่อนไขการ

น้อมนำหลักเศรษฐกิจ

พอเพียงมาเป็น

แนวทางในการ

ดำรงชีวิต 

3. ศึกษาแหล่งเรียนรู้

เกษตรกรต้นแบบตาม

แนวเศรษฐกิจพอเพียง 

1. เพ่ือให้ประชาชน 
ได้รับความรู้เกี่ยวกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2. เพ่ือให้ประชาชน 
ได้เข้าใจแนวทาง
การศึกษาความรู้ จาก
แหล่งเรียนรู้ ปราชญ์
ชาวบ้าน ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  
3. เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชน ได้นำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันต่อ
ตนเอง ครอบครัว 
ชุมชน สังคม ต่อไป 

ประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่

อำเภอนาด้วง 

27 คน กศน.ตำบล 

ทั้ง 3 แห่ง 

ไตรมาสที่  

2, 3 

 



 

 

5.รายงานผลการ

ประเมินให้ผู้บริหาร

สถานศึกษาทราบ  

เพ่ือหาแนวทางพัฒนา
ปรับปรุงกิจกรรม 
 

สถานศึกษา 
บุคลากร กศน.อำเภอ

หนองหิน 

13 คน กศน.อำเภอ 

นาด้วง 

ไตรมาสที่  

2, 3 

- 

 

7. วงเงนิงบประมาณทั้งโครงการ 

แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  ผลผลิตที่  4  ผู้รับบริการการศึกษานอก

ระบบงบดำเนินงาน  การจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  รหัสงบประมาณ  2000239004000000  

แหล่งของเงิน 6311200 

 7.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน      คน x 25 บาท x จำนวน 2 มื้อ 

 7.2 ค่าอาหารกลางวัน  จำนวน      คน x 70 บาท x จำนวน 1 มื้อ 

 7.3 ค่าวิทยากร   จำนวน      คน x ชัว่โมงละ 200 บาท X จำนวน 6 ชั่วโมง 

 7.4 ค่าวัสดุฝึก/อุปกรณ์   จำนวน         บาท  ฯลฯ 

 

 

 

 

 

8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.-ธ.ค. 2562) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.-มี.ค. 2563) 
ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.-มิ.ย. 2563) 
ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.-ก.ย. 2563) 

1. ให้ความรู้เรื่องพระราชดำริว่าด้วย

เศรษฐกิจพอเพียง 

2. ให้ความรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง  3 ห่วง 2 เงื่อนไข การน้อม

นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น

แนวทางในการดำรงชีวิต 

3. ศึกษาแหล่งเรียนรู้เกษตรกรต้นแบบ

ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

-   - 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 



 

 

 เจ้าหน้าที่งานการศึกษาต่อเนื่อง 

10. เครือข่าย 

 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหิน   

11. โครงการที่เกี่ยวข้อง 

 1. โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 

 2. โครงการSmart ONIE เพ่ือสร้าง Smart Farmer 

12. ผลลัพธ์(Outcome) 

 ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ การดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถ

นำเอาองค์ความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ 

13.   ดัชนีชี้วัดผลสำเร็จของโครงการ 

13.1.  ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 

  ร้อยละ 80 ของผู้เข้าอบรม มีความรู้  ความเข้าใจ การดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันสามารถ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ให้กับครัวเรือนได้  

13.2.  ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome) 

ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมี

ความ สามารถนำแนวพระราชดำหริ มาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันตามหลักการความพอเพียง  สามารถ ลด

รายจ่าย เพิ่มรายได้ ให้กับครัวเรือนได้  

14. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 14.1 รายงานผลการดำเนินโครงการ 
 14.2 แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

1. ชื่อโครงการ  การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 

2. สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น  
ยุทธศาสตร์ : ข้อที่ 3.2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้                     
          3.4 เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่า 
 4  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW : 
พัฒนา กศน.ตำบลให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

            วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : Loei for All ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างศักยภาพ
คนในชุมชนให้เข้มแข็ง 
 



 

 

3. หลักการและเหตุผล 
การอ่านหนังสือเป็นการพัฒนาตนเองและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นมากในการ

พัฒนาคนและพัฒนาสังคม  การอ่านหนังสือของคนไทยเป็นกิจกรรมที่ไม่แพร่หลายแม้ในหมู่ผู้รู้หนังสือแล้ว
โดยเฉพาะการอ่านหนังสือที่ดีและมีสาระยิ่งมีน้อยขึ้นไปอีก สาเหตุมีอยู่หลายประการ นับตั้งแต่การขาดแคลน
หนังสือที่ดีและตรงกับความต้องการของผู้อ่าน การขาดแคลนแหล่งหนังสือที่จะยืมอ่านได้  ไปจนถึงการดึงความ
สนใจและการแย่งเวลาของสื่ออ่ืนๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียงฯลฯ วิทยุกระจายเสียง รวมทั้งขาดการชักจูง 
การกระตุ้น และมีนิสัย รักการอ่านทั้งในและนอกโรงเรียน  เมื่อเทียบกับความเพลิดเพลินและการได้ฟังได้รู้เห็น
เรื่องต่างๆจากโทรทัศน์ และวิทยุกระจายเสียงแล้ว  การอ่านหนังสือเพ่ือวัตถุประสงค์ดังกล่าวต้องใช้ความ
พยายามมากกว่า และต้องมีทักษะในการอ่าน ถ้าจะให้การอ่านหนังเกิดเป็นนิสัยจำเป็นต้องมีการปลูกฝังและ
ชักชวนให้เกิด ความสนใจการอ่านอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ   

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองหิน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการ
อ่านที่เป็นจุดบ่มเพาะและสร้างนิสัยรักการอ่านที่เกิดขึ้นในชุมชน จึงได้จัดทำโครงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
ขึ้น เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมการอ่านที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยมีห้องสมุดประชาชน และกศน.ตำบล     บ้านหนังสือ
ชุมชน อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน รถห้องสมุดเคลื่อนที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการเสริมสร้างการรักการอ่าน
ในชุมชน ตลอดจนเสริมสร้างภาคีเครือข่ายให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของชุมชนได้
อย่างยั่งยืน 

 
4. วัตถุประสงค์ เพ่ือ 
 1. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในระดับตำบล เพ่ือการถ่ายทอดองค์ความรู้ และจัดกิจกรรมเพ่ือ
เผยแพร่องค์ความรู้ในชุมชนได้อย่างทั่วถึง 
 2. กำหนดให้การอ่านเป็นวาระจังหวัด 
 3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังนิสัยรักการอ่านเพ่ิม ขยายกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชิงรุกใน
ชุมชน และพัฒนาความสามารถในการอ่านและศักยภาพการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 4. ส่งเสริมให้มีการสร้างบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการอ่านให้เกิดขึ้นในสังคมไทยโดยสนับสนุน
การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางและทั่วถึง เช่น พัฒนาห้องสมุดประชาชนทุกแห่งให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน การใช้ระบบเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้และการพัฒนาระบบหนังสือผ่าน QR Code ส่งเสริม
และสนับสนุนอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน การสร้างเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์
เพ่ือส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ที่หลากหลายออกให้บริการประชาชนในพ้ืนที่ต่างๆ อย่างทั่วถึง สม่ำเสมอ รวมทั้ง
เสริมสร้างความพร้อมในด้านสื่ออุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุนการอ่าน และการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอ่านอย่าง
หลากหลาย 
 5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายร่วมจัดสนับสนุนการอ่าน เช่น ในโรงงาน สถานประกอบการ 
โรงพยาบาล ฯลฯ 



 

 

5. เป้าหมาย    

5.1 เชิงปริมาณ  
 1) กศน.ตำบล   จำนวน  3 แห่ง 

3) ห้องสมุดประชาชน  จำนวน  1 แห่ง 
4) อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน จำนวน  90 คน 
5) ประชาชนทั่วไป  จำนวน  900 คน 
6) บ้านหนังสือชุมชน  จำนวน  15 แห่ง 
7) ภูมิปัญญา แหล่งเรียนรู้  จำนวน  15 แห่ง 
5.2 เชิงคุณภาพ 

  - ร้อยละ 80  ผู้รับบริการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้และผู้รับบริการที่สามารถนำความรู้
ไปใช้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการอ่านและสร้างชุมชน
รักการอ่านเพิ่มข้ึน  
 
6. วิธีดำเนินการ 

กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค ์
กลุ่มเป้า 
หมาย 

 
เป้า 

หมาย 
 

พ้ืนที่
ดำเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบ 
ประมาณ 

1) พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ กศน.
ตำบล และ
ร่วมกับภาคี
เครือข่ายเพื่อ
เสริมสร้าง
วัฒนธรรม
ส่งเสริมการอ่าน 
2) กิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน 
  - จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน
ในห้องสมุดและ

1. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาแหล่งการ
เรียนรู้ในระดับตำบล เพ่ือการถ่ายทอด
องค์ความรู้ และจัดกิจกรรมเพ่ือ
เผยแพร่องค์ความรู้ในชุมชนได้อย่าง
ทั่วถึง 
2. กำหนดให้การอ่านเป็นวาระจังหวัด 
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือ
ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านเพ่ิม ขยาย
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชิงรุกในชุมชน 
และพัฒนาความสามารถในการอ่าน
และศักยภาพการเรียนรู้ของประชาชน
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
4. ส่งเสริมให้มีการสร้างบรรยากาศ 

1) กศน.ตำบล 
2) ห้องสมุด
ประชาชน 
3) อาสาสมัคร
ส่งเสริมการอ่าน 
4) ประชาชน
ทั่วไป 
5) บ้านหนังสือ
ชุมชน 
6) ภูมิปัญญา  
แหล่งเรียนรู้ 

3 แห่ง 
1 แห่ง 

 
90 คน 

 
 

900 คน 
 

15 แห่ง 
 

15 แห่ง 

กศน.อำเภอ

หนองหิน 
 
 
 
 

วันท่ี 

1 

ตุลาค

ม 

2562 

ถึง 

วันท่ี 

30

กันยา

ยน 

2563 

 

 

 



 

 

พัฒนาห้องสมุด
ประชาชน 
- จัดมุดเด็ก
ปฐมวัยใน
ห้องสมุด 
- จัดกิจกรรม
ครอบครัวรัก
การอ่าน 
- ห้องสมุดชาว
ตลาด 
  - รถโมบาย
เคลื่อนที่ 
  - ใช้ระบบ
เชื่อมโยงแหล่ง
เรียนรู้และ
จัดทำสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 
  - บ้านหนังสือ
ชุมชน 
  - อาสาสมัคร
ส่งเสริมการอ่าน 
 

และสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการอ่านให้
เกิดขึ้นในสังคมไทยโดยสนับสนุนการ
พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นอย่าง
กว้างขวางและทั่วถึง เช่น พัฒนา
ห้องสมุดประชาชนทุกแห่งให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน การใช้
ระบบเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้และการ
พัฒนาระบบหนังสือผ่าน QR Code 
ส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัคร
ส่งเสริมการอ่าน การสร้างเครือข่าย
ส่งเสริมการอ่าน จัดหน่วยบริการ
เคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์เพ่ือส่งเสริมการ
อ่านและการเรียนรู้ที่หลากหลายออก
ให้บริการประชาชนในพ้ืนที่ต่างๆ อย่าง
ทั่วถึง สม่ำเสมอ รวมทั้งเสริมสร้างความ
พร้อมในด้านสื่ออุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุน
การอ่าน และการจัดกิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมการอ่านอย่างหลากหลาย 
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีเครือข่าย
ร่วมจัดสนับสนุนการอ่าน เช่น ใน
โรงงาน สถานประกอบการ โรงพยาบาล 
ฯลฯ   

 

 

7. งบประมาณ 
เบิกจ่ายจากเงิน  แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริการ

การศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย งบดำเนินงาน รหัสงบประมาณ 2000239005000000 

แหล่งของเงิน 6311200 จำนวนเงิน                    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.ตำบล และ     



 

 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานการศึกษาตามอัธยาศัย 
10. เครือข่าย 
 10.1 ปกครองอำเภอหนองหิน 
 10.2 ท้องถิ่นอำเภอหนองหิน 
 10.3  สาธารณสุขอำเภอหนองหิน 
11. โครงการที่เกี่ยวข้อง 
          11.1การจัดการศึกษาสำหรับผู้ไม่รู้หนังสือ  

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

(ขยายผลการอบรมหลักสูตรการค้าออนไลน์) 
 

12. ผลลัพธ์ (Outcome) 
- ร้อยละ 80 มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตในอนาคต  นักศึกษาและประชาชน  กศน.ตำบล  บ้านหนังสือ

ชุมชน     มีสว่นร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่อำเภอนาด้วง  
 
13. ดัชนีชี้วัดผลสำเร็จของโครงการ 

ร่วมกับภาคีเครือข่ายเพ่ือเสริมสร้าง
วัฒนธรรมส่งเสริมการอ่าน 
2) กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
  - จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในห้องสมุด
และพัฒนาห้องสมุดประชาชน 
- จัดมุดเด็กปฐมวัยในห้องสมุด 
- จัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน 
- ห้องสมุดชาวตลาด 
  - รถโมบายเคลื่อนที่ 
  - ใช้ระบบเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้และจัดทำ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
  - บ้านหนังสือชุมชน 
  - อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน 

รวมทั้งสิ้น     



 

 

 13.1 ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 
1. จำนวนผู้รับบริการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว ้
2. ความเหมาะสมของสถานท่ี/สื่อ/สิ่งอำนวยความสะดวก 
3.ร้อยละของผูร้ับบริการที่สามารถนำความรูไ้ปใช้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)  
1.ผู้รับบริการทีส่ามารถนำความรูไ้ปใช้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต  ร้อยละ 80 

 2. นักศึกษาเข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากข้ึนไป ถึงร้อยละ 80 

14. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 การประเมินผล โดยประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

1. ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาบุคลากร 
 

2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และจุดเน้น:  
ยุทธศาสตร์ :   ข้อที่ 3.1 พัฒนาครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมและการเรียนรู้ 
                         6.3  ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 
  ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW :  1 พัฒนาครู กศน. และบคุลากรที่เกีย่วข้องกับการจัดกิจกรรม                                                          
การศึกษาและเรยีนรู ้

  วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : Integrity ส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาล 
3. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  พ.ศ. 2551  กำหนดให้สถานศึกษาทำ
หน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรที่ทำหน้าที่จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มี
ความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  กระตุ้นให้เกิดการใฝ่รู้  ให้คำปรึกษาแนะนำผู้เรียนให้รู้จัก
การแก้ไขปัญหาของตนเองได้  รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียน  ผู้รับบริการเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ซึ่งจะก่อให้เกิด
ความเข้มแข็งและการพ่ึงพาตนเองของคนในชุมชน ในการพัฒนาบุคลากรดังกล่าวสถานศึกษาจึงต้องจัดทั้งใน
ลักษณะของการอบรมให้ความรู้ การประชุมสัมมนา และการศึกษาดูงาน  เพ่ือนำประสบการณ์ดังกล่าวมาปรับ
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม   
            สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และจุดเน้น สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอำเภอหนองหิน  ประจำปีงบประมาณ 2563 พัฒนาครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมและ
การเรียนรู้ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง จึงดำเนินการนี้ขึ้น 
 

4. วัตถุประสงค์ เพ่ือ 



 

 

 4.1 พัฒนาบุคลากรทุกระดับทุกประเภทให้มีสมรรถนะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งก่อนและระหว่างการดำรง
ตำแหน่งเพ่ือให้มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานและบริหารจัดการการดำเนินงานของหน่วยงานและ
สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดพัฒนาตนเองเพ่ือเลื่อนตำแหน่งหรือเลื่อนวิทย
ฐานะโดยเน้นการประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์ 
 4.2  พัฒนาหัวหน้า กศน.ตำบลให้มีสมรรถนะสูงขึ้นในการบริหารจัดการ กศน.ตำบล และการปฏิบัติงานตาม
บทบาทภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการเป็นนักจัดการความรู้และผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้เพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 
 4.3 พัฒนาครูกศน. และผู้ที่เกี่ยวข้องให้สามารถจัดรูปแบบการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพโดยส่งเสริมให้มี
ความรู้ความสามารถในการจัดทำแผนการสอน การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และการวิจัย
เบื้องต้น 
 4.4 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ กศน.ตำบล เพ่ือการมีส่วนร่ วมในการบริหารการ
ดำเนินงานตามบทบาทภารกิจของ กศน.ตำบล อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.5  พัฒนาศักยภาพบุคลากร ที่รับผิดชอบการบริการการศึกษาและการเรียนรู้ ให้มีความรู้ ความสามารถ
และมีความเป็นมืออาชีพในการจัดบริการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน 
 4.6 เสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคลากร รวมทั้งภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศในทุกระดับเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน โดยจัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลากร และภาคีเครือข่ายในรูปแบบที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง 
5. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา กศน.อำเภอหนองหิน   จำนวน      13  คน      
 เชิงคุณภาพ 

 บุคลากร กศน.อำเภอหนองหิน ได้เพ่ิมพูนความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการศึกษา กับ
แหล่งการเรียนรู้ต้นแบบและนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยให้บังเกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น 

 
6. วิธีดำเนินการ 

กิจกรรม
หลัก 

วัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้า 
หมาย 

 
เป้า 

หมาย 
 

พื้นที่
ดำเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบ 
ประมาณ 



 

 

1) พัฒนา
บุคลากร
ด้านการ
จัดการเรียน
การสอน 
2) พัฒนา
บุคลากร
ด้าน 
การเงิน 
บัญชี และ
พัสดุ 
3)พัฒนา
บุคลากร
ด้านการ
นิเทศ 
4) พัฒนา
บุคลากร
ด้านการ
จัดทำ
แผนงาน/
โครงการ 
 

1) พัฒนาบุคลากรทุกระดับทุกประเภท
ให้มีสมรรถนะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้ง
ก่อนและระหว่างการดำรงตำแหน่ง
เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน 
สามารถปฏิบัติงานและบริหารจัดการ
การดำเนินงานของหน่วยงานและ
สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัด
พัฒนาตนเองเพ่ือเลื่อนตำแหน่งหรือ
เลื่อนวิทยฐานะโดยเน้นการประเมินวิทย
ฐานะเชิงประจักษ์ 
2) พัฒนาหั วหน้ า กศน.ตำบล ให้ มี
สมรรถนะสูงขึ้นในการบริหารจัดการ 
กศน.ตำบล และการปฏิบัติ งานตาม
บทบาทภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
เน้นการเป็น   นักจัดการความรู้และผู้
อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้เพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
อย่างแท้จริง 
3) พัฒนาครู กศน. และผู้ที่เกี่ยวข้องให้
สามารถจัดรูปแบบการเรียนรู้ได้อย่างมี
คุ ณ ภ าพ โดยส่ งเส ริ ม ให้ มี ความรู้
ความสามารถในการจัดทำแผนการสอน 
การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล และการวิจัยเบื้องต้น 
4) ส่ ง เส ริ ม แล ะ พั ฒ น าศั ก ย ภ าพ
คณะกรรมการ กศน.ตำบล เพ่ือการมี
ส่วนร่วมในการบริหารการดำเนินงาน
ตามบทบาทภารกิจของ กศน.ตำบล 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
5) พั ฒ น าศั ก ย ภ าพ บุ ค ล าก ร  ที่
รับผิดชอบการบริการการศึกษาและการ

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

13 คน กศน.  
อำเภอ
หนองหิน   

วันที่ 1 

ตุลาคม 

2562 ถึง 

วันที่ 30

กันยายน 

2563 

 

 



 

 

 
7. งบประมาณ 

แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งบอุดหนุน รหัสงบประมาณ 2000233016500556  แหล่งของ
เงิน 6311410 ค่าจัดการเรียนการสอน  จำนวนเงินทั้งสิ้น                   บาท 
 
8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

 

 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

9.1 เจ้าหน้าที่งานการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
9.2 ครู อาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน 

เรียนรู้ ให้มีความรู้ ความสามารถและมี
ความเป็นมืออาชีพในการจัดบริการ
ส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ ตลอดชี วิ ตของ
ประชาชน 
6) เสริมสร้ างสั มพั นธภาพระหว่ าง
บุคลากร รวมทั้งภาคีเครือข่ายทั้งในและ
ต่ างประเทศในทุ กระดั บ เพ่ื อ เพ่ิ ม
ประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน โดย
จัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะ 
และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลากร และภาคีเครือข่ายในรูปแบบที่
หลากหลายอย่างต่อเนื่อง 

กิจกรรมหลัก 
ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.-มี.ค.63) 
ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย-มิ.ย.63) 
ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.-ก.ย.63) 

1) พัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอน 
2) พัฒนาบุคลากรด้าน การเงิน บัญชี และพัสดุ 
3)พัฒนาบุคลากรด้านการนิเทศ 
4) พัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำแผนงาน/
โครงการ 

   - 



 

 

9.3 ครู กศน.ตำบลทุกตำบล  
 

10. เครือข่าย 
 10.1 ปกครองอำเภอหนองหิน   
 10.2 ท้องถิ่นอำเภอหนองหิน   
 10.3  สาธารณสุขอำเภอหนองหิน   
 

11. โครงการที่เกี่ยวข้อง 
 - 
12. ผลลัพธ์ (Outcome) 

  บุคลากร กศน.อำเภอหนองหิน  ได้รับการพัฒนาและเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงานการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยทุกด้าน  

13. ดัชนีชี้วัดผลสำเร็จของโครงการ 
  13.1 ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 

1) จำนวนบุคลากรของหน่วยงานและสถานศึกษาได้รับการพัฒนาเพื่อเพ่ิมสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

2) ความเหมาะสมของหลักสูตรการพัฒนา 
13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)  

   1) บุคลากรที่สามารถนำความรู้ไปใช้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต ร้อยละ 80 
2).ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป ร้อยละ 80 

 14. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
14.1 การประเมินผล โดยประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 โครงการ  งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

2.  สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการดำเนนิงาน  กศน.  
  ยุทธศาสตร์ : ข้อที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW :  
  6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
   วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) :  

Education  ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล 
  Integrity   ส่งเสริมการใช้หลกัธรรมาภิบาล 

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

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองหิน  ได้ตระหนักถึง และเห็น
ความสำคัญในการนำมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
ใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาเพ่ือความเป็นเอกภาพและมีมาตรฐานเดียวกันและเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ
ส่งเสริม สนับสนุนให้ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเข้มแข็งและยั่งยืน ศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองหิน   จึงได้จัดทำโครงการงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ขึ้น 
เพ่ือสร้างความเข้าใจมาตรฐานและตัวบ่งชี้ รวมทั้งพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
4.วัตถุประสงค ์

พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน เพ่ือพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
โดยพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการประกันคุณภาพ และสามารถ
ดำเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาได้อย่างต่อเนื่องโดยใช้การประเมินภายในด้วยตนเอง และจัดให้มี
ระบบสถานศึกษาพ่ีเลี้ยงเข้าไปสนับสนุนอย่างใกล้ชิด สำหรับสถานศึกษาที่ยังไม่ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ให้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด 

5.เป้าหมาย 



 

 

 5.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  บุคลากร กศน.อำเภอหนองหิน    จำนวน   13       คน 

5.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ/เขต และสามารถพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน โดยใช้มาตรฐาน ตัวบ่งชี้เป็นเป้าหมายในการจัดการศึกษาเชิงคุณภาพ 
 
6. วิธีการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่
ดำเนินการ 

   ระยะเวลา งบประมาณ 

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

พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษาให้ได้
มาตรฐาน เพ่ือพร้อม
รับการประเมิน
คุณภาพภายนอก 
โดยพัฒนาบุคลากร
ให้มีความรู้ ความ
เข้าใจ ตระหนักถึง
ความสำคัญของ
ระบบการประกัน
คุณภาพ และ
สามารถดำเนินการ
ประกันคุณภาพ
ภายในของ
สถานศึกษาได้อย่าง
ต่อเนื่องโดยใช้การ
ประเมินภายในด้วย
ตนเอง และจัดให้มี
ระบบสถานศึกษาพ่ี
เลี้ยงเข้าไปสนับสนุน

 บุคลากร 
จำนวน 13คน 

กศน.อำเภอ 
หนองหิน   

1 ตุลาคม 2562 
           - 
30 กันยายน 2563 

 



 

 

อย่างใกล้ชิด สำหรับ
สถานศึกษาที่ยัง
ไม่ได้เข้ารับการ
ประเมินคุณภาพ
ภายนอก ให้พัฒนา
คุณภาพการจัด
การศึกษาให้ได้
คุณภาพตาม
มาตรฐานที่กำหนด 

 
 
 
7. วงเงินงบประมาณ  

   แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งบอุดหนุน รหัสงบประมาณ 2000233016500556  
แหล่งของเงิน 6311410 ค่าจัดการเรียนการสอน จำนวนเงินทั้งสิ้น              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 ของศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองหิน   

12. ผลลัพธ์ (Outcome) 
ผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้การศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ และสามารถพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน โดยใส่มาตรฐาน ตัวบ่งชี้เป็นเป้าหมายในการจัดการศึกษาเชิงคุณภาพ 

13. ดัชนีชี้วัดผลสำเร็จของโครงการ 
 13.1 ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 

 สถานศึกษาในสังกัดที่มีระบบประกันคุณภาพภายในและมีการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง 
2.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 

13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)  
1) ผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ และสามารถพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน โดยใส่มาตรฐาน ตัวบ่งชี้เป็นเป้าหมายในการจัดการศึกษาเชิงคุณภาพ 

2)ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป ร้อยละ 80  
 

14. การติดตามและประเมินผล 
 แบบประเมินความพึงพอใจ  และผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

โครงการ  การนิเทศ กำกับ ติดตาม 
 

2. สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการดำเนนิงาน กศน.  
        ยุทธศาสตร์ : ข้อที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
                  ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW : 1 พัฒนาครู กศน. และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการศึกษา
และเรียนรู้  2. พัฒนา กศน.ตำบลให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 4. เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย 5. พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อประโยชน์ต่อการ

จัดการศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย และ 6. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัย  
                 วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : Integrity  ส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาล  

3. หลักการและเหตุผล 
การนิเทศ กำกับ ติดตามผลภายในของสถานศึกษา เป็นเครื่องมือการดำเนินงานการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส่วนหนึ่งที่สถานศึกษา ต องตระหนักและให้ความสำคัญในการนิเทศภายใน
ของสถานศึกษาโดยมีการจัดทำแผนนิเทศและแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามงานทุกกิจกรรม มีการสรุปผล
การนิเทศและนำผลการนิเทศ ข อเสนอแนะในการนิเทศไปแก้ไขปรับปรุงพัฒนางานการศึกษานอกระบบและ



 

 

การศึกษาตามอัธยาศัย อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพ่ือพัฒนาคุณภาพของบุคลากรและสามารถตอบสนอกลุ
ม เป้ าหมายงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในรูปแบบที่หลากหลายได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ดังนั้นเพ่ือให้ การดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาให้

มีคุณภาพเกิดประสิทธิผลและบรรลุตามวัตถุประสงค์ ของงานกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ทุกโครงการ / กิจกรรม
ทีด่ำเนินการใน ป งบประมาณ 2563  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองหิน จึง
ดำเนินการจัดโครงการการนิเทศ กำกับ ติดตามผลผลการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสนับสนุนบุคลากรที่จัดกิจกรรม
ในพ้ืนที่ให้ มีกำลังใจและแก้ไขปัญหาต่างๆ กับบุคลากรในการทำงานตลอดจนกระตุ้นให้ผู้เรียน /ผู้รับบริการ
เกิดความสนใจและเห็นคุณค่าของการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยการแสวงหาความรู้ ด้วยตนเองอย่างมี
ความสุขสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตามที่คาดหวังของสถานศึกษา 
 
4.วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ือติดตามงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาโดยใช้ กระบวนการ 
นิเทศติดตามผลและนำผลการนิเทศไปพัฒนาปรับปรุงแก ไขให้ เหมาะสมตามสภาพบริบทของแต่ ละพ้ืนที่
ในปี งบประมาณต่อๆไป 

2. เพื่อพัฒนาคุณภาพงานการศึกษาและให้คำปรึกษาคำแนะนำแก่บุคลากร กศน. ในการดำเนินงาน 
3. กศนตำบล/ห้องสมุดประชาชน/บ้านหนังสือชุมขน ได รับการพัฒนาในการปรับปรุง  

 
5. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  - กศน.อำเภอ  1  แห่ง 

- กศน.ตำบล                  3         แห่ง 
- ห้องสมุดประชาชน          1        แห่ง 
- บ้านหนังสือชุมชน            15     แห่ง  

รวมทั้งสิ้น                                   แห่ง 
 เชิงคุณภาพ 
  -ผู้รับบริการและผู เรียนที่เข าร วมกิจกรรมงานการศึกษา กศน. มีความพึงพอใจและเห็น
คุณค าของการศึกษาและสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่คาดหวังตามวัตถุประสงค ที่วางแผนไว  
และบุคลากรของสถานศึกษาได รับการพัฒนาในการปรับปรุงแก ไขการทํางานมีขวัญกำลังใจในการ
ดำเนินงาน กศน. กศนตำบล/ห้องสมุดประชาชน/บ้านหนังสือชุมขน ได รับการพัฒนาในการปรับปรุง  
 
6.วิธีการดำเนินการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย  พ้ืนที่ ระยะเวลา งบ 



 

 

ดำเนินการ ประมาณ 
1. ดำเนนิการ
นิเทศ ติดตาม 
ประเมิน และ
รายงานผล
อย่างเป็นระบบ 
2. อบรมพัฒนา
ระบบงานการ
นิเทศ ติดตาม
ประเมิน และ
รายงานผล 
3. พัฒนา
บุคลากร 

 
 
 
 
 

1.ผู รับบริการและผู เรียนที่
เข าร วมกิจกรรมงาน
การศึกษากศน. มีความพึงพอใจ
และเห็นคุณค าของการศึกษา
และสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาที่คาดหวังตาม
วัตถุประสงค ที่วางแผนไว  
 2.บุคลากรของสถานศึกษาได

รับการพัฒนาในการปรับปรุง
แก ไขการทํางานและมีขวัญ
กำลังใจในการดำเนินงาน กศน. 
3.กศนตำบล/ห้องสมุด
ประชาชน/บ้านหนังสือชุมขน 
ได รับการพัฒนาในการ
ปรับปรุง  

1) สำนักงาน 
กศน.จังหวัด 
2) กศน.อำเภอ 
3) กศน.ตำบล 
4) ห้องสมุด
ประชาชน 
5) บ้านหนังสือ
ชุมชน 

 
 

 
 
1 
3 
1 
15 
 
 
 
 
 
 

อำเภอ
หนองหิน 
 

ต.ค. 2562 -
ก.ย.2563 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

7.วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 
 แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด

การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งบอุดหนุน รหัสงบประมาณ 2000233016500556  
แหล่งของเงิน 6311410 ค่าจัดการเรียนการสอน จำนวนเงินทั้งสิ้น                   บาท 

 
 
 
 
 
 
 
8.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
กิจกรรมหลัก ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 



 

 

ต.ค.-ธ.ค. 2562 ม.ค.-มี.ค. 2563 เม.ย.-มิ.ย. 2563 ก.ค.-ก.ย. 2563 
1. ดำเนินการนิเทศ ตดิตาม ประเมิน และรายงานผล
อย่างเป็นระบบ 
2. อบรมพัฒนาระบบงานการนิเทศ ติดตามประเมิน 
และรายงานผล 
3. พัฒนาบุคลากร 

    

 
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 - งานนิเทศ 
 - ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองหิน  
 
10.เครือข่าย 
 - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
 - ผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน 
 - คณะกรรมการสถานศึกษา 
 
11.โครงการที่เกี่ยวข้อง 

ทุกโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 
12.ผลลัพธ์ 

การกำกับ ติดตามและรายงานผลการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สามารถตอบสนองการดำเนินงานตาม
นโยบาย ในแต่ละเรื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
13.ตังชี้วัดผลสำเร็จของโครงการ 

ตัวช้ีวัดผลผลิต 
หน่วยงานและสถานศึกษา กศน. ที่สามารถดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามบทบาทภารกิจที่รับผิดชอบได้

สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า/ตามแผนที่กำหนดไว้ 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 

 ความพึงพอใจของผู้เรียน ผู้รับบริการ อยู่ในระดับดี ร้อยละ 80 
 
14. การติดตามประเมินโครงการ 

 - แบบรายงานการนิเทศ 
 



 

 

 

ชื่อโครงการ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 

2. สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการดำเนนิงาน กศน.  
        ยุทธศาสตร์ : ข้อที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
                  ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW : 1 พัฒนาครู กศน. และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการศึกษา
และเรียนรู้  2. พัฒนา กศน.ตำบลให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 4. เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย 5. พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อประโยชน์ต่อการ

จัดการศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย และ 6. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัย  
                 วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : Integrity  ส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาล  
3. หลักการเหตุผล  

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  พ.ศ.2551 และตาม
นโยบายสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ 2563 การจัดและ
ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ เพ่ือยกระดับการศึกษา สมรรถนะใน
การเรียนรู้และการแก้ปัญหา พัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิตและสังคม และเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ของประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม   ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
กลุ่มประเทศอาเซียนเพ่ือผนึกกำลังในการพัฒนาคุณภาพของประชากร   พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
และส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย และการพัฒนาทักษะการเรียนรู้เพ่ือให้รู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร   ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน โดยการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของคนในชุมชน 
ส่งเสริมบทบาทของภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และศูนย์การเรียนในรูปแบบต่างๆ   และ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้สามารถดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อส่งเสริม
การศึกษาตลอดชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ โดยพัฒนาระบบการกำกับ ควบคุม และเร่งรัดการ

เบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

 2. เพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และเชื่อมโยงกันทั่วประเทศอย่างเป็น

ระบบเพ่ือให้หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหาร การวางแผน การ

ปฏิบัติงาน การติดตามประเมินผล และการนำผลมาพัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ตามวงจรคุณภาพเดมม่ิง 

(PDCA) รวมทั้งจัดบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ 



 

 

 3. เพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูลรวมของนักศึกษา กศน.ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน

ทั่วประเทศ สามารถสืบค้นและสอบทานได้ทันความต้องการเพ่ือประโยชน์ในการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนและการ

บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

5. เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ 
- บุคลากร  กศน.อำเภอหนองหิน              จำนวน         13         คน   

 เชิงคุณภาพ 
 - บุคลากร กศน.อำเภอหนองหิน   ร้อยละ 80  มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการ

สถานศึกษา และมีการบริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กำหนด 
 

6.วิธีการดำเนินการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
 

เป้า 
หมาย  

พ้ืนที่
ดำเนินการ 

ระยะเวลา 
งบ 

ประมาณ 

1)พัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ
งบประมาณ 
2) พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อการ
บริหารจดัการ 
3) ประสานขอใช้
สถานท่ีโรงเรียน
ยุบรวมขอใช้พื้นที่
เพื่อตั้งศูนย์การ
เรียนรูส้ำหรับทุก
ช่วงวัย กศน. 

 

1) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
งบประมาณ โดยพัฒนาระบบการกำกับ 
ควบคุม และเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณให้เป็นตามเป้าหมายที่
กำหนดไว้ 
2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความ
ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และ
เช่ือมโยงกันทั่วประเทศอย่างเป็นระบบ
เพื่อให้หน่วยงานและสถานศึกษาใน
สังกัดสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือ
สำคัญในการบริหาร การวางแผน การ
ปฏิบัติงาน การตดิตามประเมนิผล และ
การนำผลมาพัฒนาการดำเนนิงานอย่าง
ต่อเนื่อง ตามวงจรคณุภาพ 
เดมมิ่ง (PDCA) รวมทั้งจัดบริการ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

บุคลากรทางการ
ศึกษา 
กศน.อำเภอหนอง
หิน               

  กศน.
อำเภอ
หนองหิน               
 

1 ต.ค. 
2562- 30 
ก.ย. 2563 

 



 

 

อัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลรวมของ
นักศึกษา กศน.ให้มีความครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันสมัย และเช่ือมโยงกันทั่ว
ประเทศ สามารถสืบค้นและสอบทาน
ได้ทันความต้องการเพื่อประโยชน์ใน
การจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนและการ
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 
 
7. วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ  

แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งบอุดหนุน รหัสงบประมาณ 2000233016500556  แหล่งของ
เงิน 6311410 ค่าจัดการเรียนการสอน จำนวนเงินทั้งสิ้น               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
เรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัย กศน. 
 

   - 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองหิน               

10. เครือข่าย 



 

 

1.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอหนองหิน               
3.  ส่วนราชการอ่ืนในพื้นท่ี 
 

 
11. โครงการที่เกี่ยวข้อง 

 ทุกโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 
12. ผลลัพธ์ (Outcome) 
  -   บุคลากร กศน.อำเภอหนองหิน ร้อยละ 80  มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการสถานศึกษา  
และมีการบริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ  

13. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

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

  13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์(Outcome) 
                  - กศน.อำเภอนาด้วง บริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ  
 
14. การติดตามประเมินผลโครงการ 
      1. การสังเกต 
 2. การสัมภาษณ์ 
 3. ตอบแบบสอบถาม 
 4. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
2.  ความสอดคล้อง 

2.1 สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานสำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
นโยบายเร่งด่วนเพ่ือร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ข้อที่ 1.1 พัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อ
สถาบันหลักของชาติ   

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ข้อที่ 2.1 เร่งปรับปรุง
หลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพ กศน. เพื่อยกระดับทักษะด้านอาชีพของประชาชน ให้เป็นที่รองรับอุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศ และข้อที่ 2.3 พัฒนาและส่งเสริมประชาชนเพ่ือต่อยอดการผลิตและจำหน่ายสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ออนไลน์ 



 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ข้อที่ 3.5 
พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย ,ข้อที่ 3.6 พัฒนาศักยภาพ
คนด้านทักษะและความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และข้อที่ 3.7 พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเพ่ือการ
สื่อสารของประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ข้อที่ 4.4 พัฒนา
หลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพระยะสั้น   

2.2 สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของรัฐมนตรีช่วย    
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

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

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

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

ด้านการท่องเที่ยว , Investment and Trade เพ่ิมศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ
ค้า การบริการ และการผลิต การส่งเสริม SMEs/ Start up วิสาหกิจชุมชน สถาบันสหกรณ์ กลุ่มอาชีพต่าง ๆ , 
Loei for All  ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง ปรับปรุงและพัฒนาบริการภาครัฐ
มุ่งสู่ความเป็นสากล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ การพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างความ
มั่นคง การลดความเหลื่อมล้ำ ส่งเสริมคามเสมอภาคทางสังคมและความเท่าเทียมทางเพศ การขจัดความยากจน 
สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้  , Open Town to arts and Culture  เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์และทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภาษาพ้ืนถิ่นให้มีการรักษา สืบทอดและพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน สร้างจิตสำนึก ค่านิยม และวิถีชีวิตที่ดีงามในสังคม ส่งเสริมต่อยอดทุนทางศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เพ่ือสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือนำ
เลยไปสู่สากล , Education ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล ส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะ
วิชาชีพตลอดชีวิต จัดการเรียนรู้อย่างมีเป้าหมายเพ่ือส่วนรวม เน้นการนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติ สามารถใช้
ความรู้สร้างนวัตกรรม เป็นพลเมืองที่ดีและพัฒนาทักษะชีวิตสู่งานอาชีพ , 

2.4  สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ
หนองหิน  

 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 คุณภาพ
การจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่อง 
   
3.  หลักการและเหตุผล 

จากสถานการณ์เศรษฐกิจและความเหลื่อมล้ำที่มีอยู่ในสังคมปัจจุบัน แสดงถึงฐานเศรษฐกิจของประเทศ
ที่ยังไม่เข้มแข็งประชาชนระดับฐานรากยังมีรายได้น้อย ส่วนใหญ่มีอาชีพภาคการเกษตร จึงไม่มีโอกาสที่จะเติบโต
เป็นชนชั้นกลาง การขาดโอกาสและความรู้เกี่ยวกับทักษะด้านอาชีพทำให้เกิดปัญหาในการประกอบอาชีพ เพ่ือ
สร้างรายได้จากผลผลิตของตนเอง จากสภาวะการดังกล่าว รัฐบาลจึงได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศด้าน
เศรษฐกิจพ้ืนฐานของประชาชนกลุ่มดังกล่าว โดยพยายามที่จะส่งเสริมอาชีพเพ่ือสร้างงานและผลผลิตที่มี
คุณภาพให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและทุกระดับชั้น ซึ่งการพัฒนาประเทศจะต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
ประเทศ ดังนั้น การจัดการศึกษาจึงเป็นปัจจัยสำคัญอันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่าง
มีคุณภาพและยั่งยืน เพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ด้านการสร้างโอกาส และความ
เสมอภาคทางสังคมเพ่ือเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ำไปสู่สังคมเสมอภาคและเป็น
ธรรม สำนักงาน กศน. ซึ่งเป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่มีสถานศึกษาตั้งอยู่ในระดับอำเภอ/เขต จำนวน 928 
แห่ง และ กศน.ตำบล จำนวน 7,424 แห่ง ได้ขับเคลื่อนโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เพ่ือพัฒนาความรู้และฝึก
อาชีพแก่ประชาชน โดยการจัดกิจกรรมฝึกอาชีพภายใต้ 5 หลักสูตรกลุ่มอาชีพ ได้แก่ 1) หลักสูตรกลุ่มอาชีพด้าน
เกษตรกรรม 2) หลักสูตรอาชีพด้านอุตสาหกรรม 3) หลักสูตรกลุ่มอาชีพด้านพานิชย กรรมและบริการ 4)หลัก 
สูตรกลุ่มอาชีพด้านความคิดสร้างสรรค์ และ 5) หลักสูตรกลุ่มอาชีพเฉพาะทาง ที่สอดคล้องกับศักยภาพ 5 ด้าน 
ได้แก่ 1) ศักยภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติ 2) ศักยภาพด้านภูมิอากาศ 3) ศักยภาพด้านภูมิประเทศ 4) ศักยภาพ
ด้านศิลป วัฒนธรรมและประเพณี และ 5) ศักยภาพด้านทรัพยากรมนุษย์ ที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จ รูปแบบการ
ดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนตามระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ดังนี้  1) รูปแบบกลุ่มสนใจ ไม่
เกิน 30 ชั่วโมง เป็นผู้ที่ได้รับความรู้เบื้องต้นสามารถนำความรู้ ที่ได้รับไปพัฒนาตนเอง และพัฒนาอาชีพเดิม 
สร้างอาชีพเสริมและสามารถนำไปประกอบอาชีพเบื้องต้นได้จริง 2) รูปแบบชั้นเรียน 31 ชั่วโมง ขึ้นไป เป็นผู้
ได้รับความรู้ความชำนาญสามารถนำ ความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพ สร้างอาชีพเพ่ิมรายได้ก้าวเข้าสู่งานอาชีพที่
สอดคล้องกับความต้องการของ ตลาดแรงงาน การผลิตเพื่อการจำหน่ายและเพ่ือการบริโภคก้าวเข้าสู่งานอาชีพที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน/ผู้เข้ารับการฝึกอบ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์การเรียนรู้ต่าง ๆ ไปใช้ในการประกอบอาชีพที่เป็นการเข้าสู่อาชีพ สร้างงานสร้างรายได้หรือพัฒนา
อาชีพหรือต่อยอดอาชีพเดิม โดยมุ่งหวังให้ประชาชนที่เข้ารับการฝึกอาชีพสามารถนำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพ
ได้ มีการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์บริการ ให้มีคุณภาพเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิม มีส่งเสริมการขายและขยายช่อง
ทางการจำหน่ายสินค้าไปยังผู้บริโภคท่ีหลากหลาย ภายใต้ Brand กศน. ในอนาคต  



 

 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองหิน เป็นสถานศึกษา ได้ขับเคลื่อน
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาความรู้และฝึกอาชีพแก่ประชาชน จึงได้จัดทำโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
ขึ้น   

 
4.  วัตถปุระสงค ์
 4.1 เพ่ือจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทำ ให้กับประชาชนวัยแรงงาน ในพ้ืนที่ 3 ตำบล ของอำเภอ
หนองหิน จังหวัดเลย 

4.2 เพ่ือให้ประชาชนผู้ที่ผ่านการอบรม มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพ ตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 4.3 เพ่ือให้ของประชาชนผู้ผ่านการอบรม นำความรู้ไปใช้ในการลดรายจ่าย หรือเพ่ิมรายได้ หรือ
ประกอบอาชีพ หรือพัฒนาต่อยอดอาชีพ หรือการเพิ่มมูลค่าของสินค้า หรือบริการ 
 4.4 เพ่ือให้มีตัวอย่างท่ีดี หรือต้นแบบในการนำความรู้ไปใช้  
 
5.  เป้าหมายการดำเนินงาน 

 
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

               จัดอบรมให้ประชาชนวัยแรงงาน ในพื้นที่ 3 ตำบล ของอำเภอเมืองเลย จำนวน 250 คน ดังนี้ 
 5.1.1 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  1 อำเภอ 1 อาชีพ  จำนวน 40 คน  
 5.1.2 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ชั่วโมง จำนวน 120 คน  
 5.1.3 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ชั่วโมง ขึ้นไป จำนวน 90 คน 
 
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
     5.2.1 ร้อยละ 80 ของประชาชนผู้ที่ผ่านการอบรม  มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการ

ประกอบอาชีพ ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 5.2.2 ร้อยละ 80 ของประชาชนผู้ผ่านการอบรม นำความรู้ไปใช้ในการลดรายจ่าย หรือเพ่ิมรายได้  

หรือประกอบอาชีพ หรือพัฒนาต่อยอดอาชีพ หรือการเพิ่มมูลค่าของสินค้า หรือบริการ 
 5.2.3 มีตัวอย่างที่ดี หรือต้นแบบในการนำความรู้ไปใช้ จำนวน 116 คน (1) ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  
1 อำเภอ จำนวน 4 คน 2) ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ชั่วโมงและศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ชั้นเรียน
วิชาชีพ 31 ชั่วโมง ขึ้นไป จำนวน ตำบลละ 8 คน รวม 116 คน) 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
6. วิธีดำเนินงาน 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่ม 
เป้าหมาย 

เป้า 
หมาย 

พ้ืนที่
ดำเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ 

จัดอบรมให้
ประชาชน ทั้ง 3 
ตำบล ในเขตพ้ืนที่
อำเภอเมืองเลย  
1. ศูนย์ฝึกอาชีพ
ชุมชน  1 อำเภอ  
1 อาชีพ ดังนี้ 
-กระปุกออมสิน
จากใผ่ 
2. ศูนย์ฝึกอาชีพ
ชุมชน กลุ่มสนใจ 
ไม่เกิน 30 ชั่วโมง 
ดังนี้ 
-การทำพานบายศรี
สู่ขวัญ  
-การทำลูกประคบ
สมุนไพร  
-การทำพรมเช็ดเท้า
จากเศษผ้า  
-การทำกรอบรูป
วิทยาศาสตร์  
-การทำอาหารขนม
โดนัทจิ๋ว  
-การทำไม้ถูพ้ืนจาก

1. เพื่อจัดการศึกษาอาชีพเพื่อ
การมีงานทำ ให้กับประชาชน
วัยแรงงาน ในพื้นที่ 3 ตำบล 
ของอำเภอเมืองเลย  
2. เพื่อให้ประชาชน ผู้ทีผ่่าน
การอบรม มีความรู้ ความ 
สามารถ และทักษะในการ
ประกอบอาชีพตาม 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
3. เพื่อให้ของประชาชนผู้ผา่น
การอบรม นำความรูไ้ปใช้ใน
การลดรายจ่ายหรือเพิ่มรายได้ 
หรือประกอบอาชีพหรือ
พัฒนา ต่อยอดอาชีพ หรือการ
เพิ่มมูลค่าของสินค้าหรือ
บริการ 
4. เพ่ือให้มีตัวอย่างที่ดี หรือ
ต้นแบบในการนำความรู้ไป
ใช้  

ประชา  
ชนชน   
วัยแรงงาน 
ในพ้ืนที่ 3 
ตำบล ของ
อำเภอ
หนองหิน 
จังหวัดเลย 

 
 
 
 
 
 
40 คน 
 
 
 
 
 
 
120 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 ตำบลใน
เขตพ้ืนที่
อำเภอ 
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 
จำนวน         บาท  



 

 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่ม 
เป้าหมาย 

เป้า 
หมาย 

พ้ืนที่
ดำเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ 

เศษผ้า  
-การสานเปลนอน 
จากเศษผ้า 
พรม 

3. ศูนย์ฝึกอาชีพ
ชุมชน ชั้นเรียน
วิชาชีพ 31 ชั่วโมง 
ขึ้นไป ดังนี้ 
-หลักสูตรช่างปูน  
-หลักสูตรช่างไฟฟ้า   
-หลักสูตรช่างเชื่อม
โลหะ  
-หลักสูตรช่าง
ก่อสร้าง(ช่างทาสี)  
-นวดแผนไทย 
 

 
 
 
 
90 คน 

  

 
7.  วงเงินงบประมาณท้ังโครงการ 
 เบิกจ่ายจากงบแผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน โครงการขับเคลื่อนการพัฒนา
การศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน งบรายจ่ายอ่ืน รหัส
งบประมาณ 2000233052700001 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมคนละ 900 บาท จำนวน    บาท (    -    )  
 การเบิก-จ่าย สำหรับการจัด'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 
จำนวนผู้เรียน ตั้งแต่ 11 คนขึ้นไป เบิกค่าตอบแทนวิทยากรได้ชั่วโมงละ 200 บาท ค่าวัสดุฝึกไม่เกิน 5,000 บาท 
ทั้งนี้ หากรายวิชาชีพใด มีความจำเป็นต้องใช้ค่าวัสดุเกินกว่าที่กำหนด ให้ขอความเห็นชอบต่อผู้อำนวยการ
สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย โดยผ่านคณะกรรมการที่สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย แต่งตั้ง เพื่อพิจารณา 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 อำเภอ 1 อาชีพ   
2. ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  กลุ่มสนใจ 
ไม่เกิน 30 ช่ัวโมง  
3. ศูนยฝ์ึกอาชีพชุมชน   
ช้ันเรียนวิชาชีพ 31 ช่ัวโมง ขึ้นไป 

    

 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานการศึกษาต่อเนื่อง กลุ่มการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และ ครู กศน.ตำบล  
10.  เครือข่าย 

10.1 องค์กรปกครองท้องถิ่น 
10.2 ผู้นำหมู่บ้าน/ผู้นำชุมชน 
10.3 อาสาสมัคร กศน. 

11.  โครงการที่เกี่ยวข้อง 
 11.1 โครงการบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล/สร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล(ขยายผลการ
อบรมหลักสูตรการค้าออนไลน์) 
 11.2 โครงการภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ 
12.  ผลลัพธ์ (Outcome) 
 12.1 ไดจ้ัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทำ ให้กับประชาชน 14 ตำบล ในพ้ืนที่อำเภอหนองหิน 

12.2 ประชาชนผู้ที่ผ่านการอบรม มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพ  ตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ร้อยละ 80  

12.3 ประชาชนผู้ผ่านการอบรม นำความรู้ไปใช้ในการลดรายจ่าย หรือเพ่ิมรายได้ หรือประกอบอาชีพ 
หรือพัฒนาต่อยอดอาชีพ หรือการเพิ่มมูลค่าของสินค้า หรือบริการ ร้อยละ 80 

12.4 มีตัวอย่างที่ดี หรือต้นแบบในการนำความรู้ไปใช้ ประกอบด้วย 1) ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 1 อำเภอ 
จำนวน 1 คน 2) ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ชั่วโมง และศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ชั้นเรียนวิชาชีพ 31 
ชั่วโมง ขึ้นไป จำนวน ตำบลละ 3 คน รวม 6 คน 

 
13.  ตัวชี้วัดผลสำเร็จของโครงการ 
 13.1 ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)     
 13.1.1 จัดอบรมให้ประชาชน ครบทั้ง 3 ตำบล ในเขตพ้ืนที่อำเภอหนองหิน   



 

 

 13.1.2 จำนวนประชาชนเข้ารับการฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 1 อำเภอ 1 อาชีพ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 

 13.1.3 จำนวนประชาชนเข้ารับการฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาอาชีพไม่เกิน 30 ชั่วโมง 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 

 13.1.4 จำนวนประชาชนเข้ารับการฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ชั่วโมง ขึ้น
ไป  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 

13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)  
 13.2.1. จำนวนประชาชนผู้เข้าอบรมเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
 13.2.2. ประชาชนผู้ผ่านการอบรม มีความรู้ ความสามารถตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 13.2.3. ประชาชนผู้ผ่านการอบรม นำความรู้ไปใช้ในการลดรายจ่าย หรือเพ่ิมรายได้ หรือประกอบ
อาชีพ หรือพัฒนาต่อยอดอาชีพ หรือการเพิ่มมูลค่าของสินค้า หรือบริการ 
 13.2.4. มีตัวอย่างท่ีดี หรือต้นแบบในการนำความรู้ไปใช้ 
 13.2.5. ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับดี ขึ้นไป 
 
14.การติดตามประเมินผลโครงการ 
 14.1  จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 
 14.2  ประเมินความพึงพอใจ 
 14.3  แบบติดตามผู้เข้าอบรม 
 

 



 

 

โครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ 

1) ชื่อโครงการ ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ 

2) ความสอดคล้องกับนโยบาย 

  2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
    3.2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

  2.2 นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2563 
    นโยบายเร่งด่วนเพ่ือร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
   3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
    3.7 พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารของประชาชนใน                                               
รูปแบบต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม โดยเน้นทักษะภาษาเพ่ืออาชีพ ทั้งใน  ภาคธุรกิจ การบริการ และการท่องเที่ยว 
รวมทั้งพัฒนาสื่อการเรียน  การสอนเพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารและการพัฒนาอาชีพ 

  2.3 แนวทางการดำเนินงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 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/ผู้รับบริการการศึกษาต่อเนื่อง 
   1.4 ผู้เรียนหรือผู้รับการอบรมมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพ 
   มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษา/การให้บริการการศึกษาต่อเนื่อง 
     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 ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้ได้
มาตรฐาน สร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์และบริการด้านการท่องเที่ยว ส่งเสริมการตลาดและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้าน
การท่องเที่ยว อนุรักษ์ฟ้ืนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกท่ีเป็น
มิตรกับคนทั้งมวลเสริมสร้างการท่องเที่ยวชุมชน การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ภูมิปัญญา การเกษตร และ
ศิลปวัฒนธรรมไปสู่การสร้างมูลค่า ด้านการท่องเที่ยวให้สามารถสร้างและกระจายรายได้แก่ประชาชน ส่งเสริมให้
ประชาชนออกกำลังกาย เล่นกีฬา เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

   5. Loei for All เลยเมืองของทุกคน        ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างศักยภาพคนและชุมชนให้
เข้มแข็ง ปรับปรุงและพัฒนาบริการภาครัฐมุ่งสู่ความเป็นสากล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทาง
ประชารัฐ การพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง การลดความเหลื่อมล้ำ ส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคมและความ
เท่าเทียมทางเพศ การขจัดความยากจน สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ มุ่งเน้นการพัฒนาเด็กและเยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" แก่ทุกกลุ่ม พัฒนาบ้านเมืองให้สะอาด แก้ไขปัญหายา
เสพติด อำนวยความยุติธรรม สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ให้มีความ
มั่นคงและความสงบเรียบร้อย เสริมสร้างวินัยจราจร เป็นถิ่นฐานที่ปลอดภัยสำหรับอยู่อาศัย เพื่อความสงบสุขอย่าง
ยั่งยืน  

   7. Education เลยเมืองแห่งการศึกษา         ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล 
ส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะวิชาชีพตลอดชีวิต จัดการเรียนรู้อย่างมีเป้าหมายเพ่ือส่วนรวม เน้นการนำความรู้ไปสู่
การปฏิบัติ สามารถใช้ความรู้สร้างนวัตกรรม เป็นพลเมืองที่ดีและพัฒนาทักษะชีวิตสู่งานอาชีพ ภายใต้การเตรียม
คนในศตวรรษที่ 21 โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ 

3) หลักการและเหตุผล 

  ปัจจุบันภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ มีความจำเป็นต่อการติดต่อสื่อสารในโลกแห่งข้อมูล
ข่าวสารซึ่งมีความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาอย่างรวดเร็วทำให้การสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ สามารถทำได้อย่าง
ง่ายดาย โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพในการติดต่อสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ จึงมี



 

 

ความสำคัญต่อ บุคลากรภายในหน่วยงาน และประชาชน เพ่ือให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของประชาชนโลก 
และเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้ประชาชนมีความพร้อมในการพัฒนาขีดความสามารถทางด้านทักษะภาษาอังกฤษ  ใน
ระดับท่ีสามารถติดต่อสื่อสารเพื่อการประกอบอาชีพได้ 

 ทั้ งนี้  จากการอ้างอิงตามกฎบัตรอาเซียนมาตราที่  34 ระบุ ให้ ใช้ภาษาทำงานของอาเซียน  คือ 
ภาษาอังกฤษ (The working language of ASEAN shall be English) ซึ่งหมายความว่า ประชาชนใน 10 
ประเทศอาเซียนจะต้องใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น นอกเหนือจากการใช้ภาษาประจำชาติ  หรือภาษาประจำท้องถิ่น
ของตนเอง จึงเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ ปัญหาในเรื่องทักษะทางภาษาต่างประเทศของคนไทย จากผลสำรวจของ
สำนักต่างๆ ล้วนแต่ชี้ชัดตรงกันว่า “ภาษาอังกฤษ” ของเราสู้เพ่ือนบ้านในอาเซียนไม่ได้ และอยู่ใน “ระดับต่ำมาก” 
โดยหากมองไปที่พ้ืนฐานทางภาษาในบรรดาทักษะทั้ง 4 ด้าน คือ ทักษะด้านการพูด ทักษะการฟัง ทักษะการอ่าน 
และทักษะการเขียน โดยมากผู้เรียนชาวไทย จะมีปัญญาด้านการพูด และการฟัง อันเป็นทักษะพ้ืนฐานในการ
สื่อสารระหว่างกัน 

 กศน.อำเภอภูเรือ จึงเห็นความสำคัญในการพัฒนาภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ ให้แก่
ประชาชนในพ้ืนที่ ดังนั้น จึงได้ทำโครงการภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ  สำหรับฝึกอบรม
ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ของ กศน.อำเภอหนองหิน และเพ่ือให้
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรมตามโครงการภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ สามารถนำ
ความรู้ที่ได้รับไปประยกุต์ใช้ในการประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตประจำวันได้ 

4) วัตถุประสงค์ 

  4.1 เพ่ือฝึกอบรมภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ ให้กับประชาชนในพื้นท่ี 

  4.2 เพ่ือให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรมตามโครงการภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้าน
อาชีพ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ สร้างและเพ่ิมรายได้ให้กับตนเอง ครอบครัว 
รวมถึงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของกลุ่มอาชีพ ชุมชน และสังคมโดยรวม ตลอดจนการดำเนินชีวิตประจำวันได้ 

5) เป้าหมาย 

  5.1 เชิงปริมาณ 

  ประชาชนผู้สนใจ ในพ้ืนที่อำเภอหนองหิน (จำนวน 2 รุ่นๆละ 20 คน)  จำนวนทั้งสิ้น  40  คน 

 5.2 เชิงคุณภาพ 



 

 

  ร้อยละ 80 ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรมตามโครงการภาษาต่างประเทศ 
เพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ สร้างและเพ่ิมรายได้ให้กับ
ตนเอง ครอบครัว รวมถึงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของกลุ่มอาชีพ ชุมชน และสังคมโดยรวม ตลอดจนการดำเนิน
ชีวิตประจำวันได้ 

6) วิธีดำเนินการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย พ้ืนที่
ดำเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ 

จัดโครงการ
กิจกรรม
ดำเนินการจัด
ฝึกอบรม
ภาษาต่างประเทศ
เพ่ือการสื่อสาร
ด้านอาชีพการ
ให้กับประชาชน
ในพ้ืนที่ร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายทั้ง
หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน 

1.เพ่ือฝึกอบรม
ภาษาต่างประเทศเพ่ือการ
สื่อสารด้านอาชีพการให้กับ
ประ ชาชนในพื้นท่ี  
2.เพ่ือให้ประชาชนกลุ่มเป้า
มายที่ผ่านการอบรมตาม
โครงการภาษาต่างประเทศ
เพ่ือการสื่อสารสามารถนำ
ความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบ
อาชีพ และดำเนิน
ชีวิตประจำวันได้ 
 

1.ประชาชน
อำเภอหนอง

หิน  
รุ่นที่ 1 
รุ่นที่ 2 

 
 
 

 
 

20 คน 
20 คน 

 

อำเภอ 
หนองหิน 

 

 
มี.ค. 
63 
พ.ค. 
63 

จำนวน 
48,000 บาท 
(รุ่นท่ี 1 
24,000 บาท 
รุ่นที่ 2 
24,000 บาท) 

 

7) วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 

  แผนงาน : .................................................  โครงการ............................................. งบ......................... 
รหัสงบประมาณ ........................................... แหล่งของเงิน ...........................................  จำนวน 48,000 บาท (สี่
หมื่นแปดพันบาทถ้วน) เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ดังนี้ 
  7.1 ค่าวิทยากร  3  คน/ชั่วโมงละ 200 บาท/จำนวน 6 ชั่วโมง / 5 วัน     เป็นเงิน   18,000  บาท 
  7.2 ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 5 มื้อ ๆ ละ 70 บาท/จำนวน  40 คน      เป็นเงิน   14,000  บาท 
  7.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 10 มื้อ ๆ ละ 25 บาท จำนวน 40 คน     เป็นเงิน   10,000  บาท 



 

 

  7.4 ค่าถ่ายเอกสารการอบรมพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 40 เล่ม ๆ ละ 120 บาท เป็นเงิน  4,800  บาท 
  7.5 ค่าป้ายโครงการ ขนาด 2x4 เมตร         เป็นเงิน   1,200  บาท 
            รวมเปน็เงินทั้งสิ้น  48,000 บาท (สี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
                                                 หมายเหตุ  ทุกรายการถัวเฉลี่จ่ายตามที่จ่ายจริง 

 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) 

จัดโครงการกิจกรรมดำเนินการ

จัดฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ

เพื่อการสื่อสารด้านอาชีพการ

ให้กับประชาชนในพื้นที่ร่วมกับ

ภาคี เครือข่ ายทั้ งหน่ วยงาน

ภาครัฐและเอกชน 

- 24,000 บาท 24,000 บาท - 

9) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  9.1 ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน 
  9.2 ครู กศน.ตำบล 
  9.3 ครู ศรช. 
 10) เครือข่าย 
  10.1 โรงเรียนในสังกัด สพม./สพป./สช. ในพื้นที่ 
  10.2 ผู้นำชุมชน 
  10.3 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ในพื้นท่ี 

11) โครงการที่เกี่ยวข้อง 

 โครงการจัดการศึกษาต่อเนื่อง 

12. ผลลัพธ์ 

 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรมตามโครงการภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารอาชีพ  

มีความรู้ในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ และดำเนิน

ชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี 
 



 

 

13) ตัวชี้วัดผลสำเร็จโครงการ 

 13.1 ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 

 ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ ด้านภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 40 คน 

 13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)  

  ร้อยละ 80 ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรมตามโครงการภาษาต่างประเทศ 

เพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ สร้างและเพ่ิมรายได้ให้กับ

ตนเอง ครอบครัว รวมถึงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของกลุ่มอาชีพ ชุมชน และสังคมโดยรวม และการดำเนิน

ชีวิตประจำวันได้ 
 

14) การติดตามและประเมินผลโครงการ 

 13.1 สังเกตพฤติกรรมผู้เข้าร่วมการอบรม 

          13.2 แบบประเมินความพึงพอใจการอบรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.) ชื่อโครงการ ความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข 
2.) ความสอดคล้องกับนโยบาย      
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนนิงาน สำนกังาน กศน.      
   ประจำปีงบประมาณ 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 
  สภาพสังคมที่เป็นอยู่ในปัจจุบันของประเทศไทยล้วนมีโครงสร้างของประชากรที่กำลังก้าวเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุทั้งสิ้น ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการสำเร็จของการวางแผนประชากร การวางแผนครอบครัว และการพัฒนา
ประเทศที่ประสบความสำเร็จ ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ กล่าวว่า ประชากรที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป มีแนวโน้มจะเพ่ิมขึ้นจนถึงปี 2570    คนไทย 1 ใน 4 จะ
เป็นประชากรผู้สูงอายุ และจะทำให้ประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ซึ่งในเรื่องดังกล่าวนี้ กระทรวง
ศึกษาได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการคุ้มครอง การส่งเสริม สนับสนุนผู้สูงอายุในด้านการบริการทาง
แพทย์ และการสาธารณสุข ด้านการศึกษาและข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต ด้านการประกอบ
อาชีพหรือฝึกอาชีพที่เหมาะสม  
  สำนักงาน กศน. ได้รับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการ มีส่วนร่วมในการดำเนินงานและดำเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยให้หน่วยงานสนับสนุน ส่งเสริม ให้สถานศึกษาจัดทำกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องเข้าใน
แผนปฏิบัติการประจำปี พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย 
ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัด จึงสนับสนุน ส่งเสริม ให้สถานศึกษาจัดทำแผน กิจกรรม/โครงการ และจัดการศึกษาให้
ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขั้น ในหลายรูปแบบ เช่น การส่งเสริมการเรียนรู้ การจัดการศึกษาในหลักสูตรการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การจัดการศึกษาต่อเนื่อง การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การจัดการศึกษา
ตามอัธยาศัย เป็นต้น โดยประสานภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ในการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้สูงอายุให้
ได้รับความรู้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ซึ่งผู้ที่เรียนจบหลักสูตร 70 ชั่วโมง สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปดูแล
ผู้สูงอายุในครอบครัว และชุมชน ที่ป่วยแต่ยังสามารถช่วยตนเองได้ อาจจะสมัครเป็น อสม. ประจำหมู่บ้าน หรือ
หากประสงค์จะประกอบอาชีพในสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุ ก็สามารถเรียนเพ่ิมเติมในหลักสูตร 420 ชั่วโมง 
ได ้
 
4.) วัตถุประสงค ์

4.1 เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้  ความเข้าใจ และทักษะในการช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ   

4.2  เพ่ือสามารถนำความรู้ไปใช้ และประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 

5.) เป้าหมาย 



 

 

 5.1 เชิงปริมาณ 
 กลุ่มเป้าหมาย  อสม.และประชาชนอำเภอหนองหิน    จำนวน  20  คน 
 5.2 เชิงคุณภาพ 

กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาความรู้  ทักษะ ตามหลักสูตรและตระหนักในความสำคัญของผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ   เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ   สามารถนำความรู้ไปใช้ และประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดูแล
ผู้สูงอายุ 

6.)วิธีดำเนินการ 
กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้า 

หมาย 
พื้นที่ดำเนินการ ระยะเว

ลา 
 

งบประมาณ
(บาท) 

1.จัดกระบวน การ
ดำเนินงานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
2.ประชา สัมพันธ์
โครงการ 
3.คัดเลือก
กลุ่มเป้าหมายตาม
คุณสมบัติที่กำหนด 
4.ดำเนินการผลิตและ
ฝึกอบรมภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ 
5.ประเมินผลการ
ฝึกอบรม 

1. เพ่ือให้

กลุ่มเป้าหมาย มี

ความรู้ความเข้าใจ 

และทักษะในการ

ช่วยเหลือดูแล

ผู้สูงอายุ   

2.  เพ่ือพัฒนา

ศักยภาพบุคลากร

และภาคีเครือข่ายที่

ทำงานด้านการดูแล

สุขภาพผู้สูงอายุระยะ

ยาว 

- อสม. หรือ
ประชาชน
อำเภอหนอง
หิน    
 

20 คน - กศน.อำเภอ
หนองหิน    
-โรงพยาบาล
หนองหิน    
-โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ 
ทั้ง 3 ตำบล 
 

ไตรมาส
ที่ 2 

25,700 

 

 
7.) วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 
 จากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  แผนงาน : บูรณาการพัฒนาศักยภาพ
คนตามช่วงชีวิต  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ  งบ



 

 

รายจ่ายอื่น  ค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระหว่าง กระทรวงศึกษาธิการ และ กระทรวง
สาธารณสุขรหัสงบประมาณ  20002310397000001  แหล่งที่มาของเงิน  6211500 เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้  

- ค่าตอบแทนวิทยากร 70 ชั่วโมง ๆละ 200 บาท จำนวน 1  คน   เป็นเงิน 14,000      บาท 
- ค่าบริหารจัดการและค่าวัสดุสิ้นเปลืองในการจัดอบรม       เป็นเงิน  11,700      บาท 

                   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   25,700      บาท     ( สองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน ) 
หมายเหตุ  ทุกรายการขออนุญาตเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง 
 

8.) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
กิจกรรมหลัก ไตรมาส 1 

ต.ค.-ธ.ค.62 
ไตรมาส 2 

ม.ค.–มี.ค.63 
ไตรมาส 3 

เม.ย.–มิ.ย.63 
ไตรมาส 4 

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

- 25,700       
 

- -   

รวม - 25,700       - -   
 
9.)ผู้รับผิดชอบโครงการ 

    -  
10.) เครือข่าย 
  - สาธารสุขอำเภอหนองหิน    
 -  โรงพยาบาลหนองหิน    
 -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลทุกตำบล 
11.) โครงการที่เกี่ยวข้อง 
 11.1 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 
  11.2  โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 
 11.3  โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
12.) ผลลัพธ์ ( Outcome )                                                                                                                                           

              กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ทักษะ  ตามหลักสูตรและตระหนักในความสำคัญของผู้ดูแลผู้สูงอายุ   
สามารถนำความรู้ไปใช้ และประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ 
13.) ดัชนีชี้วัดผลสำเร็จของโครงการ 
 13.1 ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 



 

 

           กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ80 ได้พัฒนาตามหลักสูตรการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการความ
ร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข   หลักสูตรระยะสั้น 70 
ชั่วโมง  
 13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)  

 กลุ่มเป้าหมาย  ร้อยละ 80  มีความรู้ ทักษะ  ตามหลักสูตรและตระหนักในความสำคัญของ
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ   เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ   สามารถนำความรู้ไปใช้ และประกอบอาชีพเกี่ยวกับการ
ดูแลผู้สูงอายุ 
14.) การติดตามและประเมินผลโครงการ 

14.1 แบบประเมินความพึงพอใจ 
14.2 แบบประเมิน/แบบทดสอบ 

 14.2 รายงานสรุปผลกิจกรรม/โครงการ 
โครงการบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล/สร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล 

(ขยายผลการอบรมหลักสูตรการค้าออนไลน์) 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเชียงคาน 

1.ชื่อโครงการ  โครงการบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล/สร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล                     
                   (ขยายผลการอบรมหลักสูตรการค้าออนไลน์) 
 
2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนนิงาน สำนักงาน กศน.  
      ยุทธศาสตร์ที ่2.ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  

ข้อ 2.3  พัฒนาและส่งเสริมประชาชนเพื่อต่อยอดการผลิตและจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์
ออนไลน์ 

3) เร่งจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ Brand กศน. เพ่ือยกระดับคุณภาพ ของสินค้า
และผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการที่ครบวงจร (การผลิต การตลาด การส่งออก และสร้างซ่องทาง จำหน่าย) รวมทั้ง
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการเผยแพร่และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 

4) พัฒนาและดัดเลือกสุดยอดสินค้าและผลิตภัณฑ์ กศน. ในแต่ละจังหวัด พร้อมทั้งประสาน 
ความร่วมมือกับสถานีบริการนํ้ามันในการเป็นซ่องทางการจำหน่ายสุดยอดสินค้าและผลิตภัณฑ์ กศน. ให้
กว้างขวางยิ่งขึ้น 
      ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

3.6 พัฒนาศักยภาพคนด้านทักษะและความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) 
         1)พัฒนาความรู้และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือพัฒนา รูปแบบ



 

 

การจัดการเรียนการสอน 
                    2)ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือให้ประซาซนมีทักษะความเข้าใจและ ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งสร้างรายได้ให้กับตนเองได้ 
       ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW :  

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

ทักษะอาชีพ และการพัฒนาเว็บเพจการค้าออนไลน์ 
5. พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย : Good 

Innovation 
5.1 เร่งจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษา และพัฒนาผลิตภัณฑ์Brand กศน. เพ่ือยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ การ

บริหารจัดการการผลิต การส่งออก การตลาด และสร้างช่องทางการจำหน่าย ตลอดจนส่งเสริมการใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีในการเผยแพร่และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 

5.2 พัฒนาสินค้า และผลิตภัณฑ์ กศน. พร้อมทั้งให้มีการคัดเลือกสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เป็นสุดยอด กศน.
ของแต่ละจังหวัด เพื่อส่งไปจัดจำหน่ายยังสถานีจำหน่ายน้ำมัน ซึ่งจะเป็นการสร้างช่องทางจำหน่ายสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 
      วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : T 

Tourism and Sports ยะระดับแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์และบริการด้านการ
ท่องเที่ยว ส่งเสริมการตลาดและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว อนุรักษ์ฟ้ืนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกท่ีเป็นมิตรกับคนทั้งมวลเสริมสร้างการท่องเที่ยวชุมชน การ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ภูมิปัญญา การเกษตร และศิลปวัฒนธรรมไปสู่การสร้างมูลค่าด้านการท่องเที่ยวให้
สามารถสร้างและกระจายรายได้แก่ประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกาย เล่นกีฬา เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
 
3.  หลักการและเหตุผล  
 ตามที่รัฐบาลมีนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล เพ่ือให้เกิดการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนด้านนวัตกรรม การพัฒนาคน การให้บริการต่างๆ ของภาครัฐ รวมถึงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจการศึกษา
สร้ างสารสน เทศและองค์ ค วามรู้ ต่ างๆ  ให้ เกิ ด ขึ้ น ภ าย ใต้ ค วามร่ วมมื อของ 4  กระทรวงหลั ก  คื อ 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวง
สาธารณสุข 



 

 

 สำนักงาน กศน. ในฐานะเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน การจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งเป็นภาพรวมของการศึกษาตลอดชีวิต จึงเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำ เนินงาน
ในด้านของการสร้างเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชน เพ่ือสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งของชุมชน ในการรองรับ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสังคมดิจิทัล 
 ในการนี้ เพ่ือเป็นการส่งเสริมและดำเนินงานในเรื่องการสร้างเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชน และสร้างความ
พร้อมของชุมชน ให้บรรลุตามนโยบาย และวัตถุประสงค์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อำเภอหนองหิน จึงได้จัดโครงการบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล/สร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล (ขยาย
ผลการอบรมหลักสูตรการค้าออนไลน์) 

          ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองหิน ในฐานะสถานศึกษาเล็งเห็น
ความสำคัญในการพัฒนาประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ให้มีความรู้และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล การใช้ Social Media 
และ Application ต่างๆ  สำหรับชุมชนให้กับประชาชนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
Bramd กศน. ยกระดับคุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์  และประสานหาช่องทางในการจำหน่ายสินค้าให้
กว้างขวางยิ่งขึ้น 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนากลุ่มเป้าหมายให้เกิดความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจและการค้าออนไลน์ และทักษะเทคโนโลยี
ดิจิทัล การใช้ Social Media และ Application ต่างๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.  เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ Bramd กศน. ยกระดับคุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์  และประสานหา
ช่องทางในการจำหน่ายสินค้าให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 
  
5.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
      ประชาชนในพื้นท่ีอำเภอหนองหิน ทั้ง  3  ตำบล  จำนวน    90  คน        
 เชิงคุณภาพ 
   ผู้เข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนากลุ่มเป้าหมายให้เกิดความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจและการค้า
ออนไลน์ และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล การใช้ Social Media และ Application ต่างๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ Bramd กศน. ยกระดับคุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์  รวมทั้งประสานหาช่องทางในการ
จำหน่ายสินค้าให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 
6.วิธีการดำเนินงาน 
 



 

 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่ม 
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
(คน) 

พื้นที่
ดำเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ
(บาท) 

1.ประชุม 
รับนโยบาย/
จัดทำโครงการ 

เพ่ือสร้างความ
เข้าใจนโยบายไปใน
ทิศทางเดียวกัน  

บุคลากร 
 

13 คน 
 
 

กศน. 
อำเภอหนองหิน 

พฤศจิกายน 
2562 

- 

2. ดำเนินการ
ตามโครงการ 
 

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

ประชาชนใน
พ้ืนที่อำเภอ
หนองหิน 
ทั้ง  3  
ตำบล  
 
 

90 คน 
(จำนวน  
2 รุ่น) 

กศน. 
อำเภอหนองหิน 

รุ่นที่ 1 
25-26  
ก.พ.63 

 
รุ่นที่ 1 
27-28  
ก.พ.63 

 
 

 

 
รวมทั้งสิ้น 

 

3.ประเมินผล
และรายงานผล
การดำเนินงาน

ติดตามผลการ 
ดำเนินงานของ
โครงการ 

ผู้เข้ารับการ
อบรม 

90 คน กศน. 
อำเภอเชียงคาน 

กุมภาพันธ์ 
2563 

- 



 

 

โครงการ  
 
7. งบประมาณ                          
                                                                                                     
  ใช้งบประมาณ แผนงาน : บูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล    โครงการ พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล           
ประเภทงบรายจ่ายอ่ืน ค่าใช้จ่ายในการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชน รหัสงบประมาณ 2000224044700027          
แหล่งของเงิน 6211500  รวมเป็นเงิน - บาท  (-) รายละเอียดการจ่าย  ดังนี้ 
1. ค่าอาหารกลางวัน   90  คน ๆ ละ x 75  บาท  x  2  มื้อ          จำนวนเงิน -     บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม    240 คน ๆ ละ x  25  บาท  x  4  มื้อ       จำนวนเงิน  -บาท 
3. ค่าวัสดุจัดกิจกรรม                                                                  จำนวนเงิน -บาท 
            รวมเป็นเงินทั้งสิ้น      บาท 
        (-)  
8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

กิจกรรมหลัก ไตรมาส 1 
ต.ค.-ธ.ค.6๒ 

ไตรมาส 2 
ม.ค.–มี.ค.6๓ 

ไตรมาส 3 
เม.ย.–มิ.ย.6๓ 

ไตรมาส 4 
ก.ค.– ก.ย.6๓ 

1. พัฒนากลุ่มเป้าหมายให้เกิดความรู้
เกี่ยวกับการทำธุรกิจและการค้าออนไลน์ 
และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล การใช้ Social 
Media และ Application ต่างๆ  ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
2.  พัฒนาผลิตภัณฑ์ Bramd กศน. 
ยกระดับคุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์  
และประสานหาช่องทางในการจำหน่าย
สินค้าให้กว้างขวางยิ่งขึน้ 
3. ติดตามประเมินผลและรายงานผลการ
ดำเนินงาน 
 

- 
 

 - - 

 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   



 

 

 
10. เครือข่าย   
 10.1  องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
 10.2  ผู้นำชุมชน/อาสาสมัคร 
 10.3  บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน 
11. โครงการที่เกี่ยวข้อง   
 11.1  โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  
 11.2  โครงการการศึกษาต่อเนื่อง 
 
12.  ผลลัพธ์ (Outcome) 
 ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจและการค้าออนไลน์ มีทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล การใช้ 
Social Media และ Application ต่างๆ  มีการพัฒนาและยกระดับคุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์ มีช่องทางใน
การจำหน่ายสินค้าให้กว้างขวางยิ่งขึ้น  มีรายได้เพ่ิมข้ึน 
   
13.  ดัชนีชี้วัดผลสำเร็จของโครงการ 

13.1 ตัวชี้วัดผลผลิต  (Output) 
ร้อยละ  80  ของผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจและการค้าออนไลน์ มีทักษะ

เทคโนโลยีดิจิทัล การใช้ Social Media และ Application ต่างๆ   
13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์  (Outcome) 
ผู้เข้ารับการอบรมมีการพัฒนาและยกระดับคุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์ มีช่องทางในการจำหน่าย

สินค้าให้กว้างขวางยิ่งขึ้น  มีรายได้เพ่ิมข้ึน 
14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 1. แบบประเมินความพึงพอใจ 
 2. แบบติดตามผลผู้เข้าอบรม 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

1.ชื่อโครงการ  :  โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer 

 

2. สอดคล้องนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานสำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ 2563 

ยุทธศาสตร์ :  
ข้อที่ 1.1 พัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ เกี่ยวกับน้อมน่าและเผยแพร่ 
ศาสตร์พระราซา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทางพระราชดำริต่าง ๆ 
ข้อที ่2.3 พัฒนาและส่งเสริมประชาชนเพื่อต่อยอดการผลิตและจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ออนไลน์ 
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 เร่งจัดทำทำเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละตำบล 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 โดยการนำเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาใช้ในการยกระดับคุณภาพและผลผลิตทาการเกษตร  

L-Loei for All  ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างงาน สร้างอาชีพ 
สร้างรายได้  



 

 

 

3.หลักการเหตุผล 
 ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกร โดยชี้นำเกษตรกรไทยต้องเป็น “Smart Farmer” คือ ต้องนำ

ความรู้ หลักวิชาการ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เข้ามาช่วยในการทำเกษตรโดยต้องทำให้น้อยลง ได้ผลผลิตมากขึ้น 

ใช้พื้นที่ให้น้อยลง ใช้น้ำให้น้อยลง ผลผลิตเพ่ิมข้ึน  รวมไปถึงการส่งเสริมและพัฒนาเพ่ือต่อยอดการผลิตและ

จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรออนไลน์ 

 สำนักงาน กศน. จึงได้จัดทำโครงการ Smart ONIE เพ่ือสร้าง Smart Farmer เพ่ือส่งเสริมการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมที่เหมาะกับบริบทของพ้ืนที่และ

ความต้องการของชุมชนรวมทั้งการเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตรและสร้างช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ่าน

ช่องทางต่างๆ โดยตระหนักถึงคุณภาพของผลผลิตความปลอดภัยต่อระบบนิเวศน์ ชุมชน และผู้บริโภค 

ทั้งนี้ศูนย์การศึกษาศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองหิน เป็นสถานศึกษาในสังกัด 

สำงาน กศน.จึงได้ตอบสนองต่อนโยบายดังกล่าว ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ตาม

โครงการ Smart ONIE เพ่ือสร้าง Smart Farmer จึงได้ดำเนินการโครงการนี้ขึ้น  

 

4.วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ือส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมที่

เหมาะกับบริบทของพ้ืนที่และความต้องการของชุมชน 

2.เพื่อให้ความรู้การเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตรและสร้างช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางต่างๆ

โดยตระหนักถึงคุณภาพของผลผลิตความปลอดภัยต่อระบบนิเวศน์ชุมชนและผู้บริโภค 

 

5.กลุ่มเป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ 
  -ประชาชนในพื้นท่ีอำเภอหนองหิน  จำนวน   3  คน  

เชิงคุณภาพ 

   ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรม

ที่เหมาะกับบริบทของพ้ืนที่และความต้องการของชุมชนรวมทั้งการเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตรและสร้างช่อง



 

 

ทางการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางต่างๆ  โดยตระหนักถึงคุณภาพของผลผลิตความปลอดภัยต่อระบบนิเวศน์ 

ชุมชน และผู้บริโภค 

 
 
 
6.วิธีการดำเนินการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
เป้าหมาย 

( Output )
ย่อยๆ 

พ้ืนที่
ดำเนินการ 

ระยะเวลา 
งบ 

ประมาณ 

      จัดให้ประชาชน
ได้รับการอบรมตาม
หลักสตูร Smart ONIE 
เพื่อสร้าง Smart 
Farmer 
 

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

-กลุ่ม
ประชาชน
ทั่วไปในเขต
พ้ืนที่อำเภอ
หนองหิน 
 
 
 
 
 

  3 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อำเภอ 
เอราวัณ 

เม.ย.-มิ.ย. 
2563 

บาท 
 
 
 
 
 
 

 
7.วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 
 ใช้งบประมาณแผนงาน : บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร โครงการ Smart ONIE เพ่ือ
สร้าง Smart Farmer งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายโครงการ Smart ONIE เพ่ือสร้าง Smart Farmer   รหสั 
งบประมาณ  2000217053700001  จำนวนเงินทั้งสิ้น      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 

ดำเนินการตาม
โครงการ 
จัดให้ประชาชนได้รับ
การอบรมตาม
หลักสูตร Smart 
ONIE เพ่ือสร้าง 
Smart Farmer 

- 
 

   

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 - กศน.อำเภอหนองหิน เอราวัณ  

10. เครือข่าย/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 1. ผู้นำชุมชน  
 2.สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหิน 
 3.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหิน  
11. โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 1.โครงการพัฒนาสังคมและชุมชน 
 2.โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ 
ตามศาสตร์พระราชา  
 

12.  ผลลัพธ์  



 

 

 กลุ่มเป้าหมาย ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมที่

เหมาะกับบริบทของพ้ืนที่และความต้องการของชุมชนรวมทั้งการเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตรและสร้างช่อง

ทางการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางต่างๆ โดยตระหนักถึงคุณภาพของผลผลิตความปลอดภัยต่อระบบนิเวศน์ 

ชุมชน และผู้บริโภค 
 

13. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 

ตัวช้ีวัดผลผลิต 

 เชิงปริมาณ   
ร้อยละ 80 ผู้เข้าร่วมโครงการมีผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

เชิงคุณภาพ   
ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ ในระดับดี ขึ้นไป 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 

ร้อยละ 80 ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตร Smart ONIE เพ่ือสร้าง 
Smart Farmer  นำความรู้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้   

 

14. การประเมินผลโครงการ 
   -แบบประเมินความพึงพอใจโดยใช้แบบมาตรวัดประมาณค่า 
   -แบบติดตามผู้จบหลักสูตร 

 

               
 

 

การดำเนินงานสำคัญ 
ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ  วิลาวัลย์) 

ประจำปีงบประมาณ 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) ให้เร่งดำเนินการเรื่องการหาอัตราตำแหน่ง การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ข้าราชการครู กศน. 

891 อัตรา เพ่ือจัดสรรให้กับ กศน.อำเภอทุกแห่ง ๆ ละ 1 อัตรา 
1.2 พัฒนาครู และบุคลากร 

(1) พัฒนาครู กศน.ตำบลเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้น เรื่องการ
พัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ทักษะภาษาต่างประเทศ ทักษะการจัดกระบวน     การ
เรียนรู้ 

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

ดิจิทัลและภาษาต่างประเทศที่จำเป็น 

2. พัฒนา กศน.ตำบลให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ : Good Place – Best Check 
in 

ให้มีความพร้อมในการให้บริการกิจกรรมการศึกษาและเรียนรู้ เป็นแหล่งข้อมูลสาธารณะที่ง่ายต่อ  การ
เข้าถึง มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้เป็นเสมือนคาเฟ่การเรียนรู้สำหรับทุกคนทุกช่วงวัย มีสิ่งอำนวยความสะดวก 
มีความสวยงามที่ดงึดูดความสนใจ และมีความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้บริการ 

2.1 เร่งยกระดับ กศน.ตำบล 928 แห่ง (อำเภอละ 1 แห่ง) เป็น กศน.ตำบล 5 ดี พรีเมี่ยม                ที่
ประกอบด้วย ครูดี สถานที่ดี (ตามบริบทของพ้ืนที่) กิจกรรมดี เครือข่ายดี และมีนวัตกรรมดีมีประโยชน์ 

2.2 จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ กศน.ใน 5 ภูมิภาค เป็น Co - Learning Space ศูนย์การเรียนรู้ ที่
ทันสมัยสำหรับทุกคน โดยเปิดพ้ืนที่เพ่ือยกระดับการเรียนรู้ พร้อมเปิดบริการต่างๆ อาทิ พ้ืนที่สำหรับ      การ
ทำงาน/การเรียนรู้ พ้ืนที่สำหรับทำกิจกรรมต่างๆ ห้องประชุมกลุ่มย่อย รวมทั้งให้บริหารห้องสมุดทั้งในรูปแบบ
ดิจิทัล และสืบค้นหนังสือในห้องสมุดด้วยตนเอง บริการอินเทอร์เน็ต มัลติมีเดีย เพ่ือรองรับการเรียนรู้แบบ Active 
learning 

2.3 พัฒนาห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จำนวน 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 สำหรับทุกคน ที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกท่ีทุก
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) โดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษให้ดำเนินการโดยเร่งด่วน สำหรับพ้ืนที่ปกติให้พัฒนา
อาชีพที่เน้นการต่อยอดศักยภาพและบริบทตามบริบทของพ้ืนที่ 

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

ท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือสร้างความเข้าใจ และให้เกิดความร่วมมือในการ
ส่งเสริม สนับสนุน และจัดการศึกษาและการเรียนรู้ให้กับประชาชนอย่างมีคุณภาพ 

4.1 เร่งจัดทำทำเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละตำบล เพื่อใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้าง
การเรียนรู้จากองค์ความรู้ในตัวบุคคลให้เกิดการถ่ายทอดภูมิปัญญา สร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 

4.2 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การจัดการเรียนรู้ชุมชน 
4.3 ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพ่ือการขยาย และพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา

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

ให้พัฒนานวัตกรรมหรือสร้างสรรค์การดำเนินงานใหม่ๆ เพ่ือสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์            พัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย 

5.1 เร่งจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษา และพัฒนาผลิตภัณฑ์Brand กศน. เพ่ือยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ การ
บริหารจัดการการผลิต การส่งออก การตลาด และสร้างช่องทางการจำหน่าย ตลอดจนส่งเสริมการใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีในการเผยแพร่และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 
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5.2 พัฒนาสินค้า และผลิตภัณฑ์ กศน. พร้อมทั้งให้มีการคัดเลือกสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เป็นสุดยอด กศน.
ของแต่ละจังหวัด เพ่ือส่งไปจัดจำหน่ายยังสถานีจำหน่ายน้ำมัน ซึ่งจะเป็นการสร้างช่องทางจำหน่ายสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 

5.3 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ 
5.4 ให้มีการใช้วิจัยอย่างง่ายเพ่ือการสร้างนวัตกรรมใหม่ 

6. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัย : Good Learning Centre 
ที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถให้บริการประชาชนในชุมชนได้ทุกคน ทุกช่วงวัย               ที่มี

กิจกรรมที่หลากหลาย สนองตอบความต้องการในการเรียนรู้ในแต่ละช่วงวัย และเป็นศูนย์บริการความรู้ ศูนย์การ
จัดกิจกรรมที่ครอบคลุมทุกกลุ่มวัย เพ่ือให้มีพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสม และมีความสุขกับการเรียนรู้ตามความ
สนใจ 

6.1 ให้เร่งประสานกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพ่ือจัดทำทำเนียบข้อมูลโรงเรียนที่ถูก
ยุบรวม หรือคาดว่าน่าจะถูกยุบรวม 

6.2 ให้สำนักงาน กศน.จังหวัด ในจังหวัดที่มีโรงเรียนที่ถูกยุบรวมประสานขอใช้พ้ืนที่ เพ่ือจัดตั้ง      ศูนย์
การเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัย กศน. 
        
          
             

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

Tourism and Sports ยะระดับแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์และบริการด้านการ
ท่องเที่ยว ส่งเสริมการตลาดและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว อนุรักษ์ฟ้ืนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกท่ีเป็นมิตรกับคนทั้งมวลเสริมสร้างการท่องเที่ยวชุมชน การ
ท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์ ภูมิปัญญา การเกษตร และศิลปวัฒนธรรมไปสู่การสร้างมูลค่าด้านการท่องเที่ยวให้
สามารถสร้างและกระจายรายได้แก่ประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกาย เล่นกีฬา เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ 



 

 

 Health ส่งเสริมประชาชนชาวเลยให้มีการกินดีอยู่ดี มีความรู้ความเข้าใจและตระหนัก ในการ
ดูแลสุขภาพอนามัยทั้งทางร่ายกายและจิตใจของตนเองที่เหมาะสม สามารถถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียม
และท่ัวถึงยกระดับการบริการสาธารณสุข สร้างวัฒนธรรม การบริโภคท่ีปลอดภัย 

 Aqriculture ส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน และทันสมัย โดยการนำเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาใช้ในการยกระดับคุณภาพและผลผลิตทาการเกษตร การแปรรู้สินค้าภาคเกษตรให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน พัฒนาและเพ่ิมแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตร ผลักดันการพัฒนาเกษตรกรให้ เป็น Young Smart 
Farmer/Samar Farmer สร้างความเข็มแข็งให้กับ สถาบันเกษตรกร สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรรวมทั้งมีเครือข่าย
ธุรกิจ มุ่นเน้นการส่งเสริมและการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและ
ยั่งยืน ควบคู่ไปกับการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อสร้างความม่ันคง และ
ความปลอดภัยทางอาหารแก่ชาวเลย ชาวไทยและนานาประเทศ 

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

 Loei for All  ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง ปรับปรุงและพัฒนา
บริการภาครัฐมุ่งสู่ความเป็นสากล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ การพัฒนาเพ่ือ
เสริมสร้างความม่ันคง การลดความเหลื่อมล้ำ ส่งเสริมคามเสมอภาคทางสังคมและความเท่าเทียมทางเพศ การขจัด
ความยากจน สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ มุ่นเน้นการพัฒนาเด็กและเยาวชน สตรี ผู้ สูงอายุ คนพิการ
ผู้ด้อยโอกาส และ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แก่ทุกกลุ่ม พัฒนาบ้านเมืองให้สะอาด แก้ไขปัญหายาเสพติด อำนวย
ความยุติธรรม สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ให้มีความมั่นคงและความ
สงบเรียบร้อย เสริมสร้างวินัยจราจร เป็นถิ่นฐานที่ปลอดภัยสำหรับอยู่อาศัย เพ่ือความสงบสุขอย่างยั่งยืน 

 Open Town to arts and Culture  เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และทำนุ
บำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภาษาพ้ืนถิ่นให้มีการรักษา สืบทอดและพัฒนาอย่างยั่งยืน สร้างจิตสำนึก ค่านิยม 
และวิถีชีวิตที่ดีงามในสังคม ส่งเสริมต่อยอดทุนทางศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือสร้างมูลค่า
ทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือนำเลยไปสู่สากล 

 Education ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล ส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะ
วิชาชีพตลอดชีวิต จัดการเรียนรู้อย่างมีเป้าหมายเพ่ือส่วนรวม เน้นการนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติ สามารถใช้ความรู้
สร้างนวัตกรรม เป็นพลเมืองที่ดีและพัฒนาทักษะชีวิตสู่งานอาชีพ ภายใต้การเตรียมคนในศตวรรษที่ 21 โดยการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ 



 

 

  Integrity ส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาล การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีในทุกภาคส่วน
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและรู้จักพอเพียง มีความสามัคคี มีวินัย ทำนุบำรุง และส่งเสริมศาสนา จารีต
ประเพณีอันดีงาม ส่งเสริมให้ชาวเลยมีความปรองดองสมานฉันท์ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ยึดมั่นการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขใช้วิถีวัฒนธรรม และแนวทางศาสนาในการดำรงชีวิต 
ส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งสงบสุข ส่งเสริมและปลูกฝังให้ชาวเลยมีความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ ความรับผิดชอบ มี
ความซื่อสัตย์สุจริต เอ้ืออาทร ช่วยเหลือเกื้อกูล เคารพกฎหาย กติกาสังคม และครรลองคลองธรรมที่ดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ส่วนที่ 3 
 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และรายละเอียดงาน/โครงการ 
 กศน.อำเภอหนองหิน ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 จำนวน  11  งาน  8  
โครงการ ที่ต้องปฏิบัติงานตามนโยบายและจุดเน้นที่สำคัญของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) ตามบทบาทภารกิจของหน่วยงานและความต้องการของประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย 

จุดเน้นการดำเนินงานของงาน/โครงการ ในปีงบประมาณ 2563 

 งาน 
 1.การจัดการศึกษาสำหรับผู้ไม่รู้หนังสือ  

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

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

  3.โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวง
สาธารณสุข 

 4.  โครงการบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล/สร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล 
(ขยายผลการอบรมหลักสูตรการค้าออนไลน์)  
 5.โครงการ Smart ONIE เพ่ือสร้าง Smart Farmer 



 

 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองหิน 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

1.หน่วยงาน         สํานักงาน กศน.จังหวัดเลย 

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

 
7.เป้าหมาย 

ประเภท
กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวน หน่วย 

ผู้ไมรู่้หนังสือ 70 คน 

รวมทั้งสิ้น 70 คน 

 

 

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

 

5. กิจกรรมหลัก 
1) จัดการจัดการศึกษาสำหรับผู้ไม่รู้หนังสือ  
2) การติดตามประเมินผล 
3) การสรุป รายงานผลการดำเนินงาน 

6. งบประมาณ  
ผลผลิตท่ี  4 จำนวน   -   บาท 
 รวมท้ังสิ้น   -   บาท 
งบประมา

ณ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ผลผลติที่ 4  35 35  

รวมทั้งสิ้น     
 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ช่ือ-สกุล..นางปภาดา สิงห์สถติย ์
โทรศัพท์   042- 852150 
โทรสาร    042- 874192 

 
 

 

9. พ้ืนที่ดำเนินการ 
กศน.อำเภอหนหองหิน 

8.ตัวชี้วัดความสำเร็จ  
1. จำนวนผู้เรียนเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว ้
2.ร้อยละของผูเ้รียนที่เข้ารับการศกึษา 
3.ร้อยละของผูเ้รียนที่จบหลักสูตร 
4. ความเหมาะสมของสถานท่ี/สื่อ/สิ่งอำนวยความ
สะดวก 
5.ร้อยละของผูเ้รียนทีส่ามารถนำความรู้ไปใช้ใน
การศึกษาต่อหรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
6.ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 

 

กศน.-กผ-02 
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8.ตัวชี้วดัความสำเร็จ  
1. จำนวนผู้เรียนเป็นไปตามเป้าหมายทีก่ำหนดไว ้
2. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ารับการศึกษา 
3. ร้อยละของผู้เรียนที่จบหลักสูตร 
4. ความเหมาะสมของสถานที่/สื่อ/สิ่งอำนวย
ความสะดวก 
5. ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถนำความรู้ไปใช้ใน
การศึกษาต่อหรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
6. ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ด ีขึ้นไป 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองหิน 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

1. หน่วยงาน         กศน.อำเภอหนองหิน 

 

7.เป้าหมาย 
ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน หน่วย 

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

 
 
 
 
 
 

38 
337 
448 

 
 
 
 
 
 

คน 
คน 
คน 

รวมทั้งสิ้น 823 คน 

 

 

2. สอดคล้อง ยุทธศาสตรข์้อที่ 4.2  นโยบายขับเคลื่อน กศน. WOW 2.2 และ 3 วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย  (THAILOEI 4.0) ประเด็นที่ 7 E เลยเมืองแห่งการศึกษา. 
 
3. ชื่องาน/โครงการ การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551(ปรับปรุง พ.ศ.2559) 
 
4. วัตถุประสงค ์:เพื่อ 
1) เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และยกระดับการศึกษาให้กับ
ประชากรวยัแรงงานอายุระหว่าง 15 – 59 ปี ที่ไม่จบการศึกษา
ภาคบังคับและไม่อยู่ในระบบโรงเรียน 
2) เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้ ให้รู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยี
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
3) ส่งเสริมและพัฒนา กศน.ตำบล ให้เป็น กศน.ตำบล 5 ด ีพรี
เมี่ยม 
 
 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ชื่อ-สกุล  นายพิชิต  มูลชมพ ู

น.ส.เบญจวรรณ์  เช่ือจีน 
น.ส.พรสุรางค์ สุวรรณสนธิ์ 

โทรศัพท์ 042-852-150 

 

 

5. กิจกรรมหลัก 
1) การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ.2551   
2) พัฒนากศน.ตำบล ให้เป็น กศน.ตำบล 5 ดี พรี
เมี่ยม 
3) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่เป็นกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ทันสมัย 
4) การติดตามประเมินผล 
5) การสรุป รายงานผลการดำเนินงาน 
 

9. พื้นที่ดำเนินการ 
กศน.ตำบลทั้ง 10 ตำบล 

6. งบประมาณ  
งบอุดหนุน   บาท 
รวมทั้งสิ้น  ………บาท 
งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

1,740,550     

รวมทั้งสิ้น     

 

 

กศน.-กผ-02 



 

 

8.ตัวชี้วัดความสำเร็จ  
1. จำนวนผู้เรียนเป็นไปตามเป้าหมายที่
กำหนดไว้ 
2.ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ารับการศึกษา 
3.ร้อยละของผู้เรียนที่จบหลักสูตร 
4. ความเหมาะสมของสถานที่/สื่อ/สิ่งอำนวย
ความสะดวก 
5.ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถนำความรู้ไปใช้
หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
6.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 
 
 

 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองหิน 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

1. หน่วยงาน         กศน.อ าเภอหนองหิน 

 

7.เป้าหมาย 
ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน หน่ว

ย 
ประชาชน 67 คน 

   
รวมทั้งส้ิน   

 

 

2. สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ข้อท่ี 1 , 5  นโยบายขัยเคล่ือน กศน. WOW 3   วาระการขับเคล่ือนจังหวัดเลย  (THAILOEI 4.0) T, A ,I ,L 

 3. ชื่องาน/โครงการ   โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
 
 4. วัตถุประสงค์ :เพ่ือ 

1 เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตพ้ืนฐานของบุคคลเพ่ือให้
สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
โดยเน้นทักษะชีวิตพ้ืนฐานที่จำเป็น 4 ด้าน 
2 เพ่ือจัดการศึกษาในรูปแบบการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมุ่งที่
จะเสริม สร้างความสามารถให้กับบุคลเพ่ือมี
ทักษะชีวิตในการแก้ปัญหาเฉพาะด้านให้
เหมาะสมกับพ้ืนที่และแต่ละสถานการณ์ 
 
 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ชื่อ-สกุล นายสิริพงษ์  อุดนอก 
โทรศัพท์  0862265369 

 

5. กิจกรรมหลัก 
1) การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะ
ชีวิต 
2)  การติดตามประเมินผล 
3) การสรุป รายงานผลการดำเนินงาน 
 

9. พื้นที่ดำเนินการ 
อำเภอหนองหิน 

6. งบประมาณ งบอุดหนุน    
ผลผลติที่  4  
รวมท้ังสิ้น  7,700  บาท 
งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

    
7,700 

 
 

รวมทั้งสิ้น     

 

 

กศน.-กผ-02/63 



 

 

 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองหิน 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

1.หน่วยงาน           กศน.อำเภอนองหิน 

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

 3. ชื่องาน/โครงการส่งเสรมิการเกษตรแบบผสมผสานร่วมกับการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพื่อการบริโภคและสร้างรายได้ในครัวเรือนสามารถพ่ึงตนเอง
ได้   
 

7.เป้าหมาย 
ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวน หน่วย 

ประชาชนทั่วไป 
พัฒนาสังคมและชุมชน 
 

 
 
 

 
คน 
 

รวมทั้งสิ้น  คน 

 

 

4. วัตถุประสงค์ :เพื่อ 
1.) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนปลูกพืชแบบผสมผสาน 
ในพื้นที่การเกษตรของตนเอง เพื่อเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตรในครัวเรือน 
 2.) เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคพืชผักและเห็ดปลอด
สารพิษ ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและพึ่งพาตนเองได้ 
 
 

5. กิจกรรมหลัก 
1.ประชุมบุคลากรรับทราบนโยบาย 
2.ประสานบคุลากรรับผิดชอบ จัดทำ
โครงการ / เสนอ/ อนุมตั ิ
3. ดำเนการตามโครงการส่งเสริม
การเกษตรแบบผสมผสานร่วมกับการ
ปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพื่อการบริโภคและ
สร้างรายได้ในครัวเรือนสามารถ
พึ่งตนเองได้   
4.วัดผลประเมินผลของโครงการ 
 
6. งบประมาณ  
งบรายจ่ายอ่ืน  จำนวน   72,000   บาท 
รวมทั้งสิ้น     จำนวน     72,000   บาท 

งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
พัฒนาสังคมและ
ชุมชน 

    

     

รวมทั้งสิ้น     

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
งานการศึกษาต่อเนื่อง 
ครู กศน.ตำบลทั้ง 6 ตำบล 
โทรศัพท์   042- 881138 
โทรสาร   042- 881085 

 

 

9. พ้ืนที่ดำเนินการ 
กศน.ตำบลทั้ง 3 ตำบล 

8.ตัวชี้วัดความสำเร็จ  
1. ผลผลิต    
- ประชาชนในพ้ืนท่ีอำเภอปากชม ร้อยละ 80  ที่ผ่าน
การอบรมมีความรู้ในการปลูกพืชแบบผสมผสานใน
พื้นที่การเกษตรของตนเอง เพื่อเพิม่ผลผลิตทาง
เกษตรในครัวเรือนและได้บรโิภคพืชผักและเหด็ปลอด
สารพิษ สามารถใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและพึ่งพา
ตนเองได ้
2. ผลลัพธ์  
1. จำนวนผู้เรียนเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว ้
2. ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้ารับการศึกษา 
3. ร้อยละของผู้เรียนท่ีจบหลักสตูร 
4. ความเหมาะสมของสถานท่ี/สื่อ/สิ่งอำนวยความ
สะดวก 
5. ร้อยละของผู้เรียนท่ีสามารถนำความรู้ไปใช้หรือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

.6. ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 



 

 

8.ตัวชี้วดัความสำเร็จ  
ร้อยละ 80 ของผู้เข้าอบรม มีความรู้  ความเข้าใจ 

การดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง มาประยกุต์ใช้กับชีวิตประจำวันสามารถ 

ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ให้กับครัวเรือนได้  

 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองหิน 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1. หน่วยงาน         กศน.อำเภอหนองหิน 

 

7.เป้าหมาย 
ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน หน่วย 

ประชาชนทั่วไป 64 คน 

รวมทั้งสิ้น 64 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. วัตถุประสงค ์:เพื่อ 
1. เพื่อให้ประชาชน ได้รับความรูเ้กี่ยวกบัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2. เพื่อให้ประชาชน ได้เข้าใจแนวทางการศึกษาความรู ้จาก
แหล่งเรียนรู้ ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ไปใช้ในชีวิตประจำวันตอ่ตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
สังคม ต่อไป 
 
 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ชื่อ-สกุล นางสาวภัณฑริกา ศรีจำปา 
โทรศัพท์ 042-887557 

 

 

5. กิจกรรมหลัก 
1. ให้ความรู้เรื่องพระราชดำริว่าดว้ยเศรษฐกิจ

พอเพียง 

2. ให้ความรูป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง  3 

ห่วง 2 เง่ือนไขการน้อมนำหลักเศรษฐกจิพอเพียง

มาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต 

3. ศึกษาแหล่งเรียนรู้เกษตรกรต้นแบบตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง 

9. พื้นที่ดำเนินการ 
    กศน.ตำบลทัง้ 3 แห่ง 

6. งบประมาณ  
งบดำเนินงาน    
รวม             บาท 
 
งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

    - 

รวมทั้งสิ้น -   - 

 

 

กศน.-กผ-02/63 



 

 

                               แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาอำเภอหนองหิน 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
-ชื่อ-สกุล  นางสาวเจนจิรา  ธรรมโสม 
โทรศัพท์   042- 812150 

 
 

9. พื้นที่ดำเนินการ 
กศน.อำเภอ  1  แห่ง 
กศน.ตำบล    3  แห่ง 
ห้องสมุดประชาชน   1  แห่ง 
 
บ้านหนังสือชุมชน     458    แห่ง 

8.ตัวชี้วัดความสำเร็จ  

1. จำนวนผู้รับบริการเป็นไปตาม
เป้าหมายที่กำหนดไว ้
2. ความเหมาะสมของสถานท่ี/สื่อ/สิ่ง
อำนวยความสะดวก 
3.ร้อยละของผูร้ับบริการที่สามารถนำ
ความรู้ไปใช้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
4.ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับ ดีขึน้ไป 

1.หน่วยงาน         กศน.อำเภอหนองหิน 

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

 

3. ชื่องาน/โครงการ การศึกษาตามอัธยาศัย 

 
7.เป้าหมาย 
ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวน หน่วย 

1) กศน.ตำบล( 
2) ห้องสมุดประชาชน 
3) อาสาสมัครส่งเสริมการ
อ่าน 
4) ประชาชนทั่วไป 
5) บ้านหนังสือชุมชน 
6) ภูมิปัญญา  แหล่ง
เรียนรู ้
 

3 
1 

90 
 

900 
15 
15 

 

แห่ง 
แห่ง 
แห่ง 
คน 
 

คน 
แห่ง 

 

รวมทั้งสิ้น 
1024 

55,928 
แห่ง
คน 

 

 

4. วัตถุประสงค์ :เพื่อ 
1) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในระดับ
ตำบล เพื่อการถา่ยทอดองค์ความรู้ และจัดกิจกรรม
เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ในชุมชนได้อย่างทั่วถึง 
2) กำหนดให้การอ่านเป็นวาระจังหวัด 
3) จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังนิสัยรัก
การอ่านเพิ่ม ขยายกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชิงรุกใน
ชุมชน และพัฒนาความสามารถในการอ่านและ
ศักยภาพการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
4) ส่งเสริมให้มีการสร้างบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการอ่านให้เกิดขึ้นในสังคมไทยโดยสนับสนุน
การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง
และทั่วถึง เช่น พัฒนาห้องสมุดประชาชนทุกแห่งให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน การใช้ระบบ
เช่ือมโยงแหล่งเรียนรู้และการพัฒนาระบบหนังสือ
ผ่าน QR Code ส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัคร
ส่งเสริมการอ่าน การสร้างเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน 
จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์เพื่อส่งเสริม
การอ่านและการเรียนรู้ที่หลากหลายออกให้บริการ
ประชาชนในพื้นที่ ต่างๆ อย่างทั่ วถึง สม่ำเสมอ 
รวมทั้งเสริมสร้างความพร้อมในด้านสื่ออุปกรณ์ เพื่อ
สนับสนุนการอ่าน และการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
การอ่านอย่างหลากหลาย 
5) ส่ งเสริมสนับสนุ นให้ ภาคี เครือข่ ายร่วมจั ด
สนั บ สนุ น การอ่ าน  เช่ น  ใน โรงงาน  สถาน
ประกอบการ โรงพยาบาล ฯลฯ 

5. กิจกรรมหลัก 
1) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ กศน.ตำบล และร่วมกับภาคี
เครือข่ายเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมส่งเสริมการอ่าน 
2) กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
  - จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในห้องสมุดและ
พัฒนาห้องสมุดประชาชน 
- จัดมุดเด็กปฐมวยัในห้องสมุด 
- จัดกจิกรรมครอบครัวรักการอ่าน 
- ห้องสมุดชาวตลาด 
  - รถโมบายเคลื่อนที ่
  - ใช้ระบบเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้และจดัทำสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์
  - บ้านหนังสือชุมชน 
  - อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน 

6. งบประมาณ  
ผลผลิตที่  5    จำนวน                           บาท 

งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
กศน.ตำบล     

หนังสือพิมพ์ กศน.
ตำบล 

    

ห้องสมุดประชาชน     

ห้องสมุดเฉลิมราช
กุมาร ี

    

รวมทั้งสิ้น     

 

 

กศน.-กผ-02/63 



 

 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองหิน 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1.หน่วยงาน         กศน.อำเภอหนองหิน 

 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 จำนวน หน่วย 

1) ผู้บริหาร 
2) พนักงานราชการ 
3) ครู ศรช. 
4) บรรณารักษ์จ้างเหมา 

1 
6 
5 
1 

คน 
คน 
คน 
คน 

รวมทั้งสิ้น 13 คน 

 

 

4. วัตถุประสงค์ :เพื่อ 
1) พัฒนาบุคลากรทุกระดับทุกประเภทให้มีสมรรถนะสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งก่อนและระหว่างการดำรงตำแหน่งเพื่อให้มีเจตคติที่ดี
ในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานและบริหารจัดการการ
ดำเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดพัฒนาตนเองเพื่อเลื่อนตำแหน่ง
หรือเลื่อนวิทยฐานะโดยเน้นการประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์ 
2) พัฒนาหัวหน้า กศน.ตำบลให้มีสมรรถนะสูงขึ้นในการบริหาร
จัดการ กศน.ตำบล และการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยเน้นการเป็นนักจัดการความรู้และผู้อำนวยความ
สะดวกในการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
อย่างแท้จริง 
3) พัฒนาครูกศน. และผู้ที่เกี่ยวข้องให้สามารถจัดรูปแบบการ
เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพโดยส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถใน
การจัดทำแผนการสอน การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล และการวิจัยเบื้องต้น 
4) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ กศน.ตำบล เพื่อ
การมีส่วนร่วมในการบริหารการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจ
ของ กศน.ตำบล อย่างมีประสิทธิภาพ 
5) พัฒนาศักยภาพบุคลากร ที่รับผิดชอบการบริการการศึกษาและ
การเรียนรู้ ให้มีความรู้ ความสามารถและมีความเป็นมืออาชีพใน
การจัดบริการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน 
6) เสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคลากร รวมทั้งภาคีเครือข่ายทั้ง
ในและต่างประเทศในทุกระดับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
ร่วมกัน โดยจัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะ และเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร และภาคีเครือข่ายในรูปแบบที่
หลากหลายอย่างต่อเนื่อง 
 

5. กิจกรรมหลัก 
1) พัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียน
การสอน 
2) พัฒนาบุคลากรด้าน การเงิน บัญชี 
และพัสด ุ
3)พัฒนาบุคลากรด้านการนิเทศ 
4) พัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำ
แผนงาน/โครงการ 
 
6. งบประมาณ  - 
 

งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
     

รวมทั้งสิ้น     

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
-ช่ือ-สกุล  นางปภาดา  สิงห์สถติย ์
โทรศัพท์   042- 812150 

 
 

 

9. พ้ืนที่ดำเนินการ 
กศน.อำเภอ1  แห่ง 

8.ตัวชี้วัดความสำเร็จ  
1.จำนวนบุคลากรของหน่วยงานและ
สถานศึกษาได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่ม
สมรรถนะในการปฏิบัติงานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
2.ความเหมาะสมของหลักสตูรการ
พัฒนา 
3. ร้อยละของบุคลากรที่สามารถนำ
ความรู้ไปใช้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
4.ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 

 



 

 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองหิน 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1.หน่วยงาน          กศน.อำเภอหนองหิน 

 
2.สอดคล้อง  ยุทธศาสตร์ : ข้อที่ 6 
                  ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW : 6 
                  วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : E, I 

3. ชื่องาน/โครงการ  งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

7.เป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวน หน่วย 

 กศน.อำเภอ 
 
 

1 
 

แห่ง 
 

รวมทั้งสิ้น 1 แห่ง 
 

 

4. วัตถุประสงค์ :เพ่ือ 
 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ให้ได้มาตรฐาน เพ่ือพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก โดยพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญของระบบ
การประกันคุณภาพ และสามารถดำเนินการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาได้อย่าง
ต่อเนื่องโดยใช้การประเมินภายในด้วยตนเอง 
และจัดให้มีระบบสถานศึกษาพ่ีเลี้ยงเข้าไป
สนับสนุนอย่างใกล้ชิด สำหรับสถานศึกษาที่ยัง
ไม่ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก ให้
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้คุณภาพ
ตามมาตรฐานที่กำหนด 
 

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  นายภัทรพงษ์  กิจเรณ ู
โทรศัพท์   042- 812150 

 
 

 

9. พ้ืนที่ดำเนินการ 
กศน.อำเภอ 1  แห่ง 

8.ตัวชี้วัดความสำเร็จ  

1.ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดที่มี
ระบบประกันคุณภาพภายในและมีการ
จัดทำรายงานการประเมินตนเอง 
2.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ขึ้น
ไป 

 



 

 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาอำเภอหนองหิน 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1.หน่วยงาน      กศน.อำเภอหนองหิน 

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

3. ชื่องาน/โครงการ งานนิเทศ กำกับ ติดตาม 

 7.เป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวน หน่วย 

1) กศน.อำเภอ 
2) กศน.ตำบล 
3) ห้องสมุดประชาชน 
4) บ้านหนังสือชุมชน 
  

1 
3 
1 

15 
 

แห่ง 
แห่ง 
แห่ง 
แห่ง 

 
รวมทั้งสิ้น 20 แห่ง 

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
-ช่ือ-สกุล  นางพลพธู วรฉัตร 
โทรศัพท์   042- 812150 

 
 

 

4. วัตถุประสงค์ :เพื่อ 
1) สร้างกลไกการกำกับ นิเทศ ติดตาม ประเมิน และ
รายงานผลการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยให้เช่ือมโยงกับหน่วยงาน 
สถานศึกษา และภาคีเครือข่ายทั้งระบบ  
2) ให้หน่วยงานและสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 
พัฒนาระบบกลไกการกำกับ ติดตามและรายงานผลการ
นำนโยบายสู่การปฏิบัติ  ให้สามารถตอบสนองการ
ดำเนิ นงานตามนโยบายในแต่ ละเรื่ องได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ 
3)ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
และสื่ออ่ืนๆ ที่เหมาะสม เพื่อการกำกับ นิเทศ ติดตาม 
ประเมินผล และรายงานผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
4)พัฒนากลไกการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน 
สถานศึกษา เพื่อการรายงานผลตามตัวช้ีวัดในคำรับรอง
การปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงาน กศน.ให้ดำเนิน
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเกณฑ์ วิธีการ และ
ระยะเวลาที่กำหนด 
5) ให้มีการเช่ือมโยงระบบการนิเทศในทุกระดับ ท้ัง
หน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร ตั้งแต่ จังหวัด 
อำเภอ และตำบล เพื่อความเป็นเอกภาพในการใช้ข้อมูล 
และการพัฒนางานการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย 
 

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

6. งบประมาณ  - 
 

งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
     

รวมทั้งสิ้น     

 

 

9. พ้ืนที่ดำเนินการ 
กศน.อำเภอ1  แห่ง 
กศน.ตำบล    3  แห่ง 
ห้องสมุดประชาชน   1  แห่ง 
บ้านหนังสือชุมชน   15    แห่ง  
 

8.ตัวช้ีวัดความสำเร็จ  
1.ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษา 
กศน. ที่สามารถดำเนินงานโครงการ/
กิจกรรมตามบทบาทภารกิจที่รับผิดชอบได้
สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่าง
โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า/ตามแผนที่กำหนดไว้ 
2.ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 
 



 

 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองหิน 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

1.หน่วยงาน          กศน.อำเภอหนองหิน 

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

3. ชื่องาน/โครงการ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 

7.เป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวน หน่วย 

1) กศน.อำเภอ 
2) กศน.ตำบล 
3) ห้องสมุดประชาชน 
4) บ้านหนังสือชุมชน 
 
 
 

1 
3 
1 

15 
 
 

20 
 
 

แห่ง 
แห่ง 
แห่ง 
แห่ง 
แห่ง 

 
แห่ง 

รวมทั้งสิ้น 578 แห่ง 

 

 

4. วัตถุประสงค์ :เพื่อ 

1) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
งบประมาณ โดยพัฒนาระบบการกำกับ ควบคุม 
และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นตาม
เป้าหมายที่กำหนดไว้ 
2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันสมัย และเชื่อมโยงกันทั่วประเทศ
อย่างเป็นระบบเพ่ือให้หน่วยงานและสถานศึกษา
ในสังกัดสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือสำคัญใน
การบริหาร การวางแผน การปฏิบัติงาน การ
ติดตามประเมินผล และการนำผลมาพัฒนาการ
ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ตามวงจรคุณภาพเดมมิ่ง 
(PDCA) รวมทั้งจัดบริการการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลรวมของนักศึกษา 
กศน.ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และ
เชื่อมโยงกันทั่วประเทศ สามารถสืบค้นและสอบ
ทานได้ทันความต้องการเพ่ือประโยชน์ในการจัด
การศึกษาให้กับผู้ เรียนและการบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

5. กิจกรรมหลัก 
1)พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
งบประมาณ 
2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการ
บริหารจดัการ 
3) ประสานขอใช้สถานท่ีโรงเรียนยุบ
รวมขอใช้พืน้ท่ีเพื่อตั้งศูนย์การเรยีนรู้
สำหรับทุกช่วงวัย กศน. 
 

6. งบประมาณ  - 
 

งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
     

รวมทั้งสิ้น     

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
-ช่ือ-สกุล  นางพลพธู  วรฉัตร 
             นางปภาดา  สิงห์สถิตย์         
              
โทรศัพท์   042- 812150 

 
 

 

9. พ้ืนที่ดำเนินการ 
กศน.อำเภอหนองหิน 

8.ตัวช้ีวัดความสำเร็จ  
1.จำนวนระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา

ของประชาชนจังหวัดเลยที่ ได้รับการ

พัฒนาให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 

2.ฐานข้อมูลด้านการบริหารของ
สำนักงาน กศน.จังหวัดเลยที่ได้รับการ
พัฒนาให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 
3.ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 

 



 

 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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2.สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ 20 ปี ข้อที่  3 ,นโยบายและจุดเน้น สำนกังาน กศน. ภารกิจเร่งด่วน ข้อที่  3  

                ,แนวทางการดำเนินงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

                4 (4.3) ,มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มาตรฐานท่ี 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 

จำนวน หน่วย 

ประชาชนทั่วไป 
รุ่นที่ 1 
รุ่นที่ 2 

 
20 
20 

 

 
คน 
คน 
 

รวมทั้งสิ้น 40 คน 
 

 

4.วัตถุประสงค ์: เพ่ือ 
   4.1 เพ่ือฝึกอบรมภาษาต่างประเทศเพ่ือการ
สื่อสารด้านอาชีพ ให้กับประชาชนในพ้ืนที่  
    4.2 เพ่ือให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่าน
การอบรมตามโครงการภาษาต่างประเทศ
เพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ สามารถนำความรู้
ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ 
และดำเนินชีวิตประจำวันได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. กิจกรรมหลัก 
     จั ด โค ร งก า ร กิ จ ก ร ร ม
ด ำ เนิ น  ก า ร จั ด ฝึ ก อ บ ร ม
ภาษาต่ างประเทศเพื่ อการ
สื่อสารด้านอาชีพการให้กับ
ประชาชนในพื้นที่ร่วมกับภาคี
เครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน 
 
 

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

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

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ชื่อ-สกุล  นางดารุณี คำมา 
โทรศัพท์   042- 899494 
โทรสาร  042- 899494 
 

 
 

 

9. พื้นที่ดำเนินการ 
กศน.ตำบล 3  แห่ง 

8.ตัวช้ีวัดความสำเร็จ  
     1.จำนวนประชาชนได้รับการอบรมตามหลักสูตรภาษาต่างประเทศเพ่ือการ
สื่อสารด้านอาชีพ (ระยะสั้น) สำหรับประชาชนในศูนย์อาเซียนศึกษา กศน. 
     2.ร้ อยละของประชาชนกลุ่ ม เป้ าหมายที่ ผ่ านการอบรมตามหลั กสู ตร

ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ (ระยะสั้น) มีความรู้ ในการสื่อสาร

ภาษาต่างประเทศ  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้ 

     3. ร้อยละของครู กศน. ที่สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสารได้อย่างสอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน 

     4.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 

 

1.หน่วยงาน         อำเภอหนองหิน    สํานักงานกศน.จังหวัดเลย 

 

  กศน.-กผ-02/63 

 



 

 

8.ตัวชี้วัดความสำเร็จ  
1.จำนวนผู้ดูแลผูสู้งอาย ุ
2.ความเหมาะสมของหลักสตูรการ
พัฒนา 
3.ร้อยละผู้จบที่สามารถนำความรูไ้ปใช้
หรือพัฒนาคุณภาพ 
4.ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับดี  ขึ้นไป 
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1. หน่วยงาน         อำเภอหนองหิน  จังหวดัเลย 

 

7.เป้าหมาย 
ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน หน่วย 

อสม./ประชาชน
ทั่วไป 

20 คน 

รวมทั้งสิ้น 20 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 ุระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสขุ 

4. วัตถุประสงค์ :เพ่ือ 

1. เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้  ความเข้าใจ 

และทักษะในการช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ   

2.  เพ่ือสามารถนำความรู้ไปใช้ และประกอบ

อาชีพเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ช่ือ-สกุล นางอริยาภรณ์ ทันชม 
โทรศัพท์ 042-852150 
 

5. กิจกรรมหลัก 
1.จัดกระบวน การดำเนินงานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
2.ประชา สัมพันธ์โครงการ 
3.คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายตามคณุสมบัติที่
กำหนด 
4.ดำเนินการผลติและฝึกอบรมภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบตั ิ
5.ประเมินผลการฝึกอบรม 

9. พ้ืนที่ดำเนินการ 
กศน.อำเภอหนองหิน 

6. งบประมาณ  
งบอุดหนุน    
ผลผลิตที่  4  
ผลผลิตที่  5 
ค่าใช้จ่ายอื่น    25,700  บาท 
รวมทั้งสิ้น  …..25,700…บาท 
 
งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
งบรายจ่ายอื่น - 25,700.-   - - 

รวมทั้งสิ้น - 25,700.-   - - 
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2.สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ : ที ่ 2 ข้อ 2.3 ที่ 3  ข้อ 3.6 ข้อที่ 1/นโยบายขัยเคลื่อน กศน. WOW  3  ข้อ 3.1 และ ข้อ  5 /วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 

4.0) : T 

 3. ชื่องาน/โครงการ โครงการบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล/สร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล 

                        (ขยายผลการอบรมหลักสูตรการค้าออนไลน์) 
 

 
7.เป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวน หน่วย 

ประชาชน  คน 

รวมทั้งสิ้น 
 

คน 

 

 

4. วัตถุประสงค์ : 
1. เพื่อพัฒนากลุ่มเป้าหมายใหเ้กิดความรู้
เกี่ยวกับการทำธุรกิจและการค้าออนไลน์ และ
ทักษะเทคโนโลยีดิจิทลั การใช้ Social Media 
และ Application ตา่งๆ  ได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
2.  เพื่อพัฒนาผลิตภณัฑ์ Bramd กศน. ยกระดับ
คุณภาพของสินค้าและผลติภณัฑ์  และประสาน
หาช่องทางในการจำหน่ายสินค้าให้กว้างขวาง
ยิ่งข้ึน 
 

5. กิจกรรมหลัก 
1. พัฒนากลุ่มเป้าหมายใหเ้กิดความรู้เกี่ยวกับ
การทำธุรกิจและการค้าออนไลน์ และทักษะ
เทคโนโลยีดิจิทลั การใช้ Social Media และ 
Application ต่างๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.  พัฒนาผลิตภณัฑ์ Bramd กศน. ยกระดับ
คุณภาพของสินค้าและผลติภณัฑ์  และ
ประสานหาช่องทางในการจำหน่ายสินค้าให้
กว้างขวางยิ่งข้ึน 
3. ติดตามประเมินผลและรายงานผลการ
ดำเนินงาน 
 

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

งบรายจ่ายอื่น     

รวมทั้งสิ้น     

 

 
10. ผู้รับผิดชอบ 
ช่ือ-สกุล  นายภัทรพงษ์ กิจเรณ ู
นางภาวิณี  สุวะศร ี
โทรศัพท์   042- 852150 

 
 

 

9. พ้ืนที่ดำเนินการ 
กศน.อำเภอเชียงคาน 

8.ตัวชีวัดความสำเร็จ  
1 ตัวช้ีวัดผลผลิต  (Output) 
ร้อยละ  80  ของผู้เข้ารับการอบรมเกิด
ความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจและการค้า
ออนไลน์ มีทักษะเทคโนโลยีดจิทิัล การใช้ 
Social Media และ Application ต่างๆ   
2. ตัวช้ีวัดผลลัพธ์  (Outcome) 
ผู้เข้ารับการอบรมมีการพัฒนาและยกระดับ

คุณภาพของสินค้าและผลติภณัฑ ์ มช่ีองทาง

ในการจำหน่ายสินค้าให้กว้างขวางยิ่งขึ้นมี

รายได้เพิ่มขึ้น 

1.หน่วยงาน         กศน.อำเภอหนองหินสํานักงาน กศน.จังหวัดเลย 

 



 

 

 

 

 



  

31 

 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองหิน จังหวัดเลย 

(1)  หน่วยงาน................................................       สถานศึกษา  กศน.อำเภอหนองหิน   สำนักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 
(2) 
ที ่

(3) 
ช่ืองาน/
โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 

ประเภท 
กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวน 
เป้าหมาย 

อุด 
หนุน 

ดำเนิน 
งาน   

รายจ่าย
อื่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การจัด 
การศึกษา

สำหรับผู้ไม่รู้
หนังสือ 

จัดการศึกษาเพื่อเพิ่ม
อัตราการรู้หนังสือให้คน
ไทยสามารถอ่านออก
เขียนได้ มุ่งพัฒนาผู้เรียน
ให้มคีวามสามารถในการ
ฟัง พูด อ่าน และเขียน 
รวมทั้งการคิดคำควณ
เบื้องต้น  โดยบูรณาการ
กับสภาพความต้องการ 
และปัญหาของสังคมที่
สอดคล้องกับวิถีการ
ดำเนินชีวิตของผู้เรียน 
โดยใช้หลักสูตรการรู้
หนังสือไทย พุทธศักราช 
2557  ของสำนักงาน 
กศน. และสื่อที่เหมาะสม
กับสภาพและพื้นที่ของ
กลุ่มเป้าหมาย   

จัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลกัสูตรการรู้หนังสือไทย 
พุทธศักราช2557   มุ่งพัฒนาผู้เรียนใหม้ีความสามารถใน
การฟัง พูด อ่าน และเขียน รวมทั้งการคิดคำควณเบื้องต้น    
โดยบูรณาการกับสภาพความต้องการ และปัญหาของ
สังคม ที่สอดคล้องกับวิถีการดำเนินชวีิตของผู้เรียน 
1.)ประชาสัมพันธ์เชิญชวนใหก้ลุ่มเป้าหมายผู้ไม่รู้หนังสือ
ไทย ผู้ลืมหนังสือไทย หรือผู้สนใจทัว่ไป เข้าเรียนรู้ตาม
หลักสูตรการรู้หนังสือไทย 
2.)แนะแนวสร้างความเขา้ใจกับผู้เรียนเกี่ยวกับสาระสำคัญ
เช่น-การจัดกระบวนการเรียนรู้  –การวดัและการ                
- ประเมินผล - การจบหลักสูตร  
3) ดำเนินการรับสมัครผู้เรียนตามหลักสตูรฯ 
4)ดำเนินการขออนุญาตจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมการรู้หนังสือไทย 
5)ดำเนินการกำหนดสภาพและดำเนินการจัดทำแผนการ
เรียนรู้ รวมทั้งจัดทำแผนบูรณาการร่วมกับการจัดกิจกรรม
ของโรงเรียนผู้สูงอายุ  ในเขตพื้นที่อำเภอ   หนองหิน   
6) บันทึกการจัดการเรียนรู้ตามแผนการเรียนรู้แต่ละครั้ง
เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนา แผนการเรียนรู้ในครั้งต่อไป 
7) การวัดและประเมินผล เพื่อตรวจสอบความกา้วหนา้
และผลสัมฤทธิ์ เน้นการพัฒนาผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็ม
ศักยภาพ  

1)จัดการจัดการศึกษาสำหรับผู้ไม่รู้หนังสือ  ให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ความสามารถ และทกัษะการฟัง พูด อา่นเขียนภาษาไทย และ
การคำนวณเบื้องต้น  ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน  
และใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับผู้อืน่ ตลอดจนแสวงหา
ความรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชวีิต   
2) การติดตามประเมินผลเป็นการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ เน้น
การพัฒนาความก้าวหนา้ของผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 
ดังนี้- ประเมินก่อนเรียน เพือ่ให้ทราบความรู้พื้นฐานของผู้เรียน 
ว่าสามารถ ฟัง พูด ได้ หรือพูด ฟัง อา่นเขียน ในทักษะ
ภาษาไทยไม่ได้  โดยการพูดคุยซักถาม ให้ทดลองอ่าน เขียนคำ
ง่ายๆที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันหรือทำแบบประเมินกอ่น
เรียนง่ายๆเพื่อนำขอ้มูลมาใช้วางแผนในการจัดการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกับผู้เรียน 
- ประเมินผลระหวา่งเรียน สามารถพิจารณาความสามารถใน
การเรียนรู้ในแต่ละสภาพ ซ่ึงสามารถประเมินไดโดยวิธกีาร
ต่างๆเช่น การสังเกต การตอบคำถาม การพูดคุย การตรวจ
ผลงาน การทำแบบฝึกหัดตา่งๆโดยให้มทีักษะในการเรียนรู้
ภาษาไทย และการคิดคำนวณเบื้องต้น 
-ประเมินหลังเรียน ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน เช่น สื่อ
การเรียนรู้ของผู้เรียนของผู้เรียน ของผู้เรียน แบบบันทึกต่างๆ 
เพื่อพิจารณาว่าผ่านการเรียนรู้ไปแล้วไมต่่ำกวา่ 800 คำ 

ผู้ไมรู่้หนังสือ 70    

กศน.กผ.01/63 



 

 

8) รายงานข้อมูลผู้เรียนให้สถานศึกษาแบละหน่วงงานต้น
สังกัดทราบ- ข้อมูลผูจ้บหลัก- การจัดทำหลักฐานทางการ
ศึกษา 

 3) การสรุป รายงานผลการดำเนินงาน 

รวม 70 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองหิน  จังหวัดเลย 

(1)  หน่วยงาน...................       สถานศึกษา  กศน.อำเภอหนองหิน    สำนักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 
(2) 
ที ่

(3) 
ช่ืองาน/
โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

(7) เป้าหมาย (8) งบประมาณ 

ประเภท 
กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวน 
เป้าหมาย 

อุดหนุน ดำเนินงาน   รายจ่ายอื่น 

1 
 
 
 
 
 
 

 

การจัดการ
ศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
2551(ปรับปรุง    
พ.ศ.2559) 
 

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

1) การจัดการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551  
2) พัฒนากศน.ตำบล ให้
เป็น กศน.ตำบล 5 ดี พรี
เมี่ยม 
3) จัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีนที่เป็นกิจกรรม
การเรยีนรู้ที่ทันสมยั 
4) การติดตาม
ประเมินผล 
5) การสรุป รายงานผล
การดำเนินงาน 
 

1. จำนวนผู้เรียนเป็นไปตาม
เป้าหมายที่กำหนดไว ้
2. ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้า
รับการศึกษา 
3. ร้อยละของผู้เรียนท่ีจบ
หลักสตูร 
4. ความเหมาะสมของ
สถานท่ี/สื่อ/สิ่งอำนวยความ
สะดวก 
5. ร้อยละของผู้เรียนท่ี
สามารถนำความรู้ไปใช้ใน
การศึกษาต่อหรือพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
6. ความพึงพอใจท่ีอยู่ใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 

ประชากรวัย
แรงงานท่ีไม่จบ
การศึกษาภาค
บังคับและไม่อยู่ใน
ระบบโรงเรียน 

-ระดับ
ประถมศึกษา 
38 คน 
-ระดับ ม.ต้น 
338 คน 
-ระดับ ม.ปลาย 
451 คน 
รวม 827 คน 

 - - 

รวม 827 คน  - - 

กศน.กผ.01/63 



 

 

 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองหิน จังหวัดเลย 
(1)  หน่วยงาน................................................       สถานศึกษา  กศน.อำเภอหนองหิน          สำนักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

(2) 
ที ่

(3) 
ช่ืองาน/
โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน 

เป้าหมาย 
อุดหนุน ดำเนินงาน   รายจ่าย

อื่น 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการจดั
การศึกษา 
เพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิต 

1 เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตพื้นฐานของบุคคลเพื่อให้
สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขโดยเน้น
ทักษะชีวิตพื้นฐานท่ีจำเป็น 4 ด้าน 
2 เพื่อจัดการศึกษาในรูปแบบการจัดการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมุ่งท่ีจะเสริม สร้าง
ความสามารถให้กับบุคลเพื่อมีทักษะชีวิตในการ
แก้ปัญหาเฉพาะด้านให้เหมาะสมกับพ้ืนท่ีและแตล่ะ
สถานการณ ์
 

1) การจัดการ
ศึกษาเพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิต 
2)  การติดตาม
ประเมินผล 
3) การสรุป 
รายงานผลการ
ดำเนินงาน 

 

1. จำนวนผู้เรียนเป็นไปตาม
เป้าหมายที่กำหนดไว ้
2.ร้อยละของผูเ้รียนที่เข้ารับ
การศึกษา 
3.ร้อยละของผูเ้รียนที่จบ
หลักสตูร 
4.ความเหมาะสมของ
สถานท่ี/สื่อ/สิ่งอำนวยความ
สะดวก 
5.ร้อยละของผูเ้รียนที่
สามารถนำความรู้ไปใช้หรือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
6.ความพึงพอใจท่ีอยู่ใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 
 

ประชาชน
ทั่วไปในเขต
อำเภอหนอ
หิน 

67  7,700  

กศน.กผ.01/63 



 

 

รวม  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองหิน        จังหวัดเลย 

(1) หน่วยงาน................................................       สถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองหิน          สำนักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 
(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/
โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน 

เป้าหมาย 
อุดหนุน ดำเนินงาน   รายจ่ายอื่น 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ
ส่งเสริม
การเกษตร
แบบผสมผสาน
ร่วมกับการ
ปลูกพืช
เชิงเดี่ยวเพื่อ
การบริโภค
และสร้าง
รายได้ใน
ครัวเรือน
สามารถ

1.) เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนปลูกพืช
แบบผสมผสาน ใน
พื้นที่การเกษตรของ
ตนเอง เพื่อเพิ่ม
ผลผลติทางการเกษตร
ในครัวเรือน 
 2.) เพื่อใหป้ระชาชน
ได้บรโิภคพืชผักและ
เห็ดปลอดสารพิษ ใช้
ชีวิตอย่างพอเพยีงและ
พึ่งพาตนเองได ้

1.ประชุมบุคลากร 
2.ประสาน
บุคลากร
รับผิดชอบ จัดทำ
โครงการ / เสนอ/ 
อนุมัต ิ
3. ดำเนินการตาม
โครงการ 
 4.วัดผล
ประเมินผลของ
โครงการ 

1. ผลผลิต    
- ประชาชนในพ้ืนท่ีอำเภอปากชม ร้อยละ 80  ที่ผ่านการอบรม
มีความรู้ในการปลูกพืชแบบผสมผสานในพ้ืนท่ีการเกษตรของ
ตนเอง เพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตรในครัวเรือนและได้บรโิภค
พืชผักและเหด็ปลอดสารพิษ สามารถใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและ
พึ่งพาตนเองได ้
2. ผลลัพธ์  
1. จำนวนผู้เรียนเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว ้
2. ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้ารับการศึกษา 
3. ร้อยละของผู้เรียนท่ีจบหลักสตูร 
4. ความเหมาะสมของสถานท่ี/สื่อ/สิ่งอำนวยความสะดวก 
5. ร้อยละของผู้เรียนท่ีสามารถนำความรู้ไปใช้หรือพัฒนา

ประชาชน
ทั่วไปอำเภอ
หนองหิน                                              
    
 

  
 
 
 
 

  



 

 

 
 
 

พึ่งตนเองได้  คุณภาพชีวิต 
.6. ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 

รวม      

 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองหิน        จังหวัดเลย 
(1)  หน่วยงาน................................................       สถานศึกษา  กศน.อำเภอหนองหิน          สำนักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

(2) 
ที ่

(3) 
ช่ืองาน/
โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 

ประเภท 
กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวน 
เป้าหมาย 

อุดหนุน ดำเนินงาน   รายจ่ายอื่น 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการจดั
การศึกษาการ
เรียนรูต้าม
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. เพ่ือให้ประชาชน ไดร้ับ
ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. เพ่ือให้ประชาชน ได้
เข้าใจแนวทางการศึกษา
ความรู้ จากแหล่งเรียนรู้ 
ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  
3. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน 

1. ให้ความรู้เรื่อง

พระราชดำริว่าด้วย

เศรษฐกิจพอเพียง 

2. ให้ความรู้ปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง  

3 ห่วง 2 เงื่อนไขการ

น้อมนำหลักเศรษฐกิจ

พอเพียงมาเป็น

ร้อยละ 80 ของผู้เข้า

อบรม มีความรู้  ความ

เข้าใจ การดำเนินชีวิต

ตามแนวปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง มา

ประยุกต์ใช้กับ

ชีวิตประจำวันสามารถ 

ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ 

ประชาชนท่ัวไป คน -  - 



 

 

 
 
 
 
 
 

ได้นำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันต่อตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน สังคม 
ต่อไป 

แนวทางในการ

ดำรงชีวิต 

3. ศึกษาแหล่งเรียนรู้
เกษตรกรต้นแบบตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง 

ให้กับครัวเรือนได้  
 

รวม 64  
 

 
 

 
 

 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออำเภอหนองหิน        จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(1)  หน่วยงาน................................................       สถานศึกษา  กศน.อำเภออำเภอหนองหิน                สำนักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

(2
) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/ครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 

     ประเภท 
กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวน 
เป้าหมาย 

อุด 
หนุน 

ดำเนิน 
งาน   

รายจ่าย
อื่น 

 
 
 
 
 

โครงการ
การศึกษา
ตามอัธยาศัย 

1) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในระดับ
ตำบล เพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ และจัดกิจกรรม
เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ในชุมชนได้อย่างทั่วถึง 
2) กำหนดให้การอ่านเป็นวาระจังหวัด 

  1) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
กศน.ตำบล และร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายเพื่อ
เสรมิสร้างวัฒนธรรม

1. จำนวน
ผู้รับบริการเป็นไป
ตามเป้าหมายที่
กำหนดไว ้

-กศน.อำเภอ   
-กศน.ตำบล     
-ห้องสมุด
ประชาชน  
-ห้องสมุด

    

กศน.กผ.01/63 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

3) จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังนิสัยรัก
การอ่านเพิ่ม ขยายกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชิงรุกใน
ชุมชน และพัฒนาความสามารถในการอ่านและ
ศักยภาพการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
4) ส่งเสริมให้มีการสร้างบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่
เอื้อต่อการอ่านให้เกิดขึ้นในสังคมไทยโดยสนับสนุนการ
พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางและ
ทั่วถึง เช่น พัฒนาห้องสมุดประชาชนทุกแห่งให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน การใช้ระบบเช่ือมโยง
แหล่งเรียนรู้และการพัฒนาระบบหนังสือผ่าน QR 
Code ส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครส่งเสริมการ
อ่าน การสร้างเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน จัดหน่วย
บริการเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์เพื่อส่งเสริมการอ่านและ
การเรียนรู้ที่หลากหลายออกให้บริการประชาชนใน
พื้นที่ต่างๆ อย่างทั่วถึง สม่ำเสมอ รวมทั้งเสริมสร้าง
ความพร้อมในด้านสื่ออุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการอ่าน 
และการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านอย่าง
หลากหลาย 
5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายร่วมจัดสนับสนุน
การอ่าน เช่น ในโรงงาน สถานประกอบการ 
โรงพยาบาล ฯลฯ 
 

ส่งเสริมการอ่าน 
2) กิจกรรมส่งเสรมิการ
อ่าน 
  - จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านในห้องสมุดและ
พัฒนาห้องสมุดประชาชน 
- จัดมุดเด็กปฐมวัยใน
ห้องสมุด 
- จัดกิจกรรมครอบครัวรัก
การอ่าน 
- ห้องสมุดชาวตลาด 
  - รถโมบายเคลื่อนที่ 
  - ใช้ระบบเช่ือมโยงแหล่ง
เรียนรู้และจัดทำสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์
  - บ้านหนังสือชุมชน 
  - อาสาสมัครส่งเสริมการ
อ่าน 
 

2. ความเหมาะสม
ของสถานท่ี/สื่อ/สิ่ง
อำนวยความสะดวก 
3.ร้อยละของ
ผู้รับบริการที่
สามารถนำความรู้ไป
ใช้หรือพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
4.ความพึงพอใจท่ี
อยู่ในระดับ ดีขึ้นไป 
 

ประชาชนเฉลิมราช
กุมารี   
-บ้านหนังสือชุมชน 
-ประชาชน         

รวม     



 

 

 

 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองหิน จังหวัดเลย 

(1)  หน่วยงาน................................................       สถานศึกษา  กศน.อำเภอหนองหิน          สำนักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 
(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 

     ประเภท 
กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวน 
เป้าหมาย 

อุด 
หนุน 

ดำเนิน 
งาน   

รายจ่า
ยอื่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานพัฒนา
บุคลากร 

1) พัฒนาบุคลากรทุกระดับทุกประเภทให้มีสมรรถนะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งก่อนและ
ระหว่างการดำรงตำแหน่งเพื่อให้มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานและ
บริหารจัดการการดำเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้ง
ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดพัฒนาตนเองเพื่อเลื่อนตำแหน่งหรือเลื่อนวิทยฐานะโดยเน้น
การประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์ 
2) พัฒนาหวัหนา้ กศน.ตำบลให้มีสมรรถนะสูงขึ้นในการบริหารจัดการ กศน.ตำบล และการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการเป็นนักจัดการความรู้และ
ผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพอย่าง
แท้จริง 
3) พัฒนาครูกศน. และผู้ที่เกี่ยวข้องให้สามารถจัดรูปแบบการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ
โดยส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถในการจัดทำแผนการสอน การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผล และการวิจัยเบื้องต้น 
4) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ กศน.ตำบล เพือ่การมีส่วนร่วมในการ
บริหารการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจของ กศน.ตำบล อย่างมีประสิทธิภาพ 
5) พัฒนาศักยภาพบุคลากร ที่รับผิดชอบการบริการการศึกษาและการเรียนรู้ ให้มีความรู้ 

1) พัฒนา
บุคลากรด้าน
การจัดการ
เรียนการสอน 
2) พัฒนา
บุคลากรด้าน 
การเงิน บัญชี 
และพัสด ุ
3)พัฒนา
บุคลากรด้าน
การนิเทศ 
4) พัฒนา
บุคลากรด้าน

1.จำนวนบุคลากรของ
หน่วยงานและ
สถานศึกษาได้รับการ
พัฒนาเพื่อเพิ่ม
สมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานการศึกษา
นอกระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัย 
2.ความเหมาะสมของ
หลักสตูรการพัฒนา 
3. ร้อยละของ
บุคลากรทีส่ามารถนำ

1) ผู้บริหาร 
2) ข้าราชการ 
3) พนักงาน
ราชการ 
4) ลูกจ้างประจำ 
5) ครู ศรช. 
6) บรรณารักษ์
จ้างเหมา 
7) จ้างเหมาอื่น 
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ความสามารถและมีความเป็นมืออาชีพในการจัดบริการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
ประชาชน 
6) เสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคลากร รวมทั้งภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศใน
ทุกระดับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน โดยจัดให้มีกิจกรรมการพัฒนา
สมรรถนะ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร และภาคีเครือข่ายในรูปแบบที่
หลากหลายอย่างต่อเนื่อง 
 

การจัดทำ
แผนงาน/
โครงการ 
 

ความรู้ไปใช้หรือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
4.ความพึงพอใจท่ีอยู่
ในระดับ ดี ขึ้นไป 
 

รวม     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองหิน จังหวัดเลย 

(1)  หน่วยงาน................................................       สถานศึกษา  กศน.อำเภอหนองหิน          สำนักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 
(2) 
ที ่

(3) 
ช่ืองาน/
โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน 

เป้าหมาย 
อุดหนุน ดำเนินงาน   รายจ่าย

อื่น 



 

 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้ได้
มาตรฐาน เพื่อพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดย
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึง
ความสำคัญของระบบการประกันคุณภาพ และสามารถ
ดำเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาได้อย่าง
ต่อเนื่องโดยใช้การประเมินภายในด้วยตนเอง และจัดให้มี
ระบบสถานศึกษาพี่เลี้ยงเข้าไปสนับสนุนอย่างใกล้ชิด 
สำหรับสถานศึกษาที่ยังไม่ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ให้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้คุณภาพ
ตามมาตรฐานที่กำหนด 

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

1.ร้อยละของสถานศึกษาใน
สังกัดที่มีระบบประกนัคุณภาพ
ภายในและมีการจัดทำรายงาน
การประเมินตนเอง 
2.ความพึงพอใจท่ีอยู่ใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 
 

กศน.อำเภอ     

รวม  
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ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองหิน จังหวัดเลย 
(1)  หน่วยงาน................................................       สถานศึกษา  กศน.อำเภอหนองหิน          สำนักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

(2) (3) (4) (5) (6) (7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 



 

 

ที ่ ช่ืองาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ประเภท 
กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวน 
เป้าหมาย 

อุดหนุน ดำเนินงาน   รายจ่าย
อื่น 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานนิเทศ 
กำกับ 
ติดตาม 

1) สร้างกลไกการกำกับ นิเทศ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการ
ดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้เช่ือมโยงกับ
หน่วยงาน สถานศึกษา และภาคีเครือข่ายทั้งระบบ  
2) ให้หน่วยงานและสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องทุกระดับ พัฒนาระบบกลไกการ
กำกับ ติดตามและรายงานผลการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สามารถ
ตอบสนองการดำเนินงานตามนโยบายในแต่ละเรื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3)ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสื่ออื่นๆ ที่
เหมาะสม เพื่อการกำกับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
4)พัฒนากลไกการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการ
ปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน สถานศึกษา เพื่อการรายงานผลตาม
ตัวช้ีวัดในคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงาน กศน.ให้
ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่
กำหนด 
5) ให้มีการเช่ือมโยงระบบการนิเทศในทุกระดับ ทั้งหน่วยงานภายในและ
ภายนอกองค์กร ตั้งแต่ จังหวัด อำเภอ และตำบล เพื่อความเป็นเอกภาพใน
การใช้ข้อมูล และการพัฒนางานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

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

1.ร้อยละของ
หน่วยงานและ
สถานศึกษา กศน. ที่
สามารถดำเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม
ตามบทบาทภารกิจที่
รับผิดชอบได้สำเร็จ
ตามเป้าหมายที่
กำหนดไว้อย่าง
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
โดยใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า/ตาม
แผนที่กำหนดไว้ 
2.ความพึงพอใจท่ี
อยู่ในระดับ ดี ขึ้น
ไป 
 

1) สำนักงาน 
กศน.จังหวัด 
2) กศน.อำเภอ 
3) กศน.ตำบล 
4) ห้องสมุด
ประชาชน 
5) ห้องสมุด
ประชาชนเฉลิม
ราชกุมาร ี
6) บ้านหนังสือ
ชุมชน 

    

รวม  
 

 
 

 
 

 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 



 

 

ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองหิน จังหวัดเลย 
(1)  หน่วยงาน................................................       สถานศึกษา  กศน.อำเภอหนองหิน          สำนักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

(2) 
ที ่

(3) 
ช่ืองาน/
โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน 

เป้าหมาย 
อุดหนุน ดำเนินงาน   รายจ่าย

อื่น 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนา
ระบบ
บริหาร
จัดการ 

1) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ โดยพัฒนา
ระบบการกำกับ ควบคุม และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็น
ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และ
เช่ือมโยงกันทั่วประเทศอย่างเป็นระบบเพื่อให้หน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการ
บริหาร การวางแผน การปฏิบัติงาน การตดิตามประเมนิผล และการ
นำผลมาพัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ตามวงจรคณุภาพเดมมิ่ง 
(PDCA) รวมทั้งจัดบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลรวมของนักศึกษา กศน.ให้มีความ
ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และเช่ือมโยงกันทั่วประเทศ สามารถ
สืบค้นและสอบทานได้ทันความต้องการเพื่อประโยชน์ในการจัด
การศึกษาให้กับผู้เรียนและการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

1)พัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ
งบประมาณ 
2) พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อการ
บริหารจดัการ 
3) ประสานขอใช้
สถานท่ีโรงเรียน
ยุบรวมขอใช้พื้นที่
เพื่อตั้งศูนย์การ
เรียนรูส้ำหรับทุก
ช่วงวัย กศน. 
 

1.จำนวนระบบ

ฐานข้อมูลด้าน

การศึกษาได้รับการ

พัฒนาให้ทันสมัยและ

เป็นปัจจุบัน 

2.ฐานข้อมูลด้านการ
บริหารของสำนักงาน 
กศน.จังหวัดเลยท่ีไดร้ับ
การพัฒนาให้ทันสมัย
และเป็นปจัจุบัน 
3.ความพึงพอใจท่ีอยู่ใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 

1) สำนักงาน 
กศน.จังหวัด 
2) กศน.อำเภอ 
3) กศน.ตำบล 
4) ห้องสมุด
ประชาชน 
5) ห้องสมุด
ประชาชนเฉลิม
ราชกุมาร ี
6) บ้านหนังสือ
ชุมชน 

 

    

รวม  
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองหิน  จังหวัดเลย 
(1)  หน่วยงาน................................................       สถานศึกษา  กศน.อำเภอภเูรือ          สำนักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

(2) 
ที ่

(3) 
ช่ืองาน/
โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 

ประเภท 
กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวน 
เป้าหมาย 

อุดหนุน ดำเนินงาน   รายจ่ายอื่น 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ
ภาษาต่าง 
ประเทศเพ่ือ
การสื่อสาร
ด้านอาชีพ 

    4.1 เพ่ื อ ฝึ กอบ รม
ภาษ าต่างประเทศเพ่ือ
การสื่อสารด้านอาชีพ 
ให้กับประชาชนในพ้ืนที ่ 
    4.2 เพ่ือให้ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการ
อบ รมตาม โครงการ
ภาษา ต่างประเทศเพ่ือ
การสื่อสารด้านอาชีพ 
สามารถนำความรู้ ที่
ได้รับไปประยุกต์ใช้ใน
การประกอบอาชีพ และ
ดำเนินชีวิตประจำวันได้ 
 

จัดโครงการกิจ 
ก ร ร ม ด ำ เนิ น 
การจัดฝึกอบรม
ภ า ษ า 
ต่างประเทศเพ่ือ
การสื่อสารด้าน
อาชีพการให้กับ
ป ร ะ ช าช น ใน
พ้ื น ที่ ร่ ว ม กั บ
ภาคีเครือ ข่าย
ทั้ งห น่ ว ย ง าน
ภ า ค รั ฐ แ ล ะ
เอกชน 

1.จํานวนประชาชนได้รับการอบรมตาม 
หลักสูตรภาษาต่าง ประเทศเพ่ือการ
สื่อสารด้านอาชีพ (ระยะสั้น)สําหรับ
ประชาชนในศูนย์อาเซียน ศึกษา กศน.  
2.ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่
ผ่ า น ก า ร  อ บ ร ม ต า ม ห ลั ก สู ต ร
ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร ด้าน
อาชีพ (ระยะสั้น) มีความรู้ในการสื่อสาร 
ภ าษา อั งกฤษ  และสามารถนํ าไป
ประยุกต์ใช้ในการ ดําเนินชีวิตได้ 
 3.ร้อยละของครู กศน. ที่สามารถจัด
กระบวน การเรียนรู้ภาษาต่าง ประเทศ
เพ่ือการสื่อสารได้อย่าง สอดคล้องกับ
บริบทของผู้เรียน 

ประชาชน
ทั่วไป 
รุ่นที่ 1 
รุ่นที่ 2 

 
 

20 คน  
20 คน 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 

24,000 
24,000 

กศน.กผ.01/63 



 

 

4.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 
รวม 40 คน  

 
 
 

48,000 

 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองหิน  จังหวัดเลย 

(1)  หน่วยงาน................................................       สถานศึกษา  กศน.อำเภอหนองหิน         สำนักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 
(2) 
ที ่

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

(7) เป้าหมาย (8) งบประมาณ 

ประเภท 
กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวน 
เป้าหมาย 

อุดหนุน ดำเนินงาน   รายจ่ายอื่น 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการความ
ร่วมมือการผลิต
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ 
ระหว่าง
กระทรวงศึกษา
ธิการและ
กระทรวง
สาธารณสุข 

1. เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมาย มี

ความรู้  ความเข้าใจ และทักษะ

ในการช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ   

2.  เพ่ือสามารถนำความรู้ไปใช้ 

และประกอบอาชีพเกี่ยวกับการ

ดูแลผู้สูงอายรุะยะยาว 

 

1.จัดกระบวน การ
ดำเนินงานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
2.ประชาสัมพันธ์
โครงการ 
3.คัดเลือก
กลุ่มเป้าหมายตาม
คุณสมบัติที่กำหนด 
4.ดำเนินการผลิต
และฝึกอบรม

1.จำนวนผู้ดูแลผู้สูงอายุ 
2.ความเหมาะสมของ
หลักสูตรการพัฒนา 
3.ร้อยละผู้จบที่สามารถนำ
ความรู้ไปใช้หรือพัฒนา
คุณภาพ 
4.ความพึงพอใจที่อยู่ใน
ระดับดี  ขึ้นไป 

อสม./
ประชาชน
ทั่วไป 

20  คน - - 25,700 

กศน.กผ.01/63 



 

 

 ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ 
5.ประเมินผลการ
ฝึกอบรม 
รวม    25,700 

 

 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองหิน  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(1)  หน่วยงาน................................................       สถานศึกษา  กศน.อำเภอหนองหิน         สำนักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

(2) 
ที ่

(3) 
ช่ืองาน/
โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 

ประเภท 
กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวน 
เป้าหมาย 

อุดหนุน ดำเนินงาน   รายจ่ายอื่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการบรูณา
การพัฒนา
เศรษฐกิจ
ดิจิทัล/สรา้ง
เครือข่ายดจิิทัล
ชุมชนระดับ
ตำบล 

1. เพื่อพัฒนา
กลุ่มเป้าหมายใหเ้กิด
ความรู้เกี่ยวกับการทำ
ธุรกิจและการค้าออนไลน์ 
และทักษะเทคโนโลยี
ดิจิทัล การใช้ Social 
Media และ Application 

1. พัฒนากลุ่มเป้าหมายให้
เกิดความรู้เกี่ยวกับการทำ
ธุรกิจและการค้าออนไลน์ 
และทักษะเทคโนโลยี
ดิจิทัล การใช้ Social 
Media และ Application 
ต่างๆ  ได้อย่างมี

1.ตัวช้ีวัดผลผลติ  (Output) 
        ร้อยละ  80  ของผู้เข้ารับ
การอบรมเกิดความรู้เกี่ยวกับ
การทำธุรกิจและการค้าออนไลน์ 
มีทักษะเทคโนโลยดีิจิทัล การใช้ 
Social Media และ 
Application ต่างๆ   

ประชาชน
ทั่วไป ใน
อำเภอหนอง
หิน             

  คน    

กศน.กผ.01/63 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ขยายผลการ
อบรมหลักสูตร
การค้า
ออนไลน์) 
 

ต่างๆ  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2.  เพื่อพัฒนาผลิตภณัฑ์ 
Bramd กศน. ยกระดับ
คุณภาพของสินค้าและ
ผลิตภณัฑ์  และประสาน
หาช่องทางในการจำหน่าย
สินค้าให้กว้างขวางยิ่งข้ึน 
 

ประสิทธิภาพ 
2.  พัฒนาผลิตภณัฑ์ 
Bramd กศน. ยกระดับ
คุณภาพของสินค้าและ
ผลิตภณัฑ์  และประสาน
หาช่องทางในการจำหน่าย
สินค้าให้กว้างขวางยิ่งข้ึน 
3. ติดตามประเมินผลและ
รายงานผลการดำเนินงาน 
 

2.ตัวช้ีวัดผลลัพธ์  (Outcome) 
ผู้เข้ารับการอบรมมีการพัฒนา

และยกระดับคณุภาพของสินค้า

และผลิตภัณฑ์ มีช่องทางในการ

จำหน่ายสินค้าให้กว้างขวาง

ยิ่งข้ึนมีรายได้เพิ่มขึ้น 

 

รวม  
 

 
 

 
 

 
 



  

31 

 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 



 

 

 
 
 

บุคลากร กศน. จังหวัดเลย 
 

 
กศน. อำเภอหนองหิน 

 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ประเภท สังกัด 
1 นางพลพธู วรฉัตร ผอ.กศน.อำเภอหนองหิน ข้าราชการ หนองหิน 
2 นางปภาดา  สิงห์สถิตย์ ครูอาสาฯ พนักงานราชการ หนองหิน 
3 นางดารุณ ี  คำมา ครู กศน.ตำบล พนักงานราชการ หนองหิน 
4 นางอริยาภรณ ์ ทันชม ครู กศน.ตำบล พนักงานราชการ หนองหิน 
5 นายพิชิต  มูลชมภู ครู กศน.ตำบล พนักงานราชการ หนองหิน 
6 นายภัทรพงษ ์ กิจเรณู ครู กศน.ตำบล พนักงานราชการ หนองหิน 
7 นายสิริพงษ์   อุดนอก ครู กศน.ตำบล พนักงานราชการ หนองหิน 
8 นางเจนจิรา  ธรรมโสม บรรณารักษ์จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาบริการ หนองหิน 
9 นางเบญจวรรณ์  เชื้อจีน ครู ศรช. จ้างเหมาบริการ หนองหิน 
10 นางสาวจารุณี  สีลา ครู ศรช. จ้างเหมาบริการ หนองหิน 
11 นางสาวพรสุรางค ์ สุวรรณสนธิ์ ครู ศรช. จ้างเหมาบริการ หนองหิน 
12 นางสาววาสนา   สีลา ครู ศรช. จ้างเหมาบริการ หนองหิน 
13 นางสาวภานิดา  จันทร คร ูศรช. จ้างเหมาบริการ หนองหิน 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 


