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สํานักงาน กศน.จังหวัดลําพูน
สํานักงาน กศน.
สํานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงศึกษาธิการ
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คํานํา
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2555 ของ สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําพูน เป็นแผนปฏิบัติการที่จัดทําขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ของสํานักงาน กศน. จังหวัดและสถานศึกษาในสังกัด ตลอดจน บุคลากรในสังกัด รวมทั้งภาคีเครือข่าย ได้มี
ความรู้ ความเข้าใจตรงกันในการปฏิบัติงาน และมีความชัดเจน ในนโยบายและจุดเน้นการดําเนินงานของ
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําพูน โดยจัดทําขึ้นสอดคล้องกับ
ยุ ท ธศาสตร์ นโยบายของรั ฐ บาล นโยบายของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ตลอดจนนโยบายและจุ ด เน้ น การ
ดําเนินงานของสํานักงานสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําพูน หวังเป็น
อย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการ ประจํ าปีงบประมาณ 2555 ดังกล่าวนี้ จะเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้
ผู้เกี่ยวข้องนําไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน มีประสิทธิภาพ และภาคีเครือข่ายสามารถนําไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมต่อไป

สํานักงาน กศน. จังหวัดลําพูน
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สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
ส่วนที่ 1 บทนํา
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดลําพูน
บริบททั่วไปของ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําพูน
ส่วนที่ 2 ทิศทางของสํานักงาน กศน.จังหวัดลําพูน
นโยบายและจุดเน้นการดําเนินงาน สํานักงาน กศน. จังหวัดลําพูน
ทิศทางของสํานักงาน กศน. จังหวัดลําพูน
นโยบายและจุดเน้นการดําเนินงาน สํานักงาน กศน. จังหวัดลําพูน
เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย สํานักงาน กศน. จังหวัดลําพูน
ส่วนที่ 3 รายละเอียดของแผน/งาน/โครงการ
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2555 แบบ (กผ-กพล-01/55)
รายละเอียดของแผนงาน/โครงการ แบบ (กผ-กพล-02/55)
ส่วนที่ 4 19 โครงการหลักของสํานักงาน กศน. จังหวัดลําพูน
ตารางรายละเอียดงาน/โครงการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
1. โครงการส่งเสริมความรู้และเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยง
2. โครงการส่งเสริมจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
3. โครงการจัดการศึกษานอกระบบตั้งแต่แรกเกิดจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. โครงการจัดระบบความรู้สําหรับประชาชน
5. โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ
6. โครงการจัดการศึกษาต่อเนื่อง
7. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
8. โครงการประกันคุณภาพ
9. โครงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
10. โครงการจัดบริการห้องสมุดประชาชน โครงการห้องสมุด 3 ดี
11. โครงการพัฒนา กศน. ตําบลให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
12. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข่ายร่วมจัดการศึกษาตลอดชีวิต
13. โครงการอาสาสมัคร กศน.
14. โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในชุมชน
15. โครงการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
16. โครงการส่งเสริมและจัดการศึกษาสําหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
17. โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนเขตภูเขา
18. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
19. โครงการ นิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล
ภาคผนวก
คณะผู้จัดทํา
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บทนํา
1. ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดลําพูน
1. สภาพทั่วไป
จังหวัดลําพูน เดิมชื่อเมืองหริภุญไชย เป็นเมืองโบราณ มีอายุประมาณ 1,340 ปี ตาม
พงศาวดารโยนกเล่าสืบต่อกันถึงการสร้างเมืองหริภุญไชย โดยฤาษีวาสุเทพ เป็นผู้เกณฑ์พวกเม็งคบุตรหรือ
ชนเชื้อชาติมอญมาสร้างเมืองนี้ขึ้น ในพื้นทีร่ ะหว่างแม่นา้ํ สองสายคือ แม่น้ํากวง และแม่น้ําปิง เมือ่ มาสร้าง
เสร็จได้ ส่งทูตไปเชิญราชธิดากษัตริย์เมืองละโว้พระนาม “จามเทวี” มาเป็นปฐมกษัตริย์ปกครองเมืองหริภุญ
ไชย สืบราชวงศ์กษัตริย์ต่อมาหลายพระองค์ จนกระทั่งถึงสมัยพระยายีบาจึงได้เสียการปกครองให้แก่พอ่ ขุนเม็ง
รายมหาราช ผู้รวบรวมแว่นแคว้นทางเหนือเข้าเป็นอาณาจักรล้านนา เมืองลําพูนถึงแม้ว่าจะตกอยู่ภายใต้การ
ปกครองของอาณาจักรล้านนา แต่ก็ได้เป็นผู้ถ่ายทอดมรดกทางศิลปและวัฒนธรรมให้แก่ผู้ที่เข้ามาปกครอง ดัง
ปรากฏหลักฐานทั่วไปในเวียงกุมกาม เชียงใหม่และเชียงราย เมืองลําพูนจึงยังคงความสําคัญในทางศิลป
และวัฒนธรรมของอาณาจักรล้านนา จนกระทั่งสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเมืองลําพูนจึงได้เข้า
มาอยู่ในราชอาณาจักรไทย มีผู้ครองนครสืบต่อกันมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ต่อมาภายหลังการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เมือ่ เจ้าผู้ครองนครองค์สุดท้าย คือ พลตรีเจ้าจักรคํา ขจรศักดิ์ ถึง
แก่พิราลัย เมืองลําพูนจึงเปลี่ยนเป็นจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ปกครองสืบมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน
ทีต่ ั้งและขนาด
จังหวัดลําพูน ตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร
ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 (สายเอเชีย) เป็นระยะทาง 689 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดิน
สายพหลโยธิน เป็นระยะทาง 724 กิโลเมตร และตามทางรถไฟ 729 กิโลเมตร ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 18
องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 99 องศาตะวันออก อยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน เป็นพื้นที่ที่มีศกั ยภาพ
ในการพัฒนาเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขงหรือพื้นที่สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ
จังหวัดลําพูนเป็นจังหวัดที่มีขนาดเล็กที่สุดของภาคเหนือมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 4,505.882 ตร.กม.
หรือประมาณ 2,815,675 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 4.85 ของพื้นที่ภาคเหนือตอนบน บริเวณที่กว้างที่สุด
ประมาณ 43 กม. และยาวจากเหนือจดใต้ 136 กม.
อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ.สารภี อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม่ ทิศตะวันตก ติดต่อกับ
อ.จอมทอง อ.หางดง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
ทิศใต้ ติดต่อกับ อ.เถิน จ.ลําปาง และ อ.สามเงา จ.ตาก ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
อ.ห้างฉัตร อ.สบปราบ อ.เสริมงาม จ.ลําปาง

อ.ฮอด
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การแบ่งเขตการปกครอง
จังหวัดลําพูน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 อําเภอ 51 ตําบล 575 หมู่บ้าน
1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 19 เทศบาลเมือง /เทศบาลตําบล 45 องค์การบริหารส่วนตําบล และ 17
ชุมชน
อําเภอ

พื้นที่ตร.กม.

เมืองลําพูน
(รวมเทศบาลเมือง
479.825
ลําพูนพื้นที่
6 ตร.กม.)
ป่าซาง
299.950
บ้านโฮ่ง
596.950
แม่ทา
762.630
ลี้
1,701.990
ทุ่งหัวช้าง
486.129
บ้านธิ
129.024
เวียงหนองล่อง
49.433
4,505.882
รวม

ตําบล

หมู่บ้าน

เทศบาล อบต. ชุมชน
เมือง/
ตําบล

15

159

8

8

17

2 กม.

9
5
6
8
3
2
3
51

89
62
71
99
35
36
24
575

3
1
2
2
1
1
1
19

5
5
6
8
3
1
2
45

17

11 กม.
36 กม.
25 กม.
105 กม.
105 กม.
26 กม.
45 กม.
-

ห่างจาก
จังหวัด

ประชากรและการเปลี่ยนแปลงทางประชากร
จังหวัดลําพูนปัจจุบันมีประชากรจํานวน 406,334 คน เป็นชาย 199,219 คน
เพศหญิง 207,115 คน ในจํานวนนี้เป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง จํานวน 26,568 คน คิดเป็นร้อยละ 6.54
ของประชากรทั้งหมด โดยอาศัยอยู่ในพื้นที่สูง อําเภอบ้านโฮ่ง อําเภอแม่ทา อําเภอลี้ และอําเภอทุ่งหัวช้าง
- ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ยเท่ากับ 90 คน ต่อพื้นที่ 1 ตร.กม.
- อัตราการเกิดเท่ากับ 9.36 ต่อพันประชากร อัตราการตายเท่ากับ 9.99 ต่อพันประชากร
- อัตราเพิ่มตามธรรมชาติ เท่ากับร้อยละ – 0.004 อยู่ในเกณฑ์ต่ํา
สาเหตุการตายของประชาชนพบว่า ตายด้วยโรคภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องมากที่สุด คิดเป็นอัตรา 96.25 ต่อ
แสนประชากร รองลงมาคือ โรคมะเร็งรวมเนื้องอก คิดเป็นอัตรา 89.00 ต่อแสนประชากร และอันดับ 3
คือ โรคหัวใจ ในอัตรา 82.00 ต่อแสนประชากร
ข้อมูลจาก สํานักงานจังหวัดลําพูน ฝ่ายนโยบายและแผนงาน
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2. บริบททัว่ ไปของ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําพูน
1. ข้อมูลทั่วไป
ที่ตั้ง : 178 หมู่ที่ 11 ถนนลําพูน-ริมปิง ตําบล ต้นธง อําเภอ เมือง จังหวัดลําพูน
โทรศัพท์ : 0-5351-1295 โทรสาร : 0-5356-1255
e-mail : lpn_51@lpn.nfe.go.th , nfe_51@hotmail.com
ประวัติความเป็นมา
ปี พ.ศ. 2509 กองส่งเสริมอาชีพ กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับความช่วยเหลือ
จากองค์การยูซอมแห่งสหรัฐอเมริกา โดยจัดยานพาหนะ วัสดุครุภัณฑ์ อุปกรณ์การศึกษาพร้อมทั้งให้
ทุนการศึกษาภายในประเทศแก่ครู และการดูงานต่างประเทศ โดยให้มีที่ปรึกษาโครงการด้านการจัดสอน
วิชาชีพชาวสหรัฐอเมริกา 1 คน ร่วมดําเนินการตั้งหน่วยฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ปีละ 9 แห่ง ให้ครบตาม
โครงการในปี 2515 รวม 54 แห่ง โดยดําเนินการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นในแผนกวิชา
ต่าง ๆ เช่น ช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อมโลหะ ช่างวิทยุ ช่างดัดผม-เสริมสวย ช่างตัดเสื้อสตรี ช่างตัดเสื้อ
ชาย ช่างอาหาร-ขนม เป็นต้น เพื่อให้เด็กและผู้ใหญ่ที่ออกจากโรงเรียนแล้ว มีความรู้ด้านอาชีพ สามารถทําการ
ประกอบอาชีพได้ต่อมาในปีพ.ศ.2514 ได้เปลี่ยนชื่อหน่วยฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ มาเป็นโรงเรียนฝึกฝนอาชีพ
เคลื่อนที่
ใน ปี พ.ศ.2514 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้ง “โรงเรียนฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่
40” ณ จังหวัดลําพูน โดยใช้อาคารโรงเรียนการช่างสตรี ตําบลต้นธง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน และปี พ.ศ.
2515 คณะปฏิวัติได้มีคําสั่งให้โอน โรงเรียนฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ มาสังกัดกองการศึกษาผู้ใหญ่ กรมสามัญ
ศึกษา เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2524 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้ง“ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
จังหวัดลําพูน” สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียนขึ้นแทนโรงเรียนฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ 40 ที่ถูกยุบเลิกไป แต่
ยังคงใช้อาคารเดิมของโรงเรียนฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ 40 เป็นสํานักงานชั่วคราว มีหน้าที่จัดการศึกษานอก
โรงเรียน ได้แก่ การศึกษาแบบเบ็ดเสร็จขั้นพื้นฐานการศึกษาสายสามัญ และการศึกษาสายอาชีพ การศึกษา
ตามอัธยาศัยในรูปแบบห้องสมุดประชาชน ที่อ่านหนังสือประจําหมู่บ้าน และจัดโครงการรณรงค์เพื่อการรู้
หนังสือแห่งชาติ ในปีงบประมาณ 2532 กรมการศึกษานอกโรงเรียนได้จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้าง
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดลําพูน ณ ตําบลต้นธง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ซึ่งใช้ที่ดินราชพัสดุ ที่กรม
อาชีวศึกษาโอนให้ มีเนื้อที่ 12 ไร่ 1 งาน 63 ตารางวา แปลงหมายเลขที่ ลพ 427 และใช้เป็นสถานที่
ปฏิบัติงานในปัจจุบัน นับจากนั้นเป็นต้นมา งานการศึกษาภาคประชาชนของคนลําพูน ได้เจริญรุดหน้าเป็นที่
ประจักษ์ของคนลําพูน โดยการนําของผู้บริหารระดับจังหวัดมาเป็นลําดับ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และในปี
พ.ศ. 2536 ได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในวงการศึกษาภาคประชาชนจังหวัดลําพูนอีกครั้งหนึ่ง เมื่อ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้ง “ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ” เพื่อเป็นสถานศึกษาที่ทํา
หน้าที่จัดการศึกษานอกโรงเรียนในพื้นที่บริการของจังหวัดลําพูน รวม 8 อําเภอ โดยอยู่ภายใต้การกํากับดูแล
ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดลําพูน ส่งผลให้การบริการการศึกษานอกโรงเรียนในรูปแบบต่าง ๆ ทํา
ได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น
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ใน ปี พ.ศ. 2551 ได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญ เนื่องจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช 2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4
มีนาคม 2551 เป็นต้นมา ได้เปลี่ยนชื่อจาก “ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดลําพูน” เป็น “สํานักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําพูน” โดยเรียกชื่อย่อว่า “สํานักงาน กศน.
จังหวัดลําพูน” มีสถานะเป็นหน่วยงานการศึกษามีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการ กํากับดูแลสถานศึกษา
ในสังกัดคือ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จํานวน 8 แห่ง เรียกชื่อย่อว่า “กศน.
อําเภอ” และกําหนดในวันที่ 4 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันสถาปนาสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
สํานักงาน กศน.จังหวัดลําพูน เป็นหน่วยงานทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2545 ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 178 ถนนลําพูนริมปิง ตําบลต้นธง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ประกอบด้วยอาคารสํานักงาน จํานวน 1 หลัง อาคารพัสดุ
จํานวน 1 หลัง อาคารโรงรถ จํานวน 1 หลัง บ้านพักผู้อํานวยการ จํานวน 1 หลัง บ้านพักคนงาน (แฝด)
จํานวน 1 หลัง (2 ห้อง)
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําพูน สังกัดสํานักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตั้งอยู่เลขที่ 178 หมู่ที่ 11 ถนนลําพูน – ริมปิง
ตําบลต้นธง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ชื่อเดิม ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดลําพูน ซึ่งเป็นสถานศึกษา
ตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมือ่ วันที่ 17 เมษายน 2524 โดยรวมหน่วยงานต่างๆ เข้าด้วยกัน
คือ โรงเรียนฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ 40 หน่วยโสตทัศนศึกษา และห้องสมุดประชาชนจังหวัดลําพูน ซึ่งใช้ที่ดิน
ของราชพัสดุ ที่ กรมอาชีวศึกษาโอนให้โรงเรียนฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ 40 มีเนื้อที่ทั้งหมด 12 ไร่ 1 งาน 63
ตารางวา ต่อมา วันที่ 3 มีนาคม 2551 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 3 มีนาคม 2551
ได้เปลี่ยนเป็นหน่วยงานทางการศึกษา ชื่อ “สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดลําพูน” ชื่อย่อว่า “สํานักงาน กศน. จังหวัดลําพูน” ชื่อภาษาอังกฤษ “Lumphun Provincial
Office of the Non-Formal and Informal Education”
ทําเนียบผูบ้ ริหารสถานศึกษา : โรงเรียนฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ 40
ที่

ชื่อ – สกุล ผู้บริหาร

ปีที่ดํารงตําแหน่ง

1.

นายจเร พวงแก้ว

พ.ศ. 2514-2517

2.

ว่าที่ ร.ต.เกษม ศรีวัง

พ.ศ. 2517-2519

3.

นายมานิต ติณะคัต

พ.ศ. 2519-2522

4.

ว่าที่ ร.ต.ประชิต เครือสุคนธ์

พ.ศ. 2522-2523

5.

นายภาคภูมิ ปิ่นพัด

พ.ศ. 2523-2524
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ทําเนียบผูบ้ ริหารสถานศึกษา : ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดลําพูน
ที่

ชื่อ – สกุล ผู้บริหาร

ปีที่ดํารงตําแหน่ง

1.

นางสาวเพ็ญสุข หวังแก้ว

30 ธันวาคม 2524- 30 กันยายน 2526

2.

นายณรงศักดิ์ กุลจินต์

1 ตุลาคม 2526 - 30 พฤศจิกายน 2527

3.

นายเอกฉันท์ ศรีจันทร์

1 ธันวาคม พ.ศ.- 15 กุมภาพันธ์ 2530

4.

นายพิสัณห์ ปิน่ มาศ

16 กุมภาพันธ์ 2530- 7 มกราคม 2531

5.

นายอนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์

8 มกราคม 2531- 22 มีนาคม 2533

6.

นายยุทธชัย ปานศรี

22 มีนาคม 2533- 12 ตุลาคม 2533

7.

นางเพ็ญสุข หวังแก้ว

22 ตุลาคม 2539- 30 กันยายน 2538

8.

นายโฆษิต โฆษณสันติ

1 พฤศจิกายน 2540- 10 พฤศจิกายน 2540

9.

นายพิสัณห์ ปิน่ มาศ

17 พฤศจิกายน 2540- 19 มกราคม 2542

10. นายวรพจน์ เตียวกุล

21 มกราคม 2542- 19 ธันวาคม 2542

11. ว่าที่ ร.ต. ธนิต แท่งทองคํา

27 มกราคม 2542 – 10 ตุลาคม 2544

12. นายสุพล ทองคํา

10 ตุลาคม 2544- 11 เมษายน 2548

ที่

ทําเนียบผูบ้ ริหารหน่วยงาน :
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําพูน
ชื่อ – สกุล ผู้บริหาร
ปีที่ดํารงตําแหน่ง

1.

นายบุญทรง จิโนเป็ง

12 เมษายน 2548- 5 มิถนุ ายน 2552

2.

นายสุรพงษ์ ไชยวงศ์

12 มิถนุ ายน 2552 – 30 พศจิกายน 2554

3.

นายพีระพงษ์ มหาวงศนันท์

30 พฤศจิกายน 2554 - ปัจจุบัน
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2. ข้อมูลบุคลากร
1. ผู้บริหาร
2. ข้าราชการ
3. ลูกจ้างประจํา
4. ครูอาสาสมัคร กศน.
5. ครู กศน.ตําบล
6. ครู ศรช.
7. ครู ปวช.
8. พนักงานราชการ สนง.กศน.จังหวัด
9. บรรณารักษ์อัตราจ้าง
รวม
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จํานวน 10 คน
จํานวน 17 คน
จํานวน 10 คน
จํานวน 37 คน
จํานวน 49 คน
จํานวน 3 คน
จํานวน 4 คน
จํานวน 8 คน
จํานวน 8 คน
จํานวน 146 คน

3. สถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําพูน มี
สถานศึกษาในสังกัด คือ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ 8 แห่ง ซึ่งมีพนื้ ที่
รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมือง
2. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอป่าซาง
3. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบ้านโฮ่ง
4. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแม่ทา
5. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอลี้
6. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทุ่งหัวช้าง
7. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบ้านธิ
8. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเวียงหนองล่อง
4. แหล่งเรียนรู้
ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดลําพูน 1 แห่ง
ห้องสมุดประชาชนอําเภอ
7 แห่ง
กศน.ตําบล
51 แห่ง
ศูนย์การเรียนชุมชนไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” 15 แห่ง
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ส่วนที่ 2
ทิศทางของสํานักงาน กศน.จังหวัดลําพูน
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นโยบายและจุดเน้นการดําเนินงาน สํานักงาน กศน.
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
วิสัยทัศน์
คนไทยได้รับการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําที่มีคุณภาพ ได้ทุกที่ ทุกเวลา
อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดสังคมฐานความรู้ และการมีอาชีพอย่างยั่งยืน

พันธกิจ
๑. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มคี ุณภาพและบริการประชาชน
ได้อย่างทั่วถึง
๒. จัดและส่งเสริมการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําเพื่อพัฒนาสมรรถนะของประชาชนและชุมชนให้
สามารถสร้างรายได้ สร้างสรรค์และแข่งขันด้านอาชีพได้อย่างยั่งยืน
๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศในการดําเนินงานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทํา
๔. พัฒนาและส่งเสริมการนําวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศและ
สารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพต่อการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและ
การศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทํา
๕. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการให้สามารถดําเนินงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาเพื่อการมีงานทําของประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์
1. คนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
2. ประชากรวัยแรงงานมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ สามารถประกอบอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับ
ตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน
3. ชุมชนมีฐานอาชีพที่หลากหลาย ที่สามารถยกระดับไปสู่วิสาหกิจชุมชนอันนําไปสู่การสร้างความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจในระดับประเทศได้
4. องค์กรภาคส่วนต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศมาร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการดําเนินงานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างกว้างขวาง
5. หน่วยงานและสถานศึกษานําวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอย่างทั่วถึง
6. บุคลากรของหน่วยงานและสถานศึกษาได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างทั่วถึง
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7. หน่วยงานและสถานศึกษามีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานการศึกษาตามอัธยาศัย

ตัวชีว้ ัด
1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1.1 ร้อยละของประชากรกลุ่มต่างๆ (กลุม่ ประชากรวัยแรงงานปกติทั่วไป กลุ่มประชากรวัย
แรงงานที่เป็นผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้บกพร่องทางร่างการและการเรียนรู้และกลุ่ม
ชาติพันธุ์ ชนกลุ่มน้อย และกลุ่มผูส้ ูงอายุ) ทีไ่ ด้รับบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอย่างทั่วถึง ครอบคลุมและเป็นธรรม
1.2 ร้อยละของประชากรวัยแรงงานที่เข้ารับการศึกษาอาชีพเพ่อการมีงานทําที่มีสมรรถนะใน
การประกอบอาชีพที่เพิ่มขึ้น
1.3 ร้อยละของชุมชนที่มีฐานอาชีพเพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจาการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทํา
ของสถานศึกษา
1.4 ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษาที่มีภาคีเครือข่ายในการดําเนินงานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพิ่มมากขึ้น
1.5 ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษาที่นําเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารองค์การ และจัดบริการ
การศึกษาและการเรียนรู้ให้กบั ประชาชน
1.6 ร้อยละของของผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจต่อการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานและสถานศึกษา
1.7 ร้อยละของบุคลากรประเภทและระดับต่างๆ ของหน่วยงานและสถานศึกษาที่ได้รับการ
พัฒนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
1.8 ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษาที่มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพิ่มประสิทธ์
ภาพในการดําเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
2. ตัวชี้วัดคุณภาพ
2.1 ร้อยละของผู้รับบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายต่างๆ (
กลุ่มประชากรวัยแรงงานปกติทั่วไป กลุ่มประชากรวัยแรงงานที่เป็นผู้ยากไร้ ผู้ด้วยโอกาส
ผู้พิการ ผู้บกพร่องทางร่างกายและการเรียนรู้ และกลุ่มชาติพันธุ์ ชนกลุ่มน้อย และกลุม่
ผู้สูงอายุ) ทีม่ คี วามพึงพอใจต่อบริการที่ได้รับ
2.2 ร้อยละของประชากรวัยแรงงานที่สําเร็จการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําที่สามารถนําความรู้
ไปใช้ในการสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว
2.3 ร้อยละของชุมชนที่สามารถสร้างฐานอาชีพใหม่ตามสาขาอาชีพที่การศึกษาอาชีพเพื่อการมี
งานทําจัดบริการ
2.4 ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษาที่มีความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของภาคีเครือข่าย
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2.5 ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษาที่นําเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารองค์การ และจัดบริการ
การศึกษาและการเรียนรู้ให้กบั ประชาชนได้ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้
2.6 ผู้รับบริการที่มคี วามพึงพอใจต่อการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของหน่วยงานและสถานศึกษา
2.7 ร้อยละของบุคลากรของหน่วยงานและสถานศึกษาประเภทและระดับต่างๆ ที่สามารถนํา
ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการพัฒนาไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร/โครงการพัฒนา
ที่กําหนดไว้
2.8 ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษาที่มีความพึ่งพอใจต่อระบบการบริหารจัดการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่พัฒนาขึ้น

นโยบายเร่งด่วน
๑. การเยียวยาและฟื้นฟูหลังวิกฤตอุทกภัย
๑.๑ ให้ข้อมูล ข่าวสาร และความรู้เพื่อการป้องกันภัยพิบัติ การจัดการแก้ปัญหาในกรณีที่
ประสบภัยพิบัติ สําหรับประชาชนอย่างทั่วถึง
๑.๒ จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจและเสริมสร้างสมรรถนะในการประกอบ
อาชีพ ให้ประชาชนสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ทันที ทั้งในการพัฒนาอาชีพเดิม การสร้างอาชีพเสริมและ
อาชีพอาชีพใหม่ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมให้กับแรงงานเพื่อส่งเข้าสู่ระบบการผลิตอุตสาหกรรมตามเดิม
๑.๓ สํารวจและจัดทําฐานข้อมูลความเสียหายที่เกิดขึ้นกับหน่วยงานและสถานศึกษาใน
สังกัด เพื่อขอรับการสนับสนุนในการซ่อมแซมและฟื้นฟูให้มีความพร้อมสําหรับให้บริการประชาชนต่อไป
๑.๔ ให้มีการเตรียมความพร้อมในทุกพื้นที่ที่อาจประสบภัยในลักษณะอื่นใด นอกเหนือจาก
อุทกภัยด้วย อาทิ แผนดินไหว คลื่นยักษ์ วาตภัย ดินถล่ม อัคคีภัย ภัยจากอากาศหนาว ภัยแล้ง โดยจัดให้มี
การจัดทําแผนสํารองภาวะฉุกเฉินและมีการซ้อมการดําเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อลดความ
เสี่ยงที่อาจเกิดจากภัยต่างๆ
๑.๕ เร่งจัดบริการเพื่อเยียวยาและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของประชาชนในพื้นที่ที่ประสบ
อุทกภัยโดยจัดหาอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องดํารงชีพขั้นพื้นฐาน และที่พักอาศัยชั่วคราวให้กับผู้ประสบภัย
๒.การจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
๒.๑ เร่ ง เสนอจั ด ตั้ ง คณะกรรมการศู น ย์ ฝึ ก อาชี พ ชุ ม ชนจั ง หวั ด ในทุ ก จั ง หวั ด โดยมี
ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ เพื่อเป็นกลไกในการกําหนด
ทิศ ทาง อํ า นวยการ กํา กั บ ติ ด ตาม ประเมิน ผล ส่ ง เสริม สนั บ สนุน และบู ร ณาการการดํา เนิ น งานการจั ด
การศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําของศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนของจังหวัด
๒.๒ เร่งสํารวจและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความต้องการด้านการศึกษาอาชีพเพื่อการ
มีงานทําของประชาชน ความต้องการด้านแรงงาน สินค้า และบริการ รวมทั้งศักยภาพของพื้นที่ ทั้ง ๕ ด้าน
ได้แก่ ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ลักษณะภูมิอากาศ ภูมิประเทศและทําเลที่ตั้ง ศิลปะ วัฒนธรรม
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ประเพณีและวิถีชีวิต และทรัพยากรมนุษย์ เพื่อนํามากําหนดหลักสูตรอาชีพตาม ๕ กลุ่มอาชีพหลัก ได้แก่
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และบริหารจัดการและบริการ
๒.๓ เร่งพัฒนาและจัดทําหลักสูตรการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน ความต้องการของตลาด และศักยภาพของพื้นที่โดยมีเป้าหมายเพื่อให้การจัดการศึกษา
อาชีพแนวใหม่ เป็นการจัดการศึกษาที่สามารถสร้างอาชีพหลัก ที่มั่นคงให้กับผู้เรียนโดยสามารถสร้างรายได้ได้
จริงทั้งในระหว่างเรียนและสําเร็จการศึกษาไปแล้ว และสร้างความสามารถเชิงการแข่งขันให้เป็นชุมชน
๒.๔ จัดให้มีศูนย์ฝึกอาชีพในทุกอําเภออย่างน้อยอําเภอละ ๒ แห่ง เพื่อเป็นศูนย์กลางในการ
ฝึก พัฒนา สาธิต และสร้างอาชีพของผู้เรียนและชุมชน รวมทั้งเป็นที่จัดเก็บ แสดง จําหน่วย และกระจ่าย
สินค้าและบริการของชุมชนอย่างเป็นระบบครบวงจร
๒.๕ ประสานการดําเนินงานกับศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนของหน่วยงานและสถานศึกษาต่าง ๆ ใน
พื้นที่เพื่อเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายการฝึกและสร้างอาชีพของประชาชนและชุมชนในจังหวัด กลุ่มจังหวัด และ
ระหว่างจังหวัด
๒.๖ จัดให้มีระบบการประสานงานเพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งทุนต่าง ๆ
สําหรับเป็นช่องทางในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านอาชีพ
อย่างต่อเนื่องให้กับผู้เรียน
๒.๗ จัดให้มีการกํากับ ติดตาม และรายงานผลการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําอย่าง
เป็นระบบต่อเนื่อง พร้อมทั้งนําผลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานให้เป็นไปตามความต้องการ
ด้านการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําของประชาชน ความต้องการของตลาด และศักยภาพของพื้นที่ทั้ง ๕ ด้าน
๓. เร่งรัดการศึกษานอกระบบตั้งแต่แรกเกิดจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อยกระดับการศึกษา
ให้กับประชาชน
๓.๑ เร่งพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน
สามารถนําสาระการเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยรวม และสร้าง
เสริมสมรรถนะการประกอบอาชีพที่สามารถสร้างรายได้อย่างมั่นคง
๓.๒ เร่งพัฒนาตําราเรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีเนื้อหาสาระ
การเรียนรู้ที่ทันสมัย ครอบคลุมตามโครงสร้างหลักสูตร นําไปใช้ประโยชน์ได้จริง ได้มาตรฐานทั้งความรู้สากล
และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยจัดทําในรูปแบบสื่อเอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเผยแพร่ให้สถานศึกษาใน
สังกัดอย่างทั่วถึง
๓.๓ ส่งเสริมให้ กศน.อําเภอทุกแห่งดําเนินการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งผล
การเรี ย นอย่ า งเป็น ระบบ ได้ ม าตรฐานสอดคล้ อ งกั บ หลัก สู ตร เพื่ อ การขยายโอกาสทางการศึ ก ษาให้ กั บ
ประชาชนอย่างกว้างขวาง
๓.๔ พัฒนาระบบการประเมินเพื่อเทียบระดับการศึกษาที่มีความโปร่งใส ยุติธรรมตรวจสอบ
ได้ มีมาตรฐานตามที่กําหนด และสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
๔. เร่ง รัดการจัดระบบความรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการพั ฒนาการอ่านของผู้เรียนและ
ประชาชน
๔.๑ รณรงค์ส่งเสริมให้ครอบครัว ชุมชน และสังคม ตระหนักถึงความสําคัญของการอ่านเพื่อ
เป็นวิธีการในการแสวงหาความรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
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๔.๒ เร่งพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียนและประชาชนให้สามารถอ่านได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๔.๓ พัฒนาหนังสือและสื่อส่งเสริมการอ่านอื่นๆ ที่มีเนื้อหาสาระองค์ความรู้จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านต่างๆ และหนังสือดีมีคุณภาพ ที่มีสาระที่หลากหลาย ทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการเพื่อ
การพัฒนาความรู้สําหรับประชาชนในชุมชนแต่ละท้องถิ่น

นโยบายต่อเนื่อง
๑. นโยบายด้านการศึกษานอกระบบ
๑.๑ จัดการศึกษานอกระบบตั้งแต่แรกเกิดจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑) ดําเนินการให้ผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการ
สนับสนุนค่าจัดซื้อตําราเรียน ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และค่าเล่าเรียนอย่างทั่วถึง เพื่อเพิ่มโอกาส
ในการรับการศึกษาที่มีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
๒) จัดหาตํารางเรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ
ตามที่สํ า นัก งาน กศน. ให้ ก ารรั บ รองคุณ ภาพให้ทั น ต่ อความต้ อ งการของผู้ เ รี ยน พร้ อ มทั้ ง จั ดให้ มีร ะบบ
หมุนเวียนตําราเรียนอย่างเท่าเทียมกัน
๓) ขยายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพให้กับประชากรวัยแรงงานที่ไม่จบ
การศึกษาภาคบังคับแลไม่อยู่ในระบบโรงเรียน โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสกลุ่มต่าง ๆ
๔) พัฒนาระบบฐานข้อมู ลรวมของนัก ศึกษา กศน.ให้มี ความครบถ้วน ถูกต้อ ง
ทันสมัย และเชื่อมโยงกันทั่วไประเทศ สามารถสืบค้นและสอบทานได้ทันความต้องการเพื่อประโยชน์ในการจัด
การศึกษาให้กับผู้เรียน
๕) จัดให้มีวีการเรียนรู้ที่เน้นการฝึกปฏิบัติจริงเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
และเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ รวมทั้งสามารถพัฒนาทักษะเกี่ยวกับสาระและวิธีการเรียนรู้ที่สามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๒ การส่งเสริมการรู้หนังสือ
๑) พัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือทั้งในระดับพื้นที่และส่วนกลางให้มีความ
ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และเป็นระบบเดียวกัน
๒) พัฒนาหลักสูตร สื่อ แบบเรียน เครื่องมือวัดผล และเครื่องมือการดําเนินงาน
สําหรับผู้ไม่รู้หนังสือให้สอดคล้องกับสภาพของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
๓) พัฒนาครู กศน.และภาคีเครือข่ายที่ร่วมจัด ให้มีความรู้ ความสามารถและ
ทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้ไม่รู้หนังสืออย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
๔) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ การคงสภาพ
การรู้หนังสือ การพัฒนาทักษะการรู้หนังสือ และการพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อเป็นเครื่องมือ
ในการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตของประชาชน
๕) พัฒนาระบบการประเมินผลระดับการรู้หนังสือให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับใน
ระดับประเทศและระดับสากล
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๑.๓ การศึกษาต่อเนื่อง
๑) มุ่งจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําอย่างยั่งยืน โดยให้ความสําคัญกับการจัด
การศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทํา ใน ๕ กลุ่มอาชีพ กระกอบด้วย อาชีพเกษตรกรรมอุตสาหกรรมพาณิชยกรรม
ความคิดสร้างสรรค์ และกลุ่มอํานวยการและอาชีพเฉพาะทางที่สอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละพื้นที่ เพื่อให้
ผู้เรียนสามารถนําความรู้ความสามารถ เจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพและทักษะที่พัฒนาขึ้นไปใช้ประโยชน์
และสร้างรายได้ได้จริง และการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
๒) มุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตให้กับทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยจัดกิจกรรม
การศึกษาที่มุ่งเน้นให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความสามารถในการจัดการชีวิตของตนเองให้อยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข รวมทั้งการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชน
๓) มุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนตามแนวคิดการจัดการศึกษาเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้หลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ
บูรณาการในรูปแบบของการฝึกอบรม การประชุมสัมมนา การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างชุมชนนัก
ปฏิบัติ และรูปแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและบริบทของชุมชนแต่ละพื้นที่ โดยเน้นการสร้างจิตสํา
หนึกความเป็นประชาธิปไตย ความเป็นพลเมืองดีและการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน การอนุรักษ์
พัฒนาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน และหลักสูตรเชิงบูรณาการเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
๔) พัฒนาระบบคลังหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องให้ได้มาตรฐาน และสะดวกต่อการ
ใช้งานเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและภาคีเครือข่าย
๑.๔ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
๑) เร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะพี่พึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายและ
มาตรฐานของหลักสูตร
๒) พั ฒ นาครู แ ละผู้ ที่ เกี่ย วข้อ งให้ ส ามารถจั ดการเรีย นรู้ได้ อย่า งมี คุ ณ ภาพ โดย
ส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถในการจัดทําแผนการเรียนการสอน การจัดกระบวนการเรียนรู้ และการวัด
และประเมินผล
๓) ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาหลั ก สู ต รท้ อ งถิ่ น และกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่ ห ลากหลาย
สอดคล้องกับความต้องการและสภาพของกลุ่มเป้าหมายและท้องถิ่น
๔) ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาสื่ อ แบบเรี ย น สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และสื่ อ อื่ น ๆ ประกอบ
หลักสูตรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูผู้สอน โดยการมีส่วนร่วมของทั้ง
ภาครัฐและเอกชน
๕) ส่งเสริมการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตที่
หลากหลายสอดคล้องกับสภาพ และความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและชุมชน
๖) มุ่งเน้นให้กลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนเรียนได้เรียนในรูปแบบที่เหมาะสมกับสภาพ
และความต้องการของตนเอง โดยมีอัตราการคงอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีผลสัมฤทธิ์ในสาระความรู้พื้นฐาน
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐
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๗) พั ฒ นาระบบการวั ด ผลและประเมิ น ผลการศึ ก ษานอกระบบทุ ก หลั ก สู ต ร
โดยเฉพาะหลักสูตรในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน โดยการนําข้อทดสอบกลางมาใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๑.๕ การประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
๑) เร่ ง รั ด ให้ ส ถานศึ ก ษาพั ฒ นาระบบประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในให้ ไ ด้
มาตรฐาน โดยพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถดําเนินการประกันคุณภาพภายในอง
สถานศึกษาได้อย่างต่อเนื่องโดยใช้การประเมินภายในตนเอง
๒) เร่งรัดให้สํานักงาน กศน.จังหวัด/กทม. ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาโดยต้นสังกัดให้ผ่านการประเมินคุณภาพภายใน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๓) เร่งรัดดําเนินการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา กศน.ที่มีประเมินภายนอกของ
สถานศึกษาไม่ได้ตามมาตรฐานที่ สมศ.กําหนดโดยปรับแผนพัฒนาคุณภาการศึกษาของสถานศึกษา และ
ดําเนินการตามแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด สําหรับสถานศึกษา
ที่ยังไม่ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก ให้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานที่กําหนด
๔) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาที่ได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน สมศ.ผดุงระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานที่กําหนด
๑.๖ พัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
1) จั ด และพั ฒ นาหลั ก สู ต ร และกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาและการเรี ย นรู้ ที่
ตอบสนองปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งอัตลักษณ์และความเป็นพหุวัฒนธรรมของพื้นที่
2) พัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐานอย่างเข้มข้นและ
ต่อเนื่องเพื่อให้มีคุณภาพทัดเทียมกับภูมิภาพอื่นของประเทศ
3) ส่ ง เสริ ม ระบบการเที ย บโอนความรู้ แ ละประสบการณ์ และการเที ย บระดั บ
การศึกษา ด้านศาสนาศึกษาเข้าสู่การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4) ให้ ห น่ วยงานและสถานศึ ก ษาจั ดให้มี ม าตรการดู แ ลรัก ษาความปลอดภัย แก่
บุคลากรและนักศึกษา กศน.ตลอดจนผู้มาใช้บริการอย่างทั่วถึง
๑.๗ การศึกษาทางไกล
๑) พัฒนาการจัดการศึกษาทางไกล ทั้งระบบการให้บริการ ระบบการเรียนการสอน
ระบบการวัดผลและประเมินผลการเรียน ทั้งหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาต่อเนื่องโดยบูรณา
การการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายมาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาทางไกลให้มี
คุณภาพ
๒) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความพร้อมในการจัดและให้บริการการศึกษา
ทางไกลเพื่อให้ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
๓) ขยายกลุ่มเป้าหมายภาคีเครือข่ายผู้ให้บริการ และผู้รับบริการให้มากขึ้นทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
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๒. นโยบายด้านการศึกษาตามอัธยาศัย
๒.๑ การส่งเสริมการอ่าน
๑) พัฒนาระดับความสามารถในการอ่านของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายให้ได้ระดับ
อ่านคล่อง เขียนคล่อง และอ่านเชิงคิดวิเคราะห์พื้นฐาน โดยใช้เทคนิควิธีการเรียนการสอน และสื่อที่มีคุณภาพ
๒) พัฒนาคนไทยให้มีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ โดยปลูกฝังและสร้างเจตคติให้
เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการอ่าน ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วม และกําหนดมาตรการจูงใจ
เครือข่ายส่งเสริมการอ่าน
๓) ส่งเสริมให้มีการสร้างบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการอ่าน ให้เกิดขึ้นใน
สังคมไทย โดยสนับสนุนกาพัฒนาแหล่งการอ่านให้เกิดอย่างกว้างขวาง และหลากหลาย รวมทั้งมีความพร้อม
ในด้านสื่ออุปกรณ์ที่สนับสนุนการอ่าน และการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านที่หลากหลาย โดยเฉพาะงาน
มหกรรมรักการอ่านในส่วนภูมิภาค
๔) ส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างเครือข่ายส่งเสริมการอ่านโดยจัดให้มีอาสาสมัคร
ส่งเสริมการอ่านในทุกตําบล
๕) ส่งเสริมให้มี “นครแห่งการอ่าน” ในจังหวัดที่มีความพร้อมเพื่อสร้างเสริมบทบาท
ของการส่งเสริมการอ่าน
๒.๒ ห้องสมุดประชาชน
๑) มุ่งเน้นพัฒนาห้องสมุดประชาชนทุกแห่งให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของชุมชนเป็นแหล่งค้นคว้าและแลกเปลี่ยนความรู้การพัฒนาอาชีพเพื่อการมีงานทําและสร้างรายได้อย่าง
ยั่งยืน และการสร้างความพร้อมให้กับประชาชนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๒) จัดตั้งห้องสมุดประชาชนในอําเภอที่ยังไม่มีห้องสมุดประชาน เพื่อจัดบริการ
ให้กับประชาชนอย่างครอบคลุมและทั่วถึง โดยเน้นการระดมทรัพยากรและความร่วมมือจากเครือข่าย
๓) จัดหาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเชื่อมโยง
กับแหล่งขอมูลการเรียนรู้ต่างๆ สําหรับให้บริการในห้องสมุดประชาชน
๔) จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอก
ห้องสมุด เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้วยตนเอง การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันเหตุการณ์ของประชาชน เพื่อสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้
จริงในการปฏิบัติ
๕) จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่พร้อมอุปกรรเพื่อส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ที่
หลากหลายออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆ อย่างทั่วถึง สม่ําเสมอเพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรู้และการ
พัฒนาอาชีพของประชาชนและชุมชน
๖) พัฒนาศักยภาพบุคลากร ที่รับผิดชอบการบริการของห้องสมุดประชาชน ให้มี
ความรู้ ความสามารถในการให้บริการสนับสนุนการดําเนินงาน
๗) แสวงหาภาคีเครือข่ายเพื่อให้เกิดการมีส่วนรวมในการสนับสนุนการดําเนินงาน
ห้องสมุดประชาชน
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๒.๓ วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
1) พัฒนาและจัดทํานิทรรศการ มหกรรมวิทยาศาสตร์สัญจร และจัดกิจกรรมที่เน้น
การเสริมสร้างทักษะและการบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์ ปลูกจิตสํานึก
ทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม กระตุ้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจให้ประชาชนนํา
ความรู้ ทักษะ และกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการพัฒนาชีวิต พัฒนาอาชีพ และพัฒนา
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
2) เชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชนโดยเน้นวิทยาศาสตร์
ชุมชนให้ผู้รับบริการสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอาชีพ สิ่งแวดล้อมการป้องกันภัยพิบัติจากธรรมชาติ
และการดํารงชีวิตประจําวัน ของประชาชนในพื้นที่
3) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ภาคี เ ครื อ ข่ า ยทั้ ง ภาครั ฐ และภาคเอกชนทั้ ง ในและ
ต่างประเทศให้ร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์
4) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การวิ จั ย และพั ฒ นาสื่ อ การเรี ย นรู้ และกิ จ กรรมด้ า น
วิทยาศาสตร์ให้มีรูปแบบและเนื้อหา ที่หลากหลาย สามารถปลูกฝังให้ผู้รับบริการมีความรู้ความเข้ามีวิธิคิดเชิง
มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ
5 ) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการเพื่อเป็น
ฐานสู่การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
6) พัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาให้เป็นแหล่งการเรียนรู้เชิงวิชาการแหล่ง
จุดประกายการพัฒนาอาชีพ และแหล่งท่องเที่ยวประจําท้องถิ่น
๓. นโยบายด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน
๓.๑ พัฒนา กศน.ตําบล/แขวง ให้เป็นศูนย์กลางการสร้างโอกาสและกระจายโอกาสทาง
การศึกษาให้กับประชาชนในชุมชน
๑) จั ดหาครุ ภัณ ฑ์ แ ละสิ่งอํ านวยความสะดวก ตลลดจนโครงสร้ างพื้ นฐานด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะกับ กศน.ตําบล/แขวง ให้ครบทุกแห่งเพื่อสนับสนุนการบริหาร
การจัดกิจกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและชุมชนได้
ทันเวลา
2) จัดหาหนังสือและสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ เทคโนโลย
ที่มีคุณภาพในรูปแบบและสาระที่หลากหลาย ทันสมัย ประชาชนสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ตนเองและครอบครัว การพัฒนาอาชีพ การพัฒนาชุมชน และการสร้างความบันเทิง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขันและความสุขในชีวิตให้กับประชาชนในชุมชน
3) จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเชิงรุกที่หลากหลาย ทันสมัยสร้างสรรค์
ต่อเนือง และตอบสนองความต้องการของประชาชนและชุมชน โดยจัดให้มีการจัดการศึกษาผ่านทีวีสาธารณะ
การฝึกอาชีพ การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การป้องกันภัยพิบัติ การศึกษาการดูแล
รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเสริมสร้างกระบวนการประชาธิปไตย การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียนและความจําเป็นเร่งด่วนต่างๆ ของแต่ละชุมชน
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4)เร่งรัดให้ กศน.ตําบล/แขวง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และส่งเสริมให้มีกลุ่ม
ส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาเป็นชุมชนรักการอ่าน โดยอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านเป็นกลๆไกในการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านในรูปแบบต่างๆ ในชุมชน โดยดําเนินงานเป็นทีมร่วมกับครู กศน.ตําบล/แขวง
5) พัฒนาระบบฐานข้อมูลสภาพการรู้หนังสือและความต้องการทางการศึกษาและ
การเรียนรู้ของประชากรวัยแรงงานและผู้สูงอายุ ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ครบถ้วนถูกต้อง ทันสมัย
และเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ สามารถสืบค้นได้ทันความต้องการ เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาให้กับ
กลุ่มเป้าหมายดังกล่าว
6) ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย กศน. ตําบล/แขวง เพื่อการประสานเชื่อมโยงและ
ส่งต่อผู้เรียนให้ได้รับบริการทางการศึกษาที่สนองตอบต่อความต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ
7 ) พัฒนาระบบการติดตามประเมินผล กศน.ตําบล/แขวง อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้
มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน กศน. ตําบล/แขวง และจัดให้มีการรายงานต่อสาธารณะ รวมทั้ง
นําผลมาพัฒนาการดําเนินงาน กศน. ตําบล/แขวง อย่างต่อเนื่อง
8) กํากับและติดตามให้ กศน.ตําบล/แขวง ดําเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
ดําเนิน กศน.ตําบล/แขวง
๓.๒ ส่ ง เสริ ม และสนั บสนุ น ให้ ทุก ภาคส่ ว นเข้า มามีส่ ว นร่ว มเป็น ภาคีเ ครื อข่ า ยในการจั ด
ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําอย่างยั่งยืน ให้
ครอบคลุมพื้นที่ทุกระดับ
๑) พัฒนาระบบฐานข้อมูลภาคีเครือข่ายระดับ โดยจําแนกตามระดับความพร้อมใน
การมีส่วนร่วม ทั้งนี้ให้ดําเนินการจัดทําฐานข้อมูลให้มีความถูกต้อง ทันสมัย และสามารถเชื่อมโยงกันได้ทั่ว
ประเทศ เพื่อประโยชน์ในการให้การส่งเสริมและสนับสนุนได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพ และระดับ
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของภาคีเครือข่าย
๒) พัฒนาบุคลากรภาคีเครือข่ายให้มีศักยภาพในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและ
การศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําอย่างมีคุณภาพ
๓) ให้หน่วยงานสถานศึกษา ประสานการทํางานร่วมกับภาคี เครือข่ายเพื่อ ให้มี
ความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และภารกิจเกี่ยวกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในการ
เป็นกลไกสําคัญเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๓.๓ อาสาสมัคร กศน.
๑) ส่งเสริมให้ผู้มีจิตอาสา ตลอดจนผู้รู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และข้าราชการบํานาญ
เข้ามาเป็นอาสาสมั ค ร กศน. โดยเข้ ามามี บทบาทในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชน เป็นผู้สื่อสารข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนและนําเสนอความ
ต้องการการเรียนรู้และการพัฒนาชุมชน โดยทํางานเป็นทีมร่วมกับครูในสังกัด สํานักงาน กศน.
๒) ส่ง เสริม ให้อ าสาสมัค ร กศน. ได้ รับ การพั ฒ นาสมรรถนะให้เ ป็นผู้ จัด และผู้
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ
๓) เสริ ม สร้ า งขวั ญ และกําลั งใจในรู ป แบบต่าง ๆ แกอาสาสมั ค ร กศน. เพื่อให้
ตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญของตนเอง และเข้ามามีส่วนร่วมดําเนินการจัดและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
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๓.๔ การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในชุม
๑) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนโดยใช้ กศน.ตําบล/แขวง ที่ดําเนินการ
อยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๒) ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนโดยการจัดทําแผนชุมชน จัดเวที
ชาวบ้าน การศึกษาดูงาน การฝึกอบรม เพื่อนําความรู้ไปแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชน
๓) ส่งเสริมให้มีการบูรณาการความรู้ในชุมชนให้เชื่อมโยงกับหลักสูตรต่าง ๆ ของ
กศน. โดยคํานึงถึงการประกอบอาชีพและการมีงานทําของผู้เรียนที่แท้จริง เพื่อประโยชน์ในการมีงานทําและ
การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
๔) ส่งเสริมให้มีขายายและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ชุมชนในการถ่ายทอดองค์ความรู้
โดยให้มีการจัดทําและเผยแพร่สื่อเพื่อการธํารงรักษาและถ่ายทอดองค์ความรู้ในชุมชน
๕) พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญองค์ความรู้ด้าน
ต่าง ๆ เป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน
๔. นโยบายด้านการสนับสนุนโครงการพิเศษ
๔.๑ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
๑) ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อสนับสนุน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ หรือโครงการอันเกี่ยวเนื่องจากพระราชวงศ์ อย่างมีคุณภาพและเกิดผล
โดยตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ทั้งระดับบุคคลและชาชน
๒) จั ดทํ าฐานข้ อมู ล โครงการและกิ จ กรรมของ กศน. ที่ ส นองงานโครงการอั น
เนื่องมาจากพระราชดําริที่สามารถนําไปใช้ในการวางแผน การติดตามประเมินผลและการพัฒนางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๔.๒ โครงการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงชายแดนของ ศฝช.
1) ให้ ศฝช. ทุกแห่ง เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาบุคลากร และการเผยแพร่ความรู้
ด้านเกษตรธรรมชาติ โดยความร่วมมื อระหว่าง สํานักงาน กศน. กับมูลนิธิ MOA
ไทยและ MOA
international
2) มุ่งจัดและพัฒนาการศึกษาอาชีพ กระบวนการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมพัฒนา
อาชี พที่ ส อดคล้ องกับบริบทของชุมชนชายแดน โดยเน้นเรื่องเกษตรธรรมชาติ ให้แ ก่ประชาชนตามแนว
ชายแดน
3) จั ด และพั ฒ นา ศฝช. ให้ เ ป็ น ศู น ย์ ส าธิ ต การประกอบอาชี พ ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้
ต้นแบบการจัดกิจกรรมตามแนวพระราชดําริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การประกอบอาชีพสําหรับประชาชน
ตามแนวชายแดน
4) จัดระบบเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้อาชีพ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยเชื่อมโยงกับ กศน.ตําบล/แขวง ในพื้นที่
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4.3 การส่งเสริมและจัดการศึกษาสําหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
๑) ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับ
กลุ่มเป้าหมายพิเศษ ได้แก่ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้สัญชาติ เด็กและเยาวชนที่อยู่นอกระบบ
โรงเรียน เด็กด้อยโอกาส คนเร่ร่อน คนไทยในต่างประเทศ
๒) จัดและส่งเสริมการเรียนรู้และใช้ภาไทยในชีวิตประจําวันสําหรับกลุ่มชาติพันธุ์
๓) พัฒนาศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ให้มีความพร้อมในการ
จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามบทบาทหน้าที่ที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔) พั ฒ นาหลั ก สู ต ร รูป แบบการจั ด กิ จ กรรม ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพและความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมายพิเศษแต่ละกลุ่ม
๕) ศึกษาวิจัยรูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
๖) พั ฒ นาคุ ณ ภาพและความมั่ น คงในการปฏิ บั ติ ง านของครู ที่ รั บ ผิ ด ชอบ
กลุ่มเป้าหมายพิเศษ
๕. นโยบายด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
5.1 พั ฒ นาสถานี วิ ท ยุ ศึ ก ษาเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต และการออกอากาศให้
กลุ่มเป้าหมายสามารถใช้เป็นช่องทางการเรียนรู้ที่มีคุณภาพได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยขยายการรับฟังให้
ครอบคลุมทั่วประเทศ
5.2 พั ฒ นาสถานี วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ เ พื่ อ การศึ ก ษาเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต และการ
ออกอากาศให้กลุ่มเป้าหมายสามารถใช้เป็นช่องทางการเรียนรู้ที่มีคุณภาพได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตโดยรวม
สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) และสถานี Teacher TV เพื่อเพิ่มช่องทางให้
สามารถรับชม ได้ทั้งระบบ C-Band และKu – Band พร้อมที่จะรองรับการพัฒนาเป็นสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อ
การศึกษาสาธารณะ (Free ETV )
5.3 พั ฒนารายการวิท ยุเพื่อการศึกษา ให้เชื่ อมโยงและตอบสนองต่อการจัดกิจกรรม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนและ
กระจายโอกาสทางการศึกษาสําหรับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ทั่วประเทศ
5.4 พัฒนารายการวิท ยุ โทรทัศ น์ เพื่อการศึกษา ให้เชื่อมโยงและตอบสนองต่ อการจั ด
กิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณภาพการเรียนการ
สอนและกระจายโอกาสทางการศึกษาสําหรับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ทั่วประเทศ
5.5 เสริมสร้างโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายมีทางเลือกใน
การเรียนรู้ที่หลากหลายและมีคุณภาพโดยจัดให้มีการผลิตรายการพัฒนาอาชีพเพื่อการมีงานทําทางสถานีวิทยุ
ศึกษา สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) และสถานีวิทยุโทรทัศน์สาธารณะ
5.6 ผลิ ต และเผยแพร่ สื่อ อิ เ ล็ ก ทรอนิก ส์ เ พื่อ การศึ ก ษาสํ า หรั บ กลุ่ ม เป้ า หมายทั่ ว ไปและ
กลุ่มเป้าหมายเพื่อคนพิการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนรูปแบบการจัดการศึกษาทางไกล การศึกษา
ตามอัธยาศัย และการศึกษาทางเลือก
5.7 พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาและภาคีเครือข่ายให้สามารถผลิต เผยแพร่และใช้
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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5.8 พั ฒนาระบบการให้บริ การสื่อเทคโนโลยี เพื่อการศึ กษาให้ได้ หลายช่องทางทั้ งทาง
อินเทอร์เน็ต และรูปแบบอื่นๆ เช่น DVD,CD, VCD และMP3 เป็นต้น เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถใช้บริการ
ได้ตามความต้องการ
5.9 สํารวจ วิจัย และติดตามประเมินผลด้านสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
6. นโยบายด้านการบริหารจัดการ
6.๑ การพัฒนาบุคลากร
๑) พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งก่อนและระหว่าง
การดํารงตําแหน่งเพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน และบริหารจัดการการดําเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพและเป็นมืออาชีพ
๒) พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ ความเข้าใจ เจตคติที่ดีในการปฏิบัติ และมี
ความสามารถในการบริหารจัดการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนให้เป็นศูนย์กลางในการฝึกและสร้างอาชีพที่มั่นคงให้กับ
ประชาชนและชุมชนพร้อมที่จะแข่งขันในเวทีอาเซียนและเวทีสากล
๓) พัฒนาหัวหน้า กศน.ตําบล/แขวงให้มีสมรรถนะสูงขึ้นในการบริหารจัดการ กศน.
ตําบล/แขวง และการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการเป็นนักจัดการความรู้และ
ผู้อํานวยความสะดวกการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง
๔) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ กศน.ตําบล/แขวง เพื่อการมีส่วน
ร่วมในการบริหารการดําเนินงานตามบทบาทภารกิจของ กศน.ตําบล/แขวง อย่างมีประสิทธิภาพ
๕) พัฒนาอาสาสมัคร กศน.ตําบล/แขวง ให้สามารถทําหน้าที่เป็นผู้ส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของ กศน.ตําบล/แขวง ที่มีคุณภาพ
๖) เสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคลากร รวมทั้งภาคีเครือข่ายในทุกระดับเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานร่วมกัน โดยจัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร และภาคีเครือข่ายในรูปแบบที่
หลากหลายอย่างต่อเนื่อง เช่น มหกรรมกีฬา กศน. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดําเนินงานในรูปแบบต่าง ๆ
๗) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนานวัตกรรมสําหรับการพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากร
๘) ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดพัฒนาตนเองเพื่อเลื่อนตําแหน่งหรือเลื่อนวิทยฐานะ
โดยเน้นการประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์
6.๒ การกํากับ นิเทศ ติดตาม ประเมิน และรายงานผล
๑) สร้างกลไกการกํากับ นิเทศ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดําเนินงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้เชื่อมโยงกับหน่วยงาน สถานศึกษา และภาคีเครือข่ายทั้ง
ระบบ
๒) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสื่ออื่น ๆ ที่เหมาะสม
เพื่อการกํากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลอย่างมีประสิทธิภาพ
6.๓ โครงสร้างพื้นฐานและอัตรากําลัง
๑) จัดทําแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและดําเนินการปรับปรุงสถานที่และวัสดุ
อุปกรณ์ ให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษา
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๒) ระดมทรัพยากรจากชุมชน เพื่อนํามาใช้ในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ให้มี
ความพร้อมสําหรับจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชน
๓) แสวงหาภาคีเครือข่ายในท้องถิ่นเพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
๔) เร่งผลักดันให้มีการประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยการศึกษาตลอดชีวิต
๕) บริหารอัตรากําลังที่มีอยู่ทั้งในส่วนที่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน
6.๔ การพัฒนาองค์ความรู้และฐานข้อมูล
๑) วิจัยและพัฒนาวัตกรรมการบริหารจัดการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการในการใช้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นกลไกสําคัญในการ
พัฒนาที่ยั่งยืนโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
๒) ส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้ในหน่วยงานและสถานศึกษาทุกระดับ รวมทั้ง
การศึกษาวิจัยเพื่อสามารถนํามาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนและชุมชนพร้อมทั้งพัฒนาขีดความสามารถเชิงการแข่งขันของหน่วยงานและสถานศึกษาทั้งในระดับ
อาเซียนและระดับสากล
๓) พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และเชื่อมโยงกันทั่ว
ประเทศอย่างเป็นระบบเพื่อให้หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดสามารถนําไปใช้เป็นเครื่องมือสําคัญในการ
บริหาร และจัดบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ
๔) สนับสนุนให้มีการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ใหม่ ของ กศน. ในการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทํา เพื่อสร้างกระแสให้ประชาชนและทุกภาค
ส่วนของสังคมเห็นความสําคัญและเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของ กศน. ทั้งในฐานะผู้รับบริการ ผู้จัด
ผู้ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของ กศน.
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ทิศทางของสํานักงาน กศน. จังหวัดลําพูน
วิสัยทัศน์
คนไทยได้รบั การศึกษาตลอดชีวติ และการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําที่มีคณ
ุ ภาพอย่างทั่วถึง
และเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดสังคมฐานความรู้ และการมีอาชีพอย่างยั่งยืน

พันธกิจ
1.
2.
3.
4.

5.

จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคณ
ุ ภาพ
จัดและส่งเสริมการศึกษาอาชีพเพือ่ การมีงานทําเพือ่ พัฒนาสมรรถนะของประชาชนและ
ชุมชนให้สามารถสร้างสรรค์และแข่งขันด้านอาชีพได้ อย่างยั่งยืน
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการดําเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย เพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวติ และการศึกษาเพือ่ การมีงานทํา
พัฒนาและส่งเสริมการนําวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพต่อการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพ
เพื่อการมีงานทํา
พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการให้สามารถดําเนินงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยเพือ่ ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวติ และการศึกษาเพื่อการมีงานทําของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์
1. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร สื่อ วิธีการเรียนและกิจกรรมที่หลากหลายสอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
2. สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพการเทียบโอน
เทียบระดับ
3. ส่งเสริมให้การเรียนชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
4. ส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
5. แสวงหาภาคีเครือข่ายร่วมดําเนินการจัดและส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต
6. ส่งเสริมการพัฒนาครู กศน.ตําบล/ครูอาสา/บุคลากรจัดกิจกรรมการเรียนรู้และสมรรถนะใน
การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
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ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
• ส่งเสริมจัดให้มีศูนย์ฝึกอาชีพในทุกอําเภออย่างน้อยอําเภอละ 2 แห่ง
• ส่งเสริมการพัฒนาและจัดทําหลักสูตรการศึกษาอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียน
• ส่งเสริมให้มีการกํากับ ติดตาม และรายงานผลการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทํา
อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบตั้งแต่แรกเกิดจนจบการศึกษาขึ้นพื้นฐาน
• ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน
• ส่งเสริมให้ กศน.อําเภอมีการเทียบโอนความรู้ประสบการณ์
• ส่งเสริมการรู้หนังสือ การคงสภาพการรู้หนังสือ และมีระบบฐานข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือให้
ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย
• ส่งเสริมการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทํ าอย่างยั่งยืน 5 กลุ่มอาชีพ 1.อาชี พ
เกษตรกรรม 2.อุตสาหกรรม 3.พาณิชยกรรม 4.ความคิดสร้างสรรค์ 5. อํานวยการและ
อาชีพเฉพาะทาง
• ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต,พัฒนาสังคมและชุมชน
• ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
• ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้ได้มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
• พัฒนาระดับความสามารถในการอ่านของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย
• ส่งเสริมให้ประชาชนมีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่เรียน ใฝ่รู้
• พัฒนาห้องสมุดประชาชนเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน
• พัฒนา กศน.ตําบลให้เป็นศูนย์กลางการสร้างโอกาสและกระจายโอกาสทางการศึกษา
ให้กับประชาชน
• ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการจัด สนับสนุน
การจัดการศึกษาตลอดชีวิต
• ส่ ง เสริ ม ให้ มี ผู้ มี จิ ต อาสา เข้ า มาเป็ น อาสาสมั ค ร กศน.ในการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้
การศึกษานอกระบบ
• ส่งเสริมให้ กศน.ตําบลจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สนับสนุนการจัดการศึกษาโครงการพิเศษ
• ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อสนับสนุนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
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ส่งเสริมและการจัดการศึกษาสําหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ได้แก่ ผูส้ ูงอายุ คนพิการ
ผู้ด้อยโอกาส
พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ให้มคี วามพร้อมในการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริกมารพัฒนาบุคลากร
• พั ฒนาบุ ค ลากรทุ กระดั บ ให้ มี ความรู้ ความเข้ า ใจ เจตคติ ที่ ดีต่อการปฏิ บัติงาน และมี
ความสามารถในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
• ส่งเสริมการกํากับ นิเทศติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดําเนินงานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
• ส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการใหม่

~ 26 ~

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2555
สํานักงาน กศน. จังหวัดลําพูน

นโยบายและจุดเน้นการดําเนินงาน สํานักงาน กศน. จังหวัดลําพูน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
จุดเน้น :
1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนจังหวัดลําพูน
1. จัดให้มีศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนจังหวัดและในทุกอําเภออย่างน้อยอําเภอละ ๒ แห่ง เพื่อเป็น
ศูนย์กลางในการฝึก พัฒนา สาธิต และสร้างอาชีพของผู้เรียนและชุมชน รวมทั้งเป็นที่จัดเก็บ แสดง จําหน่วย
และกระจ่ายสินค้าและบริการของชุมชนอย่างเป็นระบบครบวงจร
๒ ประสานการดําเนินงานกับศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนของหน่วยงานและสถานศึกษาต่าง ๆ ใน
พื้นที่เพื่อเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายการฝึกและสร้างอาชีพของประชาชนและชุมชนในแต่ละอําเภอ
3. จัดให้มีระบบการประสานงานเพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งทุนต่าง ๆ
สําหรับเป็นช่องทางในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านอาชีพ
อย่างต่อเนื่องให้กับผู้เรียน
4. จัดให้มีการกํากับ ติดตาม และรายงานผลการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําอย่าง
เป็นระบบต่อเนื่อง พร้อมทั้งนําผลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานให้เป็นไปตามความต้องการ
ด้านการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําของประชาชน ความต้องการของตลาด และศักยภาพของพื้นที่ทั้ง ๕ ด้าน
2. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษานอกระบบตั้งแต่แรกเกิดจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อ
ยกระดับการศึกษาให้กับประชาชน
1. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนสามารถนําสาระการเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยรวม
และสร้างเสริมสมรรถนะการประกอบอาชีพที่สามารถสร้างรายได้อย่างมั่นคง
2. ส่งเสริมการพัฒนาตําราเรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีเนื้อหา
สาระการเรียนรู้ที่ทันสมัย ครอบคลุมตามโครงสร้างหลักสูตร นําไปใช้ประโยชน์ได้จริง
3. ส่งเสริมให้ กศน.อําเภอทุกแห่งดําเนินการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งผล
การเรี ย นอย่ า งเป็ น ระบบ ได้ม าตรฐานสอดคล้ อ งกั บ หลัก สู ตร เพื่ อ การขยายโอกาสทางการศึ ก ษาให้ กั บ
ประชาชนอย่างกว้างขวาง
4. พัฒนาระบบการประเมินเพื่อเทียบระดับการศึกษาที่มีความโปร่งใส ยุติธรรมตรวจสอบได้
มีมาตรฐานตามที่กําหนด และสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดระบบความรู้สําหรับประชาชน
1. ส่งเสริมให้ครอบครัว ชุมชน และสังคม ตระหนักถึงความสําคัญของการอ่านเพื่อเป็น
วิธีการในการแสวงหาความรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียนและประชาชนให้สามารถอ่านได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
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3. พัฒนาหนังสือและสื่อที่มีเนื้อหาสาระจากภูมิปัญญาท้องถิ่น และหนังสือดีมีคุณภาพใน
การพัฒนาความรู้สําหรับประชาชนในชุมชน
๑. นโยบายด้านการศึกษานอกระบบ
๑.๑ จัดการศึกษานอกระบบตั้งแต่แรกเกิดจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑) ดําเนินการให้ผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้รับการสนับสนุนค่าจัดซื้อตําราเรียน ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และค่าเล่าเรียนอย่างทั่วถึง เพื่อ
เพิ่มโอกาสในการรับการศึกษาที่มีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
๒) จัดหาตําราเรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี
คุณภาพ
๓) ขยายการจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานที่ มี คุ ณ ภาพให้ กั บ ประชากรวั ย
แรงงานที่ไม่จบการศึกษาภาคบังคับแลไม่อยู่ในระบบโรงเรียน โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสกลุ่มต่าง ๆ
๔) พัฒนาระบบฐานข้อมูลรวมของนักศึกษา กศน.ให้มีความครบถ้ วน
ถูกต้อง ทันสมัย และเชื่อมโยงกันทั่วไประเทศ สามารถสืบค้นและสอบทานได้ทันความต้องการเพื่อประโยชน์
ในการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียน
๕) ส่งเสริมให้มีวิธีการเรียนรู้ที่เน้นการฝึกปฏิบัติจริงเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจและเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ รวมทั้งสามารถพัฒนาทักษะเกี่ยวกับสาระและวิธีการเรียนรู้ที่สามารถ
นําไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๒ การส่งเสริมการรู้หนังสือ
๑) พั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล ผู้ ไ ม่ รู้ ห นั ง สื อ ให้ มี ค วามครบถ้ ว น ถู ก ต้ อ ง
ทันสมัย และเป็นระบบเดียวกัน
๒) พัฒ นาหลักสู ตร สื่ อ แบบเรี ยน เครื่องมือวั ดผล และเครื่อ งมื อ การ
ดําเนินงานสําหรับผู้ไม่รู้หนังสือให้สอดคล้องกับสภาพของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
๓) เพิ่ ม ศั ก ยภาพครู กศน.และภาคี เ ครื อ ข่ า ยที่ ร่ ว มจั ด ให้ มี ค วามรู้
ความสามารถและทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้ไม่รู้หนังสืออย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
๔) มุ่งเน้นให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ การคงสภาพการ
รู้หนังสือ การพัฒนาทักษะการรู้หนังสือ และการพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อส่งเสริมการรู้
หนังสือ สําหรับให้ประชาชนได้นําไปใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาและเรียนรู้
๕) พัฒนาระบบการประเมินผลระดับการรู้หนังสือให้มีมาตรฐานเป็นที่
ยอมรับในระดับประเทศ
๑.๓ การศึกษาต่อเนื่อง
๑) ส่งเสริม สนับสนุนจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําอย่างยั่งยืน โดย
ให้ความสําคัญกับการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทํา ใน ๕ กลุ่มอาชีพ กระกอบด้วย อาชีพเกษตรกรรม
อุตสาหกรรมพาณิชยกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และกลุ่มอํานวยการและอาชีพเฉพาะทางที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนําความรู้ความสามารถ เจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพและ
ทักษะที่พัฒนาขึ้นไปใช้ประโยชน์และสร้างรายได้ได้จริง
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๒) ส่งเสริม สนับสนุนจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตให้กับทุก
กลุ่มเป้าหมาย โดยจัดกิจกรรมการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความสามารถในการจัดการชีวิต
ของตนเองให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รวมทั้งการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และ
ชุมชน
๓) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น จั ด การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาสั ง คมและชุ ม ชนโดยใช้
รูปแบบการฝึกอบรมการประชุมสัมมนา การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรูปแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย โดยเน้นการสร้างจิตสําหนึกความเป็นประชาธิปไตย ความเป็นพลเมืองดี เศรษฐกิจชุมชน การ
อนุรักษ์พัฒนาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน และหลักสูตรเชิงบูรณา
การเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
๔) พั ฒ นาระบบคลั ง หลั ก สู ต รการศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ งให้ ไ ด้ ม าตรฐาน และ
สะดวกต่อการใช้งานเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและภาคีเครือข่าย
๑.๔ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
๑) ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะพี่พึงประสงค์
ตามจุดมุ่งหมายและมาตรฐานของหลักสูตร
๒) ส่งเสริม พัฒนาครูและผู้ที่เกี่ยวข้องให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
คุณภาพ โดยส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถในการจัดทําแผนการเรียนการสอน การจัดกระบวนการเรียนรู้
และการวัดและประเมินผล
๓) ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาหลั ก สู ต รท้ อ งถิ่ น และกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่
หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการและสภาพของกลุ่มเป้าหมาย
๔) ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาสื่ อ แบบเรี ย น สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และสื่ อ อื่ น ๆ
ประกอบหลักสูตรโดยการมีส่วนร่วมของทั้งภาครัฐและเอกชน
๕) ส่งเสริมการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการศึกษา
ตลอดชีวิตที่หลากหลายสอดคล้องกับสภาพ และความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและชุมชน
๖) ส่ ง เสริ ม ให้ ก ลุ่ ม เป้ า หมายที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นได้ เ รี ย นในรู ป แบบที่
เหมาะสมกับสภาพและความต้องการของตนเอง โดยมีอัตราการคงอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีผลสัมฤทธิ์ใน
สาระความรู้พื้นฐานไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐
๗) ส่งเสริม พัฒนาระบบการวัดผลและประเมินผลการศึกษานอกระบบทุก
หลักสูตร โดยเฉพาะหลักสูตรในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน โดยการนําข้อทดสอบกลางมาใช้
อย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๕ การประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
๑) ส่งเสริม ให้สถานศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้
ได้มาตรฐาน โดยพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถดําเนินการประกันคุณภาพภายในอง
สถานศึกษาได้อย่างต่อเนื่องโดยใช้การประเมินภายในตนเอง
๒) ส่ ง เสริ ม ให้ กศน.อํ า เภอ ดํ า เนิ น การประเมิ น คุ ณ ภาพภายในของ
สถานศึกษาโดยต้นสังกัดให้ผ่านการประเมินคุณภาพภายใน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
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๓) ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา กศน.ที่มีประเมินภายนอกของ
สถานศึกษาไม่ได้ตามมาตรฐานที่ สมศ.กําหนดโดยปรับแผนพัฒนาคุณภาการศึกษาของสถานศึกษา และ
ดําเนินการตามแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด สําหรับสถานศึกษา
ที่ยังไม่ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก ให้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานที่กําหนด
๔) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาที่ได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน สมศ.
ผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานที่กําหนด
๒. นโยบายด้านการศึกษาตามอัธยาศัย
๒.๑ การส่งเสริมการอ่าน
๑) ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาระดั บ ความสามารถในการอ่ า นของประชาชนทุ ก
กลุ่มเป้าหมายให้ได้ระดับอ่านคล่อง เขียนคล่อง และอ่านเชิงคิดวิเคราะห์พื้นฐาน โดยผ่านกระบวนการปฏิรูป
การเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
๒) ส่งเสริม ให้คนในลําพูนมีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ โดยปลูกฝังและ
สร้าง เจตคติให้เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการอ่าน ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วม และกําหนด
มาตรการจูงใจเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน
๓) ส่งเสริมให้มีการสร้างบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการอ่าน ให้
เกิดขึ้นในสังคมไทย โดยสนับสนุนกาพัฒนาแหล่งการอ่านให้เกิดอย่างกว้างขวาง และหลากหลาย รวมทั้งมี
ความพร้อมในด้านสื่ออุปกรณ์ที่สนับสนุนการอ่าน และการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านที่หลากหลาย
๔) ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การสร้ า งเครื อ ข่ า ย
ส่งเสริมการอ่านโดยจัดให้มีอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านในทุกตําบล
5) ส่งเสริมให้มี “อําเภอแห่งการอ่าน” ในอําเภอที่มีความพร้อมเพื่อสร้าง
เสริมบทบาทของการส่งเสริมการอ่าน
๒.๒ ห้องสมุดประชาชน
๑) ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาห้องสมุดประชาชนทุกแห่งให้เป็นศูนย์กลาง
การเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชนเป็นแหล่งค้นคว้าและแลกเปลี่ยนความรู้การพัฒนาอาชีพเพื่อการมีงานทําและ
สร้างรายได้อย่างยั่งยืน และการสร้างความพร้อมให้กับประชาชนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2) ส่งเสริม สนับสนุน จัดหาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อเชื่อมโยงกับแหล่งขอมูลการเรียนรู้ต่างๆ สําหรับให้บริการในห้องสมุดประชาชน
๔) จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลายทั้งภายในและ
ภายนอกห้องสมุด เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน แลพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้วยตนเองของประชาชน เพื่อ
สามารถนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการปฏิบัติ
๕) ส่งเสริม จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่พร้อมอุปกรรเพื่อส่งเสริมการอ่านและ
การเรียนรู้ ที่หลากหลายออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆ อย่างทั่วถึง สม่ําเสมอเพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรู้
และการพัฒนาอาชีพของประชาชนและชุมชน
๖) ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพบุคลากร ที่รับผิดชอบการบริการของห้องสมุด
ประชาชน ให้มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการสนับสนุนการดําเนินงานห้องสมุด
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๗) ส่งเสริม แสวงหาภาคีเครือข่ายเพื่อให้เกิดการมีส่วนรวมในการสนับสนุน
การดําเนินงานห้องสมุดประชาชน

๓. นโยบายด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน
๓.๑ พัฒนา กศน.ตําบล ให้เป็นศูนย์กลางการสร้างโอกาสและกระจายโอกาสทาง
การศึกษาให้กับประชาชนในชุมชน
๑) ส่งเสริม สนับสนุนจัดหาครุภัณฑ์และสิ่งอํานวยความสะดวก ตลอดจน
โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะกับ กศน.ตําบล ให้ครบทุกแห่งเพื่อ
สนับสนุ นการบริหาร การจัดกิจกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและชุมชนได้ทันเวลา
2) ส่งเสริม สนับสนุนจัดหาหนังสือและสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ เช่น
สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ เทคโนโลยี ที่มีคุณภาพในรูปแบบและสาระที่หลากหลาย ทันสมัย ประชาชนสามารถนําไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและครอบครัว การพัฒนาอาชีพ การพัฒนาชุมชน
3) ส่งเสริ ม สนับสนุ นจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชี วิตเชิ งรุกที่
หลากหลาย ทันสมัยสร้างสรรค์ ต่อเนือง และตอบสนองความต้องการของประชาชนและชุมชน มีการฝึกอาชีพ
การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การป้องกันภัยพิบัติ การศึกษาการดูแลรักษาธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม การเสริมสร้างกระบวนการประชาธิปไตย การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
และความจําเป็นเร่งด่วนต่างๆ ของแต่ละชุมชน
4) ส่งเสริม สนับสนุน กศน.ตําบล จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และส่งเสริม
ให้มีกลุ่มส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาเป็นชุมชนรักการอ่าน โดยอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านเป็นกลไกในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในรูปแบบต่างๆ ในชุมชน โดยดําเนินงานเป็นทีมร่วมกับครู กศน.ตําบล
5) พัฒนาระบบฐานข้อมูลสภาพการรู้หนังสือและความต้องการทางการ
ศึกษาและการเรียนรู้ของประชากรวัยแรงงานและผู้สูงอายุ ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ครบถ้วนถูกต้อง
ทันสมัยและเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ สามารถสืบค้นได้ทันความต้องการ
6) ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย กศน. ตําบล เพื่อการประสานเชื่อมโยง
และส่งต่อผู้เรียนให้ได้รับบริการทางการศึกษาที่สนองตอบต่อความต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ
7 ) พัฒนาระบบการติดตามประเมินผล กศน.ตําบล อย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
ให้มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน กศน. ตําบล รวมทั้งนําผลมาพัฒนาการดําเนินงาน กศน. ตําบล
อย่างต่อเนื่อง
8) กํากับและติดตามให้ กศน.ตําบล ดําเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
ดําเนิน กศน.ตําบล
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๓.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นภาคีเครือข่ายใน
การจัดส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทํา
อย่างยั่งยืน ให้ครอบคลุมพื้นที่ทุกระดับ
๑) ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาระบบฐานข้อมูลภาคีเครือข่าย มีการจัดทํา
ฐานข้อมูลให้มีความถูกต้อง ทันสมัย
๒) ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาบุคลากรภาคีเครือข่ายให้มีศักยภาพในการจัด
การศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําอย่างมีคุณภาพ
๓) ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานสถานศึกษา ประสานการทํางานร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายเพื่อให้มี ความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และภารกิจเกี่ยวกับการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
๓.๓ อาสาสมัคร กศน.
๑) ส่งเสริมให้ผู้มีจิตอาสา ตลอดจนผู้รู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และข้าราชการ
บํานาญเข้ามาเป็นอาสาสมัคร กศน. โดยเข้ามามีบทบาทในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชน
๒) ส่งเสริมให้อาสาสมัคร กศน. ได้รับการพัฒนาสมรรถนะให้เป็นผู้จัด
และผู้ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ
๓) เสริม สร้างขวัญและกําลังใจในรู ปแบบต่ าง ๆ แกอาสาสมัค ร กศน.
เพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญของตนเอง และเข้ามามีส่วนร่วมดําเนินการจัดและส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
๓.๔ การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในชุมชน
๑) ส่งเสริม สนับสนุนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนโดยใช้
กศน.ตําบล ที่ดําเนินการอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๒) ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนโดยการจัดทําแผนชุมชน
จัดเวทีชาวบ้าน การศึกษาดูงาน การฝึกอบรม เพื่อนําความรู้ไปแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชน
๓) ส่งเสริมให้มีการบูรณาการความรู้ในชุมชนให้เชื่อมโยงกับหลักสูตรต่าง
ๆ ของ กศน. โดยคํานึงถึงการประกอบอาชีพและการมีงานทําของผู้เรียนที่แท้จริง เพื่อประโยชน์ในการมีงาน
ทําและการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
๔) ส่งเสริมให้มีขยายและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ชุมชนในการถ่ายทอดองค์
ความรู้ โดยให้มีการจัดทําและเผยแพร่สื่อเพื่อการธํารงรักษาและถ่ายทอดองค์ความรู้ในชุมชน
๕) พั ฒ นาศั ก ยภาพและส่ ง เสริ ม ให้ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ผู้ เ ชี่ ย วชาญองค์
ความรู้ด้านต่าง ๆ เป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน
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๔. นโยบายด้านการสนับสนุนโครงการพิเศษ
๔.๑ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
๑) ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อ
สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
๒) จัดทําฐานข้อมูลโครงการและกิจกรรมของ กศน. ที่สนองงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
4.2 การส่งเสริมและจัดการศึกษาสําหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
๑) ส่งเสริม สนับสนุ น การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยให้กับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ได้แก่ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้สัญชาติ เด็กและเยาวชนที่อยู่
นอกระบบโรงเรียน เด็กด้อยโอกาส คนเร่ร่อน
๒) จัดและส่งเสริมการเรียนรู้และใช้ภาษาไทยในชีวิตประจําวันสําหรับ
กลุ่มชาติพันธุ์
๓) ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้า
หลวง” ให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
๔) ส่ งเสริ ม พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิ จกรรม ให้ส อดคล้ องกั บ
สภาพและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายพิเศษแต่ละกลุ่ม
5) ส่ งเสริม พัฒนาคุณภาพและความมั่ นคงในการปฏิบัติงานของครูที่
รับผิดชอบกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
5. นโยบายด้านการบริหารจัดการ
5.๑ การพัฒนาบุคลากร
๑) ส่งเสริม การพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และบริหารจัดการการดําเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเป็นมืออาชีพ
๒) ส่งเสริม พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ ความเข้าใจ เจตคติที่ดีใน
การปฏิบัติ และมีความสามารถในการบริหารจัดการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนให้เป็นศูนย์กลางในการฝึกและสร้าง
อาชีพที่มั่นคงให้กับประชาชนและชุมชนพร้อมที่จะแข่งขันในเวทีอาเซียนและเวทีสากล
๓) ส่งเสริม พัฒนาหัวหน้า กศน.ตําบลให้มีสมรรถนะสูงขึ้นในการบริหาร
จัดการ กศน.ตําบล และการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการเป็นนักจัดการ
ความรู้และผู้อํานวยความสะดวกการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง
๔) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ กศน.ตําบล เพื่อการมีส่วน
ร่วมในการบริหารการดําเนินงานตามบทบาทภารกิจของ กศน.ตําบล อย่างมีประสิทธิภาพ
๕) ส่งเสริ ม พัฒนาอาสาสมั คร กศน.ตําบล ให้สามารถทําหน้าที่เป็นผู้
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของ กศน.ตําบล ที่มีคุณภาพ
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๖) เสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคลากร รวมทั้งภาคีเครือข่ายในทุก
ระดับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานร่วมกัน โดยจัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร และภาคีเครือข่ายใน
รูปแบบที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง เช่น มหกรรมกีฬา กศน. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดําเนินงานในรูปแบบ
ต่าง ๆ
๗) ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารพั ฒ นานวั ต กรรมสํ า หรั บ การพั ฒ นา
สมรรถนะของบุคลากร
๘) ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดพัฒนาตนเองเพื่อเลื่อนตําแหน่งหรือเลื่อน
วิทยฐานะโดยเน้นการประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์
5.๒ การกํากับ นิเทศ ติดตาม ประเมิน และรายงานผล
๑) ส่ ง เสริ ม การกํ า กั บ นิ เ ทศ ติ ด ตาม ประเมิ น และรายงานผลการ
ดําเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้เชื่อมโยงกับหน่วยงาน สถานศึกษา และภาคี
เครือข่ายทั้งระบบ
๒) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสื่ออื่น ๆ ที่
เหมาะสม เพื่อการกํากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลอย่างมีประสิทธิภาพ
5.๓ โครงสร้างพื้นฐานและอัตรากําลัง
๑) จัดทําแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและดําเนินการปรับปรุงสถานที่
และวัสดุอุปกรณ์ ให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษา
2) แสวงหาภาคีเครือข่ายในท้องถิ่นเพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
สํานักงาน กศน. จังหวัดลําพูน
นโยบายเร่งด่วน
เป้าประสงค์
ประชาชนได้รับการฟื้นฟูจิตใจ
และเสริมสร้างสมรรถนะการ
ประกอบอาชีพ
ประชาชนเข้าถึงแหล่งเรียนรูใ้ น
ศูนย์สาธิตและสร้างชีพของชุมชน
ประชาชนได้รับโอกาสทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึงและ
ครอบคลุม
ประชาชนได้รับโอกาสในการ
เรียนรู้การศึกษาตามอัธยาศัย
นโยบายต่อเนือ่ ง
เป้าประสงค์
ประชาชนได้รับโอกาสได้รับ
การศึกษาต่อเนื่องอย่างทั่วถึง
ครอบคลุม เป็นธรรม
ประชาชนได้รับโอกาสได้รับ
การศึกษานอกระบบที่
หลากหลาย อย่างทั่วถึง
ประชาชนได้รับโอกาสในการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบ
อาสาสมัคร กศน. มีส่วนร่วมใน
การส่งเสริมกิจกรรมการศึกษา
นอกระบบ
เป้าประสงค์

ตัวชี้วดั ผลผลิต/โครงการ
ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับ
บริการ

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2,200.คน

ประชาชนมีโอกาสได้เรียนรู้อาชีพที่ ศูนย์อาชีพชุมชน จํานวน 16 ศูนย์
มั่นคง
จํานวนนักศึกษาการศึกษานอกระบบ ประชาชนทั่วไป จํานวน 6,582.- คน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและปวช.
ได้รับการสนับการจัดกระบวนการ
เรียนรู้
จํานวนประชาชนที่เข้ารับบริการการ ประชาชนทั่วไป จํานวน 8,000.- คน
เรียนรุ้ตามอัธยาศัยทุกิจกรรม
ตัวชี้วดั ผลผลิต/โครงการ
จํานวนประชาชนผู้รับบริการ
การศึกษาต่อเนื่องมีความพึงพอใจต่อ
กิจกรรม
จํานวนประชาชนผู้รับบริการ
การศึกษานอกระบบมีความพึงพอใจ
ต่อหลักสูตร
ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับ
บริการศูนย์การเรียนชุมชน
ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
อาสาสมัครกศน.จิตอาสา,ข้าราชการ
บํานาญ,ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความพึง
พอใจการการจัดกิจกรรมร่วมกับ
กศน.
ตัวชี้วดั ผลผลิต/โครงการ

กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนและนักศึกษา จํานวน 14,280
คน
บุคลากร/นักศึกษา จํานวน 420 คน
ศูนย์ กศน. ตําบล จํานวน 51 แห่ง
ภาคีเครือข่าย จํานวน 60 แห่ง
อาสาสมัคร จํานวน 200 คน

กลุ่มเป้าหมาย
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ประชาชนได้รับโอกาสในการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
ประชาชนได้รับโอกาสได้รับ
การศึกษาอย่างทั่วถึง ครอบคลุม
เป็นธรรม
ประชาชนได้รับโอกาสได้รับ
การศึกษาอย่างทั่วถึง ครอบคลุม
เป็นธรรม

ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับ
บริการแหล่งเรียนรู้
จํานวนประชาชนผู้รับบริการ
การศึกษามีความพึงพอใจต่อ
กิจกรรม
จํานวนประชาชนผู้รับบริการ
การศึกษามีความพึงพอใจต่อ
กิจกรรม
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แหล่งเรียนรู้ จํานวน 100 แห่ง
ประชาชนบนพื้นที่สูง จํานวน 500 คน
กลุ่มเป้าหมายพิเศษ
- คนพิการ
- ผู้สูงอายุ

160 คน
320 คน
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ส่วนที่ 3
รายละเอียดของแผน/
งาน /โครงการ

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําพูน
(งาน/โครงการในภาพรวม)
(1) oหน
oหนวยงาน
วยงาน ............................................................. o สถานศึ
สถานศกษา
กษา ......................................................... o สํสานกงาน
านักงาน กศน. จัจงหวด
งหวัด ลํลาพู
าพูน
(7) เปาหมาย
(8)งบประมาณ
ประเภท จํานวน
วัตถุุประสงค
กิจกรรมหลัก
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ผลผลิตที่ 4 ผลผลิตที่ 5
ชื่องาน / โครงการ
กลุมเปปาหมาย เปปาหมาย
1 สงเสริมความรูและ 1. เพื่อฟนฟูสภาพจิตใจและ
1. กิจกรรมสงเสริมความรู เพื่อปอง 1. รอยละ 75 ของผูเขารวมกิจกรรม - ผูเรียนใน
2,000 800,000
เตรียมความพรอม เสริมสรางสมรรถนะในการ
กันภัยในลักษณะอื่นๆ
มีความพรอมในการเตรียมรับภัยใน ระดับการ
เพื่อลดความเสี่ยง ประกอบอาชีพ
2. กิจกรรมเสริมสรางสรรถนะใน ลักษณะอื่นๆ และมีชองทางในการ ศึกษาขั้นพื้น
2. เพื่อเตรียมความพรอมใหกับ
การประกอบอาชีพ
ประกอบอาชีพได
ฐาน
แรงงานเพื่อสงเขาสูระบบการผลิต
- ผูเรียนใน
200 คน
อุตสาหกรรม
ระดับการ
3. เพอเตรยมความพรอมและสงเสรม
เพื่อเตรียมความพรอมและสงเสริม
ชั้น ปวช.
ชน
ความรูในทุกพื้นที่ที่อาจประสบภัย
- ประชาชน
อาทิเชน วาตภัย ดินถลม ภัยจาก
ทั่วไป
อากาศหนาว ภัยแลง

(2)
ที่

(3)

(4)

(5)

(6)
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(8)งบประมาณ
(7) เปาหมาย
ประเภท จํานวน
ชื่องาน / โครงการ
วัตถุประสงค
กิจกรรมหลัก
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ผลผลิตที่ 4 ผลผลิตที่ 5
กลุมเปาหมาย เปาหมาย
เพอเปนศู
นยกลางในการฝก
ลเชงลก
มชน จานวน
16
2 สสงเสรมและจดตง
งเสริมและจัดตั้ง 1. เพื
่อเปนศนย
กลางในการฝก
1. สํสารวจและวเคราะหขอมู
ารวจและวิเคราะหขอมลเชิ
งลึก 1. มศู
มีศนนยยฝกอาชพชุ
ฝกอาชีพชมชน
จํานวน 16 - ผูผเรีรยนใน
ยนใน
3,200,000
ศูนยฝกอาชีพชุมชน พัฒนา สาธิต และสรางอาชีพของ เกี่ยวกับความตองการดานการศึกษา แหง
ระดับการ
ผูเรียนและชุมชน รวมทั้งจัดเก็บและ อาชีพเพื่การมีงานทําของประชาชน 2. รอยละ 75 ของผูเขารวมกิจกรรม ศึกษาขั้นพื้น
แสดง จําหนาย และกระจายสินคา ความตองการดานแรงงาน สินคา ผูเรียนมีรายไดระหวางเรียนและ ฐาน
และบริกิ ารของชุมชนอยา งเปปน
และบริกิ าร รวมทังั้ ศัักยภาพของ มีที ักษะในการประกอบอาชี
ใ ป
ีพเพิมิ่ - ผูเรีียนใน
ใ
ระบบครบวงจร
พื้นที่ ทั้ง 5 ดาน
มากขึ้น
ระดับการ
2. เพื่อสนับสนุนใหผูเรียนสามารถ 2. พัฒนาและจัดทําหลักสูตรการ
ชั้น ปวช.
เขาถึงแหลงทุนตางๆ สําหรับเปน ศึกษาอาชีพใหสอดคลองกับความ
- ประชาชน
ชองทางในการเสริมสรางความ
ตองการของผูเรียน ความตองการ
ทั่วไป
เขมแข็งและการพัฒนาขีดความ
ของตลาด และศักยภาพของพื้นที่
สามารถในการแขงขันดานอาชีพ 3. พัฒนาและจัดศูนยฝกอาชีพ
อยางตอเนื่องใหกับผเรีรยน
อยางตอเนองใหกบผู
ยน
ในทกอํ
ในทุ
กอาเภอในจงหวดลาพู
าเภอในจังหวัดลําพนน
อยางนอยอําเภอละ 2 แหง เพื่อเปน
ศูนยกลางในการฝก พัฒนา สาธิต
และสรางอาชีพของผูเรียนและ
ชุมชน รวมทังั้ เปปนทีจ่ี ัดแสดง
จําหนาย และกระจายสินคาและ
บริการของชุมชนอยางครบวงจร

(2)
ที่

(3)

(4)

(5)

(6)

~ 38~

(8)งบประมาณ
(7) เปาหมาย
ประเภท จํานวน
ชื่องาน / โครงการ
วัตถุประสงค
กิจกรรมหลัก
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ผลผลิตที่ 4 ผลผลิตที่ 5
กลุมเปาหมาย เปาหมาย
การจดการศกษานอก1.
พัฒนาหลักสตรการศึ
ตรการศกษานอก
กษานอก 1. พฒนาหลกสู
พัฒนาหลักสตรของสถานศึ
ตรของสถานศกษา
กษา 1. รอยละ
รอยละ 75 ของผู
ของผเรีรยนมผล
ยนมีผล
- ผูผเรีรยนใน
ยนใน
1,935,500
3 การจั
ดการศึกษานอก1. พฒนาหลกสู
ตั้งแตแรกเกิดจนจบกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. พัฒนาวิชาการในการพัฒนา สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
ระดับการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน เพือ่ ที่มุงเนนใหผูเรียนสามารถนําสาระ คุณภาพผูเรียน
2. มีหลักสูตรที่ไดมาตรฐานสอดคลอศึกษาขั้นพื้น
ระดับการศึกษาใหกับการเรียนรูและวิธีการเรียนรูไปใช 3. จัดหาสื่อหนังสือเรียนที่หลาก กับหลักสูตรทองถิ่น
ฐาน
ป
ประชาชน
ป โ ไ ดจ ริงิ
ประโยชน
หลาย
1. ประถาม
ป
1,127 คน 2,817,750
2. สงเสริมให กศน.อําเภอ ทุกแหง
2. ม.ตน
2,101 คน 525,250
ดําเนินการเทียบโอนความรูและ
3. ม.ปลาย 3,154 คน 788,500
ประสบการณรวมทั้งผลการเรียน
- ผูเรียนใน
200 คน 340,000
อยางเปนระบบ ไดมาตรฐานสอด
ระดับการ
คลองกับหลักสูตร เพื่อการขยาย
ชั้น ปวช.
โอกาสทางการศึกษาใหกับประชาชน
อยางกวางขวาง
อยางกวางขวาง

(2)
ที่

(3)

(4)

(5)

(6)

~ 39 ~

(2)
ที่

(3)

(4)

ชื่องาน / โครงการ

วัตถุประสงค

(7) เปาหมาย
(8)งบประมาณ
ประเภท จํานวน
ผลผลิตที่ 4 ผลผลิตที่ 5
กิจกรรมหลัก
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
กลมเปาหมาย
กลุ
เปาหมาย เปาหมาย
เปาหมาย
1.สํารวจกลุมเปาหมาย
1. รอยละ 75 ของนักศึกษา ประชาชน- ประชาชน
8,000
76,000
2.วางแผนรวมกับชุมชน
ตระหนักถึงความสําคัญของการอาน ใน 18 อําเภอ
3. กิจกรรมรณรงคสงเสริมการอาน และแสวงหาความรูตอเนื่องตลอดชีวติ จังหวัดลําพูน
และพัฒ
ั นาหนังั สือื สือื่ ทีมี่ ีเนือ้ื หา
สาระจากภูมิปญญาทองถิ่น
4. มุมหนังสือ /ในบาน/สถานที่
ราชการสถานประกอบการ
(5)

(6)

4 การจัดระบบความรู 1. เพื่อรณรงคสงเสริมใหครอบครัว
สําหรับประชาชน ชุมชน และสังคม ตระหนักถึงความ
สําคัญของการอาน เพื่อเปนวิธีการ
ใ
ในการแสวงหาความรู
ตอเนือื่ ง
ตลอดชีวิต
2. เพื่อพัฒนาความรูความสามารถ
ของผูเรียนและประชาชนใหสามารถ
อานไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อพัฒนาหนังสือและสื่อที่มีเนื้อหา
สาระจากภูมิปญญาทองถิ่น และหนัง
สือดีมีคณ
สอดมคุ
ณภาพในการพั
ภาพในการพฒนาคุ
ฒนาคณภาพ
ณภาพ
ความรูสําหรับประชาชนในชุมชน

~ 40~

(2)
ที่

(3)

(4)

(5)

(6)

ชื่องาน / โครงการ

วัตถุประสงค

กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

5 โครงการสงเสริมการ1. เพื่อจัดการศึกษาใหกับผูที่ไมรู 1. พัฒนาหลักสูตรสําหรับผูไมรู
รูหนังสือ
หนังสือ ตามความตองการ
หนังสือ
ตามศักยภาพ และความเหมาะสม 2. พัฒนาฐานขอมูลผูไมรูหนังสือ
2. เพือื่ จััดการเรียี นการสอนตามสาระ 3. พัฒ
ั นาสือื่ สารเสริมิ การรูหนังั สือื
และมาตรฐานการเรียนรูตามหลัก 4. พัฒนาเครื่องมือประเมินการรู
สูตรผูไมรูหนังสือใหผูเรียนนําความรู หนังสือ
ไปใชในการดําเนินชีวิต การประกอบ 5. จัดกิจกรรมการเรียนรูตามความ
อาชีพการศึกษาตอ
เหมาะสม

~ 41~

1. รอยละ 75 ผูเรียน/ผูรับบริการ
ตามเกณฑ
2. รอยละ 75 ผูเรียน/ผูรับบริการ
ผา นการประเมิ
ป นิ
3. ขอมูลผูไมรูหนังสือจาก จปฐ. ของ
จังหวัดลําพูนลดลง

(7) เปาหมาย
(8)งบประมาณ
ประเภท จํานวน
ผลผลิตที่ 4 ผลผลิตที่ 5
กลมเปาหมาย
กลุ
เปาหมาย เปาหมาย
เปาหมาย
ผูไมรูหนังสือ
1,000 550,000
-

(7) เปาหมาย
ประเภท จานวน
จํานวน
ชื่องาน / โครงการ
วัตถุประสงค
กิจกรรมหลัก
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
กลุมเปาหมาย เปาหมาย
6 โครงการจัดการศึกษ 1. เพื่อการมีงานทําอยางยั่งยืน โดยให 1.สํารวจควมตองการของชุมชน 1. รอยละ 75 ของผูเขารวมกิจกรรม ประชาชนและ 14,280
ตอเนื่อง
ความสําคัญกับการจัดการศึกษาอาชีพ 2. วางแผนจัดกระบวนการเรียนรู มีอาชีพและมีรายได
นักศึกษา
เพือื่ การมีงี านทํําใน
ใ 5 กลุมอาชีพี
3. จัดั กระบวนการเรียี นรู
2. รอ ยละ 75 ของผูเขา รว มกิจิ กรรม - การพัฒ
ั นา
ประกอบดวย อาชีพเกษตรกรรม
- ทักษะอาชีพหลักสูตรระยะสั้น นําความรูไปปรับใชในชีวิตประจําวัน ทักษะอาชีพ 3,000 คน
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ความคิด - พัฒนาการงานและอาชีพ
ได พรอมทั้งพัฒนาอาชีพ เพิ่มรายได - การพัฒนา
สรางสรรค และกลุมอํานวยการและ - พัฒนาทักษะชีวิต
ลดรายจายใหกับครอบครัว
กลุมอาชีพ
120 คน
อาชีพเฉพาะทางที่สอดคลองกับ
- พัฒนาสังคมและชุมชน/คลัง
- การพัฒนา
ศักยภาพของแตละพื้นที่
หลักสูตรการศึกษา
ทักษะชีวิต
3,780คน
2. เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตใหกับทุกกลุม4. ติดตามประเมินผล
- การพัฒนา
เปาหมาย โดยจั
เปาหมาย
โดยจดกจกรรมการศกษา
ดกิจกรรมการศึกษา
สังคมและชมช
สงคมและชุ
มช 3,400 คน
ที่มุงเนนใหทุกกลุมเปาหมายมีความรู
- การจัดกระบวน
ความสามารถในการจัดการชีวิตของ
การเรียนรูตาม
ตนเองใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
หลักปรัชญา
3. เพือื่ พัฒ
ั นาสังั คมและชุมชน โดยใช
โ ใ 
เศรษฐกิจิ พอ 4,000 คน
รูปแบบการฝกอบรมการประชุม
เพียง
สัมมนา การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
และรูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสมกับ
กลุมเปาหมาย

(2)
ทีท่

(3)

(4)

(5)

(6)

~ 42~

(8)งบประมาณ
ผลผลิตที่ 4 ผลผลิตที่ 5
7,634,000

-

2,100,000

-

108,000

-

2,646,000

-

2,380,000

-

400,000

-

(7) เปาหมาย
(8)งบประมาณ
ประเภท จํานวน
ชื่องาน / โครงการ
วัตถุประสงค
กิจกรรมหลัก
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ผลผลิตที่ 4 ผลผลิตที่ 5
กลุมเปาหมาย เปาหมาย
7 โครงการพั
โ
ั นาคุณภ1. เพือื่ พััฒนาคุณภาพผูเรีียนให
ฒ
ใ มี 1. จัดั กิิจกรรมให
ใ ผเู รีียนมีีคุณลักั ษณะ1. รอ ยละ 75 ของผูเขา รว มโครงการ
โ
- ครู กศน.ตําํ บ51 คน
2,000,000
การเรียนการสอน คุณลักษณะที่พึงประสงคตามจุดมุง ที่พึงประสงค
มีความสามารถออกแบบการจัดการ - ครูอาสาสมัค38 คน
หมายและมาตรฐานของหลักสูตร 2.สงเสริมการพัฒนาครู
เรียนรูไดหลากหลายเหมาะสม
-บรรณารักษ 8 คน
2. พัฒนาครูและผูที่เกี่ยวของให
3.พัฒนาหลักสูตรทองถิ่นและวิชาเหลือ
- อาสาสมัครรั 255 คน
สามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมี4. พัฒนาสื่อแบบเรียน
การอาน
คุณภาพ
5. ติดตามและประเมินผล/
- การเงิน/บัญชี16 คน
3. สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรทองถิน่ รายงานผล
พัสดุ
และกิจกรรมการเรียนรที่หหลากหลาย
และกจกรรมการเรยนรู
ลากหลาย
4. สงเสริมการพัฒนาสื่อแบบเรียน
สื่ออิเล็กทรอนิกสและสื่ออื่นๆ

(2)
ที่

(3)

(4)

(5)

(6)
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(2)
ที่

(3)

(4)

(5)

(6)

ชื่องาน / โครงการ

วัตถุประสงค

กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

8 โครงการประกันคุณภ1.เพื่อพัมนาใหสถานศึกษามีระบบ 1.สรางความเขาใจกับหนวยงาน
ศึกษานอกระบบและประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ และบุคลากร
ศึกษาตามอัธยาศัย ไดระบบ
2.ประเมินโดยตนสังกัด
3.สงเสริิมการพััฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพสถานศึกษา
4.ติดตามประเมินผล
9 จัดการศึกษาตามอัธย1. เพื่อพัฒนาระดับความสามารถใน 1. สํารวจกลุมเปาหมาย
โครงการสงเสริมการการอานของประชาชนใหอานคลอง 2.จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
สามารถวิเคราะหได
บูรณาการ
2. เพื่อพัฒนาคนลําพูนใหมีนิสัยรักการ3.จัดกิจกรรมการอานใหมีความ
อาน ใฝเรยน
อาน
ใฝเรียน ใฝ
ใฝรูร โดยปลู
โดยปลกฝ
กฝงและ
งและ หลากหลายและทวถง
หลากหลายและทั่วถึง
สรางเจตคติใหเห็นคุณคาและ
4.จัดกิจกรรมสงเสริมบรรยากาศ
ประโยชนของการอาน
และสิ่งแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการ
อาน
5. ติดิ ตามประเมิ
ป ินผล/รายงานผล
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1.รอยละ 100 ของสถานศึกษา
ไดรับการประกันคุณภาพมาตรฐาน
สมศ.

(7) เปาหมาย
(8)งบประมาณ
ประเภท จํานวน
ผลผลิตที่ 4 ผลผลิตที่ 5
กลมเปาหมาย
กลุ
เปาหมาย เปาหมาย
เปาหมาย
สถานศึกษา
8 แหง 160,000
-

- รอยบะ 80 ของผูเขารวมกิจกรรม ประชาชนทั่วไ
มีทักษะการอานเพิ่มขึ้นในระดับอาน
คลอง เขียนคลองและอานเชิงคิด
วิเคราะหพื้นฐานได
วเคราะหพนฐานได
- รอยบะ 80 ของผูเขารวมกิจกรรม
มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป

30,000

-

285,000

(8)งบประมาณ
(7) เปาหมาย
ประเภท จํานวน
ชื่องาน / โครงการ
วัตถุประสงค
กิจกรรมหลัก
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ผลผลิตที่ 4 ผลผลิตที่ 5
กลุมเปาหมาย เปาหมาย
ดป 1. เพื
เพอพฒนาหองสมุ
ดประชาชนทุกแ1. จดกจกรรมสงเสรมการเรยนรู
จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรในร1. จานวนสอทใชบรการ
จํานวนสื่อที่ใชบริการ
14,360,000
10 จัจดบรการหองสมุ
ดบริการหองสมดป
่อพัฒนาหองสมดประชาชนทกแ1.
โครงการหองสมุด 3Dใหเปนศูนยกลางการเรียนรูตลอดชีวิต แบบที่หลากหลาย ทั้งภายในและภาย2. รอยละ 80 ของผูใชบริการ มีความ - ประชาชนทัว่ 8 อําเภอ
450,000
ของชุมชนเปนแหลงคนควาและแลก นอกหองสมุด
พึงพอใจในระดับดีขึ้นไป
- แหลเรียนรู 100 แหง
730,000
เปลี่ยนเรียนรูการพัฒนาอาชีพเพื่อการ 2. จัดหนวยบริการเคลื่อนที่พรอมอุปกรณ
- รถเคลื่อนที่ IC 1 คัน
10,000,000
งานทําํ และสรา งรายได
ไ อ ยา งยังั่ ยืนื และเพือื่ สงเสริมิ การอา นและการเรียี นรูที่
- รถเคลือื่ นทีี่
การสรางความพรอมใหกับประชาชน หลากหลายออกใหบริการประชาชนใน
สงเสริมอาชีพ
1 คัน
3,000,000
การเขาสูประชาคมอาเซียน
พื้นที่ตางๆ อยางทั่วถึง สม่ําเสมอเพื่อเพิ่ม
- สงเสริมอาชีพ 120 คน
180,000
2. สงเสริมการเรียนรูในรูปแบบที่หลาโอกาสการเรียนรูและการพัมนาอาชีพ
หลายทั้งภายในและภายนอกหองสมุด ของประชาชนและชุมชน
3. เพื่อปลูกฝงนิสัยรักการอาน และ 3. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ที่รับผิดชอบ
พัฒนาศักยภาพการเรียนรูดวยตนเอง หองสมุดประชาชน ใหมีความรู
4. เพอสงเสรมการอานและการเรยนรู
เพื่อสงเสริมการอานและการเรียนรความสามารถในการใหบรการสนบสนุ
วามสามารถในการใหบริการสนับสนนน
ที่หลากหลายออกใหบริการประชาชนการดําเนินงานหองสมุด
ในพื้นที่ตางๆ อยางทั่วถึง สม่ําเสมอ 4. จัดบริการแหงเรียนรูอยางทั่วถึง
เพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรูและการพัฒนา
อาชีพี ของประชาชนและชุ
ป
มชน
5. เพื่อใหเกิดการมีสวนรวมในการสนับ
สนุนการดําเนินงานหองสมุดประชาชน

(2)
ที่

(3)

(4)

(5)

(6)
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(2)
ที่

(3)

(4)

(5)

(6)

ชื่องาน / โครงการ

วัตถุประสงค

กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

(8)งบประมาณ
(7) เปาหมาย
ประเภท จํานวน
ผลผลิตที่ 4 ผลผลิตที่ 5
กลุมเปาหมาย เปาหมาย
กศน.ตํ
กศน.ตาบล
าบล
51 แห
แหงง
204,000

โครงการพฒนา
เพื่อสงเสริมการเรียนรตลอดชี
ลอดชวตเช1.จดทาแผนปฏบตการ
วิตเชิ1.จัดทําแผนปฏิบัติการ กศน.ตํ
กศน.ตาบล
าบล 1. มีมแหลงเรยนรู
แหลงเรียนรจําานวน
นวน 51 ตํตาบล
าบล
11 โครงการพั
ฒนา กศน1. เพอสงเสรมการเรยนรู
ใหเปนแหลงเรียนรูต รุกที่หลากหลาย ทันสมัย สรางสรรค 2. จัดกิจกรรมการเรียนรูตลอดชีวิต 2. รอยละ 80 ของผูรับบริการมีความ
ตอเนื่อง และตอบสนองความตองการตามหลักประชาธิปไตย
พึงพอใจในการใชบริการแหลงเรียน
ของประชาชนและชุมชน
3.จัดกิจกรรมสงเสริมและพัมนา รูและภูมิปญญาทองถิ่น
เครือื ขา ย กศน.ตําํ บล
4.จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยชุมชนเปน
ฐาน
12 โครงการสงเสริมและ- เพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลภาคี 1.สํารวจขอมูลและจัดทําฐานขอมูล 1.มีจํานวนภาคีเครือขายเพิ่มขึ้นจาก ภาคีเครือขาย 60 แหง
สนุนภาคีเครือขายรว เครือขาย
2.พัฒนาระบบฐานขอมูลภาคีเครือขาเดิมรอยละ 50 และรวมกันจัดการ
การศึกษาตลอดชีวิตแ- พัฒนาบุคลากรภาคีเครือขายใหมี 3.พัฒนาบุคลากรภาคีเครือขายใหมี ศึกษาตลอดชีวิตและการจัดการศึกษา
จัดการศึกษาอาชีพเพื่ ศักยภาพในการจัดการศึกาตลอดชีวิต ศักยภาพในการจัดการศึกาตลอดชีวิตอาชีพเพื่อการมีงานทําอยางยั่งยืน
งานทําอยางยั่งยืน และการศกษาอาชพเพอการมงานทา
งานทาอยางยงยน
และการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทํา และการศกษาอาชพเพอการมงานทา
และการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทํา ใหครอบคลุ
ใหครอบคลมทกพื
มทุกพนททุ
้นที่ทกกระดั
ระดบบ
อยางมีคุณภาพ
อยางมีคุณภาพ
13 โครงการอาสาสมัคร 1. เพื่อสงเสริมใหอาสาสมัคร ตลอดจน1. จัดทําแนวทางการปฏิบัติงานของ 1. รอยละ 100 มีอาสาสมัครตามเกณฑ- ผูมีจิตอาสา 200 คน
ผูรู ภูมิปญญาทองถิ่น ขาราชการบํานาสมัคร เพื่อใหมีความเขาใจในการปฏิ2. อาสาสมัครมีจํานวนเพิ่มขึ้นทุกป - ขาราชการ
เขา มามีีบทบาทในการจั
ใ
ัดกิิจกรรม งานและสง เสริมิ การจััดกระบวนการเรีียนรู
บําํ นาญ
2. เพื่อสรางความตระหนักถึงคุณคาแล2. การพัฒนาสมรรถนะของอาสาสมัคร
- ผูรูหรือ
ความสําคัญของตนเองในการดําเนินก3. การสรางขวัญกําลังใจในรูปแบบตางๆ
ภูมิปญญาทอง
และสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 4.นิเทศติดตามผลงานของโครงการ
ถิ่น
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-

600,000

-

66,300

(8)งบประมาณ
(7) เปาหมาย
ประเภท จํานวน
ชื่องาน / โครงการ
วัตถุประสงค
กิจกรรมหลัก
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ผลผลิตที่ 4 ผลผลิตที่ 5
กลุมเปาหมาย เปาหมาย
โครงการสงเสรมการ1.
เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรตลอดชว1.
ลอดชีวิ 1. จัจดกจกรรมการเรยนรู
ดกิจกรรมการเรียนรตลอดชี
ลอดชวต
วิต 1. รรอยละ
อยละ 100 ของแหล
ของแหลงเรยนรู
งเรียนรใน แหลงเรยนรู
แหลงเรียนร 100 แห
แหงง
129,000
14 โครงการส
งเสริมการ1. เพอจดกจกรรมการเรยนรู
เรียนรูในชุมชน ในชุมชนโดยใช กศน.ตําบล
ในชุมชนโดยใช กศน.ตําบล
ชุมชนมีความพรอมในการใหบริการ ผูรู ภูมิปญญา
2. เพื่อสงเสริมการจัดกระบวนการเรีย 2. สงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู
ทองถิ่น
ในชุมชนโดยการจัดทําแผนชุมชน ในชุมชนโดยการจัดทําแผนชุมชน
จััดเวทีชี าวบา น การศึกึ ษาดูงาน
จัดั เวทีชี าวบา น การศึกึ ษาดูงาน
การฝกอบรม
การฝกอบรม
3. เพื่อสงเสริมใหมีการบูรณาการควา3. สงเสริมใหมีการบูรณาการความรู
ในชุมชนใหเชื่อมโยงกับหลักสูตรตางในชุมชนใหเชื่อมโยงกับหลักสูตรตางๆ
ของ กศน.
ของ กศน.
4. เพื่อสงเสริมใหมีการขยายและพัฒน4. สงเสริมใหมีการขยายและพัฒนา
แหลงเรียนรูชุมชนในการถายทอด แหลงเรียนรูชุมชนในการถายทอด
องคความร ใหชุ
องคความรู
ใหชมมชน
ชน
องคความร ใหชุ
องคความรู
ใหชมมชน
ชน
5. เพื่อพัฒนาศักยภาพและสงเสริมให 5. พัฒนาศักยภาพและสงเสริมให
ภูมิปญญาทองถิ่น ผูเชี่ยวชาญองคควา ภูมิปญญาทองถิ่น ผูเชี่ยวชาญองคความ
รูดานตางๆ เปนแหลงการเรียนรูของ รูดานตางๆ เปนแหลงการเรียนรูของ
ชุมชน
ชุมชน

(2)
ที่

(3)

(4)

(5)

(6)
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(7) เปาหมาย
(8)งบประมาณ
ประเภท จํานวน
ผลผลิตที่ 4 ผลผลิตที่ 5
ชื่องาน / โครงการ
วัตถุประสงค
กิจกรรมหลัก
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
กลมเปาหมาย
กลุ
เปาหมาย เปาหมาย
เปาหมาย
15 โครงการสนับสนุนโ1. เพื่อสงเสริมการจัดการศึกษานอกระ1. สงเสริมการจัดการศึกษานอกระบ1. รอยละ 80 ของผูรับบริการนําความประชาชนใน 100 คน
700,000
อันเนื่องมาจากพระร และการศึกษาตามอัธยาศัย
และการศึกษาตามอัธยาศัย
รูที่ไดรับไปใชในชีวิตประจําวัน
โครงการอัน
หรือโครงการอันเกี่ยว2. เพื่อมีฐานขอมูลโครงการและกิจกร2.จัดเก็บฐานขอมูลโครงการและกิจก2. รอยละ 80 ของผูรับบริการมีความ เนื่องมาจาก
จากพระราชวงศ ของ กศน.ทีสี่ นองโครงการอั
โ
นั เนือื่ งมาของ กศน.ทีสี่ นองโครงการอั
โ
นั เนือื่ งมพึงึ พอใจในระดั
ใใ
บั ดีขี ึน้ ไป
พระราชดําํ ริิ
จากพระราชดําริหรือโครงการอันเกี่ยวจากพระราชดําริ
หรือโครงการ
เนื่องจากพระราชวงศ
3. สงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู
ที่เกี่ยวเนื่อง
3. เพื่อสงเสริมการจัดกระบวนการเรีย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จากพระราชวงศ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
16 โครงการสงเสริมและ- เพื่อสงเสริม สนับสนุน การจัดการ - สงเสริม สนับสนุน การจัดการ - รอยละ 80 ของผูรับบริการนําความ - กลุมผูสูงอายุ 320 คน 160,000
ศึกษาสําหรับกลุมเปาศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม ศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม รูที่ไดรับไปใชในชีวิตประจําวัน
- คนพิการ
160 คน 224,000
พิเศษ
พเศษ
อัธยาศัยใหกับกลมเปาหมายพเศษ
อธยาศยใหกบกลุ
เปาหมายพิเศษ อธยาศยใหกบกลุ
อัธยาศัยใหกับกลมเปาหมายพเศษ
เปาหมายพิเศษ - รอยละ
รอยละ 80 ของผู
ของผรับบบรการมความ
บริการมีความ
384,000
ไดแก ผูสูงอายุ คนพิการ ผูดอยโอกาสไดแก ผูสูงอายุ คนพิการ ผูดอยโอกา พึงพอใจในระดับดีขึ้นไป
คนเรรอน
คนเรรอน
- รอยละ 80 ของผูรับบริการไดรับการ
- เพื่อพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัด - พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัด พัฒนาตามเกณฑที่กําหนด
กิจิ กรรม ให
ใ ส อดคลอ งกับั สภาพและ กิจิ กรรม ให
ใ ส อดคลอ งกับั สภาพและ
ความตองการของกลุมเปาหมาย
ความตองการของกลุมเปาหมาย
พิเศษแตละกลุม
พิเศษแตละกลุม

(2)
ที่

(3)

(4)

(5)

(6)

~ 48~

(7) เปาหมาย
(8)งบประมาณ
ประเภท จานวน
จํานวน
ผลผลิตที่ 4 ผลผลิตที่ 5
ชื่องาน / โครงการ
วัตถุประสงค
กิจกรรมหลัก
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
กลุมเปาหมาย เปาหมาย
17 โครงการจัดการศึกษ - เพื่อสงเสริมการรูหนังสือแกประชาช- จัดกิจกรรมสงเสริมการรูหนังสือ ส- รอยละ 80 ของผูรับบริการนําความ ประชาชนบน- 775 คน 387,500
พัฒนาชุมชนในเขตภูที่อาศัยอยูเขตภูเขา ใหสามารถอานออ อาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับ รูที่ไดรับไปใชในชีวิตประจําวัน
พื้นที่สูง
เขียี นได
ไ  และอัตั ราการลดลงของผูไมร ูประชาชนกลุมเปปาหมาย
- รอ ยละ 80 ของผูรับบริิการมีคี วาม
หนังสือ
พึงพอใจในระดับดีขึ้นไป
- เพื่อสามารถพัฒนาตนเองและเรียนรู
- รอยละ 80 ของผูรับบริการไดรับการ
ไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
พัฒนาตามเกณฑที่กําหนด
18 โครงการพัฒนาคุณภ- เพื่อพัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมี - จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
- รอยละ 80 ของบุคลากรนําความรู - ผูอํานวยการ
120 300,000
การศึกษา
สมรรถนะสูงขึ้นอยางตอเนื่อง
- สงเสริมใหบุคลากรพัฒนาตนเองอที่ไดรับไปพัฒนาตนเองและพัฒนางา สถานศึกษา
- เพื่อพัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีควาตอเนื่อง
- ขาราชการ
ความเขาใจ เจตคติ
ความเขาใจ
เจตคตทดในการปฏบตงา
ที่ดีในการปฏิบัติงา - พฒนานวตกรรมสาหรบการพฒนา
พัฒนานวัตกรรมสําหรับการพัฒนา
- พนกงาน
พนักงาน
และมีความสามารถในการบริหารจัดกสมรรถนะของบุคลากร
ราชการ
ศูนยฝกอาชีพชุมชนใหเปนศูนยกลางใน
- เจาหนาที่
การฝกและสรางอาชีพที่มั่นคง
- เพือื่ พัฒ
ั นาหัวั หนา กศน.ตําํ บล ใใหม ี
สมรรถนะสูงขึ้นอยางตอเนื่อง
- เพื่อพัฒนาอาสาสมัคร กศน.ตําบล ให
สามารถทําหนาที่เปนผูสงเสริมและสนับ
สนุนการจัดการศึกษา
- เพื่อเสริมสรางความสัมพันธระหวางบุคลากร

(2)
ทีท่

(3)

(4)

(5)

(6)

~ 49~

(2)
ทีท่

(4)

(5)

(6)

(7) เปาหมาย

(8)งบประมาณ

ประเภท จํานวน
ผลผลิตที่ 4 ผลผลิตที่ 5
กลุมเปาหมาย เปาหมาย
19 โครงการกํากับ นิเทศ- เพื่อสงเสริมพัฒนาการนิเทศการศึกษ- จัดทําแผนการนิเทศการศึกษาทั้งระ- รอยละ 80 ของสามารถนิเทศติดตาม กศน.อําเภอ 8 อําเภอ 150,000
ติดิ ตาม ประเมิ
ป ินและ ทังั้ ระบบ
- การนิเิ ทศ กํํากับั ติดิ ตาม ประเมิ
ป นิ ผลงานในพื
ใ ืน้ ทีี่ไดอ ยา งทัวั่ ถึงึ
รายงานผล
- เพื่อสงเสริมการนิเทศในการพัฒนา และการรายงานผล
- รอยละ 80 ของบุคลากรนําความรู
บุคลากรใหมีความรู ความสามารถใน - การรายงานผลโดยใชเทคโนโลยีแลที่ไดรับจากการนิเทศไปพัฒนางาน
ปฏิบัติงานและจัดกระบวนการเรียนรู การสื่อสาร
กศน.
- เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาตอไป
รวม
17,501,000 16,420,300
รวมสทธิ
รวมสุ
ทธ์
33,921,300
ชื่องาน / โครงการ

วัตถุประสงค

กิจกรรมหลัก

~ 50~

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

แผนปฏิบตั กิ ารประจําปีงบประมาณ 2555
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําพูน
(จําแนกตามงาน / โครงการ)

กผ-กพล-02/55

1.  หน่วยงาน.................................................  สถานศึกษา ....................................................... ;สํานักงาน กศน. จังหวัด ลําพูน
2. สอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วน ข้อที่ 1 การเยียวยาและฟืน้ ฟูหลังวิกฤตอุทกภัย
3. ชื่องาน/โครงการ ส่งเสริมความรู้และเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยง
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจและเสริมสร้างสมรรถนะใน
การประกอบอาชีพ
2. เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับแรงงานเพื่อส่งเข้าสู่
ระบบการผลิตอุตสาหกรรม
3. เพื่อเตรียมความพร้อมและส่งเสริมความรู้ในทุก
พื้นที่ที่อาจประสบภัยอาทิเช่น วาตภัย ดินถล่ม ภัย
จากอากาศหนาว ภัยแล้ง

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
- ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
มีความพร้อมในการเตรียมรับภัยใน
ลักษณะอื่นๆ และมีช่องทางในการ
ประกอบอาชีพได้

5. กิจกรรมหลัก
1. กิจกรรมส่งเสริมความรู้ เพื่อป้องกันภัยในลักษณะอื่นๆ
2. กิจกรรมเสริมสร้างสรรค์นะในการประกอบอาชีพ

7. เป้าหมาย
ประเภทกลุ่มเป้าหมาย
- ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
- ผู้เรียนในระดับการชั้น ปวช.
- ประชาชนทั่วไป

~ 1~

จํานวนเป้าหมาย
2,000
200

8. งบประมาณ จํานวน 800,000 บาท
; ผลผลิตที่ 4  ผลผลิตที่ 5 แบ่งเป็น
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส4
100,000 300,000 300,000 250,000

9. พื้นที่ดําเนินการ
- 8 อําเภอ ในจังหวัดลําพูน ที่ประสบอุทกภัย

10. ผู้รับผิดชอบ
- ชื่อ – สกุล นางสาวภัชนุช นุชแก้วฟ้า
- โทรศัพท์ 0895559992

กผ-กพล-02/55

แผนปฏิบตั กิ ารประจําปีงบประมาณ 2555
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําพูน
(จําแนกตามงาน / โครงการ)
1.  หน่วยงาน.................................................  สถานศึกษา ....................................................... ;สํานักงาน กศน. จังหวัด ลําพูน
2. สอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วน ข้อที่ 2 การจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพ
3. ชื่องาน/โครงการ ส่งเสริมและจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการฝึกพัฒนา สาธิต และสร้าง
อาชีพของผู้เรียนและชุมชน รวมทั้งจัดเก็บและ
แสดง จําหน่าย และกระจายสินค้าและบริการของชุมชน
อย่างเป็นระบบครบวงจร
2. เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งทุนต่างๆ
สําหรับเป็นช่องทางในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและ
การพั ฒ นาขีด ความสามารถในการแข่ง ขั น ด้ า นอาชี พ
อย่างต่อเนื่องให้กับผู้เรียน

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
- ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพร้อม
ในการเตรี ย มรั บ ภั ย ในลั ก ษณะอื่ น ๆ และมี
ช่องทางในการประกอบอาชีพได้

5. กิจกรรมหลัก
1. สํารวจและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความต้องการด้านการศึกษาอาชีพ
เพื่อการมีงานทําของประชาชนความต้องการด้านแรงงาน สินค้าและบริการ รวมทั้ง
ศักยภาพของพื้นที่ ทั้ง 5 ด้าน
2. พัฒนาและจัดทําหลักสูตรการศึกษาอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียน ความต้องการของตลาด และศักยภาพของพื้นที่
3. พัฒนาและจัดศูนย์ฝึกอาชีพในทุกอําเภอในจังหวัดลําพูนอย่างน้อยอําเภอละ 2
แห่ง เพื่อเป็นศูนย์กลางในการฝึก พัฒนา สาธิตและสร้างอาชีพของผู้เรียนและ
ชุมชน รวมทั้งเป็นที่จัดแสดงจําหน่าย และกระจายสินค้าและบริการของชุมชน
อย่างครบวงจร

7. เป้าหมาย
ประเภทกลุ่มเป้าหมาย
- ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ผู้เรียนในระดับการชั้น ปวช.
- ประชาชนทั่วไป

~ 52~

จํานวนเป้าหมาย
16 แห่ง

8. งบประมาณ จํานวน 3200,000 บาท
; ผลผลิตที่ 4  ผลผลิตที่ 5 แบ่งเป็น
ไตรมาส4
ไตร ไตรมาส 2 ไตรมาส 3
มาส
1
- 1,100,000 1,100,000 1,000,000

9. พื้นที่ดําเนินการ
- 8 อําเภอ ในจังหวัดลําพูน

10. ผู้รับผิดชอบ
- ชื่อ – สกุล นางสาวภัชนุช นุชแก้วฟ้า
- โทรศัพท์ 0895559992

แผนปฏิบตั กิ ารประจําปีงบประมาณ 2555
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําพูน
(จําแนกตามงาน / โครงการ)

กผ-กพล-02/55

1.  หน่วยงาน.................................................  สถานศึกษา ....................................................... ; สํานักงาน กศน. จังหวัด ลําพูน
2. สอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วน ข้อที่ 3 เร่งจัดการศึกษานอกระบบตั้งแต่แรกเกิดจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อยกระดับการศึกษาให้กับประชาชน
สอดคล้องกับนโยบายต่อเนื่อง ข้อที่ 1 นโยบายด้านการศึกษานอกระบบ

3. ชื่องาน/โครงการ การจัดการศึกษานอกระบบตั้งแต่แรกเกิดจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อยกระดับการศึกษาให้กับประชาชน
4. วัตถุประสงค์
1. พัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถนําสาระการเรียนรู้และ
วิธีการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง
2. ส่งเสริมให้ กศน.อําเภอ ทุกแห่งดําเนินการเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์รวมทั้งผลการเรียนอย่างเป็นระบบ
ได้มาตรฐานสอดคล้องกับหลักสูตร เพื่อการขยายโอกาสทาง
การศึกษาให้กับประชาชนอย่างกว้างขวาง

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น
2. มีหลักสูตรที่ได้มาตรฐานสอดคล้องกับหลักสูตร
ท้องถิ่น

8. งบประมาณ จํานวน 1,935,500 บาท
; ผลผลิตที่ 4  ผลผลิตที่ 5 แบ่งเป็น
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส4
300,000 600,000 700,000 335,500

5. กิจกรรมหลัก
1. พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
2. พัฒนาวิชาการในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3. จัดหาสื่อหนังสือเรียนที่หลากหลาย
7. เป้าหมาย
ประเภทกลุ่มเป้าหมาย
- ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
1. ประถม
2. มัธยมศึกษาตอนต้น
3. มัธยมศึกษาตอนปลาย
- ผู้เรียนในระดับการชั้น ปวช.
- ประชาชนทั่วไป

~ 2~

จํานวนเป้าหมาย
1,127
2,101
3,154
200

9. พื้นที่ดําเนินการ
- 8 อําเภอ ในจังหวัดลําพูน
- 2 อําเภอในระดับ ปวช.

- ชื่อ – สกุล นางสาวภัชนุช นุชแก้วฟ้า
- โทรศัพท์ 0895559992

กผ-กพล-02/55

แผนปฏิบตั กิ ารประจําปีงบประมาณ 2555
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําพูน
(จําแนกตามงาน / โครงการ)
1.  หน่วยงาน.................................................  สถานศึกษา ....................................................... ; สํานักงาน กศน. จังหวัด ลําพูน
2. สอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วน ข้อที่ 4 เร่งรัดการจัดระบบความรูส้ าํ หรับประชาชน
3. ชื่องาน/โครงการ การจัดระบบความรู้สําหรับประชาชน
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ครอบครัว ชุมชน และ
สังคม ตระหนักถึงความสําคัญของการอ่าน เพื่อเป็น
วิธีการในการแสวงหาความรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียนและ
ประชาชนให้สามารถอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อพัฒนาหนังสือและสื่อที่มีเนื้อหาสาระจาก
ภู มิปั ญ ญาท้อ งถิ่ น และหนั ง สือ ดีมี คุณ ภาพในการ
พัฒนาคุณภาพความรู้สําหรับประชาชนในชุมชน

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
- ร้อยละ 80 ของนักศึกษา ประชาชน
ตระหนักถึงความสําคัญของการอ่าน
และแสวงหาความรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต

5. กิจกรรมหลัก
1. สํารวจกลุ่มเป้าหมาย
2. วางแผนร่วมกับชุมชน
3.กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการอ่านและพัฒนาหนังสือ สื่อ ที่มี
เนื้อหาสาระจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. เป้าหมาย
ประเภทกลุ่มเป้าหมาย
- ประชาชนใน 8 อําเภอ
จังหวัดลําพูน

9. พื้นที่ดําเนินการ
- 8 อําเภอ ในจังหวัดลําพูน
จํานวนเป้าหมาย
8,000

แผนปฏิบตั กิ ารประจําปีงบประมาณ 2555

~ 54~

8. งบประมาณ จํานวน 76,000 บาท
 ผลผลิตที่ 4 ; ผลผลิตที่ 5 แบ่งเป็น
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส4
20,000 30,000 16,000 10,000

10. ผู้รับผิดชอบ
- ชื่อ – สกุล นางสาวภัชนุช นุชแก้วฟ้า
- โทรศัพท์ 0895559992

แผนปฏิบตั กิ ารประจําปีงบประมาณ 2555
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําพูน
(จําแนกตามงาน / โครงการ)

กผ-กพล-02/55

1.  หน่วยงาน.................................................  สถานศึกษา ....................................................... ;สํานักงาน กศน. จังหวัด ลําพูน
2. สอดคล้องกับนโยบายต่อเนื่อง ข้อที่ 1 นโยบายด้านการศึกษานอกระบบ ข้อ 1.2 การส่งเสริมการรูห้ นังสือ
3. ชื่องาน/โครงการ โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดการศึกษาให้กับผู้ที่ไม่รู้หนังสือ ตามความ
ต้องการ ตามศักยภาพ และความเหมาะสม
2. เพื่อจัดการเรียนการสอนตามสาระและมาตรฐาน
การเรียนรู้ตามหลัก สูตรผู้ไ ม่รู้หนัง สือให้ผู้เรียนนํา
ความรู้ไปใช้ในการดําเนินชีวิต การประกอบอาชีพ
การศึกษาต่อ

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. ร้อยละ 80 ผู้เรียน/ผู้รับบริการตามเกณฑ์
2. ร้อยละ 80 ผู้เรียน/ผู้รับบริการ
ผ่านการประเมิน

5. กิจกรรมหลัก
1. สํารวจกลุ่มเป้าหมาย
2. วางแผนร่วมกับชุมชน
3. พัฒนาหลักสูตรสําหรับผู้ไม่รู้หนังสือ
4. พัฒนาฐานข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ
5. พัฒนาสื่อสารเสริมการรู้หนังสือ
6. พัฒนาเครื่องมือประเมินการรู้หนังสือ
7. เป้าหมาย
ประเภทกลุ่มเป้าหมาย
- ผู้ไม่รู้หนังสือ

จํานวนเป้าหมาย
1,000

~ 55~

8. งบประมาณ จํานวน 550,000 บาท
; ผลผลิตที่ 4  ผลผลิตที่ 5 แบ่งเป็น
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส4
100,000 200,000 200,000 50,000

9. พื้นที่ดําเนินการ
- 8 อําเภอ ในจังหวัดลําพูน

10. ผู้รับผิดชอบ
- ชื่อ – สกุล นางสาวภัชนุช นุชแก้วฟ้า
โทรศัพท์ 0895559992

แผนปฏิบตั กิ ารประจําปีงบประมาณ 2555
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําพูน
(จําแนกตามงาน / โครงการ)

กผ-กพล-02/55

1.  หน่วยงาน.................................................  สถานศึกษา ....................................................... ; สํานักงาน กศน. จังหวัด ลําพูน
2. สอดคล้องกับนโยบายต่อเนื่อง ข้อที่ 1 นโยบายด้านการศึกษานอกระบบ ข้อ 1.3 การศึกษาต่อเนื่อง
3. ชื่องาน/โครงการ โครงการจัดการศึกษาต่อเนื่อง

8. งบประมาณ จํานวน 7,634,000 บาท
; ผลผลิตที่ 4  ผลผลิตที่ 5 แบ่งเป็น
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส4
1,500,000 2,000,000 2,500,000 1,634,000

4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนําความรู้ความสามารถ เจตคติ
ที่ดีต่อการประกอบอาชีพและทักษะที่พัฒนาขึ้นไปใช้
ประโยชน์และสร้างรายได้ได้จริง
2. เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตให้กับทุกกลุ่มเป้าหมายให้มี
ความรู้ความสามารถในการจัดการชีวิตของตนเองให้อยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข
3. เพื่อสร้างจิตสํานึกความเป็นประชาธิปไตย ความเป็น
พลเมืองดี การอนุรักษ์พัฒนาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. เพื่อการรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน
5. เพื่อให้ได้ระบบคลังหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องให้ได้
มาตรฐาน
6. ตัวชี้วัดความสําเร็จ

5. กิจกรรมหลัก
1. สํารวจความต้องการชุมชน
2.วางแผนจัดกระบวนการเรียนรู้
3. จัดกระบวนการเรียนรู้
- ทักษะอาชีพหลักสูตรระยะสั้น
- พัฒนาการงานและอาชีพ
- พัฒนาทักษะชีวิต
- พัฒนาสังคมและชุมชน/คลังหลักสูตรการศึกษา
4. ติตาม ประเมินผล
7. เป้าหมาย
ประเภทกลุ่มเป้าหมาย
- ประชาชนและนักศึกษา
8 อําเภอ

1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีอาชีพและมีรายได้
2. ร้ อ ยละ 80 ของผู้เ ข้า ร่ว มกิ จ กรรมนํ า ความรู้ ไ ปปรั บ ใช้ใ น
ชีวิตประจําวันได้ พร้อมทั้งพัฒนาอาชีพ

~ 56~

จํานวนเป้าหมาย
14,280 คน

9. พื้นที่ดําเนินการ
- 8 อําเภอ ในจังหวัดลําพูน
10. ผู้รับผิดชอบ
- ชื่อ – สกุล นางสาวภัชนุช นุชแก้วฟ้า
โทรศัพท์ 0895559992

แผนปฏิบตั กิ ารประจําปีงบประมาณ 2555
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําพูน
(จําแนกตามงาน / โครงการ)

กผ-กพล-02/55

1.  หน่วยงาน.................................................  สถานศึกษา ....................................................... ; สํานักงาน กศน. จังหวัด ลําพูน
2. สอดคล้องกับนโยบายต่อเนื่อง ข้อที่ 1 นโยบายด้านการศึกษานอกระบบ ข้อ 1.4 การพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอน
3. ชื่องาน/โครงการ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
4. วัตถุประสงค์
1.
เพื่อให้ผู้เรี ยนมี คุณลั กษณะที่พึง ประสงค์ต าม
จุดมุ่งหมายและมาตรฐานของหลักสูตร
2. เพื่อส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความสามารถในการเรียน
การสอน
3. เพื่อให้มีหลักสูตรท้องถิ่นและหลักสูตรวิชาเลือก
4. เพื่อให้มีสื่อแบบเรียนที่ทันสมัย

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
- ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ได้
หลากหลายเหมาะสม

5. กิจกรรมหลัก
1.จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2.ส่งเสริมการพัฒนาครู
3. พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นและวิชาเหลือ
4. พัฒนาสื่อแบบเรียน
5. ติดตามและประเมินผล /รายงานผล
7. เป้าหมาย
ประเภทกลุ่มเป้าหมาย
- บุคลากร สํานักงาน กศน.จังหวัดลําพูน
- นักศึกษา

~ 57~

จํานวนเป้าหมาย
120
300

8. งบประมาณ จํานวน 2,000,000 บาท
; ผลผลิตที่ 4  ผลผลิตที่ 5 แบ่งเป็น
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส4
1,000,000 50,000 50,000
-

9. พื้นที่ดําเนินการ
- สํานักงาน กศน. จังหวัดลําพูน

10. ผู้รับผิดชอบ
- ชื่อ – สกุล นางสาวภัชนุช นุชแก้วฟ้า
โทรศัพท์ 0895559992

กผ-กพล-02/55
แผนปฏิบตั กิ ารประจําปีงบประมาณ 2555
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําพูน
(จําแนกตามงาน / โครงการ)
1.  หน่วยงาน.................................................  สถานศึกษา ....................................................... ;สํานักงาน กศน. จังหวัด ลําพูน
2. สอดคล้องกับนโยบายต่อเนื่อง ข้อที่ 1 นโยบายด้านการศึกษานอกระบบ
ข้อที่ 1.4 การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
3. ชื่องาน/โครงการ โครงการประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถดํ า เนิ น การประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง
2. เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพให้ได้มาตรฐาน

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาได้รับ
รองคุณภาพมาตรฐาน สมศ.

8. งบประมาณ จํานวน 64,000 บาท
; ผลผลิตที่ 4  ผลผลิตที่ 5 แบ่งเป็น
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส4
64,000
-

5. กิจกรรมหลัก
1. สนับสนุนให้สถานศึกษาได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน
สมศ.
9. พื้นที่ดําเนินการ
- 8 อําเภอ ในจังหวัดลําพูน

7. เป้าหมาย
ประเภทกลุ่มเป้าหมาย
- สถานศึกษา

จํานวนเป้าหมาย
8 แห่ง

~ 58~

10. ผู้รับผิดชอบ
- ชื่อ – สกุล นางสาวภัชนุช นุชแก้วฟ้า
โทรศัพท์ 0895559992

แผนปฏิบตั กิ ารประจําปีงบประมาณ 2555
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําพูน
(จําแนกตามงาน / โครงการ)

กผ-กพล-02/55

1.  หน่วยงาน.................................................  สถานศึกษา ....................................................... ; สํานักงาน กศน. จังหวัด ลําพูน
2. สอดคล้องกับนโยบายต่อเนื่อง ข้อที่ 2 นโยบายด้านการศึกษาตามอัธยาศัย ข้อ 2.1 การส่งเสริมการอ่าน
3. ชื่องาน/โครงการ จัดการศึกษาตามอัธยาศัย โครงการส่งเสริมการอ่าน
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระดับความสามารถในการอ่านของ
ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับอ่านคล่อง เขียน
คล่อง และอ่านเชิงคิดวิเคราะห์พื้นฐาน
2. พัฒนาคนลําพูนให้มีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่เรียน ใฝ่
รู้ โดยปลู ก ฝั ง และสร้ า งเจตคติ ใ ห้ เ ห็ น คุ ณ ค่ า และ
ประโยชน์ของการอ่าน

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีทักษะ
การอ่ า นเพิ่ ม ขึ้ น ในระดั บ อ่ า นคล่ อ ง เขี ย น
คล่องและอ่านเชิงคิดวิเคราะห์พื้นฐานได้
2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความ
พึงพอใจในระดับดีขึ้นไป

8. งบประมาณ จํานวน 285,000 บาท
 ผลผลิตที่ 4 ; ผลผลิตที่ 5 แบ่งเป็น
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส4
50,000 100,000 100,000 35,000

5. กิจกรรมหลัก
1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
2. จัดกิจกรรมการอ่านให้มีความหลากหลายและทั่วถึง
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออํานวย
ต่อการอ่าน
4. จัดกิจกรรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านในตําบล

7. เป้าหมาย
ประเภทกลุ่มเป้าหมาย
- ประชาชนทั่วไป

จํานวนเป้าหมาย
30,000 คน

~ 59~

9. พื้นที่ดําเนินการ
- 8 อําเภอ ในจังหวัดลําพูน
10. ผู้รับผิดชอบ
- ชื่อ – สกุล นางสาวภัชนุช นุชแก้วฟ้า
โทรศัพท์ 0895559992

แผนปฏิบตั กิ ารประจําปีงบประมาณ 2555
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําพูน
(จําแนกตามงาน / โครงการ)

กผ-กพล-02/55

1.  หน่วยงาน.................................................  สถานศึกษา ....................................................... ; สํานักงาน กศน. จังหวัด ลําพูน
2. สอดคล้องกับนโยบายต่อเนื่อง ข้อที่ 2 นโยบายด้านการศึกษาตามอัธยาศัย ข้อ 2.2 ห้องสมุดประชาชน
3. ชื่องาน/โครงการ จัดบริการห้องสมุดประชาชน โครงการห้องสมุด 3D
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาห้องสมุดประชาชนทุกแห่งให้เป็นศูนย์กลางการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชนเป็นแหล่งค้นคว้าและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การพัฒนาอาชีพเพื่อการมีงานทําและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนและ
การสร้างความพร้อมให้กับประชาชนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2.
ส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลายทั้งภายในและ
ภายนอกห้องสมุด
3. เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน และพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง
4. เพื่อส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ที่หลากหลายออกให้บริการ
ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ อย่างทั่วถึง สม่ําเสมอเพื่อเพิ่มโอกาสการ
เรียนรู้และการพัฒนาอาชีพของประชาชนและชุมชน
5.
เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการดําเนินงาน
ห้องสมุดประชาชน

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. จํานวนสื่อที่ใช้บริการ
2. ร้อยละ 80 ของผู้ใช้บริการ มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป

5. กิจกรรมหลัก
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งภายใน
และภายนอกห้องสมุด
2. จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์เพื่อส่งเสริมการอ่านและการ
เรียนรู้ที่หลากหลายออกให้บริการประชาชนใน
พื้น ที่ต่า งๆ อย่า งทั่วถึง สม่ําเสมอเพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรู้แ ละการ
พัฒนาอาชีพของประชาชนและชุมชน
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ที่รับผิดชอบห้องสมุดประชาชน ให้มี
ความรู้ ความสามารถในการให้บริการสนับสนุน
การดําเนินงานห้องสมุด
4. จัดบริการแห่งเรียนรู้อย่างทั่วถึง

7. เป้าหมาย
ประเภทกลุ่มเป้าหมาย
- ประชาชนทั่วไป

~ 60~

จํานวนเป้าหมาย
8 อําเภอ

8. งบประมาณ จํานวน 14,360,000 บาท
 ผลผลิตที่ 4 ; ผลผลิตที่ 5 แบ่งเป็น
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3
ไตรมาส4
100,000 5,000,000 6,000,000 3,260,000

9. พื้นที่ดําเนินการ
- 8 อําเภอ ในจังหวัดลําพูน

10. ผู้รับผิดชอบ
- ชื่อ – สกุล นางสาวภัชนุช นุชแก้วฟ้า
โทรศัพท์ 0895559992

กผ-กพล-02/55

แผนปฏิบตั กิ ารประจําปีงบประมาณ 2555
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําพูน
(จําแนกตามงาน / โครงการ)
1.  หน่วยงาน.................................................  สถานศึกษา ....................................................... ; สํานักงาน กศน. จังหวัด ลําพูน
2. สอดคล้องกับนโยบายต่อเนื่อง ข้อที่ 3 นโยบายด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน
ข้อที่ 3.1 พัฒนา กศน.ตําบล/แขวง ให้เป็นศูนย์กลางการสร้างโอกาสและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนในชุมชน

3. ชื่องาน/โครงการ โครงการพัฒนา กศน.ตําบลให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการเรียนรูต้ ลอดชีวิตเชิง
รุกที่หลากหลาย ทันสมัย สร้างสรรค์ต่อเนื่อง
และตอบสนองความต้องการของประชาชน
และชุมชน

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. มีแหล่งเรียนรู้จํานวน 51 ตําบล
2. ร้อยละ 80 ของผู้รั บบริ ก ารมี ความพึ ง
พอใจในการใช้ บ ริ ก ารแหล่ ง เรี ย นรู้ แ ละภู มิ
ปัญญาท้องถิ่น

5. กิจกรรมหลัก
1. จัดทําแผนปฏิบัติการงาน กศน.ตําบล
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามหลักคิดประชาธิปไตย
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย กศน.ตําบล
4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยชุมชนเป็นฐาน

7. เป้าหมาย
ประเภทกลุ่มเป้าหมาย
- กศน. ตําบล

จํานวนเป้าหมาย
51 แห่ง

~ 61~

8. งบประมาณ จํานวน 204,000 บาท
 ผลผลิตที่ 4 ; ผลผลิตที่ 5 แบ่งเป็น
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส4
70,000 70,000 64,000
-

9. พื้นที่ดําเนินการ
- กศน.ตําบล 8 อําเภอ ในจังหวัดลําพูน

10. ผู้รับผิดชอบ
- ชื่อ – สกุล นางสาวภัชนุช นุชแก้วฟ้า
โทรศัพท์ 0895559992

แผนปฏิบตั กิ ารประจําปีงบประมาณ 2555
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําพูน
(จําแนกตามงาน / โครงการ)
1.  หน่วยงาน.................................................  สถานศึกษา ....................................................... ; สํานักงาน กศน. จังหวัด ลําพูน
2. สอดคล้องกับนโยบายต่อเนื่อง ข้อที่ 3 นโยบายด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน
ข้อที่ 3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการจัด ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา
ตลอดชีวิตและการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําอย่างยั่งยืน ให้ครอบคลุมพื้นที่ทุกระดับ

3. ชื่องาน/โครงการ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข่ายร่วมจัดการศึกษาตลอดชีวิตและการจัดการศึกษาอาชีพ
เพื่อการมีงานทําอย่างยั่งยืน

4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลภาคีเครือข่าย
2. พัฒนาบุคลากรภาคีเครือข่ายให้มีศักยภาพในการจัดการ
ศึ ก ษาตลอดชี วิ ต และการศึ ก ษาอาชี พ เพื่ อ การมี ง านทํ า
อย่างมีคุณภาพ

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
- ร้อยละ 80 ของผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการ
จัดการศึกษาของภาคีเครือข่าย

5. กิจกรรมหลัก
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลภาคีเครือข่าย
2.
พัฒนาบุคลากรภาคีเครือข่ายให้มีศักยภาพในการจัด
การศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําอย่าง
มีคุณภาพ
7. เป้าหมาย
ประเภทกลุ่มเป้าหมาย
- ภาคีเครือข่าย

~ 62~

จํานวนเป้าหมาย
60 แห่ง

กผ-กพล-02/55

8. งบประมาณ จํานวน 600,000
บาท
 ผลผลิตที่ 4  ผลผลิตที่ 5 แบ่งเป็น
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส4
100,000 200,000 200,000 100,000

9. พื้นที่ดําเนินการ
- 8 อําเภอ ในจังหวัดลําพูน

10. ผู้รับผิดชอบ
- ชื่อ – สกุล นางสาวภัชนุช นุชแก้วฟ้า
โทรศัพท์ 0895559992

แผนปฏิบตั กิ ารประจําปีงบประมาณ 2555
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําพูน
(จําแนกตามงาน / โครงการ)

กผ-กพล-02/55

1.  หน่วยงาน.................................................  สถานศึกษา ....................................................... ; สํานักงาน กศน. จังหวัด ลําพูน
2. สอดคล้องกับนโยบายต่อเนื่อง ข้อที่ 3 นโยบายด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน ข้อที่ 3.3 อาสาสมัคร กศน.
3. ชื่องาน/โครงการ โครงการอาสาสมัคร กศน.
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้อาสาสมัคร ตลอดจนผู้รู้ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ข้าราชการบํานาญเข้ามามีบทบาท
ในการจัดกิจกรรม
2.
เพื่ อ สร้ า งความตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค่ า และ
ความสํ า คั ญ ของตนเองในการดํ า เนิ น การและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. ร้อยละ 100 มีอาสาสมัครตามเกณฑ์
2. อาสาสมัครมีจํานวนเพิ่มขึ้นทุกปี

5. กิจกรรมหลัก
1. จัดทําแนวทางการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร เพื่อให้มี
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานและส่งเสริมการจัดกระบวนการ
เรียนรู้
2. การพัฒนาสมรรถนะของอาสาสมัคร
3. การสร้างขวัญกําลังใจในรูปแบบต่างๆ
4. นิเทศติดตามผลงานของโครงการ
7. เป้าหมาย
ประเภทกลุ่มเป้าหมาย
1. ผู้มีจิตอาสา
2. ข้าราชการบํานาญ
3. ผู้รู้หรือภูมปิ ัญญาท้องถิ่น

~ 63~

จํานวนเป้าหมาย
200 คน

8. งบประมาณ จํานวน 66,300 บาท
 ผลผลิตที่ 4 ; ผลผลิตที่ 5 แบ่งเป็น
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส4
10,000 30,000 20,000 6,300

9. พื้นที่ดําเนินการ
- 8 อําเภอ ในจังหวัดลําพูน
10. ผู้รับผิดชอบ
- ชื่อ – สกุล นางสาวภัชนุช นุชแก้วฟ้า
โทรศัพท์ 0895559992

กผ-กพล-02/55

แผนปฏิบตั กิ ารประจําปีงบประมาณ 2555
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําพูน
(จําแนกตามงาน / โครงการ)
1.  หน่วยงาน.................................................  สถานศึกษา ....................................................... ; สํานักงาน กศน. จังหวัด ลําพูน
2. สอดคล้องกับนโยบายต่อเนื่อง ข้อที่ 3 นโยบายด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน
ข้อที่ 3.4 การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในชุมชน
3. ชื่องาน/โครงการ โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในชุมชน
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนโดยใช้
กศน.ตําบล
2. เพื่อส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนโดย
การจัดทําแผนชุมชนจัดเวทีชาวบ้าน การศึกษาดูงาน
การฝึกอบรม
3. เพื่อส่งเสริมให้มีการบูรณาการความรู้ในชุมชนให้
เชื่อมโยงกับหลักสูตรต่างๆของ กศน.
4. เพื่อส่งเสริมให้มีการขยายและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ชุมชนในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้ชุมชน
5. เพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผู้เชี่ยวชาญองค์ความรู้ด้านต่างๆ เป็นแหล่งการเรียนรู้
ของชุมชน

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. ร้อยละ 100 ของแหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชนมีความพร้อมในการให้บริการ

5. กิจกรรมหลัก
1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนโดยใช้ กศน.ตําบล
2. ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนโดยการจัดทํา
แผนชุมชนจัดเวทีชาวบ้าน การศึกษาดูงานการฝึกอบรม
3. ส่งเสริมให้มีการบูรณาการความรู้ในชุมชนให้เชื่อมโยงกับ
หลักสูตรต่างๆของ กศน.
4. ส่งเสริมให้มีการขยายและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนในการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้ชุมชน
5.พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ
องค์ความรู้ด้านต่างๆ เป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน
7. เป้าหมาย
แผนปฏิบตั กิ ารประจําปีงบประมาณ 2555
ประเภทกลุ่มเป้าหมาย
จํานวนเป้าหมาย
- แหล่งเรียนรู้
100 แห่ง
- ผู้รู้หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น

~ 64~

8. งบประมาณ จํานวน 74,000 บาท
 ผลผลิตที่ 4 ; ผลผลิตที่ 5 แบ่งเป็น
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส4
10,000 20,000 30,000 14,000

9. พื้นที่ดําเนินการ
- 8 อําเภอ ในจังหวัดลําพูน
10. ผู้รับผิดชอบ
- ชื่อ – สกุล นางสาวภัชนุช นุชแก้วฟ้า
โทรศัพท์ 0895559992

แผนปฏิบตั กิ ารประจําปีงบประมาณ 2555
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําพูน
(จําแนกตามงาน / โครงการ)

กผ-กพล-02/55
กผ-กพล-02/55

1.  หน่วยงาน.................................................  สถานศึกษา ....................................................... ; สํานักงาน กศน. จังหวัด ลําพูน
2. สอดคล้องกับนโยบายต่อเนื่อง ข้อที่ 4 นโยบายด้านการสนับสนุนโครงการพิเศษ
ข้อที่ 4.1 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
3. ชื่องาน/โครงการ โครงการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริหรือโครงการอันเกี่ยวเนื่องจากพระราชวงศ์
4. วัตถุประสงค์
1.
เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
2. เพื่อมีฐานข้อมูลโครงการและกิจกรรมของ กศน.ที่
สนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริหรือโครงการ
อันเกี่ยวเนื่องจากพระราชวงศ์
3. เพื่อส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

5. กิจกรรมหลัก
1. ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย
2.จัดเก็บฐานข้อมูลโครงการและกิจกรรมของ กศน.ที่สนอง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
3.
ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. ร้อยละ 80 ของผู้รับบริการนําความ
รู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจําวัน
2. ร้อยละ 80 ของผู้รับบริการมีความ
พึงพอใจในระดับดีขึ้นไป

7. เป้าหมาย
ประเภทกลุ่มเป้าหมาย
จํานวนเป้าหมาย
- ประชาชนทั่วไปโครงการอัน
150 คน
เนื่องมาจากพระราชดําริหรือ
โครงการอันเกี่ยวเนื่องจากพระ
ราชวงศ์
แผนปฏิบตั กิ ารประจําปีงบประมาณ 2555

~ 65~

8. งบประมาณ จํานวน 70,000 บาท
; ผลผลิตที่ 4  ผลผลิตที่ 5 แบ่งเป็น
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส4
5,000
30,000 30,000 5,000

9. พื้นที่ดําเนินการ
- 8 อําเภอ ในจังหวัดลําพูน
10. ผู้รับผิดชอบ
- ชื่อ – สกุล นางสาวภัชนุช นุชแก้วฟ้า
โทรศัพท์ 0895559992

แผนปฏิบตั กิ ารประจําปีงบประมาณ 2555
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําพูน
(จําแนกตามงาน / โครงการ)

กผ-กพล-02/55

1.  หน่วยงาน.................................................  สถานศึกษา ....................................................... ; สํานักงาน กศน. จังหวัด ลําพูน
2. สอดคล้องกับนโยบายต่อเนื่อง ข้อที่ 4 นโยบายด้านการสนับสนุนโครงการพิเศษ
ข้อ 4.3 การส่งเสริมและจัดการศึกษาสําหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
3. ชื่องาน/โครงการ โครงการการส่งเสริมและจัดการศึกษาสําหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
ได้แก่ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส
2. เพื่อพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรม ให้
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ส ภ า พ แ ล ะ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
กลุ่มเป้าหมายพิเศษแต่ละกลุ่ม

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. ร้อยละ 80 ของผู้รับบริการนําความ
รู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจําวัน
2. ร้อยละ 80 ของผู้รับบริการมีความ
พึงพอใจในระดับดีขึ้นไป
3. ร้อยละ 80 ของผู้รับบริการได้รับการ
พัฒนาตามเกณฑ์ที่กําหนด

5. กิจกรรมหลัก
1.
ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยให้กับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ได้แก่
ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส คนเร่ร่อน
2. พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรม ให้สอดคล้องกับ
สภาพและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายพิเศษแต่ละกลุ่ม

7. เป้าหมาย
ประเภทกลุ่มเป้าหมาย
1. กลุ่มผู้สูงอายุ
2. คนพิการ

~ 66~

จํานวนเป้าหมาย
320
160

8. งบประมาณ จํานวน 384,000 บาท
; ผลผลิตที่ 4  ผลผลิตที่ 5 แบ่งเป็น
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส4
100,000 100,000 100,000 84,000

9. พื้นที่ดําเนินการ
- 8 อําเภอ ในจังหวัดลําพูน

10. ผู้รับผิดชอบ
- ชื่อ – สกุล นางสาวภัชนุช นุชแก้วฟ้า
โทรศัพท์ 0895559992

แผนปฏิบตั กิ ารประจําปีงบประมาณ 2555
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําพูน
(จําแนกตามงาน / โครงการ)

กผ-กพล-02/55

1.  หน่วยงาน.................................................  สถานศึกษา ....................................................... ; สํานักงาน กศน. จังหวัด ลําพูน
2. สอดคล้องกับนโยบายต่อเนื่อง ข้อที่ 4 นโยบายด้านการสนับสนุนโครงการพิเศษ
ข้อ 4.3 การส่งเสริมและจัดการศึกษาสําหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
3. ชื่องาน/โครงการ โครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนในเขตภูเขา
4. วัตถุประสงค์
1.
เพื่อส่งเสริมการรู้หนังสือแก่ประชาชนที่
อาศัยอยู่เขตภูเขา ให้สามารถอ่านออกเขียนได้
และอัตราการลดลงของผู้ไม่รู้หนังสือ
2. เพื่อสามารถพัฒนาตนเองและเรียนรู้ได้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต
6. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. ร้อยละ 80 ของผู้รับบริการนําความ
รู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจําวัน
2. ร้อยละ 80 ของผู้รับบริการมีความ
พึงพอใจในระดับดีขึ้นไป
3. ร้อยละ 80 ของผู้รับบริการได้รับการ
พัฒนาตามเกณฑ์ที่กําหนด

5. กิจกรรมหลัก
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ ส่งเสริมอาชีพและพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

7. เป้าหมาย
ประเภทกลุ่มเป้าหมาย
- ประชาชนชาวไทยภูเขา

~ 67~

8. งบประมาณ จํานวน 387,500 บาท
; ผลผลิตที่ 4  ผลผลิตที่ 5 แบ่งเป็น
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส4
50,000 100,000 150,000 87,500

9. พื้นที่ดําเนินการ
- 8 อําเภอ ในจังหวัดลําพูน
จํานวนเป้าหมาย
775 คน

10. ผู้รับผิดชอบ
- ชื่อ – สกุล นางสาวภัชนุช นุชแก้วฟ้า
โทรศัพท์ 0895559992

กผ-กพล-02/55

แผนปฏิบตั กิ ารประจําปีงบประมาณ 2555
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําพูน
(จําแนกตามงาน / โครงการ)
1.  หน่วยงาน.................................................  สถานศึกษา ....................................................... ; สํานักงาน กศน. จังหวัด ลําพูน
2. สอดคล้องกับนโยบายต่อเนื่อง ข้อที่ 6 นโยบายด้านการบริหารจัดการ ข้อ 6.1 การพัฒนาบุคลากร
3. ชื่องาน/โครงการ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง
2. เพื่อพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ความเข้าใจ
เจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานและมีความสามารถในการ
บริหารจัดการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนให้เป็นศูนย์กลางใน
การฝึกและสร้างอาชีพที่มั่นคง
3. เพื่อพัฒนาหัวหน้า กศน.ตําบล ให้มีสมรรถนะสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง
4. เพื่อพัฒนาอาสาสมัคร กศน.ตําบล ให้สามารถทํา
หน้าที่เป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
5. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. ร้อยละ 80 ของบุคลากรนําความรู้ที่ได้รับไป
พัฒนาตนเองและพัฒนางานได้

5. กิจกรรมหลัก
1. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
2. ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
3. พัฒนานวัตกรรมสําหรับการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร

7. เป้าหมาย
ประเภทกลุ่มเป้าหมาย
1. ผู้อํานวยการสถานศึกษา
2. ข้าราชการ
3. พนักงานราชการ
4. เจ้าหน้าที่

~ 68~

จํานวนเป้าหมาย
120

8. งบประมาณ จํานวน 300,000 บาท
; ผลผลิตที่ 4  ผลผลิตที่ 5 แบ่งเป็น
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส4
100,000 100,000 100,000
-

9. พื้นที่ดําเนินการ
- สํานักงาน กศน. จังหวัดลําพูน

10. ผู้รับผิดชอบ
- ชื่อ – สกุล นางสาวภัชนุช นุชแก้วฟ้า
โทรศัพท์ 0895559992

กผ-กพล-02/55
แผนปฏิบตั กิ ารประจําปีงบประมาณ 2555
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําพูน
(จําแนกตามงาน / โครงการ)
1.  หน่วยงาน.................................................  สถานศึกษา ....................................................... ; สํานักงาน กศน. จังหวัด ลําพูน
2. สอดคล้องกับนโยบายต่อเนื่อง ข้อที่ 6 นโยบายด้านการบริหารจัดการ ข้อ 6.2 การพัฒนาบุคลากร
3. ชื่องาน/โครงการ โครงการกํากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินปละรายงานผล
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการนิเทศการศึกษา
ทั้งระบบ
2. เพื่อส่งเสริมการนิเทศในการพัฒนาบุคลากร
ให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานและ
จัดกระบวนการเรียนรู้
3. เพื่อนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาต่อไป
6. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. ร้อยละ 80 ของสามารถนิเทศติดตาม
งานในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง
2. ร้ อยละ 80 ของบุ คลากรนําความรู้ที่ได้รับ
จากการนิเทศไปพัฒนางาน กศน.

5. กิจกรรมหลัก
1. จัดทําแผนการนิเทศการศึกษาทั้งระบบ
2. การนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลและการรายงานผล
3. การรายงานผลโดยใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร

7. เป้าหมาย
ประเภทกลุ่มเป้าหมาย
- กศน. อําเภอ

จํานวนเป้าหมาย
8 อําเภอ
จํานวน 120 คน

8. งบประมาณ จํานวน 160,000 บาท
; ผลผลิตที่ 4  ผลผลิตที่ 5 แบ่งเป็น
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส4
20,000 50,000 50,000 40,000

9. พื้นที่ดําเนินการ
- 8 อําเภอ ในจังหวัดลําพูน

10. ผู้รับผิดชอบ
- ชื่อ – สกุล นางสาวภัชนุช นุชแก้วฟ้า
โทรศัพท์ 0895559992
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ส่วนที่ 4
19 โครงการหลัก

~ 71~

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2555
สํานักงาน กศน. จังหวัดลําพูน

ตารางรายละเอียดงาน/โครงการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
สํานักงาน กศน. จังหวัดลําพูน
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

ชื่อ – โครงการ
โครงการส่งเสริมความรู้และเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยง
โครงการส่งเสริมจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
โครงการจัดการศึกษานอกระบบตั้งแต่แรกเกิดจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการจัดระบบความรู้สําหรับประชาชน
โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ
โครงการจัดการศึกษาต่อเนื่อง
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
โครงการประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
โครงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โครงการจัดบริการห้องสมุดประชาชน โครงการห้องสมุด 3 ดี
โครงการพัฒนา กศน. ตําบลให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตอลดชีวิต
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข่ายร่วมจัดการศึกษาตลอดชีวิตและ
การจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําอย่างยั่งยืน
โครงการอาสาสมัคร กศน.
โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในชุมชน
โครงการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
โครงการส่งเสริมและจัดการศึกษาสําหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนเขตภูเขา
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โครงการกํากลับ นิเทศ ติดตาม ประเมินและรายงานผล
รวม

จํานวนเงิน (บาท)
800,000.3,200,000.1,935,500.76,000.76,000.7,634,000.2,000,000.160,000.285,000.14,360,000.204,000.60,000.66,300.129,000.700,000.384,000.387,500.300,000.150,000.33,921,300.-
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๑. ชื่องาน/โครงการ ส่งเสริมความรูแ้ ละเตรียมความพร้อมเพือ่ ลดความเสีย่ ง
2. นโยบายและจุดเน้นการดําเนินงาน สํานักงาน กศน. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555
สอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วน ข้อที่ 1 การเยียวยาและฟื้นฟูหลังวิกฤตอุทกภัย
3. แผนงาน

ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

4. กลุ่มที่รบั ผิดชอบ

กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา

7. หลักการและเหตุผล
จากวิกฤติอุทกภัยครั้งใหญ่ ทีข่ ยายวงอย่างกว้างขวางและเกิดขึ้นในทุกภูมิภาคของประเทศ
ไทย ตั้งแต่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคใต้ ยังผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็น
อย่างมาก โดยเฉพาะในด้านการประกอบอาชีพ ทั้งพื้นที่ทํากินและสถานประกอบการ เกิดความเสียหายจน
ต้องได้รับการฟื้นฟูเพื่อให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้ดังเดิมซึ่งจะต้องใช้เวลาในการเยียวยาและ ฟื้นฟูไม่นอ้ ย
สํานักงาน กศน. จังหวัดลําพูน ได้ให้ความสําคัญในการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย จึงมีการส่งเสริม ข้อมูล ข่าวสาร และความรู้ในการเตรียมความพร้อมที่ป้องกันภัยพิบัติ
เช่น วาตภัย ดินถล่ม อัคคีภัย ภัยจากอากาศหนาว ภัยแล้ง การจัดการแก้ปัญหาในกรณีที่ประสบภัยพิบัติ
สําหรับประชาชน และเตรียมความพร้อมให้กับแรงงานเพื่อส่งเข้าสู่ระบบการผลิตอุตสาหกรรม ด้วยการจัด
กิจกรรมการศึกษาเพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจและเสริมสร้างสมารรถนะในการประกอบอาชีพ ให้ประชาชนสามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ได้ทันที ทั้งในการพัฒนาอาชีพเดิม และส่งเสริมอาชีพใหม่
6. วัตถุประสงค์
1. เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจและเสริมสร้างสมรรถนะในการประกอบอาชีพ
2. เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับแรงงานเพื่อส่งเข้าสู่ระบบการผลิตอุตสาหกรรม
3. เพื่อเตรียมความพร้อมและส่งเสริมความรู้ในทุกพื้นทีท่ อี่ าจประสบภัย เช่น วาตภัย ดินถล่ม ภัยจาก
อากาศหนาว ภัยแล้ง
7. เป้าหมาย
เป้าหมายเชิงปริมาณ นักศึกษาระดับขั้นพื้นฐานและปวช./ประชาชนทั่วไปจํานวน 2,200 คน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ นักศึกษาและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันภัยต่างๆที่จะ
เกิดขึ้น
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8. กิจกรรมหลัก
กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

เป้าหมาย

1.กิจกรรมส่งเสริม
ความรู้ เพื่อป้องกัน
ภัยในลักษณะอื่นๆ
2. กิจกรรม
เสริมสร้างใน
การประกอบ
อาชีพ

1.เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้การป้องกันภัย

นักศึกษา
ประชาชาชน

2,200 คน

พื้นที่
ดําเนินการ
จ.ลําพูน

2.เพื่อเสริมสร้างการ
ประกอบอาชีพ

นักศึกษา
ประชาชาชน

2,200 คน

จ.ลําพูน

ระยะเวลา

งบประมาณ

ม.ค.-ก.ย.
2555

700,000.-

ม.ค.-ก.ย.
2555

100,000.-

9. งบประมาณ
งบประมาณประจําปี 2555 ของสํานักงาน กศน. จังหวัดลําพูน แผนงบประมาณ ขยายโอกาสและ
พัฒนาการศึกษา ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ งบดําเนินงาน จํานวนเงิน 800,000 บาท
(แปดแสนบาทถ้วน)
10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรมหลัก
1.กิจกรรมส่งเสริมความรู้ เพื่อป้องกันภัย
ในลักษณะอื่นๆ
2. กิจกรรมเสริมสร้างในการประกอบ
อาชีพ
รวม

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.54)
-

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.55)
400,000.-

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.55)
300,000.-

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.55)
250,000.-

-

30,000.-

30,000.-

10,000.-

-

430,000.-

330,000.-

260,000.-

11. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
1. สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําพูน
2. ศูนย์การศึกษานอกนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จํานวน 8 แห่ง
3. กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
12. เครือข่าย
1. ผู้นําท้องถิน่ /ผู้ใหญ่บ้าน/กํานัน ทุกตําบล
2. องค์การบริหารส่วนตําบล/เทศบาล
3. วิทยากร / ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ชมรมข้าราชการบํานาญ
5 . วัด และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
6. หน่วยงานภาครัฐ และ เอกชน
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13. โครงการทีเ่ กี่ยวข้อง
1. โครงการจัดการศึกษานอกระบบตั้งแต่แรกเกิดจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
14. ผลลัพธ์ (Outcomes)
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพร้อมในการเตรียมรับภัยในลักษณะอื่นๆ และมีช่องทางในการประกอบ
อาชีพ
15. ตัวชี้วดั ความสําเร็จของโครงการ
1. ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80 มีความพร้อมในการเตรียมรับ
ภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นและ มีชอ่ งทางในการประกอบอาชีพ
2. ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome) ประชาชนมีความอบอุ่นใจในการดํารงชีวิต และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
16. การติดตามและประเมินผลโครงการ
1. การนิเทศ
2. แบบสอบถาม
3. แบบทดสอบ
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๑. ชื่องาน/โครงการ ส่งเสริมจัดตั้งศูนย์อาชีพชุมชน
2. นโยบายและจุดเน้นการดําเนินงาน สํานักงาน กศน. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555
สอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วน ข้อที่ 2 การจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพ
3. แผนงาน

ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

4. กลุ่มที่รบั ผิดชอบ

กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

5. หลักการและเหตุผล
กระทรวงศึกษาธิการมีแผนยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนทางการศึกษาเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลง
ของบริบทโลก และได้กําหนดยุทธศาสตร์ 2555 ภายในกรอบระยะเวลา 2 ปี กระทรวงศึกษาธิการจะ
สามารถพัฒนา 5 ศักยภาพของพื้นที่ 5 กลุ่มอาชีพใหม่ให้สามารถแข่งขันได้ใน 5 ภูมิภาคหลักของโลก “รู้เขา
รู้เรา เท่าทัน เพื่อแข่งขันได้ในเวทีโลก” และได้กําหนดภารกิจที่จะพัฒนายกระดับการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพและขีดความสามารถให้ประชาชนได้มีอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ที่มั่งคั่งและมั่นคง เพื่อเป็นบุคคลที่
มีวินัยเปี่ยมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรมมีจิตสํานึกความรับผิดชอบต่อตนเองผู้อื่น และสังคม โดยคํานึงถึง
ศักยภาพและบริบทรอบๆ ตัวผู้เรียน พัฒนาและยกระดับองค์ความรู้และกระบวนการเรียนการสอนให้ทัน
เที ย มอารยะประเทศ ด้ ว ยการบริ ห ารจั ด การและเทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ มุ่ ง เป้ า หมายของการเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันและยกระดับศักยภาพในการทํางานให้บุคลากรไทยให้แข่งขันได้ในระดับสากล
ภายใต้ศักยภาพ 5 ด้าน ได้แก่ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นที่ ศักยภาพของพื้นที่ตามลักษณะ
ภูมิอากาศ ศักยภาพของภูมิประเทศและทําเลที่ตั้งของแต่ละพื้นที่ ศักยภาพของศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และ
วิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่
จากยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการสํานักงาน กศน. ต้องจัดให้มีศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนขึ้นในระดับ
จังหวัดทุกจังหวัดโดยมีผู้แทนองค์กรหลักในระดับจังหวัดเป็นคณะกรรมการ และมีผู้อาํ นวยการสํานักงาน
กศน. จังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ ในการขับเคลือ่ นศูนย์ฝึกอาชีพและการมีงานทําขึ้นเพื่อให้หน่วยงาน
สถานศึกษา กศน.
สํานักงาน กศน. จังหวัดลําพูน จึงมีนโยบายในการจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนจํานวน 16 แห่ง 8
อําเภอ เพื่อรองรับการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพและการมีงานทํา ให้ประชาชนในจังหวัด
ลําพูนมีรายได้และมีงานทําอย่างยั่งยืน มีความสามารถเชิงการแข่งขันทั้งในระดับภูมิภาคอาเซียน
6. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการฝึกพัฒนา สาธิตและสร้างอาชีพของผู้เรียนและชุมชน รวมทั้งจัดเก็บและ
แสดงจําหน่วยและกระจายสินค้าและบริการของชุมชนอย่างเป็นระบบครบวงจร
2. เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งทุนต่างๆ สําหรับเป็นช่องทางในการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งและการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านอาชีพอย่าต่อเนื่องให้กับผู้เรียน
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7. เป้าหมาย
เป้าหมาย เชิงปริมาณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนจํานวน 16 แห่ง อําเภอละ 2 แห่ง 8 อําเภอ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ ประชาชนมีรายได้และมีงานทําอย่างยั่งยืน มีความสามารถเชิงการแข่งขันทั้ง
ในระดับภูมิภาคอาเซียน
8. วิธีดาํ เนินการ
กิจกรรมหลัก
1. สํารวจและ
วิเคราะห์ข้อมูล
ความต้องการ
ด้านแรงงาน
สินค้าและ
บริการ
2. พัฒนาและ
จัดทําหลักสูตร
สอดคล้องความ
ต้องการของ
ตลาด
3. จัดตั้งศูนย์ฝึก
อาชีพชุมชน
4. ติดตาม
ประเมินผล

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้เรียน
-การศึกษาขั้น
พื้นฐาน
-ปวช.
-ประชาชน
ทั่วไป
-หลักสูตร 5
2.เพื่อพัฒนา
จัดทําหลักสูตรให้ อาชีพ
เหมาะสมกับ
ความต้องการ
ชุมชน
3.เพื่อให้มีศูนย์ จํานวน 16
อาชีพชุมชนใน
แห่ง
ทุกอําเภอๆละ 2
แห่ง
4.เพื่อติดตาม
การดําเนินงาน
1.เพื่อวิเคราะห์
ข้อมูลความ
ต้องการของของ
ท้องถิ่น

เป้าหมาย

พื้นที่
ดําเนินการ
8 อําเภอ
จังหวัด
ลําพูน

ระยะเวลา

งบประมาณ

ต.ค. 2554
ถึง ก.ย.
2555

-

8 อําเภอ

8 อําเภอ
จังหวัด
ลําพูน

ต.ค. 2554
ถึง ก.ย.
2555

-

8 อําเภอ

8 อําเภอ
จังหวัด
ลําพูน

ต.ค. 2554 3,200,000.ถึง ก.ย.
2555

8 อําเภอ

8 อําเภอ
จังหวัด
ลําพูน

ต.ค. 2554 ถึง ก.ย.
2555

8 อําเภอ

9. งบประมาณ
งบประมาณประจําปี 2555 ของสํานักงาน กศน. จังหวัดลําพูน แผนงบประมาณ ขยายโอกาสและ
พัฒนาการศึกษา ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ จํานวนทั้งสิ้น 3,200,000 บาท (สาม
ล้านสองแสนบาทถ้วน)
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10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรมหลัก
1. สํารวจและวิเคราะห์ข้อมูลความ
ต้องการด้านแรงงาน สินค้าและ
บริการ
2.พัฒนาและจัดทําหลักสูตร
สอดคล้องความต้องการของตลาด
3.จัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
4.ติดตาม ประเมินผล
รวม

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.
52)

-

ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
(ม.ค.-มี.ค.55) (ม.ค.-มี.ค.55) (ม.ค.-มี.ค.55)
-

-

-

-

1,100,000.- 1,100,000.- 1,000,000.-

-

1,100,000.- 1,100,000.- 1,000,000.-

11. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
1. สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําพูน
2. ศูนย์การศึกษานอกนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จํานวน 8 แห่ง
3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
12. เครือข่าย
1. ผู้นําท้องถิน่ /ผู้ใหญ่บ้าน/กํานัน ทุกตําบล
2. องค์การบริหารส่วนตําบล/เทศบาล
3. วิทยากร / ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ชมรมข้าราชการบํานาญ
5 . วัด และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
6. หน่วยงานภาครัฐ และ เอกชน
13. โครงการทีเ่ กีย่ วข้อง
1. โครงการจัดการศึกษานอกระบบตั้งแต่แรกเกิดจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
14. ผลลัพธ์ (Outcome)
1. ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้ที่มั่นคง
2. ประชาชนมีศูนย์ฝึกอาชีพและมีที่วางจําหน่วยสิ้นค้า
15. ดัชนีชี้วดั ผลสําเร็จของโครงการ
1. ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)
มีศูนย์ฝกึ อาชีพชุมชนในการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพของ
ประชาชนให้มีอาชีพและมีรายได้ที่มั่นคง
2. ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)
ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีอาชีพและมีรายได้ที่มั่งคั่งและมั่นคง มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
ผู้อื่นและสังคม
16. การติดตามและประเมินผลโครงการ
1. การสังเกต
2. แบบสอบถามความพึงพอใจ
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๑. ชื่องาน/โครงการ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบตั้งแต่แรกเกิดขั้นพื้นฐาน
เพื่อยกระดับการศึกษาให้กับประชาชน
2. นโยบายและจุดเน้นการดําเนินงาน สํานักงาน กศน. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555
สอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วน ข้อที่ 3 เร่งจัดการศึกษานอกระบบตั้งแต่แรกเกิดจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเพื่อยกระดับการศึกษาให้กับประชาชน
สอดคล้องกับนโยบายต่อเนือ่ ง ข้อที่ 1 นโยบายด้านการศึกษานอกระบบ
3. แผนงาน

ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

4. กลุ่มที่รบั ผิดชอบ

กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

5. หลักการและเหตุผล
ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 หมวด 5 มาตรา 34 กําหนดให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีบทบาทหน้าที่
พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ทําการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของคนในชาติให้มีคุณภาพ ซึ่งต้องการจัดศึกษาทั้ง การศึกษาในระบบโรงเรียน
การศึ ก ษานอกระบบโรงเรี ย น และการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย สํ า นั ก งานส่ ง เสริ ม การศึ ก ษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย มีหน้าที่จัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อเป็นการ
ขยายโอกาสทางการศึกษา และส่งเสริมให้ประชาชนที่พลาดโอการ ขาดโอกาส และด้อยโอกาสทางการศึกษา
ให้ได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น และนําความรู้ที่ได้รับไปปรับปรุงคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําพูน ในฐานะหน่วยงาน
ในสังกัด ซึ่งมีหน้าที่ในการส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษา สําหรับผู้พลาดโอกาส
ขาดโอกาส และด้อยโอกาสทางการศึกษา สําหรับประชาชนในจังหวัดลําพูน ในการนําความรู้ที่ได้รับไปปรับปรุง
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวและชุมชนต่อไป
6. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษา พัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถนําสาระการเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง
2. เพื่อส่งเสริมให้ กศน.อําเภอ ทุกแห่งดําเนินการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งผลการ
เรียนอย่างเป็นระบบได้มาตรฐานสอดคล้องกับหลักสูตร เพื่อการขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชน
อย่างกว้างขวาง
7. เป้าหมาย
เป้าหมายเชิงปริมาณ - ประชาชนจํานวน 6,582 คน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ - นักศึกษาได้นําความรู้ที่ได้ไปปรับปรุงคุณภาพชีวิต
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8. กิจกรรมหลัก
กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

เป้าหมาย

พื้นที่
ระยะเวลา
ดําเนินการ
ทุกอําเภอใน ม.ค.-มี.ค.
55
จังหวัด
ลําพูน

งบประมาณ

1.พัฒนา
หลักสูตรของ
สถานศึกษา

-เพื่อพัฒนาหลักสูตร - สถานศึกษา
ของสถานศึกษา

- หลักสูตร

2.พัฒนา
วิชาการในการ
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน

นักศึกษา
-เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถนําสาระการ
เรียนรู้และวิธีการ
เรียนรู้ไปใช้ประโยชน์
ได้จริง

นักศึกษา

ทุกอําเภอใน เม.ย-ต.ค.
จังหวัด
55
ลําพูน

1,000,000.-

3.จัดหาสื่อ
หนังสือเรียนที่
หลากหลาย
4. ติดตาม
และ
ประเมินผล

-เพื่อให้ผู้เรียนมีสื่อ/
หนังสือในการเรียนรู้

นักศึกษา

นักศึกษา

-เพื่อติดตามผลการ
ดําเนินงาน

กศน.จังหวัด

กศน.จังหวัด

ทุกอําเภอใน เม.ย-ต.ค.
55
จังหวัด
ลําพูน
ทุกอําเภอใน ก.ย. 2555
จังหวัด
ลําพูน

5.สรุปผล
รายงาน

-

-

-

-

100,000.-

-

835,000.-

-

9. งบประมาณ
งบประมาณประจําปี 2555 ของสํานักงาน กศน. จังหวัดลําพูน แผนงบประมาณ ขยายโอกาสและ
พัฒนาการศึกษา ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ งบดําเนินงาน จํานวนเงิน 1,935,500
บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรมหลัก
1.พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
2. พัฒนาวิชาการในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3. จัดหาสื่อหนังสือเรียนที่หลากหลาย
4. ติดตามและประเมินผล
5. สรุปผลรายงาน
รวม

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
(ต.ค.-ธ.ค.54) (ม.ค.-มี.ค.55)
100,000.300,000.-

300,000.700,000.-

ไตรมาส 2
(เม.ย.-มิ.ย.55)
500,000.-

ไตรมาส 2
(ก.ค.-ก.ย.55)
200,000.-

500,000.1,000,000.-

35,000.235,000.-
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11. ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําพูน
2. ศูนย์การศึกษานอกนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จํานวน 8 แห่ง
3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
12. เครือข่าย
1. ผู้นําท้องถิน่ /ผู้ใหญ่บ้าน/กํานัน ทุกตําบล
2. องค์การบริหารส่วนตําบล/เทศบาล
3. วิทยากร / ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ชมรมข้าราชการบํานาญ
5 . วัด และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
6. หน่วยงานภาครัฐ และ เอกชน
13. โครงการที่เกี่ยวข้อง
1. โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพชุมชน
2. โครงการจัดการศึกษาต่อเนื่อง
14. ผลลัพธ์ (Outcomes)
ผู้เรียน/ผู้รับบริการ ได้รับการศึกษา และได้นําความรู้ที่ได้รับไปปรับปรุงคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่
ของตนเองให้ดีขึ้น
15. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
1. ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) ภายในปี งบประมาณ 2555 มีจํานวนผู้มาลงทะเบียนเรียน จํานวน
ไม่ต่ํากว่า 6,582 คน
2. ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome) กลุ่มเป้าหมายได้นําความรู้ที่ได้รับไปปรับปรุงคุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของตนเองให้ดีขึ้นอย่างน้อย 60%
16. การติดตามและประเมินผลโครงการ
1. การนิเทศ
2. แบบสอบถาม
3. แบบทดสอบ
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๑. ชื่องาน/โครงการ จัดระบบความรู้สําหรับประชาชน
2. นโยบายและจุดเน้นการดําเนินงาน สํานักงาน กศน. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555
สอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วน ข้อที่ 4 เร่งรัดการจัดระบบความรู้สําหรับประชาชน
3. แผนงาน

ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

4. กลุ่มที่รบั ผิดชอบ

กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

5. หลักการและเหตุผล
ห้องสมุด (library) คือแหล่งสารนิเทศ ทีร่ วบรวมทรัพยากรข้อมูลข่าวสารในรูปแบบต่างๆ
เช่น หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ จุลสาร กฤตภาค หรือบทความทางวิชาการ วัสดุเทปและโทรทัศน์ CDROM DVD VCD โดยมีบรรณารักษ์ เป็นผูด้ ําเนินงาน และบริหารงานต่างๆ ในห้องสมุด ให้จัดเก็บอย่างเป็น
ระบบหมวดหมู่และเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้ผู้ใช้หอ้ งสมุด มีความสะดวกต่อการใช้งาน
ห้องสมุดใน
ปัจจุบัน ทําหน้าที่เก็บรวบรวมสื่อสารนิเทศต่างๆ ตลอดจนถึงเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
ทางการสื่อสาร อีกทั้งยังมีเครื่องมือในการค้นหาและดําเนินการให้บริการสื่อต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ใช้บริการ
ห้องสมุดมีความสําคัญมากต่อบุคคลทั้งหลาย เป็นที่รวมวิทยาการต่างๆ ที่ผู้ใช้สามารถ
ค้นหาข้อมูลความรู้ได้ทุกสาขาวิชาเป็นสถานที่ที่ผใู้ ช้สามารถเลือกอ่านหนังสือ และค้นคว้าหาความรู้ต่างๆ ด้วย
ตนเอง อย่างอิสระ และ ตามความสนใจของแต่ล่ะบุคคล และยังเป็นสถานที่ ที่กอ่ ให้เกิดนิสัยรักการอ่าน จน
กระทั้งทําให้ผใู้ ช้ สามารถมองเห็นความแตกต่างของหนังสือ ว่าเล่มไหนเขียนได้ดี และสามารถจดจําแนว
ทางการเขียนที่ดี เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ได้ ทั้งยังช่วยให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเป็นสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ
สํานักงาน กศน. จังหวัดลําพูน จึงมีการรณรงค์ส่งเสริมให้ครอบครัว ชุมชน และสังคม
ตระหนักถึงความสําคัญของการอ่านเพื่อเป็นวิธีการในการแสวงหาความรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต ตามนโยบายและ
จุดเน้นของสํานักงาน กศน. ที่เร่งจัดระบบความรู้สําหรับประชาชนให้สามารถอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
พัฒนานาหนังสือและสื่อทีม่ ีเนื้อหาสาระจากภูมิปัญญาท้องถิ่น และหนังสือดีมีคุณภาพในการพัฒนาความรู้
สําหรับประชาชนในชุนชน
6. วัตถุประสงค์
1. เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ครอบครัว ชุมชน และสังคม ตระหนักถึงความสําคัญของการอ่าน เพื่อเป็น
วิธีการในการแสวงหาความรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียนและประชาชนให้สามารถอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อพัฒนาหนังสือและสื่อที่มีเนื้อหาสาระจากภูมิปัญญาท้องถิ่น และหนังสือดีมคี ุณภาพในการ
พัฒนาคุณภาพความรู้สําหรับประชาชนในชุมชน
7. เป้าหมาย
เป้าหมายเชิงปริมาณ ประชาชนจํานวน 8,000 คน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ ประชาชนมีความรู้ความสามารถในการอ่าน และมีจิตสํานึกในการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
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8. กิจกรรมหลัก
กิจกรรมหลัก
1.สํารวจ
กลุ่มเป้าหมาย
2.วางแผน
ร่วมกับชุมชน
3.กิจกรรม
รณรงค์ส่งเสริม
การอ่านและ
พัฒนาหนังสือ
สื่อที่มีเนื้อหา
สาระจากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
4. ติดตาม
ประเมินผล

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

เป้าหมาย

1. เพื่อสํารวจ
กลุ่มเป้าหมาย
2.เพื่อมีแผนในการ
ดําเนินงาน
3. เพื่อจัดกิจกรรมใน
การรณรงค์ส่งเสริม
การอ่าน

8 อําเภอ

8 อําเภอ

8 อําเภอ

8 อําเภอ

4. เพื่อติดตามผลการ
ดําเนินงาน

8 อําเภอ

ประชาชนทั่วไป 8,000 คน

8 อําเภอ

พื้นที่
ดําเนินการ
ในจังหวัด
ลําพูน
ในจังหวัด
ลําพูน
ในจังหวัด
ลําพูน

ระยะเวลา
ต.ค.-ธ.ค.
2554
ต.ค.-ธ.ค.
2554
ม.ค.-ก.ย.
2555

ในจังหวัด
ลําพูน

ส.ค.-ก.ย.
2555

งบประมาณ
76,000.-

-

9. งบประมาณ
งบประมาณประจําปี 2555 ของสํานักงาน กศน. จังหวัดลําพูน แผนงบประมาณ ขยายโอกาสและ
พัฒนาการศึกษา ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ งบดําเนินงาน จํานวนเงิน 76,000 บาท
(เจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)
10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรมหลัก
1.สํารวจกลุ่มเป้าหมาย
2.วางแผนร่วมกับชุมชน
3.กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการอ่านและ
พัฒนาหนังสือ สื่อที่มีเนื้อหาสาระจาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. ติดตามประเมินผล
รวม

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.54)
20,000
20,000

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.55)
30,000

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.55)
16,000

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.55)
10,000

30,000

16,000

10,000

11. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
1. สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําพูน
2. ศูนย์การศึกษานอกนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จํานวน 8 แห่ง
3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
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12. เครือข่าย
1. ผู้นําท้องถิน่ /ผู้ใหญ่บ้าน/กํานัน ทุกตําบล
2. องค์การบริหารส่วนตําบล/เทศบาล
3. วิทยากร / ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ชมรมข้าราชการบํานาญ
5 . วัด และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
6. หน่วยงานภาครัฐ และ เอกชน
13. โครงการทีเ่ กี่ยวข้อง
1. โครงการจัดการศึกษานอกระบบตั้งแต่แรกเกิดจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ
14. ผลลัพธ์ (Outcomes)
ประชาชน นักศึกษา ตระหนักถึงความสําคัญของการอ่านและแสวงหาความรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
15. ตัวชี้วดั ความสําเร็จของโครงการ
1. ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) ประชาชนให้ความสําคัญต่อการอ่านเพิ่มขึ้นจากเดิม
2. ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome) ประชาชนมีนิสัยรักการอ่าน
16. การติดตามและประเมินผลโครงการ
1. การนิเทศ
2. แบบสอบถาม
3. แบบทดสอบ
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๑. ชื่องาน/โครงการ ส่งเสริมการรูห้ นังสือ
3. นโยบายและจุดเน้นการดําเนินงาน สํานักงาน กศน. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555
สอดคล้องกับนโยบายต่อเนือ่ ง ข้อที่ 1 นโยบายด้านการศึกษานอกระบบ
ข้อ 1.2 การส่งเสริมการรูห้ นังสือ
3. แผนงาน
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
4. กลุ่มที่รบั ผิดชอบ

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

5. หลักการและเหตุผล
สํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
มีนโยบายด้านกากรศึกษานอก
ระบบเพื่อส่งเสริมการรู้หนังสือ จากข้อตกลงว่าด้วยการศึกษาเพื่อปวงชนที่ประเทศสมาชิกขององค์การยูเนสโก
ได้ประชุมร่วมกันที่จะดําเนินการจัดการศึกษาแก่ประชาชนที่ด้อยโอกาสและยังไม่รู้หนังสือ
เพื่อมุ่งเน้นให้
สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ การคงสภาพการรู้หนังสือ การพัฒนาทักษะการรู้หนังสือและการ
พัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อส่งเสริมการรู้หนังสือ สําหรับให้ประชาชนได้นําไปใช้เป็นเครื่องมือใน
การศึกษาและเรียนรู้ นําไปสูก่ ารพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
สํานักงาน กศน. จังหวัดลําพูน จึงมุ่งเน้นให้สถานศึกษาในสังกัดจัดกิจกรรมส่งเสริม
การรู้หนังสือ การคงสภาพการรู้หนังสือ การพัฒนาทักษะการรู้หนังสือ และการพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์
พื้นฐานเพื่อส่งเสริมการรู้หนังสือ สําหรับให้ประชาชนได้นําไปใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาและเรียนรู้และมีการ
ประเมินผลการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน
และมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ไม่ร้หู นังสือทัง้ ในระดับพื้นที่และ
ส่วนกลางให้มคี วามครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และเป็นระบบเดียวกัน มีการส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร สื่อ
แบบเรียน เครื่องมือวัดผล และเครื่องมือการดําเนินงาน สําหรับผู้ไม่รหู้ นังสือให้สอดคล้องกับสภาพของแต่ละ
กลุ่ม อีกทั้งมีการพัฒนาศักยภาพครู กศน. และภาคีเครือข่ายที่ร่วมจัด ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะการ
จัดกระบวนการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
6. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการรู้หนังสือ การคงสภาพการรู้หนังสือ การพัฒนาทักษะการรู้หนังสือ แก่ประชาชนที่
ให้มีความสามารถให้อ่านออกเขียนได้สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน
2. เพื่อให้มีระบบฐานข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ และพัฒนาหลักสูตร สื่อ แบบเรียน เครื่องมือวัดผล และ
เครื่องมือ
3. เพื่อประชาชนได้รู้หนังสือเพิ่มขึ้น
7. ผลผลิต
เป้าหมายเชิงปริมาณ ประชาชนที่ยังไม่รู้หนังสือ อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ จํานวน 1,000 คน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถอ่านออกเขียนได้ มีความรู้และทักษะเพื่อ
นําไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
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8. กิจกรรมหลัก
กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

เป้าหมาย

1.สํารวจ
กลุ่มเป้าหมาย

-เพื่อพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลผู้ไม่รู้
หนังสือ

ประชาชนทุก
อําเภอใน
จังหวัดลําพูน

ผู้ไม่รู้หนังสือ

2.จัดกิจกรรม
การเรียนรู้
ร่วมกับ

-เพื่อจัดกิจกรรมการ
ส่งเสริมการเรียนรู้

บุคลากร กศน. ผู้ไม่รู้หนังสือ
อําเภอ

3.พัฒนา
หลักสูตร
สําหรับผู้ไม่รู้
หนังสือ

-เพื่อพัฒนาหลักสูตรที่ -หลักสูตรวิชา
หลากหลายตรงตาม เลือก
ความต้องการ
-หลักสูตร 51
-หลักสูตรผู้ไม่รู้
หนังสือ
-หลักสูตร
ท้องถิ่น
-เพื่อมีฐานข้อมูลผู้ไม่รู้ - ประชาชนใน
หนังสือ
จังหวัดลําพูน
-เพื่อพัฒนาสื่อ/
หนังสือ

- ผู้ไม่รู้หนังสือ

-สื่อ
- หนังสือ

- เพื่อพัฒนาเครื่องมือ
ประเมินผล

-ผู้ไม่รู้หนังสือ

-เครื่องมือ
ประเมิน

4.พัฒนา
ฐานข้อมูลผู้ไม่
รู้หนังสือ
4.พัฒนาสื่อ
เสริมการรู้
หนังสือ
6.พัฒนา
เครื่องมือ
ประเมินการรู้
หนังสือ

พื้นที่
ระยะเวลา
ดําเนินการ
8 อําเภอ ต.ค.2554ในจังหวัด พ.ย.2555
ลําพูน

งบประมาณ

8 อําเภอ ต.ค.2554ในจังหวัด พ.ย.2555
ลําพูน

400,000.-

หลักสูตรที่
หลากหลาย

8 อําเภอ
ในจังหวัด
ลําพูน

ต.ค.2554พ.ย.2555

100,000.-

- ผู้ไม่รู้
หนังสือ

8 อําเภอ
ในจังหวัด
ลําพูน
8 อําเภอ
ในจังหวัด
ลําพูน
8 อําเภอ
ในจังหวัด
ลําพูน

ต.ค.2554พ.ย.2555

-

ต.ค.2554พ.ย.2555

30,000.-

ต.ค.2554พ.ย.2555

20,000.-

-

9. งบประมาณ
งบประมาณประจําปี 2555 ของสํานักงาน กศน. จังหวัดลําพูน แผนงบประมาณ
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ จํานวนทั้งสิ้น 550,000
บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
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10. แผนการใช้งบประมาณ
กิจกรรมหลัก
1.สํารวจกลุ่มเป้าหมาย
2.จัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับ
3.พัฒนาหลักสูตรสําหรับผู้ไม่รู้
หนังสือ
4.พัฒนาฐานข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ
4.พัฒนาสื่อเสริมการรู้หนังสือ
6.พัฒนาเครื่องมือประเมินการรู้
หนังสือ
รวม

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.55)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.55)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.55)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.55)

-

200,000.50,000.-

100,000.30,000.-

100,000.20,000.-

-

-

-

-

-

10,000.10,000.-

20,000.10,000.-

-

-

270,000.-

160,000.-

120,000.-

11. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
1. สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําพูน
2. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จํานวน 8 แห่ง
3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
12. เครือข่าย
1. ผู้นําท้องถิ่น/ผูใ้ หญ่บ้าน/กํานัน ทุกตําบล
2. องค์การบริหารส่วนตําบล/เทศบาล
3. วิทยากร / ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ชมรมข้าราชการบํานาญ
4. วัดและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
5. หน่วยงานภาครัฐ และ เอกชน
13. โครงการทีเ่ กีย่ วข้อง
1. โครงการจัดการศึกษาอาชีพชุมชน
2. โครงการจัดการศึกษานอกระบบ
3. โครงการจัดการศึกษาต่อเนื่อง
14. ผลลัพธ์ (Outcome)
1. ผู้เรียนอ่านออก เขียนได้ มีทักษะการรูห้ นังสือ พัฒนาความรู้ได้
2. ผู้เรียนสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจําวัน
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15. ดัชนีชี้วดั ผลสําเร็จของโครงการ
1. ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)
ร้อยละ 80 ของผู้เรียน/ผู้รับบริการอ่านออก เขียนได้
ร้อยละ 80 ของผู้เรียน/ผู้รบั บริการผ่านการประเมิน
2. ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)
ร้อยละ 80 ของผู้เรียนสามารถนําความรู้ไปใช้ในการดําเนินชีวิต
16. การติดตามและประเมินผลโครงการ
1. การสังเกต
2. แบบสอบถาม
3. แบบทดสอบ
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๑. ชื่องาน/โครงการการศึกษาต่อเนื่อง
2. นโยบายและจุดเน้นการดําเนินงาน สํานักงาน กศน. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555
สอดคล้องกับนโยบายต่อเนือ่ ง ข้อที่ 1 นโยบายด้านการศึกษานอกระบบ
ข้อ 1.3 การศึกษาต่อเนื่อง
3. แผนงาน

ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

4. กลุ่มที่รบั ผิดชอบ

กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

5. หลักการและเหตุผล
รัฐบาลมีนโยบายและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา เนื่องจาก การศึกษาคือ
หัวใจสําคัญของทุกองคาพยพแห่งการพัฒนาประเทศ และเป็นกลไกหลักในการพัฒนาทรัพยากรของชาติให้
ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถยืนหยัดได้อย่างสง่างามในประชาคมโลก การวางรากฐานของระบบ
การศึกษาและโครงสร้างพื้นฐานทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ มั่นคง ยั่งยืน จึงเป็นสิ่งสําคัญยิ่งต่อการสร้างคน
อนาคตที่มีคุณภาพ ให้มีความรู้ มีความสามารถ มีการงานอาชีพที่มั่นคงกอรปด้วยสมรรถนะที่สามารถ
แข่งขันได้จริงในประชาคมโลก กระทรวงศึกษาธิการได้จัดทํายุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืนขึ้น โดยหวังว่า จะนําพาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืนด้วยการสร้างและพัฒนา “ทุนมนุษย์” ให้
เข้มแข็งมีพลังพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมสู่ความมั่นคงของประเทศในอนาคต
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําพูน จึงมุ่งส่งเสริมกา
กรศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําอย่างยั่งยืน โดยให้ความสําคัญกับการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําใน
5 กลุ่ม อาชีพ ประกอบด้วย อาชีพเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และกลุ่ม
อํานวยการและอาชีพเฉพาะทางที่สอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการ
ประกอบอาชีพและนําไปใช้ประโยชน์และสร้างรายได้ได้จริง ประกอบกับการส่งเสริมการศึกษาด้านทักษะชีวิต
ที่มุ่งให้ผู้เรียนจัดการชีวิตของตนเองและมุ่งเน้นสร้างจิตสํานักความเป็นประชาธิปไตย ความเป็นพลเมืองดี การ
อนุรักษ์พัฒนาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน ด้วยการพัฒนาสังคม
และชุมชนด้วยการใช้รูปแบบการฝึกอบรมการประชุมสัมมนา การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้อยู่ในสังคม
อย่างมีความสุข
6. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนําความรู้ความสามารถ เจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพและทักษะที่
พัฒนาขึ้นไปใช้ประโยชน์และสร้างรายได้ได้จริง
2. เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตให้กับทุกกลุ่มเป้าหมายให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการชีวิตของตนเอง
ให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
3. เพื่อสร้างจิตสํานึกความเป็นประชาธิปไตย ความเป็นพลเมืองดี การอนุรักษ์พัฒนาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
4. เพื่อการรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน
5. เพื่อให้ได้ระบบคลังหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องให้ได้มาตรฐาน
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7. เป้าหมาย
เป้าหมายเชิงปริมาณ ประชาชน/นักศึกษาใน 8 อําเภอในจังหวัดลําพูน จํานวน 14,280 คน
สถานศึกษา

จํานวนเป้าหมาย
กศน.อําเภอเมือง
4,200
กศน. อําเภอป่าซาง
2,520
กศน. อําเภอแม่ทา
1,680
กศน. อําเภอบ้านธิ
560
กศน. อําเภอบ้านโฮ่ง
1,400
กศน. อําเภอลี้
2,240
กศน. อําเภอทุ่งหัวช้าง
840
กศน. อําเภอเวียงหนองล่อง
840
ตําบลละ 280 คน รวม
14,280
เป้าหมายเชิงคุณภาพ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการฝึกทักษะและพัฒนาอาชีพที่หลากหลาย
และรายได้เพิ่มมากขึ้น สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน
8. วิธีดาํ เนินการ
กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย
ประชาชนทุก
อําเภอใน
จังหวัดลําพูน

1.สํารวจ
ความต้องการ
ของ
กลุ่มเป้าหมาย

-เพื่อทราบ
ความต้องการ
ของ
กลุ่มเป้าหมาย

2.วางแผนจัด
กระบวน
การเรียนรู้
3.จัด
กระบวนการ
เรียนรู้ อาชีพ,
ทักษะชีวิต
,พัฒนาสังคม
และชุมชน
4.ติดตาม
ประเมินผล

-เพื่อจัดทํา
ประชาชนทุก
แผนการเรียนรู้ อําเภอใน
จังหวัดลําพูน
ประชาชนทุก
-เพื่อจัด
อําเภอใน
กิจกรรมการ
จังหวัดลําพูน
เรียนรู้ตาม
หลักสูตร
-เพื่อ
ประเมินผล

พื้นที่
ระยะเวลา งบประมาณ
ดําเนินการ
ความต้องการ ทุกอําเภอ ต.ค.- พ.ย.
ของ
ในจังหวัด 2554
กลุ่มเป้าหมาย ลําพูน
วิชาที่จะเปิด
สอน
ผู้ร่วมกิจกรรม
ทุกอําเภอ ธ.ค.
ในจังหวัด 2554
ลําพูน
ทุกอําเภอ ม.ค.-ก.ย. 7,634,000
ในจังหวัด 2555
ลําพูน

ก.ย. 55

-
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9. งบประมาณ
งบประมาณประจําปี 2555 ของสํานักงาน กศน. จังหวัดลําพูน แผนงบประมาณ ขยายโอกาสและ
พัฒนาการศึกษา ผลผลิตที่ 4 จํานวนทั้งสิน้ 1,071,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรมหลัก
1.สํารวจความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย
2.วางแผนจัดกระบวน
การเรียนรู้
3.จัดกระบวนการเรียนรู้ อาชีพ,
ทักษะชีวิต,พัฒนาสังคมและ
ชุมชน
4.ติดตาม ประเมินผล

-

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.
55)
-

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.
55)
-

-

-

-

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.54)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.55)

1,500,000
-

2,000,000 2,500,000 1,634,000
-

-

-

11. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
1. สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําพูน
2. ศูนย์การศึกษานอกนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จํานวน 8 แห่ง
3. กลุม่ ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
12. เครือข่าย
1. ผู้นําท้องถิ่น/ผูใ้ หญ่บ้าน/กํานัน ทุกตําบล
2. องค์การบริหารส่วนตําบล/เทศบาล
3. หน่วยงานภาครัฐ พัฒนาชุมชน เกษตร สาธารณสุข ฯลฯ
4. วิทยากร / ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ชมรมข้าราชการบํานาญ
5. แหล่งเรียนรู้ต่างๆ
6. หน่วยงานภาคเอกชน NGO วัด ฯลฯ
13. โครงการทีเ่ กีย่ วข้อง
1. โครงการจัดระบบความรู้สําหรับประชาชน
2. โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในชุมชน
14. ผลลัพธ์ (Outcome)
ผู้เรียนมีความรู้ทักษะในการประกอบอาชีพ สามารถนําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ และพัฒนา
อาชีพ มีงานทํา มีรายได้เพิ่มขึ้น
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15. ดัชนีชี้วดั ผลสําเร็จของโครงการ
1. ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)
1. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีความรู้ทักษะในการประกอบอาชีพ
2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมนําความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้ พร้อม
ทั้งพัฒนาอาชีพ
2. ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)
1. ร้อยละ 80 ผู้เรียนสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจําวัน
2. ร้อยละ 80 ผู้เรียน มีงานทํา และมีรายได้เพิ่มขึ้น
16. การติดตามและประเมินผลโครงการ
1. การสังเกต
2. แบบสอบถาม
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๑. ชื่องาน/โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
2. นโยบายและจุดเน้นการดําเนินงาน สํานักงาน กศน. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555
สอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วน ข้อที่ 1 การเยียวยาและฟื้นฟูหลังวิกฤตอุทกภัย
3. แผนงาน

ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

4. กลุ่มที่รบั ผิดชอบ

กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

5. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
บัญญัติความมุ่งหมายการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จติใจ สติปัญญา
ความรู้และคุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนนอกระบบโรงเรียน ให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม จึงได้กําหนดหลักการในการจัดการเรียนการสอน
ให้มุ่งเน้นคุณธรรมนําความรู้ โดยให้ความสําคัญกับการปลูกฝังคุณธรรมให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนเป็นเบื้องตันก่อน
เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทั้งในด้านความดีและความเก่ง และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ซึ่งเป็นความ
มุ่งหวังของสังคมที่จะมีเยาวชนที่ดีและเติบใหญ่เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศ
สํานักงาน กศน. จังหวัดลําพูนจึงมุ่งจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองอุดมการณ์การจัดการศึกษา
ตลอดชีวิต และการสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและสังคม และส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ที่หลากหลายตามความต้องการและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน โดยมีกระบวนการพัฒนา
คุณธรรม จริ ยธรรม ให้ ผู้เรียนมีคุณธรรมเบื้ อต้น เกี่ ยวกับ คุณธรรมเพื่อการพัฒนาตน คุ ณธรรมเพื่อการ
พัฒนาการทํางาน คุณธรรมเพื่อการพัฒนาการอยู่ร่วมกันในสังคม จะทําให้ผู้เรียนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
พร้อมทั้งยังมีการส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากร และครู ให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียน
การสอน เพื่อให้การดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
6. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม จุดมุ่งหมายและมาตรฐานของหลักสูตร
2. เพื่อส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
3. เพื่อให้มีหลักสูตรท้องถิ่นและหลักสูตรวิชาเลือก
4. เพื่อให้มีสื่อแบบเรียนที่ทันสมัย
7. เป้าหมาย
เป้าหมายเชิงปริมาณ ครู /นักศึกษา จํานวน 420 คน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ ครูมีความรู้ ความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ได้อย่าง
หลากหลายและนักศึกษามีคณ
ุ ลักษณะที่พึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของสถานศึกษา
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8. กิจกรรมหลัก
กิจกรรมหลัก
1.จัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนมี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์
2. ส่งเสริมการ
พัฒนาครู
3. พัฒนา
หลักสูตร
ท้องถิ่นและ
วิชาเลือก
4. พัฒนาสื่อ
แบบเรียน
5.ติดตามและ
ประเมินผล/
รายงานผล

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

เป้าหมาย

ระยะเวลา

งบประมาณ

300 คน

พื้นที่
ดําเนินการ
จ.ลําพูน

1. เพื่อให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

นักศึกษา

ม.ค.-ก.ย.
2555

60,000.-

2. เพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาครู
3. เพื่อส่งเสริมให้มี
หลักสูตรที่
หลากหลาย

ครู

120 คน

จ.ลําพูน

100,000.-

หลักสูตรวิชา
เลือก

8 อําเภอ

จ.ลําพูน

ม.ค.-ก.ย.
2555
ม.ค.-ก.ย.
2555

8 อําเภอ

จ.ลําพูน

20,000.-

-

-

ม.ค.-ก.ย.
2555
-

4.เพื่อพัฒนาสื่อ
แบบเรียน
แบบเรียน
5. เพื่อติดตามผลการ
ดําเนินงาน

20,000.-

-

9. งบประมาณ
งบประมาณประจําปี 2555 ของสํานักงาน กศน. จังหวัดลําพูน แผนงบประมาณ ขยายโอกาสและ
พัฒนาการศึกษา ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ งบดําเนินงาน จํานวนเงิน 200,000 บาท
(สองแสนบาทถ้วน)
10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรมหลัก
1.จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์
2. ส่งเสริมการพัฒนาครู
3. พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นและวิชา
เลือก
4. พัฒนาสื่อแบบเรียน
5.ติดตามและประเมินผล/รายงานผล
รวม

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.54)
-

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.55)
20,000.-

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.55)
20,000.-

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.55)
20,000.-

-

30,000.10,000.-

30,000.10,000.-

10,000.-

-

10,000.70,000.-

10,000.70,000.-

30,000.-
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11. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
1. สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําพูน
2. ศูนย์การศึกษานอกนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จํานวน 8 แห่ง
3. กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
12. เครือข่าย
1. ผู้นําท้องถิน่ /ผู้ใหญ่บ้าน/กํานัน ทุกตําบล
2. องค์การบริหารส่วนตําบล/เทศบาล
3. วิทยากร / ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ชมรมข้าราชการบํานาญ
5 . วัด และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
6. หน่วยงานภาครัฐ และ เอกชน
13. โครงการทีเ่ กี่ยวข้อง
1. โครงการจัดการศึกษานอกระบบตั้งแต่แรกเกิดจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. โครงการจัดระบบความรู้สําหรับประชาชน
14. ผลลัพธ์ (Outcomes)
1. นักศึกษามีคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมาย
2. ครู กศน.ตําบล มีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
3. หลักสูตรวิชาเลือกที่ได้มาตรฐานและหลากหลาย
4. สื่อแบบเรียนทีทันสมัย
15. ตัวชี้วดั ความสําเร็จของโครงการ
1. ตัวชี้วัดผลผลิต (output) ร้อยละ 80 ของนักศึกษา กศน. ได้มาตรฐานตามมาตรฐานชาติ
2. ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome) นักศึกษามีความรู้ตามมาตรฐานชาติที่กําหนดไว้
16. การติดตามและประเมินผลโครงการ
1. การนิเทศ
2. แบบสอบถาม
3. แบบทดสอบ
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๑. ชื่องาน/โครงการประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
2. นโยบายและจุดเน้นการดําเนินงาน สํานักงาน กศน. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555
สอดคล้องกับนโยบายต่อเนือ่ ง ข้อที่ 4 นโยบายด้านการศึกษานอกระบบ
ข้อ 1.4 การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
3. แผนงาน

ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

4. กลุ่มที่รบั ผิดชอบ

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

5. แนวคิดหลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๕มาตรา ๔๗ กําหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก
และมาตรา ๔๘ ได้กําหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และเปิดเผยต่อสาธารณชน และในมาตรา 49
ได้กําหนดให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของ
สถานศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกห้าปี นับแต่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติประกาศใช้ ฉะนั้น การ
ประกันคุณภาพการศึกษา จึงเป็นภารกิจที่จําเป็นสําหรับสถานศึกษา เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้รับบริการ
ว่าจะได้รับบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําพูน มีหน้าทีใ่ นการ
ส่งเสริมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยดําเนินการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดําเนินการ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
6. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มคี วามรู้ความเข้าใจและสามารถดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง
2. เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและสามารรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก
7. เป้าหมาย
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. คู่มือการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 8 สถานศึกษา
2. รายงานการประกันภายในสถานศึกษาจํานวน 8 สถานศึกษา
3. รายงานการประกันโดยต้นสังกัด
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เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. คู่มือการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 8 สถานศึกษา มีคุณภาพ
สามารถให้ครูได้ศึกษาเป็นแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2. ผู้บริหาร/ครู มีความรู้ความเข้าใจและสามารถพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ได้อย่างเป็นระบบและพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
8. วิธีดําเนินงาน
กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

1.ประชุมชี้แจง
ผู้บริหาร/ครู

1. ผู้บริหาร
1. เพื่อสร้าง
2. ครู
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาย
ให้ตรงกัน

2.นิเทศติดตาม
และประเมินผล
การพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ
ภายในของ
สถานศึกษา

1.เพื่อติดตาม
การดําเนินงาน
การประกัน
คุณภาพ

3.ประเมินผล/
รายงานผล

1.เพื่อติดตาม สถานศึกษา
และประเมินผล

- คู่มือการประกัน
คุณภาพ
-ผู้บริหาร/
เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบ
-ครู
- สถานศึกษา
- กศน.ตําบล

เป้าหมาย

พื้นที่
ดําเนินการ

ระยะเวลา

งบประมาณ

110 คน

สนง.กศน.
จังหวัดลําพูน

ไตรมาสที่
2

5,000.-

จังหวัดลําพูน

ไตรมาสที่
3-4

64,000.-

จังหวัดลําพูน

ไตรมาสที่
4

8
สถานศึกษา

8
สถานศึกษา

-

9. งบประมาณ
งบประมาณประจําปี 2555 ของสํานักงาน กศน. จังหวัดลําพูน แผนงบประมาณ
พัฒนาการศึกษา ผลผลิตที่ 4 จํานวน 64,000 บาท (หกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ขยายโอกาสและ

~ 97~

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2555
สํานักงาน กศน. จังหวัดลําพูน

10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรมหลัก
1.ประชุมชี้แจงผูบ้ ริหาร/ครู
2.นิเทศติดตามและประเมินผล
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา
3.ประเมินผล/รายงานผล
รวม

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.54)
-

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.55)
5,000.-

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.55)
64,000.-

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.55)
-

-

5,000.-

64,000.-

-

11. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
1. สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําพูน
2. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทุกอําเภอ
3. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
12. เครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. ผู้นําท้องถิ่น/ผูใ้ หญ่บ้าน/กํานัน ทุกตําบล
2. องค์การบริหารส่วนตําบล/เทศบาล
3. หน่วยงานภาครัฐ พัฒนาชุมชน เกษตร สาธารณสุข ฯลฯ
4. วิทยากร / ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ชมรมข้าราชการบํานาญ
5. แหล่งเรียนรู้ต่างๆ
6. หน่วยงานภาคเอกชน NGO วัด ฯลฯ
13. โครงการทีเ่ กีย่ วข้อง
1. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
๑4. ผลลัพธ์ (Outcome)
1. ผู้บริหาร/ครู สามารถพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ได้อย่างเป็นระบบ
และพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
๑5. ตัวชี้วดั ความสําเร็จของโครงการ
๑. ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)
1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัด ได้รับรองคุณภาพมาตรฐานจากภายนอก
๒. ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)
1.การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
๑7. การติดตามและประเมินผลโครงการ
๑. การสังเกต
๒. การสอบถาม
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๑. ชื่องาน/โครงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย การส่งเสริกมการอ่าน
2. นโยบายและจุดเน้นการดําเนินงาน สํานักงาน กศน. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555
สอดคล้องกับนโยบายต่อเนือ่ ง ข้อที่ 2 นโยบายด้านการศึกษาตามอัธยาศัย
ข้อ 2.2 ห้องสมุดประชาชน
3. แผนงาน
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
4. กลุ่มที่รบั ผิดชอบ

กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

5. หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันคนไทยได้พัฒนาความสามารถในการอ่านและการรู้หนังสือ ภายในปีพ.ศ.๒๕๕๕ คนไทย
อ่านหนังสือเพิ่มขึ้นจากปีละ ๕ เล่ม เป็นปีละ ๑๐ เล่มต่อคน กระทรวงศึกษาธิการได้ส่งเสริมการอ่านเป็นวาระ
แห่งชาติเพื่อเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งยังเป็นการพัฒนาคนไทยให้มคี วามสามารถในด้านการ
อ่าน โดยรณรงค์การอ่านเขียนภาษาไทย ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย รวมทั้ง
บริหารจัดการและสร้างภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาความสามารถในด้านการอ่านของคนไทย ให้คนไทยให้มีนิสัย
รักการอ่าน โดยปลูกฝังและสร้างทัศนคติคนไทยให้เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการอ่านหนังสือและสื่อทุก
รูปแบบ ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการเป็นภาคีเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน และกําหนด
มาตรการจูงใจให้ภาคีเครือข่ายร่วมส่งเสริมการอ่านในสังคมไทย
สํานักงาน กศน. จังหวัดลําพูนจึงได้ส่งเสริมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ปรากฏ
เป็นรูปธรรม โดยแสวงหาภาคีเครือข่ายในการเสริมสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม พัฒนาและเพิ่มจํานวน
แหล่งการเรียนรู้ให้สามารถจัดบริการได้ครอบคลุมทุกตําบล อย่างทั่วถึง ทันสมัย และมีคุณภาพ เพื่อทําให้การ
อ่านเป็นที่สนใจมากขึ้น
6. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระดับความสามารถในการอ่านของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับอ่านคล่อง เขียน
คล่อง และอ่านเชิงคิดวิเคราะห์พื้นฐาน
2. พัฒนาคนลําพูนให้มีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ โดยปลูกฝังและสร้างเจตคติให้เห็นคุณค่าและ
ประโยชน์การอ่าน
7. เป้าหมาย
เป้าหมายเชิงปริมาณ ประชาชนจํานวน 30,000 คน ได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง
เป้าหมายเชิงคุณภาพ ประชาชน ได้นําความรู้เพิ่มขึ้นและมีนิสัยรักการอ่าน
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8. วิธีดาํ เนินการ
กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

เป้าหมาย

1.จัดทําแผนกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ
2.จักกิจกรรมการ
อ่านให้มีให้มีความ
หลากหลายและ
ทั่วถึง
3.จัดกิจกรรม
ส่งเสริมบรรยากาศ
และสิ่งแวดล้อมที่
เอื้ออํานวยต่อการ
อ่าน
4.จัดกิจกรรม
อาสาสมัครการอ่าน
ในตําบล
5.ติดตามและ
ประเมินผล

1.เพื่อจัดทําแผน

8 อําเภอ

8 อําเภอ

2.เพื่อส่งเสริม
การอ่าน

ประชาชนทั่วไป

8 อําเภอ

3.เพื่อสร้าง
แรงจูงใจในการ
อ่าน

ประชาชนทั่วไป

8 อําเภอ

จังหวัดลําพูน ม.ค.-ก.ย.
2555

100,000

4.เพื่อส่งเสริม
การอ่าน

ประชาชนทั่วไป

8 อําเภอ

จังหวัดลําพูน ม.ค.-ก.ย.
2555

35,000

8 อําเภอ

จังหวัดลําพูน ส.ค. –ก.ย.
2555

-

5. เพื่อติดตามผล 8 อําเภออ
การจัดกิจกรรม

พื้นที่
ระยะเวลา
ดําเนินการ
จังหวัดลําพูน ต.ค.-ธ.ค.
2554
จังหวัดลําพูน ม.ค.-ก.ย.
2555

งบประมาณ
150,000

9. งบประมาณ
งบประมาณประจําปี 2555 ของสํานักงาน กศน. จังหวัดลําพูน แผนงบประมาณ ขยายโอกาสและ
พัฒนาการศึกษา ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ งบดําเนินงาน จํานวนเงิน 285,000 บาท
(สองแสนแปดหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
10. แผนการใช้จ่ายเงิน
กิจกรรมหลัก
1.จัดทําแผนกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณา
การ
2.จักกิจกรรมการอ่านให้มีให้มีความ
หลากหลายและทั่วถึง
3.จัดกิจกรรมส่งเสริมบรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อมที่เอื้ออํานวยต่อการอ่าน
4.จัดกิจกรรมอาสาสมัครการอ่านใน
ตําบล
5.ติดตามและประเมินผล

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.54)
-

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.55)
-

ไตรมาส 2
ไตรมาส 2
(เม.ย.-มิ.ย. 55) (ก.ค.-ก.ย.55)
-

-

50,000

50,000

50,000

-

30,000

40,000

30,000

-

10,000

10,000

15,000

-

-

-

-

11. ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําพูน
2. ศูนย์การศึกษานอกนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จํานวน 8 แห่ง
3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
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12. เครือข่าย
1. ผู้นําท้องถิน่ /ผู้ใหญ่บ้าน/กํานัน ทุกตําบล
2. องค์การบริหารส่วนตําบล/เทศบาล
3. วิทยากร / ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ชมรมข้าราชการบํานาญ
5 . วัด และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
6. หน่วยงานภาครัฐ และ เอกชน
13. โครงการที่เกี่ยวข้อง
1. โครงการจัดบริการห้องสมุดประชาชน โครงการส่งเสริมห้องสมุด 3ดี
14. ผลลัพธ์ (Outcomes)
ประชาชนมีทักษะการอ่านเพิ่มขึ้นในระดับอ่านคล่อง เขียนคล่องและอ่านเชิงคิดวิเคราะห์อย่างมี
เหตุผล
15. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
1. ตัวชี้วัดผลผลิต จํานวนประชาชนมีนิสัยรักการเพิ่มขึ้น
2. ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ประชาชนมีความรู้เพิ่มขึ้น
16. การติดตามและประเมินผลโครงการ
1. การนิเทศ
2. แบบสอบถาม
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๑. ชื่องาน/โครงการ จัดบริการห้องสมุดประชาชน โครงการห้องสมุด 3 ดี
๒. สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ในแผนปฏิบตั ิราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5
ของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา มุ่งลดช่องว่างการเข้าถึงการศึกษาและองค์
ความรู้ สร้างทางเลือกทางการศึกษา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
มาตรการ
- ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทางเลือกที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่
- ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาสําหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่
และกลุ่มเป้าหมาย
3. นโยบายและจุดเน้นการดําเนินงาน สํานักงาน กศน. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555
สอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วน ข้อที่ 2 การจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพ
4. แผนงาน

ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

5. กลุ่มที่รบั ผิดชอบ

กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

6. หลักการและเหตุผล
กระทรวงศึกษาธิการได้กําหนดนโยบายการพัฒนาห้องสมุดของสถานศึกษาให้เป็นแหล่งการเรียนรู้
เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าของนักเรียน ครู ผู้บริการ ผู้ปกครองและชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพ โอกาส และสร้าง
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา โดยเฉพาะการเติมเต็มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ให้เป็น “การศึกษาตลอดชีวิต” ได้เน้นการพัฒนาใน 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ หนังสือดี บรรยากาศดี และ
บรรณารักษ์ดี เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาตลอดชีวิตและนําไปสู่การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สํ า นั ก งาน กศน. จึ ง ส่ ง เสริ ม ให้ ห้ อ งสมุ ด ประชาชนเป็ น ศู น ย์ ก ลางการเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต สํ า หรั บ
ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายและเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานห้องสมุดประชาชนจึงควรดเร่ง
พัฒนาห้องสมุดให้เป็น “ห้องสมุด 3 ดี” โดยมีเป้าประสงค์ 3 ประการ คือ หนังสือดี บรรยากาศดี และ
บรรณารักษ์ดี
สํานักงาน กศน. จังหวัดลําพูน เห็นความสําคัญของห้องสมุดประชาชน เนื่องจากห้องสมุดประชาชน
เปรียบเสมือนขุมทรัพย์ทางปัญญา เป็นแหล่งรวมความรู้ทุกแขนง ทุกศาสตร์และยังเป็นปัจจัยสําคัญที่ช่วย
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในจังหวัดลําพูนมีนิสัยรักการอ่าน ห้องสมุดจึงเปรียบเสมือนโลกใบใหญ่
แห่งการเรียนรู้ เป็นแหล่งบันเทิงประเทืองปัญญา ตอบสอนงความต้องการของผู้ใช้บริการ บรรณารักษ์เป็น
มิตร วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทันสมัย น่าสนใจใคร่เรียนรู้ สถานที่ และบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ มีหนังสือ
และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายประเภทอย่างเพียงพอ และตรงกับความต้องการ
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7. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาห้องสมุดประชาชนทุกแห่งให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชนเป็นแหล่ง
ค้นคว้า
2. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกห้องสมุด
3. เพื่อปลูกฝัง่ นิสัยรักการอ่าน และพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้วยตนเอง
4. เพื่อส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ที่หลากหลายออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆ อย่าง
ทั่วถึง สม่ําเสมอในการเพิ่มโอกาสการเรียนรู้และการพัฒนาอาชีพของประชาชนและชุมชน
5. เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการดําเนินงานห้องสมุดปะชาชน
8. เป้าหมาย
เป้าหมายเชิงปริมาณ ห้องสมุดประชมชน 8 อําเภอ ในจังหวัดลําพูน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ ห้องสมุดประชาชนเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน 3 ดี หนังสือดี บรรยากาศดี บรรณารักษ์ดี
9. วิธีดาํ เนินการ
กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย

5. จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการ
เรียนรู้ในรูปแบบ
ที่หลากหลายทั้ง
ภายในและ
ภายนอก
6. จัดหน่วยบริการ
เคลื่อนที่พร้อม
อุปกรณ์

1.เพื่อส่งเสริม
การอ่านให้แก่
ประชาชน

ห้องสมุด
ประชาชน 8
อําเภอ

8 อําเภอ

2.เพื่อ
ให้บริการถึงที่
ถึงถิ่นแก่
ประชาชนใน
การส่งเสริม
การอ่าน
3.เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของ
บรรณารักษ์

-รถเคลื่อนที่
ICT
-รถเคลื่อนที่
ส่งเริมอาชีพ

8 อําเภอ

จังหวัด
ลําพูน

ต.ค.
13,000,000.2554ถึง
ก.ย.
2555

-บรรณารักษ์
-บุคลากร
-ประชาชน
ทั่วไป
100 แหล่ง

8 อําเภอ

จังหวัด
ลําพูน

8 อําเภอ

จังหวัด
ลําพูน

8 อําเภอ

จังหวัด
ลําพูน

180,000.ต.ค.
2554ถึง
ก.ย.
2555
730,000.ต.ค.
2554ถึง
ก.ย.
2555
ต.ค.
2554ถึง
ก.ย.
2555

7. พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรใน
ห้องสมุด
8. จัดบริการแหล่ง
เรียนรู้อย่าง
ทั่วถึง

4.เพื่อขยาย
แหล่งเรียน

9. ติดตาม
ประเมินผล

5.เพื่อติดตาม 8 อําเภอ
ประเมินผล
การดําเนินงาน

พื้นที่
ระยะเวลา
งบประมาณ
ดําเนินการ
450,000.จังหวัด
ต.ค.
ลําพูน
2554ถึง
ก.ย.
2555
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10. งบประมาณ
งบประมาณประจําปี 2555 ของสํานักงาน กศน. จังหวัดลําพูน แผนงบประมาณ ขยายโอกาสและพัฒนา
การศึกษา ผลผลิตที่ 4 ผูร้ ับบริการการศึกษานอกระบบ จํานวนทั้งสิ้น 14,360,000 บาท (สิบสี่ล้านสามแสน
หกหมื่นบาทถ้วน)
11. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรมหลัก
1.จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบ
ที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอก
2.จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์
3.พัฒนาศักยภาพบุคลากรในห้องสมุด
4.จัดบริการแหล่งเรียนรู้อย่างทั่วถึง
5.ติดตามประเมินผล
รวม

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
(ต.ค.-ธ.ค.52) (ม.ค.-มี.ค.55) (ม.ค.-มี.ค.55)

-

150,000

150,000

ไตรมาส 4
(ม.ค.-มี.ค.
55)
150,000

-

50,000
200,000
400,000

13,000,000
80,000
300,000
13,530,000

50,000
230,000
430,000

12. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
1. สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําพูน
2. ศูนย์การศึกษานอกนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จํานวน 8 แห่ง
3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
13. เครือข่าย
1. ผู้นําท้องถิน่ /ผู้ใหญ่บ้าน/กํานัน ทุกตําบล
2. องค์การบริหารส่วนตําบล/เทศบาล
3. วิทยากร / ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ชมรมข้าราชการบํานาญ
5 . วัด และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
6. หน่วยงานภาครัฐ และ เอกชน
14. โครงการทีเ่ กีย่ วข้อง
1. โครงการจัดระบบความรู้สําหรับประชาชน
2. โครงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
15. ผลลัพธ์ (Outcome)
1. ประชาชนมีนิสัยรักการอ่าน และพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้วยตนเอง
2. ประชาชนมีโอกาสในการเรียรู้และการพัฒนาอาชีพ
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16. ดัชนีชี้วดั ผลสําเร็จของโครงการ
1. ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)
ห้องสมุดประชาชน 8 แห่งเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตอลดชีวิตของชุมชน ที่มีความพร้อม ทั้ง 3
ด้าน หนังสือดี บรรยากาศดี และบรรณารักษ์ดี
2. ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)
ร้อยละ 80 ของประชาชนได้เรียนรู้อย่างทั่วถึงและสม่ําเสมอ
17. การติดตามและประเมินผลโครงการ
1. การสังเกต
2. แบบสอบถาม
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๑. ชื่องาน/โครงการ พัฒนา กศน.ตําบลให้เป็นแหล่งเรียนรูต้ ลอดชีวติ
2. นโยบายและจุดเน้นการดําเนินงาน สํานักงาน กศน. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555
สอดคล้องกับนโยบายต่อเนือ่ ง ข้อที่ 3 นโยบายด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน
ข้อที่3.1พัฒนา กศน.ตําบล/แขวงให้เป็นศูนย์กลางการสร้างโอกาส
และกระจายโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนในชุมชน
3. แผนงาน

ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

4. กลุ่มที่รบั ผิดชอบ

กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

5. หลักการและเหตุผล
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และ
พระราชบัญญัติการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ให้ประชาชนได้รับการศึกษา
ตลอดชีวิตอย่างต่อเนื่อง ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ดังนั้นการที่
จะทําให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้จึงเป็นประเด็นสําคัญ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสการ
เข้าถึงการศึกษาของกลุ่มเป้าหมาย และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของการ
แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนา
ชุมชนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ สังคมแห่งปัญญาที่ยั่งยืน โดยในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่ 2 ( พ.ศ. 2552 -2561) ของประเทศ รัฐบาลได้ให้ความสําคัญเรื่องการศึกษาและการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการ
เรียนรู้ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาพส่วนเพื่อให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งการศึกษาในระบบและ
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีคุณภาพในทุกระดับ และทุกประเภทการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการจึงได้มีนโยบายให้มีการจัดตั้ง กศนงตําบลขึ้นเป็นศูนย์การเรียนรู้ะดับ
ตําบลยุคใหม่ที่มีเครื่องมือที่ทันสมัยในการดําเนินงาน สํานักงาน กศน. ได้มีการขับเคลื่อนภารกิจการส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนในชุมชน โดยมุ่งเน้นให้มีศูนย์การศึกษาตลอดชีวิต หรือ กศน.ตําบล/แขวง
เป็นกลไกที่สําคัญในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม ในพื้นที่ระดับตําบล
สํานักงาน กศน.จังหวัดลําพูน มี กศน.ตําบลในพื้นที่ ทั้งหมด 51 แห่ง โดยมุ่งส่งเสริม
สนับสนุนให้ กศน.ตําบลศูนย์การเรียนรู้ร่วมกับภาคีเครือข่ายในการดําเนินกิจกรรม แบบบูรราการการเรียนรู้
ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน และมีคระกรรมการ กศน.ตําบลเป็นคนในชุมชนให้มีการส่งเสริมสนับสนุน
ติดตามดุแลและร่วมประเมินผลการดําเนินงาน กศนตําบลอย่างต่อเนื่อง
6. วัตถุประสงค์
1. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเชิงรุกที่หลากหลาย ทันสมัย สร้างสรรค์ต่อเนื่องและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนและชุนชน
7. เป้าหมาย
เป้าหมายเชิงปริมาณ กศน. ตําบล จํานวน 51 กศน.
เป้าหมายเชิงคุณภาพ กศน. ตําบลเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อให้ประชาชนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
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8. วิธีดําเนินการ
กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์

1.จัดทําแผนปฏิบัติ
การ กศน.ตําบล

1.เพื่อมีแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน
กศน.ตําบล
2.จัดกิจกรรมการ
2.เพื่อส่งเสริม
เรียนรู้ตลอดชีวิตตาม การเรียนรู้ใน
หลักคิดประชาธิปไตย ชุมชน
3.จัดกิจกรรมส่งเสริม 3. เพื่อทํางาน
และพัฒนาเครือข่าย ร่วมกับภาคี
กศน.ตําบล
เครือข่าย
4. เพื่อส่งเสริม
4. จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยชุมชนเป็น การเรียนรู้แบบ
บูรณาการ
ฐาน
5. ติดตาม ประเมินผล 5. เพื่อติดตาม
การทํางานอย่าง
ต่อเนื่อง

กลุ่มเป้าหมาย

เป้าหมาย

พื้นที่
ระยะเวลา
ดําเนินการ
จังหวัดลําพูน ต.ค. 54-ธ.ค.
54

งบประมาณ

กศน. 51
ตําบล

กศน. 51
ตําบล

กศน. 51
ตําบล

กศน. 51
ตําบล

จังหวัดลําพูน

ม.ค.-ก.ย.
2555

70,000.-

กศน. 51
ตําบล

กศน. 51
ตําบล

จังหวัดลําพูน

ม.ค.-ก.ย.
2555

64,000

กศน. 51
ตําบล

กศน. 51
ตําบล

จังหวัดลําพูน

ม.ค.-ก.ย.
2555

70,000.-

กศน. 51
ตําบล

กศน. 51
ตําบล

จังหวัดลําพูน

ม.ค.-ก.ย.
2555

-

-

9. งบประมาณ
งบประมาณประจําปี 2555 ของสํานักงาน กศน. จังหวัดลําพูน แผนงบประมาณ ขยายโอกาสและ
พัฒนาการศึกษา ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ งบดําเนินงาน จํานวนเงิน 204,000 บาท
(สองแสนสี่พันบาทถ้วน)
10.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรมหลัก
1.จัดทําแผนปฏิบัติการ กศน.ตําบล
2.จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ตามหลักคิดประชาธิปไตย
3.จั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา
เครือข่าย กศน.ตําบล
4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยชุมชน
เป็นฐาน
5. ติดตาม ประเมินผล
รวม

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค. 54)
-

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค. 55)
30,000.-

ไตรมาส 3
(เม.ย.- มิ.ย.55)
30,000

ไตรมาส 4
(กค. - กย.55)
10,000

-

20,000.-

24,000

20,000

-

30,000.-

30,000

10,000

-

80,000.-

84,000.-

40,000.-

11.ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําพูน
2. ศูนย์การศึกษานอกนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จํานวน 8 แห่ง
3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
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12.เครือข่าย
1. ผู้นําท้องถิน่ /ผู้ใหญ่บ้าน/กํานัน ทุกตําบล
2. องค์การบริหารส่วนตําบล/เทศบาล
3. วิทยากร / ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ชมรมข้าราชการบํานาญ
5 . วัด และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
6. หน่วยงานภาครัฐ และ เอกชน
13.โครงการที่เกี่ยวข้อง
1. โครงการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตลอดชีวิต
14. ดัชนีตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
1. ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)
1) กศน.ตําบลเป็นศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
2) ประชาชนได้รับการศึกษาตลอดชีวิต
2. ตัวชี้วัดผลลัพท์ (Outcome)
ประชาชนได้รับการศึกษาตลอดชีวติอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
15. การติดตามประเมินผลโครงการ
1. การสังเกต
2. การสัมภาษณ์
3. แบบสอบถาม
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1. ชื่องาน/โครงการ ส่งเสริมเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข่ายร่วมจัดการศึกษาตลอดชีวิต
และการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําอย่างยัง่ ยืน
2. นโยบายและจุดเน้นการดําเนินงาน สํานักงาน กศน. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555
สอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วน ข้อที่ 3 นโยบายด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน
ข้อที่ 3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีสว่ นร่วมเป็นภาคีเครือข่ายใน
การจัด ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําอย่าง
ยั่งยืน ให้ครอบคลุมพื้นที่ทุกระดับ
3. แผนงาน

ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

4. กลุ่มที่รบั ผิดชอบ

กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

5. หลักการและเหตุผล
จากนโยบายและจุดเน้น ของสํานักงาน กศน. ที่มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามี
ส่วนร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการจัด ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและการจัดการศึกษา
อาชีพเพื่อการมีงานทําอย่างยั่งยืน ให้ครอบคลุมพื้นที่ทุกระดับ ด้วยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลภาคีเครือข่าย
ทุกระดับ โดยจําแนกตามระดับความพร้อมในการมีส่วนร่วม ให้มคี วามถูกต้อง ทันสมัย และสามรารถเชื่อมโยง
กันได้ทั่วประเทศ
สํานักงาน กศน. จังหวัดลําพูน จึงได้นํานโยบายดังกล่าวมาส่งเสริมกิจกรรม ด้วยเล็งเห็นความสําคัญ
ของการทํางานร่วมภาคีเครือข่าย เช่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และองค์กรอื่น รวมทั้งสถานศึกษาอื่นที่มิได้
ที่มีวัตถุประสงค์ในการดําเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ด้วยการประสานงานความ
ร่วมมือ และมีส่วนร่วมในการดําเนินงานการศึกษาตลอดชีวิตและการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําอย่าง
ยั่งยืน และมีประสิทธิภาพ
6. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลภาคีเครือข่าย
2. เพื่อพัฒนาบุคลากรภาคีเครือข่ายให้มีศกั ยภาพในการจัดการศึกษาตอลดชีวิตและการศึกษาอาชีพ
เพื่อการมีงานทําอย่างมีคุณภาพ
7. เป้าหมาย
เป้าหมายเชิงปริมาณ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง

ภาคีเครือข่ายจํานวน 60 แห่ง
งานการศึกษานอกระบบได้รับการส่งเสริม จัดการศึกษา จากภาคีเครือข่าย
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8. กิจกรรมหลัก
กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

เป้าหมาย

1.พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลภาคี
เครือข่าย

1. เพื่อมีระบบ
ฐานข้อมูลที่ทันสมัย

ภาคีเครือข่าย
จํานวน60
แห่ง

60 แห่ง

พื้นที่
ดําเนินการ
จ.ลําพูน

2.พัฒนาบุคลากร
ภาคีเครือข่ายให้มี
ศักยภาพในการจัด
การศึกษาตอลด
ชีวิตและการศึกษา
อาชีพเพื่อการมี
งานทําอย่างมี
คุณภาพ
3. ติดตาม
ประเมินผล

2. เพื่อส่งเสริมงาน
การศึกษานอกระบบ
ให้มีประสิทธิภาพ

ภาคีเครือข่าย
จํานวน 60
แห่ง

60 แห่ง

จ.ลําพูน

ม.ค.-ก.ย.
2555

60,000

8 อําเภอ

จ.ลําพูน

ม.ค.-ก.ย.
2555

-

3. เพื่อติดตามผลการ 8 อําเภอ
ดําเนินงาน

ระยะเวลา

งบประมาณ

ม.ค.-ก.ย.
2555

-

9. งบประมาณ
งบประมาณประจําปี 2555 ของสํานักงาน กศน. จังหวัดลําพูน แผนงบประมาณ ขยายโอกาสและ
พัฒนาการศึกษา ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ งบดําเนินงาน จํานวนเงิน 60,000 บาท
(หกหมื่นบาทถ้วน)
10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรมหลัก
1.พัฒนาระบบฐานข้อมูลภาคีเครือข่าย
2.พัฒนาบุคลากรภาคีเครือข่ายให้มี
ศักยภาพในการจัดการศึกษาตอลดชีวิตและ
การศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําอย่างมี
คุณภาพ
3. ติดตามประเมินผล
รวม

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.54)
-

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.55)
-

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.55)
-

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.55)
-

-

20,000.-

20,000.-

20,000.-

-

20,000.-

20,000.-

20,000.-

11. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
1. สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําพูน
2. ศูนย์การศึกษานอกนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จํานวน 8 แห่ง
3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
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12. เครือข่าย
1. ผู้นําท้องถิน่ /ผู้ใหญ่บ้าน/กํานัน ทุกตําบล
2. องค์การบริหารส่วนตําบล/เทศบาล
3. วิทยากร / ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ชมรมข้าราชการบํานาญ
5 . วัด และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
6. หน่วยงานภาครัฐ และ เอกชน
13. โครงการทีเ่ กี่ยวข้อง
1. โครงการจัดการศึกษานอกระบบตั้งแต่แรกเกิดจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. โครงการจัดระบบความรู้สําหรับประชาชน
14. ผลลัพธ์ (Outcomes)
ภาคีเครือข่ายร่วม ส่งเสริมและสนับสนุน การจัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพ
ชุมชน
15. ตัวชี้วดั ความสําเร็จของโครงการ
1. ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) ร้อยละ 80 ของผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของ
ภาคีเครือข่าย
2. ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome) การจัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพชุมชนมี
ประสิทธิภาพต้องตามความต้องการของชุมชน
16. การติดตามและประเมินผลโครงการ
1. การนิเทศ
2. แบบสอบถาม
3. แบบทดสอบ
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๑. ชื่องาน/โครงการ อาสาสมัคร กศน.
2. นโยบายและจุดเน้นการดําเนินงาน สํานักงาน กศน. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555
สอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วน ข้อที่ 3 นโยบายด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน
ข้อที่ 3.3 อาสาสมัคร กศน.
3. แผนงาน

ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

4. กลุ่มที่รบั ผิดชอบ

กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

5. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 มาตรา 9 วรรค
3 กําหนดให้ผสู้ ่งเสริมและสนับสนุน ซึ่งเป็นผู้เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้เรียนและผู้จัดการเรียนรู้ มีการดําเนินการที่
หลากหลายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มาตรา 10 วรรค 2 การจัดการศึกษา
การพัฒนาวิชาการ และบุคลากร การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเพื่อการศึกษา และการยกย่องประกาศเกียรติ
คุณสําหรับผู้จดั การเรียนรู้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และวรรค 3 สิทธิประโยชน์ตาม
ความเหมาะสมให้แก่ผู้ส่งเสริมและสนับสนุน สํานักงาน กศน. ในฐานะเป็นองค์กรหลักในการส่งเสริม
สนับสนุน และจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชน โดยมุ่งเน้นให้บุคคลมี
ความรู้ ประสบการณ์ และความพร้อมในการที่จะสนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนใน
ชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการดําเนินการจัดการเรียนรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ที่อยู่นอกระบบ ให้ได้รับการศึกษา
อย่างต่อเนื่องและทั่งถึง เพื่อพัฒนากําลังคน และสังคมของประเทศ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ออกระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยอาสาสมัครส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551
ขึ้น
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานของอาสาสมัครส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย
สํานักงาน กศน. จังหวัดลําพูน จึงได้ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใน
รูปแบบต่างๆ และได้ส่งเสริมให้บุคลาทีม่ ีความรู้ สามารถและสมัครใจทํางานเพื่อสังคมในด้านการศึกษาได้
ถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์เฉพาะด้าน ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่
ประชาชนในชุมชนอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะ อาสาสมัคร กศน.
6. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้อาสาสมัคร ผู้รู้ ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น ข้าราชการบํานาญ เข้ามามีบทบาทในการจัด
กิจกรรมการศึกษานอกระบบ
2. เพื่อสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญของตนเองในการดําเนินการและส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
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7. เป้าหมาย
เป้าหมายเชิงปริมาณ อาสาสมัคร กศน./ผู้มีจิตอาสา/ข้าราชการบํานาญ/ผู้รู้หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น
จํานวน 200 คน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ อาสาสมัคร กศน. มีความรู้ สามารถ ถ่ายทอดองค์ความรู้
ประสบการณ์เฉพาะด้าน ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุน
การจัดการศึกษา
8. วิธีดาํ เนินการ
กิจกรรมหลัก
1.จัดทําแนวทาง
การปฏิบัติงาน
ของอาสาสมัคร

2.การพัฒนา
สมรรถนะของ
อาสาสมัคร

3.การสร้างขวัญ
กําลังใจใน
รูปแบบต่างๆ

4.นิเทศติดตาม
ผลการ
ดําเนินงาน

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

- อาสาสมัคร
กศน.
-ผู้มีจิตอาสา
-ข้าราชการ
บํานาญ
-ผู้รู้หรือภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
- อาสาสมัคร
2.เพื่อพัฒนา
ความสามารถของ กศน.
อาสาสมัคร กศน. -ผู้มีจิตอาสา
-ข้าราชการ
บํานาญ
-ผู้รู้หรือภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
- อาสาสมัคร
3.เพื่อส่งเสริม
กศน.
ขวัญกําลังใจใน
-ผู้มีจิตอาสา
การทํางาน
-ข้าราชการ
บํานาญ
-ผู้รู้หรือภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
4.เพื่อติดตามผล
8 อําเภอ
การดําเนินงาน

1.เพื่อมีแผนใน
การปฏิบัติงาน
ของอาสาสมัคร
กศน.

เป้าหมาย
200 คน

พื้นที่
ดําเนินการ
จ.ลําพูน

200 คน

ระยะเวลา

งบประมาณ

ต.ค. –ธ.ค.
2554

-

จ.ลําพูน

ม.ค.-ก.ย.
2555

66,300

200 คน

จ.ลําพูน

ส.ค.-ก.ย.
2555

-

8 อําเภอ

จ.ลําพูน

ม.ค.-ก.ย.
2555

-

9. งบประมาณ
งบประมาณปี 2555 ของสํานักงาน กศน. จังหวัดลําพูน แผนงานงบประมาณ : ขยาย
โอกาสและพั ฒ นาการศึ ก ษา ผลผลิ ตที่ 4 ผู้ รับ บริก ารการศึ ก ษานอกระบบ งบดํ า เนิ น งาน จํ า นวนเงิ น
66,300 บาท (หกหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน)
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10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรมหลัก
1. จัดทําแนวทางการปฏิบัติงานของ
อาสาสมัคร
2. การพัฒนาสมรรถนะของอาสาสมัคร
3. การสร้างขวัญกําลังใจในรูปแบบตางๆ
4.นิเทศติดตามผลการดําเนินงาน

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
(ต.ค.-ธ.ค.54) (ม.ค.-มี.ค.55) (ม.ค.-มี.ค.55) (ม.ค.-มี.ค.55)

-

40,000

20,000

6,300

11. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
1. สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําพูน
2. ศูนย์การศึกษานอกนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จํานวน 8 แห่ง
3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
12. เครือข่าย
1. ผู้นําท้องถิน่ /ผู้ใหญ่บ้าน/กํานัน ทุกตําบล
2. องค์การบริหารส่วนตําบล/เทศบาล
3. วิทยากร / ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ชมรมข้าราชการบํานาญ
5. วัด และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
6. หน่วยงานภาครัฐ และ เอกชน
13. โครงการทีเ่ กีย่ วข้อง
1. โครงการจัดการศึกษานอกระบบตั้งแต่แรกเกิดจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในชุมชน
3. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข่ายร่วมจัดการศึกษา
14. ผลลัพธ์ (Outcome)
1. อาสาสมัคร กศน. มีความรู้ สามารถในด้านการศึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ให้แก่
ประชาชนทั่วไป
2. อาสาสมัคร กศน. มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานอกระบบ
15. ดัชนีชี้วดั ผลสําเร็จของโครงการ
1. ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)
มีจํานวนอาสาสมัครเพิ่มขึ้นและพร้อมให้บริการการจัดการศึกษานอกระบบ
2. ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)
ผู้เรียนได้รับบริการทางการศึกษานอกระบบอย่างทั่วถึง
17. การติดตามและประเมินผลโครงการ
1. การนิเทศ
2. แบบสอบถาม
3. แบบทดสอบ
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1. ชื่องาน/โครงการ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในชุมชน
2. นโยบายและจุดเน้นการดําเนินงาน สํานักงาน กศน. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555
สอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วน ข้อที่ 3 นโยบายด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน
ข้อที่ 3.4 การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในชุมชน
3. แผนงาน

ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

4. กลุ่มที่รับผิดชอบ

กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

5. หลักการและเหตุผล
การเรียนการสอนเป็นกระบวนการสื่อสารความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ ความคิดเห็น ตลอดจนเจตคติ
ซึ่งอาจทําได้หลายวิธี และอาจใช้เครื่องมือประกอบการสอนต่างๆ อีกมากมาย โดยมีการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ ให้ผู้เรียนมีทั้งความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์และสามารถดําเนินชีวิตอยู่ใน
สังคม ได้โดยปกติสุข จึงจําเป็นต้องพัฒนาศักยภาพ ความสามารถของ ผู้เรียนอย่างเต็มที่ เพื่อให้มีนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่
เรียน แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง การนําแหล่งเรียนรู้ใน ชุมชน ท้องถิ่น ตลอดจนวิทยากรท้องถิ่น ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น มาใช้ประโยชน์ในการจัดกระบวน การเรียนการสอน จึงเป็นวิถีทางหนึ่งที่จะช่วยให้การะบวนการเรียน
การสอนบรรลุจุดมุ่งหมายได้ตามที่ต้องการ การนําภูมิปัญญาชาวบ้าน แหล่งเรียนรู้ มาใช้ในหลักสูตรการเรียน
เป็นกิจกรรมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่า ภูมิปัญญาชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้ เป็นชุด
ความรู้ในชุมชนที่มีการใช้เพื่อการดําเนินวิถีชีวิตที่ได้ผลมาในอดีต สามารถดํารงความสันติสุขแก่บุคคล
ครอบครัว และชุมชน ตลอดจนความมีดุลยภาพอยู่ร่วมกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างผสมกลมกลืน เป็น
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่ได้เน้นการมีส่วนร่วมของ ชุมชน โดยเฉพาะปราชญ์ชาวบ้านที่เป็นผู้เชื่อมโยงชุด
ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมกับสถานศึกษาเข้าสู่หลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอนของ
สถานศึกษา ในแต่ละท้องถิ่น
สํานักงาน กศน. จังหวัดลําพูน จึงได้ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนโดยใช้ กศน.
ตําบลเป็นฐานการเรียนรู้ โดยให้ชุมชนมีการวางแผนด้วยการจัดทําเวทีชุมชน เพื่อทราบความต้องการของ
ชุมชน ทําให้สามารถบูรณาการความรู้ในชุมชนเชื่อมโยงเข้ากับหลักสูตรต่างๆ อีกทั้งยังมีการส่งเสริมการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้สามารถถ่ายทอดความรู้ในชุมชนได้อย่างเหมาะสมตามความต้องการและ
สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ทําให้ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้ตามความต้องการและหลากหลาย
6. วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนโดยใช้ กศน.ตําบล
2. เพื่อส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนโดยการจัดทําแผนชุมชนจัดเวทีชาวบ้าน การศึกษา
ดูงานการฝึกอบรม
3. เพื่อส่งเสริมให้มีการบูรณาการความรู้ในชุมชนให้เชื่อโยงกับหลักสูตรต่างๆของกศน.
4. เพื่อส่งเสริมให้มีการขยายและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้ชุมชม
5. เพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้เชี่ยวชาญองค์ความรู้ด้านต่างๆ เป็นแหล่ง
การเรียนรู้ของชุมชน
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7. เป้าหมาย
เป้าหมายเชิงปริมาณ

ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 100 แห่ง ที่พร้อมให้บริการงานการศึกษา
ตลอดชีวิต
เป้าหมายเชิงคุณภาพ กิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนมีประสิทธิ์ภาพและประสิทธิผลต้อง
ตามความต้องการของชุมชนและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนอย่างแท้จริง

8. กิจกรรมหลัก
กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์

1.จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตใน
ชุมชนโดยใช้ กศน.
ตําบล
2. ส่งเสริมการจัด
กระบวนการเรียนรู้ใน
ชุมชนโดยการจัดทํา
แผนชุมชนจัดเวที
ชาวบ้าน การศึกษาดู
งานการฝึกอบรม
3. ส่งเสริมให้มีการ
บูรณาการความรู้ใน
ชุมชนให้เชื่อมโยงกับ
หลักสูตรต่างๆของ
กศน.
4.ส่งเสริมให้มีการ
ขยายและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ชุมชนในการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้
ชุมชน

1. เพื่อส่งเสริม
การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตลอด
ชีวิต
2. เพื่อให้ชุมชนมี
การจัดทําแผน

5. พัฒนาศักยภาพและ
ส่งเสริมให้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญองค์
ความรู้ด้านต่างๆ เป็น
แหล่งการเรียนรู้ของ
ชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย

เป้าหมาย

ระยะเวลา

งบประมาณ

8 อําเภอ

พื้นที่
ดําเนินการ
จ.ลําพูน

ผู้เรียน

ม.ค.-ก.ย.
2555

-

แหล่งเรียนรู้

100 แห่ง

จ.ลําพูน

ม.ค.-ก.ย.
2555

74,000.-

3.เพื่อให้มีการ
บูรณาการการ
เรียนรู้ตามวิถีชีวิต

นักศึกษา

8 อําเภอ

จ.ลําพูน

ม.ค.-ก.ย.
2555

-

4. เพื่อให้มีแหล่ง
เรียนรู้ที่
หลากหลาย

ผู้รู้หรือภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

8 อําเภอ

จ.ลําพูน

ม.ค.-ก.ย.
2555

-

5.เพื่อให้มีแหล่ง
เรียนรู้ทางภูมิ
ปัญญาหลายๆ
ด้าน

ผู้รู้หรือภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

8 อําเภอ

จ.ลําพูน

ม.ค.-ก.ย.
2555

-
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9. งบประมาณ
งบประมาณประจําปี 2555 ของสํานักงาน กศน. จังหวัดลําพูน แผนงบประมาณ ขยายโอกาสและ
พัฒนาการศึกษา ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ งบดําเนินงาน จํานวนเงิน 74,000 บาท
(เจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1
กิจกรรมหลัก
(ต.ค.-ธ.ค.54)
1.จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน
โดยใช้ กศน.ตําบล
2. ส่ ง เสริ ม การจั ด กระบวนการเรี ย นรู้ ใ น
ชุ ม ชนโดยการจั ด ทํ า แผนชุ ม ชนจั ด เวที
ชาวบ้าน การศึกษาดูงานการฝึกอบรม
3. ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก าร บู ร ณาการความรู้ ใ น
ชุ ม ชนให้ เ ชื่ อ มโยงกั บ หลั ก สู ต รต่ า งๆของ
กศน.
4.ส่งเสริมให้มีการขยายและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ชุมชนในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้
ชุมชน
5. พั ฒ นาศั ก ยภาพและส่ ง เสริ ม ให้ ภู มิ
ปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญองค์ความรู้ด้าน
ต่างๆ เป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน
รวม
-

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.55)
-

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.55)
-

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.55)
-

30,000.-

30,000.-

14,000.-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30,000.-

30,000.-

14,000.-

11. ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําพูน
2. ศูนย์การศึกษานอกนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จํานวน 8 แห่ง
3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
12. เครือข่าย
1. ผู้นําท้องถิ่น/ผู้ใหญ่บ้าน/กํานัน ทุกตําบล
2. องค์การบริหารส่วนตําบล/เทศบาล
3. วิทยากร / ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ชมรมข้าราชการบํานาญ
5 . วัด และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
6. หน่วยงานภาครัฐ และ เอกชน
13. โครงการที่เกี่ยวข้อง
1. โครงการจัดการศึกษานอกระบบตั้งแต่แรกเกิดจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. โครงการจัดระบบความรู้สําหรับประชาชน
3. โครงการจัดการศึกษาต่อเนื่อง
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14. ผลลัพธ์ (Outcomes)
1. แหล่งเรียนรู้ในชุมชนมีความพร้อมในการให้บริการการ การศึกษาตลอดชีวิต
15. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
1. ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และพร้อมให้บริการ
2. ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome) ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความต้องการ
16. การติดตามและประเมินผลโครงการ
1. การนิเทศ
2. แบบสอบถาม
3. แบบทดสอบ
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1.ชื่องาน/โครงการ สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริหรือโครงการอันเกี่ยว
เนื่องจากพระราชวงศ์
2. นโยบายและจุดเน้นการดําเนินงาน สํานักงาน กศน. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555
สอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วน ข้อที่ 4 นโยบายด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน
ข้อที่ 4.1 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
3. แผนงาน

ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

4. กลุ่มที่รับผิดชอบ

กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

5. หลักการและเหตุผล
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
พระราชทานเพื่อบําบัดทุกข์บํารุงสุขอาณาประชาราษฎร์ มีมากกว่า ๒,๐๐๐ โครงการ โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดํารินี้ นําพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแผ่ไปสู่ชนบทและชุมชน
ของไทย ตลอดจนของประเทศเพื่อนบ้าน จนกระทั่งมีคํากล่าวไว้ว่า " ไม่มีทแี่ ห่งใดในประเทศไทย ที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่เคยย่างพระบาทไปถึง " เมื่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริขยายออกไป
นับร้อยนับพันโครงการ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงพระราชทานพระราชดําริให้มี "ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ" เพื่อเป็นศูนย์รวมของการศึกษาค้นคว้าทดลองวิจัยแสวงหาแนวทางและวิธีการ
พัฒนาด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของการประกอบอาชีพของราษฎรที่อาศัยในภูมิ
ประเทศทั่วประเทศ
สํานักงาน กศน. จังหวัดลําพูน มีพื้นในการดําเนินงานเกี่ยวกับโครงการพระราชดําริ ที่เป็น
โครงการขยายผลโครงการหลวงและโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชน
บนพื้นที่สูง พร้อมทั้งโครงการลุ่มแม่น้ําอาว ที่ส่งเสริมให้ยกระดับของคนบนพื้นที่สูง เข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
และมีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีการประกอบอาชีพที่เหมาะสม และอยู่ร่วมกับ
สภาพแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนรวมถึงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีการรักษาคุณค่าของ
วัฒนธรรมรวมทั้งการเสริมสร้างคุณธรรม และมีจิตสํานึกแห่งความเป็นคนไทยที่มีคุณภาพ
6. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัย
2. เพื่อมีฐานข้อมูลโครงการและกิจกรรมของ กศน. ที่สนองโครงการอันเนื่อง
3. เพื่อส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
7. เป้าหมาย
เป้าหมายเชิงปริมาณ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ประชาชนบนพื้นสูงและลุ่มน้ําจํานวน 500 คน
ผู้รบั บริการมีความรู้ความเข้าใจ และนําความรูท้ ี่ได้รับไปใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้
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8. กิจกรรมหลัก
กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

เป้าหมาย

1.ส่งเสริมการจัด
การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตาม
อัธยาศัย
2.จัดเก็บฐานข้อมูล
โครงการและกิจกรรม
ของ กศน. ที่สนอง
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดําริ
3.ส่งเสริมการจัด
กระบวนการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

1.เพื่อจัด
กิจกรรม
การศึกษา

ประชาชน
-บนพื้นที่สูง
- ลุ่มแม่น้ํา

8 อําเภอ

พื้นที่
ดําเนินการ
จ.ลําพูน

2.เพื่อได้ข้อมูล
เป็นฐานในการ
ดําเนินงาน

ประชาชน
-บนพื้นที่สูง
- ลุ่มแม่น้ํา

8 อําเภอ

3. เพื่อส่งเสริม
การดําเนินงาน
เศรษฐกิจ
พอเพียง

ประชาชน
-บนพื้นที่สูง
- ลุ่มแม่น้ํา

500 คน

ระยะเวลา

งบประมาณ

ม.ค.-ก.ย.
2555

-

จ.ลําพูน

ม.ค.-ก.ย.
2555

-

จ.ลําพูน

ม.ค.-ก.ย.
2555

70,000.-

9. งบประมาณ
งบประมาณประจําปี 2555 ของสํานักงาน กศน. จังหวัดลําพูน แผนงบประมาณ ขยายโอกาสและ
พัฒนาการศึกษา ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ งบดําเนินงาน จํานวนเงิน 70,000 บาท
(เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1
กิจกรรมหลัก
(ต.ค.-ธ.ค.54)
1.ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
2.จัดเก็บฐานข้อมูลโครงการและกิจกรรม
ของ กศน. ที่สนอง โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
3.ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
รวม
-

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.55)
-

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.55)
-

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.55)
-

-

-

-

30,000.-

30,000.-

10,000.-

30,000.-

30,000.-

10,000.-

11. ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําพูน
2. ศูนย์การศึกษานอกนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จํานวน 8 แห่ง
3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
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12. เครือข่าย
1. ผู้นําท้องถิ่น/ผู้ใหญ่บ้าน/กํานัน ทุกตําบล
2. องค์การบริหารส่วนตําบล/เทศบาล
3. วิทยากร / ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ชมรมข้าราชการบํานาญ
5 . วัด และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
6. หน่วยงานภาครัฐ และ เอกชน
13. โครงการที่เกี่ยวข้อง
1. โครงการจัดการศึกษานอกระบบตั้งแต่แรกเกิดจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. โครงการจัดการศึกษาต่อเนื่อง
3. โครงการจัดระบบความรู้สําหรับประชาชน
14. ผลลัพธ์ (Outcomes)
ผู้รับบริการนําความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจําวัน
15. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
1. ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) ผู้รับบริการมีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้นและสามารถนําความรู้ไป
ปรับใช้ในชีวิตประจําวัน
2. ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome) ผู้รบั บริการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
16. การติดตามและประเมินผลโครงการ
1. การนิเทศ
2. แบบสอบถาม
3. แบบทดสอบ
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๑. ชื่องาน/โครงการ ส่งเสริมและจัดการศึกษาสําหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
2. นโยบายและจุดเน้นการดําเนินงาน สํานักงาน กศน. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555
สอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วน ข้อที่ 3 เร่งจัดการศึกษานอกระบบตั้งแต่แรกเกิดจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเพื่อยกระดับการศึกษาให้กับประชาชน
สอดคล้องกับนโยบายต่อเนือ่ ง ข้อที่ 1 นโยบายด้านการศึกษานอกระบบ
3. แผนงาน

ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

4. กลุ่มที่รบั ผิดชอบ

กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

5. หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายและจุด เน้ น การดําเนิ นงาน ของสํ านัก งาน กศน. ปีงบประมาณ 2555แผนปฏิ บั ติ
ราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) ของสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
นโยบายการดําเนินงาน ด้านการสนับสนุนโครงการพิเศษ โดยมีจุดเน้นการดําเนินงานในเรื่อง การส่งเสริมการ
เรียนรู้กลุ่มเป้าหมายพิเศษ ให้ความสําคัญกับกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ เด็กด้อยโอกาส เด็กและเยาวชนที่อยู่นอก
ระบบโรงเรียน ผู้พิการ ชาวไทยในต่างประเทศ ซึ่งมีกฎหมายและนโยบายการพัฒนาโดยเฉพาะให้ได้รับบริการ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง ให้ได้มีความรู้ในการประกอบอาชีพ
เพื่อช่วยเหลือตนเองได้ ไม่เป็นภาระต่อสังคม
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําพูน ในฐานะเป็นหน่วยงานใน
สังกัด สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และเป็นกลไกของทางราชการที่มีบทบาท
ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับประชาชนได้เล็งเห็นความสําคัญของกลุ่มเป้าหมายพิเศษ จึงได้สร้างโอกาส
ทางการศึกษา เพื่อเสริมเติมเต็มความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม เป็นการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ให้เป็นภูมิปญ
ั ญาทีม่ ีคุณค่าของสังคมในด้านต่างๆ และสามารถนําความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
การดําเนินชีวิต
6. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับกลุ่มเป้าหมาย
พิเศษ
2. เพื่อพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรม ให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายพิเศษ
7. เป้าหมาย
เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายรวมอําเภอละ 60 คนแยกเป็น
1. กลุ่มผู้สูงอายุจํานวน 320 คน เป้าหมายอําเภอละ 40 คน
2. กลุ่มคนพิการ จํานวน 160 คน เป้าหมายอําเภอละ 20 คน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ กลุ่มผู้สูงอายุ/คนพิการ มีการพัฒนาอาชีพให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ พร้อมทั้งส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
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8. วิธีดาํ เนินการ
กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

เป้าหมาย

1.ส่งเสริม
สนับสนุนการจัด
การศึกษาให้
กลุ่มเป้าหมาย
พิเศษ

1.เพื่อส่งเสริมให้
กลุ่มเป้าหมาย
พิเศษได้รับความรู้
ตามความต้องการ

- ผู้สูงอายุ
- คนพิการ

อําเภอละ 60
คน
-ผู้สูงอายุ40
-คนพิการ 20

2.พัฒนาหลักสูตร
รูปแบบการจัด
กิจกรรม ให้
สอดคล้องกับสภา
ภาพความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย
พิเศษ
3. ติดตาม
ประเมินผลการจัด
กิจกรรม

2. เพื่อพัฒนา
หลักสูตรที่
เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย
พิเศษ

- ผู้สูงอายุ
- คนพิการ

อําเภอละ 60
คน
-ผู้สูงอายุ40
-คนพิการ 20

3.เพื่อติดตามการ
ดําเนินงาน

8 อําเภอ

8 อําเภอ

พื้นที่
ดําเนินการ
8 อําเภอ
ในจังหวัด
ลําพูน

ระยะเวลา

งบประมาณ

ต.ค.2554
ถึง
ก.ย.
2555

300,000.-

8 อําเภอ
ในจังหวัด
ลําพูน

ต.ค.2554
ถึง
ก.ย.
2555

84,000.-

8 อําเภอ

ต.ค.2554
ถึง
ก.ย.
2555

-

9. งบประมาณ
งบประมาณประจําปี 2555 ของสํานักงาน กศน. จังหวัดลําพูน แผนงบประมาณ ขยายโอกาสและพัฒนา
การศึกษา ผลผลิตที่ 4 ผูร้ ับบริการการศึกษานอกระบบ จํานวนทั้งสิ้น 384,000 บาท
(สามแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรมหลัก

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.54)
1.ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้
กลุ่มเป้าหมายพิเศษ
2.พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัด
กิจกรรม ให้สอดคล้องกับสภาภาพความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
3. ติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรม/
รายงานการจัดกิจกรรม
รวม
-

ไตรมาส 2
(ม.ค – มี.ค. 55)
100,000.-

ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิ.ย.55)
100,000.-

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.55)
100,000

30,000.-

30,000.-

24,000

-

-

-

130,000.-

130,000.-

125}000.-
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11. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
1. สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําพูน
2. ศูนย์การศึกษานอกนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จํานวน 8 แห่ง
3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
12. เครือข่าย
1. ผู้นําท้องถิน่ /ผู้ใหญ่บ้าน/กํานัน ทุกตําบล
2. องค์การบริหารส่วนตําบล/เทศบาล
3. วิทยากร / ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ชมรมข้าราชการบํานาญ
5 . วัด และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
6. หน่วยงานภาครัฐ และ เอกชน
13. โครงการทีเ่ กีย่ วข้อง
1. โครงการจัดการศึกษานอกระบบตั้งแต่แรกเกิดจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
14. ผลลัพธ์ (Outcome)
กลุ่มเป้าหมายพิเศษ มีความรู้ และมีรายได้เพิ่มขึ้น ทําให้เห็นคุณค่าของตัวเอง มีสุขภาพที่แข็งแรง
15. ดัชนีชี้วดั ผลสําเร็จของโครงการ
ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)
ผู้สูงอายุ/คนพิการ จํานวน 480 คน มีความรู้และได้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)
ผู้สูงอายุ/คนพิการ นําความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประวัน ทําให้มสี ุขภาพสมบรูณ์แข็งแรง
16. การติดตามและประเมินผลโครงการ
1. การสังเกต
2. แบบสอบถาม
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๑. ชื่องาน/โครงการ โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนในเขตภูเขา
2. นโยบายและจุดเน้นการดําเนินงาน สํานักงาน กศน. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555
สอดคล้องกับนโยบายต่อเนือ่ ง ข้อที่ 4 นโยบายด้านการสนับสนุนโครงการพิเศษ
ข้อ 4.3 การส่งเสริมและจัดการศึกษาสําหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
3. แผนงาน

ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

4. กลุ่มที่รบั ผิดชอบ

กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
และส่งเสริมภาคีเครือข่าย

5. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา๖ การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนา
คนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมใน
การดํารงชีวิต สามารถอยู่รว่ มกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข สํานักงาน กศน. ได้มีนโยบายจุดเน้นในการส่งเสริม
และจัดการเรียนรู้และใช้ภาษาไทยในชีวิตประจําวันสําหรับกลุ่มชาติพันธุ์ ให้เข้าใจสภาพสังคม การเมือง
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของหมู่บ้าน ลักษณะผู้นําท้องถิ่น ชาวบ้าน ค่านิยม ความเชื่อ ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ศาสนา ตลอดจนสภาพปัญหาต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการจัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัยให้แก่คนในชุมชน
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําพูน มีพื้นที่ที่เป็นกลุ่มชาติ
พันธุ์ส่วนหนึ่ง ทําให้ต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้แก่ผอู้ ยู่บนพื้นที่สูงที่ด้อยและพลาดโอกาสได้รับการศึกษาใน
ระบบหรือในพื้นที่ที่สถานสถานศึกษาในระบบไม่สามารถจัดการศึกษาให้ได้ โดยใช้หลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรทีส่ อดคล้องกับเจตนารมณ์ด้านการศึกษาของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2551 ทําให้ประชาชนในชุมชนเกิดการเรียนรู้ ความตระหนัก
ที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน ด้วยความร่วมมือ ร่วมใจ เกิดความเอื้ออาทรต่อกัน และความมัน่ ใจในการ
พึ่งตนเอง อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
8. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับแก่กลุ่มชาติ
พันธุ์ให้ได้เรียนรู้การใช้ภาษาไทยในชีวิตประจําวันสามารถอ่านออกเขียนได้
2. เพื่อให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ ร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน ด้วยความร่วมมือ ร่วมใจ เกิดความเอื้อ
อาทรต่อกัน และความมั่นใจในการพึ่งตนเอง
9. เป้าหมาย
เป้าหมายเชิงปริมาณ ประชาชนในเขตพื้นที่ 2 อําเภอ ประกอบด้วย อําเภอแม่ทา
และอําเภอทุ่งหัวช้าง จํานวนทั้งสิ้น 775 คน แบ่งเป็น
สถานศึกษา
จํานวนเป้าหมาย
กศน. อําเภอแม่ทา
500
กศน. อําเภอทุ่งหัวช้าง
275
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เป้าหมายเชิงคุณภาพ ประชาชนได้เรียนรู้ภาษาไทยในชีวิตประจําวัน และร่วมกันแก้ไขปัญหา
ชุมชน ด้วยความร่วมมือ ร่วมใจ เกิดความเอื้ออาทรต่อกัน
และความมั่นใจในการพึ่งตนเอง
10. วิธดี าํ เนินการ
กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์

พื้นที่
ระยะเวลา งบประมาณ
ดําเนินการ
ต.ค.-พ.ย.
คณะกรรมการ อําเภอ
ประชาชน
1.ประชุมสร้าง -เพื่อชี้แจง
อ.แม่ทา 54
หมู่บ้าน
ความเข้าใจ
วัตถุประสงค์ใน พื้นที่สูง
อ.ทุ่งหัว
คณะกรรมการ การดําเนินงาน อ.แม่ทา
ช้าง
อ.ทุ่งหัวช้าง
หมู่บ้าน
เพื่อทราบ
จังหวัด
จํานวนผู้เข้าร่วม จังหวัดลําพูน
ลําพูน
กิจกรรม
2. จัดกิจกรรม -จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการ
เรียนรู้
3. ติดตาม
ประเมินผล
4. สรุปผล/
รายงานผล

กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย

ประชาชนบน
พื้นที่สูง
พื้นที่สูง
อ.แม่ทา
อ.ทุ่งหัวช้าง
จังหวัดลําพูน

ตรวจสอบผล
การดําเนินงาน
ทราบผลการ
ดําเนินงาน
รายงานผลการ
ดําเนินงาน

687,500.ธ.ค.
2554
ม.ค.-ก.ย.
2555
ม.ค.-ก.ย. 2555
ส.ค.-ก.ย.
2555

11. งบประมาณ
งบประมาณประจําปี 2555 ของสํานักงาน กศน. จังหวัดลําพูน แผนงบประมาณขยายโอกาสและพัฒนา
การศึกษา ผลผลิตที่ 4 ผูร้ ับบริการการศึกษานอกระบบ จํานวนทั้งสิ้น 387,500 บาท (สามแสนแปดหมื่นเจ็ด
พันห้าร้อยบาทถ้วน)
12. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรมหลัก
1.ประชุมสร้างความเข้าใจคณะกรรมการหมู่บ้าน
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
3. ติดตามประเมินผล
4. สรุปผล/รายงานผล
รวม

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 2
ไตรมาส 2
(ต.ค.-ธ.ค.52) (ม.ค.-มี.ค.53) (ม.ค.-มี.ค.53) (ม.ค.-มี.ค.53)
50,000.100,000.150,000
87,5000
50,000.100,000.150,000
87,5000

~ 126~

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2555
สํานักงาน กศน. จังหวัดลําพูน

13. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
1. สํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําพูน
2. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ แม่ทา
3. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทุ่งหัวช้าง
4. กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย/ส่งเสริมภาคีเครือข่าย
14. เครือข่าย
1. ผู้นําท้องถิ่น/ผู้ใหญ่บ้าน/กํานัน ทุกตําบล
2. องค์การบริหารส่วนตําบล/เทศบาล
3. หน่วยงานภาครัฐ พัฒนาชุมชน เกษตร สาธารณสุข ฯลฯ
4. วิทยากร / ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ชมรมข้าราชการบํานาญ
5. หน่วยงานภาคเอกชน NGO วัด ฯลฯ
15. โครงการทีเ่ กี่ยวข้อง
1. โครงการจัดระบบความรู้สําหรับประชาชน
2. โครงการจัดการศึกษาต่อเนื่อง
3. โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ
16. ผลลัพธ์ (Outcome)
ประชาชนได้เรียนรู้วิชาภาษาไทย อ่านออก เขียนได้ และสามารถบูรณาการความรู้และประสบการณ์
ที่ได้รับจากการศึกษาขั้นพื้นฐานไปใช้ในการประกอบอาชีพ การศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ และดําเนิน
ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างได้อย่างมีความสุข
17. ดัชนีชี้วดั ผลสําเร็จของโครงการ
1. ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)
ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับบริการได้รู้หนังสือภาษาไทย อ่านออก เขียนได้
2. ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)
ร้อยละ 80 สามารถบูรณาการความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาขั้นพื้นฐานไป
ใช้ในการประกอบอาชีพ การศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ และดําเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างได้อย่างมี
ความสุข
18. การติดตามและประเมินผลโครงการ
1. การสัมภาษณ์
2. แบบสอบถาม
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๑. ชื่องาน/โครงการ พัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. นโยบายและจุดเน้นการดําเนินงาน สํานักงาน กศน. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555
สอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วน ข้อที่ 3 เร่งจัดการศึกษานอกระบบตั้งแต่แรกเกิดจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อยกระดับการศึกษาให้กบั ประชาชน
สอดคล้องกับนโยบายต่อเนือ่ ง ข้อที่ 6 นโยบายด้านการบริหารจัดการ
6.1 การพัฒนาบุคลากร
3. แผนงาน

ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

4. กลุ่มที่รบั ผิดชอบ

กลุ่มงานบริหารบุคลากร

5. หลักการและเหตุผล
จากนโยบายและจุดเน้นการดําเนินงานสํานักงาน กศน. ด้านการบริหารจัดการ ในการพัฒนาบุคลากร
กําหนดให้มุ่งส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรทุกกลุม่ ในสังกัดให้มสี มถรรนะในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ กําหนดให้มีแผนพัฒนาบุคลากร กศน. เพื่อเป็นการเตรียมเข้าสู่งานและการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการสืบทอดงานและอุดมการณ์ในการทํางาน ส่งผลให้ข้าราชการและบุคลากร
อื่นๆ ทุกคน ต้องได้รับการพัฒนาสมถรรนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาสมรรถนะด้านการทํางานเป็นทีม เพื่อ
สร้างวัฒนาธรรมด้านการประสานสัมพันธ์การทํางานร่วมกับบุคคลอื่นๆ
ทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที่สําคัญในการทํางานในองค์กร
ทําให้ต้องมีการพัฒนาบุคลากรอยู่
ตลอดเวลา สํานักงาน กศน. จังหวัดลําพูนจึงได้จึงต้องมีการพัฒนาบุคลากรขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางาน ให้บุคลากรในองค์กร มีความรู้ ความสามารถ คุณธรรม ในการพัฒนางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ มี
ใจรักงานที่มีการทําอย่างมีพลัง มีทัศนคติทดี่ ีต่องาน ต่อผู้บริหาร-เพื่อนร่วมงาน และมีพฤติกรรมบริการด้วยใจ
พร้อมทั้งมีความสามัคคีในการทํางานร่วมกันอย่างมีความสุข
6. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2. เพื่อพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ความเข้าใจเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานและมีความสามารถใน
การบริหารจัดการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
3. เพื่อพัฒนาหัวหน้า กศน.ตําบลให้มสี มรรถนะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
4. เพื่อพัฒนาอาสาสมัคร กศน.ตําบล ให้สามารถทําหน้าที่เป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
5. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร
7. เป้าหมาย บุคลากรในสังกัดสํานักงาน กศน.จังหวัดลําพูนจํานวน 275 คน
เป้าหมายเชิงปริมาณ 1. ครู กศน.ตําบล
จํานวน 49 คน
2. ครูอาสาสมัคร กศน.
จํานวน 37 คน
3. ครู ศรช.
จํานวน 3 คน
4. ครู ปวช.
จํานวน 4 คน
5. บุคลากร สํานักงานจังหวัดลําพูน
จํานวน 24 คน
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6. ผอ.อําเภอ
จํานวน 8 คน
7. อาสาสมัคร กศน.
จํานวน 150 คน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ บุคลากรมีความสามารถในการจัดจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิ์ผล
8.วิธดี ําเนินการ
กิจกรรมหลัก
1.จัดทําแผนพัฒนา
บุคลากร

วัตถุประสงค์
1.เพื่อวางแผนการ
ดําเนินงาน

2.ส่งเสริมให้บุคลากร
พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง

2.เพื่อให้บุคลากรมีการ
พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง

3.พัฒนานวัตกรรม
สําหรับการพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากร

3.เพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาของตนเอง

4. ติดตามและ
ประเมินผล

4.เพื่อติดตามและ
ประเมินผล

กลุ่มเป้าหมาย
1.ผู้บริหาร
2.ข้าราชการ
3. ครู กศน.
4. อาสาสมัคร
กศน.
1.ผู้บริหาร
2.ข้าราชการ
3. ครู กศน.
4. อาสาสมัคร
กศน.
1.ผู้บริหาร
2.ข้าราชการ
3. ครู กศน.
4. อาสาสมัคร
กศน.
-

เป้าหมาย สถานที่
275 คน สํานักงาน
กศน.
จ.ลําพูน

ระยะเวลา งบประมาณ
ต.ค.
2554 ถึง
ม.ค.
2555

275 คน

สํานักงาน
กศน.
จ.ลําพูน

ม.ค.-ก.ย.
2555

250,000.-

275 คน

สํานักงาน
กศน.
จ.ลําพูน

ม.ค.-ก.ย.
2555

50,000.-

-

สํานักงาน
กศน.
จ.ลําพูน

ม.ค.-ก.ย.
2555

9.งบประมาณ
งบประมาณปี 2555 ของสํานักงาน กศน. จังหวัดลําพูน แผนงานงบประมาณ : ขยายโอกาสและ
พัฒนาการศึกษา ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ งบดําเนินงาน จํานวนเงิน 300,000 บาท
(สามแสนบาทถ้วน)
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10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ จําแนกเป็นรายไตรมาส
กิจกรรมหลัก
1.จัดทําแผนพัฒนา
บุคลากร
2.ส่งเสริมให้บุคลากร
พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง
3.พัฒนานวัตกรรม
สําหรับการพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากร
4. ติดตามและ
ประเมินผล
รวม

ไตรมาส 1
(ต.ค.- ธ.ค. 54)
-

ไตรมาส 2
(ม.ค. – มี.ค. 55)
-

ไตรมาส 3
(เม.ย. – มิ.ย. 55)
-

ไตรมาส 4
(ก.ค. – ก.ย. 55)
-

-

25,000.-

25,000

-

-

100,000.-

150,000

-

-

-

-

-

-

125,000.-

175,000.-

-

11. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
1. สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําพูน
2. ศูนย์การศึกษานอกนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จํานวน 8 แห่ง
3. กลุม่ งานบริหารบุคลากร
12. เครือข่าย
1. ผู้นําท้องถิน่ /ผู้ใหญ่บ้าน/กํานัน ทุกตําบล
2. องค์การบริหารส่วนตําบล/เทศบาล
3. วิทยากร / ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ชมรมข้าราชการบํานาญ
5 . วัด และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
6. หน่วยงานภาครัฐ และ เอกชน
13. โครงการทีเ่ กีย่ วข้อง
1. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
2. โครงการจัดการศึกษานอกระบบตั้งแต่แรกเกิดจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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14. ผลลัพธ์ (Outcome)
บุคลากรในสามารถนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและ
15.ดัชนีตัวชีว้ ัดผลสําเร็จของโครงการ
1. ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)
งานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสํานักงาน กศน. จังหวัดลําพูน ให้บริการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิ์ผล
2.ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)
บุคลากรนําความรู้ไปบูรณาการเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ตอบสนองผู้เรียนได้อย่างสูงสุด
16.การติดตามประเมินผล
1. การนิเทศ
2. แบบสอบถาม
3. แบบทดสอบ
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๑. ชื่องาน/โครงการ กํากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินและรายงานผล
2. นโยบายและจุดเน้นการดําเนินงาน สํานักงาน กศน. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555
สอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วน ข้อที่ 6 นโยบายด้านการบริหารจัดการ
ข้อ 6.2 การพัฒนาบุคลากร
3. แผนงาน

ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

4. กลุ่มที่รบั ผิดชอบ

กลุ่มศึกษานิเทศก์

5. หลักการและเหตุผล
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้กําหนดยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยกําหนด
เป็นแผนขับเคลื่อนการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ “2555” กระทรวงศึกษาธิการ โดยเฉพาะการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพและการมีงานทํา เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องอาชีพ ทักษะการ
ประกอบอาชีพ มีรายได้และมีงานทํา เป็นการจัดการศึกษาตลอดชีวิตให้กับประชาชน รวมทั้งนโยบายและ
จุดเน้นของสํานักงาน กศน. ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ที่ตอบสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และสอดคล้องตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ในอันทีจ่ ะพัฒนา ยกระดับ และจัดการศึกษา
เพื่อเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถให้ประชาชนได้มีอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ที่มั่งคั่งและมั่นคง และ
เป็นบุคลากรทีม่ ีวินัย เปี่ยมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกความรับผิดชอบต่อตนเอง และผู้อื่น
สํานักงาน กศน.จังหวัดลําพูน ได้ตระหนักและเห็นความสําคัญในนโยบายดังกล่าว ดังนั้น เพื่อ
ตอบสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายและจุดเน้นของสํานักงาน กศน. และเพื่อให้สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
พ.ศ. 2551
สํานักงาน กศน.จังหวัดลําพูน จึงได้กําหนดทิศทางและนโยบายโดยยึดแนวทางการจัดการศึกษาตลอดชีวิตที่มี
คุณภาพ อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ ในด้านการศึกษานอกระบบ ด้าน
การศึกษาตามอัธยาศัย ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน ด้านการสนับสนุนโครงการพิเศษ ด้านการ
บริหารจัดการ การพัฒนา กศน.ตําบล และการขับเคลือ่ นการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง เพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สามารถดําเนินงานบรรลุตามกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายและ
จุดเน้นของสํานักงาน กศน. ทิศทางและนโยบายของสํานักงาน กศน.จังหวัดลําพูน และพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ จึงได้จัดทําโครงการนิเทศติดตามและประเมินผลเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําพูน
โดยใช้กระบวนการนิเทศที่
หลากหลาย ปฏิบัติงานร่วมกับผู้บริหาร บุคลากร และคณะนิเทศภายในของสถานศึกษา
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6. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการนิเทศการศึกษาทั้งระบบ
2. เพื่อส่งเสริมการนิเทศในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามรถในการปฏิบัติงานและจัด
กระบวนการเรียนรู้
3. เพื่อนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
7. เป้าหมาย
เป้าหมายเชิงปริมาณ : จํานวนหน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับการนิเทศ
1. กศน. อําเภอ
8 แห่ง
2. กศน.ตําบล
51 แห่ง
3. ศรช.บ้าน
2 แห่ง
4. ศศช.
15 แห่ง
: บุคลากรผู้รับการนิเทศ จํานวน 120 คน ได้แก่ ผอ.สถานศึกษา/ข้าราชการครู/
บุคลากรทางการศึกษา/ บรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด/ ครูอาสาสมัคร/ ครู กศน.ตําบล/
ครู ศรช. / เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
เป้าหมายเชิงคุณภาพ :
1. สถานศึกษาสามารถดําเนินงาน กศน. ให้เป็นไปตามนโยบายจุดเน้นการดําเนินงาน กศน.
ปีงบประมาณ 2555 อย่างมีประสิทธิภาพ
2. สถานศึกษาสามารถพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพ
ภายในได้
3.การนิเทศภายในของสถานศึกษามีประสิทธิภาพและผู้นิเทศภายในได้รับองค์ความรู้และมี
ศักยภาพในการปฏิบัติงานนิเทศมากยิ่งขึ้น
4. กิจกรรม กศน. มีคุณภาพตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
8. กิจกรรมหลัก
กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

เป้าหมาย

1. การนิเทศติดตาม - เพื่อให้การจัดกิจกรรม
ผลการดําเนินงาน กศน. เป็นไปตามนโยบาย
กศน.
ของสํานักงาน กศน. ปี
2555

- กศน. อําเภอ
- กศน.ตําบล/
ศรช.บ้าน
- ภาคีเครือข่าย
จัด กศน.
- ห้องสมุด

- กศน. อําเภอ
- ห้องสมุด
ประชาชน
- กศน.ตําบล/
ศรช.บ้าน

2. การนิเทศ
การประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

กศน..อําเภอ
จํานวน 8 แห่ง

-กศน. อําเภอ จ.ลําพูน
- กศน.ตําบล/
ศรช.บ้าน

1.เพื่อตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพ
สถานศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษา
นอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย

พื้นที่
ดําเนินการ
จ.ลําพูน

ระยะเวลา

งบประมาณ

ม.ค.-ก.ย.
2555

20,000.-

ม.ค.-ก.ย.
2555

20,000.-
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1.เพื่อติดตามผลการ
ดําเนินการนิเทศ
ภายใน
2.เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจเรื่องการ
นิเทศภายใน
4. การนิเทศ
1.เพื่อสร้างความรู้
การจัด
ความเข้าใจในการจัด
การศึกษา
การศึกษาอาชีพเพื่อ
อาชีพเพื่อการมี
การมีงานทําให้กับ
งานทํา
บุคลากร กศน.
2.เพื่อให้คําปรึกษา
ช่วยเหลือในการจัดทํา
แผนการจัดการศึกษา
อาชีพเพื่อการมีงานทํา
5. การนิเทศการ 1. เพื่อติดตาการ
จัดกระบวนการ ดําเนินงานบนพื้นที่สูง
เรียนรู้บูรณาการ
บนพื้นที่สูง
3. การนิเทศ
ระบบการนิเทศ
ภายใน
สถานศึกษา

6.การนิเทศ
การจัดทํา
แผนการเรียนรู้
บูรณาการจาก
วิถีชีวิตและ
บริบทของ
ชุมชน

1.เพื่อให้บุคลากรมี
ทักษะในการจัดทํา
แผนการเรียนรู้บูรณา
การจากวิถีชีวิตและ
บริบทของชุมชน
2.เพื่อให้ครูมีวิธีการ
จัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องวิถีชีวิตและ
บริบทของชุมชน

กศน..อําเภอ
จํานวน 8 แห่ง

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2555
สํานักงาน กศน. จังหวัดลําพูน
5,000.ม.ค.-ก.ย.
-กศน. อําเภอ จ.ลําพูน
2555
- กศน.ตําบล/
ศรช.บ้าน

1. ผู้บริหาร
สถานศึกษา
2. ข้าราชการครู
3. ครูอาสาสมัคร
4. ครู กศน.ตําบล

- สํานักงาน
จ.ลําพูน
กศน.จังหวัด
- กศน. อําเภอ
- กศน.ตําบล/
ศรช.บ้าน

ม.ค.-ก.ย.
2555

57,000.-

1. ผู้บริหาร
สถานศึกษา
2. ข้าราชการครู
3. ครูอาสาสมัคร

- ศศช. จํานวน
15 ศูนย์

จ. ลําพูน

ม.ค.-ก.ย.
2555

23,000.-

1. ข้าราชการครู
2. ครูอาสาสมัคร
3. ครู กศน.ตําบล

1. สํานักงาน
จ.ลําพูน
กศน.จังหวัด
2. กศน.อําเภอ
3. กศน.ตําบล/
ศรช.บ้าน

ม.ค.-ก.ย.
2555

47,000.-

9.งบประมาณ
งบประมาณประจําปี 2555 ของสํานักงาน กศน. จังหวัดลําพูน แผนงบประมาณ ขยาย
โอกาสและพั ฒ นาการศึ ก ษา ผลผลิ ตที่ 4 ผู้ รับ บริก ารการศึ ก ษานอกระบบ งบดํ า เนิ น งาน จํ า นวนเงิ น
1,50,000บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
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10. แผนการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาส
กิจกรรมหลัก
1. การนิเทศติดตามผลการดําเนินงาน กศน.

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
(ต.ค.-ธ.ค.54) (ม.ค.-มี.ค.55)
5,000

ไตรมาส 2
(เม.ย.-มิ.ย.55)
5,000

ไตรมาส 2
(ก.ค.-ก.ย.55)
10,000

2. การนิเทศการประกันคุณภาพการศึกษา
3. การนิเทศระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา

15,000
-

5,000

-

5,000
-

4.การนิเทศการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมี
งานทํา
5. การนิเทศการนิเทศการจัดกระบวนการ
เรียนรู้บูรณาการบนพื้นที่สูง
6. การนิเทศการจัดทําแผนการเรียนรู้บูรณา
การจากวิถีชีวิตและบริบทของชุมชน
รวม

38,000

10,000

-

-

-

10,000

10,000

-

-

12,000

35,000

-

53,000

42,000

50,000

15,000

11. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
1. สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําพูน
2. ศูนย์การศึกษานอกนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จํานวน 8 แห่ง
3. กลุ่มศึกษานิเทศก์
12. เครือข่าย
1. ผู้นําท้องถิน่ /ผู้ใหญ่บ้าน/กํานัน ทุกตําบล
2. องค์การบริหารส่วนตําบล/เทศบาล
3. วิทยากร / ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ชมรมข้าราชการบํานาญ
5 . วัด และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
6. หน่วยงานภาครัฐ และ เอกชน
13. โครงการทีเ่ กีย่ วข้อง
1. โครงการจัดระบบความรู้สําหรับประชาชน
2. โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในชุมชน
3. โครงการประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
14. ผลลัพธ์
1. สถานศึกษาดําเนินงาน กศน. เป็นไปตามนโยบายและจุดเน้นของสํานักงาน กศน.
ปีงบประมาณ 2555
2. สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายในและสามารถปฏิบัติการนิเทศภายในอย่างมีประสิทธิภาพ
3. สถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อรองรับการประเมินภายนอก
4. สถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินภายนอกได้รับการรับรองมาตรฐานทุกแห่ง
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15. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
1. ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)
1. กศน. อําเภอ
จํานวน 8 แห่ง ได้รับการนิเทศประมาณ 3 ครั้ง / ปี
2. กศน.ตําบล
จํานวน 51 แห่ง ได้รับการนิเทศประมาณ 3 ครั้ง / ปี
3. ผู้อํานวยการสถานศึกษามีความรู้ และความเข้าใจเรื่องการจัด กศน. ตามนโยบายและ
จุดเน้นของสํานักงาน กศน. ตามนโยบายของสํานักงาน กศน. ปี 2555
2. ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)
1. สถานศึกษาจัด กศน. ได้อย่างมีคุณภาพ
2. ผู้อํานวยการสถานศึกษา ผู้นิเทศภายในผู้จัดกิจกรรม กศน. ครู ภาคีเครือข่าย
และผู้ปฏิบัติงานมีศักยภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
3. กิจกรรม กศน. มีคุณภาพตรงกับความต้องการของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
และเกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการ
4. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาทุกแห่งที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกได้รับ
การรับรองอยู่ในระดับพอใช้และดีเป็นอย่างต่ํา
5. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพและมีระบบการนิเทศภาย
ในครบทุกกิจกรรม/งานที่สถานศึกษาจัด
6. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษามีความพึงพอใจในการนิเทศอยู่ในระดับดี
16. การติดตามผลและประเมินผลการดําเนินงาน 3 ระยะ ดังนี้
1. ประเมินผลก่อนดําเนินการ : ประเมินบริบทของสถานศึกษาและปัจจัยสนับสนุนและความ
เป็นไปได้ของโครงการ
2. ประเมินผลระหว่างดําเนินการ : ประเมินความก้าวหน้าของโครงการ
3. ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ : ประเมินผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ
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ภาคผนวก

~ 137~

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2555
สํานักงาน กศน. จังหวัดลําพูน

คณะผู้จัดทํา
ที่ปรึกษา
1. นายพีระพงษ์
2. นางยุพิน
3. นางทองพิน

มหาวงศนันท์
บัวคอม
ขันอาสา

ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดลําพูน
รองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดลําพูน
ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ

ผู้สนับสนุนข้อมูล
1. ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทุกอําเภอ
2. นายธวัชชัย
อร่ามดิลกรัตน์
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
3. นางปราณี
อร่ามดิลกรัตน์
ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ
4. นายดนัย
สิทธิเจริญ
ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ
5. นายจักรพันธ์
มหาไม้
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
6. นายสุบิน
ไชยยะ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
7. นางธนพันธ์
เรืองผึ้ง
นักวิชาการศึกษา
8. นางสาววิชุดา จินะกันต์
นักวิชาการศึกษา
9. นางสาวพัชรา รับมา
นักวิชาการศึกษา
10. นางสาวลาวัลย์ ตาลกูล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
11. นางสาวจันทนา อินวรรณ
นักวิชาการบัญชีและการเงิน
12. นางสาวนาถธิดา เขตโชติสิน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
13. นางสาวชุติมา ศักดิ์ชน
นักวิชาการพัสดุ
คณะทํางานจัดทําต้นฉบับ
นางสาวภัชนุช
นุชแก้วฟ้า

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

บรรณาธิการ
นางยุพิน

รองผู้อํานวยการ สํานักงาน กศน. จังหวัดลําพูน

บัวคอม

ผู้จัดพิมพ์
นางสาวภัชนุช

นุชแก้วฟ้า

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

