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ซึ่งในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาและการปฏิบัติภารกิจขององค์กร ทั้งใน
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ทุกระดับต้องดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  โดยจะต้องมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนและดําเนินการบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพและเป็น
รูปธรรมเพ่ือให้สามารถรับกับสถานการณ์ และสร้างความเข้มแข็งทางศักยภาพด้านต่าง ๆ ด้วยการกําหนด
ทิศทางและกลยุทธ์ในการพัฒนาองค์กรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
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1.ประวัติความเป็นมา 

1. สภาพทัว่ไป 

  จังหวัดลําพูน เดิมช่ือเมืองหริภุญไชย  เป็นเมืองโบราณ มีอายุประมาณ 1,340 ปี ตาม
พงศาวดารโยนกเล่าสืบต่อกันถึงการสร้างเมืองหริภุญไชย  โดยฤาษีวาสุเทพ เป็นผู้เกณฑ์พวกเม็งคบุตรหรือ
ชนเช้ือชาติมอญมาสร้างเมืองน้ีขึ้น ในพ้ืนที่ระหว่างแม่นํ้าสองสายคือ  แม่นํ้ากวง และแม่นํ้าปิง  เมื่อมาสร้าง
เสร็จได้ ส่งทูตไปเชิญราชธิดากษัตริย์เมืองละโว้พระนาม “จามเทวี” มาเป็นปฐมกษัตริย์ปกครองเมืองหริภุญ
ไชย สืบราชวงศ์กษัตริย์ต่อมาหลายพระองค์  จนกระทั่งถึงสมัยพระยายีบาจึงได้เสียการปกครองให้แก่พ่อขุนเม็ง
รายมหาราช ผู้รวบรวมแว่นแคว้นทางเหนือเข้าเป็นอาณาจักรล้านนา เมืองลําพูนถึงแม้ว่าจะตกอยู่ภายใต้การ
ปกครองของอาณาจักรล้านนา แต่ก็ได้เป็นผู้ถ่ายทอดมรดกทางศิลปและวัฒนธรรมให้แก่ผู้ที่เข้ามาปกครอง ดัง
ปรากฏหลักฐานทั่วไปในเวียงกุมกาม เชียงใหม่และเชียงราย  เมืองลําพูนจึงยังคงความสําคัญในทางศิลป
และวัฒนธรรมของอาณาจักรล้านนา จนกระทั่งสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเมืองลําพูนจึงได้เข้า
มาอยู่ในราชอาณาจักรไทย มีผู้ครองนครสืบต่อกันมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ต่อมาภายหลังการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เมื่อเจ้าผู้ครองนครองค์สุดท้าย  คือ พลตรีเจ้าจักรคํา  ขจรศักด์ิ  ถึง
แก่พิราลัย  เมืองลําพูนจึงเปลี่ยนเป็นจังหวัด  มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ปกครองสืบมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน 

           2. การแบ่งเขตการปกครอง 

           จังหวัดลําพูน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 อําเภอ 51  ตําบล  575  หมู่บ้าน  
1 องค์การ-บริหารส่วนจังหวัด 19 เทศบาลเมือง /เทศบาลตําบล  45 องค์การบริหารส่วนตําบล 

และ 17 ชุมชน 
อําเภอ พ้ืนที่ตร.กม. ตําบล หมู่ 

บ้าน 
เทศบาล

เมือง/ตําบล 
อบต. ชุมชน ห่างจาก

จังหวัด 
เมืองลําพูน(รวม
เทศบาลเมือง
ลําพูนพ้ืนที ่6 ตร.
กม.) 

479.825 15 159 8 8 17 2 กม. 

ป่าซาง 299.950 9 89 3 5 - 11 กม. 
บ้านโฮ่ง 596.950 5 62 1 5 - 36 กม. 
แม่ทา 762.630 6 71 2 6 - 25 กม. 
ลี้ 1,701.990 8 99 2 8 - 105 กม. 
ทุ่งหัวช้าง 486.129 3 35 1 

 
 

3 - 105 กม. 

สวนท่ี ๑  
บทนํา
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อําเภอ พ้ืนที่ตร.กม. ตําบล หมู่ 
บ้าน 

เทศบาล
เมือง/ตําบล 

อบต. ชุมชน ห่างจาก
จังหวัด 

บ้านธิ 129.024 2 36 1 1 - 26 กม. 
เวียงหนองล่อง 49.433 3 24 1 2 - 45 กม. 
รวม 4,505.882 51 575 19 45 17 - 

  ประชากรและการเปลี่ยนแปลงทางประชากร 

จังหวัดลําพูนปัจจุบันมีประชากรจํานวน  406,334 คน เป็นชาย 199,219   คน   
เพศหญิง 207,115  คน  ในจํานวนน้ีเป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง  จํานวน 26,568 คน  คดิเป็นร้อยละ 6.54 

ของประชากรทั้งหมด  โดยอาศัยอยู่ในพ้ืนที่สูง อําเภอบ้านโฮ่ง  อําเภอแม่ทา  อําเภอลี ้และอําเภอทุ่งหัวช้าง 
- ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ยเท่ากับ 90 คน ต่อพ้ืนที ่1 ตร.กม. 
- อัตราการเกิดเท่ากับ 9.36 ต่อพันประชากร อัตราการตายเท่ากับ 9.99 ต่อพันประชากร 
- อัตราเพ่ิมตามธรรมชาติ เท่ากับร้อยละ – 0.004 อยู่ในเกณฑ์ตํ่า 

 
3. สํานกังาน กศน. จังหวัดลําพนู 

3.1 ประวัติความเป็นมา 

                  ปี พ.ศ. 2509 กองส่งเสริมอาชีพ กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับความช่วยเหลือ
จากองค์การยูซอมแห่งสหรัฐอเมริกา โดยจัดยานพาหนะ วัสดุครุภัณฑ์ อุปกรณ์การศึกษาพร้อมทั้งให้
ทุนการศึกษาภายในประเทศแก่ครู และการดูงานต่างประเทศ โดยให้มีที่ปรึกษาโครงการด้านการจัดสอน
วิชาชีพชาวสหรัฐอเมริกา 1 คน ร่วมดําเนินการต้ังหน่วยฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ปีละ 9 แห่ง ให้ครบตาม
โครงการในปี 2515 รวม 54 แห่ง โดยดําเนินการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นในแผนกวิชา
ต่าง ๆ เช่น ช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างเช่ือมโลหะ ช่างวิทยุ ช่างดัดผม-เสริมสวย ช่างตัดเสื้อสตรี ช่างตัดเสื้อ
ชาย ช่างอาหาร-ขนม เป็นต้น เพ่ือให้เด็กและผู้ใหญท่ี่ออกจากโรงเรียนแล้ว มีความรู้ด้านอาชีพ สามารถทําการ
ประกอบอาชีพได้ต่อมาในปีพ.ศ.2514 ได้เปลี่ยนช่ือหน่วยฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที ่มาเป็นโรงเรียนฝึกฝนอาชีพ
เคลื่อนที ่
                   ใน ปี พ.ศ.2514 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดต้ัง “โรงเรียนฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ 
40” ณ จังหวัดลําพูน โดยใช้อาคารโรงเรียนการช่างสตรี ตําบลต้นธง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน และปี พ.ศ. 
2515 คณะปฏิวัติได้มีคําสั่งให้โอน โรงเรียนฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ มาสังกัดกองการศึกษาผู้ใหญ่ กรมสามญั
ศึกษา เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2524 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดต้ัง“ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
จังหวัดลําพูน” สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียนขึ้นแทนโรงเรียนฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ 40 ที่ถูกยุบเลิกไป แต่
ยังคงใช้อาคารเดิมของโรงเรียนฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที ่ 40 เป็นสํานักงานช่ัวคราว มีหน้าที่จัดการศึกษานอก
โรงเรียน ได้แก่ การศึกษาแบบเบ็ดเสร็จขั้นพ้ืนฐานการศึกษาสายสามัญ และการศกึษาสายอาชีพ การศึกษา
ตามอัธยาศัยในรูปแบบห้องสมุดประชาชน ที่อ่านหนังสือประจําหมู่บ้าน และจัดโครงการรณรงค์เพ่ือการรู้
หนังสือแห่งชาติ ในปีงบประมาณ 2532 กรมการศึกษานอกโรงเรียนได้จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้าง
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดลําพูน ณ ตําบลต้นธง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ซึ่งใช้ที่ดินราชพัสดุ ที่กรม
อาชีวศึกษาโอนให้ มีเน้ือที่ 12 ไร่ 1 งาน 63 ตารางวา แปลงหมายเลขที่ ลพ 427 และใช้เป็นสถานที่
ปฏิบัติงานในปัจจุบัน นับจากน้ันเป็นต้นมา งานการศึกษาภาคประชาชนของคนลําพูน ได้เจริญรุดหน้าเป็นที่
ประจักษ์ของคนลําพูน โดยการนําของผู้บริหารระดับจังหวัดมาเป็นลําดับ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และในปี 
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พ.ศ. 2536 ได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในวงการศึกษาภาคประชาชนจังหวัดลําพูนอีกคร้ังหน่ึง เมื่อ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดต้ัง “ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ” เพ่ือเป็นสถานศึกษาที่ทํา
หน้าที่จัดการศึกษานอกโรงเรียนในพ้ืนที่บรกิารของจังหวัดลําพูน รวม 8 อําเภอ โดยอยู่ภายใต้การกํากับดูแล
ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดลําพูน ส่งผลให้การบริการการศึกษานอกโรงเรียนในรูปแบบต่าง ๆ ทํา
ได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น 

                ใน ปี พ.ศ. 2551 ได้มีการเปลี่ยนแปลงคร้ังสําคัญ เน่ืองจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช 2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 4 
มีนาคม 2551 เป็นต้นมา ได้เปลี่ยนช่ือจาก “ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดลําพูน” เป็น “สํานักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําพูน” โดยเรียกช่ือย่อว่า “สํานักงาน กศน.
จังหวัดลําพูน” มีสถานะเป็นหน่วยงานการศึกษามีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการ กํากับดูแลสถานศึกษา
ในสังกัดคือ ศนูย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จํานวน 8 แห่ง เรียกช่ือย่อว่า “กศน.
อําเภอ” และกําหนดในวันที่ 4 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันสถาปนาสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

    สํานักงานสง่เสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําพูน สังกัดสํานักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ต้ังอยู่เลขที่ 178  หมู่ที ่11  ถนนลําพูน – ริมปิง  
ตําบลต้นธง  อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ช่ือเดิม ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดลําพูน ซึ่งเป็นสถานศึกษา 
ต้ังขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 17  เมษายน  2524  โดยรวมหน่วยงานต่างๆ เขา้ด้วยกัน 
คือ โรงเรียนฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ 40  หน่วยโสตทัศนศึกษา และห้องสมุดประชาชนจังหวัดลําพูน ซึ่งใช้ที่ดิน
ของราชพัสดุ ที่ กรมอาชีวศึกษาโอนให้โรงเรียนฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ 40  มีเน้ือทีท่ั้งหมด 12 ไร่ 1 งาน 63 
ตารางวา  ต่อมา  วันที่ 3  มนีาคม  2551 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ลงวันที่  3  มีนาคม 2551 
ได้เปลี่ยนเป็นหน่วยงานทางการศึกษา ช่ือ “สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดลําพูน”  ช่ือย่อว่า  “สํานักงาน กศน. จังหวัดลําพูน”  ช่ือภาษาอังกฤษ “Lumphun Provincial 
Office  of the Non-Formal and Informal Education” 

 ที่ต้ัง : 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 

   

 

 

 

 

 



แผนยุทธศาสตร ( ป 2555-2558 ) สํานักงาน กศน. จังหวดัลําพูน  หนา 4 
 

3.2 ทําเนียบผูบ้ริหาร 

ทําเนียบผู้บริหารสถานศึกษา : โรงเรียนฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ 40 

ที่ ช่ือ – 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 ป่ินพัด                พ.ศ. 2523-2524 

 ทําเนียบผู้บรหิารสถานศึกษา : ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดลําพูน                 

ที่ ช่ือ – สกุล ผู้บริหาร ปีที่ดํารงตําแหน่ง 
1. นางสาวเพ็ญสุข หวังแก้ว             30 ธันวาคม 2524- 30 กันยายน 2526 
2. นายณรงศักด์ิ กุลจินต์                 1 ตุลาคม 2526 - 30 พฤศจิกายน 2527 
3. นายเอกฉันท์ ศรีจันทร ์                1 ธันวาคม พ.ศ.- 17 กุมภาพันธ์ 2530 
4. นายพิสัณห์ ป่ินมาศ                     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 2533- 30 กันยายน 2538 
8. นายโฆษิต โฆษณสันติ                  1 พฤศจิกายน 2540- 10 พฤศจิกายน 2540 
9. นายพิสัณห์ ป่ินมาศ                    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 

 
ทําเนียบผู้บริหารหน่วยงาน : สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําพูน 

 
ที่ ช่ือ – สกุล ผู้บริหาร ปีที่ดํารงตําแหน่ง 
1. นายบุญทรง จโินเป็ง                  12 เมษายน 2548- 5 มิถนุายน 2552 

2. นายสุรพงษ์ ไชยวงศ์                  12 มิถนุายน 2552 – 30 พศจิกายน 2554 
3. นายพีระพงษ์ มหาวงศนันท์        30 พฤศจิกายน 2554 - ปัจจุบัน 
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3.3  ข้อมูลบุคลากร 
ลําดับ ประเภท จํานวน (คน) 

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

 

3.4 สถานศึกษาในสังกัด 
  สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําพูน มี
สถานศึกษาในสังกัด คือ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ  8 แห่ง ซึ่งมีพ้ืนที่
รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังน้ี 
  1.  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมือง 
  2.  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอป่าซาง 
  3.  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบ้านโฮ่ง 
  4.  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแม่ทา 
  5.  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอลี้ 
  6.  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทุ่งหัวช้าง 
  7.  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบ้านธิ 
  8.  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเวียงหนองล่อง 
  3.5  แหล่งเรยีนรู้ 
   1. ห้องสมุดประชาชน “เฉลมิราชกุมารี” จังหวัดลําพูน    1   แห่ง 

2. ห้องสมุดประชาชนอําเภอ                  7  แห่ง 
3. กศน.ตําบล                  51  แห่ง 
4. ศูนย์การเรยีนชุมชนไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”  15  แห่ง 
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2. การวิเคราะห ์SWOT จากการสํารวจ 

1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน 
การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยจังหวัดลําพูน  พ.ศ.  2555 - 2558 ได้นําสภาวะแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก ตลอดจน
ศักยภาพพ้ืนฐาน รวมถึงแนวโน้มการปรับเปลี่ยนบทบาท ภาระหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มาวิเคราะห์ประมวลถึงผลกระทบที่ส่งผลต่อการปฏิบัติภารกิจใน
อนาคต  และพิจารณาถึงภารกิจและเป้าหมายของสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดลําพูนเพ่ือการพิจารณาจัดวางทิศทาง นโยบายการพัฒนาและการบริหาร อันจะนําไปสู่การวาง
กลยุทธ์ในการดําเนินภารกิจของสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
ลําพูนให้บรรลุวิสัยทัศน์ และสนองนโยบายแห่งรฐัได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังน้ี 

1. สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment)  

1.1ข้อมูลทั่วไป 

ความเป็นมาจังหวัดลําพูน 
ข้อมูลจังหวัดลําพูน จังหวัดลําพูน เดิมช่ือเมืองหริภุญไชย เป็นเมืองโบราณ มีอายุประมาณ 1,342 ปี 

ตามพงศาวดารโยนกเล่าสืบต่อกันถึงการสร้างเมืองหริภุญไชยว่า ฤาษีวาสุเทพ เป็นผู้เกณฑ์พวกเม็งคบุตรหรือ
ชนเช้ือชาติมอญมาสร้างเมืองน้ีขึ้น ในพ้ืนทีร่ะหว่างแม่นํ้า สองสายคือ แม่นํ้ากวงและแม่นํ้าปิง เมื่อมาสร้างเสร็จ
ได้ส่งทูตไปเชิญราชธิดากษัตริย์ เมอืงละโว้พระนาม "จามเทวี" มาเป็นปฐมกษัตริย์ปกครองเมืองหริภุญไชย สืบ
ราชวงศ์กษัตริย์ต่อมาหลายพระองค์ จนกระทั่งถึงสมัยพระยายีบาจึงได้เสีย การปกครองให้แก่พ่อขนุเม็งราย
มหาราช ผู้รวบรวมแว่นแคว้นทางเหนือเข้าเป็น อาณาจักรล้านนา เมอืงลําพูน ถึงแม้ว่าจะตกอยู่ภายใต้การ
ปกครองของอาณาจักรล้านนา แต่ก็ได้เป็นผู้ถ่ายทอดมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมให้แก่ผู้ที่เข้ามาปกครอง 
ดังปรากฏ หลักฐานทั่วไปในเวียงกุมกาม เชียงใหม่ และเชียงราย เมืองลําพูนจึงยังคงความสําคัญ ในทางศิลปะ
และวัฒนธรรมของอาณาจักรล้านนา จนกระทั่งสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสิน มหาราช เมืองลําพูนจึงได้เข้ามาอยู่
ในราชอาณาจักรไทย มผีู้ครองนครสืบต่อกันมาจนถึง สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ต่อมาภายหลังการเปลี่ยนแปลง
การปกครอง พ.ศ. 2475 เมื่อเจ้าผู้ครองนครองค์สุดท้าย คือ พลตรีเจ้าจักรคํา ขจรศักด์ิ ถึงแก่พิราลัย เมือง
ลําพูนจึงเปลี่ยนเป็นจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ปกครองสืบมา จนกระทั่งถึงปัจจุบัน 

ลักษณะภูมิประเทศ / ภูมิอากาศ ที่ต้ัง  
จังหวัดลําพูน ต้ังอยู่ทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพ มหานคร ตามทาง 

หลวงแผ่นดินหมายเลข 11 (สายเอเซีย) เป็นระยะทาง 689 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินสายพหลโยธิน 
เป็นระยะทาง 724 กิโลเมตร และตามทางรถไฟ 729 กิโลเมตร ต้ังอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 18 องศาเหนือ และ
เส้นแวงที่ 99 องศาตะวันออก อยู่ในกลุ่มจงัหวัดภาคเหนือตอนบน อยู่ห่างจากจังหวัดเชียงใหม่เพียง 22 ก.ม. 
เป็นพ้ืนที่ ที่มศีักยภาพในการพัฒนาเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคเหนือตอนบน และอนุภูมิภาค ลุ่มนํ้าโขง
หรือพ้ืนที่สี่เหลีย่มเศรษฐกิจรว่มกับจังหวัดเชียงใหม่  
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ลักษณะภูมิอากาศ  
จังหวัดลําพูนต้ังอยู่ในภาคเหนือ ซึ่งตามตําแหน่งที่ต้ังอยู่ในเขตร้อนที่ค่อนไปทาง เขตอากาศอบอุ่น  

ในฤดูหนาวจึงมีอากาศเย็นค่อนข้างหนาว แต่เน่ืองจากอยู่ลึกเข้าไปใน แผ่นดินห่างไกลจากทะเล จึงมีฤดูแล้งที่
ยาวนานและอากาศจะร้อนถึงร้อนจัดในฤดูร้อน จังหวัดลําพูนมีสภาพภูมิอากาศแตกต่างกันอย่างเด่นชัด 3 
ช่วงฤดู คือช่วงเดือนมีนาคม กับเมษายนมีอากาศร้อน ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม จะมฝีนตกชุกเป็น
ฤดูฝน และช่วงเดือนพฤศจิกายนถึง เดือนกุมภาพันธ์มีอากาศหนาวเย็นเป็นฤดูหนาว ซึ่งฤดูหนาวและฤดูร้อน
น้ัน เป็นช่วงฤดูแล้ง ที่มีระยะเวลาติดต่อกันประมาณ 6 เดือน ในช่วงฤดูฝนอีก 6 เดือน น้ัน อากาศจะไม่ร้อน
เท่ากับ ในฤดูรอ้น และไม่หนาวเย็นเท่า ฤดูหนาว คือมีอุณหภูมิปานกลางอยู่ระหว่างสองฤดูดังกล่าว  

สภาวะเศรษฐกิจ  
ด้านการเกษตรกรรม จังหวัดลําพูนมีพ้ืนที่ถอืครองเพ่ือการเกษตร รวม 641,889 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 

22.79 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของจังหวัด จํานวนเกษตรกร 224,971 คน คิดเป็นร้อยละ 55.37 ของประชากร
ทั้งหมด  

ด้านการอุตสาหกรรม  
จังหวัดลําพูนมีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมด 833 โรงงาน เงินลงทุน 33,242 ล้านบาท 

 การจ้างงานรวม 51,863 คน แยกเป็น นอกเขตนิตมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จํานวน 765 โรงงาน  
มีเงินลงทุน 6,375 ล้านบาท มีคนงาน 14,923 คน รวมโรงงานที่ต้ังในพ้ืนที่สวนอุตสาหกรรมเอกชนใน
เครือสหพัฒน์อินเตอร์โฮลด้ิง จํากัด จํานวน 9 โรงงาน เงินลงทุนประมาณ 1,131 ล้านบาท คนงาน 2,397 
คน โรงงานที่ต้ังอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ที่เปิดดําเนินการแล้ว 68 โรงงาน มีเงินลงทุน ประมาณ 
26,867 ล้านบาท และมีแรงงานประมาณ 36,940 คน มีมูลค่าการส่งออก (ปี 2543) 40,105 ล้านบาท 
สรุป ภาวะการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดลําพูน จังหวัดลําพูนมีโรงงานอุตสาหกรรม กระจายอยู่ทุก
พ้ืนที่ของแต่ละอําเภอ แต่ส่วนใหญ่จะต้ังอยู่ในเขตอําเภอเมืองลําพูนมากที่สุด รองลงมา คือ อําเภอป่าซาง และ
อําเภอแม่ทา โดยทั้ง 3 อําเภอมีอาณาเขตติดต่อกัน มีปัจจัยด้านวัตถุดิบในด้านการผลิต ด้านแรงงาน ด้าน
คมนาคมขนส่ง ที่เอ้ืออํานวยต่อการลงทุน ซึ่งการลงทนุส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรม ที่ต้องพ่ึงพาวัตถุดิบและ
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นโดยเฉพาะวัตถุดิบทางด้านการเกษตร  

สินค้าที่สําคญัของจังหวัด  
สินค้าเกษตร >ลําไย แหล่งผลิตที่สําคัญ ได้แก่ อําเภอเมือง ป่าซาง ลี้ และบ้านโฮ่ง กระเทียม แหล่ง

ผลิตสําคัญ ได้แก่ อําเภอลี้ ป่าซาง และบ้านโฮ่ง หอมแดง แหล่งผลิตสําคัญ ได้แก่ อําเภอบ้านโฮ่ง ลี้ และป่า
ซาง พืชผัก แหล่งผลิตสําคัญ ได้แก่ อําเภอเมือง และอําเภอบ้านโฮ่ง โดยลําพูนนับเป็นแหล่งผลิต พืชผักที่
สําคัญของภาคเหนือ ผลผลิตส่วนหน่ึงจะป้อนเป็นวัตถุดิบแก่โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป และส่วนหน่ึงจะถูก
ส่งไปจําหน่ายในจังหวัดต่าง ๆ เช่น เชียงใหม่ ลําปาง กรุงเทพฯ นครสวรรค์    
สินค้าหัตถกรม ผ้าฝ้ายทอมือ นิยมทํากันทุกอําเภอเป็นอาชีพเสริมหลังจากเสร็จสิ้นงานเกษตรกรรม แต่ที่มี
ช่ือเสียงมากคือ อําเภอป่าซาง โดยเฉพาะที่บ้านหนองเงือก หมู่ที่ 5 ตําบลแม่แรง ผ้าฝ้ายทอมือของจังหวัด
ลําพูนทํากันในหลายรูปลักษณะ ทั้งผ้าผืนสําหรับนําไปตัดเย็บผ้าซิ่น เสื้อผ้าสําเร็จรูป ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องใช้
ภายในบ้าน เช่น ผ้าปูโต๊ะ ที่รองแก้ว-จาน ฯลฯ ในด้านการจําหน่ายผ้าทอและผลิตภัณฑ์น้ัน โดยทั่วไปอาศัย
ตลาดใหญ่เป็นหลักคือ กรุงเทพฯ และเชียงใหม่ ผ้าไหมยกดอก โรงงานผลิตผ้าไหมยกดอกที่มีช่ือเสียงของ
จังหวัดลําพูนคือโรงงาน เพ็ญศิริไหมไทยซึ่งได้มีการปรับปรุงแบบด้านลวดลาย โดยอาศัยลายผ้าในสมัยโบราณ 
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ประยุกต์ ปรับปรุงประกอบกับฝีมือที่ประณีต ทําให้ผ้าไหมยกดอกของลําพูนมีเอกลักษณ์และมีช่ือเสียง เป็นที่
รู้จักทั่วไป ไม้แกะสลัก แหล่งผลิตที่สําคัญอยู่ในเขตอําเภอแม่ทา มีการแกะสลักไม้จามจุรีเป็นรูปคน สัตว์ 
เครื่องใช้และเครื่องประดับภายในบ้าน เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เซรามิกส์ 
ถึงแม้ว่าจะมีโรงงานผลิตเพียงไม่ก่ีโรงแต่ก็สามารถสร้างมูลค่าในการจําหน่ายให้ กับจังหวัดลําพูน โดยมีการ
ส่งออกไปจําหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศมูลค่าปีละหลายล้านบาท โดยผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะ
ของเคร่ืองใช้และเครื่องตกแต่งบ้านในลักษณะการเลียนแบบ ของโบราณ ซึ่งเป็นที่นิยมของชาวต่างประเทศ  
สินค้าอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่ได้แก่ สินค้าที่ผลิตจากโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือและ สวน
อุตสาหกรรมบริษัทสหพัฒนา อินเตอร์โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) ได้แก่ - ช้ินส่วนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ - 
ช้ินส่วนและอุปกรณ์ - อาหารและเครื่องด่ืม - การแปรรูปพืชผลทางการเกษตร - อัญมณีและเครื่องประดับ - 
เครื่องหนัง - เสื้อผ้าสําเร็จรูป 

ขนบธรรมเนียมประเพณี  
ประชาชนชาวจังหวัดลําพูนส่วนใหญ่มีความเช่ือมั่นและศรัทธาในพระพุทธศาสนา เช่ือฟัง และ 

ปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ชอบทําบุญทําทาน รักสงบและมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ยึดมั่นใน
ขนบธรรมเนียมประเพณีด้ังเดิมของท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด ชาวจังหวัดลําพูนมีวัฒนธรรม ประเพณีที่ยึดมั่นและ
สืบทอดกันมาทุกวันน้ี ได้แก่  

ด้านวัฒนธรรม  
1. ภาษา มีภาษาพูดที่เป็นเอกลักษณ์ของทอ้งถิ่นชาวลําพูน ได้แก่ ภาษาคําเมือง ภาษาคํายอง  

ภาษาลื้อ ซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่นที่ชนพ้ืนเมืองด้ังเดิมของจังหวัดลําพูนใช้กันอยู่  
2.   การแต่งกาย เป็นเอกลักษณ์ของชาวล้านนา คือ ผู้ชายจะนุ่งกางเกงสะดอ สวมเสื้อผา้ฝ้าย คาด

ผ้าขาวม้าที่พุง ผู้หญิงนุ่งผ้าซิ่น สวมเสื้อแขนกระบอก ไว้ผมมวยทัดดอกไม้  
3.   การละเลน่ดนตรีและขบัร้องดนตรีพ้ืนเมือง ใช้ในการบรรเลงในงานมงคลต่าง ๆ และใช้ในการ 

ประกอบการฟ้อนรํา เช่น ระบําซอ เครื่องดนตรีประกอบด้วย สะล้อ ซอ ซึง ขลุ่ย การกล่าวค่าว การร้องจ๊อย 
ซอ ซึ่งเป็นลํานําพ้ืนบ้านของทางภาคเหนือ  

4. การแข่งขันตีกลองหลวง เป็นวัฒนธรรมเก่าแก่ของเมืองลําพูน จะมีการจัดแข่งขันกันใน งาน 
ทําบุญ ประเพณีต่าง ๆ เช่น ปอยหลวง ปอยน้อย โดยการนําเอากลองไม้ขนาดใหญ่ของแต่ละ วัดหรือหมู่บ้าน 
ออกมาประชันจังหวะ ลีลา และเสียงจากการตีกลองหลวง เพ่ือให้คณะกรรมการ เป็นผู้ตัดสินถึงความเป็นหน่ึง
ในการแข่งขันกลองหลวง  

  1.2 ยุทธศาสตร์ วาระแห่งชาติ และนโยบายรัฐบาล 

  การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ( พ.ศ. 2552-2561) รัฐบาลได้ให้ความสําคัญเรื่อง
การศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา  การเพ่ิม
โอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพ่ือให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอด
ชีวิตทั้งการกศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีคุณภาพในทุกระบบ และ
ทุกประเภทการศึกษาให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กําหนดไว้ “คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ” รัฐบาลได้
กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยในรัฐธรรมนูญไว้ ในมาตราที่ 49 ไว้ว่า  บุคคลย่อมมี
สิทธิในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  ผู้
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ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้อยู่ในสภาวะยากลําบาก ต้องได้รับสิทธิและการสนับสนุนจากรัฐเพ่ือให้
ได้รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอ่ืน 

ในยุค ปฎิรูปการศึกษาตามการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2545 น้ัน ได้แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ในการยกระดับการศึกษาของ
คนไทยให้สูงขึ้น ดังที่ระบุในมาตรา 10 ว่า “ ……. การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน
ในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและไม่เก็บค่าใช้จ่าย . … ” 
เจตนารมณ์ดังกล่าว สอดคล้องกับแนวนโยบายในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ซึ่ง
มุ่งเน้น ให้ประชาชนมีโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพอย่างกว้างขวางโดยเสมอภาคและเท่าเทียม
กัน  รัฐบาลได้ดําเนินการกําหนดนโยบายเร่งการขยาย และยกระดับความรู้พ้ืนฐานของประชากรทั้งมวล เพ่ือ
มุ่งให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพอย่างเสมอภาคและทั่วถึง ส่งเสริมสนับสนุนให้
หน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องในการจัดการศึกษามีการรณรงค์ขยายการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้คนไทยได้รับ
การศึกษาสูงขึ้นอย่างกว้างขวางทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน  โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคน
และสังคมที่มีคุณภาพ กระทรวงศึกษาธิการ ได้กําหนดยุทธศาสตร์ที่ต้องการ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต  

สํานักงาน กศน.จังหวัดลําพูน  ในฐานะหน่วยงานหลักในการจัดและส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จําเป็นที่ต้องเร่งดําเนินการจัดและส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้ให้แก่ประชาชนได้รับการศึกษาต่อเน่ืองเพ่ือพัฒนาศักยภาพกําลังคนและสังคมท่ีใช้ความรู้และภูมิปัญญา
เป็นฐานในการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงและคุณภาพชีวิต   ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย
ในจังหวัดดําเนินการจัดการศึกษาเพ่ือ ในช่วง ปี 2555 – 2558 จนจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ จํานวน 3,250 คน  

 
1.3  กฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกบัการศกึษา 

1. พระราชบญัญตักิารศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
(ฉบบัที ่2)      พ.ศ. 2545  ได้กําหนดว่า บุคคลย่อมมีสิทธิและความเสมอภาคในการได้รับการศึกษา การ
จัดการศึกษาจะต้องเป็นกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับปวงชน ในการจัด
การศึกษาให้ยึดผู้เรียนเป็นสําคัญภายใต้หลักการว่าผู้เรยีนทกุคนมีความสามารถเรียนรูแ้ละพัฒนาตนเองได้โดย
การจัดการศึกษาสามารถดําเนินการได้อย่างกว้างขวางและหลากหลาย ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สํานักงาน กศน. จังหวัดลําพูน จึงต้องปรับปรุงระบบและกลไกการบริหาร
จัดการเพ่ือให้มีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพสูง มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความคุ้มค่า และพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มคีุณภาพเป็นที่ยอมรับ รวมถึงสร้างสรรค์
และพัฒนาภาพลักษณ์ขององค์กร เพ่ือส่งเสริมการเรียนรูต้ลอดชีวิตของประชาชน  
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2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธกีารบรหิารกิจการบา้นเมืองทีด่ี   
พ.ศ. 2546   เป็นบทบังคับให้ทุกส่วนราชการจะต้องกําหนดหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขต่อ
ประชาชนและเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินการของภาครัฐที่จะสามารถนํานโยบายและเป้าหมายไปสู่การ
ปฏิบัติที่เกิดผลลัพธ์ในแต่ละปีที่ชัดเจนรวมทั้งมีกลไกการประเมินผลสมัฤทธ์ิที่ชัดเจนเพ่ือให้เกิดการพัฒนา
องค์กรของภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยต้องการให้ส่วนราชการและขา้ราชการ มีแนวทางในการปฏิบัติ
ราชการที่เป็นมาตรฐานชัดเจน มีความโปรง่ใสสามารถวัดผลการดําเนินงานได้  และเพ่ือให้ประชาชนได้รับการ
บริการที่รวดเร็ว  สามารถตรวจสอบการดําเนินงานได้รวมท้ังให้มีส่วนร่วมในการบริหารงานภาครัฐ       

3. แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบบัที่ 11 พ.ศ.2555-2559 ม ี
หลักการสําคญั คือ 1) พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติ
ที่ชัดเจนย่ิงขึ้นในทุกระดับ 2) ยึดคนเป็นศนูย์กลางของการพัฒนา ให้ความสําคัญกับการสร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสงัคม และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของประชาชน    3) พัฒนาประเทศสู่
ความสมดุลในทุกมิติอย่างบูรณาการ และเป็นองค์รวม และ 4) ยึดวิสัยทัศน์ปี พ.ศ. 2570 “คนไทยภาคภูมิใจ
ในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง ยึดมั่นในวัฒนธรรมประชาธิปไตย และหลกัธรรมาภิ
บาล การบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐานที่ทัว่ถึง มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัยและมั่นคง อยู่ในสภาวะ
แวดล้อมที่ดี เก้ือกูลและเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงด้าน
อาหารและพลังงาน อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจที่พ่ึงตนเอง และแข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถอยู่ในประชาคม
ภูมิภาคและโลกได้อย่างมีศักด์ิศรี”เป็นเป้าหมาย  

1. วิสัยทัศน์ในช่วง พ.ศ.2555-2559 “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วย       ความ
เสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” 
  2. วัตถุประสงค์ 
   1.  เพ่ือพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกกลุม่ทุกวัยให้มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มี
ระเบียบวินัย มีจิตสํานึกวัฒนธรรมที่ดีงามและรู้คุณค่าความเป็นไทย มโีอกาสและสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต มี
ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง และเป็นพลังทางสังคมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
   2. เพ่ือยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยให้ได้มาตรฐานสากล และเพ่ิม
โอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย  
   3.  เพ่ือเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางสังคม ชุมชน และสังคมให้มั่นคงและเอ้ือต่อ
การพัฒนาคนอย่างสอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต 

3. เป้าหมายการพัฒนา 
   1.  คนไทยทุกคนได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีอนามัยการเจริญพันธ์ุที่
เหมาะสมในทกุช่วงวัย มีความรู้ ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ มนิีสัยใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต มี
ความคิดสร้างสรรค์ มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีค่านิยมความเป็นไทย รู้จักสทิธิหน้าที่ของตนเองและของ
ผู้อ่ืน จิตสํานึกรับผิดชอบต่อสังคม 
   2. คุณภาพการศึกษาได้รับการยกระดับสู่มาตรฐานสากล ต่อยอดองค์ความรู้สู่
นวัตกรรมและโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลายเพ่ิมมากขึ้น 
   3. โอกาสในการเข้าถึงระบบสุขภาพที่มีคุณภาพเพ่ิมขึ้นและปัจจัยเสีย่งต่อสุขภาพ
ลดลงอย่างเป็นองค์รวม 
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   4.  สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา มีบทบาทหลกัในการหล่อ
หลอมบ่มเพาะคนไทยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมในวิถีชีวิต และคํานึงถึง
ประโยชน์ต่อส่วนรวม 

       4. ตัวช้ีวัดคุณภาพโดยรวมดีขึ้นโดย 
   1. จํานวนปีการศึกษาเฉล่ียของคนไทยเพ่ิมขึ้นเป็น 12 ปี 
   2. เพ่ิมสัดส่วนประชากรท่ีสามารถเข้าถึงโครงข่ายคมนาคมและอินเทอรเ์น็ต
ความเร็วสูงให้ได้ร้อยละ 80 ของประชากรทั่วประเทศ 
   3. จํานวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมขึ้นเป็น 15 คนต่อประชากร 
10,000 คน  
   4. อัตราเพ่ิมของผลิตภาพแรงงานเฉล่ียไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 3 ต่อปี  

4. กระทรวงศกึษาธิการไดต้ระหนกัถึงความสําคญั    จึงได้จัดทํายุทธศาสตร์การ 
จัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนขึ้น  โดยหวังว่ายุทธศาสตร์ฯ น้ีจะนําพาประเทศสู่ความสมดุลและย่ังยืน
ด้วยการสร้างและพัฒนา “ทนุมนุษย์” ให้เข้มแข็งมีพลังพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคม สู่ความ
มั่นคงของประเทศในอนาคต  การจัดการศึกษาจากน้ีไปจะเป็นการมองหาศักยภาพท่ีแท้จริงของทกุภาคส่วน
ของสังคมทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่สามารถเป็นเช้ือเพลิงขับเคลื่อนการศึกษาให้คนไทยได้รูจ้ัก
ศักยภาพของตนเอง  ศักยภาพของผู้อ่ืน  รู้เท่าทันและสามารถแข่งขันได้ในประชาคมโลก  การจัดการศึกษาจะ
ยึดพ้ืนที่ ซึ่งมบีริบทและความต้องการแตกต่างกันเป็นฐานในการพัฒนา  เพ่ือให้คนไทยทุกกลุ่มวัย  ทุกช่วงวัย 
ได้รับการพัฒนาสอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่น้ันๆ โดยการทํางานให้สัมฤทธ์ิผลหน่วยงานของ
กระทรวงศึกษาธิการจะบูรณาการการจัดการศึกษาภายใต้ 9 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่สําคัญ อันได้แก่  (1) การ
ปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน/ประชาคมโลก (2) การพัฒนาสถานศึกษาและองค์ความรู้ (3) การพัฒนา
เทคโนโลยีและเครื่องมืออุปกรณ์ (4) การพัฒนาครูทั้งระบบ (5) การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (6) การวิจัยและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ (7) การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา (8 ) การส่งเสริมการมีงานทํา และ (9) การบริหาร
จัดการกลยุทธ์ของกระทรวงศึกษาธิการ 

5. ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   
พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้กําหนดให้มีกฎหมายเก่ียวกับการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือให้
เป็นไปตามแนวทางมีการบริหารและจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพเพ่ือทําให้ประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้ และ
สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนได้ตามศักยภาพ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญา มีจุดมุ่งเน้นให้
บุคคลได้รับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติโดยให้บุคคลซึ่งได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปแล้วหรือไม่ก็ตามมีสิทธิได้รับการศึกษาใน
รูปแบบการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัยได้  
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2.  สภาพแวดล้อมภายใน ( Internal Environment) 

        2.1  การบรหิารและการจัดการ 
 สํานักงาน กศน.จังหวัดลําพูน  มรีะบบการบริหารและการจัดการ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน 
กํากับดูแลและนิเทศติดตามผลการดําเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด ทัง้ 8 แห่ง ให้สถานศึกษาทําหน้าที่
ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน และจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยร่วมกับภาคีเครือข่าย
ในระดับพ้ืนที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังทําหน้าที่ในการจัดการศึกษานอกระบบ หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซึ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็นองค์กรขนาดเล็ก มีความยืดหยุ่นและความคลอ่งตัวสูง 
มีการกระจายอํานาจการบริหารงานอย่างมีแผนและมีเป้าหมาย  แต่ในกระแสการพัฒนาในสังคมฐานความรู้ 
องค์กรการศึกษานอกระบบต้องปรับเปลี่ยน บทบาทจาก ผู้จัด ( Provider ) เป็น ผู้ส่งเสริมสนับสนุน ( 
supporter) การเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน ต้องมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการเพ่ือทํางานในเชิงรุก 
และทํางานร่วมกับภาคีเครือข่าย บุคลากรต้องมีทกัษะในการประสานงาน เพ่ือการทํางานในลักษณะพันธมิตร 
ต้องทําหน้าที่เสมือนนายหน้า ทําหน้าทีติ่ดต่อประสานระหว่างคนอยากได้ความรู้ กับคนทีม่ีความรู้ คอย
กระตุ้นส่งเสริมสนับสนุนเพ่ือขยายบริการความรู้หรือการเรียนรู้อย่างกว้างขวางและต่อเน่ือง 

 2.2  งบประมาณ 
สํานักงาน กศน.จังหวัดลําพูน  ได้รับงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน จัด

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย แบ่งเป็น งบบุคลากร ในสว่นเงินเดือนข้าราชการ 
ลูกจ้างประจํา และ พนักงานราชการ  งบลงทุน จะได้รบัจัดสรรเป็นรายปี เพ่ือเป็นค่าครุภัณฑ์ และซ่อมแซม
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ซึ่งทางสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย( สํานักงาน 
กศน.)เป็นผู้พิจารณาจัดสรรเอง ในส่วนงบดําเนินงาน จะได้รับจัดสรรตามจํานวนกลุ่มเป้าหมาย โดยสํานักงาน 
กศน. จะใช้ฐานปีงบประมาณก่อนในการจัดสรร ทําให้ไมส่ามารถเพ่ิมจาํนวนงบประมาณ แต่ปรับลดในจํานวน
กลุ่มเป้าหมาย และงบอุดหนุนได้รับการจัดสรรตามค่าใช้จา่ยรายหัวตามเลขบัตรประจําตัวประชาชน 13 หลัก 
ของนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนอกระบบ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดกิจกรรม  

 2.3  พื้นทีแ่ละอาคารสถานที ่

สํานักงาน กศน.จังหวัดลําพูน  รับผิดชอบพ้ืนที่ 8 อําเภอ 51 ตําบล 575 หมู่บ้าน โดย
มีศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยแต่ละอําเภอ  รับผิดชอบทําหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน 
ประสานงาน และจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยร่วมกับภาคีเครือข่ายในระดับพ้ืนที่ มีทั้ง
อยู่ร่วมกับห้องสมุดประชาชนอําเภอ และมีอาคาร ที่ต้ังเป็นเอกเทศของตนเอง โดยใช้อาคารของหน่วยงานอ่ืน 
หรือ โรงเรียนยุบเลิก บางแห่งปรับปรุงอาคาร หรือสร้างเพ่ิมเติม จากงบบริจาค และงบสนับสนุนจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มี กศน.ตําบล จํานวน 51 แห่ง เพ่ือเป็นศูนย์กลางจัดกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือให้ประชาชนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพร่วมกับ
ภาคีเครือข่าย กระจายครอบคลุมทุกพ้ืนที ่ และได้รับงบประมาณในการจัดสร้างศูนย์ กศน.ตําบลจํานวน 8 
แห่ง ในปีงบประมาณ 2554  ซึ่งจะต้องมีการจัดสร้างให้ครบทุก กศน. เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
ชุมชนได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมกลุม่เป้าหมายในพ้ืนทีต่่อไป 
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 2.4  บุคลากร 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สํานักงาน กศน.จังหวัดลําพูน  มีบุคลากร ผู้บริหาร 10 
คน ข้าราชการครู จํานวน 15 คน พนักงานราชการ 8 คน     ครู อาสาสมัคร กศน.  36 คน  คร ูกศน.ตําบล  
49 คน ครศููนย์การเรียนชุมชน 2  คร ูปวช. 5 คน บรรณารักษ์อัตราจ้าง 8 คน และลูกจ้างประจํา 9  คน 
รวมทั้งสิ้น  142  คน จากสัดส่วนคุณวุฒิการศึกษาของบุคลากรพบว่าสัดส่วนระดับปริญญา โท : ตรี เท่ากับ 
14 : 128  ซึ่งข้าราชการครู ที่ลงไปปฏิบัติหน้าที่ใน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอจํานวน 13 คน โดยส่วนใหญ่จะเป็นตําแหน่ง อํานวยการศูนย์ ฯ 1  คน เป็นข้าราชการครู  1-2  คน 
ในส่วนการบรหิารสํานักงาน กศน. จังหวัดลําพูน ประกอบด้วยบุคลากร ผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการ และ
บุคลากรทางการศึกษา  เจ้าหน้าที่ผุ้ปฏิบัติงานในกลุ่มงานต่างๆ ที่เป็นพนักงานราชการจํานวน 8 คน 

2.5  การจัดการศกึษา หลกัสตูร  นกัศกึษา และคณุภาพการศกึษา 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สํานักงาน กศน.จังหวัดลําพูน  ได้ดําเนินการการจัด

การศึกษาให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายตามต้องการและความจําเป็น ในรูปแบบการจัดกิจกรรมการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานนอกระบบ การจัดการศึกษาต่อเน่ือง และการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งเกิดผลผลติ ดังน้ี  

1) การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนอกระบบ มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน รวมท้ังสิ้น 
6,003 คน  

2)  การส่งเสริมการรู้หนังสือ  ดําเนินการสง่เสริมการรู้หนังสือ(อ่านออก เขียนได้  
และคิดเลขเป็น) ให้กับกลุ่มเป้าหมายพ้ืนราบ และกลุม่เป้าหมายชาวไทยภูเขา  จํานวน 1,000  คน  

3) การจัดการศึกษาต่อเน่ือง   เป็นกิจกรรมที่จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ   
การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน การจัดกระบวนการเรียนรู้ตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับผู้เรียน/ผูร้ับบริการ มีผลผลิตรวมทั้งสิ้น 14,758 คน โดยแบ่งออกเป็น 
การศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ โดยจัดในรูปแบบทักษะอาชีพ กลุ่มพัฒนาอาชีพ และการฝกึอาชีพโดยใช้เทคโนโลยี  
รวม  4,855  คน  การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต  รวม 3,803 คน  การศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน  
3,188 คน การศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง  2,911 คน 

4) การศึกษาเพ่ือชุมชนในเขตภูเขา เป็นการจัดการศึกษาสําหรับชุมชนบนพ้ืนที่สูง  
เป็นกิจกรรมทีมุ่่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หนังสือและมีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวข้องกับการดํารงชีวิต โดยจัดกิจกรรม
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น การทํางานเป็นกลุ่ม ความรับผิดชอบ วิถีประชาธิปไตย จัดกิจกรรม
การศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพชุมชนตามวิถีชีวิตของชนเผ่า  จัดในพ้ืนที่ อําเภอแม่ทา และทุ่งหัวช้าง มีผู้เรียน  
775  คน 

5) การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาตามอัธยาศัยเป็นการเสนอโอกาส และ 
ทางเลือก เพ่ือการศึกษาหา ความรู้ด้วยตนเองให้แก่ประชาชนท่ัวไปให้ได้รับการศกึษาและเพ่ิมเติมความรู้ให้ทนั
ต่อการเปลี่ยนแปลง ของโลกก่อให้เกิดโลกทัศน์ทีก่ว้างขวางสามารถใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงชีวิตให้
ก้าวหน้าและดํารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขด้วยการจัดบริการข้อมูล ขา่วสาร และความรู้ ในรูปแบบ
ห้องสมุดประชาชนแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  กศน.ตําบล  ซึ่งเป็นแหล่งความรู้ของชุมชนที่ให้บริการการศึกษาตาม
อัธยาศัยแก่ประชาชนในพ้ืนที่ระดับตําบล อําเภอ และจังหวัด ในรูปของสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศนศึกษา สื่อ
อิเล็คโทรนิกส์ และสื่ออ่ืน ๆ จํานวน  51  แห่ง  

6
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ดังน้ันจะเห็นได้ว่าการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมีความ
หลากหลาย มีความยืดหยุ่นตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ตรงตามวิถีชีวิตของผู้รับบริการ และ
สามารถกระจายการจัดการเรียนรู้ลงสู่พ้ืนทีไ่ด้ครอบคลุมในระดับบุคคล  ระดับชุมชน  โดยมีการประสานการ
ทํางานร่วมกันกับภาคีเครือข่าย หากพิจารณาในภาพรวมจะพบว่าประสบความสําเร็จเป็นที่น่าพึงพอใจ คือ 
สามารถจัดบริการได้ตามเป้าหมายเชิงปริมาณตามแผนทีกํ่าหนดไว้ แต่ในส่วนความสําเร็จในมิติของเชิง
คุณภาพยังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ แต่หากมอง การได้รับโอกาสทางการศึกษาสําหรับประชาชนที่พลาดโอกาสทาง
การศึกษา การศึกษานอกระบบพบว่ามีผลต่อการสร้างสรรค์ให้คนมีความรู้ ความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง
ได้ระดับหน่ึง และอีกทั้งยังสง่เสริมให้มคีนดีให้สังคม และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมชุมชน  ผู้สําเร็จ
การศึกษาและผู้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ในหลักสูตรของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในแต่
ละปีงบประมาณเป็นจํานวนไม่น้อย ที่มีโอกาสนําความรู้ ทักษะ และประสบการณ์การเรียนรู้ทีไ่ด้รับไปใช้
ประโยชน์ในชีวิต ทั้งด้านการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ การเพ่ิมพูนทักษะชีวิต และการทําประโยชน์ต่าง ๆ 
ให้กับสังคมและชุมชน 

2.  การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) 
 2.1   จุดแข็ง ( Strength ) 

1)  ผู้บริหารมคีวามรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการในการบริหาร 

และสนับสนุนส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

2 ) โครงสร้างและการบริหารงานขององค์กร มีความยืดหยุ่น  มีการ 

กระจายอํานาจการบริหาร อย่างมีแผนและมีเป้าหมาย   สอดคล้องกับนโยบายของสํานักงาน กศน. มีการแบ่ง

มอบหมายงาน ของแต่ละกลุม่งาน และมผีูร้ับผิดชอบงานแต่ละงานอย่างชัดเจน 

3 ) บุคลากรในองค์กร  มีความสามารถในการปฏิบัติงานประสิทธิภาพ และมี

ความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง และเรียนรู ้มีความรับผิดชอบ และมีความสามารถในการทํางานเป็นทีม  

 4) หลักสูตรในการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย  ตรงตามความต้องการของ

ผู้เรียน 

5 )งาน/กิจกรรมขององค์กร มีความหลากหลาย ยืดหยุ่น สอดคล้องกับวิถี

ชีวิต และตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

6) ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม มรีะบบสารสนเทศที่ดี บุคลากรมีความรู้   

มีทักษะ มีความพร้อมด้านอุปกรณ์ และเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย 

3.2   จุดอ่อน (Weakness) 
 1) ระบบการนิเทศติดตามผลการดําเนินงานต่อเน่ืองและไม่ครอบคลุมทั้งใน

ส่วนของจังหวัดและของอําเภอ 

 2) การประชาสัมพันธ์การดําเนินกิจกรรมมน้ีอย 

 3 ) มีบุคลากรในการทํางานแต่ละกลุ่มมีน้อย 
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 3) ความเข้าใจไม่ตรงกันระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงานในเชิงนโยบาย 

 4 ) บุคลากรยังขาดความมั่นใจในตนเอง ขาดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ไม่กล้า

แสดงออก และไม่กล้าตัดสินใจ และขาดโอกาสในการพัฒนาศักยภาพตนเอง 

 4) ขาดการมีสว่นร่วมในการพัฒนาหลักสูตรต่างๆ 

 5) รูปแบบกิจกรรมยังยึดติดรูปแบบเดิม คอืเป็นผู้จัด การประสานเครือข่าย 

และระดมทรัพยากรในชุมชนยังมีน้อย 

 3.3  โอกาส ( Opportunity ) 
 1) ม ีพรบ.กศน. ที่ส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตให้กับผู้คนในสังคมได้

อย่างเหมาะสม 

 2)หลักสูตรในการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย  ตรงตามความต้องการของ

ผู้เรียนและตามวิถีชีวิต 

 3) มแีหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวิถีชีวิต 

 4) การปฏิรูประบบราชการเป็นโอกาสที่จะได้ปรับปรุงกระบวนวิธีการทํางาน 

และระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริการจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 5) ความร่วมมอืจาก เครือข่ายพันธมิตร ภูมิปัญญาท้องถิ่น และชุมชน 

 6) องค์กรเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม 

 7) รูปแบบของกิจกรรม สามารถตอบสนองความต้องการได้ทันตาม

สถานการณ์ 

 8) บุคลากร มโีอกาสได้เรียนรู้และเกิดประสบการณ์ที่หลากหลาย และเป็นที่

ยอมรับของสังคม 
3.4  อุปสรรค (Threats) 

1)  นโยบายของรัฐที่มีการปรับเปลี่ยนตามสถาณการณ์ของสังคม 
2)  ความไม่แน่นอนของการปรับโครงสร้างของหน่วยงาน 
3) ภาระงานที่นอกเหนือจากแผนงานที่กําหนด และปริมาณงานท่ีมาก ทาํให้

ขาดการพัฒนางาน เพียงแต่แก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
4)  การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของวิทยาการและเทคโนโลยีต่างๆ รวมทั้ง

การเปลี่ยนแปลงในการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ อาทิ การเปลี่ยนแปลงระบบการเงิน ทําใหจ้ะต้องมีระบบ
พัฒนาบุคลากรอย่างจริงจังและเป็นระบบและต้องพัฒนาศกัยภาพให้ก้าวทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง เพ่ือที่จะ
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ  ตลอดจนต้องปรับปรุงระบบงบประมาณให้มีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีเหตุมี
ผลและคุ้มค่า 

5)  ประชาชนและสังคมมีช่องทางในการตรวจสอบติดตามการดําเนินงาน ของ
ภาคราชการท่ีชัดเจนขึ้นทําให้ ต้องปรับปรุงการทํางานให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
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แผนยุทธศาสตร์สํานักงาน กศน.จังหวัดลําพูน พ.ศ.2555 – 2559 เป็นกรอบในการกําหนดทิศ
ทางการพัฒนาและการดําเนินภารกิจทุกด้านหน่วยงาน กศน. จังหวัดและงศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ ซึ่งได้กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ไว้ดังน้ี 
 
วิสัยทัศน ์(Vision) 

คนไทยได้รับการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทําที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และเท่า
เทียมกัน เพ่ือให้เกิดสังคมฐานความรู้ และการมีอาชีพอย่างย่ังยืน 

 
พนัธกิจ  (Mission) 

1. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพ 
2. จัดและส่งเสริมการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทําเพ่ือพัฒนาสมรรถนะของประชาชนและชุมชนให้

สามารถสร้างสรรค์และแข่งขนัด้านอาชีพได้ อย่างย่ังยืน 
3. ส่งเสริมการมีสว่นร่วมของภาคีเครือข่ายในการดําเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย  เพ่ือส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาเพ่ือการมีงานทํา 
4. พัฒนาและส่งเสริมการนําวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร มาใช้ให้เกิดประสทิธิภาพต่อการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพ่ือการ
มีงานทํา 

5. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการให้สามารถดําเนินงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาเพ่ือการมีงานทําของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 กลยุทธ ์
1. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร สื่อ วิธีการเรียนและกิจกรรมที่หลากหลายสอดคล้องกับสภาพ 

              ปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายโดยเร่งรัดการจัดต้ังศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
2. เร่งรัดส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบต้ังแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือ

ยกระดับการศึกษาให้กับประชาชน 
3. ส่งเสริมการจัดระบบความรู้เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาการอ่านของผู้เรียนและ

ประชาชน 
4. ส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
5. แสวงหาภาคีเครือข่ายร่วมดําเนินการจัดและส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต 
6. ส่งเสริมการพัฒนาครู กศน.ตําบล/ครูอาสา/บุคลากรจัดกิจกรรมการเรียนรู้และสมรรถนะในการ 
   ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ส่วนท่ี 2  
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ นโยบาย เป้าหมาย  



แผนยุทธศาสตร ( ป 2555-2558 ) สํานักงาน กศน. จังหวดัลําพูน  หนา 17 
 

 
ยุทธศาสตร ์
  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
• ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
• ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน 
• ส่งเสริมให้ กศน.อําเภอมีการเทียบโอนความรู้ประสบการณ์ 
• ส่งเสริมการรู้หนังสือ การคงสภาพการรู้หนังสือ และมีระบบฐานข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือให้

ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย 
• ส่งเสริมการจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทําอย่างย่ังยืน 5 กลุ่มอาชีพ 1.อาชีพ

เกษตรกรรม 2.อุตสาหกรรม 3.พาณิชยกรรม 4.ความคิดสร้างสรรค์ 5. อํานวยการและ
อาชีพเฉพาะทาง 

• ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต,พัฒนาสังคมและชุมชน 
• ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  
• ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้ได้มาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการศึกษาอาชีพและจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
• ส่งเสริมการศึกษาอาชีพชุมชน 
• ส่งเสริมจัดให้มีศูนย์ฝึกอาชีพในทุกอําเภออย่างน้อยอําเภอละ 2 แห่ง 
• ส่งเสริมการพัฒนาและจัดทําหลักสูตรการศึกษาอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของ

ผู้เรียน 
• ส่งเสริมให้มีการกํากับ ติดตาม และรายงานผลการจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทํา

อย่างเป็นระบบต่อเน่ือง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
• พัฒนาระดับความสามารถในการอ่านของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
• ส่งเสริมให้ประชาชนมีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ 
• พัฒนาห้องสมุดประชาชนเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน 
• พัฒนา กศน.ตําบลให้เป็นศูนย์กลางการสร้างโอกาสและกระจายโอกาสทางการศึกษา

ให้กับประชาชน 
• ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการจัด สนับสนุน 

การจัดการศึกษาตลอดชีวิต 
• ส่งเสริมให้มีผู้มีจิตอาสา เข้ามาเป็นอาสาสมัคร กศน.ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

การศึกษานอกระบบ 
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• ส่งเสริมให้ กศน.ตําบลจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สนับสนุนการจัดการศึกษาโครงการพิเศษ 

• ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือสนับสนุนโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ 

• ส่งเสริมและการจัดการศึกษาสําหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ได้แก่ ผูสู้งอายุ คนพิการ 
ผู้ด้อยโอกาส  

• พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ให้มคีวามพร้อมในการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 ส่งเสริกมารพฒันาบคุลากร 
• พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ ความเข้าใจ เจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน และมี

ความสามารถในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
• ส่งเสริมการกํากับ นิเทศติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดําเนินงานการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
• ส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการใหม่ 
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นโยบายและจุดเนน้การดําเนินงาน สํานักงาน กศน. จังหวัดลําพนู 

จุดเนน้ : 

1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนจังหวัดลําพูน 
1.  จัดให้มีศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนจังหวัดและในทุกอําเภออย่างน้อยอําเภอละ ๒ แห่ง เพ่ือเป็น

ศูนย์กลางในการฝึก พัฒนา สาธิต และสร้างอาชีพของผู้เรียนและชุมชน รวมทั้งเป็นที่จัดเก็บ แสดง จําหน่วย 
และกระจ่ายสินค้าและบริการของชุมชนอย่างเป็นระบบครบวงจร 

๒  ประสานการดําเนินงานกับศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนของหน่วยงานและสถานศึกษาต่าง ๆ ใน
พ้ืนที่เพ่ือเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายการฝึกและสร้างอาชีพของประชาชนและชุมชนในแต่ละอําเภอ  

3.  จัดให้มีระบบการประสานงานเพ่ือสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งทุนต่าง ๆ 
สําหรับเป็นช่องทางในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านอาชีพ
อย่างต่อเน่ืองให้กับผู้เรียน 

4.  จัดให้มีการกํากับ ติดตาม และรายงานผลการจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทําอย่าง
เป็นระบบต่อเน่ือง พร้อมทั้งนําผลท่ีได้มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานให้เป็นไปตามความต้องการ
ด้านการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทําของประชาชน ความต้องการของตลาด และศักยภาพของพ้ืนที่ทั้ง ๕ ด้าน 
 

2.  ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษานอกระบบตั้งแต่แรกเกิดจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อ 
ยกระดับการศึกษาให้กับประชาชน 
  1.  ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนสามารถนําสาระการเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยรวม 
และสร้างเสริมสมรรถนะการประกอบอาชีพที่สามารถสร้างรายได้อย่างมั่นคง 
  2. ส่งเสริมการพัฒนาตําราเรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้มีเน้ือหา
สาระการเรียนรู้ที่ทันสมัย ครอบคลุมตามโครงสร้างหลักสูตร นําไปใช้ประโยชน์ได้จริง  

3.  ส่งเสริมให้ กศน.อําเภอทุกแห่งดําเนินการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งผล
การเรียนอย่างเป็นระบบ ได้มาตรฐานสอดคล้องกับหลักสูตร เพ่ือการขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับ
ประชาชนอย่างกว้างขวาง 

4. พัฒนาระบบการประเมินเพ่ือเทียบระดับการศึกษาที่มีความโปร่งใส ยุติธรรมตรวจสอบได้ 
มีมาตรฐานตามที่กําหนด และสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดระบบความรู้สําหรับประชาชน 
1. ส่งเสริมให้ครอบครัว ชุมชน และสังคม ตระหนักถึงความสําคัญของการอ่านเพื่อเป็น

วิธีการในการแสวงหาความรู้ต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
2. ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียนและประชาชนให้สามารถอ่านได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.  พัฒนาหนังสือและสื่อที่มีเน้ือหาสาระจากภูมิปัญญาท้องถิ่น และหนังสือดีมีคุณภาพใน

การพัฒนาความรู้สําหรับประชาชนในชุมชน 
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๑. นโยบายด้านการศึกษานอกระบบ 
๑.๑  จัดการศึกษานอกระบบตั้งแต่แรกเกิดจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

    ๑)  ดําเนินการให้ผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ได้รับการสนับสนุนค่าจัดซื้อตําราเรียน ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และค่าเล่าเรียนอย่างทั่วถึง เพ่ือ
เพ่ิมโอกาสในการรับการศึกษาที่มีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
    ๒)  จัดหาตําราเรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มี
คุณภาพ    ๓)  ขยายการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพให้กับประชากรวัย
แรงงานที่ไม่จบการศึกษาภาคบังคับแลไม่อยู่ในระบบโรงเรียน โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสกลุ่มต่าง ๆ 
    ๔)  พัฒนาระบบฐานข้อมูลรวมของนักศึกษา กศน.ให้มีความครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันสมัย และเช่ือมโยงกันทั่วไประเทศ สามารถสืบค้นและสอบทานได้ทันความต้องการเพ่ือประโยชน์
ในการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียน 
    ๕)  ส่งเสริมให้มีวิธีการเรียนรู้ที่เน้นการฝึกปฏิบัติจริงเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจและเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ รวมทั้งสามารถพัฒนาทักษะเก่ียวกับสาระและวิธีการเรียนรู้ที่สามารถ
นําไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑.๒  การส่งเสริมการรู้หนังสือ 
    ๑)  พัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง 
ทันสมัย และเป็นระบบเดียวกัน 
    ๒)  พัฒนาหลักสูตร สื่อ แบบเรียน เครื่องมือวัดผล และเครื่องมือการ
ดําเนินงานสําหรับผู้ไม่รู้หนังสือให้สอดคล้องกับสภาพของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 
    ๓)  เพ่ิมศักยภาพครู กศน .และภาคีเครือข่ายที่ร่วมจัด ให้มีความรู้ 
ความสามารถและทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้ไม่รู้หนังสืออย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 
    ๔)  มุ่งเน้นให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ การคงสภาพการ
รู้หนังสือ การพัฒนาทักษะการรู้หนังสือ และการพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์พ้ืนฐานเพื่อส่งเสริมการรู้
หนังสือ สําหรับให้ประชาชนได้นําไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการศึกษาและเรียนรู้ 
    ๕)  พัฒนาระบบการประเมินผลระดับการรู้หนังสือให้มีมาตรฐานเป็นที่
ยอมรับในระดับประเทศ 

๑.๓  การศึกษาต่อเนื่อง 
    ๑)  ส่งเสริม สนับสนุนจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทําอย่างย่ังยืน โดย
ให้ความสําคัญกับการจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทํา ใน ๕ กลุ่มอาชีพ กระกอบด้วย อาชีพเกษตรกรรม
อุตสาหกรรมพาณิชยกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และกลุ่มอํานวยการและอาชีพเฉพาะทางที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถนําความรู้ความสามารถ เจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพและ
ทักษะที่พัฒนาขึ้นไปใช้ประโยชน์และสร้างรายได้ได้จริง 
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๒)  ส่งเสริม สนับสนุนจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตให้กับทุก 
กลุ่มเป้าหมาย โดยจัดกิจกรรมการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความสามารถในการจัดการชีวิต
ของตนเองให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รวมท้ังการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และ
ชุมชน 
    ๓)  ส่งเสริม สนับสนุนจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชนโดยใช้
รูปแบบการฝึกอบรมการประชุมสัมมนา การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรูปแบบอ่ืน ๆ ที่เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย โดยเน้นการสร้างจิตสําหนึกความเป็นประชาธิปไตย ความเป็นพลเมืองดี เศรษฐกิจชุมชน การ
อนุรักษ์พัฒนาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน และหลักสูตรเชิงบูรณา
การเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
    ๔)  พัฒนาระบบคลังหลักสูตรการศึกษาต่อเน่ืองให้ได้มาตรฐาน และ
สะดวกต่อการใช้งานเพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและภาคีเครือข่าย 

๑.๔  การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
    ๑)  ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะพ่ีพึงประสงค์
ตามจุดมุ่งหมายและมาตรฐานของหลักสูตร 
    ๒)  ส่งเสริม พัฒนาครูและผู้ที่เก่ียวข้องให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
คุณภาพ โดยส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถในการจัดทําแผนการเรียนการสอน การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
และการวัดและประเมินผล 
    ๓)  ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น และกิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการและสภาพของกลุ่มเป้าหมาย 
    ๔)  ส่งเสริมการพัฒนาสื่อแบบเรียน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่ออ่ืนๆ 
ประกอบหลักสูตรโดยการมีส่วนร่วมของทั้งภาครัฐและเอกชน 

๕) ส่งเสริมการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมการศึกษา 
ตลอดชีวิตที่หลากหลายสอดคล้องกับสภาพ และความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและชุมชน 
    ๖) ส่งเสริม ให้กลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนเรียนได้เรียนในรูปแบบที่
เหมาะสมกับสภาพและความต้องการของตนเอง โดยมีอัตราการคงอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีผลสัมฤทธ์ิใน
สาระความรู้พ้ืนฐานไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ 
    ๗) ส่งเสริม พัฒนาระบบการวัดผลและประเมินผลการศึกษานอกระบบทุก
หลักสูตร โดยเฉพาะหลักสูตรในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน โดยการนําข้อทดสอบกลางมาใช้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
    ๑.๕ การประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
    ๑) ส่งเสริม ให้สถานศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้
ได้มาตรฐาน โดยพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถดําเนินการประกันคุณภาพภายในอง
สถานศึกษาได้อย่างต่อเน่ืองโดยใช้การประเมินภายในตนเอง 
    ๒) ส่งเสริม ให้ กศน.อําเภอ ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาโดยต้นสังกัดให้ผ่านการประเมินคุณภาพภายใน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
    ๓) ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา กศน.ที่มีประเมินภายนอกของ
สถานศึกษาไม่ได้ตามมาตรฐานที่ สมศ.กําหนดโดยปรับแผนพัฒนาคุณภาการศึกษาของสถานศึกษา และ



แผนยุทธศาสตร ( ป 2555-2558 ) สํานักงาน กศน. จังหวดัลําพูน  หนา 22 
 

ดําเนินการตามแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด สําหรับสถานศึกษา
ที่ยังไม่ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก ให้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานที่กําหนด 
    ๔) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาที่ได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน สมศ.
ผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานที่กําหนด 

  ๒. นโยบายด้านการศึกษาตามอัธยาศัย 
   ๒.๑ การส่งเสริมการอ่าน 
    ๑) ส่งเสริม พัฒนาระดับความสามารถในการอ่านของประชาชนทุก
กลุ่มเป้าหมายให้ได้ระดับอ่านคล่อง เขียนคล่อง และอ่านเชิงคิดวิเคราะห์พ้ืนฐาน โดยผ่านกระบวนการปฏิรูป
การเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 
    ๒) ส่งเสริม ให้คนในลําพูนมีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ โดยปลูกฝังและ
สร้าง   เจตคติให้เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการอ่าน ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วม และกําหนด
มาตรการจูงใจเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน 
    ๓) ส่งเสริมให้มีการสร้างบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการอ่าน ให้
เกิดขึ้นในสังคมไทย โดยสนับสนุนกาพัฒนาแหล่งการอ่านให้เกิดอย่างกว้างขวาง และหลากหลาย รวมท้ังมี
ความพร้อมในด้านสื่ออุปกรณ์ที่สนับสนุนการอ่าน และการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอ่านที่หลากหลาย 
    ๔) ส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างเครือข่ายส่งเสริมการอ่านโดยจัดให้มี
อาสาสมัครส่งเสริมการอ่านในทุกตําบล 
    ๕) ส่งเสริมให้มี “อําเภอแห่งการอ่าน” ในอําเภอที่มีความพร้อมเพ่ือสร้าง
เสริมบทบาทของการส่งเสริมการอ่าน 
   ๒.๒ ห้องสมุดประชาชน 
    ๑) ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาห้องสมุดประชาชนทุกแห่งให้เป็นศูนย์กลาง
การเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชนเป็นแหล่งค้นคว้าและแลกเปลี่ยนความรู้การพัฒนาอาชีพเพ่ือการมีงานทําและ
สร้างรายได้อย่างย่ังยืน และการสร้างความพร้อมให้กับประชาชนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    2) ส่งเสริม สนับสนุน จัดหาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพ่ือเช่ือมโยงกับแหล่งขอมูลการเรียนรู้ต่างๆ สําหรับให้บริการในห้องสมุดประชาชน 
    ๔) จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลายทั้งภายในและ
ภายนอกห้องสมุด เพ่ือปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน แลพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้วยตนเองของประชาชน เพ่ือ
สามารถนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการปฏิบัติ 
    ๕) ส่งเสริม จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่พร้อมอุปกรรเพ่ือส่งเสริมการอ่านและ
การเรียนรู้ ที่หลากหลายออกให้บริการประชาชนในพ้ืนที่ต่างๆ อย่างทั่วถึง สม่ําเสมอเพ่ือเพ่ิมโอกาสการเรียนรู้
และการพัฒนาอาชีพของประชาชนและชุมชน 
    ๖) ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพบุคลากร ที่รับผิดชอบการบริการของห้องสมุด
ประชาชน ให้มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการสนับสนุนการดําเนินงานห้องสมุด 
    ๗) ส่งเสริม แสวงหาภาคีเครือข่ายเพ่ือให้เกิดการมีส่วนรวมในการสนับสนุน
การดําเนินงานห้องสมุดประชาชน 
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๓. นโยบายด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน 

   ๓.๑ พัฒนา กศน.ตําบล ให้เป็นศูนย์กลางการสร้างโอกาสและกระจายโอกาสทาง
การศึกษาให้กับประชาชนในชุมชน 
    ๑) ส่งเสริม สนับสนุนจัดหาครุภัณฑ์และสิ่งอํานวยความสะดวก  ตลอดจน
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะกับ  กศน.ตําบล ให้ครบทุกแห่งเพ่ือ
สนับสนุนการบริหาร การจัดกิจกรรมการศึกษาและการเรียนรู้  ที่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและชุมชนได้ทันเวลา 
    2) ส่งเสริม สนับสนุนจัดหาหนังสือและสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ เช่น 
สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ เทคโนโลยี ที่มีคุณภาพในรูปแบบและสาระที่หลากหลาย ทันสมัย ประชาชนสามารถนําไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและครอบครัว การพัฒนาอาชีพ การพัฒนาชุมชน 
    3) ส่งเสริม สนับสนุนจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเชิงรุกที่
หลากหลาย ทันสมัยสร้างสรรค์ ต่อเนือง และตอบสนองความต้องการของประชาชนและชุมชน มีการฝึกอาชีพ 
การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การป้องกันภัยพิบัติ การศึกษาการดูแลรักษาธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม การเสริมสร้างกระบวนการประชาธิปไตย การเสริมสร้างความรู้เก่ียวกับประชาคมอาเซียน
และความจําเป็นเร่งด่วนต่างๆ ของแต่ละชุมชน 

4) ส่งเสริม สนับสนุน กศน.ตําบล จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และส่งเสริม 
ให้มีกลุ่มส่งเสริมการอ่านเพ่ือพัฒนาเป็นชุมชนรักการอ่าน โดยอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านเป็นกลไกในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในรูปแบบต่างๆ ในชุมชน โดยดําเนินงานเป็นทีมร่วมกับครู กศน.ตําบล 
    5) พัฒนาระบบฐานข้อมูลสภาพการรู้หนังสือและความต้องการทางการ
ศึกษาและการเรียนรู้ของประชากรวัยแรงงานและผู้สูงอายุ ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ ครบถ้วนถูกต้อง 
ทันสมัยและเช่ือมโยงกันอย่างเป็นระบบ สามารถสืบค้นได้ทันความต้องการ 
    6)  ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย กศน. ตําบล เพ่ือการประสานเช่ือมโยง
และส่งต่อผู้เรียนให้ได้รับบริการทางการศึกษาที่สนองตอบต่อความต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ 
    7 ) พัฒนาระบบการติดตามประเมินผล  กศน.ตําบล อย่างต่อเน่ือง รวมทั้ง
ให้มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน กศน. ตําบล รวมท้ังนําผลมาพัฒนาการดําเนินงาน กศน. ตําบล 
อย่างต่อเน่ือง 
    8) กํากับและติดตามให้ กศน.ตําบล ดําเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
ดําเนิน กศน.ตําบล 
 
   ๓.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นภาคีเครือข่ายใน
การจัดส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทํา
อย่างย่ังยืน ให้ครอบคลุมพื้นที่ทุกระดับ 
    ๑) ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาระบบฐานข้อมูลภาคีเครือข่าย มีการจัดทํา
ฐานข้อมูลให้มีความถูกต้อง ทันสมัย 
    ๒) ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาบุคลากรภาคีเครือข่ายให้มีศักยภาพในการจัด
การศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทําอย่างมีคุณภาพ 
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    ๓) ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานสถานศึกษา ประสานการทํางานร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และภารกิจเก่ียวกับการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
   ๓.๓  อาสาสมัคร กศน. 
    ๑)  ส่งเสริมให้ผู้มีจิตอาสา ตลอดจนผู้รู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และข้าราชการ
บํานาญเข้ามาเป็นอาสาสมัคร กศน. โดยเข้ามามีบทบาทในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชน 
    ๒)  ส่งเสริมให้อาสาสมัคร กศน. ได้รับการพัฒนาสมรรถนะให้เป็นผู้จัด 
และผู้ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ 
    ๓)  เสริมสร้างขวัญและกําลังใจในรูปแบบต่าง ๆ แกอาสาสมัคร กศน. 
เพ่ือให้ตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญของตนเอง และเข้ามามีส่วนร่วมดําเนินการจัดและส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
   ๓.๔  การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในชุมชน 
    ๑)  ส่งเสริม สนับสนุนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนโดยใช้ 
กศน.ตําบล ที่ดําเนินการอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
    ๒)  ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนโดยการจัดทําแผนชุมชน 
จัดเวทีชาวบ้าน การศึกษาดูงาน การฝึกอบรม เพ่ือนําความรู้ไปแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชน 
    ๓)  ส่งเสริมให้มีการบูรณาการความรู้ในชุมชนให้เช่ือมโยงกับหลักสูตรต่าง 
ๆ ของ กศน. โดยคํานึงถึงการประกอบอาชีพและการมีงานทําของผู้เรียนที่แท้จริง เพ่ือประโยชน์ในการมีงาน
ทําและการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 
    ๔)  ส่งเสริมให้มีขยายและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ชุมชนในการถ่ายทอดองค์
ความรู้ โดยให้มีการจัดทําและเผยแพร่สื่อเพ่ือการธํารงรักษาและถ่ายทอดองค์ความรู้ในชุมชน 
    ๕)  พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เช่ียวชาญองค์
ความรู้ด้านต่าง ๆ เป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน 
  ๔.  นโยบายด้านการสนับสนุนโครงการพิเศษ 
   ๔.๑ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
    ๑)  ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือ
สนับสนุนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
    ๒)  จัดทําฐานข้อมูลโครงการและกิจกรรมของ กศน. ที่สนองงานโครงการ
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
   4.2 การส่งเสริมและจัดการศึกษาสําหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 
    ๑)  ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยให้กับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ได้แก่ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้สัญชาติ เด็กและเยาวชนที่อยู่
นอกระบบโรงเรียน เด็กด้อยโอกาส คนเร่ร่อน  
    ๒)  จัดและส่งเสริมการเรียนรู้และใช้ภาษาไทยในชีวิตประจําวันสําหรับ
กลุ่มชาติพันธ์ุ 
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    ๓)  ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้า
หลวง” ให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
    ๔)  ส่งเสริม พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรม ให้สอดคล้องกับ
สภาพและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายพิเศษแต่ละกลุ่ม 
    5)  ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพและความม่ันคงในการปฏิบัติงานของครูที่
รับผิดชอบกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 

 
5. นโยบายด้านการบริหารจัดการ 

   5.๑  การพัฒนาบุคลากร 
    ๑)  ส่งเสริม การพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
และบริหารจัดการการดําเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเป็นมืออาชีพ 
    ๒)  ส่งเสริม พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ ความเข้าใจ เจตคติที่ดีใน
การปฏิบัติ และมีความสามารถในการบริหารจัดการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนให้เป็นศูนย์กลางในการฝึกและสร้าง
อาชีพที่มั่นคงให้กับประชาชนและชุมชนพร้อมที่จะแข่งขันในเวทีอาเซียนและเวทีสากล 
    ๓)  ส่งเสริม พัฒนาหัวหน้า กศน.ตําบลให้มีสมรรถนะสูงขึ้นในการบริหาร
จัดการ กศน.ตําบล และการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการเป็นนักจัดการ
ความรู้และผู้อํานวยความสะดวกการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 
    ๔)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ กศน.ตําบล เพ่ือการมีส่วน
ร่วมในการบริหารการดําเนินงานตามบทบาทภารกิจของ กศน.ตําบล อย่างมีประสิทธิภาพ 
    ๕)  ส่งเสริม พัฒนาอาสาสมัคร กศน.ตําบล ให้สามารถทําหน้าที่เป็นผู้
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของ กศน.ตําบล ที่มีคุณภาพ 
    ๖)  เสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคลากร รวมทั้งภาคีเครือข่ายในทุก
ระดับเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานร่วมกัน โดยจัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร และภาคีเครือข่ายใน
รูปแบบที่หลากหลายอย่างต่อเน่ือง เช่น มหกรรมกีฬา กศน. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดําเนินงานในรูปแบบ
ต่าง ๆ 
    ๗)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนานวัตกรรมสําหรับการพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากร 
    ๘)  ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดพัฒนาตนเองเพ่ือเลื่อนตําแหน่งหรือเลื่อน
วิทยฐานะโดยเน้นการประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์ 
    

5.๒  การกํากับ นิเทศ ติดตาม ประเมิน และรายงานผล 
    ๑)  ส่งเสริม การกํากับ นิเทศ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการ
ดําเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้เช่ือมโยงกับหน่วยงาน สถานศึกษา และภาคี
เครือข่ายทั้งระบบ 
    ๒)  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสื่ออ่ืน ๆ ที่
เหมาะสม เพ่ือการกํากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลอย่างมีประสิทธิภาพ 



แผนยุทธศาสตร ( ป 2555-2558 ) สํานักงาน กศน. จังหวดัลําพูน  หนา 26 
 

   5.๓  โครงสร้างพื้นฐานและอัตรากําลัง 
    ๑)  จัดทําแผนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและดําเนินการปรับปรุงสถานที่
และวัสดุอุปกรณ์ ให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษา 
    2)  แสวงหาภาคีเครือข่ายในท้องถิ่นเพ่ือการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
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1. รายละเอียดเป้าประสงค/์ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย นโยบายเร่งด่วน  

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดผลผลติ/โครงการ กลุ่มเปา้หมาย 
ประชาชนได้รับการฟ้ืนฟูจิตใจและ
เสริมสร้างสมรรถนะการประกอบ
อาชีพ 

ร้อยละ 75 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความพร้อมในการเตรียมรับภัยใน
ลักษณะต่างๆและมีช่องทางในการ
ประกอบอาชีพได้ 

ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ในสถานศึกษาสังกัด กศน. จังหวัดลําพูน 

ประชาชนเข้าถึงแหล่งเรียนรูใ้น
ศูนย์สาธิตและสร้างชีพของชุมชน 

ร้อยละ 80 ของประชาชนมีโอกาสได้
เรียนรู้อาชีพที่มั่นคง 

ศูนย์อาชีพชุมชน จํานวน 16 ศูนย์ 

ประชาชนได้รับโอกาสทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึงและ
ครอบคลุม 

ร้อยละ 75 ของจํานวนนักศึกษา
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานและปวช. ได้รับการ
สนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

ประชาชนทั่วไป  ในเขตบริการ กศน.
จังหวัดลําพูน 

ประชาชนได้รับโอกาสในการ
เรียนรู้การศึกษาตามอัธยาศัย 

ร้อยละ 75 ของนักศึกษา ประชาชน
ตระหนักถึงความสําคัญของการอ่าน
และแสวงหาความรู้ต่อเน่ืองตลอดชีวิต 

ประชาชนทั่วไป ในเขตบริการ กศน.
จังหวัดลําพูน 

 
2. รายละเอียดเป้าประสงค/์ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย นโยบายต่อเนื่อง 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดผลผลติ/โครงการ กลุ่มเปา้หมาย 
ประชาชนได้รับโอกาสได้รับ
การศึกษาต่อเน่ืองอย่างทั่วถึง  
ครอบคลุม เป็นธรรม 

ร้อยละ 75 ของจํานวนประชาชน
ผู้รับบริการการศึกษาต่อเน่ืองมีความ
พึงพอใจต่อกิจกรรม 

ในเขตบริการ กศน.จังหวัดลําพูน 

ประชาชนได้รับโอกาสได้รับ
การศึกษานอกระบบที่หลากหลาย 
อย่างทั่วถึง   

ร้อยละ 75 ของจํานวนประชาชน
ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบมี
ความพึงพอใจต่อหลักสูตร 

ในเขตบริการ กศน.จังหวัดลําพูน 

ประชาชนได้รับโอกาสในการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

ร้อยละ 75 ของประชาชนมีความพึง
พอใจในการรบับริการศูนย์การเรียน
ชุมชน 

ศูนย์ กศน. ตําบล จํานวน  51 แห่ง 

ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมการศกึษานอกระบบ 

ร้อยละ 75 ของภาคีเครือข่ายมีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมการศกึษาอย่าง
ต่อเน่ือง 
 

กศน. จังหวัดลําพูน 

สวนท่ี ๓  
รายละเอียดเปาประสงค/ตัวช้ีวัด/กลุ่มเป้าหมาย 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดผลผลติ/โครงการ กลุ่มเปา้หมาย 
อาสาสมัคร กศน. มีส่วนร่วมใน
การส่งเสริมกิจกรรมการศึกษานอก
ระบบ 

ร้อยละ 80 ของอาสาสมัคร กศน.จิต
อาสา,ข้าราชการบํานาญ,ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมีความพึงพอใจการการจัด
กิจกรรมร่วมกับ กศน. 
 

กศน. ในสถานศึกษาในสังกัด 

ประชาชนได้รับโอกาสในการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

ร้อยละ 80 ของประชาชนมีความพึง
พอใจในการรบับริการแหล่งเรียนรู้ 
 

แหล่งเรียนรู้ ในสังกัดและภาคีเครือข่าย 
กศน. อําเภอ 

ประชาชนได้รับโอกาสได้รับ
การศึกษาอย่างทั่วถึง  ครอบคลุม 
เป็นธรรม 

ร้อยละ 80 ของจํานวนประชาชน
ผู้รับบริการการศึกษามีความพึงพอใจ
ต่อกิจกรรม 
 

ประชาชนบนพ้ืนที่สูง ในเขตรับผิดชอบ  
2 อําเภอ 

ประชาชนได้รับโอกาสได้รับ
การศึกษาอย่างทั่วถึง  ครอบคลุม 
เป็นธรรม 

ร้อยละ 80 ของจํานวนประชาชน
ผู้รับบริการการศึกษามีความพึงพอใจ
ต่อกิจกรรม 
 

กลุ่มเป้าหมายพิเศษ  คนพิการ   ผู้สูงอายุ   
ในเขตบริการสาํนักงาน กศน. จังหวัด
ลําพูน 
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1. ตารางแผนงานตามยทุธศาสตร์  พ.ศ. 2555 – 2558 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(Strategic Issues) 

เป้าประสงค์ 
(Goals) 

ตัวช้ีวัด/ 
ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ 
(Strategies) 

โครงการ 

1.ส่งเสริม 
สนบัสนุนการจัด
การศกึษานอก
ระบบและการศึกษา
ตามอธัยาศัย 
 
 
 
 
 
 
 

1. ผู้รับบริการได้รับ
การพัฒนาเป็นไป
ตามเป้าหมายและ
หลักการจัด
การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตาม
อัธยาศัย 
2. ภาคีเครือข่ายเข้า
มาร่วมดําเนินการจัด
การศึกษาตลอดชีวิต
อย่างกว้างขวาง 
3.สถานศึกษามีแหล่ง
บริการการเรียนรู้ที่
หลากหลาย สามารถ
ตอบสนองความ
ต้องการที่แตกต่าง
ของแต่ละบุคคลได้ 

1.  ความพึง 
พอใจของรับ
บริการ/
ผู้เก่ียวข้อง 
2. จํานวน
ผู้รับบริการเพ่ิม
มากขึ้น 
3. มีรูปแบบ
และ
กระบวนการ
ให้บริการที่
หลากหลาย 
4. จํานวนภาคี
เครือข่ายที่ร่วม
จัดกิจกรรม
การศึกษานอก
ระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัย 

1.ส่งเสริม
สนับสนุนให้
ประชาชนเข้ารับ
บริการการศึกษา
นอกระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัย 
2.การผนึกกําลัง
ภาคีเครือข่าย 

1. โครงการจัดการศึกษานอก
ระบบต้ังแต่แรกจนจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. โครงจัดระบบความรู้
สําหรับประชาชน 
3. โครงการส่งเสริมการรู้
หนังสือ 
4.โครงการอาสาสมัคร กศน. 

2.ส่งเสริมการจัด
การศกึษาอาชพี
ชุมชนและจัดตั้ง
ศูนย์ฝึกอาชพีชุมชน 

1.ร้อยละของผู้เรียน
มีความรู้ ความเข้าใจ
และฝึกทกัษะการ
ประกอบอาชีพ 
2. ร้อยละของผู้เรียน
มีอาชีพและมีรายได้ 
 
 
 

1. ความพึง 
พอใจของรับ
บริการ/
ผู้เก่ียวข้อง 
2.จํานวน
ผู้รับบริการเพ่ิม
มากขึ้น 
 
 

1. ส่งเสริม
สนับสนุนให้
ประชาชนได้รับ
บริการการศึกษา
อาชีพชุมชน 
2. สนับสนุนให้
สถานศึกษาจัดต้ัง
ศูนย์อาชีพชุมชน 

1. โครงการส่งเสริมความรู้
และเตียมความพร้อมเพ่ือลด
ความเสี่ยง 
2. โครงการส่งเสริมจัดต้ังศูนย์
ฝึกอาชีพชุมชน 
 
 
 
 

สวนท่ี ๔  
รายละเอียดแผนงานตามยทุธศาสตร/โครงการ  

พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(Strategic Issues) 

เป้าประสงค์ 
(Goals) 

ตัวช้ีวัด/ 
ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ 
(Strategies) 

โครงการ 

3. สถานศึกษามีศูนย์
ฝึกอาชีพไว้บริการ
การเรียนรู้ด้านการ
ฝึกอาชีพ สามารถ
ตอบสนองความ
ต้องการที่แตกต่าง
ของแต่ละบุคคลได้ 

3.มีรูปแบบแล
กระบวนการ
ให้บริการที่
หลากหลาย 

3.  โครงการสง่เสริมและ
สนับสนุนภาคีเครือข่ายร่วมจัด
การศึกษา ตลอดชีวิตและการ
จัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมี
งานทําอย่างย่ังยืน 

     
3.ส่งเสริมการจัด
การศกึษาตาม
อัธยาศยั 
 

1. ผู้รับบริการได้รับ
การพัฒนาเป็นไป
ตามเป้าหมายและ
หลักการจัด
การศึกษาตาม
อัธยาศัย 
2. มีสถานที่เรยีนรู้
ของผู้รับบริการที่
หลากหลาย 
3. ผู้รับบริการได้
เรียนรู้การศึกษา
ตลอดชีวิตตามความ
ต้องการ 

1.ความพึง 
พอใจของรับ
บริการ/
ผู้เก่ียวข้อง 
2.จํานวน
ผู้รับบริการเพ่ิม
มากขึ้น 

1. ส่งเสริม
สนับสนุนให้
ประชาชนได้รับ
บริการการศึกษา
ตามอัธยาศัย 
2. พัฒนาห้องสมุด
ประชาชน
ให้บริการครบ
วงจร 
3. ส่งเสริมการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้
ในชุมชน 

1.โครงการจัดการศึกษาตาม
อัธยาศัย กิจกรรมส่งเสริมการ
อ่าน 
2. โครงการจัดบริการ
ห้องสมุดประชาชน โครงการ
ห้องสมุด 3 ดี 
 

4.ส่งเสริมการ
เรียนรู้ของชุมชน 

1.สถานศึกษามีแหล่ง
บริการการเรียนรู้ที่
หลากหลาย สามารถ
ตอบสนองความ
ต้องการที่แตกต่าง
ของแต่ละบุคคลได้ 
2.ชุมชนมีการจัดการ
ความรู้และ
กระบวนการเรียนรู้
เพ่ือสร้างสังคมแห่ง
การภูมิปัญญาและ
การเรียนรู้ความ
ต้องการของ
ประชาชน 

1.ร้อยละของ
ชุมชนที่มีแหลง่
การเรียนรู้ที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้
ของชุมชน 
2.จํานวนแหลง่
เรียนรู้ที่ได้รับ
การพัฒนา 
 

1.การขยายพัฒนา
แหล่งเรียนรู้และ
สื่อการเรียนรู้ 
2. ส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้ใน
ชุมชน 
3. ส่งเสริการ
พัฒนาหลักสูตร
แบบบูรณาการ 
 

1.โครงการส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้ในชุมชน 
2. โครงการพัฒนา กศน. 
ตําบลให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(Strategic Issues) 

เป้าประสงค์ 
(Goals) 

ตัวช้ีวัด/ 
ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ 
(Strategies) 

โครงการ 

5.สนบัสนนุการจัด
การศกึษาโครงการ
พเิศษ 

1.ผู้รับบริการได้รับ
การพัฒนาการศึกษา
ตามโครงการพิเศษ
และโครงการ
พระราชดําริ 

1.ความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ/
ผู้เก่ียวข้อง 

1.ส่งเสริมการ
พัฒนาหลักสูตรบน
พ้ืนที่สูงและ
หลักสูตรบูรณา
การ 
2. ส่งเสริมการ 

1.โครงการสนับสนุนโครงการ
อันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริหรือ โครงการ
อันเก่ียวเน่ืองจากพระ
ราชวงศ์ 

2. โครงการส่งเสริมและจัด
การศึกษาสําหรับ
กลุ่มเป้าหมายพิเศษ 

3.  โครงการพัฒนา กศน. 
ตําบลให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

6.ส่งเสรกิมาพฒันา
บคุลากรและพฒันา
คณุภาพการศกึษา 

1.สํานักงาน กศน.
ลําพูน เป็นแหล่ง
สร้างและพัฒนาองค์
ความรู้ที่ตอบสนอง
ต่อการเพ่ิมศักยภาพ
ของบุคลากรและ
องค์กร 
2.ผู้รับบริการได้รับ
การพัฒนาเป็นไป
ตามเป้าหมายและ
หลักการจัด
การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตาม
อัธยาศัย 
4.องค์กรประสบ
ความสําเร็จและ
ผู้รับบริการได้รับ
ประโยชน์สูงสุด 

1.ร้อยละของ
บุคลากรที่ได้รบั
การพัฒนา 
2. มีศูนย์พัฒนา
ครู และ
บุคลากร
ทางการศึกษา
3.ความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ/
ผู้เก่ียวข้อง 
4.มีรูปแบบ
กิจกรรมที่
หลากหลาย 
 

1.ส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากร 
2. ส่งเสริมการ
จัดการความรู้ใน
องค์กร 
3.ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ
การบริหารจัดการ 
3.ส่งเสริมให้มี
นวัตกรรมในการ
จัดกระบวนการ
เรียนรู้ 

1.การพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการบริหารและ
การจัดการ 
2.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ด้วยเทคโนโลยี 
3.โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
4.โครงการกํากับ นิเทศ 
ติดตาม ประเมินและรายงาน
ผล 
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2. โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ ปี 2555 – 2558 
ยุทธศาสตร์/โครงการ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

1.ส่งเสริมสนบัสนนุการจัดการศกึษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย 
1. โครงการจัดการศึกษานอกระบบต้ังแต่แรกจนจบ
การศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน 
      1.   ระดับประถมศึกษา 

2.   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
4. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

2. โครงการจัดระบบความรู้สําหรับประชาชน 

3. โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ 

4. โครงการจัดการศึกษาต่อเน่ือง 
1. การศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ 
2. การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 
3. การศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 
4.  การศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 
1,000 คน 
1,850 คน 
2,750 คน 
   200 คน 

1 โครงการ 

1,000 คน 

 
4,500 คน 
3,800 คน 
3,100 คน 
3,000 คน 

 
 
 
 
1,100 คน 
2,100 คน 
3,030 คน 
   220 คน 

1 โครงการ 

1,100 คน 
 

4,600 คน 
3,900 คน 
3,200 คน 
3,000 คน 

 
 
 
 
1,200 คน 
2,200 คน 
3,332 คน 
   230 คน 

1 โครงการ 

1,200 คน 
 

4,700 คน 
4,800 คน 
3,300 คน 
3,000 คน 

 
 
 
 
1,300 คน 
2,300 คน 
3,665 คน 
   240 คน 

1 โครงการ 

1,300 คน 
 

4,800 คน 
4,900 คน 
3,400 คน 
3,000 คน 

2.ส่งเสริมการจัดการศกึษาอาชพีชุมชนและจัดตัง้
ศูนย์ฝึกอาชพีชุมชน 
      1. โครงการส่งเสริมความรู้และเตรียมความ
พร้อมเพ่ือลดความเสี่ยง 
      2. โครงการส่งเสริมจัดต้ังศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
      3. โครงการส่งเสริมสนับสนุนภาคีเครือข่ายร่วม
จัดการศึกษา ตลอดชีวิตและการจัดการศึกษาอาชีพ
เพ่ือการมีงานทําอย่างย่ังยืน 

 
 
1 โครงการ 
 
8 อําเภอ 
8 อําเภอ 
 

 
 
1 โครงการ 
 
8 อําเภอ 
8 อําเภอ 
 

 
 
1 โครงการ 
 
8 อําเภอ 
8 อําเภอ 
 

 
 
1 โครงการ 
 
8 อําเภอ 
8 อําเภอ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
3.ส่งเสริมการจัดการศกึษาตามอัธยาศัย 
      1. โครงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน 
      2. โครงการจัดบริหารห้องสมุดประชาชน 
โครงการห้องสมุด 3 ดี 
      
 
 
 

 
1 โครงการ 
 
1 โครงการ 
 
 

 
1 โครงการ 
 
1 โครงการ 
 
 

 
1 โครงการ 
 
1 โครงการ 
 
 

 
1 โครงการ 
 
1 โครงการ 
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4.ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน 
      1. โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในชุมชน 
      2. โครงการพัฒนา กศน.ตําบลให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

 
1 โครงการ 
51 แห่ง 
 

 
1 โครงการ 
51 แห่ง 
 

 
1 โครงการ 
51 แห่ง 
 

 
1 โครงการ 
51 แห่ง 
 

5.สนบัสนนุการจัดการศึกษาโครงการพเิศษ 
      1. โครงการสนับสนุนโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริหรือ โครงการอันเก่ียวเน่ืองจากพระ
ราชวงศ์ 
      2. โครงการส่งเสริมและจัดการศึกษาสําหรับ
กลุ่มเป้าหมายพิเศษ 
      3. โครงการพัฒนา กศน.ตําบลให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

 
1 โครงการ 
 
 
1 โครงการ 
 
8  อําเภอ 
 

 
1 โครงการ 
 
 
1 โครงการ 
 
8  อําเภอ 
 

 
1 โครงการ 
 
 
1 โครงการ 
 
8  อําเภอ 

 
1 โครงการ 
 
 
1 โครงการ 
 
8  อําเภอ 
 

6.ส่งเสริมการพฒันาบคุลากรและพฒันาคณุภาพ
การศกึษา 
       1. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารและการจัดการ 
       2. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี 
       3. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
       4. โครงการกํากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินและ
รายงานผล 
 

 
 

51 แห่ง 
 

51 แห่ง 
8 อําเภอ 
8 อําเภอ 

 

 
 

51 แห่ง 
 

51 แห่ง 
8 อําเภอ 
8 อําเภอ 

 

 
 

51 แห่ง 
 

51 แห่ง 
8 อําเภอ 
8 อําเภอ 

 

 
 

51 แห่ง 
 

51 แห่ง 
8 อําเภอ 
8 อําเภอ 
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คณะผู้จัดทํา 
 

ที่ปรึกษา 
 1. นายพีระพงษ์   มหาวงศนันท์  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดลําพูน 
 2. นางยุพิน    บัวคอม   รองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดลําพูน 
  
ผู้สนับสนุนข้อมูล 
 1. ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอทุกอําเภอ 
 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   ศักด์ิชน   นักวิชาการพัสดุ  
 
ผู้จัดทําต้นฉบับ 
 นางสาวภัชนุช   นุชแก้วฟ้า  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
บรรณาธิการ  
 นางยุพิน   บัวคอม    รองผู้อํานวยการ สํานักงาน กศน. จังหวัดลําพูน 
 
ผู้จัดพิมพ์ 
 นางสาวภัชนุช   นุชแก้วฟ้า  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

 
 
 


