
 

บทท่ี  1 
ข้อมูลพืน้ฐาน  กศน.ต าบลบางโพธ์ิเหนือ 

 
1.  ชื่อ  :  กศน.ตําบลบางโพธ์ิเหนือ 

2. สังกัด  :  ศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอําเภอสามโคก สํานกังานสง่เสริม
การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัจงัหวดัปทมุธานี  สํานกังานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั  สํานกังานปลดักระทรวงศกึษาธิการ กระทรวงศกึษาธิการ 

3. ประวัติความเป็นมา 
             ตําบลบางโพธ์ิเหนือ ตัง้อยู่ท่ีลาบลุ่มริมฝ่ังแม่นํา้ มีแม่นํา้เจ้าพระยาเป็นแม่นํา้สานหลกั มี
คลองตัดผ่านได้แก่ คลองบางโพธ์ิเหนือ คลองเกาะใหม่ คลองลาดด้วน คลองบางนา เป็นพืน้ท่ี
เหมาะสมกบัการอยู่อาศยัและการทําเกษตรกรรม   

กศน.ตําบลบางโพธ์ิเหนือ เดิมตัง้อยู่  ณ ท่ีทําการองค์การบริหารสว่นตําบลบางโพธ์ิเหนือ ใน
ปี 2554  เกิดอทุกภยันํา้ท่วมสถานท่ีพบกลุ่ม จึงย้ายสถานท่ีพบกลุ่มชั่วคราวมาอยู่  ณ บ้านเลขท่ี 
55/365 หมูท่ี่ 3 ตําบลบางโพธ์ิเหนือ  อําเภอสามโคก จังหวดัปทุมธานี เพ่ือเป็นสถานท่ีพบกลุ่มแห่ง
ใหมช่ัว่คราว จนกวา่จะมีการจดัหาสถานท่ีสําหรับใช้พบกลุม่แห่งใหมท่ี่เหมาะสมตอ่ไป 

กศน.ตําบลบางโพธ์ิเหนือ มีบทบาทหน้าท่ีในการจัดการศึกษานอกโรงเรียนสายสามญั ใน
หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พ.ศ. 2551  จดัการเรียนการสอนผู้ ไม่รู้หนังสือ เพ่ือให้อ่านออกเขียน
ได้ การศึกษาในระดบัประถมศึกษา ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น และระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
การศกึษาตอ่เน่ือง หลกัสตูรเพ่ือการมีงานทํา การศกึษาเพ่ือพฒันาทกัษะชีวิต การศึกษาเพ่ือพัฒนา
สงัคมและชมุชน  และการศกึษาตามอธัยาศยั โดยจัดให้มีบ้านหนังสืออจัฉริยะในชุมชน การจัดตัง้ 
กศน.ตําบล มีวตัถปุระสงค์เพ่ือจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลายตามความต้องการของผู้ เรียน เป็นแหล่ง
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันสําหรับผู้สนใจและประชาชนในชุมชน สามารถแบ่ง
กิจกรรมหลกัของ กศน.ตําบล ได้ดงันี ้ 

1.  จดัและสง่เสริมการจดัการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยท่ีมีคณุภาพเพ่ือ 
ยกระดบัการศกึษา สมรรถนะในการเรียนรู้และการแก้ปัญหา พัฒนาอาชีพ คณุภาพชีวิตและสงัคม 
และเตรียมความพร้อมในการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน  ของประชาชนอย่างทัว่ถึงและเท่าเทียม 
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2.  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการดําเนินงานการศึกษานอกระบบและ
การศกึษาตามอธัยาศยัของภาคีเครือขา่ยทัง้ในและตา่งประเทศ  โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกลุ่มประเทศ
อาเซียนเพ่ือผนึกกําลงัในการพฒันาคณุภาพของประชากร 

3.  พฒันาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา  และส่งเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย   
และการพฒันาทกัษะการเรียนรู้เพ่ือให้ รู้เท่าทนัสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

4.  สง่เสริมกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชมุชน โดยการพัฒนาศกัยภาพการเรียนรู้ของ
คนในชมุชน สง่เสริมบทบาทของภมูิปัญญาท้องถ่ินในการจดักิจกรรมการเรียนรู้และศนูย์การเรียนใน
รูปแบบตา่งๆ  

5.  พฒันาระบบการบริหารจดัการให้สามารถดําเนินงานการศกึษานอกระบบและการศกึษา
ตามอธัยาศยัเพ่ือสง่เสริมการศกึษาตลอดชีวิต ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ข้อมูลชุมชน 
4.1 อาณาเขตติดต่อ 
ตําบลบางโพธ์ิเหนือ มีพืน้ท่ี 4.2 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,883 ตารางกิโลเมตร เป็นท่ี

ลาบลุม่ริมฝ่ังแมนํ่า้ มีแมนํ่า้เจ้าพระยาเป็นแมนํ่า้สานหลกั มีคลองตดัผ่านได้แก่ คลองบางโพธ์ิเหนือ 
คลองเกาะใหม่ คลองลาดด้วน คลองบางนา  เป็นพืน้ท่ีเหมาะสมกับการอยู่อาศัยและการทํา
เกษตรกรรม   

ทิศเหนือ              ติดกบั     ต.บางเตย  อ.สามโคก  จ.ปทมุธานี 
ทิศใต้                  ติดกบั     ต.บ้านฉาง, ต.บางปรอก  อ.เมืองปทมุธานี  จ.ปทมุธานี 
ทิศตะวนัออก       ติดกบั     ต.กระแชง, ต.สามโคก  อ.สามโคก  จ.ปทมุธานี 
ทิศตะวนัตก         ติดกบั     ต.คบูางหลวง  อ.ลาดหลมุแก้ว  จ.ปทมุธานี          

 4.2 การปกครอง 
      ตําบลบางโพธ์ิเหนือ ตัง้อยู่ในเขตการปกครองของอําเภอสามโคก ประกอบด้วย 3 หมู่บ้าน 
ได้แก่ หมู ่1 บ้านบางนา, หมู ่2 บ้านปากคลองบางโพธ์ิเหนือ, หมู่ 3 บ้านปลายคลองบางโพธ์ิเหนือ 
เดิมมีต้นโพธ์ิขนาดใหญ่ในวดับางโพธ์ิ ปัจจบุนัย้ายเขตการปกครองมาอยู่อําเภอเมืองปทมุธานี ทําให้
วดับางโพธ์ิอยู่ในเขตอําเภอเมือง ชาวบ้านยงัเรียกวา่ตําบลบางโพธ์ิเหนือ ตามสภาพพืน้ท่ีท่ีอยู่เหนือ
เขตอําเภอเมืองขึน้มา เน่ืองจากเขตตําบลอยู่ทางด้านทิศเหนือของวดั ชาวบ้านจึงเรียกตําบลนีว้่า 
"บางโพธ์ิเหนือ" จนถึงปัจจบุนั 
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4.3. ประชากร   ตําบลบางโพธ์ิเหนือ มีจํานวนครัวเรือน 1,053 ครัวเรือน มีประชากรดงันี ้

บ้านบางนา       ชาย  158 หญิง 149 รวมทัง้หมด  307 
บ้านปากคลองบางโพธ์ิเหนือ  ชาย  244 หญิง 255 รวมทัง้หมด  499 
บ้านปลายคลองบางโพธ์ิเหนือ   ชาย  1,041 หญิง 1,081 รวมทัง้หมด  2,122 

 4.4 สภาพทางสังคม 
4.4.1  โรงเรียนของรัฐ 2 แห่ง 
1) โรงเรียนบางโพธ์ิเหนือ : ตัง้อยู่หมู่ท่ี 3 บ้านบางโพธ์ิเหนือ ตําบลบางโพธ์ิเหนือ 

อํ า เ ภ อ ส า ม โ ค ก จั ง ห วัด ป ทุ ม ธ า นี  1 2 1 6 0  โ ท ร ศัพ ท์  0 2 -9 7 9 -1 7 3 9   เ ว็ บ ไ ซ ต์ 
http://school.obec.go.th/bpn 

2)  โรงเรียนสเุหร่าใหมเ่จริญ : หมูท่ี่ 3   ตําบลบางโพธ์ิเหนือ  อําเภอสามโคก จงัหวดั
ปทมุธานี 12160 เบอร์โทรศพัท์ 02-979-4237  เวบ็ไซต์  http://www.thaischool.in.th 

4.4.3  วดั 1 แห่ง 
-  วดับางนา : ตัง้อยู่ตําบลบางโพธ์ิเหนือ สร้างขึน้เมื่อ พ.ศ. 2310 
4.4.4  มสัยิด 1 แห่ง  
-  มสัยิดนรูู้ลอิสลาม 
4.4.5 องค์การบริหารสว่นตําบล 1 แห่ง 
-  องค์การบริหารสว่นตําบลบางโพธ์ิเหนือ : เลขท่ี 38/3 หมู่ 3 ตําบลบางโพธ์ิเหนือ 

อําเภอสามโคก จงัหวดัปทมุธานี 12160  เวบ็ไซต์ http://www.bangphonua.go.th 
4.4.7  ศนูย์จําหน่ายรถยนต์ 1  แห่ง 
4.4.8  ศนูย์การเรียนชมุชน 1 แห่ง 

-  กศน.ตําบล บางโพธ์ิเหนือ : เลขท่ี 55/365 หมู่ 3 ตําบลบางโพธ์ิเหนือ อําเภอสามโคก 
จงัหวดัปทมุธานี 12160  เวบ็ไซต์  http://www.bangphonua.com 

4.4.9    สถานีอนามยัประจําตําบล 1 แห่ง 
4.4.10  เคร่ืองดบัเพลิงประจําหมูบ้่าน  14 เคร่ือง 
4.4.11  จดุตรวจประจําหมูบ้่าน 2 จดุ 

4.5 สภาพเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ 
ด้านการเกษตร   ตําบลบางโพธ์ิเหนือ มีพืน้ท่ีทางการเกษตร  1,509 ไร่   ทําการเกษตร  117 

ครัวเรือน    พืชเศรษฐกิจท่ีสําคญัแยกดงันี ้
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ตารางท่ี  1  แสดงการใช้พืน้ท่ีทางการเกษตรในตําบลบางโพธ์ิเหนือ 
พืชเศรษฐกิจ พืน้ท่ีเพาะปลูก (ไร่) จ านวนครัวเรือน 

พืน้ท่ีนา 
ไม้ผล-ไม้ยืนต้น   
พืชผกั 
ไม้ดอกไม้ประดบั 
พืชไร่ 
พืชสมนุไพร 
เห็ด  
อ่ืนๆ  

1,415 
68 
- 
- 
- 
- 
1 

25 

31 
69 
- 
- 
- 
- 
2 
8 

รวม 1,509 117 
        

 ด้านอุตสาหกรรม  มีโรงงานอตุสาหกรรมประเภทตา่งๆ ท่ีได้รับอนญุาตให้ดําเนินการและ
ประกอบการ จํานวน  5  แห่ง 
 ด้านพาณิชย์และการตลาด 
 สถานีบริการนํา้มนัเชือ้เพลิง  จํานวน      1 แห่ง 
  4.6 การคมนาคมขนส่ง 
 การคมนาคมในเขตตําบลบางโพธ์ิเหนือ  และพืน้ท่ีใกล้เคียงใช้การคมนาคมทางบกเป็นหลกั 
 4.7 การโทรคมนาคม 
 มีโทรศพัท์เข้าถึงหมูบ้่าน มีหอกระจายขา่ว/เสียงตามสายทกุหมูบ้่าน 
 4.8 การไฟฟ้า 
 1)  มีไฟฟ้าเข้าถึงทัง้ 3 หมูบ้่าน ประชากรทกุครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ทกุหลงั 
 2)  ไฟฟ้าสาธารณะยงัมีไมเ่พียงพอกบัเขตพืน้ท่ี 
 4.9 แหล่งน า้ธรรมชาติ 
 1)  แมนํ่า้เจ้าพระยา 
 2)  คลอง 4 แห่ง  คลองบางโพธ์ิเหนือ, คลองบางนา, คลองลาดด้วน, คลองเกาะใหม ่
 4.10 แหล่งน า้ธรรมชาติ 
 - ระบบประปาบาดาลหมูบ้่าน  จํานวน 2 แห่ง 
   ( บ้านบางนาหมูท่ี่ 1 , บ้านปลายคลองบางโพธ์ิเหนือ หมูท่ี่ 3 )  
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ท าเนียบแหล่งการเรียนรู้และแหล่งท่องเท่ียวในต าบลบางโพธ์ิเหนือ 
 -  หมูบ้่านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงตําบลบางโพธ์ิเหนือ ทําปุ๋ ยอดัเมด็  ปุ๋ ยชีวภาพ 

-  โบราณสถานมสัยิดสเุหร่าใหมเ่จริญ ตําบลบางโพธ์ิเหนือ อาย ุประมาณ 700 ปี 

5. ข้อมูล  กศน.ต าบลบางโพธ์ิเหนือ 
ท่ีตัง้ :  ตัง้อยู่อาคารเลขท่ี  : เลขท่ี 55/365  หมู่ 3 ตําบลบางโพธ์ิเหนือ อําเภอสามโคก 

จงัหวดัปทมุธานี  หา่งจากตวัจงัหวดัปทมุธานีประมาณ  3  กิโลเมตร                                                                                                                                                                                                                                     

 
 
ขนาด กศน.ต าบล  จ านวนผู้เรียน/นักศึกษา  ระดับการศึกษาท่ีให้บริการ 

กศน.ตําบลบางโพธ์ิเหนือ อําเภอสามโคก จงัหวดัปทมุธานี จดัการศกึษาให้กับผู้ ไม่รู้หนังสือ 
ระดบัประถมศกึษา ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น และระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย กศน.ตําบลบางโพธ์ิ
เหนือ อําเภอสามโคก จงัหวดัปทมุธานี มีนกัศกึษาชาย และหญิง รวมทัง้สิน้จํานวน  64 คน 
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ข้อมูลจ านวนนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐานและผู้ไม่รู้หนังสือ 

ตารางท่ี 1  แสดงข้อมลูจํานวนนกัเรียน ภาคเรียนท่ี  2/2555 
  

ระดับชัน้ ชาย หญิง รวม 
ผู้ไมรู้่หนงัสือ 1 - 1 
ประถมศกึษา 1 1 2 
มธัยมศกึษาตอนต้น 9 20 29 
มธัยมศกึษาตอนปลาย 11 21 32 

รวมทัง้สิน้ 22 42 64 

 
6.  คณะกรรมการสถานศึกษา กศน.ต าบลบางโพธ์ิเหนือ 

ประธานกรรมการ 
 1.  นายศกัดา  พานิชการ นายกองค์บริหารสว่นตําบลบางโพธ์ิเหนือ 

กรรมการหมู่บ้านหรือชุมชน  
 2.  นายอาคม  เฉลียว  กํานนัตําบลบางโพธ์ิเหนือ 
 3.  นายวิชยั  เน่ืองนาคา  รองนายกองค์บริหารสว่นตําบลบางโพธ์ิเหนือ 
 4.  นายพินิจ  ผดุผอ่ง  ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี่ 2 
 5.  นายสมบรูณ์  พานิช  สมาชิกองค์การบริหารสว่นตําบลบางโพธ์ิเหนือ 
 6.  นายดอรอฮีม  จระกา สมาชิกองค์การบริหารสว่นตําบลบางโพธ์ิเหนือ  
 7.  นายชําเนียร  ชํานาญนาค อาสาสมคัร กศน.  
 8.  นายมนสั  พะมาโท  อาสาสมคัร กศน.   

คณะกรรมการท่ีเป็นผู้แทนองค์กรนักศึกษา  
 9.   นางลออง  บญุธีรนนัท์ องค์กรนกัศกึษา กศน.ตําบล   

 10.    นางสาวมนสันนัท์  รจนา องค์กรนกัศกึษา กศน.ตําบล 
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ตอนที่  2 
นโยบายและจุดเน้นการด าเนินงาน ประจ าปี งบประมาณ 2556 

………………………………….. 
 

วสัิยทัศน์ 
คนไทยได้รับการศกึษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทําท่ีมีคณุภาพได้ทุกท่ี 

ทุกเวลา อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน เพ่ือให้เกิดสังคมฐานความรู้ การมีอาชีพและการมี
ความสามารถเชิงการแขง่ขนัในประชาคมอาเซียนอย่างยัง่ยืน 

พันธกิจ 
1. จดัและสง่เสริมการจดัการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัท่ีมีคณุภาพ  เพ่ือ

ยกระดบัการศกึษา สมรรถนะในการเรียนรู้และการแก้ปัญหา พัฒนาอาชีพ คณุภาพชีวิตและสงัคม 
และเตรียมความพร้อมในการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน ของประชาชนอย่างทัว่ถึงและเท่าเทียม 

2. สง่เสริมและสนบัสนนุการมีสว่นร่วมในการดําเนินงานการศกึษานอกระบบและการศกึษา
ตามอธัยาศยัของภาคีเครือขา่ยทัง้ในและตา่งประเทศ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกลุม่ประเทศอาเซียนเพ่ือ
ผนึกกําลงัในการพฒันาคณุภาพของประชากร 

3. พฒันาส่ือและเทคโนโลยีทางการศกึษา และสง่เสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการจดัการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั และการ
พฒันาทกัษะการเรียนรู้เพ่ือให้รู้เท่าทนัสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

4. สง่เสริมกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน โดยการพัฒนาศกัยภาพการเรียนรู้ของ
คนในชมุชน สง่เสริมบทบาทของภมูิปัญญาท้องถ่ินในการจดักิจกรรมการเรียนรู้และศนูย์การเรียนใน
รูปแบบตา่งๆ 

5. พฒันาระบบการบริหารจดัการให้สามารถดําเนินงานการศกึษานอกระบบและการศึกษา
ตามอธัยาศยัเพ่ือสง่เสริมการศกึษาตลอดชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ 
1. คนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อธัยาศยัท่ีมีคณุภาพ อย่างทัว่ถึงและเท่าเทียม 
2. ประชากรวยัแรงงานมีระดบัการศึกษาและคณุภาพชีวิตท่ีสงูขึน้  และมีอาชีพท่ีสามารถ

สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวอย่างยั่งยืน  บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
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3. ชมุชนมีฐานอาชีพท่ีกว้างและหลากหลาย สามารถพัฒนาไปสู่ระดบัวิสาหกิจชุมชนท่ีมี
ความสามารถเชิงการแขง่ขนั มีความเช่ือมโยงอย่างเป็นระบบ และสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจ
และความเข้มแขง็ของชมุชน (OTOP Mini MBA) 

4. ประชาชนมเีจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ และสามารถประยกุต์ใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการ
เรียนรู้ แก้ปัญหา และพฒันาคณุภาพชีวิตและสงัคมอย่างสร้างสรรค์ 

5. ประชาชนมีความรู้และทกัษะด้านภาษาองักฤษ ภาษาจีน และภาษากลุม่ประเทศอาเซียน 
รวมทัง้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัภมูิภาคและความเป็นประชาคมอาเซียน 

6. องค์กรภาคสว่นตา่งๆ ทัง้ในและตา่งประเทศโดยเฉพาะอย่างย่ิงในกลุ่มประเทศอาเซียน
ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการดําเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอย่าง
กว้างขวางและตอ่เน่ือง 

7. หน่วยงานและสถานศึกษาพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาท่ีมีคณุภาพมาใช้ใน
การจดักิจกรรมสง่เสริมการเรียนรู้ให้แก่กลุม่เป้าหมายและประชาชนทัว่ไปอย่างทัว่ถึง 

8. หน่วยงานและสถานศกึษานําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีมีคณุภาพมาใช้ใน
การเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัได้อย่างมีประสิทธิผล 

9. ชมุชนได้รับการสง่เสริมกระบวนการเรียนรู้ มีกิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหาและพฒันาชุมชนโดย
ใช้รูปแบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั  โดยมี กศน.ตําบลและศนูย์การเรียน
ชมุชนตา่งๆ เป็นกลไกสง่เสริมการเรียนรู้ 

10. หน่วยงานและสถานศกึษามีระบบการบริหารจดัการการศกึษานอกระบบและการศึกษา
ตามอธัยาศยัท่ีมีประสิทธิภาพ 

ตัวชีว้ัด 
1. ร้อยละของคนไทยกลุม่เป้าหมายกลุม่ตา่งๆ (เช่น กลุ่มเด็ก กลุ่มเยาวชน กลุ่มวยัแรงงาน 

กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ ด้อยโอกาส กลุ่มชาติพันธุ์ ชนกลุ่มน้อย กลุ่มคนไทยใน
ต่างประเทศ กลุ่มคนไทยทั่วไป เป็นต้น) ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้/ได้รับบริการการศึกษานอก
ระบบ และการศกึษาตามอธัยาศยัท่ีสอดคล้องกบัสภาพปัญหาและความต้องการ 

2. จํานวนประชากรวยัแรงงาน (อาย ุ15 – 59 ปี) กลุม่เป้าหมายท่ีเรียนในระดบัการศกึษาขัน้
พืน้ฐานการศกึษานอกระบบ 

3. จํานวนประชากรวยัแรงงาน (อาย ุ15 – 59 ปี) กลุม่เป้าหมายท่ีได้รับบริการการศกึษาเพ่ือ
พัฒนาทักษะชีวิตและการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และ
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 



 9 

4.  ร้อยละของชุมชน (ตําบล/หมู่บ้าน) เป้าหมายท่ีประชาชนในพืน้ท่ีท่ีได้รับการอบรม
หลกัสตูร OTOP Mini MBA ตามโครงการศนูย์ฝึกอาชีพชุมชนเพ่ือการมีงานทําแล้ว สามารถจัดตัง้
กลุม่วิสาหกิจชมุชน ระดบัตําบล/หมูบ้่านได้ 

5.  จํานวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับบริการการเรียนรู้ /ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ของศนูย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศกึษา 

6. ร้อยละของประชาชนกลุม่เป้าหมายท่ีได้รับบริการการเรียนรู้/ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาแล้วมีการพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร์และ
มองเห็นแนวทางการนําไปใช้ในการดํารงชีวิตได้ 

7.  จํานวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับการศึกษาอบรมในหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน ภาษากลุม่ประเทศอาเซียน และอาเซียนศกึษา 

8.  จํานวนองค์กรภาคส่วนต่างๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียนท่ีร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ (MOU) ในการดําเนินงานการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยักับประเทศ
ไทย 

9.  ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษา  กศน. ท่ีมีการพัฒนา/วิจัยและพัฒนาสื่อและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ เรียน /ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบและ
การศกึษาตามอธัยาศยั 

10.  ร้อยละของผู้เรียน/ผู้เข้ารับบริการการศกึษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยัท่ีมี
ความพึงพอใจในคุณภาพและปริมาณ /ความหลากหลายของสื่อการเรียนรู้ท่ีหน่วยงานและ
สถานศกึษา กศน. จดับริการ 

11.  ร้อยละของหน่วยงาน และสถานศึกษา กศน. ท่ีมีการบริหารจัดการ และพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานการศึกษานอกระบบและ
การศกึษาตามอธัยาศยัขององค์กร 

12.  ร้อยละของ กศน. ตําบล และศนูย์การเรียนรู้ชุมชน (ศรช.) ท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือ
การพฒันาชมุชน โดยใช้ปัญหาของชมุชนเป็นศนูย์กลาง 

13.  ร้อยละของหน่วยงาน และสถานศึกษา กศน. ท่ีสามารถดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ตามบทบาทภารกิจท่ีรับผิดชอบได้สําเร็จตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้โดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด/
ตามแผนท่ีกําหนดไว้ 
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1. ยกระดับการศึกษาประชาชนให้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภายใน 8 เดือน 
อย่างมีคุณภาพ 

1.1  เร่งพัฒนากรอบแนวคิดการประเมินเทียบระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6) ท่ีเปิด
โอกาสให้ประชาชนท่ีมีอาชีพมาประเมินเทียบระดบัการศกึษาแบบก้าวกระโดดเพ่ือสร้างโอกาสทาง
การศกึษาให้กบัประชาชนอย่างกว้างขวาง 

1.2  เร่งพฒันามาตรฐานระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย เพ่ือใช้เป็นมาตรฐานกลางสําหรับการ
ประเมินระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย ตลอดจนพัฒนาตวับ่งชี  ้ เคร่ืองมือประเมินและเกณฑ์การ
ประเมิน 

1.3  เร่งพฒันากระบวนการ จดัทําคูม่ือการดําเนินงานการประเมินเทียบระดบัมธัยมศึกษา
ตอนปลาย ตลอดจนพัฒนาสื่อประกอบการเรียนรู้ ทัง้ในรูปแบบสื่อเอกสารและสื่อเทคโนโลยีท่ี
หลากหลาย และสนองตอบตอ่ความต้องการของกลุม่เป้าหมาย 

1.4  เร่งปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้สามารถดําเนินงานการประเมินเทียบระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลายได้อย่างถูกต้องตามข้อกฎหมายทางการศึกษาและเกิดประโยชน์สงูสดุกับ
ประชาชน 

1.5  เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับหน่วยงานและสถานศึกษาสงักัดสํานักงาน  กศน.
เก่ียวกบักรอบแนวคิดและวิธีการดําเนินงานเพ่ือให้สามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.6  ให้สํานกังาน กศน.อําเภอ/เขต เร่งดําเนินการจัดบริการประเมินเทียบระดบัการศึกษา
และประสบการณ์อย่างมีคณุภาพ เพ่ือยกระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานของประชาชน1.7 ให้สํานักงาน 
กศน.จงัหวดั/กทม. เร่งรัดให้ กศน.อําเภอ/เขต ให้ดําเนินการจดับริการประเมินเทียบระดบัการศึกษา
และประสบการณ์ เพ่ือยกระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐานของประชาชนให้เป็นไปตามแผนท่ีกําหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.8  เร่งประชาสมัพันธ์สร้างความเข้าใจกับองค์กรหลกั หน่วยงานทางการศึกษาและภาค
สงัคม เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การดําเนินงานการประเมินเทียบระดบัมธัยมศึกษา
ตอนปลาย และประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนตระหนกัถึงความสําคญัของการยกระดบัการศึกษาและ
เข้ารับบริการประเมินเทียบระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายอย่างกว้างขวาง 
 
2.  เร่งด าเนินการจัดฝึกอบรมอาชีพหลักสูตร OTOP Mini MBA สู่ชุมชน 

2.1  เร่งดําเนินการจัดฝึกอบรมอาชีพตามหลกัสตูร OTOP Mini MBA (การบริหารจัดการ
ธุรกิจสินค้า OTOP ธุรกิจ OTOP ส่งออก การตลาดและช่องทางการจําหน่าย และภาษาองักฤษ
ธุรกิจ) และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเผยแพร่และ



 11 

จําหน่ายผลิตภณัฑ์ เพ่ือพัฒนาการฝึกอบรมการบริหารจัดการธุรกิจให้เป็นระบบครบวงจรและ
บรรลผุลตามจุดประสงค์ของหลกัสตูรอย่างมีประสิทธิภาพ สําหรับกลุ่มเป้าหมายอย่างกว้างขวาง
และตอ่เน่ือง 

2.2  พฒันาระบบฐานข้อมลูให้สามารถนําไปใช้สนับสนุนการดําเนินการจัดฝึกอบรมอาชีพ
ตามหลกัสตูร OTOP Mini MBA ของศนูย์ฝึกอาชีพชมุชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.3  พัฒนาสื่อการเรียนรู้ตามหลักสตูร OTOP Mini MBA ให้มีความหลากหลายและ
ครบถ้วนเพ่ือสนบัสนนุให้ผู้ เรียนสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการเรียนและการปฏิบตัิจริง 

2.4  พัฒนาครูและวิทยากรผู้สอนหลกัสตูร OTOP Mini MBA ให้มีความรู้ความเข้าใจ
หลกัสตูร OTOP Mini MBA และสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
หลกัสตูรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เปิดโลก กศน. สู่ กศน.อนิเตอร์ เพื่อประชาคมอาเซียน 
3.1 เร่งจัดทําหลกัสตูร สื่อ แบบเรียน และเคร่ืองมือการวดัผลประเมินผล การศึกษานอก

ระบบระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ภาคภาษาองักฤษเพ่ือให้บริการการศึกษาตาม
หลกัสตูรดงักลา่วแก่กลุม่เป้าหมายผู้สนใจ 

3.2 เร่งจัดหาครูและผู้ เก่ียวข้อง และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรดังกล่าวให้สามารถจัด
การศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 ภาคภาษาองักฤษได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3.3 เร่งจดัให้มีห้องเรียนท่ีจดัการเรียนการสอนหลกัสตูรการศกึษานอกระบบระดบัการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ภาคภาษาองักฤษ อย่างน้อยจงัหวดัละ 1 ห้องเรียน 

3.4  ส่งเสริม สนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาและจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
การศกึษานอกระบบระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ภาคภาษาองักฤษ 

3.5  พฒันาระบบการนิเทศ ติดตาม และการวดัและประเมินผลการศึกษา เพ่ือการพัฒนา
การศึกษาตามหลกัสตูรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  พุทธศกัราช 2551 ภาค
ภาษาองักฤษให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกบัผู้ เรียน 

4. เสริมสร้างบ้านหนังสืออัจฉริยะและพัฒนานิสัยรักการอ่านของประชาชน 
4.1  ดําเนินการสํารวจความต้องการหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์อ่ืนของกลุ่มเป้าหมาย  โดย

ดําเนินการให้ครอบคลมุและทัว่ถึงกลุม่เป้าหมายในพืน้ท่ี 
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4.2  เร่งจดัตัง้บ้านหนงัสือในหมูบ้่าน/ชมุชน เพ่ือเป็นห้องสมดุประชาชนหมู่บ้าน/ชุมชน และ
จดัหาหนงัสือและสื่อสิ่งพิมพ์อ่ืนสําหรับบ้านหนังสือตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในแต่ละ
พืน้ท่ี 

4.3  ดําเนินการจดักิจกรรม และประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการจัดกิจกรรม
เสริมสร้างนิสยัรักการอา่นของกลุม่เป้าหมาย โดยการสง่เสริมการอา่นให้เข้าถึงทุกครอบครัวในพืน้ท่ี
รับผิดชอบ รวมทัง้สร้างความรู้ความเข้าใจให้กบัผู้ใช้บริการเก่ียวกบัระเบียบวินยัและข้อพึงปฏิบัติใน
การใช้บ้านหนงัสือหรือห้องสมดุประชาชนหมูบ้่าน/ชมุชน การเคารพสิทธิผู้ อ่ืน ตลอดจนการช่วยกัน
ดูแลรักษาและพัฒนาบ้านหนังสือหรือห้องสมุดประชาชนหมู่บ้าน /ชุมชนให้เป็นบ้านหนังสือ
เสริมสร้างอจัฉริยภาพของประชาชนในหมูบ้่าน/ชมุชน อย่างยัง่ยืน 

4.4  เร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสําคญัของการอ่านในฐานะท่ีเป็น
กิจกรรมพืน้ฐานในการเสริมสร้างอจัฉริยภาพส่วนบุคคลและความเข้มแข็งของชุมชนและเข้ามามี
สว่นร่วมอย่างตอ่เน่ืองในการดําเนินกิจกรรมบ้านหนงัสือหรือห้องสมดุประชาชนหมูบ้่าน/ชมุชน 

5. เร่งรัดการส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนเพื่อการจัดท าแผนป้องกันภัยพบัิต ิ
5.1  ร่วมกบัภาคสว่นตา่งๆ และชมุชนในพืน้ท่ีร่วมดําเนินการจดัทําแผนป้องกันภยัพิบัติจาก

ธรรมชาติเชิงบรูณาการ 
5.2  ประสานกบัหน่วยงานตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง เตรียมประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจ และมี

ความพร้อมในการรับมือกบัสถานการณ์ภยัพิบตัิตา่งๆเพ่ือหลีกเลี่ยงและลดความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้
ในพืน้ท่ี หรือ ผลกระทบจากพืน้ท่ีอ่ืนๆ 

5.3  จดัทําแผนป้องกนัภยัพิบตัิท่ีอาจเกิดจากธรรมชาติมนษุย์ หรือจากสาเหตอ่ืุน และจัดให้
มีการซกัซ้อมการดําเนินงานตามท่ีกําหนดในแผนอยา่งเป็นระบบตอ่เน่ือง เพ่ือหลีกเลี่ยงและลดความ
เสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้กบัหน่วยงานและสถานศกึษา 

6. เร่งพัฒนาระบบกลไกการก ากับ ติดตาม และนิเทศเพื่อการพัฒนางานการศึกษา 
นอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

6.1 เร่งพฒันาระบบกลไกการกํากบั ติดตามและรายงานผลการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ ให้
สามารถตอบสนองการดําเนินงานตามนโยบายในแตล่ะเร่ืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6.2  มีการเช่ือมโยงระบบการนิเทศในทุกระดบั ทัง้หน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร 
ตัง้แตส่ว่นกลาง ภมูิภาค กลุม่จงัหวดั จงัหวดั อําเภอ/เขต และตําบล/แขวง เพ่ือความเป็นเอกภาพใน
การใช้ข้อมลู และการพฒันางานการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั 



 13 

 
นโยบายต่อเน่ือง 
1. นโยบายด้านการศกึษานอกระบบ 

1.1  จัดและสนับสนุนการศึกษานอกระบบตัง้แต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
1)  พัฒนาหลักสตูรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐานท่ีมุ่งเน้นให้ผู้ เรียน

สามารถนําสาระการเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการพฒันาคณุภาพชีวิตโดยรวม 
และสร้างเสริมสมรรถนะการประกอบอาชีพท่ีสามารถสร้างรายได้อย่างมัน่คง 

2)  ดําเนินการให้ผู้ เรียนการศกึษานอกระบบระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐานได้รับการสนับสนุน
คา่จดัซือ้ตําราเรียน คา่จดักิจกรรมพฒันาคณุภาพผู้เรียน และคา่เลา่เรียนอย่างทั่วถึงเพ่ือเพ่ิมโอกาส
ในการรับการศกึษาท่ีมีคณุภาพโดยไมเ่สียคา่ใช้จ่าย 

3)  จัดหาตําราเรียนการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐานท่ีมีคุณภาพตามท่ี
สํานักงาน กศน. ให้การรับรองคณุภาพให้ทันต่อความต้องการของผู้ เรียน  พร้อมทัง้จัดให้มีระบบ
หมนุเวียนตําราเรียน เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนทกุคนสามารถเข้าถึงการใช้บริการตําราเรียนอย่างเท่า
เทียมกนั 

4)  ขยายการจดัการศกึษานอกระบบระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานท่ีมีคณุภาพให้กบัประชากร
วยัแรงงานท่ีไม่จบการศึกษาภาคบังคบัและไม่อยู่ในระบบโรงเรียน โดยเฉพาะผู้ ด้อยโอกาส กลุ่ม
ตา่งๆ ด้วยวิธีเรียนท่ีหลากหลาย 

5)  ส่งเสริม สนับสนุน และเร่งรัดให้ กศน.อําเภอทุกแห่งดําเนินการเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์ รวมทัง้ผลการเรียนอย่างเป็นระบบได้มาตรฐาน  สอดคล้องกับหลกัสตูรเพ่ือขยาย
โอกาสทางการศกึษาให้กบัประชาชนอย่างกว้างขวาง 

6)  พฒันาระบบฐานข้อมลูรวมของนกัศกึษา กศน.ให้มีความครบถ้วน ถูกต้องทันสมยั และ
เช่ือมโยงกันทั่วประเทศ สามารถสืบค้นและสอบทานได้ทันความต้องการเพ่ือประโยชน์ในการจัด
การศกึษาให้กบัผู้ เรียนและการบริหารจดัการอย่างมีประสิทธิภาพ 

7)  จดัให้มีวิธีการเรียนรู้ท่ีเน้นการฝึกปฏิบัติจริงเพ่ือให้ผู้ เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและเจต
คติท่ีดีตอ่การเรียนรู้ รวมทัง้สามารถพฒันาทกัษะเก่ียวกบัสาระและวิธีการเรียนรู้ท่ีสามารถ 
นําไปประยกุตใ์ช้ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

8)  พฒันาระบบการประเมินเพ่ือเทียบระดบัการศกึษาท่ีมีความโปร่งใส ยุติธรรมตรวจสอบ
ได้ มีมาตรฐานตามท่ีกําหนด และสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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 1.2  การส่งเสริมการรู้หนังสือ 
1)  พฒันาระบบฐานข้อมลูผู้ไม่รู้หนังสือทัง้ในระดบัพืน้ท่ีและส่วนกลางให้มีความครบถ้วน  

ถกูต้อง ทนัสมยั และเป็นระบบเดียวกนั 
2)  พฒันาหลกัสตูร สือ่ แบบเรียน เคร่ืองมือวดัผล และเคร่ืองมือการดําเนินงานการส่งเสริม

การรู้หนงัสือท่ีสอดคล้องกบัสภาพของแตล่ะกลุม่เป้าหมาย 

3)  ครู กศน.และภาคีเครือข่ายท่ีร่วมจัด พัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะการจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้กบัผู้ไมรู้่หนงัสืออย่างมีประสิทธิภาพ 

4)  ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ การคงสภาพการรู้
หนังสือ การพัฒนาทักษะการรู้หนังสือ และการพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์พืน้ฐานเพ่ือเป็น
เคร่ืองมือในการสง่เสริมการศกึษาและการเรียนรู้อย่างตอ่เน่ืองตลอดชีวิตของประชาชน 

5) พัฒนาระบบการประเมินผลระดับการรู้หนังสือให้มีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับใน
ระดบัประเทศและระดบัสากล 

1.3 การศึกษาต่อเน่ือง 
1)  มุ่งจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทําอย่างยั่งยืน  โดยให้ความสําคัญกับการจัด

การศกึษาอาชีพเพ่ือการมีงานทํา ท่ีสอดคล้องกับศกัยภาพของผู้ เรียนและศกัยภาพของแต่ละพืน้ท่ี
รวมทัง้ส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาอาชีพ  เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถนําความรู้
ความสามารถ เจตคติท่ีดีตอ่การประกอบอาชีพและทกัษะท่ีพฒันาขึน้ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบ
อาชีพท่ีสร้างรายได้ได้จริง และการพฒันาสูเ่ศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ตอ่ไป 

2)  มุง่จดัการศกึษาเพ่ือพฒันาทกัษะชีวิตให้กบัทกุกลุม่เป้าหมาย โดยจดักิจกรรมการศึกษา
ท่ีมุ่งเน้นให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการชีวิตของตนเองให้อยู่ใน
สงัคมได้อย่างมีความสขุ มีคณุธรรมจริยธรรม รวมทัง้สามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง 
ครอบครัว และชมุชน 

3)  มุง่จดัการศกึษาเพ่ือพฒันาสงัคมและชมุชนตามแนวคิดการจดัการศกึษาเพ่ือการพัฒนา
ท่ียัง่ยืนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้หลกัสตูรและการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ
บรูณาการในรูปแบบของการฝึกอบรม การประชุมสมัมนา การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้าง
ชุมชนนักปฏิบัติ การเรียนทางไกล และรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และบริบทของ
ชมุชนแตล่ะพืน้ท่ี โดยเน้นการสร้างจิตสํานึกความเป็นประชาธิปไตยความเป็นพลเมืองดี การสง่เสริม
บทบาทสตรี การสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน  การบริหารกองทุน การสร้างความมัน่คง
ด้านอาหาร การอนรุักษ์พลงังาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการนํา้ และการ
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รองรับการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน และหลกัสตูรเชิงบูรณาการเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4)  พฒันาระบบคลงัหลกัสตูรการศึกษาต่อเน่ืองให้ได้มาตรฐาน และสะดวกต่อการใช้งาน
เพ่ือสนบัสนนุการจดัการศกึษาตอ่เน่ืองของสถานศกึษาและภาคีเครือขา่ย 

1.4  การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
1)  พฒันาคณุภาพผู้เรียนให้มีคณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์ตามจดุมุ่งหมายและมาตรฐานของ

หลกัสตูร 
2)  พฒันาครูและผู้ ท่ีเก่ียวข้องให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคณุภาพ โดยส่งเสริมให้มี

ความรู้ความสามารถในการจดัทําแผนการสอน การจดักระบวนการเรียนรู้และการวดัและประเมินผล 

3)  สง่เสริมการพฒันาหลกัสตูรท้องถ่ิน และกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลายสอดคล้องกับ
ความต้องการและสภาพของกลุม่เป้าหมายและท้องถ่ิน 

4)  สง่เสริมการพฒันาหลกัสตูรทางด้านภาษา และวฒันธรรมของกลุม่ประเทศอาเซียนและ
การจัดกิจกรรมตามหลักสตูรดังกล่าวเพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนในการเข้าสู่การเป็น
สมาชิกของประชาคมอาเซียนอย่างมีคณุภาพ 

5)  สง่เสริมการพฒันาส่ือแบบเรียน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่ออ่ืนๆ ประกอบหลกัสตูรท่ีเอือ้
ตอ่การเรียนรู้ของผู้เรียนและการจดักระบวนการเรียนรู้ของครูผู้สอนโดยการมีส่วนร่วมของทัง้ภาครัฐ
และเอกชน 

6) ส่งเสริมการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตท่ี
หลากหลาย สอดคล้องกบัสภาพ และความต้องการของกลุม่เป้าหมายและชมุชน 

7)  มุง่เน้นให้กลุม่เป้าหมายท่ีลงทะเบียนเรียนได้เรียนในรูปแบบท่ีเหมาะสมกับสภาพ  และ
ความต้องการของตนเอง โดยมีอตัราการคงอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และมีผลสมัฤทธ์ิในสาระ
ความรู้พืน้ฐานไมต่ํ่ากวา่ร้อยละ 60 

8)  พัฒนาระบบการวดัผลและประเมินผลการศึกษานอกระบบทุกหลักสตูรโดยเฉพาะ
หลกัสตูรในระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐานให้ได้มาตรฐาน  โดยการนําข้อทดสอบกลางมาใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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1.5  การประกันคุณภาพการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
1)  พฒันาระบบประกนัคณุภาพภายในให้ได้มาตรฐาน เพ่ือพร้อมรับการประเมินคณุภาพ

ภายนอกรอบท่ีสาม โดยพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถดําเนินการประกัน
คณุภาพภายในของสถานศกึษาได้อย่างตอ่เน่ืองโดยใช้การประเมินภายในด้วยตนเอง 

2)  ดําเนินการประเมินคณุภาพภายในของสถานศึกษาโดยต้นสงักัดให้ผ่านการประเมิน
คณุภาพภายใน ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 

3)  ดําเนินการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยปรับแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาของ
สถานศกึษา และดําเนินการตามแผนการจดัการศกึษาของสถานศกึษาให้ได้คณุภาพตามมาตรฐาน
ท่ีกําหนด และจดัให้มีระบบสถานศกึษาพ่ีเลีย้งเข้าไปสนบัสนนุอย่างใกล้ชิด สําหรับสถานศึกษาท่ียัง
ไม่ได้เข้ารับการประเมินคณุภาพภายนอก ให้พัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษาให้ได้คณุภาพตาม
มาตรฐานท่ีกําหนด 

4)  สง่เสริม สนบัสนนุให้สถานศึกษาท่ีได้รับการรับรองคณุภาพมาตรฐาน สมศ.ผดงุระบบ
การประกนัคณุภาพการศกึษาให้ได้ตามมาตรฐานท่ีกําหนด 

1.6  การศึกษาในเขตพัฒนาพเิศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
1)  จดัและพฒันาหลกัสตูร และกิจกรรมสง่เสริมการศกึษาและการเรียนรู้ท่ีตอบสนองปัญหา

และความต้องการของกลุม่เป้าหมายรวมทัง้อตัลกัษณ์และความเป็นพหวุฒันธรรมของพืน้ท่ี 

2)  พฒันาคณุภาพการศกึษานอกระบบระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานอย่างเข้มข้นและตอ่เน่ือง
เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถนําความรู้ท่ีได้รับไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

3)  ส่งเสริมระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์  และการเทียบระดบัการศึกษา
ด้านศาสนศกึษาเข้าสูก่ารศกึษานอกระบบระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

4)  จดัให้มีมาตรการดแูลรักษาความปลอดภยัแก่บคุลากรและนกัศกึษา กศน.ตลอดจนผู้มา
ใช้บริการอย่างทัว่ถึง 

1.7  การศึกษาทางไกล 
1)  พฒันาการจดัการศกึษาทางไกล ทัง้ระบบการให้บริการ ระบบการเรียนการสอน ระบบ

การวดัและประเมินผลการเรียน ทัง้หลกัสตูรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  และ
การศกึษาตอ่เน่ืองโดยบูรณาการการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในรูปแบบท่ีหลากหลาย  เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจดัการศกึษาทางไกลให้กบัทกุกลุม่เป้าหมาย 
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2)  พฒันาศกัยภาพของบคุลากรให้มีความพร้อมในการจดัและให้บริการการศึกษาทางไกล
เพ่ือให้ประชาชนได้รับโอกาสและบริการการศกึษาท่ีมีคณุภาพอย่างทัว่ถึง 

3)  ขยายกลุ่มเป้าหมายภาคีเครือข่ายผู้ ให้บริการ  และผู้รับบริการทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศให้มากขึน้ เพ่ือสง่เสริมให้เกิดการศกึษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน 

4)  ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาท่ีเหมาะสมในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการขบัเคลื่อนการบริหารงานและการจดับริการการศกึษาทางไกลท่ีมีคณุภาพ 

5)  ส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยโดยวิธีการเรียน
ทางไกลให้กบัแรงงานไทยในตา่งประเทศ โดยเฉพาะอย่างย่ิงสําหรับกลุ่มเป้าหมายในกลุ่มประเทศ
อาเซียน 
 
2. นโยบายด้านการศกึษาตามอัธยาศัย 

2.1  การส่งเสริมการอ่าน 
1)  พฒันาระดบัความสามารถในการอ่านของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายให้ได้ระดบัอ่าน

คลอ่ง อา่นเข้าใจความ เขียนคลอ่ง และอ่านเชิงคิดวิเคราะห์พืน้ฐาน โดยใช้เทคนิควิธีการเรียนการ
สอน และสื่อท่ีมีคณุภาพ 

2)  สร้างบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมท่ีเอือ้ตอ่การอา่นให้เกิดขึน้ในสงัคมไทย โดยสนับสนุน
การพฒันาแหลง่การอา่นให้เกิดขึน้อย่างกว้างขวาง และหลากหลาย รวมทัง้เสริมสร้างความพร้อมใน
ด้านสื่ออปุกรณ์เพ่ือสนบัสนนุการอา่น และการจดักิจกรรมเพ่ือสง่เสริมการอา่นอย่างหลากหลาย โดย
เฉพาะงานมหกรรมรักการอา่นในสว่นภมูิภาค 

3)  สร้างเครือขา่ยสง่เสริมการอา่นโดยจดัให้มีอาสาสมคัรส่งเสริมการอ่านในทุกตําบล  เพ่ือ
ร่วมเป็นกลไกในการพัฒนาคนไทยให้มีเจตคติท่ีดีต่อการเสริมสร้างความรู้ด้วยการอ่าน  เห็น
ประโยชน์และความสําคัญของการอ่าน มีนิสัยรักการอ่านและพัฒนาตนเองให้เป็นนักอ่านท่ีมี
คณุภาพตอ่ไป 

4)  สง่เสริมให้มี “บ้านหนังสือ” ในหมู่บ้าน/ชุมชน เพ่ือเป็นกลไกในการส่งเสริมการอ่านให้
เกิดขึน้กบัประชาชนอย่างกว้างขวางและตอ่เน่ืองในทกุพืน้ท่ีทัว่ประเทศ 

2.2 ห้องสมุดประชาชน 
1)   มุ่งเน้นพัฒนาห้องสมดุประชาชนทุกแห่งให้เป็นศนูย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ

ชุมชน เป็นแหล่งค้นคว้าและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาอาชีพเพ่ือการมีงานทําและสร้างรายได้
อย่างยัง่ยืนและการสร้างความพร้อมให้กบัประชาชนในการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน 
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2)  จัดตัง้ห้องสมดุประชาชนในอําเภอท่ียังไม่มีห้องสมุดประชาชน  เพ่ือจัดบริการให้กับ
ประชาชนอย่างครอบคลมุและทัว่ถึง โดยเน้นการระดมทรัพยากรและความร่วมมือจากภาคีเครือขา่ย 

3)  จดัหาโครงสร้างพืน้ฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือเช่ือมโยงกับแหล่ง
การเรียนรู้ตา่งๆ สําหรับให้บริการในห้องสมดุประชาชน 

4)  จดักิจกรรมสง่เสริมการเรียนรู้ในรูปแบบท่ีหลากหลายทัง้ภายในและภายนอกห้องสมดุ 
เพ่ือปลกูฝังนิสยัรักการอา่น การพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้ด้วยตนเอง การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต และการรับรู้ข้อมลูข่าวสารท่ีทันเหตกุารณ์ของประชาชน  เพ่ือสามารถนําความรู้ท่ีได้รับไปใช้
ประโยชน์ในการปฏิบตัิจริง 

5)  จดัหน่วยบริการเคลื่อนท่ีพร้อมอปุกรณ์เพ่ือสง่เสริมการอา่นและการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย
ออกให้บริการประชาชนในพืน้ท่ีตา่งๆ อย่างทัว่ถึง สม่ําเสมอเพ่ือเพ่ิมโอกาสการเรียนรู้และการพฒันา
อาชีพของประชาชนและชมุชน 

6)  พัฒนาศกัยภาพบุคลากร ท่ีรับผิดชอบการบริการของห้องสมดุประชาชน  ให้มีความรู้ 
ความสามารถและมีความเป็นมืออาชีพในการจดับริการสง่เสริมการอา่นและการเรียนรู้ของประชาชน 

7)  แสวงหาภาคีเครือขา่ยเพ่ือร่วมจดัและสนบัสนนุการดําเนินงานของห้องสมดุประชาชนให้
เป็นศนูย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชมุชนโดยชมุชน และเพ่ือชมุชน 

2.3 วทิยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 
1)  พัฒนาและจัดทํานิทรรศการ มหกรรมวิทยาศาสตร์สญัจร และจัดกิจกรรมท่ีเน้นการ

เสริมสร้างทกัษะ กระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ และสร้างเจตคติทางวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนา
ทกัษะการคิด วิเคราะห์ กระตุ้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจให้ประชาชนนํา
ความรู้และทกัษะทางวิทยาศาสตร์ ไปใช้ในการพฒันาชีวิต พฒันาอาชีพ และสามารถปรับตวัรองรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2)  เช่ือมโยงกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพ่ือพฒันาชมุชนโดยเน้นวิทยาศาสตร์ชมุชนให้
ผู้รับบริการสามารถนําไปประยกุต์ใช้ในการดําเนินชีวิต การพฒันาอาชีพ การรักษาสิ่งแวดล้อม และ
การป้องกนัภยัพิบตัิจากธรรมชาติในพืน้ท่ี 

3)  สง่เสริม สนบัสนนุ ภาคีเครือขา่ยทัง้ภาครัฐ และภาคเอกชน ทัง้ในและต่างประเทศ เพ่ือ
เช่ือมโยงเป็นเครือขา่ยในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ 

4)  สง่เสริม สนบัสนนุการวิจยัและพฒันาสื่อการเรียนรู้ และกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ให้มี
รูปแบบและเนือ้หา ท่ีหลากหลาย สามารถปลูกฝังให้ผู้ รับบริการมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และมีเจตคติท่ีดีทางวิทยาศาสตร์ 
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5)  สง่เสริม สนบัสนนุการพฒันานวตักรรมด้านวิทยาศาสตร์เชิงบรูณาการเพ่ือเป็นฐานสูก่าร
พฒันาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ บนพืน้ฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม 

6)  พัฒนาศนูย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้เชิงวิชาการแหล่งจุด
ประกายการพฒันาอาชีพ และแหลง่ท่องเท่ียวประจําท้องถ่ิน 

3. นโยบายด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน 
3.1  พฒันา กศน.ตําบล ให้เป็นศนูย์กลางการสร้างโอกาสและกระจายโอกาสทางการศึกษา

ให้กบัประชาชนในชมุชน 
1)  จัดหาครุภณัฑ์และสิ่งอํานวยความสะดวก ตลอดจนโครงสร้างพืน้ฐานด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารท่ีเหมาะสมกบั กศน.ตําบล/แขวง ให้ครบทกุแห่งเพ่ือสนับสนุนการบริหาร 
การจดักิจกรรมการศกึษาและการเรียนรู้ ท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและชมุชน
ได้อย่างตอ่เน่ืองและทนัเวลา 

2)  จัดหาหนังสือและสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยีท่ีมี
คณุภาพและสาระท่ีหลากหลาย  ทันสมัย เพ่ือให้ประชาชนนําไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการเพ่ิมพูน
สมรรถนะของตนเองและเสริมสร้างศกัยภาพในการแขง่ขนัของชมุชน 

3)  จดักิจกรรมสง่เสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเชิงรุกท่ีหลากหลาย ทนัสมยัสร้างสรรค์ ต่อเน่ือง 
และตอบสนองความต้องการของประชาชนและชมุชน โดยจดัให้มีการศกึษาขัน้พืน้ฐาน การฝึกอาชีพ 
การสง่เสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การป้องกันภยัพิบัติการดแูลรักษาธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม การเสริมสร้างกระบวนการประชาธิปไตย การป้องกันภยัจากยาเสพติด การ
เสริมสร้างความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน และการจดัการศกึษาและกิจกรรมการเรียนรู้ตามความ
จําเป็นเร่งดว่นของแตล่ะชมุชน 

4)  จดักิจกรรมสง่เสริมการอา่น และสง่เสริมให้มีกลุ่มส่งเสริมการอ่านใน กศน.ตําบล/แขวง 
เพ่ือพัฒนาเป็นชุมชนรักการอ่าน  โดยใช้อาสาสมคัรส่งเสริมการอ่านเป็นกลไกในการจัดกิจกรรม
สง่เสริมการอา่นในรูปแบบตา่งๆ ในชมุชน โดยดําเนินงานเป็นทีมร่วมกบัครู กศน.ตําบล/แขวง 

5)  พัฒนาระบบฐานข้อมลูสภาพการรู้หนังสือและความต้องการทางการศึกษาและการ
เรียนรู้ของประชากรวยัแรงงาน ผู้ พิการ และผู้สงูอายุ ให้ครอบคลมุทุกพืน้ท่ีทั่วประเทศ ครบถ้วน 
ถกูต้อง ทนัสมยัและเช่ือมโยงกนัอย่างเป็นระบบ สามารถสืบค้นได้ทนัความต้องการ 
เพ่ือประโยชน์ในการจดัการศกึษาให้กบักลุม่เป้าหมายดงักลา่ว 



 20 

6)  ประสานเช่ือมโยงส่งต่อผู้ เรียน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทํางานร่วมกัน 
เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะในการให้บริการทางการศกึษาท่ีสนองตอบตอ่ความต้องการของผู้เรียนอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

7)  จัดให้มีการรายงานผลการดําเนินงานต่อสาธารณะ รวมทัง้ให้นําผลการติดตาม
ประเมินผลมาใช้ในการพฒันาการดําเนินงาน กศน.ตําบล/แขวง อย่างตอ่เน่ือง 

8) ดําเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานการดําเนินงาน กศน.ตําบล/แขวงอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2  ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
1)  จดัให้มีศนูย์ฝึกอาชีพชมุชนเพ่ือเป็นศนูย์กลางในการฝึก พัฒนา สาธิต และสร้างอาชีพ

ของผู้เรียนและชมุชน รวมทัง้เป็นท่ีจดัเก็บ แสดง จําหน่าย และกระจายสินค้าและบริการของชุมชน
อย่างเป็นระบบครบวงจร 

2)  พฒันาและจดัทําหลกัสตูรการศกึษาอาชีพเพ่ือการมีงานทําท่ีสอดคล้องกบัความต้องการ
ของผู้เรียน ความต้องการของตลาด และศกัยภาพของพืน้ท่ีโดยมีเป้าหมายเพ่ือให้การจัดการศึกษา
อาชีพแนวใหม ่เป็นการจดัการศกึษาท่ีสามารถสร้างอาชีพหลกัท่ีมัน่คงให้กบัผู้ เรียนโดยสามารถสร้าง
รายได้ได้จริงทัง้ในระหวา่งเรียนและสําเร็จการศกึษาไปแล้ว และสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
ในการสร้างมลูคา่เพ่ิมให้กบัอาชีพ เพ่ือพฒันาให้เป็นผู้ประกอบการท่ีมีความสามารถเชิงการแข่งขนั
อย่างยัง่ยืน 

3)  ประสานการดําเนินงานกบัศนูย์ฝึกอาชีพชมุชนของหน่วยงานและสถานศึกษาต่างๆ  ใน
พืน้ท่ีเพ่ือเช่ือมโยงเป็นเครือขา่ยการฝึกและสร้างอาชีพของประชาชนและชมุชนในจงัหวดักลุม่จงัหวดั 
และระหวา่งจงัหวดั 

4)  จัดให้มีระบบการประสานงานเพ่ือสนับสนุนให้ผู้ เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งทุนต่างๆ  
สําหรับเป็นช่องทางในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขนั
ด้านอาชีพอย่างตอ่เน่ืองให้กบัผู้ เรียน 

5)  จดัให้มีการกํากบั ติดตาม และรายงานผลการจดัการศกึษาอาชีพเพ่ือการมีงานทําอย่าง
เป็นระบบและตอ่เน่ือง พร้อมทัง้นําผลท่ีได้มาใช้ในการพฒันาคณุภาพการดําเนินงานให้เป็นไปตาม
ความต้องการด้านการศกึษาอาชีพเพ่ือการมีงานทําของประชาชนและความต้องการของตลาด 

3.3  การส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นภาคีเครือข่ายใน
การจัด ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาตลอดชีวติและการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อ
การมีงานท าอย่างยั่งยืน ให้ครอบคลุมพืน้ท่ีทุกระดับ 
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1)  พฒันาระบบฐานข้อมลูภาคีเครือขา่ยทกุระดบั โดยจําแนกตามระดบัความพร้อมในการ
มีสว่นร่วม ทัง้นีใ้ห้ดําเนินการจดัทําระบบฐานข้อมลูให้มีความถกูต้อง ทนัสมยัและสามารถเช่ือมโยง
กนัได้ทัว่ประเทศ เพ่ือประโยชน์ในการให้การส่งเสริมและสนับสนุนได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับ
ศกัยภาพ และระดบัการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัของ
ภาคีเครือขา่ย 

2)  พฒันาบคุลากรภาคีเครือขา่ยให้มีศกัยภาพในการจดัการศกึษาตลอดชีวิตและการศกึษา
อาชีพเพ่ือการมีงานทําอย่างมีคณุภาพ 

3)  ให้หน่วยงานและสถานศกึษา ประสานการทํางานร่วมกับภาคีเครือข่ายเพ่ือให้มีความรู้
ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ี และภารกิจเก่ียวกบัการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัใน
การเป็นกลไกสําคญัเพ่ือการพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน 

3.4 อาสาสมัคร กศน. 
1)  สง่เสริมให้ผู้มีจิตอาสา ตลอดจนผู้ รู้ ภมูิปัญญาท้องถ่ิน และข้าราชการบํานาญเข้ามาเป็น

อาสาสมัคร กศน. โดยเข้ามามีบทบาทในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษานอกระบบและ
การศกึษาตามอธัยาศยัในชมุชน เป็นผู้สื่อสารข้อมลูความรู้ท่ีเป็นประโยชน์แก่ประชาชนและนําเสนอ
ความต้องการการเรียนรู้และการพฒันาชมุชน โดยทํางานเป็นทีมร่วมกบัครูในสงักดัสํานกังาน กศน. 

2)  สง่เสริมให้อาสาสมคัร กศน. ได้รับการพัฒนาสมรรถนะให้เป็นผู้จัด และผู้ส่งเสริมและ
สนบัสนนุการจดัการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัท่ีมีคณุภาพ 

3)  เสริมสร้างขวญัและกําลงัใจในรูปแบบต่างๆ แก่อาสาสมคัร กศน. เพ่ือให้ตระหนักถึง
คณุคา่และความสําคญัของตนเอง และเข้ามามีสว่นร่วมดําเนินการจัดและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตอย่างมีคณุภาพและยัง่ยืน 

3.5  การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในชุมชน 
1)  จดักิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชมุชนโดยใช้ กศน.ตําบล ท่ีดําเนินการอยู่แล้วให้เกิด

ประโยชน์สงูสดุ สามารถสร้างเครือขา่ยการเรียนรู้ร่วมกบัองค์กรชมุชนอ่ืนๆ อย่างกว้างขวาง 
2)  ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนโดยการจัดทําแผนชุมชน  จัดเวทีชาวบ้าน 

การศกึษาดงูาน การฝึกอบรม เพ่ือนําความรู้ไปแก้ปัญหาหรือพฒันาชมุชน 
3)  สง่เสริมให้มีการบรูณาการความรู้ในชมุชนให้เช่ือมโยงกบัหลกัสตูรต่างๆ ของ กศน. โดย

คํานึงถึงการประกอบอาชีพ และการมีงานทําของผู้ เรียนท่ีแท้จริง เพ่ือประโยชน์ในการมีงานทําและ
การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 



 22 

4)  สง่เสริมให้มีการขยายและพฒันาแหลง่การเรียนรู้ชมุชนเพ่ือการสืบสานและการถ่ายทอด
องค์ความรู้ โดยให้มีการจดัทําและเผยแพร่สื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในชมุชน 

5)  พฒันาศกัยภาพและสง่เสริมให้ภมูิปัญญาท้องถ่ิน ผู้เช่ียวชาญองค์ความรู้ด้านตา่งๆ เป็น
แหลง่การเรียนรู้ และนกัจดัการความรู้ท่ีสําคญัของชมุชน 

4.  นโยบายด้านการสนับสนุนโครงการพเิศษ 
4.1  โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
1)  สง่เสริมการจดัการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัเพ่ือสนับสนุนโครงการ

อนัเน่ืองมาจากพระราชดําริ หรือโครงการอนัเก่ียวเน่ืองจากพระราชวงศ์ อย่างเป็นระบบตอ่เน่ืองและ
เกิดผลโดยตรงกบักลุม่เป้าหมาย ทัง้ระดบับคุคลและชมุชน 

2)  จัดทําฐานข้อมลูโครงการและกิจกรรมของ กศน.ท่ีสนองงานโครงการอนัเน่ืองมาจาก
พระราชดําริท่ีสามารถนําไปใช้ในการวางแผน การติดตามประเมินผลและการพัฒนางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3)  ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการดําเนินงานเพ่ือสนับสนุนโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ เพ่ือให้เกิดความเข้มแขง็ในการจดัการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั 

4.2  โครงการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงชายแดนของ ศฝช. 
1)  มุ่งจัดและพัฒนาการศึกษาอาชีพ โดยเน้นเร่ืองเกษตรธรรมชาติท่ีสอดคล้องกับบริบท

ของชมุชนชายแดน ให้แก่ประชาชนตามแนวชายแดน 
2)  จดัระบบเครือขา่ยศนูย์การเรียนรู้อาชีพ ศนูย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย

เช่ือมโยงกบั กศน.ตําบล ในพืน้ท่ี 

4.3 การส่งเสริมและจดัการศกึษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายพเิศษ 
1)  จดัและสง่เสริมการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั การรู้หนังสือภาษาและ

วฒันธรรมไทย และยกระดบัการศกึษาสําหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ได้แก่ ผู้ พิการผู้ ด้อยโอกาส เด็ก
และเยาวชนท่ีอยู่นอกระบบโรงเรียน คณุแม่วยัใส คนเร่ร่อน คนไร้บ้าน ผู้สงูอายุกลุ่มชาติพันธุ์ ชน
กลุ่มน้อย บุคคลท่ีไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์หรือไม่มีสญัชาติไทย  (คนต่างด้าวและผู้ ไร้
สญัชาติ) ผู้หนีภยัการสู้รบจากพมา่ในพืน้ท่ีพกัพิงชัว่คราว คนไทยในตา่งประเทศ 

2)  ศกึษา วิจยั พฒันาและเผยแพร่รูปแบบการจัด ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัให้กับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ  เพ่ือให้มีการนําไปสู่การปฏิบัติ
อย่างกว้างขว้างและมีการพฒันาให้เหมาะสมกบับริบทอย่างตอ่เน่ือง 
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3)  พัฒนาหลกัสตูร สื่อ รูปแบบการจัดกิจกรรม ให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการ
ของกลุม่เป้าหมายพิเศษแตล่ะกลุม่ 

5. นโยบายด้านส่ือและเทคโนโลยเีพื่อการศกึษา 
5.1 พัฒนาสถานีวิทยุศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  และการออกอากาศให้

กลุม่เป้าหมายสามารถใช้เป็นช่องทางการเรียนรู้ท่ีมีคณุภาพได้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต  โดยขยาย
เครือขา่ยการรับฟังให้สามารถรับฟังได้ทกุท่ี ทกุเวลา ครอบคลมุพืน้ท่ีทัว่ประเทศ 

5.2  พัฒนาสถานีวิทยุโทรทัศน์เพ่ือการศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและการ
ออกอากาศให้กลุ่มเป้าหมายสามารถใช้เป็นช่องทางการเรียนรู้ท่ีมีคณุภาพได้อย่างต่อเน่ืองตลอด
ชีวิต โดยเพ่ิมช่องทางให้สามารถรับชม ได้ทัง้ระบบ Ku - Band และ C - Band และทางเครือข่าย
สากล (อินเทอร์เน็ต) พร้อมท่ีจะรองรับการพัฒนาเป็นสถานีวิทยุโทรทัศน์เพ่ือการศึกษาสาธารณะ 
(Free ETV) 

5.3  พัฒนารายการวิทยุเพ่ือการศึกษา รายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษาให้เช่ือมโยงและ
ตอบสนองตอ่การจดักิจกรรมการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัของสถานศึกษาเพ่ือ
สง่เสริมคณุภาพการเรียนการสอนและกระจายโอกาสทางการศึกษาสําหรับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ทั่ว
ประเทศ 

5.4  เสริมสร้างโอกาสให้นกัเรียน นักศึกษา และประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายมีทางเลือกใน
การเรียนรู้ท่ีหลากหลายและมีคุณภาพ  สามารถพัฒนาตนเองให้รู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร โดยจัดให้มีการผลิตรายการพัฒนาอาชีพเพ่ือการมีงานทํารายการ
เสริมสร้างความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน รายการติวเข้มเติมเต็มความรู้ ฯลฯ เผยแพร่ทางสถานี
วิทยุศึกษา สถานีวิทยุโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) และสถานีวิทยุโทรทัศน์
สาธารณะ และทางเครือขา่ยสากล (อินเทอร์เน็ต) 

5.5  ผลิตและเผยแพร่สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการศึกษาสําหรับกลุ่มเป้าหมายทั่วไปและ
กลุม่เป้าหมายเพ่ือคนพิการ เพ่ือพฒันาคณุภาพการเรียนการสอนรูปแบบการจัดการศึกษาทางไกล
และการศกึษาตลอดชีวิต 

5.6  พฒันาบคุลากรของสถานศกึษาและภาคีเครือขา่ยให้สามารถผลิต เผยแพร่ร่วมพัฒนา 
และใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศกึษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.7 พัฒนาระบบการให้บริการสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาให้ได้หลายช่องทางทัง้ทาง
เครือขา่ยสากล (อินเทอร์เน็ต) และรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น Application บนโทรศพัท์เคลื่อนท่ีและ Tablet, 
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DVD, CD, VCD และ MP3 เป็นต้น เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเลือกใช้บริการเพ่ือเข้าถึงโอกาส
ทางการศกึษาและการเรียนรู้ได้ตามความต้องการ 

5.8  สํารวจ วิจยั และติดตามประเมินผลด้านสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศกึษาอย่างตอ่เน่ือง และ
นําผลมาใช้ในการพฒันางานให้มีความถกูต้อง ทนัสมยัและสามารถสง่เสริมการศกึษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิตของประชาชนได้อย่างแท้จริง 

6. นโยบายด้านการบริหารจัดการ 
6.1 การพัฒนาบุคลากร 
1)  จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของสํานักงาน  กศน.ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2556 – 2559 เพ่ือพฒันาบคุลากรของสํานกังาน กศน. ทกุระดบั ทุกประเภทให้มีความเป็นมือ
อาชีพในการดําเนินงานตอบสนองความต้องการทางการศึกษา  นอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยัของประชาชน 

2)  พัฒนาบุคลากรทุกระดบัทุกประเภทให้มีสมรรถนะสงูขึน้อย่างต่อเน่ือง  ทัง้ก่อนและ
ระหวา่งการดํารงตําแหน่งเพ่ือให้มีเจตคติท่ีดีในการปฏิบตัิงาน สามารถปฏิบตัิงานและบริหารจดัการ
การดําเนินงานของหน่วยงานและสถานศกึษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3)  พฒันาหวัหน้า กศน.ตําบล/แขวงให้มีสมรรถนะสงูขึน้ในการบริหารจัดการ กศน.ตําบล/
แขวง และการปฏิบตัิงานตามบทบาทภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการเป็นนักจัดการความรู้
และผู้ อํานวยความสะดวกในการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 

4)  สง่เสริมและพฒันาศกัยภาพคณะกรรมการ กศน.ตําบล/แขวง เพ่ือการมีส่วนร่วมในการ
บริหารการดําเนินงานตามบทบาทภารกิจของ กศน.ตําบล/แขวง อย่างมีประสิทธิภาพ 

5)  พัฒนาอาสาสมคัร กศน. ให้สามารถทําหน้าท่ีเป็นผู้จัด ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6)  เสริมสร้างสมัพันธภาพระหว่างบุคลากร รวมทัง้ภาคีเครือข่ายในทุกระดบัเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทํางานร่วมกัน โดยจัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร และภาคีเครือข่ายใน
รูปแบบท่ีหลากหลายอย่างตอ่เน่ือง เช่น มหกรรมกีฬา กศน. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดําเนินงานใน
รูปแบบตา่งๆ 

7)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะในการ
ปฏิบตัิงานของบคุลากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

8)  สง่เสริมให้บคุลากรในสงักดัพฒันาตนเองเพ่ือเลื่อนตําแหน่งหรือเลื่อนวิทยฐานะโดยเน้น
การประเมินวิทยฐานะเชิงประจกัษ์ 
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9)  ให้มีการจัดทําโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล  (DPIS) ของหน่วยงานและ
สถานศกึษาในสงักดั เพ่ือเป็นเคร่ืองมือประกอบการบริหารจดัการและการพฒันาบคุลากรในสงักดั 

10)  จัดทําแนวทางการขบัเคลื่อน กศน. สู่การเป็น “องค์กรแห่งศกัดิ์ศรีและสจุริตธรรม” 
สง่เสริมการจดักิจกรรม การจดัทํานวตักรรมเก่ียวกับองค์ความรู้ด้านคณุธรรมจริยธรรมการป้องกัน
การทจุริต และราชการใสสะอาด ของหน่วยงานและสถานศกึษา เพ่ือให้ กศน.เป็นองค์กรแห่งศกัดิ์ศรี
และสจุริตธรรมท่ีประชาชนมีความเช่ือมัน่ ศรัทธาและมีความไว้วางใจในการปฏิบตัิงาน 

6.2  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและอัตราก าลัง 
1)  เร่งผลกัดนัให้มกีารประกาศใช้กฎหมายวา่ด้วยการศกึษาตลอดชีวิต 
2)  จดัทําแผนการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและดําเนินการปรับปรุงสถานท่ีและวสัดอุปุกรณ์ 

ให้มีความพร้อมในการจดัการศกึษา 
3)  ระดมทรัพยากรจากชมุชน เพ่ือนํามาใช้ในการปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐานให้มีความพร้อม

สําหรับดําเนินกิจกรรมสง่เสริมการเรียนรู้ของประชาชน 
4)  แสวงหาภาคีเครือขา่ยในท้องถ่ินเพ่ือการมีสว่นร่วมในการดําเนินกิจกรรมการศึกษานอก

ระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั 
5)  บริหารอตัรากําลงัท่ีมีอยู่ทัง้ในสว่นท่ีเป็นข้าราชการ พนักงานราชการและลกูจ้าง ให้เกิด

ประสิทธิภาพสงูสดุในการปฏิบตัิงาน 

6.3  การพัฒนาองค์ความรู้และฐานข้อมูล 
1)  วิจยัและพฒันานวตักรรมการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายของ

กระทรวงศกึษาธิการในการใช้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัเป็นกลไกสําคญัใน
การพฒันาท่ียัง่ยืนโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ สงัคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2)  สง่เสริมให้มีการจดัการความรู้ในหน่วยงานและสถานศึกษาทุกระดบั  รวมทัง้การศึกษา
วิจยัเพ่ือสามารถนํามาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานท่ีสอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชนและชุมชนพร้อมทัง้พัฒนาขีดความสามารถเชิงการแข่งขันของหน่วยงานและ
สถานศกึษาทัง้ในระดบัอาเซียนและระดบัสากล 

3)  พฒันาระบบฐานข้อมลูให้มีความครบถ้วน ถกูต้อง ทนัสมยั และเช่ือมโยงกันทั่วประเทศ
อย่างเป็นระบบเพ่ือให้หน่วยงานและสถานศึกษาในสงักัดสามารถนําไปใช้เป็นเคร่ืองมือสําคญัใน
การบริหาร และจดับริการการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอย่างมีประสิทธิภาพ 
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4)  สนบัสนนุให้มีการประชาสมัพนัธ์และสร้างภาพลกัษณ์ใหมข่อง กศน. ในการสง่เสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตและการศกึษาอาชีพเพ่ือการมีงานทํา เพ่ือสร้างกระแสให้ประชาชนและทกุภาคส่วน
ของสังคมเห็นความสําคัญและเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมของ  กศน.ทัง้ในฐานะ
ผู้รับบริการ ผู้จดั ผู้สง่เสริมและผู้สนบัสนนุการดําเนินงานของ กศน. 

6.4  การก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมิน และรายงานผล 
1)  สร้างกลไกการกํากบั นิเทศ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดําเนินงานการศึกษา

นอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัให้เช่ือมโยงกับหน่วยงาน สถานศึกษา และภาคีเครือข่ายทัง้
ระบบ 

2)  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสื่ออ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมเพ่ือการ
กํากบั นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลอย่างมีประสิทธิภาพ 

3)  พฒันากลไกการติดตามประเมินผลการปฏิบตัิราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปีของหน่วยงาน สถานศกึษา เพ่ือการรายงานผลตามตวัชีว้ดัตามคํารับรองการปฏิบตัิราชการ
ประจําปี ของสํานักงาน กศน.ให้ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเกณฑ์ วิธีการและ
ระยะเวลาท่ี ก.พ.ร.กําหนด 
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ตอนที่ 3 
ปรัชญา/วสัิยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย/ยุทธศาสตร์/ตัวชีว้ัด/ 

ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน  กศน.ต าบลบางโพธ์ิเหนือ ประจ าปีงบประมาณ  2556 

ปรัชญา   “สง่เสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต” 

วสัิยทัศน์   
 “กศน.ตําบลบางโพธ์ิเหนือ  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีหลากหลาย จัดการศึกษาขัน้พืน้ฐาน
และการศกึษาอาชีพเพ่ือการมีงานทําอย่างยัง่ยืน โดยยึดหลกัแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

พันธกิจ (MISSION)  
 1.  จัดการศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมายอย่างมีคณุภาพ ตามความต้องการของผู้ เรียน และ
พฒันาอาชีพเพ่ือการมีงานทําของประชาชนอย่างทัว่ถึงและเท่าเทียม   
 2.  ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มเป้าหมาย ให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศกึษาตามอธัยาศยัของภาคีเครือขา่ยในชมุชน เพ่ือพฒันาคณุภาพของประชากร 
 3. พัฒนาด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศกึษาตามอธัยาศยั เพ่ือพฒันาทกัษะการเรียนรู้ของชมุชน  
 4.  สง่เสริมกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยใช้แหลง่เรียนรู้และภมูิปัญญาท้องถ่ินในชุมชน
ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
 5.  พฒันาการบริหารจดัการ กศน.ตําบล ให้สามารถจดัการศกึษานอกระบบและการศึกษา
ตามอธัยาศยัได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าหมาย 
 1. จดัการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัท่ีมีคณุภาพ อย่างทัว่ถึงและเท่าเทียม 

2.  จัดการศึกษาพัฒนาอาชีพหลกัสตูรเพ่ือการมีงานทําอย่างยั่งยืน บนหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3. กลุ่มเป้าหมายในชุมชนมีอาชีพท่ีหลากหลาย  สามารถพัฒนาอาชีพเพ่ือการมีงานทํา
อย่างยัง่ยืนได้ในอนาคต ชมุชนมีความเข้มแขง็ (OTOP Mini MBA) 

4. กลุม่เป้าหมายสามารถประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมกบัความต้องการของ
ชมุชน ในการเรียนรู้ แก้ปัญหา และพฒันาคณุภาพชีวิตตนเอง ชมุชน และสงัคม 
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5. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน และมีความ
พร้อมในการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน 

6.  ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการดําเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยัอย่างกว้างขวางและตอ่เน่ือง 

7.  พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีคณุภาพมาใช้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ให้แก่กลุม่เป้าหมายและประชาชนทัว่ไปอย่างทัว่ถึง 

8. นําสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีคณุภาพมาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัได้อย่างมีประสิทธิผล 

9.  ใช้รูปแบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั  จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือ
แก้ปัญหาและพฒันาชมุชน 

10. บริหารจดัการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัท่ีมีประสิทธิภาพ 

ตัวชีว้ัด 
 เชงิปริมาณ 

1. ร้อยละ  80  ของกลุม่เป้าหมายได้รับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัท่ี
สอดคล้องกบัสภาพปัญหาและความต้องการ 

2.  ร้อยละ  80  ของประชากรวยัแรงงาน (อายุ 15 – 59 ปี) กลุ่มเป้าหมาย ได้รับการศึกษา
ขัน้พืน้ฐานการศกึษานอกระบบ 

3.  ร้อยละ  80  ของประชากรวยัแรงงาน (อายุ 15 – 59 ปี) กลุ่มเป้าหมาย ได้รับการศึกษา
เพ่ือพฒันาทกัษะชีวิตและการศกึษาเพ่ือพัฒนาอาชีพตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และ
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 

4.  ร้อยละ 80  ประชาชนในพืน้ท่ี (ตําบล/หมู่บ้าน) ได้รับการอบรมหลกัสตูร OTOP Mini 
MBA ตามโครงการศนูย์ฝึกอาชีพชุมชนเพ่ือการมีงานทํา สามารถจัดตัง้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ระดบั
ตําบล/หมูบ้่านได้ 

5.  ร้อยละ  80  ของจํานวนประชาชนกลุม่เป้าหมาย ได้รับการเรียนรู้ และร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ของศนูย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศกึษา 

6.  ร้อยละ  80  ของประชาชนกลุม่เป้าหมายท่ีได้รับการเรียนรู้ และร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
ทางวิทยาศาสตร์ของศนูย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาแล้วมีการพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร์และ
มองเห็นแนวทางการนําไปใช้ในการดํารงชีวิตได้ 
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7.  ร้อยละ  80  ของประชาชนกลุม่เป้าหมายท่ีได้รับการศกึษาอบรมในหลกัสตูร ภาษากลุ่ม
ประเทศอาเซียน และอาเซียนศกึษา 

8.  ร้อยละ  80  ของภาคีเครือข่าย องค์กรภาครัฐและเอกชน มีส่วนร่วมทําบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ (MOU) ในการดําเนินงานการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั 

9.  ร้อยละ  80  ของ กศน.ตําบล มีการพัฒนา/วิจัยและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการ
ศกึษาเพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน/ผู้รับบริการการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั 

10.  ร้อยละ  80  ของผู้ เรียนและผู้ เข้ารับบริการ มีความพึงพอใจในคณุภาพและปริมาณ 
ความหลากหลายของสื่อการเรียนรู้ท่ี กศน.ตําบล จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยั  

11.  ร้อยละ  80  ของ กศน.ตําบล มีการบริหารจัดการ และพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยั 

12.   ร้อยละ  80  ของ กศน. ตําบล จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาชุมชน โดยใช้
ปัญหาของชมุชนเป็นศนูย์กลาง 

13.   ร้อยละ  80  ของ กศน. ตําบล สามารถดําเนินงานโครงการและกิจกรรมตามบทบาท
ภารกิจท่ีรับผิดชอบได้สําเร็จตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้โดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยดั 

เชงิคุณภาพ 
1.  กลุ่มเป้าหมายได้รับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัท่ีสอดคล้องกับ

สภาพปัญหาและความต้องการ 
2.  ประชากรวยัแรงงาน (อายุ 15 – 59 ปี) กลุ่มเป้าหมาย ได้รับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน

การศกึษานอกระบบอย่างมีคณุภาพ 
3.  ประชากรวยัแรงงาน (อาย ุ15 – 59 ปี) กลุม่เป้าหมาย ได้รับการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะ

ชีวิตและการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค ์

4.  ประชาชนในพืน้ท่ี (ตําบล/หมู่บ้าน) ได้รับการอบรมหลกัสตูร OTOP Mini MBA ตาม
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเพ่ือการมีงานทํา สามารถจัดตัง้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  ระดับตําบล/
หมูบ้่านได้ 

5.  ประชากรกลุม่เป้าหมายได้รับการเรียนรู้ และร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ของ
ศนูย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศกึษา 
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6.  ประชากรกลุม่เป้าหมายได้รับการเรียนรู้ และร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ของ
ศนูย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศกึษาแล้วมีการพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร์และมองเห็นแนวทางการ
นําไปใช้ในการดํารงชีวิตได้ 

7.  ประชากรกลุม่เป้าหมาย ได้รับการศึกษาอบรมในหลกัสตูร ภาษากลุ่มประเทศอาเซียน 
และอาเซียนศกึษา 

8.  ภาคีเครือข่าย องค์กรภาครัฐและเอกชน มีส่วนร่วมทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
(MOU) ในการดําเนินงานการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั 

9.  กศน.ตําบล มีการพัฒนา/วิจัยและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้ของผู้เรียน/ผู้รับบริการการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั 

10.  ผู้เรียนและผู้เข้ารับบริการ มีความพึงพอใจในคณุภาพและปริมาณ ความหลากหลาย
ของสื่อการเรียนรู้ท่ี กศน.ตําบล จดัการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั  

11.  กศน.ตําบล มีการบริหารจดัการ และพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพ่ือสนบัสนนุการดําเนินงานการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั 

12.  กศน. ตําบล จดักิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาชุมชน โดยใช้ปัญหาของชุมชนเป็น
ศนูย์กลาง 

13.  กศน. ตําบล สามารถดําเนินงานโครงการและกิจกรรมตามบทบาทภารกิจท่ีรับผิดชอบ
ได้สําเร็จตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้โดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยดั 

ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน  กศน.ต าบลบางโพธ์ิเหนือ  ประจ าปีงบประมาณ  2556    
 1.  ส่งเสริมการเทียบระดบัการศึกษาขัน้สงูสดุการศึกษาขัน้พืน้ฐาน เพ่ือให้ประชาชนจบ
การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาปีท่ี ๖ อย่างมีคณุภาพ   

2.  ดําเนินการจัดฝึกอบรมอาชีพหลักสตูร OTOP Mini MBA สู่ชุมชน ส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเผยแพร่และจําหน่ายผลิตภณัฑ์  

3.  ส่งเสริม สนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาและจัดการเรียนการสอน กศน.อินเตอร์ 
หลกัสตูรการศกึษานอกระบบระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
 4.  เสริมสร้างบ้านหนงัสืออจัฉริยะและพฒันานิสยัรักการอ่านของประชาชน  ดําเนินการจัด
กิจกรรม และประสานความร่วมมือกบัภาคีเครือขา่ยในการจดักิจกรรมเสริมสร้างนิสยัรักการอา่นของ
กลุม่เป้าหมาย โดยการสง่เสริมการอา่นให้เข้าถึงทกุครอบครัวในพืน้ท่ีรับผิดชอบ  
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บทบาทหน้าท่ีของ  กศน.ต าบล  
1.  จดัและสนบัสนนุการศกึษานอกระบบตัง้แตป่ฐมวยัจนจบการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
2.  สง่เสริมการรู้หนงัสือ 
3.  จดัการศกึษาอาชีพเพ่ือการมีงานทําอย่างยัง่ยืน 

 4.  พฒันาคณุภาพการเรียนการสอน 
 5.  ประกนัคณุภาพการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั 
 6.  พฒันาการจดัการศกึษาทางไกล 
 7.  พฒันาระดบัความสามารถในการอา่นของประชาชนทกุกลุม่เป้าหมาย 
 8.  มุง่เน้นพฒันาห้องสมดุประชาชนทกุแหง่ให้เป็นศนูย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชมุชน 
 9.  พฒันาและท่ีเน้นการเสริมสร้างทกัษะ กระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

10.  พัฒนา กศน.ตําบล/แขวง ให้เป็นศนูย์กลางการสร้างโอกาสและกระจายโอกาสทาง
การศกึษาให้กบัประชาชนในชมุชน 
 11.  จดัให้มีศนูย์ฝึกอาชีพชมุชนเพ่ือเป็นศนูย์กลางในการฝึก พัฒนา สาธิต และสร้างอาชีพ
ของผู้เรียนและชมุชน 
 12.  การสง่เสริมและสนบัสนนุให้ทกุภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการจัด 
สง่เสริม และสนบัสนนุการจดัการศกึษาตลอดชีวิตและการจดัการศกึษาอาชีพเพ่ือการมีงานทําอย่าง
ยัง่ยืน ให้ครอบคลมุพืน้ท่ีทกุระดบั 
 13.  สง่เสริมให้ผู้มีจิตอาสา ตลอดจนผู้ รู้ ภมูิปัญญาท้องถ่ิน เข้ามาเป็นอาสาสมคัร กศน.  
 14.  จดัการสง่เสริมการจดัการเรียนรู้ในชมุชน 
 15.  สง่เสริมการจดัการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัเพ่ือสนับสนุนโครงการ
อนัเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
 16.  จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั  การรู้หนังสือภาษา
และวฒันธรรมไทย และยกระดบัการศกึษาสําหรับกลุม่เป้าหมายพิเศษ ได้แก่ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส  
 17.  พฒันาด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศกึษา 
 18.  พัฒนาสมรรถนะสูงขึน้ในการบริหารจัดการ กศน .ตําบล และการปฏิบัติงานตาม
บทบาทภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 
 20.  สนบัสนุนให้มีการประชาสมัพันธ์และสร้างภาพลกัษณ์ใหม่ของ  กศน. ในการส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิตและการศกึษาอาชีพเพ่ือการมีงานทํา  
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การวิเคราะห์ SWOT ของ กศน.ต าบลบางโพธ์ิเหนือ 

1.  ผลการวเิคราะห์ SWOT ของ กศน.ต าบลบางโพธ์ิเหนือ  ปีงบประมาณ  2556  
 จุดเด่น 
 -   ได้รับการสนบัสนนุจากเครือขา่ยและผู้ชมุชน ทําให้การทํางานให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
 -   มีแผนการดําเนินงานครบทกุภารกิจตามบทบาทของ กศน.ตําบล 
 -   ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยดําเนินงาน กศน.ตําบล เช่นระบบคอมพิวเตอร์ 
 -   มีอาสาสมคัรชมุชนช่วยดําเนินงาน กศน.ตําบล ช่วยให้บรรลตุามเป้าหมาย 
 -   ใช้นวตักรรมหลากหลายรูปแบบและวิธีการสอนท่ีหลากหลาย ระบบการสืบค้นข้อมลู 
และสื่อสารออนไลน์ผา่นเวบ็ไซต์ กศน.ตําบล   
 -   มีระบบการจดัเก็บข้อมลูอิเลคโทรนิคส์ สามารถสืบค้นข้อมลูผู้ เรียนได้ง่าย 
 -    มีบรรยากาศรอบ กศน.ตําบล ดี เส้นทางการคมนาคมสะดวกหลากหลายเส้นทา 
 จุดด้อย 
 -   คนในชมุชนสว่นใหญ่เป็นผู้ใช้แรงงาน มีเวลารับการสนบัสนนุของ กศน.ตําบล 
 -   ระบบอินเตอร์เน็ท มีความเร็วตํ่า  การให้บริการไมท่ัว่ถึงกลุม่เป้าหมาย 
 -   ผู้รับบริการขาดความรู้เร่ืองการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ทพืน้ฐาน 
 -   กศน.ตําบล อยู่ไกลจากเขตพืน้ท่ีชมุชนกลุม่เป้าหมาย  คา่ใช้จ่ายการเดินทางสงู 
 -   กศน.ตําบล ไมเ่ป็นเอกเทศ ทําให้การดําเนินงานไมเ่ตม็ประสิทธิภาพ 
 โอกาส 
 -   มีเครือขา่ยสนบัสนนุจากองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ผู้นําชมุชน 
 -   มีโครงการพฒันาบคุลากรในด้านการปฏิบตัิท่ีดี ครู กศน.ตําบล มีความรู้ด้านเทคโนโลยี    
สารสนเทศ สามารถนํามาปรับใช้กบักิจการ กศน.ตําบล ได้เป็นอย่างดี  
 -   ได้รับงบประมาณและการสนบัสนนุมากเพียงพอกวา่ปีก่อนๆ ท่ีผา่นมา                                   
 -   ชมุชนตําบลบางโพธ์ิเหนือ อดุมด้วยแหลง่เรียนรู้ในระดบัชมุชน แหลง่เกษตรกรรม                                    
 -   ประชาชนในเขตพืน้ท่ีให้ความร่วมมือดีและสนใจงาน กศน. มากขึน้ 
 อุปสรรค 
 -   สถานท่ีทํางานพบกลุม่ย้ายบ่อย  ไมม่ีสถานท่ีทําการท่ีเป็นเอกเทศ 
 -   เทคโนโลยีมีความพร้อมแตไ่มพี่ยงพอกบัความต้องการของชมุชน 
 -   การจดัสรรงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐลา่ช้า 
 -  ทศันคติของบคุลากรยงัมองตา่งมมุ  ขาดความเข้าใจในภารกิจ กศน.ตําบล 
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ตอนที่  4 
แผนงานและโครงการการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี 2555  

 
กศน.ตําบลบางโพธ์ิเหนือ  มีโครงการ / กิจกรรม  ท่ีดําเนินการในปีงบประมาณ  2555  ดงันี ้  

1.  โครงการพฒันา กศน.ตําบล ให้เป็นแหลง่เรียนรู้ตลอดชีวิต  
2.  โครงการสง่เสริมการศกึษาเพ่ือพฒันาทกัษะชีวิต 
 2.1   อบรมความรู้ ทกัษะพืน้ฐานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) 

2.2  อบรมอาชีพให้กบัประชาชนทัว่ไป, เดก็, เยาวชนในพืน้ท่ีตําบลบางโพธ์ิเหนือ 
(ร่วมกบั อบต.บางโพธ์ิเหนือ) 

 2.3  อบรมรณรงค์ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ร่วมกบั อบต.บางโพธ์ิเหนือ) 
3.  โครงการสง่เสริมสนบัสนนุการจดัการศกึษาเพ่ือพฒันาการงานและอาชีพหลกัสตูรระยะ

สัน้ 
 3.1  อบรมหลกัสตูรพฒันาอาชีพ หลกัสตูรระยะสัน้ จํานวน 11 รายวิชา 
4.  โครงการสง่เสริมสนบัสนนุการจดัการศกึษาเพ่ือพฒันาสงัคมและชมุชน 
 4.1  กิจกรรมทําความสะอาดชมุชน เน่ืองในวนัพ่อแห่งชาติ 5 ธนัวามหาราช 

4.2  กิจกรรมสืบสานประเพณีวฒันธรรมไทย ทําบญุตกับาตรเน่ืองในวนัสําคญัทาง
ศาสนา 

 4.3  กิจกรรมสง่เสริมสขุภาพ สง่เสริมกลุม่เต้นแอโรบิค หมูท่ี่ 3 ตําบลบางโพธ์ิเหนือ 
5.  โครงการพฒันาอาชีพยกระดบัคณุภาพชีวิต พอเพียงอย่างเพียงพอ 
 5.1  โครงการสง่เสริมการเลีย้งปลาบ่อธรรมชาติ ตําบลบางโพธ์ิเหนือ 
6.  โครงการสง่เสริมการอา่น กศน.ตําบลบางโพธ์ิเหนือ 
 6.1  มมุสง่เสริมการใน กศน.ตําบล 
 6.2  อินเตอร์เน็ทชมุชนเพ่ือสง่เสริมการอา่น  

  6.3  มมุหนงัสือพิมพ์ กศน.ตําบล 
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ตารางท่ี 2  แผนงานการศกึษาตอ่เน่ือง กศน.ตําบลบางโพธ์ิเหนือ  ปีงบประมาณ   2555 
 

ล าดับ กิจกรรม สถานท่ี ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
1. การทําก๋วยเตี๋ยวลยุสวน อบต.บางโพธ์ิเหนือ 34  คน 
2. การทําเคร่ืองประดบัลกูปัดและคริสตลั  อบต.บางโพธ์ิเหนือ 29  คน 
3. การทํานํา้ยาซักผ้าและนํา้ยาปรับผ้า

นุ่ม  
อบต.บางโพธ์ิเหนือ 30  คน 

 
4. การทําเคร่ืองประดบัลกูปัดและคริสตลั  อบต.บางโพธ์ิเหนือ 30  คน 

 
5. การทํานํา้ยาล้างจานและนํา้พิมเสนนํา้  อบต.บางโพธ์ิเหนือ 78  คน 

รวม  
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โครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อพฒันากลุ่มอาชีพ หลักสูตรระยะสัน้ 

หลักการและเหตุผล 

   สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั ได้กําหนดนโยบาย
และจุดเน้น การดําเนินงานตามภารกิจในปีงบประมาณ 2555 นโยบายด้านการศึกษานอกระบบ
จดุเน้นการดําเนินงานท่ี 1.3  การศกึษาตอ่เน่ืองข้อ 1 มุง่จดัการศึกษาเพ่ือพัฒนาการงานและอาชีพ 
โดยให้ความสําคญักับการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาการงานและอาชีพระดบัพืน้ฐาน ระดบักึ่งฝีมือ
และระดบัฝีมือท่ีสอดคล้องกบัปัญหาและความต้องการของกลุม่เป้าหมาย โดยมุ่งให้ผู้ เรียนสามารถ
นําความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจําวนั ทัง้นี ้ให้พัฒนาหลกัสตูรท่ีหลากหลายและทันสมยั
สามารถให้บริการได้อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกบัมาตรฐาน กศน. มาตรฐานท่ี 1 มาตรฐานท่ี 2 
มาตรฐานท่ี 3 และมาตรฐานท่ี 6 รองรับการประกนัคณุภาพสถานศกึษาทัง้ภายในและภายนอก จัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาการงานและอาชีพให้กับประชาชนอย่างมีคณุภาพตรงกับความต้องการของ
ผู้รับบริการและชมุชน 

กศน.ตําบลบางโพธ์ิเหนือ มุง่เน้นให้ประชาชนผู้ รับบริการการศึกษาเพ่ือพัฒนาการงานและ
อาชีพมีทักษะและความรู้สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง ในการพัฒนาการงานและอาชีพให้มี
ทกัษะและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา วางแผนการดําเนินการประกอบอาชีพ และ
บรูณาการความรู้อย่างเป็นระบบ 

วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้ชมุชนและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลกัสตูรท่ีหลากหลายทันสมยั
ตรงตามสภาพปัญหาและความต้องการ 
 2.  เพ่ือให้ผู้ เรียนมีส่ือและแหลง่เรียนรู้ท่ีมีคณุภาพเหมาะสมตรงความต้องการ 
 3.  เพ่ือให้ผู้ เรียนนําความรู้ไปใช้ในการพฒันาการงานและอาชีพในชีวิตประจําวนั 
 4.  เพ่ือให้ผู้ เรียนมีคณุธรรม จริยธรรม ในการประกอบอาชีพ 
 5.  เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความสามารถคิดเป็น มีทกัษะในการทํางาน และทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืน 
 6.  เพ่ือให้ภาคีเครือขา่ยมีสว่นร่วมในการจดัการศกึษาและสนบัสนนุการใช้ทรัพยากรในการ
จดัการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั 
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เป้าหมาย 
 1.  ชมุชนและภาคีเครือขา่ยมีสว่นร่วมในการพฒันาหลกัสตูรท่ีหลากหลายทนัสมยัตรงตาม
สภาพปัญหาและความต้องการ ร้อยละ 60 
 2.  ผู้ เรียนมีส่ือและแหลง่เรียนรู้ท่ีมคีณุภาพเหมาะสมตรงความต้องการ ร้อยละ 60 
 3.  ผู้ เรียนนําความรู้ไปใช้ในการพฒันาการงานและอาชีพในชีวิตประจําวนั ร้อยละ 60 
 4.  ผู้ เรียนมีคณุธรรม จริยธรรม ในการประกอบอาชีพ ร้อยละ 60 
 5.  ผู้ เรียนมีความสามารถคิดเป็น มีทกัษะในการทํางาน และทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืน ร้อยละ 60 
 6.  ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและสนับสนุนการใช้ทรัพยากรในการจัด
การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั ร้อยละ 60 

เชงิคุณภาพ 
ประชาชนในตําบลบางโพธ์ิเหนือ สามารถพัฒนาตนเอง  มีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ สามารถนํา

ความรู้ท่ีได้รับไปประกอบอาชีพ เพ่ือลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ให้กบัชมุชน 

กลุ่มเป้าหมาย 
  ประชากรวยัแรงงานในและนอกระบบ กศน.ตําบลบางโพธ์ิเหนือ จํานวน 300 คน 

ความสอดคล้องของโครงการกับนโยบายและมาตรฐาน กศน. 
สอดคล้องกบันโยบายตามภารกิจ  ข้อ 1 นโยบายด้านการศกึษานอกระบบ (1.3  การจดัการ

ศกึษาตอ่เน่ือง) 

วิธีด าเนินการด าเนินงาน 

 1.  สํารวจความต้องการการจดักลุม่วิชาชีพการศกึษาเพ่ือพฒันาการงานและอาชีพของ
กลุม่เป้าหมาย 
 2.  จดัทําแผนการจดัการศกึษาเพ่ือพฒันาการงานและอาชีพ 
 3.  ประชาสมัพนัธ์ / รับสมคัร / จดัทําหลกัสตูรท่ีสอดคล้องกบัความต้องการท่ีหลากหลาย 
 4.  ดําเนินการจดักิจกรรมในโครงการดงันี ้

 - กิจกรรมกลุม่การทําก๋วยเตี๋ยวลยุสวน หลกัสตูร 5 ชัว่โมง 
 - กิจกรรมกลุม่การทําเคร่ืองประดบัลกูปัดและคริสตลั หลกัสตูร 5 ชัว่โมง  

- กิจกรรมกลุม่การทํานํา้ยาซกัผ้าและนํา้ยาปรบัผ้านุ่ม หลกัสตูร 5 ชัว่โมง 
 - กิจกรรมกลุม่การทําเคร่ืองประดบัลกูปัดและคริสตลั หลกัสตูร 5 ชัว่โมง 
 - กิจกรรมกลุม่การทํานํา้ยาล้างจานและนํา้พิมเสนนํา้ หลกัสตูร 5 ชัว่โมง 
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 - กิจกรรมกลุม่การทําแชมพสูระผมและครีมนวดผม หลกัสตูร 5 ชัว่โมง 
 - กิจกรรมกลุม่การทํานํา้ยาล้างจานและนํา้ยาเอนกประสงค์ หลกัสตูร 5 ชัว่โมง 
5. นิเทศติดตามผล 
6. ประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ   
7. สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน 

ระยะเวลาการด าเนินการ และสถานท่ี 
ระหวา่งเดือนกมุภาพนัธ์   2555  -  มีนาคม  2555  

วงเงนิงบประมาณทัง้โครงการ 
เงินงบประมาณปี 2555  แผนงานขยายโอกาส รหสั 04004  จํานวน  14,000-   บาท 

หมายเหตุ   
ขอถวัจ่ายทกุรายการตามท่ีจ่ายจริง 

ผู้รับผดิชอบโครงการ 
 1.  กศน.ตําบลบางโพธ์ิเหนือ 
 2.  ศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอาํเภอสามโคก 

เครือข่าย     
-  อบต.บางโพธ์ิเหนือ 
-  อสม.ตําบลบางโพธ์ิเหนือ 
-  โรงเรียนสเุหร่าใหมเ่จริญ 
-  กํานนั ผู้ใหญ่บ้าน ตําบลบางโพธ์ิเหนือ 

 -  อาสาสมคัรการศกึษาชมุชน ตําบลบางโพธ์ิเหนือ 

โครงการท่ีเก่ียวข้อง 
-  โครงการนิเทศและติดตามผลการศกึษาเพ่ือพฒันาอาชีพ 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
ผู้ เรียนสามารถนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจําวัน   มีทักษะระดบัพืน้ฐาน  

และพฒันาถึงระดบักึ่งฝีมือ  ระดบัฝีมือ  ตามความต้องการ  และได้รับความรู้อย่างตอ่เน่ือง สามารถ
เพ่ือพฒันาอาชีพและพฒันาคณุภาพชีวิตให้ดีขึน้    
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ดัชนีชีว้ัดผลส าเร็จของโครงการ 
ตัวชีว้ัดผลผลิต 

             1.  มีหลกัสตูรการจดัการศกึษาการงานและอาชีพ สื่อ แหลง่เรียนรู้ท่ีมีคณุภาพเหมาะสมตรง
ตามความต้องการของผู้เรียน  ร้อยละ  80 
             2.  ผู้ เรียนมีความสามารถคิดเป็น และมีทักษะในการประกอบอาชีพ มีคณุธรรม จริยธรรม
ทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้  ร้อยละ  80 
             3.  ภาคีเครือขา่ยมีสว่นร่วมในการจดัการศกึษาและสนบัสนนุทรัพยากรในการจดัการศึกษา
นอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั  ร้อยละ  80  

ตัวชีว้ัดผลลัพธ์    
1.  ชมุชนและภาคีเครือขา่ยมีสว่นร่วมในการพฒันาหลกัสตูรท่ีหลากหลายทนัสมยัตรงตาม

สภาพปัญหาและความต้องการ   ร้อยละ  80 
2.  ผู้ เรียนมีส่ือและแหลง่เรียนรู้การเรียนรู้ท่ีมีคณุภาพเหมาะสมตรงความต้องการ ร้อยละ  

80 
3.  ผู้ เรียนนําความรู้ไปใช้ในการพฒันาการงานและอาชีพในชีวิตประจําวนั ร้อยละ  80 
4.  ผู้ เรียนมีคณุธรรม จริยธรรม ในการประกอบอาชีพ  ร้อยละ  80 
5.  ผู้ เรียนมีความสามารถคิดเป็น มีทกัษะในการทํางาน และทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืน ร้อยละ  80 
4.  ภาคีเครือขา่ยมีสว่นร่วมในการจดัการศกึษาและสนับสนนุการใช้ทรัพยากรในการจดั

การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั  ร้อยละ  70 

มาตรฐานและตัวบ่งชี ้
มาตรฐานท่ี 1  ปรัชญา วิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย วตัถปุระสงค์ กลยทุธ์และแผนพัฒนาคณุภาพ
การศกึษา 
 ตวับ่งชีท่ี้   1.3  การกํากับติดตามการดําเนินงานเป็นไปตามแผนและนําผลไปใช้ในการ
พฒันา 
มาตรฐานท่ี 2   การจดัการศกึษานอกระบบระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 ตวับ่งชีท่ี้   2.1 การพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา 
 ตวับ่งชีท่ี้  2.2  การพฒันาส่ือท่ีสอดคล้องกบัหลกัสตูรและกิจกรรมการเรียนของผู้เรียน 
 ตวับ่งชีท่ี้  2.3  การจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั 
 ตวับ่งชีท่ี้  2.4  ครูและบคุลากรทางการศึกษามีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้
ตามหลกัการจดัการศกึษานอกระบบ 



 39 

 ตวับ่งชีท่ี้  2.7  คณุภาพของผู้เรียน/ผู้สําเร็จการศกึษานอกระบบ 
มาตรฐานท่ี  3 การจดัการศกึษานอกระบบประเภทการศกึษาตอ่เน่ือง 

ตวับ่งชีท่ี้   3.1  การพัฒนาหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของ
ท้องถ่ิน 

ตวับ่งชีท่ี้  3.2  สื่อและแหลง่เรียนรู้สอดคล้องกบัหลกัสตูรและกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  มาตรฐานท่ี  6  การทํางานร่วมกบัภาคีเครือขา่ย 
 ตัวบ่งชีท่ี้   6.1  การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศกึษาตามอธัยาศยั 
 ตวับ่งชีท่ี้  6.2  การสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยั 

 

                                                      

  ลงช่ือ......................................................ผู้ เสนอโครงการ 

                                                                     (นายอาคม  จนัตะนี) 
                                                                ครู กศน.ตําบล 

                                                                                    

    ลงช่ือ.................................................ผู้อนมุตัิโครงการ 

                  (นางสทุธิรักษ์  พุ่มไสว) 
          ผู้ อํานวยการ กศน. อําเภอสามโคก 
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ภาคผนวก 
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หนังสือรับรอง 
   
 หนงัสือรับรองให้ไว้เพ่ือรับรองว่า  แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2554  ของ 
กศน.ตําบลบางโพธ์ิเหนือ อําเภอสามโคก จงัหวดัปทมุธานี   ได้ผา่นการพิจารณาเห็นชอบและ
อนมุตัิให้ใช้ในสถานศกึษา กศน.ตําบลบางโพธ์ิเหนือ 
 
 
 ลงช่ือ ...................................   ลงช่ือ ................................... 
       (นายศกัดา  พานิชการ)              (นายอาคม  เฉลียว) 
           ประธานกรรมการ          กรรมการ 
 
 ลงช่ือ ...................................   ลงช่ือ ................................... 
       (นายวิชยั  เน่ืองนาคา)              (นายพินิจ  ผดุผอ่ง) 
                 กรรมการ          กรรมการ 
 
 ลงช่ือ ...................................   ลงช่ือ ................................... 
       (นายสมบรูณ์  พานิช)           (นายดอรอฮีม  จระกา) 
                 กรรมการ          กรรมการ 
 
 ลงช่ือ ...................................   ลงช่ือ ................................... 
    (นายชําเนียร  ชํานาญนาค)             (นายมนสั  พะมาโท) 
                 กรรมการ          กรรมการ 

 
 ลงช่ือ ...................................   ลงช่ือ ................................... 
       (นางลออง  บญุธีรนนัท์)       (นางสาวมนสันนัท์  รจนา) 
            องค์กรนกัศกึษา                องค์กรนกัศกึษา 
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คณะผู้จดัท า 
 
ท่ีปรึกษา 

1.   นางสทุธิรักษ์  พุ่มไสว  ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอสามโคก  
2.   นางสาวฉฐัรส  หู้ เตม็   ครูชํานาญการพิเศษ 

คณะผู้จัดท า 
  1.  นายศกัดา  พานิชการ   นายก อบต.บางโพธ์ิเหนือ 

 2.  นายอาคม  เฉลียว   กํานนัตําบลบางโพธ์ิเหนือ 
  3.  นายวิชยั  เน่ืองนาคา   รองนายก อบต.บางโพธ์ิเหนือ  
  4.  นายพินิจ  ผดุผอ่ง   ผู้ใหญ่บ้าน  หมูท่ี่ 2 
  5.  นายสมบรูณ์  พานิช   สมาชิกสภา อบต.บางโพธ์ิเหนือ  
  6.  นายดอรอฮีม  จระกา   สมาชิกสภา อบต.บางโพธ์ิเหนือ  

7.  นายชําเนียร  ชํานาญนาค  อาสาสมคัร กศน.  
  8.  นายมนสั  พะมาโท   อาสาสมคัร กศน.   

9.  นางลออง  บญุธีรนนัท์  องค์กรนกัศกึษา กศน.ตําบล  
   10. นางสาวมนสันนัท์  รจนา  องค์กรนกัศกึษา กศน.ตําบล 

 

ผู้จัดท า/บรรณาธิการ 
  นายอาคม  จนัตะนี   ครู  กศน.ตําบล 
   

 
 
 
 
 

                                                                                                      
 


