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ค าน า 
 

 กศน.ต ำบลสระพระ  ได้จัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ  ปีกำรศึกษำ 2560 – 2562  ฉบับนี้      
ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบกำรด ำเนินงำนและขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ กศน.ต ำบล โดยมีสำระส ำคัญ
ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป  ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์  
กลยุทธ์กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ  ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ  โครงกำรและกิจกรรมตำมจุดเน้น        
พร้อมงบประมำณ (ระยะ 3 ปี)  กำรบริหำรแผนสู่กำรปฏิบัติ โดยก ำหนดยุทธศำสตร์ที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ กำรขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ และประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำนอกระบบและ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัย ที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน  

กำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2560 – 2562 ฉบับนี้จะบรรลุผลตำม
เป้ำหมำยควำมส ำเร็จที่ก ำหนดไว้ ต้องได้รับควำมร่วมมือจำกชุมชน ภำคีเครือข่ำยที่เกี่ยวข้องและ               
กำรสนับสนุนจำกทุกภำคส่วนในกำรก ำกับ ระดมสรรพก ำลัง ร่วมกันผลักดันแผนสู่กำรปฏิบัติเพื่อให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ รวมทั้งยังเป็นกรอบแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน     
กศน.ต ำบล  ให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุดต่อกำรพัฒนำกำรศึกษำ โดยมุ่งสู่เป้ำหมำยสุดท้ำย  คือ 
กำรพัฒนำ  ให้ผู้เรียน ผู้รับบริกำรได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง และมีคุณภำพตำมศักยภำพ        
อย่ำงเท่ำเทียมกัน 
 

 
 

                                      กศน.ต ำบลสระพระ 
                                      พฤศจิกำยน  2559 
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สารบัญ 
 

หน้ำ 
 
ค ำน ำ           ก 
สำรบัญ           ข 
ส่วนที่ 1  กศน.ต ำบลในภำพรวม        1 
ส่วนที่ 2  ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำ กศน.ต ำบล       14 
ส่วนที่ 3  กลยุทธ์กำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ และตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ    27 
ส่วนที่ 4  กำรบริหำรแผนสู่กำรปฏิบัติ        30 
ภำคผนวก 

 กำรให้ควำมเห็นชอบเอกสำรแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ กศน.ต ำบลสระพระ  
     ปีกำรศึกษำ 2560 – 2562 
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ส่วนที่ 1 
กศน.ต าบลในภาพรวม 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
ข้อมูลพื้นฐาน กศน.ต าบลสระพระ 

 
ข้อมูลทั่วไป 

1. กศน.ต ำบล/แขวง  สระพระ 

2. สถำนที่ตั้ง  วัดปะค ำ  หมู่ที่ 1  ต ำบล/แขวง  สระพระ 

อ ำเภอ/เขต  พระทองค ำ     จังหวัด  นครรำชสีมำ 
โทรศัพท์.........................-..........................โทรสำร............................-.......................... 
E-mail  : O-rawam24@hotmail.com 

3. ลักษณะอำคำร    เอกเทศ           อำศัยแต่มีสัดส่วนชัดเจน(ระบ)ุ.................................. 

อำศัยแต่ไม่มีสัดส่วนชัดเจน(ระบ)ุ.................................................... 

4. พ้ืนที่ ใช้สอย ของ กศน.ต ำบล  

มีขนำด     กว้ำง..........6...........เมตร ยำว............16.........เมตร 

5. คร ูกศน.ต ำบล  ชื่อ  นำงอรวรรณ  ช่วยโพธิ์กลำง  วุฒิกำรศึกษำ  ปริญญำตรี                   
สำขำกำรบริหำรธุรกิจ(กำรตลำด) 

โทรศัพท์.......081-0634137.............. E – mail : O-rawam24@hotmail.com 



ประวัติ กศน.ต าบล โดยยอ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ศูนย์กำรเรียนชุมชนต ำบลสระพระ เดิมตั้งอยู่ที่วัดสระพระ  หมู่ที่  3 บ้ำนสระพระ   
ต ำบลสระพระ  แต่เนื่องจำกอำคำรส ำนักงำนไม่เป็นสัดส่วน จึงย้ำยส ำนักงำน กศน.ต ำบลสระพระ  
มำตั้งอยู่ภำยใน  วัดปะค ำ หมู่ที่  1  โดยได้รับควำมร่วมมือจำก ผู้ใหญ่บ้ำน เจ้ำอำวำสวัดปะค ำ นักศึกษำ   
และประชำชนในชุมชน เป็นอย่ำงดีและได้ตั้งเป็นศูนย์กำรเรียนชุมชนประจ ำต ำบลสระพระมำจนถึงปัจจุบัน     
เพ่ือใช้เป็นสถำนที่พบกลุ่มนักศึกษำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในชุมชน  ศูนย์การเรียน
ชุมชน ได้ถูกยกสถำนะให้เป็น  กศน.ต าบล  และยังคงค ำว่ำศูนย์กำรเรียนชุมชนเอำไว้ และต ำแหน่ง     
ครูประจ าศูนย์การเรียนชุมชน  ได้เปลี่ยนมำเป็น  ครู กศน.ต าบล  เมื่อ วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2552   
 

อาณาเขตที่ตั้ง กศน.ต าบล  
 

ทิศเหนือ ติดต่อกับต ำบลทัพรั้ง 
      ทิศใต้           ติดต่อกับต ำบลพังเทียมและต ำบลบัลลังก์  ต ำบลโนนไทย อ ำเภอโนนไทย 
      ทิศตะวันออก ติดต่อกับต ำบลพังเทียม 
      ทิศตะวันตก ติดต่อกับต ำบลมำบกรำด  และต ำบลโนนเมือง  อ ำเภอด่ำนขุนทด 
 

สภาพของชุมชน (สภาพทั่วไปและสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม) 
 1. สภาพทั่วไป 

1.1  ลักษณะท่ีตั้ง 
       ลักษณะภูมิประเทศของต ำบลสระพระเป็นที่รำบลุ่ม    สภำพดินเหมำะสมแก่กำรท ำกำร
เกษตรกรรมมีน้ ำท่วมขังพ้ืนที่เป็นบำงส่วน ในฤดูแล้งอำกำศจะแห้งแล้งและร้อนจัด 

 

1.2   เนื้อที่และลักษณะภูมิประเทศ 
         สภำพพ้ืนที่ส่วนใหญ่ มีเนื้อที่ทั้งหมดประมำณ 7.5  ตำรำงกิโลเมตร  หรือประมำณ 4,688 ไร ่
มีพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งหมด 11 หมู่บ้ำน   

 



1.3   การปกครอง 
        แบ่งเขตกำรปกครองตำมพระรำชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457  
เป็น 11  หมู่บ้ำน  ดังนี้ 

  ที่ หมู่บ้าน หมู่ที่ 
1 บ้ำนปะค ำ หมู่ที่  1 
2 บ้ำนขมำดไพร หมู่ที่  2 

3 บ้ำนสระพระ หมู่ที่  3 

4 บ้ำนหนองไทร หมู่ที่  4 

5 บ้ำนห้วยยำงใต้ หมู่ที่  5 

6 บ้ำนคูเมืองน้อย หมู่ที่  6 

7 บ้ำนหนองปล้อง หมู่ที่  7 

8 บ้ำนโกรกมะค่ำ หมู่ที่  8 

9 บ้ำนโกรกมะค่ำเหนือ หมู่ที่  9 

10 บ้ำนปะค ำใต้ หมู่ที่  10 

11 บ้ำนสระพระพัฒนำ หมู่ที่  11 

 
1.4  ประชากร 

        มีประชำกรทั้งสิ้น  5,193    คน เป็นชำย 2,481 คน เป็นหญิง 2,712 คน  จ ำนวนครัวเรือน 
1,873 ครัวเรือน ประชำกรแยกเป็นหมู่บ้ำนได้ดังนี้ (ข้อมูลอ้ำงอิงจำก จปฐ. ปี  2557  ) 

 
  ที่ หมู่บ้าน ชาย หญิง รวม ครัวเรือน 
1 บ้ำนปะค ำ 842 936 1,778 638 
2 บ้ำนขมำดไพร 334 375 709 253 
3 บ้ำนสระพระ 120 138 258 103 
4 บ้ำนหนองไทร 169 187 356 128 
5 บ้ำนห้วยยำงใต้ 260 277 537 210 
6 บ้ำนคูเมืองน้อย 85 95 180 72 
7 บ้ำนหนองปล้อง 95 100 195 75 
8 บ้ำนโกรกมะค่ำ 104 99 203 71 
9 บ้ำนโกรกมะค่ำเหนือ 74 88 162 57 
10 บ้ำนปะค ำใต้ 131 129 260 79 
11 บ้ำนสระพระพัฒนำ 267 288 555 187 

รวม 2,481 2,712 5,193 1,873  



 2.  สภาพทางเศรษฐกิจ 
2.1   การเกษตรกรรม 

        ต ำบลมีพ้ืนที่กำรเกษตรทั้งสิ้น 27,606  ไร่ ประชำกรร้อยละ 90.5 ประกอบอำชีพเกษตรกรรม
สภำพผลิตพืชเศรษฐกิจที่ส ำคัญ ๆ แยกได้ ดังนี้ 

    
 

ล าดับ 
 

พืชเศรษฐกิจ 
 

พื้นที่ปลูก (ไร)่ 
ผลผลิตเฉลี่ย 
(ก.ก./ไร่/ปี) 

จ านวนครัวเรือน 
ที่ปลูก 

1 
2 
3 
4 
5 

กำรท ำนำข้ำว 
มันส ำปะหลัง 
อ้อย 
ข้ำวโพด 
พริก 

14,423 
9,604 
1,114 
1,212 
1,253 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

  

   2.2  การประกอบอาชีพ  
อำชีพเกษตรกรรม ( กำรท ำนำข้ำว,ท ำไร่มันส ำปะหลัง,ท ำไร่อ้อย ) 
อำชีพประมง  ( เลี้ยงปลำ ) 
อำชีพรับจ้ำง  ( โรงงำนอุตสำหกรรม,กำรเกษตร ) 
อำชีพด้ำนกำรบริกำร ( รถมอเตอร์ไซต์รับจ้ำง,เสริมสวย ) 
อำชีพด้ำนอุตสำหกรรม    ( โรงสีข้ำว,โรงตำกมัน,อู่ซ่อมรถยนต์ ) 
 

2.3  การพาณิชย์และการบริการ  
 - ปั๊มน้ ำมันและก๊ำซ  2 แห่ง 

           - โรงสีข้ำว 8 แห่ง 
 - กำรให้บริกำร รถมอเตอร์ไซต์รับจ้ำง เสริมสวย โรงสีข้ำว โรงตำกมัน อู่ซ่อมรถยนต์ 

  4. สภาพทางสังคม 
   4.1  การศึกษา 
   โรงเรียน ในเขตต ำบลสระพระ  จ ำนวน     3   แห่ง  แบ่งเป็น 
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษำ      จ ำนวน  1  แห่ง ดังนี้ 
   - โรงเรียนพระทองค ำวิทยำ 
โรงเรียนระดับประถมศึกษำและขยำยโอกำส  จ ำนวน  2  แห่ง ดังนี้ 
   -  โรงเรียนถนนสุรนำรำยณ์(คุรุรัฐประชำสรรค์) 
   -  โรงเรียนสระพระขมำดไพร 

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำล    จ ำนวน     2  แห่ง   
กศน.ต ำบลสระพระ   จ ำนวน     1  แห่ง 



  4.2  การศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี   
วัด ในเขตต ำบลสระพระ   จ ำนวน     3    แห่ง  ดังนี้ 
- วัดปะค ำ  หมู่ที่  1  บ้ำนปะค ำ    ต.สระพระ 
- วัดสระพระ  หมู่ที่  3  บ้ำนสระพระ   ต.สระพระ 
- วัดขมำดไพร  หมู่ที่  2  บ้ำนขมำดไพร    ต.สระพระ 
คริสตจักรพระทองค ำ    จ ำนวน  1  แห่ง 

 

4.3  การสาธารณสุข 
        มีกำรให้กำรบริกำรด้ำนสำธำรณสุข  โดยมีสถำนบริกำร  ดังนี้ 

- สำธำรณสุขอ ำเภอพระทองค ำ    1  แห่ง 
- คลินิก    3  แห่ง 
- ร้ำนขำยยำ    3  แห่ง 

 

  5. สภาพทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 ต ำบลสระพระ มีแหล่งน้ ำธรรมชำติที่ส ำคัญได้แก่ คลองกุดพิมำน ห้วยวังอีหมู หนองส ำโรง 
คลองบุ่งหวำย คลองกุดขนวน ห้วยจันลำด 

 มีแหล่งน้ ำที่สร้ำงขึ้นคือ   อ่ำงเก็บน้ ำต่ำง ๆ   ซึ่งเอ้ือประโยชน์ทำงกำรเกษตรกรรม   กำรอุปโภค
และบริโภคของประชำชนในต ำบล    

 

ข้อมูลด้านบริหารจัดการ 
  1. ระบบสาธารณูปโภค 

การไฟฟ้า  กำรไฟฟ้ำภำยในเขต ต ำบลสระพระ  สังกัดกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค โดยมีหน่วยให้บริกำร
ผู้ใช้อยู่ในเขตเทศบำลต ำบลพระทองค ำ  และมีกำรให้บริกำรอย่ำงครอบคลุมทั้งต ำบล 

การประปา  น้ ำประปำเปิดให้บริกำรได้อย่ำงทั่วถึงและครบทุกหมู่บ้ำน  ซึ่งอำศัยกำรผลิตระบบ
ประปำจำกแหล่งน้ ำใกล้เคียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2. สื่อ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ 
ล าดับที่ รายการ จ านวน สภาพการใช้งาน 
1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 1 เครื่อง ใช้งำนได้ดี 
2 เครื่องปริ้นเตอร์   2  เครื่อง ใช้งำนได้ดี 
3 โทรทัศน์ 1  เครื่อง ใช้งำนได้ดี 
4 จำนดำวเทียม 1  ชุด ใช้งำนได้ดี 
5 โต๊ะ 11  ตัว ใช้งำนได้ดี 
6 เก้ำอ้ี 30  ตัว ใช้งำนได้ดี 
7 พัดลม 5 เครื่อง ใช้งำนได้ดี 
8 ชุดสัญญำณอินเตอร์เน็ต 1  ชุด ใช้งำนได้ดี 
9 กระดำษไวท์บอร์ด 1 ชุด ใช้งำนได้ดี 

  
3.บุคลากร 

ชื่อ-สกุล เริ่มบรรจุ วุฒิการศึกษา สาขาวิชา 
นำงอรวรรณ  ช่วยโพธิ์กลำง 23  ธ.ค. 2554 ปริญญำตรี กำรบริหำรธุรกิจ (กำรตลำด) 
    
 

ข้อมูลแหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  

  1.แหล่งเรียนรู้ 
ชื่อ  ประเภทแหล่งเรียนรู้ ที่ตั้ง 

กำรปลูกไผ่กิมซุง แหล่งเรียนรู้ด้ำนเกษตรกรรม บ้ำนคูเมืองน้อย ต.สระพระ  
อ.พระทองค ำ 

กำรเลี้ยงกบและเลี้ยงปลำดุก 
ในวงท่อซีเมนต์ 

แหล่งเรียนรู้ด้ำนเกษตรกรรม กศน.ต ำบลสระพระ 

สุจริยำฟำร์มเห็ด แหล่งเรียนรู้ด้ำนเกษตรกรรม บ้ำนปะค ำ หมูที่ 1 ต.สระพระ   
อ.พระทองค ำ 

กำรทอผ้ำฝ้ำย ด้วยกี่กระตุก แหล่งเรียนรู้ด้ำนหัตถกรรม บ้ำนห้วยยำงใต้ หมู่ที่ 5 ต.สระพระ 
อ.พระทองค ำ 

กำรท ำดอกไม้จันทณ์ แหล่งเรียนรู้ด้ำนหัตถกรรม บ้ำนโกรกมะค่ำเหนือ หมู่ที่ 9 
ต.สระพระ   อ.พระทองค ำ 

 

  
 



2.ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ชื่อ  ความสามารถ/ประสบการณ์ ที่อยู่ 

นำงจ ำนงค์  กือสันเทียะ ภูมิปัญญำด้ำน  กำรทอผ้ำฝ้ำย    หมู่ 5  บ้ำนห้วยยำงใต้   
นำยทองหล่อ  เกือบสันเทียะ ภูมิปัญญำด้ำน กำรเรียกขวัญนำค   หมอ

พรำหม  และองค์ควำมรู้ด้ำน  กำรท ำเกษตร
ผสมผสำน 

หมู่ 11  บ้ำนสระพระพัฒนำ 

นำงส ำรวย  แฟสันเทียะ ภูมิปัญญำด้ำน  กำรท ำน้ ำพริกปลำร้ำ   หมู่  1  บ้ำนปะค ำ   
นำยประหยัด  สุจริยำ ภูมิปัญญำด้ำน  กำรท ำฟำร์มเห็ดและแปรรูปเห็ด หมู่  1  บ้ำนปะค ำ   
นำงนกน้อย  จงอ้อมกลำง ภูมิปัญญำด้ำน  กำรร้องเพลงโครำช 

(หมอเพลงโครำช)    และกำรท ำขนมไทย 
หมู่  1  บ้ำนปะค ำ   

นำยทิว  ปกสันเทียะ ภูมิปัญญำด้ำน  กำรท ำพิธีทำงศำสนำพุทธ
(สัปเหร่อ) 

หมู่  10  บ้ำนปะค ำใต้ 

นำยวิรัตน์ แดนขุนทด มีควำมรู้ด้ำนกำรแสดงกลองยำวพ้ืนบ้ำน หมู 11 บ้ำนสระพระพัฒนำ 
ต.สระพระ อ.พระทองค ำ 

 

ผลงานที่ผ่านมาในรอบ 3 ปี 
ผลงำนที่ได้ด ำเนินไปแล้วในพ้ืนที่ต ำบลสระพระ  แบ่งรำยละเอียดได้ดังนี้ 

 ผลงำนปี 2557  ได้แก่ 
- ไดร้ับใบประกำศเกียรติคุณ  เนื่องในงำนบุญเทศมหำชำติเวทสันดรชำดก  จำกวัดปะค ำ   
- ได้รับใบเกียรติบัตร   เป็นผู้มีผลงำนนวัตกรรมกำรเตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคมอำเซียน  

จำกส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร  
 

ผลงำนปี 2558  ได้แก่ 
- ได้รับรำงวัลชมเชยในกำรประกวดวิสัยทัศน์ กศน.ต ำบล เนื่องในวันที่ระลึกสำกล จำก

ส ำนักงำนกศน.จังหวัดนครรำชสีมำ 
- ได้รับใบประกำศเกียรติคุณ  จำกวัดปะค ำ  เนื่องในงำนบุญทอดผ้ำป่ำสืบสำนประเพณีฯ  

จำกวัดปะค ำ   
 

ผลงำนปี 2559  ได้แก่ 
- ได้รับรำงวัล ครู กศน.ต ำบล ดีเด่น  ระดับ อ ำเภอ  เนื่องในวันที่ระลึกสำกล  จำก

ส ำนักงำนกศน.จังหวัดนครรำชสีมำ 
 

 

 



โครงสร้างการบรหิาร กศน.ต าบลสระพระ 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
ประชาธิปไตยประจ าต าบล 

  

นางอรวรรณ  ช่วยโพธิ์กลางนางอรวรรณ  ช่วยโพธิ์กลาง  
หัวหน้า กศนหัวหน้า กศน..ต าบลต าบล  

 
 
 
 
 

อาสาสมัคร กศน.ต าบล 

จ านวน 11  คน 

องค์กรนักศึกษา 
จ านวน   6  คน 

คณะกรรมการ กศน.ต าบล 

จ านวน  9  คน 

ศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร
ทฤษฎีใหม่ประจ าต าบล   

ศูนย์การศึกษาตลอดชวีิต
ชุมชน 

ศูนย์ดิจิทัลชุมชน 



คณะกรรมการ กศน.ต าบลสระพระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
  

  

  

นายเรืองชัย  สุดใหม่ 
ประธานกรรมการ 

 

นายประหยัด  สุจริยา 
กรรมการ 

 

นายสมชาย  โมหมื่นไวย 

กรรมการ 
 

พระอธิการเสน่ห์  พรมเสนา 

กรรมการ 
 

นางเพช็ร  งาสันเทียะ 
กรรมการ 

 

นางสมบูรณ์  โหมสันเทียะ 

ประธานกรรมการ 
 

นางสมใจ  เจ๊กพังเทียม 
กรรมการ 

 

นางแต๋ว  ติสันเทียะ 

กรรมการ 
 

นางอรวรรณ  ช่วยโพธิ์กลาง 
กรรมการและเลขานุการ 

 



การศึกษาสถานภาพของ กศน.ต าบลสระพระ 

 

กศน.ต ำบลสระพระ   มีภำรกิจในกำรจัดกำรศึกษำ ได้แก่  จำกกำรศึกษำถึงปัจจัยที่ส่งผล 
กระทบต่อกำรพัฒนำกำรศึกษำ ด้วยกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอกและสภำพแวดล้อมภำยใน  โดยใช้
เทคนิค  SWOT  ( SWOT  Analysis ) ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม/ประเมินสถำนภำพของสถำนศึกษำ  
สรุปได้ดังนี้ 

สถานภาพของ กศน.ต าบล 
1. ปัจจัยภายนอกต่อการจัดการศึกษา  

ตารางวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร 

ประเด็น โอกาส (Opportunity – O) อุปสรรค/ความเสี่ยง(Threats - T) 

ด้านนโยบายระดับ 
- นโยบายรัฐบาล 
- นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ 
- นโยบายส านักงานกศน. 
- นโยบายส านักงานกศน.
จังหวัด 
- นโยบายสถานศึกษา 

 
1. นโยบำยรัฐบำลและกระทรวงศึกษำธิกำร 
เปิดโอกำสทำงกำรศึกษำให้กับ
กลุ่มเป้ำหมำยทุกชว่งวัยและทุกอำชีพ 
2. ส ำนักงำนกศน.มีนโยบำยทีช่ดัเจน ท ำให้
สำมำรถน ำไปใช้เปน็แนวทำงได้ 
3. ส ำนักงำนกศน.จังหวัด มีนโยบำย
สอดคล้องกับนโยบำยหลักของส ำนักงำน 
กศน. 
4. สถำนศึกษำ มีนโยบำยสอดคล้องกับ
นโยบำยจำกต้นสงักัด 

 
1. ปรับเปลี่ยนนโยบำยบ่อยครั้งท ำให้ส่งผลต่อกำร

ปฏิบัติงำนทีไ่ม่ต่อเนื่อง 
2. จัดท ำควำมร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงำนต่ำงๆ
มำกมำย  ท ำให้เกิดภำระงำนเพิม่ขึ้น 
3. ภำรกิจของครูเพิ่มมำกข้ึนตำมนโยบำย 
4. นโยบำยเร่งด่วนท ำให้ส่งผลตอ่กำรปฏิบัติงำนใน
หน้ำที่ไม่เปน็ไปตำมก ำหนด 

ด้านสภาพของชุมชน 
- สังคม/วัฒนธรรม 
- การเมือง 
- เศรษฐกิจ 
 
 
 

 
1. ประชำชนสว่นใหญ่มีวัฒนธรรมและวิถี
ชีวิตแบบเดียวกัน 
2. ชุมชนให้ควำมร่วมมือในกำรจัดกิจกรรม
ในกำรร่วมมือเป็นอย่ำงด ี
3. ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ที่สำมำรถน ำมำ
ศึกษำเรียนรู้ได้อย่ำงมีคุณภำพ 
4. มีแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่นที่
โดดเด่นด้ำนวฒันธรรมประเพณ ี 
5. ภำคีเครือข่ำยในชุมชนมีส่วนร่วมในกำร
จัดกิจกรรมกำรศึกษำนอกระบบและ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัย  

 
1. ประชำชนในชุมชนมีควำมเชือ่ด้ำนกำรเมืองที่
หลำกหลำยท ำให้กำรจัดกิจกรรมของ กศน.ต ำบล
ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย  
2. กำรสนบัสนุนดำ้นงบประมำณจำกองค์กำร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภำคเอกชนไม่เพียงพอต่อกำร
จัดกำรศึกษำด้ำนต่ำงๆ 
3. ประชำชนบำงส่วนมีรำยไดน้อ้ยต้องใช้เวลำส่วน
ใหญ่ในกำรประกอบอำชีพกำรเกษตร  ค้ำขำย  
และผู้ใช้แรงงำน  จงึท ำให้ไม่เห็นควำมส ำคัญของ
กำจัดกำรเรียนกำรสอนของ กศน.ต ำบล  

ด้านภาคีเครือข่าย ภำคีเครือข่ำยและผู้น ำชุมชน ให้กำร
สนับสนนุกำรจัดกิจกรรมกศน.เป็นอย่ำงด ี

กศน.ต ำบล ขำดกำรสนับสนุนจำกภำคีเครือข่ำยใน
กำรจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ในต ำบล 



สถานภาพของ กศน.ต าบล 
2 ปัจจัยภายในต่อการจัดการศึกษา 
 

ตารางวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 

ประเด็น จุดแข็ง(Strengths - S) จุดอ่อน(Weaknesses - W) 
ด้านบุคลากร 

1. ครู/ครูศรช./ครูประจ า
กลุ่ม/องค์กรนักศึกษา/
อาสาสมัคร 

 

 
1. ครู กศน.ต ำบล มีทักษะ ควำมรู้ด้ำนกำรใช้สื่อ
เทคโนโลยสีำรสนเทศและมีกำรพัฒนำตนเองอย่ำง
ต่อเนื่อง 
2. มีอำสำสมัครชุมชนชว่ยด ำเนนิงำน กศน.ต ำบล 
ช่วยให้งำนบรรลุตำมเปำ้หมำย 

 
1. ครูขำดควำมรู้ด้ำนกำรจัดท ำแผนกำร
จัดกำรเรียนรู้ที่ถูกต้อง และกำรจัดท ำสื่อกำร
เรียนรู้ที่เหมำะสมกับผู้เรียน 
2. อำสำสมัคร /องค์กรนักศึกษำ  กศน.ต ำบล
ขำดทักษะดำ้นกำรใชส้ื่อเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
3. อำสำสมัครขำดควำมรู้ดำ้นภำษำอังกฤษ 
 
 

2.ภูมิปัญญาท้องถิ่น/
เครือข่ายร่วมจัดกิจกรรม 
กศน.ต าบล 

 
 

1. ภูมปิัญญำท้องถิ่น  มีควำมรูค้วำมสำมำรถ
เฉพำะด้ำนสำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้ได้ 
2. มีวิทยำกรหลักสูตรอำชีพที่หลำกหลำย 
3. กศน.ต ำบลสระพระ  มีแหล่งเรียนรู้ที่
หลำกหลำยรองรับควำมต้องกำรของผู้เรียนและ
ผู้รับบริกำร 
 
 

1. ภูมิปัญญำท้องถิ่น และวิทยำกร ขำด
ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรท ำเอกสำร
วิชำกำร 
2. ภูมิปัญญำท้องถิ่น/เครือข่ำยร่วมจัด
กิจกรรมกศน.ต ำบลขำดทักษะดำ้นกำรใชส้ื่อ
เทคโนโลยสีำรสนเทศ 
3. ภูมิปัญญำท้องถิ่น/เครือข่ำยร่วมจัด
กิจกรรมขำดควำมรู้ด้ำนภำษำองักฤษ 
 
 
 

ด้านหลักสูตร 
หลักสูตรพ้ืนฐาน/หลักสูตร
สถานศึกษา/หลักสตูรอาชีพ 

 
1. หลักสูตรพื้นฐำนเปน็หลักสูตรที่มีควำมยืดหยุ่น
และหลำกหลำย 
2. หลักสูตรอำชีพเปน็หลักสูตรที่ตรงตำมควำม
ต้องกำรของผู้เรียน 
3. ครู กศน.ต ำบลมีกำรพัฒนำหลักสูตร
สถำนศึกษำให้สอดคล้องกับบรบิทของชุมชนและ
กลุ่มเป้ำหมำย 

  
1.  หลักสูตรกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำ
อำชีพยังไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ำหมำย  ขำด
ควำมต่อเนื่องในกำรต่อยอดไปสู่กำรมีรำยได้
และกำรมีงำนท ำอย่ำงยั่งยืน 
 
2. ผู้เรียนมำเรียนและท ำกิจกรรมไม่ครบตำม
ระยะเวลำของหลักสูตรพื้นฐำนก ำหนดไว้ 
 
 



ตารางวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 

ด้าน โอกาส (Opportunities - O) อุปสรรค/ความเสี่ยง (Threats - T) 

ด้านผู้รับบริการ 
ผู้เรียน/น.ศ./ผู้รับบริการ 

1. มีนักศึกษำลงทะเบยีนเรียนตำมที่สถำนศึกษำ
ก ำหนด 
2. ผู้เรียนหลักสูตรวิชำชพีสำมำรถน ำควำมรู้ไป
ประกอบอำชีพได ้

3. ผู้เรียนหลักสูตรวิชำชพีส่วนใหญ่มีควำมตั้งใจ
เรียน ใฝ่เรียนใฝ่รู้เป็นอย่ำงด ี

1. ผู้เรียนมีควำมแตกตำ่งดำ้นควำมรู้พื้นฐำน 
2. ผู้เรียนมีควำมหลำกหลำยในระดับชัน้
เดียวกัน 

3. ผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้แรงงำน ท ำให้
มำร่วมกิจกรรมของ กศน.ต ำบล ค่อนข้ำง

น้อย 
 4. ผู้เรียนส่วนใหญ่มีทักษะในกำรใช้สื่อเทคโนโลยี

สำรสนเทศประกอบกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง 
4. ผู้เรียนส่วนใหญ่มีภำระต้องประกอบอำชีพ
เลี้ยงดูครอบครัวและมีกำรย้ำยถิ่นฐำนบ่อย
ส่งผลกระทบต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ของกศน.ต ำบล 

ด้านการบริหาร 
1. ด้านบริหารทั่วไป 

 
1. กศน.ต ำบล มีกำรจัดท ำแผนปฏิบัติงำนทีช่ัดเจน 
2. กศน.ต ำบล มีกำรจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
แผนกำรปฏบิัติงำน 
3. กศน.ต ำบล มีกำรจัดท ำสรุปผลกำรปฏบิัติงำน
ตำมแผน 
4. กศน.ต ำบล คณะกรรมกำรกศน.ต ำบลให้ควำม
ร่วมมือในกำรนิเทศติดตำมกำรจัดกิจกรรม 

 
1. กำรปฏิบัติงำนเกิดควำมล่ำช้ำ ไม่
เป็นไปตำมก ำหนดระยะเวลำตำมแผน 
2. กำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยไตรมำสไม่
เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
3.  บ้ำนหนังสือชุมชน ไม่ได้รับควำมสนใจ
จำก ประชำชนเท่ำที่ควร  

2. ด้านบริหารการเรียนการ
สอน 

1. มีกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ครบทุก
รำยวิชำ 

1. กศน.ต ำบล จัดท ำฐำนข้อมูลไม่เป็น
ปัจจุบัน 
2. กศน.ต ำบล  ไม่มีกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 
3. กศน.ต ำบล ไม่มีกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนส ำหรับผู้พิกำรเด็กพิเศษ 

ด้านโครงสร้าง 1. อำคำรกศน.ต ำบลเป็นเอกเทศ 
2. กศน.ต ำบลอยู่ในเขตชุมชน  มีควำม
สะดวกสบำยในกำรคมนำคม  ผู้เรียนและ
ผู้รับบริกำรมีควำมสะดวกในกำรเดินทำงและ
รับบริกำรทำงกำรศึกษำ 
3. กศน.ต ำบล มีสื่อกำรเรียนที่หลำกหลำย 

 กศน.ต ำบล มีสถำนที่คับแคบ ไม่
เหมำะสมกับกำรจัดกิจกรรมขนำดใหญ่  
 
 

 

 



มาตรฐาน กศน.ต าบล  
 

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 
มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนกำรบริหำร
จัดกำร 

1.1 อำคำร สภำพเหมำะสม มั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย และมี  

      สภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ 

1.2 สื่อ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดกำรเรียนรู้ 

1.3 กำรบริหำรงบประมำณ 

1.4 บุคลำกร ปฏิบัติงำนครอบคลุมตำมภำรกิจที่ก ำหนด 

มำตรฐำนที่ 2 ด้ำนกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้  
 

2.1 เป็นศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรของชุมชน (Information Center) 

2.2 เป็นศูนย์สร้ำงโอกำสกำรเรียนรู้ (Opportunity Center) 

2.3 เป็นศูนย์กำรเรียนชุมชน(Learning Center) 

2.4 เป็นศูนย์ชุมชน (Community Center) 

มำตรฐำนที่ 3 ด้ำนกำรมีส่วน
ร่วม 

3.1 ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรม กศน. ต ำบล 

3.2 กำรเชื่อมโยงเครือข่ำยกำรเรียนรู้ในต ำบล และต่ำงต ำบล 

3.3 ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรส่งเสริมกำรด ำเนินงำน กศน.ต ำบล 

มำตรฐำนที่ 4 ด้ำนกำรติดตำม 
ประเมินผลและรำยงำนผล 
 

4.1 กำรติดตำมผล และประเมินผล 

4.2  กำรสรุปผลและ กำรรำยงำนผล  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ส่วนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

กศน.ต าบลสระพระ



ส่วนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

กลยุทธก์ารพัฒนาการจัดการศึกษาและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 

ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าประสงค์ / เป้าหมาย 
ปรัชญา               คิดเป็น ท ำเป็น แก้ปัญหำเป็น  
วิสัยทัศน์ (VISION)      มุ่งม่ัน ส่งเสริม พัฒนำ และจัดกำรศึกษำตลอดชีวิตของประชำชนที่มีคุณภำพ โดย 
                             กำรมีส่วนร่วมของชุมชนและภำคีเครือข่ำย 
อัตลักษณ์สถานศึกษา     มีควำมรู้อยู่อย่ำงพอเพียง  เคียงคู่คุณธรรม 
เอกลักษณ์สถานศึกษา    สถำนศึกษำพอเพียง  แหล่งเรียนรู้ คู่คุณธรรมกลยุทธ์ 
พันธกิจ (MISSION) 

1. จัดและส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยให้มีคุณภำพ 
2. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของภำคีเครือข่ำยในกำรจัดกำรศึกษำนอกระบบ  และกำรศึกษำ 

ตำมอัธยำศัย 
   3. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ภำคีเครือข่ำยและภูมิปัญญำท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำนอก 
ระบบ  และกำรศึกษำตำมอัธยำศัยโดยยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

4. ส่งเสริมชุมชนให้พัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต  เพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
5. พัฒนำกำรให้บริกำรกำรศึกษำนอกระบบ  และกำรศึกษำตำมอัธยำศัยให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  

ทุกกลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงทั่วถึง 
   6. พัฒนำบุคลำกร ผู้เรียน ผู้รับบริกำร และส่งเสริมกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อกำรสื่อสำร 
มำใช้ให้เกิดประสิทธิภำพ 
   7. พัฒนำหลักสูตร รูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ เทคโนโลยี สื่อและนวัตกรรม กำรวัดและ
ประเมินผลในทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน 
   8. สถำนศึกษำจัดท ำระบบประกันคุณภำพภำยในและมีกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง 
เป้าประสงค์ 
   1. ประชำชนผู้ด้อย พลำด และขำดโอกำสทำงกำรศึกษำได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำในรูปแบบ    
กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยที่มีคุณภำพ อย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม 
   2. ภำครัฐและเอกชนทุกภำคส่วน ร่วมเป็นภำคีเครือข่ำยในกำรจัด ส่งเสริม และสนับสนุน 
กำรด ำเนินงำนกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
   3. ภำคีเครือข่ำยและภูมิปัญญำท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำนอกระบบ  และกำรศึกษำ 
ตำมอัธยำศัยโดยยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
   4. ชุมชนได้รับกำรส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้เพ่ือแก้ปัญหำ และพัฒนำคุณภำพชีวิตเสริมสร้ำง 
ควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยมี กศน.ต ำบล ศูนย์กำรเรียนชุมชน และแหล่งกำรเรียนรู้อื่นในชุมชน 
เป็นกลไกในกำรจัดกำรเรียนรู้  เพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 



  5. กศน.ต ำบล และแหล่งเรียนรู้พร้อมให้บริกำรกำรศึกษำนอกระบบ  และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ทุกกลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงทั่วถึง  ได้รับโอกำสในกำรเรียนรู้  และเทคโนโลยี 
ที่เหมำะสม สำมำรถประยุกต์ใช้ในกำรแก้ปัญหำ และพัฒนำคุณภำพชีวิตได้อย่ำงสร้ำงสรรค์ 
  6. บุคลำกร ผู้เรียน ผู้รับบริกำร ได้รับกำรพัฒนำกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อกำรสื่อสำร 
มำใช้ในกำรปฏิบัติงำน  กำรศึกษำ  และกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวันให้เกิดประสิทธิภำพ 
   7. สถำนศึกษำพัฒนำหลักสูตร รูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ เทคโนโลยี สื่อและนวัตกรรม กำร
วัดและประเมินผลในทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน 
   8. สถำนศึกษำมีระบบประกันคุณภำพภำยในและมีกำรจัดทำรำยงำนกำรประเมินตนเอง 
ตัวชี้วัด 
          1. จ ำนวนกลุ่มเป้ำหมำยผู้ด้อย พลำด และขำดโอกำสทำงกำรศึกษำท่ีได้รับบริกำรกำรศึกษำ 
นอกระบบระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย 
   2. ร้อยละภำครัฐและเอกชนทุกภำคส่วน ร่วมเป็นภำคีเครือข่ำยในกำรจัด ส่งเสริม และสนับสนุน 
กำรด ำเนินงำนกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
   3. ร้อยละภำคีเครือข่ำยและภูมิปัญญำท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำนอกระบบ  และ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัยโดยยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
   4. ร้อยละชุมชนได้รับกำรส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้เพ่ือแก้ปัญหำ และพัฒนำคุณภำพชีวิตเสริมสร้ำง 
ควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยมี กศน.ต ำบล ศูนย์กำรเรียนชุมชน และแหล่งกำรเรียนรู้อื่นในชุมชนเป็นกลไก
ในกำรจัดกำรเรียนรู้  เพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
  5. ร้อยละ กศน.ต ำบล และแหล่งเรียนรู้พร้อมให้บริกำรกำรศึกษำนอกระบบ  และกำรศึกษำ 
ตำมอัธยำศัยให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ทุกกลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงทั่วถึง  ได้รับโอกำสในกำรเรียนรู้  และเทคโนโลยี 
ที่เหมำะสม สำมำรถประยุกต์ใช้ในกำรแก้ปัญหำ และพัฒนำคุณภำพชีวิตได้อย่ำงสร้ำงสรรค์ 
    6. ร้อยละบุคลำกร ผู้เรียน ผู้รับบริกำร ได้รับกำรพัฒนำกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อกำรสื่อสำร 
มำใช้ในกำรปฏิบัติงำน  กำรศึกษำ  และกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวันให้เกิดประสิทธิภำพ 
   7. ร้อยละสถำนศึกษำได้พัฒนำหลักสูตร รูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ เทคโนโลยี สือ่และ
นวัตกรรม กำรวัดและประเมินผลในทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน 
   8. ร้อยละสถำนศึกษำมีระบบประกันคุณภำพภำยในและมีกำรจัดทำรำยงำนกำรประเมินตนเอง 

 
 
 
 
 
 
 



 (ร่าง) ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการด าเนินงานส านักงานกศน. 
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2560 

ปรัชญา 
“ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและปรัชญำคิดเป็น” 

วิสัยทัศน์ 
“กศน. ร่วมสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือโอกำสและคุณภำพทำงกำรศึกษำของประชำชน

ทุกช่วงวัย” 
พันธกิจ 
 1. จัดและส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยที่มีคุณภำพเพ่ือยกระดับกำรศึกษำ
พัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ของประชำชนทุกกลุ่มเป้ำหมำยให้เหมำะสมทุกช่วงวัยและพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง
บริบททำงสังคมและสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนและประสำนกำรมีส่วนร่วมของภำคีเครือข่ำยและชุมชนในกำรจัดกำรศึกษำนอก
ระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยและกระบวนกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชนรวมทั้งกำรด ำเนินกิจกรรมของ
ศูนย์กำรเรียนและแหล่งกำรเรียนรู้ในรูปแบบต่ำงๆ 
 3. ส่งเสริมและพัฒนำกำรน ำเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำและเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรมำใช้
ให้เกิดประสิทธิภำพในกำรจัดกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยให้กับประชำชนอย่ำงท่ัวถึง 

4. พัฒนำหลักสูตรรูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เทคโนโลยีสื่อและนวัตกรรมกำรวัดและ
ประเมินผลในทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน 
 5. พัฒนำบุคลำกรและระบบกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพเพ่ือมุ่งจัดกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ 
โดยยึดหลักธรรมำภิบำลและกำรมีส่วนร่วม 
เป้าประสงค์ 

1. ประชำชนผู้ด้อยพลำดและขำดโอกำสทำงกำรศึกษำรวมทั้งประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยพิเศษได้รับ
โอกำสทำงกำรศึกษำในรูปแบบกำรศึกษำนอกระบบระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนกำรศึกษำต่อเนื่องและ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัยที่มีคุณภำพอย่ำงเท่ำเทียมและทั่วถึงเป็นไปตำมสภำพปัญหำและควำมต้องกำร 
ของแต่ละกลุ่ม 
 2. ประชำชนได้รับกำรส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้เพ่ือแก้ปัญหำและพัฒนำคุณภำพชีวิตและ
เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชนโดยมีกศน. ต ำบลศูนย์กำรเรียนชุมชนและแหล่งกำรเรียนรู้อื่นในชุมชนเป็น
กลไกในกำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำไปสู่ควำมม่ันคงและยั่งยืนทำงด้ำนเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรม
ประวัติศำสตร์และสิ่งแวดล้อม 
 3. ชุมชนและทุกภำคส่วนร่วมเป็นภำคีเครือข่ำยในกำรจัดส่งเสริมและสนับสนุนกำรด ำเนินงำน
กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยรวมทั้งมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
ของชุมชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและปรัชญำคิดเป็น 



 4. ประชำชนได้รับโอกำสในกำรเรียนรู้และมีเจตคติทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่เหมำะสม
สำมำรถคิดวิเครำะห์และประยุกต์ใช้ในกำรแก้ปัญหำและพัฒนำคุณภำพชีวิตได้อย่ำงสร้ำงสรรค์ 
 5. หน่วยงำนและสถำนศึกษำพัฒนำและน ำสื่อเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำเทคโนโลยีสำรสนเทศและ 
กำรสื่อสำรมำใช้ในกำรเพ่ิมโอกำสและยกระดับคุณภำพในกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 6. บุคลำกรของหน่วยงำนและสถำนศึกษำได้รับกำรพัฒนำเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในกำรปฏิบัติงำน
กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอย่ำงทั่วถึง 
 7. หน่วยงำนและสถำนศึกษำมีระบบกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล 
ตัวช้ีวัด 
 1. จ ำนวนผู้เรียนกำรศึกษำนอกระบบระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่ได้รับกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำย 
ตำมสิทธิที่ก ำหนดไว้ 
 2. จ ำนวนของคนไทยกลุ่มเป้ำหมำยต่ำงๆ (กลุ่มเป้ำหมำยทั่วไปกลุ่มเป้ำหมำยพิเศษและกลุ่ม 
คนไทยทั่วไปเป็นต้น) ที่เข้ำร่วมกิจกรรมกำรเรียนรู้/ได้รับบริกำรกิจกรรมกำรศึกษำต่อเนื่องและกำรศึกษำตำม
อัธยำศัยที่สอดคล้องกับสภำพปัญหำและควำมต้องกำร 
 3. ร้อยละผู้จบหลักสูตร/กิจกรรมกำรศึกษำนอกระบบสำมำรถน ำควำมรู้ควำมเข้ำใจไปใช้ได้ตำม 
จุดมุ่งหมำยของหลักสูตร/กิจกรรมที่ก ำหนด 
 4. จ ำนวนแหล่งเรียนรู้ในระดับต ำบลที่มีควำมพร้อมในกำรให้บริกำรกำรศึกษำนอกระบบและ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
 5. จ ำนวนประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำรับกำรฝึกอำชีพเห็นช่องทำงในกำรประกอบอำชีพ 

6. ร้อยละของผู้เข้ำร่วมกิจกรรมที่สำมำรถอ่ำนออกเขียนได้และคิดเลขเป็นตำมจุดมุ่งหมำย 
ของกิจกรรม 
 7. ร้อยละของประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยที่ได้รับบริกำรเข้ำร่วมกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ตำมอัธยำศัย 
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเจตคติทักษะตำมจุดมุ่งหมำยของกิจกรรมที่ก ำหนด 
 8. จ ำนวนผู้ดูแลผู้สูงอำยุที่ผ่ำนกำรอบรมตำมหลักสูตรที่ก ำหนด 
 9. จ ำนวนองค์กรภำคส่วนต่ำงๆทั้งในและต่ำงประเทศท่ีร่วมเป็นภำคีเครือข่ำยในกำรด ำเนินงำน 
กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
 10. จ ำนวนนักเรียนนักศึกษำและประชำชนทั่วไปที่เข้ำถึงบริกำรกำรเรียนรู้ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ 
ในรูปแบบต่ำงๆ 
 11. จ ำนวน/ประเภทของสื่อและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำที่มีกำรจัดท ำ/พัฒนำและน ำไปใช้ 
เพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้ของผู้เรียน/ผู้รับบริกำรกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
 12. จ ำนวนนักเรียนนักศึกษำและประชำชนทั่วไปที่เข้ำถึงบริกำรควำมรู้นอกระบบและกำรศึกษำตำม
อัธยำศัยผ่ำนช่องทำงสื่อเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำและเทคโนโลยีกำรสื่อสำร 
 13. ร้อยละของนักศึกษำท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่ได้รับบริกำรติวเข้มเต็มควำมรู้เพ่ิมสูงขึ้น 

14. จ ำนวนบุคลำกรของหน่วยงำนและสถำนศึกษำได้รับกำรพัฒนำเพื่อเพ่ิมสมรรถนะในกำร
ปฏิบัติงำนกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 



 15. ร้อยละของสถำนศึกษำในสังกัดที่มีระบบประกันคุณภำพภำยในและมีกำรจัดท ำรำยงำนกำร
ประเมินตนเอง 
 16. ร้อยละของหน่วยงำนและสถำนศึกษำกศน. ที่มีกำรใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและ 
กำรสื่อสำรในกำรจัดท ำฐำนข้อมูลชุมชนและกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนกำรศึกษำ 
นอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยขององค์กำร 
 17. ร้อยละของหน่วยงำนและสถำนศึกษำกศน. ที่สำมำรถด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมตำมบทบำท 
ภำรกิจที่รับผิดชอบได้ส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้อย่ำงโปร่งใสตรวจสอบได้โดยใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ/
ตำมแผนที่ก ำหนดไว้ 
 
จุดเน้นการด าเนินงานกศน. ตามยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 6 ยุทธศาสตร์ 
 1. พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล 

จุดเน้นการด าเนินงาน 
 1.1 จัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองกับกำรเปลี่ยนแปลงและควำมต้องกำรของประชำชน

ชุมชนและสังคมในรูปแบบที่หลำกหลำยให้ประชำชนคิดเป็นวิเครำะห์ได้ตัดสินใจภำยใต้ฐำนข้อมูลที่ถูกต้อง
เช่นควำมรู้เรื่องกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข/กำรเลือกตั้งแนวทำง
และทิศทำงกำรพัฒนำประเทศด้ำนต่ำงๆของรัฐบำลโดยประสำนควำมร่วมมือกับกระทรวงต่ำงๆท่ีเกี่ยวข้อง
ร่วมจัดท ำเนื้อหำและสื่อประกอบกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้รวมทั้งให้มีกำรจัดท ำแผนกำรเรียนรู้รำยชุมชนเพ่ือ
พัฒนำสู่ชุมชน/เมืองแห่งกำรเรียนรู้ 
  1.2 ส่งเสริมให้มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ “สะเต็มศึกษำ” (STEM education) โดย
กำรบูรณำกำรควำมรู้ด้ำนคณิตศำสตร์วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนำทักษะชีวิตสู่กำรประกอบอำชีพ
ประยุกต์ใช้ในกำรท ำงำนและเป็นแนวทำงของกำรสร้ำงแรงงำนที่มีศักยภำพได้ในอนำคต 
  1.3 จัดกำรศึกษำเพ่ือเพ่ิมอัตรำกำรกำรรู้หนังสือให้คนไทยให้สำมำรถอ่ำนออกเขียนได้โดยใช้
หลักสูตกำรรู้หนังสือของคนไทยของส ำนักงำนกศน. และสื่อที่เหมำะสมกับสภำพและพ้ืนที่ของกลุ่มเป้ำหมำย 
 2. การผลิตพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
 จุดเน้นการด าเนินงาน 
  2.1 จัดท ำแผนพัฒนำอัตรำก ำลังล่วงหน้ำระยะ10ปีเพื่อใช้เป็นข้อมูลส ำหรับกำรขอกรอบ
อัตรำก ำลังเพ่ิมเติมให้เพียงพอต่อขอบข่ำยกำรด ำเนินงำนของกศน. 
  2.2 เร่งพัฒนำศักยภำพครูกศน. ทุกประเภทเพ่ือให้สำมำรถเป็นทั้งผู้สอนและผู้ออกแบบ 
กำรเรียนรู้รำยบุคคลและจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและจัดท ำแผนพัฒนำครูกศน. 
ทุกประเภทและทุกระดับช่วงระยะ10ปีเพื่อพัฒนำสมรรถนะครูกศน. ให้ได้เกณฑ์มำตรฐำนที่ก ำหนด 
  2.3 ส ำรวจข้อมูลและทบทวนหลักเกณฑ์กำรจ้ำงลูกจ้ำงแบบจ้ำงเหมำบริกำรและพนักงำน
รำชกำรให้ตรงตำมควำมต้องกำรของพ้ืนที่ 
 
 



 3. ผลิตและพัฒนาก าลังคนรวมทั้งงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 
 จุดเน้นการด าเนินงาน 
  3.1 ยกระดับกำรศึกษำให้กับกลุ่มพนักงำนรักษำควำมปลอดภัยให้จบกำรศึกษำภำคบังคับ
อย่ำงมีคุณภำพโดยเน้นกำรเรียนรูปแบบโปรแกรมเรียนรู้รำยบุคคล 
  3.2 จัดกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยให้สอดคล้องและรองรับกับ 
ควำมต้องกำรของกำรพัฒนำตำมบริบทของแต่ละพ้ืนที่ในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษโดยมุ่งเน้นผลิตก ำลังคน 
ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของพ้ืนที่พร้อมทั้งสร้ำงทักษะทำงวิชำชีพโดยเน้นด้ำนกำรบริหำรและ 
กำรประกอบกำรเพ่ือให้ประชำชนในพื้นท่ีได้รับกำรพัฒนำศักยภำพในแนวทำงที่ดีขึ้น 
 4. ขยายโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 จุดเน้นการด าเนินงาน 
  4.1 เร่งบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กโดยประสำนข้อมูลโรงเรียนขนำดเล็กจำกส ำนักงำน 
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.) และประสำนหน่วยงำนในพื้นท่ีเพ่ือส ำรวจควำมต้องกำรในกำร
จัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กเพ่ือท ำเป็นกศน. ต ำบลหรือแหล่งกำรเรียนรู้ของชุมชน 
  4.2 จัดและส่งเสริมควำมร่วมมือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้
ให้กับกลุ่มเป้ำหมำยเด็กออกกลำงคัน/เด็กตกหล่นและกลุ่มคนพิกำร 
  4.3 เร่งส ำรวจข้อมูลกำรรู้หนังสือของคนไทยโดยให้ควำมส ำคัญกับกลุ่มเป้ำหมำย
นักศึกษำกศน. 
  4.4 พัฒนำกศน.ต ำบล/แขวงให้เป็นฐำนกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรศึกษำโดยเน้นกำรประสำน
เชื่อมโยงระหว่ำงชุมชนและภำคีเครือข่ำยในกำรจัดกำรศึกษำรูปแบบกศน .ต ำบล 4 ศูนย์ได้แก่ 
(1) ศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจ ำต ำบล (2) ศูนย์ส่งเสริมพัฒนำ 
ประชำธิปไตยต ำบล (3) ศูนย์ดิจิทัลชุมชนและ (4) ศูนย์กำรศึกษำตลอดชีวิตชุมชนเพ่ือสนองตอบต่อควำม
ต้องกำรของประชำชนอย่ำงมีประสิทธิภำพรวมทั้งสร้ำงและกระจำยโอกำสในกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน 
  4.5 จัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชนทุกช่วงวัย “กศน. ช่วยประชำชน” 
เช่นจัดกำรเรียนวิชำชีพระยะสั้น (โครงกำรศูนย์ฝึกอำชีพชุมชน) ให้กับประชำชนที่สอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของตลำดแรงงำนบริบทของพ้ืนที่จัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตให้กับกลุ่มผู้สูงอำยุและกำรพัฒนำ
ทักษะชีวิตในกำรเตรียมควำมพร้อมรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจสังคมธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
และกำรเข้ำสู่สังคมเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Thailand 4.0)  
  4.6 มุ่งเน้นกำรส่งเสริมให้เกิดชุมชนรักกำรอ่ำน “นั่งที่ไหนอ่ำนที่นั่น” ในรูปแบบต่ำงๆเช่น 
อำสำสมัครส่งเสริมกำรอ่ำนห้องสมุดประชำชนบ้ำนหนังสือชุมชนตู้หนังสือเคลื่อนที่ในตลำดและหนังสือพิมพ์
ฝำผนังเป็นต้น 
 
 
 
 



 5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
 จุดเน้นการด าเนินงาน 
  5.1 พัฒนำกศน. ต ำบลให้มีควำมพร้อมเก่ียวกับโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำน ICT และเทคโนโลยี
เพ่ือกำรศึกษำอ่ืนที่เหมำะสมกับพ้ืนที่เพ่ือให้กศน. ต ำบลทุกแห่งเข้ำถึงกำรใช้บริกำรทำงอินเทอร์เน็ตและ 
มีควำมพร้อมในกำรให้บริกำรกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ที่เป็นไปตำมควำมต้องกำรของประชำชนและชุมชนและ
สร้ำงโอกำสในกำรเรียนรู้ได้อย่ำงทั่วถึง 
  5.2 พัฒนำระบบช่องทำงแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ (Portal Web) และส่งเสริมให้ประชำชน 
น ำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรมำประยุกต์ใช้ในกำรเรียนรู้/กิจกรรมต่ำงๆเพ่ือเพ่ิมโอกำส 
กำรเรียนรู้และกำรพัฒนำอำชีพเช่นกำรแสวงหำควำมรู้เพ่ือกำรด ำรงชีวิตกำรพัฒนำต่อยอดอำชีพเพ่ือสร้ำง
รำยได้โดยผ่ำนกลไกของศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพ่ือให้ผู้เรียนสำมำรถน ำควำมรู้ควำมสำมำรถเจตคติท่ีดีต่อกำร
ประกอบอำชีพและทักษะที่พัฒนำขึ้นไปใช้ประโยชน์ในกำรประกอบอำชีพที่สร้ำงรำยได้ได้จริงและกำรพัฒนำ 
สู่เศรษฐกิจเชิงสร้ำงสรรค์ต่อไป 
 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 จุดเน้นการด าเนินงาน 
  6.1 ส ำรวจวิเครำะห์และปรับปรุงค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำนอกระบบระดับกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำนโดยด ำเนินกำรให้ผู้เรียนได้รับกำรสนับสนุนค่ำจัดซื้อต ำรำเรียนค่ำจัดกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียนและ
ค่ำเล่ำเรียนอย่ำงทั่วถึงและเหมำะสมกับสภำพกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเพ่ิมโอกำสในกำรรับกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ
โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย 
  6.2 สร้ำงควำมรู้ควำมตระหนักและปลูกจิตส ำนึกตำมหลักธรรมำภิบำลตลอดจนควำมรู้เรื่อง 
กฎหมำยระเบียบข้อบังคับและอ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับกำรปฏิบัติงำนให้กับบุคลำกรทุกระดับทุกประเภท 
โดยส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมกำรจัดท ำนวัตกรรมเกี่ยวกับองค์ควำมรู้ด้ำนคุณธรรมจริยธรรมกำรป้องกันกำร
ทุจริตและรำชกำรใสสะอำดของหน่วยงำนและสถำนศึกษำเพ่ือให้กศน. เป็นองค์กรแห่งศักดิ์ศรีและสุจริตธรรม
ที่ประชำชนมีควำมเชื่อมั่นศรัทธำและมีควำมไว้วำงใจในกำรปฏิบัติงำน 
 

1. ด้านการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ 
1.1 กำรศึกษำนอกระบบระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

   1) สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำนอกระบบตั้งแต่ปฐมวัยจนจบกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
โดยด ำเนินกำรให้ผู้เรียนได้รับกำรสนับสนุนค่ำจัดซื้อต ำรำเรียนค่ำจัดกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียนและ 
ค่ำเล่ำเรียนอย่ำงทั่วถึงและเพียงพอเพ่ือเพ่ิมโอกำสในกำรรับกำรศึกษำที่มีคุณภำพโดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย 
   2) จัดกำรศึกษำนอกระบบระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้กับกลุ่มเป้ำหมำยผู้ด้อย
พลำดและขำดโอกำสทำงกำรศึกษำทั้งระบบกำรให้บริกำรระบบกำรเรียนกำรสอนระบบกำรวัดและประเมินผล
กำรเรียนผ่ำนกำรเรียนแบบเรียนรู้ด้วยตนเองกำรพบกลุ่มกำรเรียนแบบชั้นเรียนและกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล 



   3) จัดให้มีกำรประเมินเพ่ือเทียบระดับกำรศึกษำและกำรเทียบโอนควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ที่มีควำมโปร่งใสยุติธรรมตรวจสอบได้มีมำตรฐำนตำมท่ีก ำหนดและสำมำรถตอบสนองควำม
ต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
   4) ส่งเสริมให้ผู้เรียนต้องเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมพัฒนำคุณภำพชีวิตเพ่ือด ำเนิน
กิจกรรมเสริมสร้ำงควำมสำมัคคีบ ำเพ็ญสำธำรณะประโยชน์อย่ำงต่อเนื่องและส่งเสริมกำรปกครอง 
ในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขเช่นกิจกรรมลูกเสือเนตรนำรีและยุวกำชำด
กิจกรรมจิตอำสำกำรจัดตั้งชมรม/ชุมนุมและเปิดโอกำสให้ผู้เรียนน ำกิจกรรมกำรบ ำเพ็ญประโยชน์อื่นๆ 
นอกหลักสูตรมำใช้เพิ่มชั่วโมงกิจกรรมให้ผู้เรียนจบตำมหลักสูตรได้ 
   5) จัดตั้งศูนย์แนะแนวและประสำนกำรศึกษำพิเศษอ ำเภอ/เขตให้ครบทุกอ ำเภอ 
ทั่วประเทศ 
  1.2 กำรศึกษำต่อเนื่อง 
   1) จัดกำรศึกษำอำชีพเพ่ือกำรมีงำนท ำอย่ำงยั่งยืนโดยให้ควำมส ำคัญกับกำรจัด
กำรศึกษำอำชีพเพ่ือกำรมีงำนท ำประเภทช่ำงพ้ืนฐำน/ช่ำงชนบทและอำชีพที่สอดคล้องกับศักยภำพของผู้เรียน
และศักยภำพของแต่ละพ้ืนที่ 
   2) จัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำทักษะชีวิตให้กับทุกกลุ่มเป้ำหมำยโดยจัดกิจกรรม
กำรศึกษำในรูปแบบต่ำงๆอำทิค่ำยพัฒนำทักษะชีวิตกำรจัดตั้งชมรม/ชุมนุมกำรส่งเสริมควำมสำมำรถพิเศษ
ต่ำงๆที่มุ่งเน้นให้ทุกกลุ่มเป้ำหมำยมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรชีวิตของตนเองให้อยู่ในสังคมได้
อย่ำงมีควำมสุขมีคุณธรรมจริยธรรมรวมทั้งสำมำรถใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองครอบครัวและชุมชน 
   3) จัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำสังคมและชุมชนโดยใช้หลักสูตรและกำรจัดกระบวนกำร
เรียนรู้แบบบูรณำกำรในรูปแบบของกำรฝึกอบรมกำรเรียนทำงไกลกำรประชุมสัมมนำกำรจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กำรจัดกิจกรรมจิตอำสำกำรสร้ำงชุมชนนักปฏิบัติและรูปแบบอ่ืนๆที่เหมำะสมกับกลุ่มเป้ำหมำยและ
บริบทของชุมชนแต่ละพ้ืนที่โดยเน้นกำรด ำเนินตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงกำรสร้ำงจิตส ำนึกควำม
เป็นประชำธิปไตยควำมเป็นพลเมืองดีกำรบ ำเพ็ญประโยชน์กำรอนุรักษ์พลังงำนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 
   4) ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือสร้ำงจิตส ำนึกและวินัยในชุมชนเช่นกำรส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมในชุมชนกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยของชุมชนศูนย์เรียนรู้หลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจ ำต ำบล  
   5) จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้เพื่อปลูกฝังนิสัยรักกำรอ่ำนและพัฒนำ
ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนและศักยภำพกำรเรียนรู้ของประชำชนทุกกลุ่มเป้ำหมำยให้ได้ระดับอ่ำนคล่อง 
อ่ำนเข้ำใจควำมเขียนคล่องและอ่ำนเชิงคิดวิเครำะห์พื้นฐำนและให้ประชำชนสำมำรถรับรู้ข้อมูลข่ำวสำร 
ที่ถูกต้องและทันเหตุกำรณ์เพ่ือสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในกำรปฏิบัติจริง  
 
  



   6) จัดสร้ำงและพัฒนำศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำให้เป็นแหล่งกำรเรียนรู้ 
เชิงวิชำกำรและแหล่งท่องเที่ยวประจ ำท้องถิ่นโดยพัฒนำและจัดท ำนิทรรศกำรมหกรรมวิทยำศำสตร์สัญจรและ
จัดกิจกรรมที่เน้นกำรเสริมสร้ำงทักษะกระบวนกำรเรียนรู้และเจตคติทำงวิทยำศำสตร์เพ่ือให้ประชำชนน ำ
ควำมรู้และทักษะทำงวิทยำศำสตร์ไปใช้พัฒนำทักษะกำรคิดวิเครำะห์บนฐำนข้อมูลที่ถูกต้องและสำมำรถ
ปรับตัวรองรับผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพรวมทั้งเชื่อมโยงกระบวนกำร
เรียนรู้วิทยำศำสตร์เพื่อพัฒนำชุมชนให้ผู้รับบริกำรสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนินชีวิตกำรพัฒนำอำชีพ
กำรรักษำสิ่งแวดล้อมและกำรปูองกันภัยพิบัติจำกธรรมชำติในพ้ืนที่ 
 2. ด้านหลักสูตรสื่อรูปแบบการเรียนรู้การวัดและประเมินผลงานบริการทางวิชาการและการ 
ประกันคุณภาพการศึกษา 
  2.1 ส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตรรูปแบบกำรเรียนกำรสอนและกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
เพ่ือส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยที่หลำกหลำยทันสมัยรวมทั้งหลักสูตรท้องถิ่น 
ที่สอดคล้องกับสภำพบริบทของพ้ืนที่และควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำยและชุมชนเช่นกำรจัดโปรแกรมกำร
เรียนรู้รำยบุคคลและแผนกำรเรียนรู้รำยชุมชน 
  2.2 พัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลให้มีควำมทันสมัยด้วยระบบห้องเรียนและกำร
ควบคุมกำรสอบออนไลน์ 
  2.3 พัฒนำระบบกำรประเมินเพ่ือเทียบระดับกำรศึกษำและกำรเทียบโอนควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ให้มีคุณภำพมำตรฐำนและสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำยได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
  2.4 ส่งเสริมกำรพัฒนำสื่อแบบเรียนสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่ออ่ืนๆที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 
ของผู้เรียนกลุ่มเป้ำหมำยทั่วไปและกลุ่มเป้ำหมำยพิเศษ 
  2.5 พัฒนำระบบกำรวัดผลและประเมินผลกำรศึกษำนอกระบบทุกหลักสูตรโดยเฉพำะ
หลักสูตรในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนให้ได้มำตรฐำนโดยกำรน ำข้อทดสอบกลำงและระบบกำรสอบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam)มำใช้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรศึกษำวิจัยพัฒนำหลักสูตรรูปแบบกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้
และเผยแพร่รูปแบบกำรจัดส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
เพ่ือให้มีกำรน ำไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงกว้ำงขวำงและมีกำรพัฒนำให้เหมำะสมกับบริบทอย่ำงต่อเนื่อง 
  2.7 พัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำให้ได้มำตรฐำนเพื่อพร้อมรับกำรประเมิน
คุณภำพภำยนอกโดยพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจตระหนักถึงควำมส ำคัญของระบบ 
กำรประกันคุณภำพและสำมำรถด ำเนินกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำได้อย่ำงต่อเนื่องโดยใช้กำร
ประเมินภำยในด้วยตนเองและจัดให้มีระบบสถำนศึกษำพี่เลี้ยงเข้ำไปสนับสนุนอย่ำงใกล้ชิดส ำหรับสถำนศึกษำ
ที่ยังไม่ได้เข้ำรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกให้พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำให้ได้คุณภำพตำมมำตรฐำนที่
ก ำหนด 
 
 



 3. ด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
  3.1 ผลิตและพัฒนำรำยกำรวิทยุและรำยกำรโทรทัศน์เพ่ือกำรศึกษำให้เชื่อมโยงและ
ตอบสนองต่อกำรจัดกิจกรรมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยของสถำนศึกษำเพ่ือกระจำย
โอกำสทำงกำรศึกษำส ำหรับกลุ่มเป้ำหมำยต่ำงๆให้มีทำงเลือกในกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยและมีคุณภำพ
สำมำรถพัฒนำตนเองให้รู้เท่ำทันสื่อและเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรสื่อสำรเช่นรำยกำรพัฒนำอำชีพ 
เพ่ือกำรมีงำนท ำรำยกำรติวเข้มเติมเต็มควำมรู้ฯลฯเผยแพร่ทำงสถำนีวิทยุศึกษำสถำนีวิทยุโทรทัศน์เพื่อ
กำรศึกษำกระทรวงศึกษำธิกำร (ETV) และทำงอินเทอร์เน็ต 
  3.2 พัฒนำช่องทำงกำรเผยแพร่กำรจัดกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรแบบออนไลน์เพ่ือส่งเสริมให้ครูกศน. น ำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำรมำใช้ในกำรสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง (Do It Yourself : DIY) 
  3.3 พัฒนำสถำนีวิทยุศึกษำและสถำนีโทรทัศน์เพ่ือกำรศึกษำเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต
และกำรออกอำกำศให้กลุ่มเป้ำหมำยสำมำรถใช้เป็นช่องทำงกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพได้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต
โดยขยำยเครือข่ำยกำรรับฟังให้สำมำรถรับฟังได้ทุกที่ทุกเวลำครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศและเพ่ิมช่องทำงให้
สำมำรถรับชมรำยกำรโทรทัศน์ได้ท้ังระบบ Ku - Band และ C - Band และทำงอินเทอร์เน็ตพร้อมที่จะรองรับ
กำรพัฒนำเป็นสถำนีวิทยุโทรทัศน์เพื่อกำรศึกษำสำธำรณะ (Free ETV) 
  3.4 พัฒนำระบบกำรให้บริกำรสื่อเทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำให้ได้หลำยช่องทำงทั้งทำง
อินเทอร์เน็ตและรูปแบบอ่ืนๆเช่น Application บนโทรศัพท์เคลื่อนที่และ Tablet, DVD, CD, VCD และ MP3 
เป็นต้นเพื่อให้กลุ่มเป้ำหมำยสำมำรถเลือกใช้บริกำรเพ่ือเข้ำถึงโอกำสทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
ได้ตำมควำมต้องกำร 
  3.5 ส ำรวจวิจัยและติดตำมประเมินผลด้ำนสื่อเทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องและน ำ
ผลมำใช้ในกำรพัฒนำงำนให้มีควำมถูกต้องทันสมัยและสำมำรถส่งเสริมกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
ประชำชนได้อย่ำงแท้จริง 
 4. ด้านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริหรือโครงการอันเกี่ยวเนื่องจากราชวงศ์ 
  4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริหรือโครงกำร
อันเกีย่วเนื่องจำกรำชวงศ์ 
  4.2 จัดท ำฐำนข้อมูลโครงกำรและกิจกรรมของกศน. ที่สนองงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริที่สำมำรถนำไปใช้ในกำรวำงแผนกำรติดตำมประเมินผลและกำรพัฒนำงำนได้อย่ำง 
มีประสิทธิภำพ 
  4.3 ส่งเสริมกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรด ำเนินงำนเพ่ือสนับสนุนโครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริเพ่ือให้เกิดควำมเข้มแข็งในกำรจัดกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
  4.4 พัฒนำศูนย์กำรเรียนชุมชนชำวไทยภูเขำ “แม่ฟ้ำหลวง” ให้มีควำมพร้อมในกำร 
จัดกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยตำมบทบำทหน้ำที่ที่ก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
 



 5. ด้านการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่บริเวณชายแดน 
  5.1 พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
   1) จัดและพัฒนำหลักสูตรและกิจกรรมส่งเสริมกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
ที่ตอบสนองปัญหำและควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำยรวมทั้งอัตลักษณ์และควำมเป็นพหุวัฒนธรรมของพ้ืนที่ 
   2) พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำนอกระบบระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงเข้มข้นและ
ต่อเนื่องเพ่ือให้ผู้เรียนสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
   3) ให้หน่วยงำนและสถำนศึกษำจัดให้มีมำตรกำรดูแลรักษำควำมปลอดภัยแก่
บุคลำกรและนักศึกษำกศน. ตลอดจนผู้มำใช้บริกำรอย่ำงทั่วถึง 
  5.2 พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำแบบบูรณำกำรในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ 
   1) ประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรจัดท ำแผนกำรศึกษำ 
ตำมยุทธศำสตร์และบริบทของแต่ละจังหวัดในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ 
   2) จัดท ำหลักสูตรกำรศึกษำตำมบริบทของพ้ืนที่โดยเน้นสำขำท่ีเป็นควำมต้องกำร
ของตลำดให้เกิดกำรพัฒนำอำชีพได้ตรงตำมควำมต้องกำรของพ้ืนที่ 
  5.3จัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงชำยแดนของศูนย์ฝึกและพัฒนำอำชีพรำษฎรไทยบริเวณ
ชำยแดน (ศฝช.) 
   1) พัฒนำศูนย์ฝึกและพัฒนำอำชีพรำษฎรไทยบริเวณชำยแดนให้เป็นศูนย์ฝึกอำชีพ
ชุมชนต้นแบบด้ำนเกษตรกรรมเป็นศูนย์สำธิตกำรประกอบอำชีพศูนย์กำรเรียนรู้ต้นแบบกำรจัดกิจกรรมตำม
แนวพระรำชด ำริปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงส ำหรับประชำชนตำมแนวชำยแดนด้วยวิธีกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย 
   2) มุ่งจัดและพัฒนำกำรศึกษำอำชีพโดยใช้วิธีกำรหลำกหลำยใช้รูปแบบเชิงรุก 
เพ่ือกำรเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยอำทิกำรจัดมหกรรมอำชีพกำรประสำนควำมร่วมมือกับเครือข่ำยกำรจัดอบรม
แกนน ำด้ำนอำชีพที่เน้นเรื่องเกษตรธรรมชำติที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนชำยแดนให้แก่ประชำชนตำมแนว
ชำยแดน 
   3) จัดระบบเครือข่ำยศูนย์กำรเรียนรู้อำชีพศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยเชื่อมโยงกับศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจ ำต ำบล 
ของกศน.ต ำบล/แขวงในพ้ืนที่ 
 6. ด้านบุคลากรระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
  6.1 กำรพัฒนำบุคลำกร 
   1) พัฒนำบุคลำกรทุกระดับทุกประเภทให้มีสมรรถนะสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่องทั้งก่อน
และระหว่ำงกำรด ำรงต ำแหน่งเพ่ือให้มีเจตคติท่ีดีในกำรปฏิบัติงำนสำมำรถปฏิบัติงำนและบริหำรจัดกำรกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนและสถำนศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพรวมทั้งส่งเสริมให้บุคลำกรในสังกัดพัฒนำ
ตนเองเพ่ือเลื่อนต ำแหน่งหรือเลื่อนวิทยฐำนะโดยเน้นกำรประเมินวิทยฐำนะเชิงประจักษ์ 
   2) พัฒนำหัวหน้ำกศน. ต ำบล/แขวงให้มีสมรรถนะสูงขึ้นในกำรบริหำรจัดกำร 
กศน. ต ำบล/แขวงและกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทภำรกิจอย่ำงมีประสิทธิภำพโดยเน้นกำรเป็นนักจัดกำร
ควำมรู้และผู้อ ำนวยควำมสะดวกในกำรเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภำพอย่ำงแท้จริง 



   3) พัฒนำครูกศน. และผู้ที่เก่ียวข้องให้สำมำรถจัดรูปแบบกำรเรียนรู้ได้อย่ำง 
มีคุณภำพโดยส่งเสริมให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรจัดท ำแผนกำรสอนกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้กำรวัดและ
ประเมินผลและกำรวิจัยเบื้องต้น 
   4) ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพคณะกรรมกำรกศน. ต ำบล/แขวงเพ่ือกำรมีส่วนร่วม
ในกำรบริหำรกำรด ำเนินงำนตำมบทบำทภำรกิจของกศน. ต ำบล/แขวงอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
   5) พัฒนำศักยภำพบุคลำกรที่รับผิดชอบกำรบริกำรกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถและมีควำมเป็นมืออำชีพในกำรจัดบริกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชำชน 
   6) พัฒนำอำสำสมัครกศน. ให้สำมำรถท ำหน้ำที่เป็นผู้จัดส่งเสริมและสนับสนุนกำร
จัดกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
   7) เสริมสร้ำงสัมพันธภำพระหว่ำงบุคลำกรรวมทั้งภำคีเครือข่ำยทั้งในและ
ต่ำงประเทศในทุกระดับเพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท ำงำนร่วมกันโดยจัดให้มีกิจกรรมกำรพัฒนำสมรรถนะ
และเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคลำกรและภำคีเครือข่ำยในรูปแบบที่หลำกหลำยอย่ำงต่อเนื่อง 
  6.2 กำรพัฒนำโครงสร้ำงและอัตรำก ำลัง 
   1) จัดท ำแผนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและด ำเนินกำรปรับปรุงสถำนที่และวัสดุ
อุปกรณ์ให้มีควำมพร้อมในกำรจัดกำรศึกษำ 
   2) แสวงหำภำคีเครือข่ำยในท้องถิ่นเพ่ือกำรมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกิจกรรม
กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยรวมทั้งระดมทรัพยำกรเพ่ือน ำมำใช้ในกำรปรับปรุงโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนให้มีควำมพร้อมส ำหรับด ำเนินกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ของประชำชน 
   3) บริหำรอัตรำก ำลังที่มีอยู่ทั้งในส่วนที่เป็นข้ำรำชกำรพนักงำนรำชกำรและลูกจ้ำง 
ให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุดในกำรปฏิบัติงำน 
  6.3 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร 
   1) เร่งผลักดันให้มีกำรประกำศใช้กฎหมำยว่ำด้วยกำรศึกษำตลอดชีวิต 
   2) เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณโดยพัฒนำระบบกำรก ำกับ
ควบคุมและเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยงบประมำณให้เป็นตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
   3) พัฒนำระบบฐำนข้อมูลให้มีควำมครบถ้วนถูกต้องทันสมัยและเชื่อมโยงกันทั่ว
ประเทศอย่ำงเป็นระบบเพ่ือให้หน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดสำมำรถน ำไปใช้เป็นเครื่องมือส ำคัญในกำร
บริหำรกำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมประเมินผลและกำรน ำผลมำพัฒนำกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง
ตำมวงจรคุณภำพเดมม่ิง(PDCA) รวมทั้งจัดบริกำรกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
   4) พัฒนำระบบฐำนข้อมูลรวมของนักศึกษำกศน. ให้มีควำมครบถ้วนถูกต้องทันสมัย
และเชื่อมโยงกันทั่วประเทศสำมำรถสืบค้นและสอบทำนได้ทันควำมต้องกำรเพ่ือประโยชน์ในกำร 
จัดกำรศึกษำให้กับผู้เรียนและกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 



   5) ส่งเสริมให้มีกำรจัดกำรควำมรู้ในหน่วยงำนและสถำนศึกษำทุกระดับรวมทั้งกำร
ศึกษำวิจัยเพ่ือสำมำรถน ำมำใช้ในกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนที่สอดคล้องกับควำมต้องกำร 
ของประชำชนและชุมชนพร้อมทั้งพัฒนำขีดควำมสำมำรถเชิงกำรแข่งขันของหน่วยงำนและสถำนศึกษำ 
   6) สร้ำงควำมร่วมมือของทุกภำคส่วนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศในกำรพัฒนำ
และส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  6.4กำรก ำกับนิเทศติดตำมประเมินและรำยงำนผล 
   1) สร้ำงกลไกกำรก ำกับนิเทศติดตำมประเมินและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยให้เชื่อมโยงกับหน่วยงำนสถำนศึกษำและภำคีเครือข่ำย 
ทั้งระบบ 
   2) ให้หน่วยงำนและสถำนศึกษำท่ีเกี่ยวข้องทุกระดับพัฒนำระบบกลไกกำรก ำกับ
ติดตำมและรำยงำนผลกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติให้สำมำรถตอบสนองกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย 
ในแต่ละเรื่องได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
   3) ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรและสื่ออ่ืนๆที่เหมำะสมเพื่อ
กำรก ำกับนิเทศติดตำมประเมินผลและรำยงำนผลอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
   4) พัฒนำกลไกกำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติ
รำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนสถำนศึกษำเพ่ือกำรรำยงำนผลตำมตัวชี้วัดตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปีของส ำนักงำนกศน. ให้ด ำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพเป็นไปตำมเกณฑ์วิธีกำรและระยะเวลำ 
ที่ก ำหนด 
   5) ให้มีกำรเชื่อมโยงระบบกำรนิเทศในทุกระดับทั้งหน่วยงำนภำยในและภำยนอก
องค์กรตั้งแต่ส่วนกลำงภูมิภำคกลุ่มจังหวัดจังหวัดอ ำเภอ/เขตและต ำบล/แขวงเพ่ือควำมเป็นเอกภำพ 
ในกำรใช้ข้อมูลและกำรพัฒนำงำนกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ 

การพัฒนาการจัดการศึกษา 
กศน.ต าบลสระพระ



ส่วนที่  3 
โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์การพัฒนาการจัดการศึกษา 

กศน.ต าบลสระพระ 
เพ่ือกำรด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำของ กศน.ต ำบลสระพระ   เป็นไปตำมแผนพัฒนำ 

กำรจัดกำรศึกษำของ กศน.ต ำบล ที่วำงไว้จึงได้ก ำหนดโครงกำรและกิจกรรมตำมกลยุทธ์ของ กศน.ต ำบล  ดังนี้ 
 

พันธกิจ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย งบประมาณ/

ผู้รับผิดชอบ 2560 2561 2562 
1. จัดและส่งเสริม
กำรศึกษำ 
นอกระบบและ
กำรศึกษำตำม
อัธยำศัย 
ให้มีคุณภำพ 

 

1. โครงกำรจัดกำรศึกษำนอก
ระบบระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
2. โครงกำรกำรศึกษำ 
เพื่อส่งเสริมกำรรู้หนังสือ 
 
 

จ ำนวนกลุ่มเปำ้หมำย 
ผู้ด้อยพลำดและขำดโอกำส
ทำงกำรศึกษำ 
ที่ได้รับบริกำรกำรศึกษำ 
นอกระบบระดับกำรศึกษำ
ขัน้พ้ืนฐำน 
โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย 
 

200คน 
 

10 คน 

200คน 
 

10 คน 

200คน 
 

10 คน 

600,000  
 

14,355 
/ครู กศน.

ต ำบล 

2. ส่งเสริมกำรมีส่วน
ร่วมของภำคี
เครือข่ำยในกำรจดั
กำรศึกษำนอกระบบ  
และกำรศึกษำ 
ตำมอัธยำศัย 

 

โครงกำรพัฒนำ ส่งเสรมิ 
สนับสนุนภำคีเครือข่ำย  
และอำสำสมคัร กศน. 
 
 
 
 

ร้อยละภำครัฐและเอกชนทุก
ภำคส่วนร่วมเป็นภำคี
เครือข่ำย 
ในกำรจัดส่งเสรมิและ
สนับสนุน 
กำรด ำเนินงำนกำรศึกษำ
นอกระบบและกำรศึกษำ 
ตำมอัธยำศัย 
 

11 คน 
/ 2 
แห่ง 

12 คน 
/ 3 
แห่ง 

13 คน 
/ 4 
แห่ง 

ครู กศน.
ต ำบล 

3.ส่งเสรมิ สนับสนุน 
ให้ภำคีเครือข่ำยและ 
ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
มีส่วนร่วมในกำรจัด
กำรศึกษำ 
นอกระบบ  และ
กำรศึกษำตำม
อัธยำศัย 
โดยยดึหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

โครงกำรกำรศึกษำเพื่อเรียนรู้หลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละภำคีเครือข่ำยและภมูิ
ปัญญำท้องถิ่น 
มีส่วนร่วมในกำรจัด
กำรศึกษำนอกระบบ  และ
กำรศึกษำ 
ตำมอัธยำศัย 
โดยยดึหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง 

16 คน 18 คน 20 คน 19,200 
/ครู กศน.

ต ำบล 



พันธกิจ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย งบประมาณ/

ผู้รับผิดชอบ 2560 2561 2562 
4. ส่งเสริมชุมชน 
ให้พัฒนำ
กระบวนกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิต   
เพื่อกำรพัฒนำท่ี
ยั่งยืน 

 

1. โครงกำรปรับปรุงระบบกำร
เรียนรู้ โครงกำรศูนย์ฝึกอำชีพ
ชุมชน 

- อำชีพ 1 อ ำเภอ  
1 อำชีพ 
- วิชำชีพช่ำงพื้นฐำน 

- กำรพัฒนำอำชีพ  
2. โครงกำรจัดกำรศึกษำเพื่อ
พัฒนำทักษะชีวิต 
3. โครงกำรจัดกำรศึกษำเพื่อ
พัฒนำสังคมและชุมชน 

ร้อยละชุมชนได้รับกำร
ส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้
เพื่อแก้ปัญหำและพัฒนำ
คุณภำพชีวิตเสรมิสร้ำง 
ควำมเข้มแข็ง 
ให้กับชุมชนโดยม ี
กศน.ต ำบล ศูนย์กำรเรยีน
ชุมชนและแหล่งกำรเรยีนรู้
อื่นในชุมชน 
เป็นกลไกในกำรจัดกำร
เรียนรู้ เพื่อกำรพัฒนำท่ี
ยั่งยืน 
 
 
 
 

 
 

146คน 
 

40 คน 
40 คน 
50 คน 

 
40 คน 

 

 
 

146คน 
 

40 คน 
40 คน 
50 คน 

 
40 คน 

 

 
 

146คน 
 

40 คน 
40 คน 
50 คน 

 
40 คน 

 

 
 

36,000 
 

75,600 
75,600 
17,250 

 
48,000 

/ครู กศน.
ต ำบล 

5.พัฒนำกำร
ให้บริกำรกำรศึกษำ
นอกระบบ  และ
กำรศึกษำตำม
อัธยำศัยให้
ครอบคลมุทุกพ้ืนท่ี  
ทุกกลุ่มเป้ำหมำย 
อย่ำงทั่วถึง 

 

โครงกำรพัฒนำ กศน.ต ำบล 
และแหล่งเรียนรู ้
ในชุมชน ให้เป็นศูนย์กลำงกำร
เรียนรูต้ลอดชีวิต 
- กศน.ต ำบล  
- แหล่งเรียนรู ้

ร้อยละ กศน.ต ำบล และ
แหล่งเรียนรู ้
พร้อมให้บริกำรกำรศึกษำ
นอกระบบ  และกำรศึกษำ
ตำมอัธยำศัยให้ครอบคลุมทุก
พื้นที่  
ทุกกลุ่มเป้ำหมำย 
อย่ำงทั่วถึงได้รับโอกำสใน
กำรเรยีนรู้และเทคโนโลย ี
ที่เหมำะสมสำมำรถ
ประยุกต์ใช้ในกำรแก้ปญัหำ
และพฒันำคณุภำพชีวิต 
ได้อย่ำงสร้ำงสรรค ์
 
 
 
 
 

 
 
 
1 แห่ง 
2 แห่ง 

 
 
 

1 แห่ง 
3 แห่ง 

 
 
 

1 แห่ง 
4 แห่ง 

 
 
 
- 

 



พันธกิจ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย งบประมาณ/

ผู้รับผิดชอบ 2560 2561 2562 
6. พัฒนำหลักสตูร
รูปแบบกำรจดั
กิจกรรมกำรเรียนรู้
เทคโนโลยีสื่อและ
นวัตกรรมกำรวัด 
และประเมินผล 
ในทุกรูปแบบให้
สอดคล้องกับบริบท 
ในปัจจุบัน 
 
 
 
 

1. โครงกำรจัดกำรศึกษำนอก
ระบบระดับกำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำน 
2. โครงกำรกำรศึกษำเพื่อเรียนรู้
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. โครงกำรปรับปรุงระบบกำร
เรียนรู้ โครงกำรศูนย์ฝึกอำชีพ
ชุมชน 
2. โครงกำรจัดกำรศึกษำเพื่อ
พัฒนำทักษะชีวิต 
3. โครงกำรจัดกำรศึกษำเพื่อ
พัฒนำสังคมและชุมชน 

ร้อยละสถำนศึกษำ 
มีหลักสูตร และพัฒนำ
หลักสตูรรปูแบบกำรจดั
กิจกรรมกำรเรียนรู้
เทคโนโลยีสื่อและนวัตกรรม
กำรวัดและประเมินผลในทุก
รูปแบบให้สอดคล้องกับ
บริบทในปัจจุบัน 

 
 

14 วิชำ 
 
 

3 วิชำ 
5

หลักสูตร 

 
3

หลักสูตร 

3
หลักสูตร 

 

 

14 วิชำ 
 
 

3 วิชำ 
5

หลักสูตร 

 
3

หลักสูตร 

3
หลักสูตร 

 

14 วิชำ 
 
 

3 วิชำ 
5

หลักสูตร 

 
3

หลักสูตร 

3
หลักสูตร 

 

ครู กศน.
ต ำบล 

 
ครู กศน.
ต ำบล 

 
ครู กศน.
ต ำบล 

 
ครู กศน.
ต ำบล 

 
7. สถำนศึกษำจัดท ำ
ระบบประกัน
คุณภำพภำยในและ
มีกำรจัดท ำรำยงำน
กำรประเมินตนเอง 

โครงกำรนิเทศ ติดตำม  กำร
ด ำเนินงำนกิจกรรม กศน.ต ำบล
สระพระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละสถำนศึกษำ 
มีระบบประกันคณุภำพ
ภำยใน 
และมีกำรจัดท ำรำยงำนกำร
ประเมินตนเอง 

1 แห่ง 
 

1 แห่ง 
 

1 แห่ง 
 

ครู กศน.
ต ำบล 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 4 
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 4 
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

 

บทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษาของ กศน.ต าบลสระพระ 
 บทบำทหน้ำที่ของผู้ที่เก่ียวข้องกับกำรพัฒนำกำรศึกษำของ กศน.ต ำบลสระพระ เพ่ือให้กำรจัด
กำรศึกษำบรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย ดังนี้ 

1. บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ กศน.ต าบลสระพระ 
 1.1  ส่งเสริมสนับสนุนกำรด ำเนินงำน กศน.ต ำบลสระพระ 
 1.2  ประสำนงำนเพ่ือจัดกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
 1.3  ประสำนงำนกับส่วนรำชกำรในต ำบลสระพระ และเครือข่ำยกำรเรียนรู้ในชุมชน 
 1.4  ประสำนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุน สื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์ อำคำร สถำนที่ 
และน ำแผนชุมชนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยมำปฏิบัติ 
  1.5  ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่กฎหมำย ระเบียบ ประกำศ ฯลฯ ก ำหนดให้เป็นบทบำทหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำร กศน.ต ำบลสระพระ 
 

2. บทบาทหน้าที่ครู กศน.ต าบลสระพระ 
 1. กำรวำงแผน 

1.1 จัดท ำฐำนข้อมูลชุมชน 
1.2 จัดท ำแผนพัฒนำ กศน. ต ำบลสระพระ 
1.3 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 

2. กำรจัดและส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
2.1 จัดและส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบ ดังนี้ 

- กำรส่งเสริมกำรรู้หนังสือ 
- กำรศึกษำนอกระบบ ระดบักำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
- กำรศึกษำต่อเนื่อง 

2.2 จัดและส่งเสริมกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
- ส่งเสริมกำรอ่ำน 
- จัดและพัฒนำแหล่งเรียนรู้ 
- บริกำรข่ำวสำรข้อมูล และสื่อทุกประเภท 
- จัดและส่งเสริมกิจกรรมห้องสมุดประชำชนต ำบล ห้องสมุดชุมชน มุมหนังสือบ้ำน 
 
 
 



3. บริกำรกำรเรียนรู้ในชุมชนร่วมกับภำคีเครือข่ำย 
3.1 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำประชำธิปไตยประจ ำต ำบล 
3.2 ศูนย์กำรศึกษำตลอดชีวิตชุมชน 
3.3 ศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจ ำต ำบล 
3.4 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน 

   3.5 อ ำเภอเคลื่อนที่ ร่วมกับอ ำเภอ 
  4. สร้ำงและพัฒนำภำคีเครือข่ำยกำรเรียนรู้ในชุมชน โดยกำรประสำนขอควำมร่วมมือจำก 

ภำคีเครือข่ำยองค์กรชุมชนผู้รู้ ผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนภูมิปัญญำท้องถิ่น เพ่ือร่วมเป็นอำสำสมัคร กศน. 
อำสำสมัครส่งเสริมกำรอ่ำน เป็นต้น 

5. ประชำสัมพันธ์และเผยแพร่แผนงำน โครงกำร กิจกรรมและผลกำรด ำเนินงำนของ กศน. ต ำบล
สระพระ 
 ในรูปแบบต่ำงๆ 

6. รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 
6.1 รำยงำนข้อมูลที่เก่ียวข้องตำมแบบและระยะเวลำที่ก ำหนด 
6.2 รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีของ กศน. ต ำบลสระพระ 

 

 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการปฏิบัติงานตามภารกจิภายในปัจจัยแห่งความส าเร็จในการปฏิบัติงานตามภารกจิภายใน    33    ปีปี    ไปสู่การปฏิบัติไปสู่การปฏิบัติ  

 ในกำรบริหำรจัดกำรและด ำเนินงำนตำมภำรกิจภำยใน 3 ปี (พ.ศ. 2560 –2562 )                   
ของ กศน.ต ำบลสระพระ  จะประสบควำมส ำเร็จและบรรลุตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ได้หรือไม่นั้น          
จ ำเป็นที่จะต้องด ำเนินกำรก ำกับติดตำม ประเมินผล ประกอบด้วยปัจจัยหลักดังนี้ 

  1. ความเชื่อมโยงระหว่าง กศน.ต าบลสระพระ กับ กศน.อ าเภอพระทองค า  
 เมื่อ กศน.ต ำบลสระพระ  ได้จัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2560 –2562  
เสร็จเรียบร้อยแล้ว กศน.ต ำบลสระพระ  จะต้องแจ้งให้ผู้ที่รับผิดชอบในกิจกรรมโครงกำรต่ำงๆ ทรำบ       
เพ่ือเตรียม   ควำมพร้อมและด ำเนินกำรให้บรรลุ  เป้ำหมำย และครอบคลุมตำมตัวชี้วัดที่ก ำหนด  
พร้อมทั้งกำรปฏิบัติ   ตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2560 –2562 
 

  2. แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
 เพ่ือให้แผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2560 –2562 เป็นแนวทำงในกำรน ำจุดเน้น           
สู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม  จึงได้ก ำหนดแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำประจ ำปี เป็นกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำของตัวชี้วัด            
ในแต่ละกลยุทธ์ เพ่ือตรวจสอบถึงผลงำนที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับเป้ำหมำยที่ก ำหนดอันจะน ำไปสู่       
กำรทบทวน ปรับปรุง แก้ไขเป้ำหมำยและกลยุทธ์ให้มีควำมเหมำะสมต่อไป 
 



  2.2 กำรประเมินผลในระยะครึ่งแผน เป็นกำรประเมินผลในช่วงปีแรกของแผน คือ         
เมื่อสิ้นสุดปี พ.ศ. 2560  ทั้งนี้เพ่ือทบทวนผลควำมก้ำวหน้ำและปัญหำอุปสรรค รวมทั้งทบทวนกลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย หรือกำรปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติรำชกำรให้มีควำมเหมำะสม  
  2.3 กำรประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผน เป็นกำรประมวลผลแผนพัฒนำกำรศึกษำ เมื่อสิ้นสุดปี 
พ.ศ. 2562  เพ่ือสรุปผลกำรปฏิบัติงำนและผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น 
 

3. การจัดท ารายงานการปฏิบัติงานประจ าปี 
 กศน.ต ำบลสระพระ จะต้องจัดท ำรำยงำนกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีเพื่อเปิดเผยและแสดงให้เห็นถึง
ข้อมูลสำรสนเทศเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ตำมที่ได้ลงมือปฏิบัติแล้ว 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

ภาคผนวก 



การให้ความเห็นชอบเอกสาร 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา กศน.ต าบล  ปีการศึกษา 2560 – 2562 

ของ กศน.ต าบลสระพระ  

****************************** 

 ที่ประชุมคณะกรรมกำร กศน.ต ำบลสระพระ 

ครั้งที่ 1 / 2559 เมื่อวันที่  29  เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ.  2559  ได้พิจำรณำแผนพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำ กศน.ต ำบล ปีกำรศึกษำ 2560 – 2562     ของ กศน.ต ำบลสระพระ แล้ว  

เห็นชอบให้ด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ กศน.ต ำบล ปีกำรศึกษำ 2560 – 2562  ได ้

 

(ลงชื่อ) ........................................................ 
( นำยเรืองชัย  สุดใหม่ ) 

ประธำนกรรมกำร กศน.ต ำบลสระพระ 
 

 

 
 
 
 
 


