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ปงบประมาณ พ.ศ.2552 สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

จังหวัดลําปาง (สํานกังาน กศน.จงัหวัดลาํปาง)  รวมกบัสถานศกึษาในสังกัด คือ ศูนยการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ ทั้ง 13  แหง ไดนําเอายทุธศาสตรและจุดเนนการดําเนนิงาน 
3 ประการ คือ การพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของประชาชน การเพิม่ศักยภาพการจัดการความรูของ
ชุมชน และ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององคกรและภาคีเครือขายมาเปนกรอบแนว
ทางการดําเนนิงานภายใต กลยทุธการดําเนนิงานในปงบประมาณ พ.ศ.2552 คือ ลุยถงึที่เขาถึง
กลุมเปาหมาย จัดกจิกรรมหลากหลายโดนใจผูเรียน ขยายแหลงเรียนรูและเทคโนโลยี ผนึกกาํลงัภาคี
เครือขาย และกระจายบริการการศึกษา และพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

  ซึง่ในรอบปทีผ่านมาบุคลากรของสํานกังาน กศน.จังหวัดลําปาง และสถานศึกษาในสังกัดทั้ง 
13 แหง  ไดรวมกันดาํเนนิงานตามภารกิจเพื่อตอบสนองนโยบายในฐานะผูสงเสริมสนับสนนุการจัด
การศึกษาตลอดชีวิตในรูปแบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ไดดําเนนิงานตาม
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2552 เพื่อใหดําเนินงานไดบรรลุผลตามเปาหมายการดําเนนิงาน
ที่กําหนดไว และมุงหวงัให กศน.ลําปาง เปนผูนาํในการสงเสริมเครือขายพนัธมิตรในการจัดการศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อเสริมสรางสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู ดวย
บุคลากรที่มีศักยภาพ และเปนองคกรที่มกีารบริหารจัดการที่ดี ใหผูที่รับบริการในทุกกิจกรรมใหไดรับ
ส่ิงที่เปนประโยชนสามารถที่จะนําไปพฒันาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาสังคมใหสังคมไทยเปน
สังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรูตอไป   
 
 

                            สํานักงาน กศน.จงัหวัดลําปาง 

                    พฤศจิกายน   2552 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตอนท่ี 1 
บทนํา 

 

 ปงบประมาณ พ.ศ.2552 สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง ในฐานะเปนองคกรหลักในการสงเสริม

สนับสนนุ และจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ไดนําเอายุทธศาสตรและจุดเนนการ

ดําเนนิงาน 3 ประการ คือ การพฒันาศักยภาพการเรยีนรูของประชาชน การเพิ่มศักยภาพการจัดการ

ความรูของชุมชน และ การเพิ่มประสทิธิภาพการบริหารจัดการขององคกรและภาคีเครือขาย มาเปน

กรอบแนวทางการดําเนินงานภายใตกลยทุธการดําเนินงาน คือ  ลุยถงึที่เขาถึงกลุมเปาหมายจัดกจิกรรม 

หลากหลายโดนใจผูเรียน ขยายแหลงเรียนรูและเทคโนโลยี ผนึกกาํลงัภาคีเครือขาย และกระจายบริการ

การศึกษา และพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เพื่อมุงหวงัสรางสงัคมไทยใหเปนสงัคมที่อุดม

ปญญา ดวยการจัดการใหเกดิการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชน อยางมีคุณภาพและทั่วถึง 

สํานักงาน กศน.จงัหวัดลําปางรวมกับสถานศกึษาในสงักัดทัง้ 13 แหง ไดดําเนนิงานตามแผน 

ปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2552 โดยนําเอานโยบาย และจุดเนนการดําเนนิงาน จัด สงเสริมและ

สนับสนนุการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย ในปงบประมาณ พ.ศ.2552 ของสํานักงาน

สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและแผนยุทธศาสตรสงเสริมการศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําปาง (พ.ศ.2551-2554) มาเปนกรอบทิศทางในการดําเนนิงานของ

หนวยงานและสถานศกึษาในสังกัดใหสามารถดําเนนิงานบรรลุผลตามเปาประสงคและวิสัยทัศนที่

กําหนดไวดังนี ้

 
เปาหมาย 
 
1.  นโยบายดานการศึกษานอกระบบ 
  จุดเนนการดาํเนินงาน 
  1.1  การสงเสริมการรูหนังสอื: มุงเนนใหสถานศกึษา สํารวจผูไมรูหนงัสือในพืน้ที่ใหได

ขอมูลที่ชัดเจน และดําเนนิการจัดใหผูไมรูหนงัสือไดเรียนรูจากหลกัสูตรและสื่อที่เหมาะสมกับสภาพ 

ของกลุมเปาหมายแตละกลุม ทัง้นีโ้ดยรวมมือกับสถานศึกษาและองคกรปกครองสวนทองถิ่น  จาํนวน 

660  คน 

  1.2  การยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชากรวยัแรงงาน : มุงเนนใหกลุมเปาหมาย 

ที่ลงทะเบยีนเรียน ไดเรียนในรูปแบบที่เหมาะสมกับสภาพและความตองการของตนเอง โดยมีอัตราการ

คงอยูไมนอยกวารอยละ 80 มีผลสัมฤทธิใ์นหมวดวิชาหลักไมตํ่ากวารอยละ 70 และอัตราการจบรอยละ 
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80 ในแตละภาคเรียน ใหความสําคัญกับการเทียบโอนความรูและประสบการณ การเทียบระดับ

การศึกษา  จํานวน  20,090 คน 

  1.3  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  : มุงเนนให ศูนยการเรียนชุมชนแตละ

แหง ตอง X – RAY  ในประเด็นตอไปนี้ 

   1)  การพัฒนาคุณภาพ :  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละวิชา โดยเฉพาะวิชา

หลัก  อัตราคงอยูรอยละเทาไร  อัตราการเขาถึงสื่อ รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู (จํานวนชัว่โมงการ

สอนเสริม/การวัดประเมินผลระหวางเรียน) 

   2)  การพัฒนาประสิทธิภาพ : รอยละการเขาสอบแตละวิชา/ภาคเรียน  รอยละ

การจบหลกัสตูรในแตละภาคเรียน  รอยละของผูมีสิทธสิอบ 

   3)  การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ : แตละ ศูนยการเรียนชุมชนมี

แผนปฏิบัติการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยใหถือแผนนี้เปนคํารับรองปฏบัิติราชการ 

ประจําป 2552 ศูนย กศน.อําเภอ รายงานแผนตอสํานกังาน กศน.จงัหวัด และสํานักงาน กศน.จงัหวัด 

รวมกับ ศูนย กศน.อําเภอ นเิทศติดตาม เพื่อสนับสนุน ชวยเหลือ 

  1.4 การศึกษาตามหลกัสูตรประกาศนยีบตัรวิชาชีพ (การศึกษานอกระบบ): มุงเนนการ 

ประสานการจดัการศึกษารวมกับสถานประกอบการ และสถานศึกษาในสังกัดสาํนกังานคณะกรรมการ

การอาชวีศึกษาในพื้นที่ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับอาชีวศึกษาใหไดมาตรฐานพอเพยีง

สําหรับการประกอบอาชพี  จํานวน 1,020  คน 
 
2. นโยบายดานการศกึษาตอเนื่อง 
  จุดเนนการดาํเนินงาน 
  2.1 การศึกษาตอเนื่องเพื่อการพัฒนาอาชพีและทกัษะชวีิต: มุงเนนการจัดการศึกษา

ตอเนื่อง โดยเฉพาะหลักสูตรระยะสั้นและการฝกอบรมที่สอดคลองกบัความตองการของกลุมเปาหมาย  

โดยมุงใหสามารถนาํความรู ความสามารถที่ไดรับไปใชประโยชนไดจริง รวมทั้งการมีคลังหลกัสูตรที่

หลากหลาย เพื่อรองรับการจัดบริการทางการศึกษา จาํนวน  8,280  คน การศึกษาเพื่อชุมชนในเขต

ภูเขา 700 คน 

  2.2  สรรหาและพัฒนาเครอืขายการศึกษาตอเนื่อง ตําบลละ 1 ภาคี รวม 92 ภาคี 
 
3. นโยบายดานการศกึษาตามอัธยาศัย 
  จุดเนนการดาํเนินงาน 
  3.1 การพัฒนาแหลงการเรียนรูในชุมชน: มุงเนนการประสานความรวมมือกับแหลงการ

เรียนรูตาง ๆ ในชุมชนเพื่อจดัทําฐานขอมลูแหลงการเรียนรู และจัดกจิกรรมการเรียนรูที่เปนประโยชน 
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ตอการประกอบอาชีพ การดาํรงชีวติ การสบืทอดวฒันธรรมประเพณ ีและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอม  โดยดําเนินเปนโครงการพัฒนาแหลงเรียนรูในชุมชน ตําบล ละ 1 แหง 

  3.2 การพัฒนาหองสมุดประชาชน: มุงเนนใหเปนแหลงศึกษาเรียนรูดวยตนเอง  

ของนักศึกษาในหลกัสูตรตาง ๆ ของสถานศึกษาในสงักดัสํานักงาน กศน.จงัหวัดลําปาง และพัฒนาให

เปนศูนยกลางการเรียนรูที่เชือ่มโยงความรูจากภายนอก ความรูสากล และขอมูลขาวสารตางๆ  เพือ่

ตอบสนองความตองการการเรียนรูของกลุมเปาหมาย เพื่อการพัฒนาอาชีพ การทํามาหากนิ 

  3.3 การพัฒนารูปแบบและวิธีการ: สงเสรมิใหสถานศึกษา พัฒนารูปแบบและวิธีการ

เรียนรูการศึกษาตามอธัยาศัย ใหมีความหลากหลายเพือ่กระตุนสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูอยางตอเนื่อง

ตลอดชีวิต เชน เสริมสรางชมุชนรักการอาน 13 อําเภอ ๆ ละ 1 ตําบล ๆ ละ 1 หมูบาน  จัดการศึกษาทาง

วิทยชุุมชน อําเภอละ 1 สถาน ี
 
4. นโยบายดานการศกึษาเพื่อพัฒนาชมุชน 
   จุดเนนการดาํเนินงาน 
  4.1 ศูนยการเรียนชุมชน: มุงเนนการพัฒนากจิกรรมการเรียนรูในศูนยการเรียนชุมชน 

ใหเปนฐานของการพัฒนากระบวนการเรียนรู เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน มุงสงเสริมใหชุมชน

ที่มีความพรอมจัดตั้งศูนยการเรียนชุมชนใหมากขึ้น โดยกําหนดเปาหมายใหสํานกังาน กศน.จังหวัด 

จัดตั้งศูนยการเรียนชุมชน หนึ่งแหงในตําบลเปนศูนยสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยตาํบล เพื่อเปนแมขายของศูนยการเรียนตาง ๆ ในชุมชน ทั้งนี้โดยความเหน็ชอบขององคการ

บริหารสวนตําบล และภาคีเครือขายอื่น และมีครูศูนยการเรียนชุมชน ปฏิบัติงานที่ ศูนยการเรียนชุมชน 

อยางนอยสัปดาหละ 4 วนั ประสานงานทีอํ่าเภอสัปดาหละ 1 วัน และใหผลการประเมินคุณภาพของ

ศูนยการเรียนชุมชน เปนสวนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

  4.2 อาสาสมคัรสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย: มุงเนน

สงเสริมใหผูมจีิตอาสา ตลอดจนผูรูหรือภูมิปญญาทองถิ่นไดอาสาสมคัรเขามามีบทบาทในการจัด

กิจกรรมการเรยีนรูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยัในชุมชน เปนผูส่ือสารขอมูลความรูที่

เปนประโยชนแกประชาชนและนําเสนอความตองการการเรียนรูและการพัฒนาชุมชน โดยเปนทมี

รวมกับครูในสงักัดสํานักงาน กศน. เขามาเปนอาสาสมัคร กศน. ทกุตําบล ๆ ละ 1 หมูบาน รวม 92 

ตําบล 92 หมูบาน 

  4.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรูในชุมชน: มุงเนนการพัฒนาความสามารถในการแสวงหา

ความรูของกลุมเปาหมาย การสรางเสริมกระบวนการเรียนรูเพื่อการแกปญหาและพฒันาชมุชน การ

จัดการความรู การวิจัยชุมชนซ่ึงเปนพื้นฐานของการนาํความรูไปแกปญหาและพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน  

เชน โครงการจัดการศึกษานอกโรงเรียนโดยใชชุมชนปนฐาน  เพื่อพฒันาศกัยภาพการเรียนรูของ
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ประชาชน  เพิม่ศักยภาพการจัดการเรียนรูของชุมชน  พฒันาและกระจายโอกาสการเรียนรู เพื่อสนอง

การศึกษาตลอดชีวิต   จากสภาพปญหา/จุดเดน วิสัยทศันของชุมชน จํานวน 92  ตําบล ๆ ละ 1 หมูบาน 

โดยใชกระบวนการเรียนรูตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง จํานวน 1,300  คน 
 
5.  นโยบายดานเทคโนโลยีทางการศกึษา 
  จุดเนนการดาํเนินงาน 
  5.1 ส่ือวทิยุเพือ่การศึกษา: มุงพฒันารายการวทิยุชุมชน ใหเชื่อมโยง ตอบสนอง ตอการ

จัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบ และการศกึษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษา เพื่อสงเสริมคุณภาพการ

เรียนการสอนสําหรับกลุมเปาหมายตาง ๆ 

  5.2 อินเทอรเน็ตเพื่อการศึกษา: สงเสริมใหสถานศึกษา สังกัด กศน.จงัหวัดลําปาง 

มีเว็บไซตของตนเองโดยเชื่อมโยงกับระบบ Portal  Web เพื่อใหเกิดการเรียนรูดวยตนเองทีห่ลากหลาย

ตอบสนองความตองการของผูเรียน 

 
 6. นโยบายดานวิทยาศาสตรเพื่อการศกึษา 
  จุดเนนการดาํเนินงาน 
  กิจกรรมวทิยาศาสตรเพื่อการศึกษา : มุงพฒันากิจกรรมดานวทิยาศาสตรใหเชื่อมโยง

กับกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาของชุมชน  

 
 7. นโยบายดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย 
  จุดเนนการดาํเนินงาน 
  7.1  การพัฒนาวิชาการ: มุงเนนการพฒันาหลักสูตร ส่ือ รูปแบบและการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน โดยใชการวิจัยเปนพืน้ฐานของการพัฒนาและมุงหมายใหงานวชิาการเปนพืน้ฐานของ

การปฏิบัติที่มคุีณภาพ 

  7.2 การพัฒนาบุคลากร: สงเสริมใหบุคลากรทุกระดับไดพัฒนาความรูความสามารถใน

การปฏิบัติงาน โดยเฉพาะครู กศน. ซึ่งจะมีบทบาทหนาทีห่ลักในการจัดการเรียนการสอน  ตองพฒันาครู 

กศน.ในเนื้อหาสาระที่มีความเฉพาะกับบริบทของพืน้ที่  โดยเฉพาะครู กศน.ใหม ตองผานการอบรมจาก

โรงเรียน คน กศน. ลําปาง /  ครู กศน.ทุกคนตองสามารถทําหนาที่ครูแนะแนว /ครู กศน.ที่รับผิดชอบ

หมูบานที่จัดการศึกษาโดยใชชุมชนปนฐาน ตองมีความรูในการทาํหนาที ่ Facilitator 

  7.3  การนิเทศการศึกษา: ใหความสาํคัญกบัการนิเทศภายใน ซึง่เปนบทบาทของ

ผูบริหารสถานศึกษา ศูนย กศน.อําเภอจัดใหมีระบบและดําเนนิการนิเทศภายใน สํานักงาน กศน.จังหวัด

ประกาศกฎบตัรตรวจสอบภายใน และดาํเนนิการตามกฎบัตร 
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  7.4  การประกนัคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย: มุงเนนให

สถานศกึษา กศน.ทกุแหงจัดระบบการประกันคุณภาพ ใหสอดคลองกบัมาตรฐานการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย และใหความสาํคัญกับสถานศึกษาที่จะรับการประเมนิภายนอกโดยเฉพาะ

การเตรียมความพรอมและการจัดทาํรายงานการประเมินตนเองที่ตรงกับสภาพจริงของสถานศึกษา ทั้งนี้

เพื่อสงผลใหเกิดการพฒันาคุณภาพการศกึษา   
 
8. นโยบายดานการสงเสริมสนับสนุนภาคีเครือขาย 
  จุดเนนการดาํเนินงาน 
  7.1 การประสานงานกับคณะกรรมการ: มุงเนนใหสถานศึกษาและหนวยงานตางๆ 

ประสานการทาํงานรวมกับคณะกรรมการที่เกีย่วของตามบทบาทหนาที่เพื่อสรางความเขาใจงานดาน

การสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และเสริมสรางโอกาสและบทบาทในการจัด

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

  7.2 การสรางเสริมบทบาทของภาคีเครือขาย: มุงเนนใหหนวยงานและสถานศกึษา 

กศน. ประสานงานและสรางความรวมมือกับภาคีเครือขายทกุระดับ ทกุประเภทใหเขามามีบทบาทใน

การจัดการความรู การแลกเปลี่ยนเรียนรู และรวมดาํเนนิงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย เชน ศูนย กศน.อําเภอสรางเครือขายระดับอําเภอ   เครือขายระดับตําบล  และเครือขายระดับ

ชุมชน  สํานักงาน กศน.จงัหวัด จัดใหมีสมชัชาภาคีเครือขาย การยกยองเชิดชูเกยีรติ   
 
9. นโยบายดานการบริหาร  
  จุดเนนการดาํเนินงาน 
  9.1 การบริหารการศึกษา: มุงเนนการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลในสถานศกึษา 

และหนวยงานในสังกัดทุกระดับ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามหลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม  

หลักความโปรงใสตรวจสอบได  หลักการมสีวนรวม  หลกัความรับผิดชอบ และหลกัความคุมคา 

  9.2 การบริหารงานภาครัฐ: ใหความสําคญักับการบริหารตามหลกัการพัฒนาคุณภาพ 

การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  โดยเฉพาะการสรางวัฒนธรรมการทํางานและคานิยมรวมของ

องคกร 

  9.3 การเตรียมความพรอมบุคลากร: เนนการทาํความเขาใจการเขาสูระบบโดยสราง

บุคลากรใหม และเตรียมความพรอมในการปฏิบัติงาน 

  9.4 ระบบฐานขอมูล: ใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร

จัดการโดยเฉพาะขอมูลนักศึกษาและผูเรียนในหลักสูตรตางๆ ขอมูลสถานศกึษา ขอมูลศูนยการเรียน

ชุมชน ตลอดจนสงเสริมใหมกีารเชื่อมโยงระบบขอมูลขาวสารเพื่อการบริหารจัดการและจัดใหมีการ

บริการขอมูลสารสนเทศ 
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  9.5 การกาํกับติดตาม: ใหความสาํคัญกับระบบการกาํกบัติดตาม และรายงานผลการ

ดําเนนิงาน ทัง้ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการบริหารของหนวยงานและสถานศึกษา โดย

ใชประโยชนจากเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม 

  9.6  โครงสรางพืน้ฐาน: มุงเนนการจัดทาํแผนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการระดม

ทรัพยากรในการซอมแซม บํารุงรักษาโครงสรางพืน้ฐานใหพอเพียงและพรอมที่จะใหบริการทาง

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 จากนโยบายและจุดเนนการดําเนนิงานการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย 

ปงบประมาณ 2552 และแผนยทุธศาสตรศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดลําปาง พ.ศ.2551 – 2554 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 สํานักงาน กศน. จงัหวัดลาํปาง ไดจัดทาํโครงการ/กิจกรรมเพื่อสนองตาม

นโยบายและจดุเนนการดําเนินงาน ในปงบประมาณ 2552 ดังตอไปนี ้

1. โครงการยกระดับการศึกษาประชากรวยัแรงงาน 

2. โครงการจัดการศึกษาตอเนือ่งหลักสูตรระยะสั้น 
3. โครงการหนึง่เสียงของทานยติุความรุนแรงตอผูหญิง 

4. โครงการสงเสริมการศึกษาวทิยาศาสตรชุมชน 

5. โครงการพฒันาและเสริมสรางการบริการ กศน. ระดับพืน้ที ่

6. โครงการพฒันาหองสมุดประชาชน 

7. โครงการพฒันาระบบสํานักงานอิเลก็ทรอนกิส ( E-OFFICE ) 

8. โครงการประชมุสัมมนาเพื่อพัฒนางาน กศน.ลําปาง 

9. โครงการสงเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัด

สํานักงาน กศน.จงัหวัดลําปาง 

10. โครงการพฒันาบุคลากร “โรงเรียน คน กศน.จงัหวัดลาํปาง” 

11. โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

12. โครงการสงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรู ในชุมชน 

13. โครงการสงเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยทางสื่อสารมวลชน 

14. โครงการพฒันาประสิทธิภาพการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

15. โครงการชุมชนรักการอาน 

16. โครงการเสริมสรางประสิทธภิาพการใหบริการในหองสมดุประชาชน 

17. โครงการประชมุพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศกึษาตาม

อัธยาศัย   ปงบประมาณ 2552 

18. โครงการประชมุสรางสัมพันธงาน กศน.กบัภาคีเครือขายพนัธมิตร 

19. โครงการสงเสริมการใชภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 



 

รายงานผลการดําเนินงานปงบประมาณ 2552 7 

20. โครงการยกระดับความสามารถในการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 

21. โครงการเสริมสรางชุมชนแหงการเรียนรู (ไตรภาคี) ปงบประมาณ 2552 

22. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ดานการสรางขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 
 
 
 

 



ตอนท่ี 2 
ผลการดําเนินงาน 

 
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยัจังหวัดลําปาง (สํานักงาน 

กศน. จังหวัดลําปาง) ไดนาํเอายทุธศาสตรและจุดเนนการดําเนินงาน 3 ประการ คือ การพฒันา

ศักยภาพการเรียนรูของประชาชนการเพิ่มศักยภาพ การจัดการความรูของชุมชน และ การเพิ่มประสทิธิภาพ 

การบริหารจัดการขององคกรและภาคีเครือขายมาเปนกรอบแนวทางการดําเนนิงานภายใตกลยทุธการ

ดําเนนิงาน คือ ลุยถึงที่เขาถึงกลุมเปาหมาย จัดกจิกรรมหลากหลายโดนใจผูเรียน ขยายแหลงเรียนรู

และเทคโนโลยี ผนกึกาํลังภาคีเครือขาย และกระจายบริการการศึกษา และพัฒนาประสทิธิภาพการ

บริหารจัดการเพื่อมุงหวังให กศน.ลําปาง เปนผูนาํในการสงเสริมเครือขายพนัธมิตรในการจัดการศกึษา

นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อเสริมสรางสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู ดวย

บุคลากรที่มีศักยภาพ และเปนองคกรที่มกีารบริหารจัดการที่ดี ภายใตจุดเนนการดาํเนนิงานการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 ซึ่งในรอบปที่ผานมาบุคลากร

ของสํานกังาน กศน.จังหวัดลําปาง และสถานศกึษาในสังกัดทัง้ 13 แหง  ไดรวมกันดําเนนิงานตาม

ภารกิจเพื่อตอบสนองนโยบายในฐานะผูสงเสริมสนับสนนุการจัดการศกึษาตลอดชีวติในรูปแบบการ 

ศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย ไดดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 

2552 มาเปนกรอบทิศทางในการดําเนนิงานของหนวยงานและสถานศึกษาในสงักัด ใหสามารถ

ดําเนนิงานบรรลุผลตามเปาหมายการดําเนินงาน ที่กาํหนดดังนี ้

1. นโยบายดานการศกึษานอกระบบ 

 1.1  การสงเสริมการรูหนงัสือ  
  สํานักงาน กศน.จงัหวัดลําปาง และสถานศึกษาในสงักดั ซึ่งเปนหนวยงานหลักในการ

แกปญหาการไมรูหนังสือ จงึมีบทบาทหนาทีห่ลักในการจัดการศึกษาสําหรับประชาชนที่อาศัยอยูบน

พื้นที่สูง และพืน้ที่ราบในเขตจงัหวัดลําปาง ใหสามารถอานออกเขยีนได  ไดดําเนนิการสํารวจขอมลูผู

ไมรูหนังสือ ต้ังแต ป 2545  มีจํานวนผูไมรูหนงัสือ  5,826  คน และใชขอมูลดังกลาวเพื่อดําเนินการจัด

กิจกรรมสงเสริมการรูหนังสอื ถึงป 2552 มีผูผานเกณฑการประเมนิการรูหนงัสือเพยีง 1,332 คน  คิด

เปนรอยละ 22.86 โดยใชเวลา 7 ป  
  และในป 2552 สํานกังาน กศน. ไดกาํหนดใหมีการสาํรวจขอมูลผูไมรูหนงัสือ เร่ิม

ต้ังแตเดือนมีนาคม 2552 มีขอมูลผูไมรูหนงัสือ จํานวน 8,494 คน  ซึง่ตองมีการนําขอมูลรวมกนั

วางแผน เพื่อหารูปแบบการจัดกิจกรรมสงเสริมการรูหนังสือ ใหมีประสิทธิภาพ สามารถหาสื่อ และ

เทคนิคการสอนใหม ๆ ที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมายยิ่งขึน้ 
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ขอมูลนกัศกึษาผูที่ผานเกณฑการประเมินการรูหนังสือ 
จําแนกเปนรายสถานศกึษา 

ป  45 ป 46 ป 47 ป 48 ป 49 ป 50 ป 51 ป 52

กศน.เมืองลําปาง 1,583               72    35    26    15    24    -   29    48    1,440  1,753             

กศน.เกาะคา 57                    1      6      9      6      -   4      -   -   31      129                

กศน.งาว 385                  34    70    54    12    4      24    1      1      188     781                

กศน.แจหม 193                  -   66    48    45    -   35    30    25    29      1,083             

กศน.เถิน 334                  17    2      72    28    52    28    -   -   135     345                

ศบอเมืองปาน 357                  7      10    18    30    37    24    -   13    231     1,033             

กศน.แมทะ 666                  -   40    12    5      10    25    18    9      592     232                

กศน.แมพริก -                   -   -   -   -   -   -   -   -   -     14                  

กศน.แมเมาะ 538                  2      30    -   4      1      11    -   9      490     513                

กศน.วังเหนือ 705                  -   14    -   34    45    4      -   8      608     668                

กศน.สบปราบ 83                    -   1      2      -   -   -   9      -   89      55                  

กศน.เสริมงาม 806                  5      8      5      10    6      -   10    14    782     1,743             

กศน.หางฉัตร 119                  -   10    9      1      -   14    12    49    97      145                

รวม 5,826            138  292  255  190  179  169  109  176  4,712  8,494          

จํานวนผูไมรู

หนังสือ  

(สํารวจ ป 52)

อําเภอ

จํานวนผูไมรู

หนังสือ  (สํารวจ

 ป 45) คงเหลือ

จํานวนผูผานเกณฑการประเมิน

 
 หมายเหตุ      ขอมูล  ณ  วันที่  30  กันยายน   2552 
 
 ผลการดาํเนนิงาน   ในปงบประมาณ 2552 

 ดําเนนิการจัดกิจกรรมสงเสริมการรูหนังสอื ใหกับกลุมเปาหมาย จํานวน 720  

คน และมีผูผานการรูหนงัสือ จํานวน 176 คน  
 จัดหาสื่อ ดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาส่ือสําหรับผูไมรูหนังสือ

ไทย เนื่องจากสื่อที่ใชในการสงเสริมการรูหนังสือในปจจบัุน มเีนื้อหาบางสวนไมสอดคลองกับวถิีชวีิต 

และความเปนอยูของกลุมเปาหมาย เพื่อจดัทําตนฉบับส่ือสงเสริมการรูหนงัสือ ของจงัหวัดลําปาง 

 ในป 2552 สํานักงาน กศน. ไดกําหนดใหมีการสํารวจขอมูลผูไมรูหนังสือ เร่ิมต้ังแตเดือน

มีนาคม 2552 มีขอมูลผูไมรูหนังสือ จํานวน 8,494 คน   

  กิจกรรมการสงเสริมการรูหนังสือที่สถานศึกษาจัดไดประสบความสําเรจ็ ไดแก 
• กิจกรรมสงเสริมการรูหนังสอืสําหรับกลุมเปาหมายผูสูงอายุและผูทีพ่ลาดโอกาส 

• โครงการสงเสริมการรูหนังสอืกลุมเปาหมายประชาชนผูอพยพจากพืน้ที่สูง 
  ปญหาและอุปสรรคในการสงเสริมการรูหนังสอื ไดแก 

• ส่ือวีดีทัศน  หนังสือเรียน  โตะ   เกาอี ้   สถานที ่  ยังไมคอยพรอม   
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• ชวงอายุของผูเรียนมากทําใหระดับการพฒันากระบวนการคิด ความจําลาชา   

• การสงเสริมการรูหนงัสือไมจริงจัง และไดรับสนับสนนุไมเต็มทีท่ั้งดานงบประมาณ 

บุคลากร รวมถึงการพัฒนาบุคลากรอยางสม่ําเสมอ 

    ขอเสนอแนะในการสงเสริมการรูหนังสือ ไดแก 

• ส่ือ  วีดีทัศน  หนงัสือเรียน   ควรมีความหลากหลายและทนัสมัย   

• ควรจัดทําสื่อวดีีทัศน  หนังสอืเรียน  ใหมีความเหมาะสมกับชวงอายุของผูเรียน 

• ควรจัดทําวิจัยในชั้นเรียนสาํหรับผูไมรูหนงัสือ  เพื่อใชในการพัฒนากิจกรรมการ

เรียนการสอนตอไป 

 
 1.2  การยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชากรวยัแรงงาน 
  ในการดําเนนิการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ เพื่อเปนการยกระดับการศึกษา

ข้ันพืน้ฐานใหกับประชากรวยัแรงงาน (อายุ 15 – 59 ป ) และ การขยายโอกาสทางการศึกษาใหกับ

กลุมเปาหมายที่มีความประสงคจะไดรับการยกระดับการศึกษาที่สูงขึน้ในระดับประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษา ในปงบประมาณ 2552 (ภาคเรียนที่ 2/2551 และ 1/2552) สถานศึกษาในสงักัด จาํนวน 

13 แหง มีผลการดําเนินงานตามเปาหมาย ดังนี ้
 

ระดับ เปาหมาย (คน) ผลดําเนินงาน (คน) รอยละ 
ประถมศึกษา 2,240 2,276 101.60 

มัธยมศึกษาตอนตน 6,770 6,763 99.89 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 11,080 11,243 101.47 

ประกาศนยีบตัรวิชาชีพ (ปวช.) 1,020 1,035 101.47 

รวมทั้งสิ้น 21,110 21,317 100.98 
 
 รายงานจํานวนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2551 และ 1/2552 

ระดับ เขาใหม  
(คน) 

ลงทะเบยีน 
(คน) 

จบหลกัสูตร 
(คน) 

ประถมศึกษา 803 2,276 289 

มัธยมศึกษาตอนตน 1,785 6,763 1,104 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 2,953 11,243 1,797 

รวมทั้งสิ้น 5,541 20,282 3,190 
         หมายเหตุ   ขอมูลจาก ITW 
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 ในการดําเนนิงานยกระดับการศึกษาประชากรวัยแรงงานที่มีอายุระหวาง 15 – 59 ป ใน

รอบป 2552 ไดปรากฏผลงานที่ประสบความสําเร็จ ของ กศน.ลําปาง ไดดําเนินงานตามกลยทุธ ดังนี ้

         1. กลยุทธเขาถึงกลุมเปาหมายที่หลากหลายและทั่วถึง ครอบคลุมทุกพืน้ที ่ ซึ่งได
ทําการสํารวจขอมูลกลุมเปาหมายครบทกุหมูบานในจงัหวัดลําปาง และจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ 

และที่สําคัญคอืการนาํขอมูลที่ไปใชประโยชนในการจัดการศึกษาใหกบักลุมเปาหมาย เจาะลกึราย

ตําบล ประชาสัมพันธเสียงตามสายในหมูบาน วทิยุชมุชน ทางผูนําชมุชน และใหนกัศึกษา กศน.ชวย

ประชาสัมพันธชักชวน   
                2. กลยุทธการผนึกกําลังภาคีเครือขาย ใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
   สงเสริมสนับสนุนใหภาคีเครือขายจัดการศึกษาอยางทั่วถึง ทําใหเกิดเครือขายที่
พรอมใหความรวมมือ ตลอดจนสนับสนุนการทํางานการศึกษานอกโรงเรียนอยางเปนรูปธรรม เชน 

อบต.บานแลง อําเภอเมืองลําปาง  เรือนจํากลางลําปาง ศูนยสงเคราะหและฝกอาชีพสตรีภาคเหนือ  

   รวมกับเครือขายจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ ในรูปแบบคูปองการศึกษา 

เชน ศูนย กศน.อําเภอเกาะคา รวมกับโรงเรียนบานดอนธรรม ศูนย กศน.อําเภองาว รวมกับโรงเรียน

บานแมงาวใต ศูนย กศน.อําเภอเมืองปาน รวมกับอุทยานแหงชาติแจซอน และ ศูนย กศน.อําเภอแม

ทะรวมกับ ศูนยสรางทางลําปาง  

สถานศกึษา ประถม ม.ตน ม.ปลาย รวม 

  กศน.เกาะคา -          2           5  7 

  กศน.งาว 3         13          15  31 

  กศน.เมืองปาน 1         17          17  35 

  กศน.แมทะ 8         10           3  21 

รวมทัง้สิ้น 12 42 40 94 

   การทําบันทึกขอตกลงระหวางหนวยงาน ( MOU ) กับกลุมเปาหมายเฉพาะ เชน 

กลุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยน กลุม อสม. กลุมผูนําชุมชน  ฯลฯ ซึ่งสามารถนําประสบการณมาเทียบโอน

ผลการเรียนได 
 รายงานจํานวนนักศึกษาเทียบโอนวิชาอาชีพ (ขอมูลจาก ITW) 

ระดับ ภาคเรียน 2/51 
(คน) 

ภาคเรียน 1/52 
(คน) 

คิดเปน
รอยละ 

ประถมศึกษา 66 87 19.05 

มัธยมศึกษาตอนตน 61 48 6.10 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 55 59 3.86 

รวมทั้งสิ้น 182 194 6.78 
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 จากขอมูลขางตน กิจกรรมการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน หากพิจารณาในภาพรวมจะ

พบวาประสบความสําเร็จเปนที่นาพึงพอใจ คือ สามารถจัดบริการไดตามเปาหมายเชิงปริมาณตาม

แผนที่กําหนดไว และในสวนความสําเร็จในมิติของเชิงคุณภาพ จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแตละ

ระดับและในแตละหมวดวิชา โดยดูจากจํานวนนักศึกษาเขาสอบและมีผลการสอบผานรอยละ 50 ของ

ภาคเรียนที่ 1/2551 กับ ภาคเรียน 2/2551 มาเปรียบเทียบกัน โดยเฉพาะในหมวดวิชาหลักดังนี้ 
 
 ตารางเปรยีบเทียบ จํานวนนกัศกึษาที่สอบผานรอยละ 50 ของแตละภาคเรียน
ทุกระดับ 

รายวชิา ภาคเรียน 1/2551 ภาคเรียน 2/2551 รอยละ 
ภาษาไทย   75.38 62.90 -12.48 

ภาษาอังกฤษ   15.60 54.32 38.72 

คณิตศาสตร  19.94 59.18 39.24 

วิทยาศาสตร 19.49 52.79 33.30 

 จะเหน็ไดวาผลการสอบผาน ในวิชาหลกัสวนใหญ มผูีสอบผานเพิม่มากขึน้ ยกเวนวิชา
ภาษาไทย ซึง่มีผูสอบผานนอยลง  
 เมื่อตนปงบประมาณ 2552 สํานักงาน กศน.จงัหวัดลาํปาง และ ศูนย กศน.อําเภอได
รวมกันกําหนดแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการดําเนนิงาน ดังนี ้ 
 ดานครู    

1)  พัฒนาครูใหมีความเขาใจในการออกแบบการจัดกิจกรรรมการเรียนรู   การทํา
แผนการเรียนรู และนําแผนไปสูการปฏิบัติอยางจริงจัง 

2)  ครูตองดําเนินงานตามระบบ PDCA คือ P = แผนการจัดการเรียนรู รายภาค/ราย
สัปดาห D = เมื่อสอนเสร็จมีการบันทึกหลังการสอน  C =  มีการนิเทศ กํากับติดตาม A = นําผลจาก
การกํากับติดตามมาพัฒนาตออาจในรูปแบบวิจัยในชั้นเรียน 

3)  ครูตองมีแฟมบันทึกการเรียนรูรายบุคคล  มีบันทกึหลังการสอน   และการปรับปรุง
แกไข 

4)  ครูตองจัดใหมีการวัดผลระหวางเรียน เพื่อนาํผลไปแกไขปรับปรุงการจัดการเรียนรู 
5)  การจัดการเรียนรูเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ใหมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม   

ดานการบริหาร 
1)  มีแผนการนิเทศ และการนิเทศติดตามอยางตอเนื่องเพื่อนาํผลมาพฒันา 

2)  สนับสนุนสื่อตาง ๆ คอมพิวเตอร   กระดาษ  อุปกรณตาง ๆ ที่ใชในการ จัดการ

เรียนรู 

3)  เพิ่มประสทิธิภาพในการทดสอบยอย (Quiz) ของครู ศรช. 

4)  ใหการสนบัสนุนงบประมาณที่สามารถนําไปจัดกจิกรรมในชุมชนไดตามสภาพความ

ตองการ   การศึกษาดูงาน   และการพัฒนาแหลงเรียนรู 



                                                                                     รายงานผลการดาํเนินงานปงบประมาณ 2552  13 

5)  สนับสนุนใหนาํระบบการเทียบโอนความรูและประสบการณมาใชใหมากขึ้น 

6)  กําหนดเปาหมายผูเขาสอบ  ใหมีจํานวนนักศึกษาเขาสอบเพิ่มข้ึนจากเดิม 100 % 

และใหมีอัตราการคงอยูของนักศึกษา หรือการลงทะเบยีนตอเนื่องของนักศึกษา รอยละ 92 

7)  ศูนยการเรยีนชุมชน ทุกแหงตองมีอาคาร มีครูปฎิบัติหนาที่ประจํา มีกิจกรรมที่

สอดคลองกับแผนชุมชน และในระดับหมูบานมีอาสาสมัคร กศน. 

8)  สรางความเขมแข็งให ศรช. โดยกาํหนดให ครู ศรช. จะตองปฏิบัติงานในพื้นที่อยาง

นอยสัปดาหละ 4 วัน  เขามาสํานักงาน 1 วัน  1 สัปดาห จะทาํงาน 5 วัน 

  9) กําหนดนโยบาย ให ศูนยการเรียนชุมชน ตองสาํรวจและเก็บขอมลูของแตละ ศรช. 

เพื่อมุงสูเปาหมายในการพฒันาดงันี ้

  การพัฒนาคุณภาพการศกึษาขั้นพื้นฐาน  : มุงเนนให ศูนยการเรียนชุมชนแตละ

แหง ตองเก็บขอมูล นํามาวเิคราะห เพื่อนาํขอมูลไปพัฒนาคุณภาพผูเรียนของแตละ ศรช.  ซึ่งจะ

นําเสนอขอมูลในภาพรวมระดับจังหวัด ในประเด็นตอไปนี ้ 
   1)  การพัฒนาคุณภาพ :  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละวิชา โดยเฉพาะวิชา

หลัก  จากผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (จํานวนผูเรียนที่มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดบัดี)  ในวชิาหลัก 

ไดแก หมวดวชิาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร  และวิชาสงัคม เปรียบเทียบเปน

รายสถานศึกษา ดังนี ้

 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีข้ึนไปของหมวดวิชาภาษาไทย
จําแนกเปนรายสถานศึกษา
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 หมวดวิชาภาษาไทย พบวา ศูนย กศน.อําเภอสบปราบ สูงสุดคือรอยละ 58.57  และศูนย 
กศน.อําเภอแมเมาะ ต่ําสุดคือรอยละ 1.96 
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ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับดีขึ้นไปของหมวดวิชาคณิตศาสตร
จําแนกเปนรายสถานศึกษา
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 หมวดวิชาคณติศาสตร พบวา ศูนย กศน.อําเภอเมืองปาน สูงสุดคือรอยละ 45.21  และ
ศูนย กศน.อําเภอเสริมงาม ต่ําสุดคือรอยละ 1.73 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีข้ึนไปของหมวดวิชาวิทยาศาสตร
จําแนกเปนรายสถานศึกษา
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 หมวดวิชาวทิยาศาสตร พบวา ศูนย กศน.อําเภอเมืองปาน สูงสุด คือ รอยละ 58.86  และ
ศูนย กศน.อําเภอเสริมงาม ต่ําสุด คือ รอยละ 1.43 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีข้ึนไปของหมวดวิชาภาษาอังกฤษ
จําแนกเปนรายสถานศึกษา
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 หมวดวิชาภาษาอังกฤษ พบวา ศูนย กศน.อําเภอเมืองปาน สูงสุด คือ รอยละ 38.14  
และศูนย กศน.อําเภอแมเมาะ ต่ําสุด คือ รอยละ 1.77 
 
   2)  การพัฒนาประสิทธิภาพ : รอยละการเขาสอบแตละวิชา/ภาคเรียน  รอย

ละการจบหลกัสูตรในแตละภาคเรียน  รอยละของผูมีสิทธิสอบ  
 

รอยละของการเขาสอบภาคเรียนที ่2/2551 

ลงเบียน เขาสอบ
รอยละของ

การเขาสอบ
ลงเบียน เขาสอบ

รอยละของ

การเขาสอบ
ลงเบียน เขาสอบ

รอยละของ

การเขาสอบ
ลงเบียน เขาสอบ

รอยละของ

การเขาสอบ

1 ภาษาไทย 210      87        41.43         455      271      59.56         712         429      60.25         1,377      787         57.15

2 วิทยาศาสตร 208      96        46.15         523      324      61.95         929         656      70.61         1,660      1,076      64.82

3 คณิตศาสตร 651      361      55.45         2,363   1,672   70.76         3,935      2,793   70.98         6,949      4,826      69.45

4 ภาษาอังกฤษ 124      90        72.58         460      246      53.48         1,107      892      80.58         1,691      1,228      72.62

5 พัฒนาอาชีพ 45        17        37.78         310      201      64.84         360         199      55.28         715         417         58.32

6 ทักษะชีวิต1 103      57        55.34         208      141      67.79         300         170      56.67         611         368         60.23

7 ทักษะชีวิต2 763      362      47.44         2,171   1,520   70.01         3,774      2,610   69.16         6,708      4,492      66.96

8 พัฒนาสังคมชุมชน 73        33        45.21         429      259      60.37         726         483      66.53         1,228      775         63.11

2,177   1,103   50.67        6,919   4,634   66.97        11,843   8,232   69.51        20,939   13,969   66.71รวม

หมวดวิชา

ประถมศึกษา มธัยมศึกษาตอนตน มธัยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งหมด
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รอยละของการเขาสอบภาคเรียนที ่1/2552 

ลงเบียน เขาสอบ
รอยละของ

การเขาสอบ
ลงเบียน เขาสอบ

รอยละของ

การเขาสอบ
ลงเบียน เขาสอบ

รอยละของ

การเขาสอบ
ลงเบียน เขาสอบ

รอยละของ

การเขาสอบ

1 ภาษาไทย 646      376      58.20         1,196   743      62.12         1,726      1,180   68.37         3,568      2,299      64.43

2 วิทยาศาสตร 228      148      64.91         860      539      62.67         1,586      1,038   65.45         2,674      1,725      64.51

3 คณิตศาสตร 207      39        18.84         672      365      54.32         1,168      671      57.45         2,047      1,075      52.52

4 ภาษาอังกฤษ 279      158      56.63         1,074   639      59.50         1,759      1,129   64.18         3,112      1,926      61.89

5 พัฒนาอาชีพ 539      233      43.23         1,128   647      57.36         1,731      1,046   60.43         3,398      1,926      56.68

6 ทักษะชีวิต1 237      124      52.32         768      421      54.82         1,514      906      59.84         2,519      1,451      57.60

7 ทักษะชีวิต2 237      141      59.49         651      324      49.77         974         632      64.89         1,862      1,097      58.92

8 พัฒนาสังคมชุมชน 384      110      28.65         1,031   590      57.23         1,746      1,145   65.58         3,161      1,845      58.37

2,757   1,329   48.20        7,380   4,268   57.83        12,204   7,747   63.48        22,341   13,344   59.73

รวมทั้งหมด

รวม

หมวดวิชา

ประถมศึกษา มธัยมศึกษาตอนตน มธัยมศึกษาตอนปลาย

 
 
รอยละของการสอบผานแตละรายวิชา ภาคเรียนที่ 2/2551 (ผานรอยละ 50 โดยใชขอสอบกลาง) 

เขาสอบ สอบผาน

 50 %

รอยละของ

ผูสอบผาน

เขาสอบ สอบผาน

 50 %

รอยละของ

ผูสอบผาน

เขาสอบ สอบผาน

 50 %

รอยละของ

ผูสอบผาน

เขาสอบ สอบผาน

 50 %

รอยละของ

ผูสอบผาน

1 ภาษาไทย 376      328         87.23          743      577         77.66           1,180   1,057      89.58          2,299      1,962      85.34

2 วิทยาศาสตร 148      121         81.76          539      414         76.81           1,038   443         42.68          1,725      978         56.70

3 คณิตศาสตร 39        34           87.18          365      193         52.88           671      383         57.08          1,075      610         56.74

4 ภาษาอังกฤษ 158      114         72.15          639      322         50.39           1,129   504         44.64          1,926      940         48.81

5 พฒันาอาชีพ 233      178         76.39          647      519         80.22           1,046   946         90.44          1,926      1,643      85.31

6 ทักษะชีวิต1 124      119         95.97          421      408         96.91           906      878         96.91          1,451      1,405      96.83

7 ทักษะชีวิต2 141      113         80.14          324      228         70.37           632      387         61.23          1,097      728         66.36

8 พฒันาสังคมชุมชน 110      105         95.45          590      430         72.88           1,145   671         58.60          1,845      1,206      65.37

1,329   1,112     83.67        4,268   3,091     72.42         7,747   5,269     68.01        13,344   9,472     70.98         รวม

รวมทั้งหมดประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย

หมวดวิชา

 
 

รอยละของการสอบผานแตละรายวิชา ภาคเรียนที่ 1/2552 (ผานรอยละ 50 โดยใชขอสอบกลาง) 

เขาสอบ สอบผาน

 50 %

รอยละของ

ผูสอบผาน

เขาสอบ สอบผาน

 50 %

รอยละของ

ผูสอบผาน

เขาสอบ สอบผาน

 50 %

รอยละของ

ผูสอบผาน

เขาสอบ สอบผาน

 50 %

รอยละของ

ผูสอบผาน

1 ภาษาไทย 87        78           89.66          271      137         50.55           429      280         65.27          787         495         62.90

2 วิทยาศาสตร 96        82           85.42          324      157         48.46           656      329         50.15          1,076      568         52.79

3 คณิตศาสตร 361      318         88.09          1,672   1,133      67.76           2,793   1,405      50.30          4,826      2,856      59.18

4 ภาษาอังกฤษ 90        84           93.33          246      173         70.33           892      410         45.96          1,228      667         54.32

5 พฒันาอาชีพ 17        16           94.12          201      166         82.59           199      156         78.39          417         338         81.06

6 ทักษะชีวิต1 57        55           96.49          141      132         93.62           170      161         94.71          368         348         94.57

7 ทักษะชีวิต2 362      281         77.62          1,520   1,072      70.53           2,610   1,330      50.96          4,492      2,683      59.73

8 พฒันาสังคมชุมชน 33        29           87.88          259      183         70.66           483      332         68.74          775         544         70.19

1,103   943       85.49        4,634   3,153     68.04         8,232   4,403     53.49        13,969   8,499     60.84รวม

รวมทั้งหมด

หมวดวิชา

ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย
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รอยละผูจบหลักสูตรตามเกณฑที่กําหนด (ภายใน 4 ภาคเรียน)
ปงบประมาณ 2552 (ภาคเรียนที่ 2/2551  และ 1/2552)
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  เมืองลําปาง   เกาะคา   งาว       แจหม     เถิน     เมืองปาน   แมทะ    แมพริก   แมเมาะ    วังเหนือ  สบปราบ  เสริมงาม  หางฉัตร

 
   3)  การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ : แตละ ศูนยการเรียนชุมชน ดังนี ้

- แตละ ศรช. มีแผนปฏิบัติการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพ ให
แผนนี้ถือเปนคํารับรองปฏิบัติราชการ ประจําป 2552 

- ศูนย กศน.อําเภอ รายงานแผน ตอ สํานักงาน กศน.จังหวัด 
- สํานักงาน กศน.จังหวัดรวมกับ ศูนย กศน.อําเภอ นิเทศติดตาม เพ่ือ

สนับสนุนชวยเหลือ 
  ในปงบประมาณ 2552 แตละศูนย กศน.อําเภอ ไดเรงในการปรับปรุงโครงสราง

พื้นฐาน ของ ศรช. ทางดานกายภาพ และสื่อการเรียนการสอน ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของ 

ศรช. และสรางความตระหนกัใหกับครูศูนยการเรียนชุมชน ในการทาํงานตามระบบ วงจร  P D C A ให

ความสาํคัญกบัคุณภาพของการทาํงาน รวมทัง้ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากนโยบายเรียนฟรี 15 ป

ในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน และคาสื่อ/หนังสือเรียน เพิ่มจากงบประมาณตามคาใชจาย

รายหวัของนักศึกษาปกต ิ กจิกรรมการศึกษานอกระบบขั้นพืน้ฐาน หากพจิารณาในภาพรวมจะพบวา

ประสบความสําเร็จเปนทีน่าพงึพอใจ คือ สามารถจดับริการไดตามเปาหมายเชงิปริมาณตามแผนที่

กําหนดไว แตในสวนความสาํเร็จในมิติของเชิงคุณภาพ ยังไมเปนทีน่าพึงพอใจจากผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนในแตละระดับ ยังไมสามารถดาํเนนิการใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่วางไวได 
  การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (การศึกษานอกระบบ) : 
มุงเนนการ ประสานการจัดการศึกษารวมกบัสถานประกอบการ และสถานศกึษาในสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศกึษาในพื้นที ่เพือ่ยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับอาชีวศกึษาใหได

มาตรฐานพอเพียงสาํหรับการประกอบอาชีพ  มีผลการดําเนนิงาน ดังนี ้
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     การจัดกจิกรรมการเรยีนรู   
1) สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ กลุมเปาหมายผูที่ทาํงานในสถาน

ประกอบการ หรือ หนวยงานภาครัฐ/เอกชน ศูนย กศน.อําเภอที่เปดสาขานี ้ไดแก ศูนย กศน.อําเภอ

เมืองลําปาง  และหางฉัตร โดยศูนย กศน.อําเภอเปนผูดําเนนิการจัดการเรียนการสอนทัง้วิชาสามญั

และวิชาชพี โดยจัดหาครูประจํากลุมมารับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอน และ กลุมเปาหมาย

ผูดอยโอกาสทีอ่ยูในความดแูลของศูนยสงเคราะหและฝกอาชีพสตรีภาคเหนือ  ศูนย กศน.อําเภอเมือง

ลําปาง เปนผูดําเนนิการจัดการเรียนการสอนทัง้วิชาสามญัและวิชาชพี โดยจัดหาครูประจํากลุมมา

รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอน 
2)  สาขางานการขาย สาขางานตัดเย็บเสือ้ผา และสาขางานคหกรรม 

การบริการ  ศูนย กศน.อําเภอที่เปดสาขานี ้ไดแก ศูนย กศน.อําเภอเมืองลําปาง กลุมเปาหมายผูดอย 

โอกาสที่อยูในความดูแลของศูนยสงเคราะหและฝกอาชพีสตรีภาคเหนือ  ศูนย กศน.อําเภอเมืองลําปาง 

เปนผูดําเนนิการจัดการเรียนการสอนวิชาสามัญ 

โดยจัดหาครูประจํากลุมมารับผิดชอบในการ

จัดการเรียนการสอน สําหรบัวิชาชพีศูนยสงเคราะห

และฝกอาชพีสตรีภาคเหนือ เปนผูดําเนนิการ

จัดการเรียนการสอน สวนศนูย กศน.อําเภอเกาะ

คา แจหม และเมืองปาน ซึ่งกลุมเปาหมายผูที่

ทํางานในศนูยดูแลเด็กเล็ก โดยศูนย กศน.อําเภอ

เปนผูดําเนนิการจัดการเรียนการสอนทั้งวิชาสามัญ

และวิชาชพี จดัหาครูประจํากลุมมารับผิดชอบใน

การจัดการเรียนการสอน 

    3)  สาขางานเชื่อมโลหะ กลุมผูตองขังในเรือนจาํ

กลางลาํปาง พบกลุมที่เรือนจํากลางลําปาง ศูนย 

กศน.อําเภอเมืองลําปาง เปนผูดําเนินการจัดการเรียนการสอนทัง้วชิาสามัญและวิชาชีพ โดยจัดหาครู

ประจํากลุมมารับผิดชอบในการจัดการเรยีนการสอน 
 
 
 
 
 

การลงนามบันทึกขอตกลงในการจัดการศึกษาหลักสูตร ปวช 
.ระหวางศูนยกศน.อําเภอเมืองลําปางรวมกับศูนยสงเคราะหและฝกอาชีพสตรีภาคเหนือ 
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  ผลการดําเนินงาน 

• กลุมผูที่ทํางานในสถานประกอบการ หรือ หนวยงานภาครัฐ/เอกชน 

ซึ่งสําเร็จการศึกษาไมนอยกวาระดับมัธยมศึกษาตอนตน ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชา

พาณิชยการ สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ (กศน.เมืองลําปาง/กศน.หางฉัตร) 
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ภาคเรียน/ 

ปการศึกษา 
นักศึกษา 
ข้ึนทะเบียน 

นักศึกษา
ลงทะเบียน

เรียน 
เขารับการ
ประเมิน 

ผานการ
ประเมิน 

ผูจบหลักสูตร 

2/2551 48 79 7 6 7 

1/2552 34 60 1 1 1 

 

• กลุมเปาหมายผูดอยโอกาสที่อยูในความดูแลของศูนยสงเคราะห
และฝกอาชีพสตรีภาคเหนือ 
 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานการขาย 

ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ภาคเรียน/ 
ปการศึกษา 

นักศึกษา 
ข้ึนทะเบียน 

นักศึกษา
ลงทะเบียน

เรียน 
เขารับการ
ประเมิน 

ผานการ
ประเมิน 

ผูจบหลักสูตร 

2/2551 - 137 36 31 36 

1/2552 40 128 - - - 

 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 

ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ภาคเรียน/ 
ปการศึกษา 

นักศึกษา 
ข้ึนทะเบียน 

นักศึกษา
ลงทะเบียน

เรียน 
เขารับการ
ประเมิน 

ผานการ
ประเมิน 

ผูจบหลักสูตร 

2/2551 - - - - - 

1/2552 32 32 - - - 

 
ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย สาขางานตัดเย็บเสื้อผา 

ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ภาคเรียน/ 
ปการศึกษา 

นักศึกษา 
ข้ึนทะเบียน 

นักศึกษา
ลงทะเบียน

เรียน 
เขารับการ
ประเมิน 

ผานการ
ประเมิน 

ผูจบหลักสูตร 

2/2551 - 196 64 64 64 

1/2552 81 196 - - - 
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ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาคหกรรมศาสตร สาขางานคหกรรมการบริการ 

ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ภาคเรียน/ 
ปการศึกษา 

นักศึกษา 
ข้ึนทะเบียน 

นักศึกษา
ลงทะเบียน

เรียน 
เขารับการ
ประเมิน 

ผานการ
ประเมิน 

ผูจบหลักสูตร 

2/2551 - 70 - - - 

1/2552 81 148 - - - 

• กลุมผูตองขังในเรือนจํากลางลําปาง  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาโลหะการ สาขางานเชื่อมโลหะ 
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ภาคเรียน/ 

ปการศึกษา 
นักศึกษา 
ข้ึนทะเบียน 

นักศึกษา
ลงทะเบียน

เรียน 
เขารับการ
ประเมิน 

ผานการ
ประเมิน 

ผูจบหลักสูตร 

2/2551 - 20 - - - 

1/2552 - 19 - - - 

 

• กลุมผูดูแลเด็ก   ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 

สาขางานคหกรรมการบริการ (กศน.แจหม/หางฉัตร/เมืองปาน/เกาะคา) 
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ภาคเรียน/ 

ปการศึกษา 
นักศึกษา 
ข้ึนทะเบียน 

นักศึกษา
ลงทะเบียน

เรียน 
เขารับการ
ประเมิน 

ผานการ
ประเมิน 

ผูจบหลักสูตร 

2/2551 - 64 - - 33 

1/2552 - 18 - - 7 

 
 การเทยีบระดับการศึกษา  
 เปนการประเมินประสบการณและความรูเปนองครวมของบุคคลตามคุณลักษณะที่สําคัญ

ในดานความรู ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และคานิยม เพื่อรับรองความรูความสามารถนั้น ๆ  ให

เปนไปตามมาตรฐานการเรียนรูเทากับระดับการศึกษาของการศึกษาขั้นพื้นฐาน การประเมินเทียบ

ระดับการศึกษา  คร้ังที่ 2/2551 ศูนย กศน.อําเภอเมืองลําปางเปนศูนยเทียบระดับการศึกษาที่

รับผิดชอบในเขตจังหวัดลําปาง มีผูสมัครเขารับการเทียบระดับ จํานวน 27 คน มาเขาสอบเทียบระดับ

จํานวน 20 คน และสามารถผานการเทียบระดับ จํานวน 13 คน ดังนี้ 
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ระดับ สมัคร(คน) เขาสอบ(คน) ผาน (คน) 
ประถมศึกษา 2 2 2 

มัธยมศึกษาตอนตน 11 10 7 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 14 8 4 

รวมทั้งสิ้น 27 20 13 
 
  จุดเดนของการยกระดับคุณภาพการศกึษาของประชากรวัยแรงงาน ไดแก 

• ประชากรมีโอกาสเรียนรูเพิม่เติมมากขึ้น                 

• ประชากรมีโอกาสทาํงานไปพรอมกับการเรียนรู              

• มีแหลงเรียนรู ภูมิปญญาและภาคีเครือขายรวมสงเสริม สนับสนนุการจัด

กิจกรรมกศน. 

• จัดทําโครงงานโดยใชวธิีการสงเสริมการเรียนรูเพื่อสรางสรรคดวยปญญา    

Constructionism   

• ประชากรวนัแรงงานสามารถนําความรูไปพัฒนางานของตนเอง / ชุมชน / สังคมได 

  ปญหาและอุปสรรคในการยกระดบัคุณภาพการศึกษาของประชากรวัยแรงงาน 
ไดแก 

• นักศึกษาไมมาพบกลุมอยางตอเนื่อง                              

• นักศึกษาไมมีเวลาในการทํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพชวีิต                

• หลักสูตรใชเวลานานเกินไป เชน หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2ป และ ปวช. 3 ป 

• การประเมนิผลในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตองผานเกณฑการสอบ 50 % 

ทําใหสอบตกมาก 

    ขอเสนอแนะในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชากรวัยแรงงาน 
ไดแก 

• ควรมีการปรับขอมูลประชากรวัยแรงงานใหเปนปจจุบัน  เพื่อการตรวจสอบและ

การวางแผนในอนาคต     

• หาหลักสูตรสัน้ๆ ที่สามารถเห็นผล หรือจบการศึกษาในชวงเวลา 1 เทอม 

• ไมควรเนนวิชาการมากเกินไป     

• เนนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับวิถชีีวิตของกลุมเปาหมาย 

สามารถนําไปใชไดในชีวิตจริง             
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2. นโยบายดานการศกึษาตอเนือ่ง 

 2.1 การศึกษาตอเนื่องเพือ่การพัฒนาอาชีพและทกัษะชวีิต 
 
  ผลการดําเนินงาน กิจกรรม : จัดการศึกษาตอเน่ือง 

งาน/โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

คิดเปน
รอยละ 

 1.1 การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ      3,900          6,666     170.92 
        1.1.1 ฝกทักษะพื้นฐานอาชีพ          -            5,456    
                  - ปกติ          -            5,436   
                  - พิการ          -                20    
        1.1.2 จัดกลุมพัฒนาอาชีพ          -             811    
        1.1.3 ฝกอาชีพโดยใชเทคโนโลย ี         -              399   
 1.2 การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชวีิต      1,680  4,506     268.21  
 1.3 การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน      2,700          8,152     301.93  

รวมทั้งสิ้น 8,280 9,602 115.97 
 
  การพัฒนาหลักสูตร   
  1  สถานศกึษาไดพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ จาํนวน 144 หลักสูตร 

หลักสูตรการศกึษาเพื่อพฒันาอาชพีที่เดนๆ ไดแก การแปรรูปสับปะรด /การแปรรูปเฟอรนิเจอร/ การ

เลี้ยงจิง้หรีด /ผลิตภัณฑจากเม็ดมะคา /การประดิษฐดอกไมดินไทย/การปกผาชาวเขา/ หลักสูตรการ

อบรมการซอมบํารุงคอมพวิเตอร/คอมพิวเตอรเบื้องตน/ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร/ภาษาจีนเพื่อการ

ส่ือสาร เปนตน            

  2  สถานศึกษาไดพัฒนาหลักสูตรการศกึษาเพื่อพฒันาทักษะชีวิต จาํนวน 16 หลกัสตูร 

หลักสูตรการศกึษาเพื่อพฒันาทักษะชวีิตที่เดนๆ ไดแก โครงการอบรมคณุธรรมจริยธรรมในการดําเนิน

ชีวิต /โครงการคายอนุรักษส่ิงแวดลอม /โครงการปนจักรยานเรียนรูศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิน่เพื่อ

ลดภาวะโลกรอน /กศน. เสริมสรางคุณธรรมนําชวีิต /การใหความรูดานการออกกาํลังกายสาํหรับ

ผูสูงอาย/ุการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม/หลกัสูตรยุวกาชาดนอกโรงเรียน/หลกัสตูร

วินัยจราจร /หลักสูตรปองกันโรคและดูแลสุขภาพเบื้องตน เปนตน  
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   จุดเดนของการจัดการศกึษาเพื่อพัฒนาอาชีพและการศกึษาเพื่อพัฒนาทักษะชวีิต 
ไดแก 

การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชพี การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
- มีหลักสูตรที่หลากหลาย ตรงกับความ

ตองการของชุมชน 
- มีกิจกรรมที่หลากหลายสามารถรองรับ

นโยบายของรัฐบาลและสํานักงาน กศน.ได 

- มีการลงมือปฏบิัติจริง - ผูเขารับการอบรมมีสวนรวมในการจัด

กิจกรรมเปนอยางดี 

- ผูเรียน/ผูรับบริการสามารถนําความรูและ

ทักษะที่ไดรับไปปรับใชในการประกอบอาชีพ

และสามารถสรางรายไดเสริมใหกับตนเอง

และครอบครัว 

- ผูเรียน/ผูรับบริการสามารถนําความรูและ

ทักษะที่ไดรับไปปรับใชชีวิตประจําวันของ

ตนเองตลอดจนสามารถถายทอดความรู

ใหแกสมาชิก ในครอบครัว สังคม ชมุชนของ

ตนเองได 

- มีทุน  วัตถุดิบ   ทรัพยากรในทองถิ่นที่เอื้อตอ

การจัดกระบวนการเรียนรู 

- เปนกิจกรรมที่สอดคลองกับวถิีชีวิตของผูเรียน

และเปนกิจกรรมที่ดําเนินงานรวมกับภาคี

เครือขาย  เชน  สถานีตํารวจประจําอาํเภอ 

และ อบต. 

  ปญหาและอุปสรรคในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพและการศึกษาเพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิต ไดแก 
 

การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชพี การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
- งบประมาณในการจัดซื้อวัสดุมีนอยไม

เพียงพอตอการจัดการศึกษาในแตละกิจกรรม 
- ควรมีการสนับสนุนงบประมาณในการซื้อของ

รางวัลในการทํากิจกรรมเพิ่มเติม 

- มีขอจาํกัดเรื่องจํานวนผูเรียน - ผูเรียน/ผูรับบริการบางรายยังขาดความ

กระตือรือรนในการรวมกิจกรรมกระบวนการ

เรียนรู 

- งบประมาณคาวัสดุฝกไมพอเพียง - กิจกรรมกระบวนการเรียนรูยังขาดเทคนิค  ส่ือ  

อุปกรณ  ที่หลากหลาย 

- กฎระเบียบยุงยากตอการดําเนินการพัฒนา

กลุมอยางตอเนื่อง 
 

- ผูเรียนบางรายขาดความตอเนื่องในการนํา

กระบวนการเรียนรูไปพัฒนาอยางตอเนื่อง 

 

- หลักสูตรบางรายวิชาหาวิทยากรในทองถิ่นยาก  

-  วิทยากรขาดทักษะการเขียนหลักสูตร  
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    ขอเสนอแนะของการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพและการศึกษาเพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิต ไดแก 
 

การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชพี การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
- ควรเพิ่มงบในการจัดซื้อวัสดุฝกเนื่องจากมี

ผูเรียนมากแตมีวัสดุนอย 
- ควรเพิ่มงบประมาณรายหัวในการจัดกิจกรรม

แตละกิจกรรมเพราะวัสดุราคาแพง 

- ลดขั้นตอน กฎระเบียบการทํางาน - ควรจัดกิจกรรมสงเสริม  กระตุนกระบวนการ

คิดและการมีสวนรวม ใหผูเรียน มีบทบาท

หนาที่รับผิดชอบกันทุกคน 

- ควรจัดกิจกรรมกระตุน เสริมแรง สราง

กําลังใจและตดิตามความกาวหนาของผูเรียน

อยางตอเนื่อง 

- ควรจัดหา   ส่ือ   อุปกรณ ที่ทันสมัย  เทคนิค

กระบวนการถายทอดความรูที่หลากหลาย 

- ขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานหรือองคกร

อื่น  เชน  ศูนยฝกฝมือแรงงาน ฯ 

 

- จัดอบรมฝกปฏบิัติการเขียนหลักสูตร  
 

3. นโยบายดานการศกึษาตามอธัยาศยั 

 3.1 การพัฒนาแหลงการเรียนรูในชุมชน:    
  3.1.1) สถานศึกษาดําเนนิการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงการเรียนรูในชุมชน

จํานวน 77   แหง กิจกรรมการเรียนรูทีจ่ัด 
   การประกอบอาชีพ จํานวนครั้งที่จัด   54 คร้ัง จํานวนผูรับบริการ  1,187 คน 

   การสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี  จํานวนครั้งที่จัด  33 คร้ัง จํานวนผูรับบริการ

1,140 คน 
   การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวนครั้งที่จัด 16 คร้ัง จํานวน
ผูรับบริการ  812 คน 
   อ่ืนๆ โครงการชวนนองอานหนงัสือ จาํนวนครั้งทีจ่ัด  1 คร้ัง จํานวนผูรับบริการ

100 คน 

  3.1.2) สถานศึกษารวมจัด/สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงการเรียนรูใน

ชุมชน  จาํนวน 40 แหง  กจิกรรมการเรียนรูที่จัด 

   การประกอบอาชีพ จํานวนครั้งที่จัด   15 คร้ัง จํานวนผูรับบริการ  392 คน 

   การสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี  จํานวนครั้งที่จัด 20 คร้ัง จํานวนผูรับบริการ 770 คน 
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   การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวนครั้งที่จัด 8  คร้ัง จํานวน

ผูรับบริการ 192   คน 

   อ่ืนๆ  จาํนวนครั้งที่จัด   19 คร้ัง จํานวนผูรับบริการ 240 คน 
 3.2 การพัฒนาหองสมุดประชาชน: 
   การพัฒนารูปแบบและวธิีการใหบริการของหองสมุดประชาชน 

• ใชโปรแกรมบริหารงานหองสมุด PLS V.5 แทน โปรแกรมบริหารงาน

หองสมุด PLS V.4  

• มีการใหบริการในเชงิรุกโดยใหบริการหองสมุดเคลื่อนที ่รวมกับศูนย กศน. 

อําเภอเมืองลาํปาง และเทศบาลนครลําปางและ สพท. เขต 1 

• จัดหมุนเวียนหนงัสือ ส่ือ สําหรับบริการแกผูตองขัง เรือนจํากลางลําปาง 

สถานพนิิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจงัหวัดลําปาง สถานกักขังกลางจงัหวัดลําปาง 

• โครงการชุมชนรักการอาน                                    

• ใหบริการตะกราความรูสูชุมชน                                     

• หมุนเวียนการนาํสื่อไปยงัศรช. / ชุมชนรักการอาน    
• บริการหนังสือพิมพลวงเวลา แก ทัณฑสถานบําบัดพิเศษลําปาง และ        

ร.ร.แมตาลนอย เปนตน 

      กิจกรรมตางๆ ทีจ่ัดในหองสมุดประชาชน และหรือจัดโดยหองสมุดประชาชน
นอกเหนือจากการใหบรกิารยืม และคนืหนังสือตามปกติ ดําเนนิการ โดยมกีจิกรรม ดังนี ้

• กิจกรรมเพื่อประชาสัมพนัธหองสมุด เชน กิจกรรมวนัเดก็ หองสมุดเคลื่อนที ่

• กิจกรรมสงเสริมการอาน เชน 116 วนั ชวนกนัอานหนังสือ กิจกรรมคาย

สงเสริมการอาน  กิจกรรมตอบคําถามชิงรางวัล “คุณรูจัดมาฆบูชาจรงิหรือ” กิจกรรมการประกวด

ระบายสีภาพวันแม 

• กิจกรรมสงเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย เชน การประชาสัมพนัธ “การเทียบ

ระดับของ กศน.” มุมใหคําปรึกษาเกีย่วกับการศึกษา  มมุ มสธ. ทุกวันพุธ เวลา 09.00 – 16.30 น. 

สัปดาหละ 1 วัน 

• การสอนวิชาชพี  เชน ดอกไมจากผาใยบัว สอนทําส.ค.ส. ในชวงวนัขึ้นปใหม ฯลฯ 

          กจิกรรมเดนของการพัฒนาหองสมุดประชาชน ไดแก 
• ปรับปรุงสวนหยอมใหสวยงาม  รมร่ืน สรางบรรยากาศในการอานใหสดชื่น มี

ชีวิตชีวา 
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• ปรับปรุงมุมเดก็ โดยนํามุมคุณแม มารวมกับมุมเด็ก และจัดหาเกาอีน้ัง่อาน

หนงัสือไวทีม่มุคุณแม เพื่อใหคุณแม / ผูปกครองสามารถอานหนังสือและดูแลบุตรหลายไปพรอมๆ กันได 

• ประชาสัมพันธโครงการความรูรอบดาน จากงานหองสมดุโดยการออกอากาศ 

ทางวทิยุชุมชน          
• กิจกรรมหองสมุดเคลื่อนที่สงเสริมรักการอาน     

    ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาหองสมุดประชาชน ไดแก 
• การพัฒนาทางกายภาพตองใชงบประมาณเปนจํานวนมาก การตกแตง

หองสมุดใหสวยงามนาใชบริการ มีราคาทีจ่ะตองจายสูงมาก งบประมาณที่ไดรับไมเพียงพอ การขอรับ

การสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกเปนไปไดยาก 

• ปจจุบันหองสมุดมีการใหบริการอินเตอรเนต็ ซึ่งมีคาใชจายในการบํารุงรักษา

เครื่องคอมพิวเตอร สูงมาก ทําใหงบประมาณในการจัดซื้อหนงัสือเหลือนอยลง และราคาหนังสอืที่

สูงขึ้นทําใหจัดซื้อหนงัสือไดนอยลงดวย 

• อาคารที่ต้ังของหองสมุดเปนของหนวยงานอื่น 

   ขอเสนอแนะในการพฒันาหองสมดุประชาชน ไดแก 
• ควรเพิ่มงบประมาณในการบริหารจัดการหองสมุดใหมากขึ้น ใหสอดคลอง

กับการบริการที่หลากหลาย 

• ควรใหการพฒันาสื่อ ควบคูไปพรอมกับการพัฒนาทางกายภาพ 

• ควรจัดสรรงบประมาณในการจัดสรางหองสมุด    

• ควรเพิ่มงบประมาณในการจัดซื้อส่ือทรัพยากรสารสนเทศ  

 3.3 การพัฒนารูปแบบและวธิีการ 
 สํานกังาน กศน.จงัหวัดลาํปาง  ไดเสนอใหการอานเปนวาระของจงัหวดัลําปาง ดานการ

สงเสริมการอาน โดยผูวาราชการจงัหวัดลาํปางไดประกาศ

ใหเปนวาระของจงัหวัดลาํปาง  และไดจดัประชุม

คณะกรรมการสงเสริมการอาน เมือ่วนัที ่17  กรกฎาคม  

2552 โดยกจิกรรมสงเสรมิการอาน ที่ไดดําเนนิการคือ 

กิจกรรมสงเสรมิชุมชนรักการอาน มุงพฒันาใหบุคคลใน

ชุมชนรูจกัและเหน็คุณคาใหตนเอง และผูอ่ืน   มี

กระบวนการคดิ  มทีักษะในการดําเนนิชวีติอยางเหมาะสม 

มีจิตสํานกึในการรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ  ในป 2552  ไดดําเนินการ ขยาย

พืน้ที ่94 ชมุชน  โดยครอบคลุมพืน้ที่ 94 ตําบล  13 อําเภอของจังหวัดลาํปาง ไดรับการสนับสนนุ

งบประมาณ จาก บริษทัซีพอีอลล จาํกัด  จาํนวน 300,000  บาท ดําเนนิการดังนี ้ 
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• ประชุมชี้แจงกรอบความคิด วัตถุประสงค เปาหมายและแนวทางการดําเนินงานแก
ผูบริหารศูนย กศน.อําเภอ และเจาหนาที่รับผิดชอบโครงการ 13 อําเภอ 

• พัฒนาบุคลากรผูดําเนินงานในพื้นที่ เพื่อใหบุคลากรในหนวยงานทุกระดับมีความรู
ความสามารถในการดําเนินกิจกรรมสงเสริมการอาน  และนําไปปฏิบัติในชุมชนเขตพื้นที่รับผิดชอบของ
ตน  โดยจัดอบรมใหความรูกับบุคลากรใน ศูนย กศน.อําเภอ ทุกคน ทั้ง 13  แหง โดยผานคูมือการดําเนิน
กิจกรรมสงเสริมชุมชนรักการอาน และสนับสนุนใหบุคลากรไดไปศึกษาดูงานในชุมชนรักการอานที่ได
ดําเนินการไปแลว ทั้ง 7  ชุมชน   

• สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนงานในชุมชนโดยการมีสวนรวมจาก
เครือขาย     
ตัวอยางกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานเดน ในปงบประมาณ 2552 

 กิจกรรมแพรักการอาน ของ ศูนย กศน.
อําเภอเมืองลําปาง  เพื่อบริการชาวบานสองฝง
แมน้ําวัง จํานวน 4 หมูบาน ไดแกบานศรีปรีดา 
บานปง บานแมอางน้ําลอม  ตําบลบานแลง  
และบานแลง  ตําบลบุญนาคพัฒนา  โดยไดรับ
การสนับสนุนถังขนาด 200 ลิตรจํานวน 30 ถัง 
จากการไฟฟาฝายผลิตแมเมาะ และแรงงานจาก
ชาวบานที่รวมแรงรวมใจในการสรางแพ 

  กิจกรรม  Bus Stop and Learning  ศูนย กศน.อําเภองาว โดยใชบริเวณศาลารอรถ
ประจําทางของอําเภองาวและศาลารอรถหนาหองสมุดประชาชน
อําเภองาว  ศาลาเปนที่จัดกิจกรรม ซึ่งจะมีประชาชนผูใชบริการ
รถประจําทางและรถตูสายอําเภองาว - ลําปาง มารอรถอยูใน
บริเวณนั้น โดยมีกิจกรรมตาง ๆ เชน กระดานความรู  กระเปา
ความคิด  นานาทัศนะ ขาวเดนและกิจกรรมการฝกทักษะปฏิบัติ
ที่ใชเวลาเหมาะสม  โดยไดรับการสนับสนุนจากองคกรและ
ประชาชนมีสวนรวมในการใชบริการและดูแลรักษาตลอดจนสื่อ
ส่ิงพิมพตาง ๆ เพื่อใหการบริการการอานมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลดียิ่งขึ้น   
  กิจกรรมกระเปาความรูสูชุมชน  ของศูนย 
กศน.อําเภอวังเหนือ เมืองปาน เสริมงาม เถิน แมพริก สบปราบ 
งาว แมทะ และ เกาะคา  โดยใหอาสาสมัครฯ ดําเนินการสํารวจความตองการของคนในชุมชนวาตองการ
อานหนังสือประเภทใด จากนั้นจะสรุปความตองการอานหนังสือมายังหองสมุดประชาชนอําเภอ และนํา
หนังสือดังกลาวไปบริการ โดยจะมีการหมุนเวียนหนังสือทุก ๆสัปดาห 
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4. นโยบายดานการศกึษาเพื่อพัฒนาสังคมและชมุชน 

      4.1 ศูนยการเรียนชุมชน :  ศูนยการเรียนชุมชน (ศรช.) ที่ไดประกาศจัดตั้งเปนทางการ

แลว จํานวน 99  แหง  แบงเปนเอกเทศ  จาํนวน 44  แหง ไมเปนเอกเทศ จํานวน 55 แหง 

     กิจกรรมที่จัดใน ศรช. ไดแกกิจกรรม พบกลุมนักศึกษาสายสามัญ กิจกรรม

พัฒนาคุณภาพชีวิต  กิจกรรมพัฒนาอาชีพ จัดบอรดกิจกรรมโครงการพิเศษ ต้ังศูนยคอมพวิเตอร                      

กิจกรรมตรวจสุขภาพประจาํป                

    จุดเดนของศูนยการเรียนชุมชน (ศรช.)  ไดแก 
 มีอาคารเปนเอกเทศ จัดกิจกรรมไดหลากหลาย                    

 มีขอมูลสารสนเทศ / แหลงเรียนรูบริการแกประชาชน   

 ต้ังอยูในศนูยกลางของชุมชน การคมนาคมสะดวก       

 ไดรับการสนับสนุนจากภาคีเครือขาย / อบต.                

    ปญหาและอุปสรรคในการดาํเนนิงานของ ศนูยการเรียนชุมชน (ศรช.)   
ไดแก 

 มี ศรช. หลายแหงยงัไมเปนเอกเทศใชรวมกับหนวยงานอื่นไมเอื้อตอการจัด

กิจกรรมการเรยีนรู  

 อาคาร ศรช. ไมมีความแข็งแรงพอที่จะเกบ็ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการบริการได  

 ศรช. บางแหงขาดครู ศรช. อยูประจาํ มีการจัดกิจกรรมเฉพาะการพบกลุม

นักศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 ขาดงบประมาณในการพัฒนา ศรช. ใหเหมาะสมกับเปนศูนยกลางแหงการ

เรียนรู  

   ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานของ ศรช. ไดแก 
 ควรจัดครู ศรช. อยูประจาํใหครบทุก ศรช. เพื่อบริการจดัการศึกษา  

 ควรประชาสัมพันธการบริการจัดการศึกษาใน ศรช. แกนักศึกษาและ

ประชาชน ในการเขารับบริการใหมากขึน้  

 ควรมีงบประมาณสนับสนุนและพัฒนา ศรช.                         

 ควรสนับสนนุสื่อคอมพิวเตอร                                               

 ควรจัดกิจกรรม  กระตุน  เผยแพรประชาสัมพันธ กิจกรรม/งานศูนยการเรียน

ชุมชน 

 ควรเพิ่มครู ศรช.ในตําบลอกี 1 คน เพื่อใหจัดกิจกรรมในตําบลมีความเดนขึ้น  
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     4.2 อาสาสมัครสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย : ในป 
งบประมาณ 2552 มีอาสาสมัคร กศน. จํานวน 1,570  คน 
    กิจกรรมที่อาสาสมคัร กศน.รวมดําเนินการกบั กศน. ไดแก 
 กิจกรรมประชาสัมพนัธงาน กศน. /สํารวจขอมูลแหลงเรียนรู /สํารวจขอมูลพื้นฐานของชุมชน 

ตรวจสอบ ทบทวนขอมูล ส.กศน.1  การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป  การสาํรวจขอมูลผูไมรูหนงัสือ 

ติดตามผลการจัดกิจกรรม กศน.  กจิกรรมชุมชนนรักการอาน เปนตน    

    จุดเดนในการดําเนินงานอาสาสมคัร กศน. ไดแก 
 เปนคนในพืน้ที่มีจิตอาสา เปนทีย่อมรับของคนในชมุชน     

 เปนนกัศึกษา กศน.                                                           

 เปนเครือขายในการจัดกจิกรรม กศน.             

 เผยแพรประชาสัมพนัธงาน กศน. ในพื้นทีอ่ยางทั่วถึง           

 มีตัวแทนรวมตรวจสอบความถูกตองของขอมูลแตละหมูบานไดครอบคลุม

ถูกตองชัดเจน 
    ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานอาสาสมคัร กศน. ไดแก 

 อาสาสมัครยงัไมเขาใจงาน กศน. ไดมากเทาที่ควร ในชวงเวลาที่มอบภารกิจ

ส้ันเกนิไป  

 อาสาสมัครสวนใหญมงีานประจําทาํใหเวลาทาํงานตามบทบาทหนาที่

อาสาสมัครมนีอยภารกิจงานที่มอบหมายจึงมีมากกวาเวลาทาํงาน 

   ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานอาสาสมัคร กศน. ไดแก 
 ควรสรางความเขาในในงาน กศน. เพิม่เติมในชองแรกของการปฏิบัติงาน 

 การสรางขวัญและกําลังใจ / การมีสวัสดิการ / คาตอบแทน   

 ควรใหเวลาอาสาสมัครในการศึกษางาน กศน.  

 ควรมีบัตรประจําตัว/เสื้อสัญลักษณการเปนอาสาสมัคร 

 ครู ศรช. ควรติดตามการปฏิบัติงานใหคําปรึกษา เสนอแนะกี่ยวกับงาน กศน. 

 4.3 การจัดกจิกรรมการเรยีนรูในชมุชน 
  สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง มีนโยบายการจัดการศึกษาโดยใชรูปแบบการจัดการ 

ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยโดยใชชุมชนเปนฐาน เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู

ของประชาชน  เพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนรูของชุมชน  พัฒนาและกระจายโอกาสการเรียนรู เพื่อ

สนองการศึกษาตลอดชีวิต   จากสภาพปญหา/จุดเดน วิสัยทัศนของชุมชน จํานวน 92  ตําบล ๆ ละ 1 

หมูบานโดยใชกระบวนการเรียนรูตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
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 กรณีตัวอยางของการการจัดการเรียนรูตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   เชน  

   ชุมชนบานนาแก บานศรีปรีดา บานแมอาง  ต.บานแลง อ.เมืองลําปาง 

   ชุมชนบานทุงขาม  ต.ใหมพัฒนา  อ.เกาะคา 

   ชุมชนบานทุงฮาง ต.ทุงผึ้ง บานแปนโปงชัย ต.บานสา  อ.แจหม 

   ชุมชนบานปาเหมี้ยง  บานสบลี  บานดินดํา ต.แจซอน และบานน้ําโจ ต.เมือง

ปาน  อ.เมืองปาน   ฯลฯ 
 ผลการดําเนินงาน 

  ปงบประมาณ 2552  ไดจัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย เชนการจัดอบรม ศึกษาดู

งาน และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ในการจัดกระบวนการเรียนรู ไดประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ทั้งดานการดําเนินชีวิต ดานการอนุรักษ ส่ิงแวดลอม  ดานประหยัด ลดรายจาย การเพิ่มรายได  มี

ผูรับบริการ จํานวน  2,515  คน 

   จุดเดนของการจัดกระบวนการเรียนรูตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ไดแก 

• ชุมชนมีความสามัคคี มีความพรอมที่จะพฒันา 

• ผูนําและแกนนําเขมแข็ง 

• มีจุดสาธิต ของศูนยเศรษฐกจิพอเพยีง เปนของชุมชน 

• กลุมเปาหมายนําหลักการมาใชในชวีิตประจําวนัลดรายจาย เพิม่รายได 
    ปญหาและอุปสรรคในการจัดกระบวนการเรยีนรูตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ไดแก 

• ชุมชนขาดความรูในกิจกรรมเร่ือง บัญช ี

• งบประมาณมนีอยทําใหการจัดกระบวนการเรียนรูแกกลุมเปาหมายไมครอบคลุม 

• ประชาชนบางกลุมยงัขาดความเขาใจและขาดการพฒันาอยางตอเนือ่งที่จะ

นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจําวนั     
    ขอเสนอแนะในการจัดกระบวนการเรียนรูตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ  
พอเพียงไดแก 

• ประสานงานและติดตาม ประเมินผลในการทํากิจกรรมอยางตอเนื่อง 

• พัฒนา ครู กศน.ใหมีความรูแลวนําไปใชในการดําเนนิงานอยางจริงจงั 

• ควรจัดกิจกรรมที่สงเสริมการใหกําลงัใจ การเสริมแรง  การมอบรางวัลเพื่อ

กระตุนใหประชาชนเกิดความสนใจทีจ่ะพฒันาตนเองอยางตอเนื่อง เชน  รางวัลครัวเรือนตนแบบดีเดน   
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5.  นโยบายดานเทคโนโลยีทางการศกึษา 
 
 5.1 สื่อวิทยุเพื่อการศึกษา  

 ดําเนนิการผลิตและเผยแพรรายการวิทยุเพื่อการศึกษา จํานวน 6 รายการ คือ กศน.

เพื่อนเรยีนรู (เกาะคา) / กศน.เพื่อปวงชน (สบปราบ) / สายใยรกั กศน. (วงัเหนอื) /กศน.แจหมพบ

ประชนชน (แจหม) / กศน..เพื่อนเรียนรู  (หางฉัตร) / กศน.เพื่อนเรยีนรู  (แมพริก) 
 พัฒนาบุคลากรดานการผลติและพัฒนารายการวทิยุเพือ่การศึกษา โดยจัด การอบรม

นักจัดรายการวิทย ุ 
   จุดเดนของสื่อวิทยเุพือ่การศกึษา ไดแก 

 เพิ่มพูนความรูและทักษะในการศึกษาหาความรู     
 เขาถึงผูรับบริการไดรวดเร็วและทั่วถึง      
 ใหบริการครอบคลุมในพืน้ที ่       
 ประชาสัมพันธกิจกรรม กศน. ขอมูล ขาวสาร ทนัตอเหตุการณ   
 สามารถผลิตนักจัดรายการวิทย ุกศน.                                                

   ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานดานสื่อวทิยุเพื่อการศกึษา   ไดแก 
 เวลาออกอากาศไมตรงกับเวลาพบกลุม      
 งานในหนาทีม่ีมากเกินกวาที่จะผลิตรายการที่มีคุณภาพ    
 บุคลากรขาดความเชีย่วชาญในการจัดรายการ     
 ขาดงบประมาณสนับสนนุ                                            

   ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานดานสื่อวทิยุเพื่อการศกึษา ไดแก 
 ควรจัดใหมีการออกอากาศในวนัหยุดเสาร - อาทิตย              
 สํานักงาน กศน.ควรมกีารประชาสัมพนัธรับสมัครนักศึกษาหรือโครงการ

ตางๆ ทางฟรทีีว ีเหมือนหนวยงานอื่น                  
 จัดสรรงบประมาณเพิม่เติมในการพัฒนาหลักสูตร ส่ือ                     
 เสริมทักษะและฝกปฏิบัติในการดําเนินการจัดรายการวทิยุกระจายเสยีง  

 
 5.2 อินเทอรเน็ตเพื่อการศึกษา: สงเสรมิใหสถานศึกษา สังกัด กศน.จงัหวัดลําปาง 

มีเว็บไซตของตนเองโดยเชื่อมโยงกับระบบ Portal  Web เพื่อใหเกิดการเรียนรูดวยตนเองทีห่ลากหลาย

ตอบสนองความตองการของผูเรียน และสงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรพัฒนาตนเองโดยเขาสมัครเรียน 

e –Training หลักสูตร เรียนรูเขาใจทนัภยัอินเตอรเน็ต  กับสถาบัน กศน.ภาคเหนือ  จํานวน  56  คน 
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6. นโยบายดานวิทยาศาสตรเพือ่การศกึษา 
 
 กิจกรรมวทิยาศาสตรเพื่อการศึกษา : มุงพฒันากิจกรรมดานวทิยาศาสตรใหเชื่อมโยงกับ

กระบวนการเรยีนรูและการพฒันาของชุมชน มุงเนนใหชมุชนสามารถใชความรูทางวทิยาศาสตรไปใช

เพื่อการพัฒนาอาชพี การพฒันาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยเฉพาะในพืน้ที่

โครงการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยใชชุมชนเปนฐาน 92 ตําบล ๆ ละ 1 

หมูบาน จัดกจิกรรมการเรียนรูทางวทิยาศาสตรสอดแทรกในกิจกรรมตาง ๆ  เชน กิจกรรมพัฒนาอาชีพ 

ทักษะชีวิต พฒันาสงัคมและชุมชน ฯลฯ 

 
7. นโยบายดานการพฒันาคุณภาพการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศัย 
 
 7.1  การพัฒนาวิชาการ: มุงเนนการพฒันาหลักสูตร ส่ือ รูปแบบและการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน โดยใชการวจิยัเปนพื้นฐานของการพฒันาและมุงหมายใหงานวิชาการเปนพื้นฐานของ

การปฏิบัติที่มคุีณภาพ เชน งานวิจยัในชัน้เรียน  จํานวน     30   เร่ือง  ไดแก 
  1) การศึกษาผลการจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง  
  2) การปรับพฤติกรรมการเรยีนรูของนักเรยีนที่มีปญหาสมาธิส้ัน โดยใชส่ือผสม 
  3)  การพัฒนาทักษะการเขยีนรายงานโครงงานของนักศึกษามธัยมศกึษาตอนตน 

ศูนยการเรียนรูชุมชนเทศบาลบอแฮว โดยใชแบบติดตาม 
  4) เจตคติที่มตีอวินัยในตนเองดานวินยัในหองเรียน และความมุงมัน่ทางการเรียนของ

นักศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนยการเรียนรู วัดปงสนุกใต 
  5) การวิจยัเรื่องการพัฒนาความสามารถในการอาน สะกดคําโดยใชแบบฝกเสริม

ทักษะทางภาษาไทย ระดับประถมศึกษาสําหรับคนพิการอําเภอวังเหนือ 
  6)  กระบวนการเรยีนรูการแกไขปญหาความยากจน   
  7)  การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายใน ของศูนย กศน.อําเภอ

ในจังหวัดลาํปาง ฯลฯ 
 7.2 การพัฒนาบุคลากร  
  เพื่อใหบรรลุวตัถุประสงคของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในสังกัดสาํนกังาน กศน. 

จังหวัดลําปาง ใหมีความรู ความเขาใจ มีทักษะ ในการปฏิบัติหนาที่ มีสมรรถนะตรงกับงานในหนาที่

และภารกิจ และเปนผูมทีกัษะในการเรยีนรู  ภายใตทรัพยากรทีม่ีอยูอยางจํากดั ทั้งดานบุคลากร 

ความเชีย่วชาญเฉพาะดาน และภาระงานที่มากของผูรับผิดชอบ และยงัเปนการสรางโอกาสในการ

เรียนรูแกทมีงานที่มหีนาที่รับผิดชอบในการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานกศน.จงัหวัดลําปางโดยได

จัดกระบวนการเรียนรูในรูปแบบตาง ๆ ยกตัวอยาง เชน 



                                                                                     รายงานผลการดาํเนินงานปงบประมาณ 2552  33 

 
การอบรมคร ูศรช.ใหม เพื่อรูจักบทบาทหนาที่      

ครู ศรช. 

 
แลกเปลี่ยนประสบการณกับ ครู ศรช.ในพืน้ที่ 

 
  show & share ประสบการณทํางาน 

   การจัดกระบวนการเรียนรูในรูปแบบการฝกอบรม 
1) การอบรมครูศูนยการเรียนชมุชน (ศรช.)ใหม เพื่อใหครู ศรช.ใหม มีความรู 

ความเขาใจในงาน กศน. บทบาทหนาที่ภารกิจ และมทีักษะที่จาํเปนในการปฏิบัติงาน ดําเนนิการ แลว  

2 รุน  

   • รุนแรก มคีรู ศรช.ใหม เขารับการอบรม  

จํานวน  29 คน ใชเวลา 4 วนั  3 คืน ใชรูปแบบ

การอบรมโดยมีวิทยากรเปนผูใหความรูในแต

ละเรื่อง ศึกษาดูงานในพืน้ทีอํ่าเภอเมืองลาํปาง 
   • รุนที่สอง  จํานวน  13  คน  ใชเวลา 3 วนั  2 

คืน รูปแบบการอบรมโดยใชวิทยากร

กระบวนการ (Facilitator) และ กิจกรรมการ

แลกเปลี่ยนเรยีนรู (Show & Share) ระหวาง 

ครู ศรช.ใหม (รุนนอง) และครู ศรช.เกา (รุนพี่) 

ซึ่งไดพัฒนาปรับปรุงรูปแบบวิธีการจากการ

อบรมรุนที่ 1 เนื้อหากิจกรรมหลัก ๆ ของการ

อบรม ไดแก ความรูเกีย่วกับ กศน. บทบาท

หนาที่ครู  การเตรียมพรอมกบังานทาํงาน

รวมกับผูอ่ืน (การฟงอยางตัง้ใจ  การแสดง

ความคิดเหน็อยางสรางสรรค การยอมรับใน

ความแตกตางระหวางบุคคล  การซึมซับ

อารมณความรูสึกของผูอ่ืน การไวเนื้อเชื่อใจซ่ึง

กันและกนั การทํางานเปนทมี การสังเกต ฯลฯ) 

 2) อบรมหลักสูตรผูอํานวยความ
สะดวกในการจัดกระบวนการเรียนรู เพื่อสราง

ความรูความเขาใจในหลกัการ Facilitated และ

เรียนรูแนวทางการจัดการความรูเชงิบูรณาการ 

แกทีมแกนนาํ  

 3) การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

บุคลากรดานการสรางขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน เพื่อใหครู กศน.มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการสรางขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

และสามารถสรางขอสอบทีม่ีคุณภาพ ถกูตองตามหลกัวิชาการ 
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ผอ.ศุภกร ศรีศักดา มอบวุฒิบัตรในการเขารวมกิจกรรม 

การแลกเปลีย่นเรียนรู (Show & Share) เร่ือง “การจัดทําวิจัยชั้นเรียน” 

  4) อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบรรณารักษหองสมุดประชาชน เพื่อให

บรรณารักษมคีวามรู ความเขาใจเกี่ยวกับการศึกษาตามอัธยาศยั และมีทกัษะที่จําเปนตอการ

ปฏิบัติงานหองสมุดประชาชน 

  5) อบรมการจดัรายการวทิยชุุมชนและหอกระจายขาวเพื่อการศึกษา  เพื่อให

บุคลากร กศน.มีความรูความเขาใจ ในเรื่องหลกัการจัดรายการวทิยุ และการสื่อสาร ประชาสัมพนัธ 

และการจัดการศึกษาตามอธัยาศัยผานทางหอกระจายขาว 

   การจัดกระบวนการเรียนรูในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู (show & 
share) เพื่อจดัเวทีใหผูปฏิบัติงานที่มีความสนใจในเรือ่งเดียวกัน ไดมีโอกาสเพิ่มพนู/แลกเปลีย่นความรู

และประสบการณ ระหวางกัน ดังนี ้

  1)  สัมมนาผูผานการอบรมหลักสูตรผูอํานวยความสะดวก เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู 

ซึ่งกนัและกนัในการนําความรูและทักษะ หลักการ Facilitated ที่ไดรับไปใชในการทํางาน 

  2)  กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู (Show & Share) เร่ือง “การจัดทาํแผนการ

เรียนรู และบนัทึกหลังการสอน” เพื่อใหครู ศรช. เกิดการเรียนรู จากประสบการณ ของ เพื่อน ๆ ครู 

ศรช. ที่มาจากตางสถานศึกษา วามีรูปแบบ วิธีดําเนนิการ ปญหาอุปสรรคที่พบของการจัดทําแผนการ

เรียนรู และบนัทึกหลังการสอนอยางไร มองเห็นตวัอยางทีจ่ะนาํมาปรับแกการทาํงานของตนเองได 

  3) กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู (Show & Share) เร่ือง “การจัดทาํวจิัยชั้นเรียน” 

เพื่อใหผูเขารวมกิจกรรม มีความรู ความเขาใจในเรื่องวิจยัชั้นเรียน และสามารถคนหาโจทยปญหาใน

การดําเนินการวิจัย และสามารถนาํ

ความรูไปเปนแนวทางในการจัดทําวิจยั

ชั้นเรียนได 

4) กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู (Show 

& Share) เร่ือง “การประกนัคุณภาพ

สถานศกึษา” กับกลุมเจาหนาที่ที่
รับผิดชอบงานประกนัคุณภาพ ที่ผานการ

รับการประเมนิภายนอก จากศูนย กศน.

อําเภอ  8 แหง  คือ ศูนย กศน.อําเภอ

เมืองลําปาง / เกาะคา /งาว / แจหม /เถิน 

/แมทะ / แมเมาะ /หางฉัตรแหงละ 1 คน 

จากสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง 2 คน รวม มีผูเขารวมประชุม ฯ จํานวน 10 คน  ในวนัที ่28  

มกราคม 2552  เปนกิจกรรมการระดมความคิดเหน็เพื่อแลกเปลี่ยนเรยีนรูวาจากการรับการประเมนิ

ภายนอกที่ผานมา เราเกิดการเรียนรูอะไร และ รวมกนัคนหาปญหาของงานประกันคณุภาพของตัวเอง



                                                                                     รายงานผลการดาํเนินงานปงบประมาณ 2552  35 

เสียกอนวาปญหาในงานมอีะไรบาง เร่ืองไหนเปนเรื่องสาํคัญ เร่ืองไหนที่เราพลาดเปาหมาย นาํมาตั้ง

เปนประเดน็ทีจ่ะตองนาํมาปรับปรุงจาก กระบวนการคนหาปญหานี ้เมื่อไดปญหาก็ตองนาํไปวิเคราะห

เจาะลึก วาตนเหตุคืออะไร จะปรับปรุงอยางไร พบวาสิง่สาํคัญคือ ความไมตอเนื่องในการดําเนนิงาน

ประกันคุณภาพภายใน ทําใหการดําเนนิงานไมเปนระบบครบตามวงจร PDCA สงผลใหการสรุป SAR 

ไมนาเชื่อถือ และพบวาหากสถานศกึษาใด มีผูบริหารความรูความเขาใจในเรื่องระบบประกันคณุภาพ  

ทีมงาน มทีัศนคติที่ดีตอระบบประกันคณุภาพ  การทาํงานมกีารวางแผนที่ดี  มกีารพัฒนายุทธศาสตร 

มีกลยทุธ มีตัวชี้วัดความสาํเร็จที่ชัดเจน  ปรับปรุงแผนใหสอดคลองการดําเนนิงานอยางสม่าํเสมอ 

สามารถนําแผนสูการปฏิบัติ มีระบบนิเทศติดตามที่ชัดเจน เก็บและใชขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบ 

ดวยเครื่องมือที่สอดคลองชดัเจน นาเชื่อถอื จะมีผลทําใหโอกาสการผานการประเมนิคุณภาพภายนอก

สูงขึ้น และ แสดงถึงความสามารถในการบริหารงานและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของ

สถานศกึษานัน้ ๆ ดวย  

   การสงเสริมการเรียนรูระดับทีม (ไตรภาคี) 
  สํานักงาน กศน.จงัหวัดลําปาง ไดดําเนนิโครงการเสริมสรางชุมชนแหงการเรียนรู

(ไตรภาคี) เพื่อเปนกิจกรรมนํารองในการจัดการศึกษาโดยใชชุมชนเปนฐาน และมภีาคีเครือขาย เขา

มารวม ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยัใน  พืน้ที่เปาหมาย (ไตรภาคี) 4 

หมูบาน คือบานปาเหมี้ยง อ.เมืองปาน บานแปนโปงชัย บานไผงาม และบานทุงฮาง อ.แจหม ถือวา

เปนอีกรูปแบบหนึง่ ในการคนหาเทคนิควิธีการพฒันาบุคลากรรูปแบบใหม ๆ เพือ่พัฒนาศักยภาพของ

ครู กศน.ใหมคีวามสามารถในการพัฒนากระบวนการสรางความรู ใหเกิดปญญาที่นาํไปใชแกปญหา

ของชุมชนได  โดยไมไดกําหนดหลักสูตร หรือกําหนดกิจกรรมการเรยีนรูที่แนนอน แตถือวาการเรียนรู

เปนสวนหนึง่ของงานที่ทาํ นอกจากนี้การไดรวมงานกับหนวยงานทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน บุคคล ทาํให

ไดเรียนรูถึงวฒันธรรมองคกรที่แตกตางกนั  และเทคนิค วิธกีารทาํงานในแงมุมที่แตกตางกัน การ

ประชุมทีมงานทกุเดือน และติดตอส่ือสารกันอยางสม่าํเสมอ ถือวาเปนกระบวนการพัฒนาบุคลากรที่ดี 

ดวยการทําไป  ทบทวนไป และแกไขปรับปรุง เปนวงจรตอเนื่อง การทํางานลักษณะนี้เปนโอกาสของ

การพัฒนาครู และทมีงานไปดวย  โดยไมใชการอบรม  แตในการประชุมแตละครั้งมักจะถกูตั้งคาํถาม 

ใหคิดและหาคําตอบอยูเสมอ  

   การสงเสริมการเรียนรูระดับบุคคล 
1) สํานักงาน กศน.จงัหวัดลําปาง  จัดใหมีสถานที่ทีม่ีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอ

การเรียนรู เชน จัดหาสื่อส่ิงพิมพไวใหบริการตามความสนใจ  มีชองทางการศึกษาคนควาทาง Internet 

ไวบริการ  

2) ผูบริหารมีนโยบายเปดกวาง ใหบุคลากร ในสังกัดสามารถที่จะสมัครไปเขา

รับการอบรมในหลกัสูตรที่ตนเองสนใจ และสามารถนาํมาพัฒนาตนเอง และพัฒนางาน  
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     7.3  การนิเทศการศกึษา: ใหความสําคญักับการนิเทศภายใน ซึง่เปนบทบาทของ
ผูบริหารสถานศึกษา ศูนย กศน.อําเภอจัดใหมีระบบและดําเนนิการนิเทศภายใน สํานักงาน กศน.
จังหวัด 
   ความตระหนักของผูบริหาร 
 ในแผนปฏิบัติงานประจําป 2552 ทุกสถานศึกษา /สํานกังาน กศน.จังหวัดไดจัดทําโครงการ
นิเทศ ฯ และมกีารกําหนดบทบาทหนาที่โดยการแตงตั้งคณะกรรมการนิเทศ ฯ เปนลายลักษอักษร  
 ในการนิเทศ ทุกสถานศกึษา/สํานักงาน กศน.จงัหวัดมีเปาหมายอยูทีคุ่ณภาพของผูเรียน/
ผูรับบริการ ดังนัน้ในการนเิทศแตละครั้งจึงมีจุดมุงหมายเพื่อ พัฒนาคน พฒันางาน ประสานสัมพันธ 
และสรางขวัญกําลังใจ ซึ่งถือไดวาเปนเครื่องมือสําคัญในการที่จะพัฒนาคุณภาพผูเรียน/ผูรับบริการ 
   กิจกรรมการนิเทศ 
 รูปแบบกิจกรรมการนเิทศภายใน สวนใหญจะใชรูปแบบการเยี่ยมเยียนกลุมผูเรียน/ครู  การ
ประชุมประจําเดือน  การรายงานผลการปฏิบัติงาน  การสนทนาแลกเปลี่ยนอยางเปนทางการ/ไมเปน
ทางการ  และการฝกอบรม  
   ศักยภาพของผูนิเทศ 
 ระดับอําเภอ ในภาพรวมเปนบุคคลที่มีความรู ความสามารถเกี่ยวกับงานที่นเิทศ (รูทกุงาน) 
 ระดับจังหวัด มีผูบริหารและบคุลากรบางสวนที่มีความรู ความสามารถที่จะทําการนเิทศไดทุก
เร่ือง สวนใหญจะถนัดในเรื่องที่เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบมากกวา จึงตองอาศัยการทาํงานเปนทมี 
   ผลสาํเร็จ/จุดเดน คือ  

1. การมีสวนรวมในการนิเทศของผูเกี่ยวของ ไดแก ผูบริหาร ครู คณะกรรมการ
สถานศกึษา ภาคีเครือขาย และอาสาสมคัร กศน. 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาหลัก เปรียบเทยีบภาคเรียน
ที่1/2551 และ 2/2551 สูงขึน้ทกุรายวิชายกเวนวิชาภาษาไทย 

3. ความพึงพอใจของผูเรียน/ผูรวมกิจกรรม รอยละ 80 อยูในระดับมากขึ้นไปทุก
กิจกรรม 

4. ไดรูปแบบ/แนวทางในการพฒันาบุคลากรของ กศน.ลําปาง คือ โครงการ
พัฒนาบุคลากร “โรงเรียนคน กศน.ลําปาง” 
   จุดดอย/ขอจํากัด 
 มีแผนการนิเทศ โดยการเยี่ยมเยียน แตไมสามารถสูการปฏิบัติไดครบถวนตามแผนที่วางไว 
เนื่องจากภาระงานที่มาก  จงึทาํใหขาดขอมูลสภาพจริงบางสวน 
   แนวทางการพัฒนา  

1. พัฒนารูปแบบวิธีการนิเทศใหม ๆ ที่ใชคนนอย ใชเวลานอย  และมปีระสิทธิภาพ 
มากขึ้น 

2. ในกิจกรรมที่ประสบความสาํเร็จแลว(บรรลุ)ควรขยับเกณฑใหสูงขึ้น เชน รอย
ละความพึงพอใจจากรอยละ 80 เปนรอยละ 83 เพื่อเหน็การพัฒนา เปนตน 
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 7.4  การประกันคุณภาพการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย:  

   ในปงบประมาณ 2552 สํานกังานกศน. ไดมีการปรับมาตรฐานและตัวบงชี้การ
ประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั  จาํนวน 6 มาตรฐาน 22 ตัวบงชี้ 
และไดจัดทําเกณฑการพิจารณาและเกณฑการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดบัอําเภอ ดังนัน้
เพื่อใหสถานศึกษาในสังกัดจัดระบบประกันคุณภาพใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย และใหความสาํคัญกับสถานศึกษาที่จะรับการประเมนิภายนอกโดย 
เฉพาะการเตรยีมความพรอมและการจัดทํารายงานการประเมินตนเองที่ตรงกับสภาพจริงของ
สถานศกึษา และ สํานักงาน กศน.จงัหวัดลาํปาง ที่มีหนาที่กํากับ ดูแล และสงเสริมสนับสนนุ ได
ดําเนนิการสงเสริม และพัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาในสงักัด ดังนี ้
   สถานศึกษาทีจ่ะเขารับการประเมนิภายนอก ป 2552 ไดรับการเตรียมความพรอม
เพื่อรองรับการประเมินภายนอก โดยสงเสริมและสรางความตระหนกัใหบุคลากรเห็นคุณคา และมี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกนัคุณภาพภายใน และเขามามสีวนสงเสริม สนับสนนุ รวมคดิรวม
ทํา มีการทํางานเปนทีม เพือ่เรียนรูรวมกนัโดยใชกระบวนการมีสวนรวม ในการพัฒนาระบบประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษา โดยการเรียนรูจากสถานศกึษาที่ผานการประเมินคุณภาพภายนอก
ประเมินตนเอง เพื่อเตรียมความพรอมที่จะรองรับการประเมินจากภายนอก ป 2552  จํานวน  5  แหง 
(เมืองปาน/แมพริก/วังเหนือ/สบปราบ/เสริมงาม) 
  1.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรในการดําเนนิการประกันคุณภาพ
ภายใน เพื่อสรางความตระหนกัและเสริมสรางความรูความเขาใจในการประกันคุณภาพใหบุคลากร 
กศน. และบุคลากรของสถานศึกษาสามารถกําหนดแผนการดําเนนิงานประกันคุณภาพของสถาน 
ศึกษาอยางมสีวนรวม  
  2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบและทบทวนเอกสารในระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา เพื่อใหการดําเนินการจัดทําเอกสารในระบบประกันคุณภาพภายในมีคุณภาพ และ
ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สามารถนําสูการปฏิบัติไดอยาง
มีประสิทธิภาพ  
  3.) จัดทาํแผนออกนิเทศ ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะตรวจสอบคําปรึกษาและ
ขอเสนอแนะ ตรวจสอบ ทบทวน ระบบคณุภาพภายในสถานศกึษาตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด และเกณฑ
การประเมนิภายในสถานศกึษา แบบเจาะลึกเปนรายสถานศกึษาจากคณะทํางานสงเสริมและพฒันา
ระบบประกันคุณภาพ ฯ โดยคณะทํางานสงเสริมและพฒันาระบบประกันคุณภาพภายใน ฯ 
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การดําเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปอยางมีคณุภาพ 

 ในปงบประมาณ 2552  สถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง ทั้ง 13 แหง
ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ เปนคาใชจายใหแกนักศึกษาในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จํานวน  
10,671 คน (นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552) เพ่ือเปนคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน  
3,022,300 บาท (สามลานสองหมื่นสองพันสามรอยบาทถวน) และคาอุดหนุนหนังสือเรียน จํานวน  
2,098,749  บาท  (สองลานเกาหม่ืนแปดพันเจ็ดรอยสี่สิบเกาบาทถวน) ไดจัดกิจกรรมดังนี้ 
  1. จัดกิจกรรมคายวิชาการ  เพ่ือเพ่ิมพูนความรูความสามารถในวิชาหลัก ไดแก 
ภาษาไทย ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร 
  2. จัดกิจกรรมสอนเสริมปรับพ้ืนฐาน ใหกับนักศึกษาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  3. จัดกิจกรรมพัฒนาความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)  
  4. จัดกิจกรรมพัฒนาศูนยการเรียนชุมชน และจัดหาสื่ออุปกรณการจัดการเรียนรู 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมสอบปรับพื้นฐานนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ภาพกิจกรรม  สงเสริมการเรียนรู ICT 
อบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานการใชคอมพิวเตอรในการสืบคนขอมูล 
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นโยบาย : สถานศึกษา 3 ดี (3 D ) 

 สถานศึกษาในสังกัด สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามนโยบาย 

3 ดี  ทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานประชาธิปไตย (Democracy) ดานคุณธรรม จริยธรรม และความเปนไทย 

(Decency) และดานภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด (Drug-Free) ไดดําเนินการดังนี้ 

            1. ชี้แจง ทําความเขาใจแกครู กศน.และบุคลากรในการจัดการเรียนรู ชุมชน องคกร หรือ

เครือขายในพื้นที่มีสวนรวม ของศูนย กศน.อําเภอ ใหจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเนนตามนโยบาย  3 ดี 

            2. จัดการเรียนรูและจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง 
 ตัวอยางกิจกรรมที่ดําเนินการ 
 ศูนย กศน.อําเภอเกาะคา ไดดําเนินการจัดกิจกรรมเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู  เร่ือง การ

สงเสริมการศึกษาตลอดชีวิต  รวมกับภาคีเครือขาย จํานวน  40  คน ในประเด็น เร่ือง   นโยบายการ

ดําเนินการจัดกิจกรรม สถานศึกษา 3 ดี  เพื่อหาแนวทางการดําเนินงานรวมกัน ซึ่งมีภาคีเครือขาย รวม

กิจกรรมแลกเปลี่ยนรวมกัน เชน ตัวแทนจากหนวยงาน องคกรปกครองสวนทองถิน่/ตัวแทนองคนกัศกึษา/

ตัวแทนผูนําชุมชน/อาสาฯสมัคร กศน./คณะกรรมการ กศน.ตําบล 

 ดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการสรางสันติสุขดวยมือเรา เพิ่มพลังจิตชีวิตสดใส ตามนโยบาย

สถานศึกษา 3 D ใหกับนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จัดกระบวนการเรียนรูใหกับนักศึกษา 

ภาพกิจกรรม คายคณิตศาสตร

ภาพกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน สอนเสริม หมวดวิชาภาษาอังกฤษ 



                                                                                     รายงานผลการดาํเนินงานปงบประมาณ 2552  40 

ภาคทฤษฎีใหความรูในหัวขอประเด็นดังนี้ จุดประสงคของการนั่งสมาธิ/ อิริยาบถ  4/การบริกรรม/.

ลักษณะการตานสมาธิ/ประโยชนของสมาธิ มีการฝกปฏิบัติการนั่งสมาธิ/การเดินจงกรม 

ณรงคใหความรู ยุทธศาสตร 5 ร้ัวปองกัน 

 ดําเนินการจัดประชุมชี้แจงใหความรู ยุทธศาสตร 5 ร้ัวปองกันยาเสพติดใหกับประชาชน

ในพื้นที่ บานนาแกวตะวันออก  ตําบลนาแสง บานหัวแตตําบล เกาะคา และ บานศาลาไชย ตําบล

ศาลา เพื่อใหรับทราบยุทธศาสตรการดําเนินงาน ในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด โดยเนนใน

ดาน ร้ัวชุมชน ร้ัวโรงเรียน ร้ัวครอบครัว สรางความตะหนักใหกับคนในชุมชน เห็นความสําคัญ

ดําเนินงาน ในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด   ที่เปนบทบาทหนาที่ของคนในชุมชนที่จะตอง

รวมมือชวยกันสอดสองดูแลปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในชุมชนของตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู  เรื่อง การสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิต 
วันที่ 31  สิงหาคม  2552  ณ  ศูนย กศน.เกาะคา 

เวทีเสวนานโยบายสถานศึกษา3 D 

โครงการสรางสันติสุขดวยมือเรา  เพิ่มพลังจิตชีวิตสดใส ตามนโยบายสถานศึกษา 3 D 
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ภาพกิจกรรมดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8. นโยบายดานการสงเสรมิสนบัสนุนภาคีเครอืขาย 
 7.1 การประสานงานกบัคณะกรรมการ:  

  สถานศกึษาในสังกัดไดดําเนินการจัดตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา ครบทุกแหง และ

ไดดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา อยางนอย 2 คร้ังตอป 

 7.2 การสรางเสริมบทบาทของภาคีเครอืขาย: มุงเนนใหหนวยงานและสถานศึกษา 

กศน. ประสานงานและสรางความรวมมือกับภาคีเครือขายทกุระดับ ทกุประเภทใหเขามามีบทบาทใน

การจัดการความรู การแลกเปลี่ยนเรียนรู และรวมดําเนนิงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย เชน ศูนย กศน.อําเภอสรางเครือขายระดับอําเภอ   เครือขายระดับตําบล  และเครือขายระดับ

ชุมชน  สํานักงาน กศน.จงัหวัด จัดใหมีสมชัชาภาคีเครือขาย การยกยองเชิดชูเกยีรติ   

นักศึกษาอานรางสาร การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ 

นักศึกษา รวมกันจัดบอรด   การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

นักศึกษา แลกเปลีย่นเรียนรู เร่ือง   การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
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      แนวทางการดําเนินงานรวมกับภาคีเครือขาย 
   หนวยงาน/สถานศึกษาไดใหการสนับสนุนภาคีเครือขาย ดังนี้ 

   (1) ส่ือประกอบการเรียนการสอน      

   (2)  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการจัดการศึกษาตอเนื่องโดยจัดครูเพื่อทํา

หนาที่จัดการเรียนการสอน 

   (3)รวมจัดกิจกรรมระหวางเครือขายทั้งบุคลากร งบประมาณ และสถานที่ 

   ภาคีเครือขายไดใหการสนับสนุนหนวยงาน/สถานศึกษา เชน วัสดุ  อาคารสถานที่  

ส่ือประกอบการเรียนการสอน  วิทยากร  งบประมาณ      

   โครงการ/กิจกรรมเดนที่หนวยงาน/สถานศึกษา รวมดําเนินงานกับภาคี
เครือขาย  เชน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน /การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) / 

การจัดกระบวนการเรียนรูตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/โครงการพัฒนาศูนยการเรียนชุมชน/โครงการ

อบรมกิจกรรมการศึกษาดานพัฒนาสังคมและชุมชน /โครงการคายอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม /โครงการกีฬา ศรช. เกมส /โครงการคายคุณธรร/ม จริยธรรม /โครงการสืบสานประเพณี 

ภูมิปญญา การตีกองปูจา /โครงการรณรงคงดสูบบุหร่ีและยาเสพติดในเยาวชนกลุมเสี่ยง /โครงการสราง

สายใยรักครอบครัวสัมพันธ  /โครงการเสริมสรางชุมชนแหงการเรียนรู (ไตรภาคี)  

   จุดเดนของการสงเสริมสนับสนุนภาคีเครือขาย  ไดแก 
 1)  การบริการจัดการศึกษาที่ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายทั้งกลุมทหารกอง

ประจําการ ผูตองขัง สตรีที่ดอยโอกาส  ผูนําทองถิ่น ฯลฯ 

 2) สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมตางๆไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยไดรับความ

อนุเคราะหและสนับสนุนจากเครือขายบางแหงอยางดีเยี่ยม 
   ปญหาและอุปสรรคในการสงเสริมสนับสนุนภาคีเครือขาย  ไดแก 
 1)  การสรางความเขาใจและการประสานงานยังไมตอเนื่อง    

 2)  การสนับสนุนสื่อ วัสดุ อุปกรณ คอนขางนอย     

 3) ภาคีเครือขายบางแหงไมรูถึงบทบาท หนาที่ ภารกิจของ กศน.อยางแทจริง  

     ขอเสนอแนะในการสงเสริมสนับสนุนภาคีเครือขาย  ไดแก 
 1)  สรุปปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานรวมกับภาคีเครือขาย เพื่อการ

พัฒนางาน 

 2)  จัดประชุมทําความเขาใจกับเครือขายอยางนอยทุกรอบ 6 เดือน ในการจดัแผน

หรือทําการอบรมรวมกัน 

 3) ผูบริหารระดับสูงตองมีกฎหมาย/ระเบียบตางๆในการสนับสนุนงานการศึกษา

ตลอดชีวิตอยางเปนระบบและรูปธรรม เชนการทํา MOU ระหวางกระทรวง แลวสงหนังสือนั้น ๆ ให

สถานศึกษาในสังกัดทราบเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติ 
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9. นโยบายดานการบรหิาร  
 
 จากผลการดาํเนนิงาน ปงบประมาณ 2552 สํานกังาน กศน.จงัหวัดลาํปาง เปนองคกรที่มกีาร

บริหารจัดการที่ดี มุงเนนการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และหนวยงานในสงักัดทกุ

ระดับ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใสตรวจสอบได  

หลักการมีสวนรวม  หลักความรับผิดชอบ และหลกัความคุมคา ใหความสาํคัญกับการบริหารตาม

หลักการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  โดยเฉพาะการสรางวัฒนธรรมการทํางาน

และคานิยมรวมขององคกร เนนการทาํความเขาใจการเขาสูระบบโดยสรางบุคลากรใหม และเตรียม

ความพรอมในการปฏิบัติงานไดนําเทคโนโลยมีาใชไดอยางเหมาะสม ใหความสําคัญกับการพฒันา

ระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการโดยเฉพาะขอมูลนักศึกษาและผูเรียนในหลักสูตรตางๆ ขอมูล

สถานศกึษา ขอมูลศูนยการเรียนชุมชน ตลอดจนสงเสริมใหมีการเชื่อมโยงระบบขอมลูขาวสารเพื่อการ

บริหารจัดการและจัดใหมีการบริการขอมูลสารสนเทศ มแีผนยทุธศาสตร แผนปฏิบัติงานประจาํป มีการ

กําหนดตวัชี้วดัที่ชัดเจน สามารถนาํสูการปฏิบัติได และสรุปรายงานผลอยางเปนระบบ นาํผลที่ไดมา

พัฒนางานอยางตอเนื่อง ใหความสาํคัญกบัผูปฏิบัติงานทุกระดับ ทักษะการทาํงานเปนทีมเปนทีย่อมรับ 

การประสานงานและทาํงานรวมกบัเครอืขายมีความชัดเจน  
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สรุปโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกโรงเรียน  ของ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง 
ปงบประมาณ 2552  (ตุลาคม 2551 – กันยายน  2552) 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ระยะเวลาดาํเนินการ จํานวนผูรับการ
อบรม 

ผลการดาํเนนิงาน 

1. โครงการประชมุสัมมนา
เพื่อพัฒนางาน กศน.ลําปาง 

1.  เพื่อเสริมสรางศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของผูบริหาร และหัวหนา

กลุมงานของ สํานักงาน กศน. จังหวัด

ลําปาง ใหไดรับประสบการณในการ

บริหารจัดการ รวมทั้งพัฒนาคณุภาพ

การดําเนินงาน 

2.  เพื่อใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณทาํงานในรอบปที่ผาน

มา 

ระหวางวันที่  9 – 10   

ตุลาคม  2551 

20  คน ผูบริหารและหัวหนากลุมงานของสํานักงาน 

กศน. จังหวัดลําปาง ไดพฒันาศักยภาพการ

ปฏิบัติงาน ชวยใหไดรับประสบการณเพิ่มขึ้นจาก

การแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณทํางานในรอบ

ปที่ผานมา จากการรวมกันแสดงความคิดเห็นใน

การทบทวนการทํางานที่ผานมา และในประเด็นที่

มีผลตอการพฒันาคุณภาพการบริการ และการ

จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย รวมทั้งไดรับทราบถึงทิศทาง และ

แนวทางการดําเนินงานการจัดการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยใน

ปงบประมาณ 2552 

2. โครงการพัฒนาระบบ
สํานักงานอิเล็กทรอนิกส ( E-

OFFICE ) 

 

3. เพื่อพัฒนาโปรแกรมระบบ
สํานักงานอิเล็กทรอนิกส                      

(E-OFFICE) ของสํานักงาน กศน.

จังหวัดลําปาง 

วันที่  11 – 12   ธันวาคม  

2551 

 

46  คน 1. มีระบบสํานกังานอิเล็กทรอนิกส                

(E-OFFICE) 1 ระบบ ที่บุคลากรของ สํานักงาน 

กศน.จังหวัดลําปาง และศูนย กศน.อําเภอ 

สามารถใชงานผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต 
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ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ระยะเวลาดาํเนินการ จํานวนผูรับการ
อบรม 

ผลการดาํเนนิงาน 

 4. เพื่อพัฒนาบุคลากรของ 
สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปางให

สามารถรองรับการใชงานในระบบ

สํานักงานอิเล็กทรอนิกส (E-

OFFICE) ได 

ในการรับ – สงเอกสารทางราชการ และสง

ขาวสารประชาสัมพันธรวมกันอยางมี

ประสิทธิภาพ 

2. จาํนวนผูผานการอบรมเพือ่รองรับการใช

งานจํานวน  45  คน 
3. โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการพฒันาบุคลากรดาน
การสรางขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

1.  เพือ่ใหครู กศน.มีความรู ความ
เขาใจเกี่ยวกับการสรางขอสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

2.  เพือ่ใหครูกศน. สามารถสราง
ขอสอบที่มีคุณภาพ ถูกตองตาม
หลักการวัดและประเมินผล 

วันที่  4  ธันวาคม  2552 50  คน 

4. โครงการสงเสริมและ

พัฒนาระบบประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาสังกัด

สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง 

โดยมีกิจกรรมยอย ดังนี้ 

เพื่อสงเสริมสนับสนุนให

สถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน กศน. 

จังหวัดลําปาง จัดระบบประกนั

คุณภาพใหสอดคลองกับมาตรฐาน

การศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย และเตรียมความพรอม

รับการประเมินภายนอก 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ   
 1. บุคลากร ครู กศน. ที่เขารับการอบรม  

จํานวน  50  คน 
 2. จํานวนขอสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือกทั้ง 

8 หมวดวิชา 3 ระดับ จาํนวน 480 ขอ 
เชิงคุณภาพ          
ครู กศน. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการ

สรางขอสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
สามารถออกขอสอบ ที่ถูกตองตามหลักการวัด
และประเมินผล 
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ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ระยะเวลาดาํเนินการ จํานวนผูรับการ
อบรม 

ผลการดาํเนนิงาน 

4.1 ใหคําแนะนําในการ

จัดเตรียม ความพรอมในการรบั

การประเมินภายนอกจาก สมศ. 

(กลุมที่รับการประเมินประจาํป 

2551) 

-  เพือ่ให สถานศึกษากลุมที่จะ

เขารับการประเมินภายนอก ประจําป 

2551 มีความพรอมรับการประเมิน

ภายนอก 

ธันวาคม 2551- มกราคม 

2552 

 สถานศึกษา 7 แหง คือ กศน.เมืองลําปาง/

เกาะคา/งาว /แจหม/เถิน /แมเมาะ/ หางฉัตร 

4.2. พัฒนาและปรับปรุงระบบ

สารสนเทศเพื่อการประกัน

คุณภาพภายใน 

-  เพือ่ทบทวนและปรับปรุง

ระบบสารสนเทศเพื่อการประกนั

คุณภาพ จากเดิม คือ 9 มาตรฐาน 28 

ตัวบงชี้ มาเปน 6 มาตรฐาน 22 ตัว

บงชี ้

ธันวาคม 2551- มีนาคม

2552 

 ระบบสารสนเทศเพื่อการประกนัคุณภาพ 

จํานวน  1  ระบบ 

4.3 การประชมุสัมมนา

(กิจกรรมใชรูปแบบ Show and 

Share ) 

เพื่อระดมความคิดเห็นในการ

กําหนดกรอบแนวทางการจัดเก็บ

ขอมูลสารสนเทศที่สอดคลองกับการ

ประกันคุณภาพภายใน และภายนอก 

กับกลุมเจาหนาที่ที่รับผิดชอบงาน

ประกันคุณภาพ ที่ผานการรับการ

ประเมินภายนอก 

 

วันที่ 28  มกราคม 2552 มีผูเขารวมประชุม ฯ 

จํานวน 10 คน 

เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูวาจากการรับการ

ประเมินภายนอกที่ผานมา เราเกิดการเรียนรูอะไร 

และ รวมกันคนหาปญหาของงานประกันคุณภาพ

ของตัวเองเสียกอนวาปญหาในงานมีอะไรบาง g

เรื่องใดเปนเรื่องสําคัญ เรื่องใดที่เราพลาด

เปาหมาย นํามาตั้งเปนประเด็นที่จะตองนํามา

ปรับปรุงแกไขและพัฒนาตอไป 
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ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ระยะเวลาดาํเนินการ จํานวนผูรับการ
อบรม 

ผลการดาํเนนิงาน 

4.4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

เพื่อพัฒนาบุคลากรในการ

ดําเนินการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา 

-  เพือ่สรางความตระหนักและ
เสริมสรางความรูความเขาใจในการ
ประกันคุณภาพใหบุคลากร กศน. 

-  เพือ่ใหบุคลากรของ

สถานศึกษาสามารถกําหนดแผนการ

ดําเนินงานประกันคุณภาพของ

สถานศึกษาอยางมีสวนรวม 

 

23 – 24  กุมภาพันธ 2552 53  คน 1. บุคลากรของสถานศึกษา ที่จะเขารับการ

ประเมิน จาก สมศ. ทั้ง 4 แหง มีความตระหนกั

และความรูความเขาใจในเรื่องการประกัน

คุณภาพ 

2. สถานศึกษาในสังกัด ไดแผนการ

ดําเนินการประกันคุณภาพ 

4.5 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

ตรวจสอบและทบทวนเอกสารใน

ระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา  

 

เพื่อใหการดําเนินการจัดทําเอกสาร

ในระบบประกนัคุณภาพภายในมี

คุณภาพ และครอบคลุมมาตรฐาน

การศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย สามารถนําสูการปฏิบัติ

ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

ระหวางวันที่  8 – 10  

เมษายน  2552 

26  คน  สถานศึกษาที่จะเขารับการประเมินภายนอก 

จาก สมศ. ในป 2552   จํานวน  5  แหง  และ

สถานศึกษาที่ ไมผานการประเมิน ที่ตองจัดทํา

แผนพัฒนา  ฯ  จํานวน 1   แหงไดตรวจสอบ และ

ทบทวนเอกสารการดําเนินการในระบบประกัน 

คุณภาพภายในสถานศึกษาเสร็จ รอยละ 90  
5. อบรมครู  ศรช.ใหม 1. เพื่อใหครู ศรช.ใหม มีความรู 

ความเขาใจ ในงาน กศน. 

2. เพื่อใหครู ศรช.ใหม มีทักษะที่

จําเปนในการปฏิบัติงาน 

ระหวางวันที่ 15 – 18 

ธันวาคม 2551 

28 คน -  ผานการอบรม 27 คน  

- ครู ศรช.ใหม มีความรู ความเขาใจ ในงาน 

กศน. รอยละ 80 อยูในระดับมาก 

-  ผูผานการอบรมมีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป 
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ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ระยะเวลาดาํเนินการ จํานวนผูรับการ
อบรม 

ผลการดาํเนนิงาน 

6. อบรมหลักสูตรผูอํานวยความ

สะดวกในการจดักระบวนการ

เรียนรู (Facilitator) 

- เพื่อสรางความรูความเขาใจใน
หลักการ Facilitated 

-เพื่อเรียนรูแนวทางการจัดการ

ความรูเชิงบูรณาการ 

ระหวางวันที่  2 – 6 

กุมภาพันธ 2552 

15  คน ผานการอบรมจํานวน 14 คน และมีความพึง

พอใจในระดับมาก 

7. กิจกรรมกลุมสนใจ 

(club house) 

-  เพือ่จัดเวทีใหผูปฏิบัติงานที่มีความ

สนใจในเรื่องเดียวกัน ไดมีโอกาส

เพิ่มพูน/แลกเปลี่ยนความรูและ

ประสบการณ ระหวางกัน 

   

7.1 กิจกรรมการแลกเปลี่ยน

เรียนรู (Show & Share) 

เรื่อง “การจัดทําแผนการ

เรียนรู และบันทึกหลังการ

สอน” 

เปนการเปดเวทีใหมีการแลกเปลี่ยน

เรียนรูรวมกัน เรื่อง “การจัดทํา

แผนการเรียนรู และบันทึกหลังการ

สอน” 

วันที่  15  มิถุนายน  2552 55  คน ไดเกิดการเรียนรู จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู

รวมกัน และจะนําไปปรับปรุง พัฒนาในการจดัทํา

แผนการเรียนรูของตนเอง รอยละ 80 

7.2  กิจกรรมการแลกเปลี่ยน

เรียนรู (Show & Share) 

“การจัดทําวิจัยชั้นเรียน” 

เปนการเปดเวทีใหมีการแลกเปลี่ยน

เรียนรูรวมกัน เรื่อง “การจัดทําวิจัยชั้น

เรียน” 

วันที่ 10 กรกฎาคม 2552 60  คน ผูรวมกิจกรรม  

1. มีความรู ความเขาใจในเรื่องวจิัยชั้นเรียน 

2. สามารถคนหาโจทยปญหาในการดําเนินการ

วิจัย 
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ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ระยะเวลาดาํเนินการ จํานวนผูรับการ
อบรม 

ผลการดาํเนนิงาน 

3. สามารถนําความรูไปดําเนินการจัดทําวิจัยชัน้

เรียนได 
8. สัมมนาผูผานการอบรม

หลักสูตรผูอํานวยความสะดวก 

    เพื่อแลกเปลีย่นเรียนรู ซึ่งกันและ

กันในการนําความรูและทักษะที่ไดรับ

ไปใชในการทํางาน 

วันที่ 9 กรกฎาคม 2552 14  คน มีผูเขารวมกิจกรรม 14 คน สามารถนําแนวคิดไป

ใชในการพัฒนางาน 

9. โครงการพฒันา     

   ประสิทธิภาพการศึกษา 

     ขั้นพื้นฐาน 

 

1.เพื่อใหผูบริหาร ครู บรรณารักษ 

ของศูนยการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาอําเภอ มีความสามารถใน

การจัดการศึกษา สงเสริม สนับสนุน

การศึกษานอกโรงเรียนใหดีขึ้น 

2. เพื่อแลกเปลีย่นเรียนรู

ประสบการณในการจัดการศึกษา

นอกโรงเรียนของอําเภอตาง  ๆ   

วันที่  22 ตุลาคม 2551 

 

190  คน สถานศึกษาประสานการทํางานรวมกับภาคี

เครือขาย พฒันาศักยภาพการเรียนรูใหกับ

กลุมเปาหมายประชากรวัยแรงงานที่ประสงคจะ

ไดรับการศึกษาดวยการจัดการศึกษาที่

หลากหลาย มคีวามยืดหยุนตรงกับความตองการ

ของกลุมเปาหมาย และสามารถกระจายการ

จัดการเรียนรูลงสูพื้นที่ไดครอบคลุมในระดับ

บุคคล ระดับชมุชน  
 

10.โครงการประชุมเชิง

ปฏิบัติการสรางแบบทดสอบวดั

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลาย

ภาคเรียนที่ 2/2551 

1. เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหเกิดความ

รวมมือในการจดักิจกรรม กศน.  

2.เพื่อสงเสริมสัมพันธภาพอันดีตอกัน 

และมีความภาคภูมิใจในการเปน

วันที่  21 กุมภาพันธ 2552 

 

59  คน 1.เกิดความรวมมือในการจัดกิจกรรม กศน. 

2.นักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนเกิด

สัมพันธภาพอนัดีตอกันและมีความภาคภูมใิจใน

การเปนนักศึกษา กศน. 
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นักศึกษา กศน. 

3.เพื่อสงเสริมกระบวนการเรียนรูและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศกึษา 

กศน.   

 

11. โครงการประชุมปฏิบัติการ 

    GPA/PR   

1.เพื่อใหผูเขารวมประชุมมีความรู

ความเขาใจในการจัดทํา 

GPA/PR  ใหถกูตอง 

2.เพื่อใหสามารถปฏิบัติในการจัดทํา  

GPA/PR   

วันที่  7  พฤศจกิายน 

2551 

วันที่ 20 มีนาคม  2552 

35  คน สามารถ สงขอมูล GPA/PR  ใหสํานักงาน 

กศน.ทันตามระยะเวลาที่กําหนด และ มีขอมลูที่

ถูกตอง ไมไดรับการประสานในการแกไขขอมลู 

12. โครงการประชุมสัมมนา

โครงการสงเสริมกิจกรรมองคกร

นักศึกษา 

1. เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหเกิด

ความรวมมือในการจัดกิจกรรม กศน. 

2.เพื่อสงเสริมสัมพันธภาพอันดีตอ

กันและมีความภคภูมิใจในการเปน

นักศึกษา กศน. 

3.เพื่อสงเสริมกระบวนการเรียนรู

พัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา กศน. 

 
 

วันที่  21 กุมภาพันธ 2552 59 คน 1. เกิดความรวมมือในการจัดกิจกรรม กศน. 

2.นักศกึษาการศึกษานอกโรงเรียน เกิด

สัมพันธภาพอนัดีตอกันและมีความภาคภูมใิจใน

การเปนนักศึกษา กศน. 
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ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ระยะเวลาดาํเนินการ จํานวนผูรับการ
อบรม 

ผลการดาํเนนิงาน 

13 .โครงการประชุมเชิง

ปฏิบัติการพฒันาสื่อสําหรับผูไม

รูหนังสือ 

1.เพื่อสงเสริม การอาน การเขยีน

ภาษาไทย การคิดเลข แกประชาชนที่

อาศัยอยูบนพืน้ที่สูงและพื้นราบใน

เขตจังหวัดลําปางใหสามารถอาน

ออกเขียนไดตลอดจนนําความรูที่ได

ไปใชประโยชนในชีวิตประจําวนั 

2.เพื่อให ครูมีสื่อและและเทคนิค

การสอนที่เหมาะสมกับกลุมเปา 

18 มิถุนายน-30 กันยายน 

2552 

15 คน 1. ผูเขารับการอบรมเชิงปฎบิตัิการครั้งนี้ไดเรียนรู

เกี่ยวกับลักษณะของผูใหญ ความตองการของ

ผูใหญ การสอผูใหญ แนวคิดเกี่ยวกับที่มาของ

เนื้อหาในสื่อสําหรับผูไมรูหนังสือที่ 

2. มอบหมายภารกิจใหผูเขารับการอบรมไป

จัดทําตนฉบับ และนํามาใหคระกรรมกตรวจสอบ

รายละเอียดเนื้อหาความเหมาะสมอีกครั้งใน

เดือน กรกฎาคม 2552 

14. โครงการพฒันาบุคลากร

หองสมุดประชาชน 

1. เพื่อพฒันาระบบบริการของ

หองสมุดประชาชนใหมปีระสิทธิภาพ 

และเปนแหลงเรียนรูของชุมชน 

2.เพื่อเพิ่มความรูและทักษะที่

จําเปนในการใหบริการงานหองสมุด

ประชาชนแกบคุลากรผูปฎิบัติหนาที่

บรรณารักษหองสมุดประชาชน 

2-3 กรกฎาคม  2552 20 คน บุคลากรหองสมุดประชาชน มีความรู 

ความสามารถและทักษะในการดําเนินงาน

หองสมุดเพิ่มขึ้น 

15.โครงการอบรมผูจัดรายการ

วิทยุชุมชนและ 

หอกระจายขาว 

1. เพื่อเพิ่มความรูและทักษะการ

จัดรายการวิทยุและการจัดรายการ

ทางหอกระจายขาว ใหกับ

 

9-10 กรกฎาคม 2552 

 

 

26 คน 

 

ผูรับผิดชอบกรจัดรายการวิทยุชุมชนและหอ

กระจายขาว ไดรับความรูและทักษะในการจัด

รายการวิทยุชุมชนและหอกระจายขาว เพื่อ
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ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ระยะเวลาดาํเนินการ จํานวนผูรับการ
อบรม 

ผลการดาํเนนิงาน 

ผูรับผิดชอบ ของศูนย กศน.อาํเภอ 

2.เพื่อใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู

ประสบการณการทํางานรวมกัน 

 

 

 

 

 

นําไปใชในการใหความรูและประชาสมัพันธงาน 

กศน. ในพื้นที่ได และมีการใชประโยชนจากสถานี

วิทยุชุมชนและหอกระจายขาวของชุมชนมาก

ยิ่งขึ้น 

16.โครงการสงเสริมการแขงขัน

กีฬาสานสัมพนัธนักศึกษา 

กศน.จังหวัดลําปาง 

1.สงเสริมสนับสนุนใหเกิด

กิจกรรม กศน. 

2.เพื่อสงเสริมสัมพันธภาพอันดี

ตอกันและมีความภาคภูมใิจในการ

เปนนักศึกษา กศน. 

3.เพื่อสงเสริมกระบวนการ

เรียนรูและคุณภาพชีวิตของนักศึกษา 

กศน. 

      12   กันยายน  2552 1,550 คน 1.เกิดความรวมมือในการจัดกิจกรรม กศน. 

2.นักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน เกิด

สัมพันธภาพอนัดีตอกันและมีความภาคภูมใิจใน

การเปนนักศึกษา กศน. 

3. นักศึกษาเกิดการเรียนรูในการจัด

กิจกรรมกลุม 

4. นักศึกษาไดรับการพัฒนาคณุภาพชีวิต

ทั้งทางดานสุขภาพกาย สุขภาพจิตและการอยู

รวมกันในสังคม 

17.โครงการอบรมสาธิตจัด

กิจกรรม 3 D  

- เพื่อใหครู กศน.มีความเขาใจ

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ

ตางๆ ตามนโยบาย 3 D 

 

 

  29 กันยายน  2552 260 ครู กศน.ไดรูปแบบการจัดกิจกรรม เพื่อ

สนองนโยบายสถานศึกษา 3 D 



สรุปผลการดาํเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2552 
สํานกังาน กศน.จังหวัดลาํปาง 

ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย
ทั้งป 

ผลการ
ดําเนินงาน 

รอยละ
ผลสําเร็จ 

1  กิจกรรมที1่ : จัดการศกึษาตอเนื่อง       8,280   19,324   233.38  

  1.1 การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ      3,900   6,666   170.92  

         1.1.1 ฝกทักษะพื้นฐานอาชีพ          -     5,456   

                   - ปกติ          -     5,436   

                   - พิการ          -     20   

         1.1.2 จัดกลุมพัฒนาอาชีพ          -     811   

         1.1.3 ฝกอาชีพโดยใชเทคโนโลย ี         -     399   

  1.2 การศึกษาเพื่อพัฒนาทกัษะชวีิต      1,680   4,506   268.21  

  1.3 การศึกษาเพื่อพัฒนาสงัคมและชุมชน      2,700   8,152   301.93  

           1.3.1 หลักสูตรระยะสั้น (ปกติ)      2,700   8,152   

           1.3.1 หลักสูตรระยะสั้น (คูปอง)          -     -     

2  กิจกรรมที ่2 : จัดการสงเสริมการรูหนงัสือ          660   720   109.09  

 กิจกรรมที ่3  การศกึษาเพือ่ชุมชนในเขตภูเขา         700   3,780   540.00  

3  กิจกรรมที ่4 : จัดกระบวนการเรียนรูตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

     1,300   2,515   193.46  

4  กิจกรรมที ่5 : จัดการศกึษาขั้นพื้นฐาน              
นอกระบบ  

   21,110   21,317   100.98  

      4.1 หลักสูตรประถมศึกษา      2,240   2,276   101.61  

            - ปกติ      2,240   2,248   

            - คูปอง          -     28   

      4.2 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน      6,770   6,763   99.90  

            - ปกติ      6,770   6,665   

            - คูปอง    98   

      4.3 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย    11,080   11,243   101.47  

            - ปกติ    11,080   11,160   

            - คูปอง          -     83   

       4.4 หลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชพี (ปวช)      1,020  1,035   101.47  
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ตอนท่ี 3 
กาวตอไป 

 สํานักงาน กศน. จงัหวัดลําปาง และสถานศึกษาในสงักัดทั้ง 13 แหง ไดรวมกันทบทวนการ

ปฏิบัติงานจากผลการดําเนนิงานที่ผานมา เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงานใหมคุีณภาพ

และพัฒนาใหกาวหนามีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น โดยมีความเชื่อวาการจดัการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย เปนกระบวนการการศึกษาที่มุงเสริมสรางศักยภาพของคนในชมุชน เปนการสงเสริมการ

เรียนรูที่ตองการนําผลการเรยีนไปใชในชวีติ ประจําวนั และตองการใชผลในทนัททีี่สําเร็จการศกึษาจาก

กิจกรรมการเรยีนรูตาง ๆ ใชประโยชนตอตนเอง และ ชุมชนในปจจบัุนมากกวามุงผลประโยชนในอนาคต 

และเปนการศึกษาเพื่อพฒันาชุมชนอยางยัง่ยนื ใหผูเรียนเขาถงึโอกาสการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอด

ชีวิตสําหรับ แนวทางการจัดกระบวนการเรยีนรูนัน้ เปนทีย่อมรับกันโดยทั่วไปแลววาตองตอบสนองความ

ตองการ และความแตกตางของแตละบุคคล ใหประชาชนเปนศูนยกลาง (Citizen-centered) และยึด

ประโยชนสุขของประชาชนเปนหลกัในการ จัดการศึกษาที่สอดคลองกับสภาพชีวติความเปนอยูของคน

ในสังคม เปนการศึกษาที่เรียนไดดวยการลงมือปฏิบัติ ใชกระบวนการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนไดพัฒนา

ศักยภาพของตน  เกิดความสํานกึที่จะพฒันาตนเองได  คิดเปน และปรับตัวใหเหมาะสม เพื่อใหดํารง 

ชีวิตอยูในสงัคมที่มีกระแสการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ครู กศน. มบีทบาทในการสงเสริมกระบวนการ

เรียนรูดวยตนเองของผูเรียน โดยใหผูเรียนรวมกําหนดวตัถุประสงค สาระการเรียนรู วธิีการเรียน และการ

ประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง ซึ่งเปนกระบวนการการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย  

 จากนโยบายของรัฐบาล ในเรื่องการดําเนนิงานตามแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง (SP2)ในดาน

การพัฒนาหองสมุดประชาชนใหเปนศูนยกลางการเรียนรูตลอดชีวิตของชุมชน จึงตองเรงรัดพัฒนา

หองสมุดประชาชนใหเปนหองสมุด 3 ดี (หนงัสือดี  บรรยากาศดี  บรรณารักษดี) และดําเนนิการจัด

กิจกรรมการเรยีนรูเพื่อการสงเสริมการอาน ใหเปนวาระแหงชาติเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต  

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวนัที่ 5 สิงหาคม 2552 โดยสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง ไดเสนอใหการอาน

เปนวาระของจังหวัดลําปางโดยผูวาราชการจังหวัดลําปางไดประกาศใหเปนวาระของจังหวัดลาํปาง และ

ไดจัดประชุมคณะกรรมการสงเสริมการอาน เมื่อวนัที่17 กรกฎาคม  2552เพื่อเปนกลไกในการขับเคลื่อน 

ยุทธศาสตรสงเสริมการอานเพื่อสรางสงัคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตใหบังเกิดผลอยางเปนรูปธรรม 

 มุงพฒันาสถานศึกษาสูคุณภาพและมาตรฐานตามนโยบายการพัฒนาสถานศึกษา 3 D ให

ผูเรียนมีคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคตามแนวทางของสถานศึกษา 3 D ไดแก มีความเชื่อมั่นศรัทธาในการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มพีระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (Democracy) มีคุณธรรม จริยธรรม มี

ความภาคภูมใิจในความเปนไทย (Decency) และมีภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด (Drug-Free) 
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  เรงรัดการจัดทาํความเขาใจในการจัดการศกึษาตามหลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2551 เพื่อเตรียมการรองรับภาคเรียนที่ 1/2553 ใหกับบุคลากร และครู 

กศน. รวมถงึการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรใหม  

 จัดตั้ง กศน.ตําบล ใหครบทุกตําบล และสงเสริมใหผูมีจิตอาสา ตลอดจนผูรู ภูมิปญญา

ทองถิน่ และขาราชการบํานาญเขามาเปน อาสาสมัคร กศน. โดยเขามามีบทบาทในการจัดกจิกรรมการ

เรียนรูการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในชมุชน เปนผูส่ือสารขอมูลความรูที่เปนประโยชน 

แกประชาชนและนําเสนอความตองการการเรียนรูและการพัฒนาชุมชน 
 พัฒนาบุคลากรใหมีความพรอมกับการทํางานยุคใหม โดยใช “โรงเรียนคน กศน.ลําปาง” ทํา

หนาทีห่ลักเปนศูนยในการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนือ่ง โดยตัง้เปาหมายในการพัฒนาบุคลากร คือ 

สงเสริมใหบุคลากรทกุระดับไดพัฒนาความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะครู กศน. ซึ่งจะ

มีบทบาทหนาที่หลกัในการจดัการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรูตาง ๆ ในชมุชน ตองพฒันาครู กศน.

ในเนื้อหาสาระที่มีความเฉพาะกับบริบทของพืน้ที ่  ครู กศน.ใหม ตองผานการอบรมจากโรงเรียน คน 

กศน. ลําปาง  ครู กศน.ทุกคนตองสามารถทําหนาที่ครูแนะแนว และ ครู กศน.ที่รับผิดชอบหมูบานที่จัด

การศึกษาโดยใชชุมชนปนฐาน ตองมีความรูในการทาํหนาที ่  Facilitator และตองสรางความรู ความ

เขาใจ ปรับทศันคติ กอนทีจ่ะลงพื้นที่เพือ่ปฏิบัติงาน เพื่อเปนการสนบัสนุนชวยเหลือศูนย กศน.อําเภอ 

ซึ่งมีภารกิจมากอยูแลว สวนบคุลากรที่ปฏิบัติงานอยูกอนแลวก็จะไดรับการพัฒนาทั้งในรูปแบบที่มี

หลักสูตร  และรูปแบบที่ไมมีหลักสูตร เปนการแลกเปลี่ยนความรูระหวางกันในเรือ่งที่มีความสนใจใน

ลักษณะการสนทนาอยางไมเปนทางการ ดวยการจัดพืน้ที่สําหรับบริการเปน show & share zone ไวให 

และสิ่งที่สําคัญที่สุด ที่จะทาํใหบุคลากรพฒันาอยางตอเนื่องและยั่งยนืได คือ การฝกใหเปนผูมทีักษะใน

การเรยีนรูดวยตนเอง (learning how to learn) 

 การประกนัคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ยงัตองเรงรัดให

สถานศกึษาพฒันาระบบประกันคุณภาพภายในใหไดมาตรฐาน โดยพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความ

เขาใจ และสามารถดาํเนนิการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษาไดอยางตอเนื่อง ดําเนนิการ

พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา กศน.ที่มผีลการประเมนิภายนอกของสถานศึกษาไมไดตามมาตรฐานที่   

สมศ.กําหนดโดยปรับแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศกึษา และดําเนนิการตามแผนการจัด

การศึกษาของสถานศกึษาใหไดคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดสําหรับสถานศึกษาที่ยงัไมไดเขารับการ

ประเมินคุณภาพภายนอก ใหพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหไดคุณภาพตามมาตรฐานทีก่ําหนด 
รวมทัง้ สงเสริม สนับสนนุใหสถานศึกษาที่ไดรับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน สมศ. ผดุงระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษาใหไดตามมาตรฐานที่กาํหนด 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ผลการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2552  
(จําแนกตามงบประมาณรายจาย) 

 

ผลผลิต : ผูรับบริการการศึกษานอกระบบ 
การเบกิจาย 

ที่ กิจกรรม 
เปาหมายทั้งป   ผล 

1. งบบุคลากร 
1.1 คาตอบแทนพนักงานราชการ 

 
8,525,000 

 
8,525,000 

2. งบดําเนินงาน 
2.1  คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
2.2  คาสาธารณูปโภค 

 
9,012,008 

332,000 

 
9,012,008 

332,000 
3. งบเงินอุดหนนุ 18,628,000 18,628,000 
4. งบลงทนุ 

2.1 ครุภัณฑ (หองเรียนคอมพิวเตอร กศน.เมืองลําปาง) 
 

200,500 
 

200,500 
5. งบรายจายอืน่  

- เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงาน(ตรวจราชการ) 
 

20,000 
 

20,000 
ผลผลิต : ผูรับบริการการเรียนรูตามอัธยาศัย 

การเบกิจาย 
ที่ กิจกรรม 

เปาหมายทั้งป   ผล 
1. งบดําเนินงาน 

1.1  คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
1.2  คาสาธารณูปโภค 

 
3,198,300 

75,900 

 
3,198,300 

75,900 
2. งบลงทนุ 

2.1 ส่ิงกอสราง (ซอมแซมหองสมุด 2 แหง หองสมุด
วังเหนือ/เถนิ) 

 
93,400 

 
93,400 

โครงการสนบัสนุนการจดัการศกึษาโดยไมเสยีคาใชจาย 
การเบกิจาย 

ที่ กิจกรรม 
เปาหมายทั้งป   ผล 

1. งบอุดหนุน 
- อุดหนนุหนังสอืเรียน 
- อุดหนนุกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
- อุดหนนุการมงีานทาํนกัเรียน/น.ศ. 

 
2,412,320 
3,022,300 

270,000 

 
2,098,749 
3,022,300 

270,000 
 



 

งบประมาณที่ไดรับจัดสรร ป 2552 
สํานกังานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําปาง 

 
 
 
 

 

 

ที่ เลขที่หนงัสือ ลงวันที่ รายการ งบดําเนนิงาน งบอุดหนนุ งบบุคลากร งบอัธยาศัย งบลงทุน
1 5265 7  พ.ย. 51 อุดหนนุคาใชจายจัดการศึกษาพื้นฐานนอกระบบ -               4,148,180    -               -             -            
2 5279 7  พ.ย. 51 งบบุคลากร (พนกังานราชการ) -               -               8,525,000    -             -            
3 5297 10 พ.ย. 51 คาเชารถยนต กศน.งาว 195,600       -               -               -             -            
4 5297 10 พ.ย. 51 งบดําเนนิงานนอกระบบ 2,248,840    -               -               -             -            
5 5297 10 พ.ย. 51 งบดําเนนิงานหองสมุด -               -               -               1,702,344   -            
6 5492 25 พ.ย. 51 งบดําเนนิงานจัดการศึกษานอกระบบ 6,619,000    -               -               -             -            
7 5492 25 พ.ย. 51 งบดําเนนิงานจัดการศึกษาอัธยาศัย -               -               -               988,860      -            
8 5818 18 ธ.ค. 51 คาดําเนนิการประกันคุณภาพ สมศ. 110,000       -               -               -             -            
9 2000023437 25 ธ.ค. 51 เงินอุดหนนุโครงการสนบัสนนุการปฏิบัติงาน (ตรวจราชการ) 20,000         

10 5956 30 ธ.ค. 51 อุดหนนุคาใชจายจัดการศึกษาพื้นฐานนอกระบบ -               7,572,140    -               -             -            
11 92.. 13 ม.ค. 52 ครุภัณฑคอมพิวเตอร (กศน.เมืองลําปาง) -               -               -               -             203,900     
12 127 15 ม.ค. 52 อุดหนนุคนพิการ -               556,600       -               -             -            
13 214 22 ม.ค. 52 ลดยอด คาประกันสังคมบรรณารักษ -               -               -               52,404        -            
14 706 27 ก.พ. 52 ศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาสําหรับผูสูงอายุ 20,000         -               -               -             -            
15 1006 17 มี.ค. 52 อุดหนนุหนงัสือเรียน -               2,412,320    -               -             -            
16 1006 17 มี.ค. 52 อุดหนนุกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน -               3,022,300    -               -             -            
17 955 13 มี.ค. 52 โครงการหองสมุดมีชีวิต(หองสมุด ฯ เกาะคา) -               -               -               130,000      -            
18 719 27 ก.พ. 52 กิจกรรมสงเสริมภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน -               -               -               105,400      -            
19 948 12 มี.ค. 52 อุดหนนุการมีงานทําของ นกัเรียน/น.ศ. -               270,000       -               -             -            
20 873 10 มี.ค. 52 อุดหนนุคาใชจายจัดการศึกษาพื้นฐานนอกระบบ -               5,961,365    -               -             -            
21 1728 19 พ.ค. 52 งบซอมแซมหองสมุดวังเหนอื/เถิน -               -               -               93,400        -            
22 5335/5336 6 พ.ค. 52 โครงการทุนการศึกษาเด็กชาวเขา -               500,000       -               -             -            
23 1802 25 พ.ค. 52 คาตอบแทนพิเศษ/สาธารณ ูฯ 117,008       
24 2275 25 มิ.ย. 52 จัดกิจกรรมแหลงเรียนรู -               -               -               400,000      -            
25 2322 29 มิ.ย. 52 ทดลองรูปแบบจัดการศึกษาในพื้นที่ 20,000         
26 2347 1 ก.ค. 52 อุดหนนุคาใชจายจัดการศึกษาพื้นฐานนอกระบบ -               4,782,082    -               -             -            
27 3058 21 ส.ค. 52 ลดยอด ไมเสียคาใชจาย 15 ป 313,571       
28 3058 21 ส.ค. 52 อุดหนนุคาใชจายจัดการศึกษาพื้นฐานนอกระบบ 799,000       
29 3199 31 ส.ค.52 คาเดินทางไปรารวมเสวนาทางวิชาการ 13,560         

รวม 9,344,008    29,730,416  8,525,000    3,420,004   203,900     
รวมทั้งสิ้น 51,223,328                                                                                         



 

 

ขอมูลบคุลากร 
 

ขอมูลบุคลากร จําแนกตามสถานศกึษา 
พนักงานราชการ สถานศึกษา

/หนวยงาน 
ขาราช
การครู 

บรรณา 
รักษ 

พนง.
บันทึก 
ขอมูล/
ธุรการ 

ลูกจาง
ประจํา พื้นราบ ศศช. 

ครู 
ศรช. 

บรรณา 
รักษ     
อัตรา
จาง 

ครู
ประจํา
กลุม/
ปวช. 

เมืองลําปาง 

เกาะคา 

งาว 

แจหม 

เถิน 

เมืองปาน 

แมทะ 

แมพริก 

แมเมาะ 

วังเหนือ 

สบปราบ 

เสริมงาม 

หางฉัตร 

กศน.จงัหวัด 

5 

2 

1 

2 

4 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

3 

9 

1 

1 
- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

- 

- 

- 

1 

- 

- 
3 

1 

- 

- 

1 

2 

- 

1 

- 

- 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

- 
1 

- 

- 

2 

- 

- 

- 

7 

8 

5 
4 

3 

3 

2 

4 

3 

2 

3 

2 

2 

4 

- 

- 

- 

6 

6 

- 

6 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

14 

9 

5 

7 

6 

5 

10 

2 

3 

7 

4 

4 

7 

- 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

- 

1 

1 

1 

- 

- 

13 

2 
7 

2 

10 

6 

7 

- 

- 

1 

1 

9 

3 

12 
รวม 39 4 12 16 44 18 83 11 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ขอมูลศนูยการเรยีนชมุชน/ครู กศน./อาสาสมัคร กศน. ปงบประมาณ 2552 

จําแนกเปนรายอําเภอ 
 

ศูนยการเรยีนชุมชน ศศช. 
กศน.อําเภอ จํานวน ศรช. จํานวนคร ู จํานวน ศศช. จํานวน ครู 

จํานวน 
อาสาสมัคร 
กศน. 

เมืองลําปาง 

เกาะคา 

งาว 

แจหม 

เถิน 

เมืองปาน 

แมทะ 

แมพริก 

แมเมาะ 

วังเหนือ 

สบปราบ 

เสริมงาม 

หางฉัตร 

19 

9 

9 

7 

8 

5 

10 

4 

5 

8 

4 

4 

7 

14 

9 

5 

6 

8 

5 

10 

3 

3 

7 

4 

4 

7 

- 

- 

4 

3 

- 

7 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
6 
6 

- 

7 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

323  

 173  

 42  

 66  

 95  

 63  

 279  

 50  

 42  

 156  

 92  

 84  

 107  
รวม 99 85 14 14 1,572 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานผลการดําเนินการจัดการศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา (ศศช.) 
ประจําปงบประมาณ 2552 

สํานกังาน กศน.จงัหวัดลาํปาง 
 

อาชีพ
ระยะสัน้

ทกัษะชีวติ
พัฒนา
สงัคม

และชุมชน
ประถม ม.ตน ม.ปลาย

กอนวยั
เรียน

ในวยั
เรียน

ศบอ.งาว
 - ชาย 83 366 277 165 16 30 56 47 - - 1,040 

 - หญิง 16 410 259 110 34 13 21 11 - - 874 

ศบอ.แจหม
 - ชาย - 78 190 15 5 9 15 5 14 - 331 

 - หญิง 60 72 141 - 13 9 9 5 22 - 331 

ศบอ.เมืองปาน
 - ชาย 99 189 264 10 38 17 27 15 9 16 684 

 - หญิง 75 99 242 - 54 7 8 11 13 11 520 

รวมท้ังส้ิน 333 1,214 1,373 300 160 85 136 94 58 27 3,780 

 - ชาย 182 633 731 190 59 56 98 67 23 16 2,055 

 - หญิง 151 581 642 110 101 29 38 27 35 11 1,725 

รวมทัง้สิน้สถานศึกษา

การศึกษาตอเนือ่ง
โครงการ
เศรษฐกิจ
พอเพียง

การรู
หนงัสอื

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ขอมูลนกัศกึษาปงบประมาณ 2552 (ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2551/ภาคเรียนที่ 1 ปการศกึษา 2552) 
จําแนกเปนรายสถานศกึษา  

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
กศน.เมืองลําปาง 41     45     214   126 432 280 687 451 149   164   764   553 1,584 1,124 2,497 1,841 36     36     118   136 244 225 398 397 
กศน.เกาะคา 12     43     74     58 134 101 220 202 55     250   282   236 513 363 850 849 9       24     46     44 70 49 125 117 
กศน.งาว 22     68     58     60 117 100 197 228 69     104   205   167 421 275 695 546 8       9       30     33 61 58 99 100 
กศน.แจหม 11     17     63     50 67 60 141 127 47     61     321   215 357 219 725 495 7       9       34     44 50 28 91 81 
กศน.เถิน 18     24     51     34 92 88 161 146 48     58     198   221 409 425 655 704 7       5       25     33 32 54 64 92 
ศบอเมืองปาน 13     17     55     33 63 70 131 120 70     58     258   207 354 289 682 554 18     12     44     52 92 71 154 135 
กศน.แมทะ 84     65     80     96 160 155 324 316 230   186   377   442 629 541 1,236 1,169 22     24     57     99 98 93 177 216 
กศน.แมพริก 9       17     32     37 42 73 83 127 32     33     77     113 134 224 243 370 6       4       11     23 26 29 43 56 
กศน.แมเมาะ 8       9       60     33 113 70 181 112 14     10     146   120 289 219 449 349 1       -    12     14 28 32 41 46 
กศน.วังเหนือ 71     82     110   120 101 85 282 287 166   145   362   295 414 286 942 726 12     4       50     26 77 58 139 88 
กศน.สบปราบ 15     5       39     30 81 71 135 106 38     13     172   109 264 213 474 335 5       6       20     9 45 40 70 55 
กศน.เสริมงาม 11     10     71     65 75 63 157 138 54     33     278   209 438 408 770 650 8       3       38     38 56 60 102 101 
กศน.หางฉตัร 33     53     80     56 179 81 292 190 71     118   276   160 555 296 902 574 7       7       36     32 72 49 115 88 
รวม 348 455 987 798 1,656 1,297 2,991 2,550 1,043 1,233 3,716 3,047 6,361 4,882 11,120 9,162 146 143 521 583 951 846 1,618 1,572 

ม.ปลาย รวมม.ปลาย รวม ประถม ม.ตนสถานศึกษา

นักศึกษาเขาใหม นักศึกษาลงทะเบียน นักศึกษาจบหลกัสตูร

ประถม ม.ตน ม.ปลาย รวม ประถม ม.ตน

 
 

 

 

 



 

รอยละของผูเรียนจบหลกัสูตรตามเกณฑที่กาํหนด  (สําเรจ็การศึกษาภายใน  4  ภาคเรยีน) 
ปงบประมาณ 2552 (ภาคเรียนที่ 2/2551  และ ภาคเรียนที ่1/2552) 
 

ภาคเรียน 4 ภาคเรียน 3 ภาคเรียน 2 ภาคเรียน 1

กศน.เมืองลําปาง            1,670               416                 47                 10                 15        488 29.22   

กศน.เกาะคา 692 146 14 10 0 170 24.57

กศน.งาว 455 108 17 1 7 133 29.23

กศน.แจหม 216 44 8 1 1 54 25.00

กศน.เถิน 398 36 6 4 3 49 12.31

ศบอเมืองปาน 400 151 55 5 0 211 52.75

กศน.แมทะ 785 205 32 6 4 247 31.46

กศน.แมพริก 167 51 5 1 0 57 34.13

กศน.แมเมาะ 261 39 3 0 3 45 17.24

กศน.วังเหนือ 305 126 9 1 11 147 48.20

กศน.สบปราบ 332 102 50 6 5 163 49.10

กศน.เสริมงาม 412 123 2 1 0 126 30.58

กศน.หางฉัตร 623 117 30 17 3 167 26.81

ภาพรวม 6,716          1,664          278             63               52               2,057    30.63

คดิเปน

รอยละ
ศนูย กศน.อําเภอ

จํานวนผูข้ึน

ทะเบยีน

จํานวนนักศกึษาที่จบนภายใน 4 ภาคเรียนตามเกณฑ

รวม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รอยละของผูจบหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแตละระดับการศกึษา 
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย 3 ขึ้นไป 
ปงบประมาณ 2552 (ภาคเรียนที่ 2/2551  และ ภาคเรียนที ่1/2552) 
 

4 3.00-3.99 2.00 -2.99 1.00 -1.99
 2/2551     1,544                2            384            883            275     1,269 82.19      
 1/2552     1,654               -              328            964            361     1,292 78.11      
 2/2551        374               -                67            240              67        307 82.09      
 1/2552        421               -                59            263              99        322 76.48      
 2/2551 112       -           37             71             4               108       96.43
 1/2552 123       -           27             81             15             108       87.80
 2/2551 96         -           15             52             29             67         69.79
 1/2552 104       -           3               53             48             56         53.85
 2/2551 76         -           1               24             51             25         32.89
 1/2552 96         -           1               38             57             39         40.63
 2/2551 75         -           11             51             13             62         82.67
 1/2552 81         -           5               60             16             65         80.25
 2/2551 133       2               90             39             2               131       98.50
 1/2552 129       -           69             54             6               123       95.35
 2/2551 192       -           84             104           4               188       97.92
 1/2552 200       -           81             106           12             187       93.50
 2/2551 45         -           4               39             2               43         95.56
 1/2552 54         -           13             39             2               52         96.30
 2/2551 36         -           4               23             9               27         75.00
 1/2552 51         -           1               36             14             37         72.55
 2/2551 120       -           25             65             30             90         75.00
 1/2552 106       -           12             66             28             78         73.58
 2/2551 94         -           14             50             30             64         68.09
 1/2552 74         -           15             47             12             62         83.78
 2/2551 89         -           13             62             14             75         84.27
 1/2552 115       -           23             51             41             74         64.35
 2/2551 102       -           19             63             20             82         80.39
 1/2552 100       -           19             70             11             89         89.00

คดิเปน

รอยละ
ศนูย กศน.อําเภอ

จํานวน

ผูจบ

ระดบัผลการเรียนเฉลี่ยในชวง

รวม
ภาคเรียน

กศน.หางฉัตร

กศน.เสริมงาม

กศน.สบปราบ

กศน.วังเหนือ

กศน.แมเมาะ

กศน.แมพริก

กศน.แมทะ

ศบอเมืองปาน

ภาพรวม

กศน.เมืองลําปาง

กศน.เถิน

กศน.แจหม

กศน.งาว

กศน.เกาะคา

 
 
 
 



 

ผลการดาํเนนิงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ/การจดัการศกึษาตอเนื่อง 
ตามเกณฑพจิารณาตามมาตรฐานการศึกษานอกโรงเรียน ปงบประมาณ 2552 
สํานกังาน กศน.จงัหวัดลาํปาง 
 

ท่ี สถานศึกษา
รอยละจบตามเกณฑ 

(4 ภาคเรียน)
รอยละผลสัมฤทธิ์ 
เฉล่ีย 3 ขึ้นไป

1 กศน.เมืองลําปาง 29.22                           15.85                           

2 กศน.เกาะคา 24.57                           27.23                           

3 กศน.งาว 29.23                           9.00                             

4 กศน.แจหม 25.00                           1.16                             

5 กศน.เถิน 12.31                           10.26                           

6 กศน.เมืองปาน 52.75                           61.45                           

7 กศน.แมทะ 31.46                           42.09                           

8 กศน.แมพริก 34.13                           17.17                           

9 กศน.แมเมาะ 17.24                           5.75                             

10 กศน.วังเหนือ 48.20                           16.37                           

11 กศน.สบปราบ 49.10                           17.26                           

12 กศน.เสริมงาม 30.58                           17.65                           

13 กศน.หางฉัตร 26.81                           18.81                           

30.63                      20.00                      ภาพรวม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ขอมูลนกัศกึษาที่จบหลกัสูตรไปศึกษาตอ  จําแนกเปนรายสถานศึกษา 
ขอมูลจากการขอตรวจสอบคุณวุฒิ  ปงบประมาณ 2552 



 

จงัหวัด เมือง เกาะคา งาว แจหม เถนิ เมืองปาน แมทะ แมพริก แมเมาะ วังเหนือ สบปราบ เสริมงาม หางฉัตร รวม

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช 1        4        1        1        1        7        

- มหาวิทยาลัยรามคําแหง 1        1        

- วิทยาลัยอาชีวศกึษา/การอาชีพ 2        2        1        1        2        1        1        10      

- วิทยาลัยเทคนิค 2        2        

- โรงเรียนเทคโนโลยี 1        1        

- โรงเรียนพาณิชยการ/เทคโนโลยี 6        2        2        10      

- โรงเรียนลําปางเทคโนโลย ี(แลมปเทค) 1        2        1        1        1        2        8        

- โรงเรียนพาณิชยการ 1        1        

- สถานศกึษาสังกดั กศน. 27      1        4        4        1        1        38      

รวม 30      15      4        -     -     9        5        7        -     1        1        2        3        2        78      

ร.ร. ผูใหญระดับมัธยมศึกษาตอนตน
- สถานศกึษาสังกดั กศน. 11      11      

- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช 1        1        

รวม 12      -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     12      

เทียบระดับมัธยมศึกษาตอนตน
- สถานศกึษาสังกดั กศน. 1        1        

รวม 1        -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     1        

หนวยงานที่ขอตรวจสอบ
สถานศึกษาที่จบ

 
 



 

จงัหวัด เมือง เกาะคา งาว แจหม เถนิ เมืองปาน แมทะ แมพริก แมเมาะ วังเหนือ สบปราบ เสริมงาม หางฉัตร รวม
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

- สถาบันราชภัฎ 5        68      15      2        8        1        1        16      1        3        - 4        4        12      140    
- มหาวิทยาลัยรามคําแหง 1        3        2        3        2        1        1        1        - 4        - - 2        2        22      
- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช 6        24      2        1        6        4        10      6        3        5        1        4        3        2        77      
- มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 1        1        
- มหาวิทยาลัยเอกชน 4        1        5        
- วิทยาลัยเอกชน 2        2        
วิทยาสารพัดชาง 1        1        2        

- วิทยาลัยเกษตร/เทคโนโลยี 2        2        
- วิทยาลัยอาชีวศกึษา/การอาชีพ 7        18      2        1        3        2        2        3        38      
- วิทยาลัยเทคนิค 2        1        3        
- โรงเรียนพาณิชยการ/เทคโนโลยี 4        1        4        2        6        1        18      
- โรงเรียนลําปางเทคโนโลย ี(แลมปเทค) 13      1        3        3        20      
- โรงเรียนเทคโนโลยี 5        1        2        1        1        1        2        1        14      
- สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 7        7        

19      152    24      7        21      13      15      36      4        12      6        13      10      19      351    
ร.ร.ผูใหญระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

- สถาบันราชภัฎ 11      11      
- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช 11      11      
- มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2        2        
- วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต 1        1        
- วิทยาลัยชุมชน 1 1

รวม 26      -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     26      

หนวยงานที่ขอตรวจสอบ
สถานศึกษาที่จบ

รวม

 



 

จงัหวัด เมือง เกาะคา งาว แจหม เถนิ เมืองปาน แมทะ แมพริก แมเมาะ วังเหนือ สบปราบ เสริมงาม หางฉัตร รวม

เทียบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- สถาบนัราชภัฎ 11      11      
- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช 5        5        
- มหาวิทยาลัยโยนก 1        1        
- มหาวิทยาลัยนเรศวร 1        1        

รวม 18      -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     18      
ระดับ ปวช.ทางไกล

- มหาวิทยาลัยราชภัฏ 4 4        
- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช 1 1        
- มหาวิทยาลัยรามคําแหง 4 4        
- มหาวิทยาลัยฟารอสีเทอรน 1 1        
- วิทยาลัยชุมชน 1 1        
- โรงเรียนวิรุณบริหารธุรกิจ/เทคโนโลยี 1 1        
- โรงเรียนพาณิชยการ/เทคโนโลยี 2 2        
- สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล 1 1        
- วิทยาลัยการอาชีพ/อาชีวศกึษา 2 2        

17      -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     17      

123 167 28   7    21   22   20     43   4    13   7    15   13   21   503   

หมายเหตุ ขอมูลจากสถิตกิารขอตรวจสอบคณุวุฒิ จากสถานศกึษาตาง ๆ ที่ขอตรวจสอบในรอบเวลา

รวม
รวมทั้งสิ้น

 ตัง้แตเดอืนตลุาคม  2551 – กันยายน  2552

หนวยงานที่ขอตรวจสอบ
สถานศึกษาที่จบ

 


	ปก.pdf
	สารบัญ.pdf
	ตอน 1.pdf
	ตอน 2.pdf
	ตอน 3.pdf
	ภาคผนวก.pdf

