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สวนที่ 1 
 

บทนํา 
 
1. สภาพท่ัวไป 
  
 พระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย   พ.ศ. 2551  ได
ประกาศในราชกิจจานเุบกษา และมีผลบังคับใชตั้งแตวนัที่ 4 มีนาคม 2551  จึงทําใหสํานักบรหิารงาน
การศึกษานอกโรงเรียน ปรับเปลี่ยนภารกจิ และชื่อของหนวยงานมาเปนสํานักงานสงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และกฎหมายฉบับนี้ กําหนดใหมี สํานกังานสงเสริมการศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด ดังนั้น ศูนยการศกึษานอกโรงเรียนจังหวัดลําปาง จงึตอง
ปรับเปลี่ยนสถานะเปนหนวยงาน โดยมีช่ือวา “สํานักงานสงเสรมิการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจงัหวัดลําปาง” ใชช่ือยอวา “สํานักงาน กศน. จังหวัดลําปาง” เดิมนัน้ศูนยการศึกษานอก
โรงเรียนจังหวดัลําปาง จัดตั้งขึ้นตามประกาศของกระทรวง ศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 15  พฤศจิกายน  2528  
โดยโอนบุคลากร และ งานจากโรงเรียนฝกฝนอาชีพเคลื่อน ที่ 33 โรงเรียนผูใหญ หองสมุดประชาชน
และโสตทัศนศึกษา รวมเปนศูนยการศกึษานอกโรงเรียนจังหวัดลําปาง ระยะแรกไดเชาอาคารของ
โรงเรียนราษฏรมณี เปนที่ทาํการตอมาเมื่อป 2530 ไดมาใชอาคารศูนยการศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ 
มาจนถึงปจจบุัน   
 1.1 ท่ีตั้ง 
 สํานักงาน กศน. จังหวดัลําปาง ตั้งอยูที่ ถนนจามเทวี บานเขลางคทอง หมู 12 ตําบลบอแฮว    
อําเภอเมือง  จงัหวัดลําปาง รหัสไปรษณยี    52100   โทรศัพท  0-5421-8666, 0-5422-8295 โทรสาร                
0-5422-4663, 0-5422-8295  เว็ปไซคสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง   http://lpa.nfe.go.th   

ลักษณะภูมิประเทศ 
 จังหวดัลําปาง อยูสูงจากระดบัน้ําทะเล 268.80 เมตร พื้นที่ของจังหวดัลําปางเปนรูปยาวรี มี
ขนาดพื้นที่รวม   12,533.961 ต.ร.กม. ลักษณะภูมิประเทศโดยทัว่ไปเปนที่ราบสูง มีภูเขาสูงอยูทัว่ไป 
ทอดตัวยาวตามแนวทศิเหนอืไปทางทิศใตของจังหวดัลําปาง และมีที่ราบลุมริมฝงแมน้ําเปนบางสวน 
ในบริเวณตอนกลางของจังหวัด ตามลักษณะทางกายภาพทางดานธรณีสัณฐานวิทยา จงัหวัดลําปางมี
พื้นที่เปนที่ราบ ลอมรอบดวยภูเขา มีลักษณะเปนแองแผนดินหรืออางเรียกวา “อางลําปาง” เปนอางที่
ยาวและกวางที่สุด ในภาคเหนือ แบงลักษณะภูมิประเทศออกไดเปน 3 ลักษณะ คอื  

- บริเวณตอนบนของจังหวัด มีลักษณะเปนที่ราบสูง ภูเขา และเปนปาคอนขางทึบ อุดม
สมบูรณดวยไมมีคา  
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- บริเวณตอนกลางของจังหวดั มีลักษณะเปนที่ราบและที่ราบลุมริมฝงแมน้ํา สวนใหญ
เปนแหลงเกษตรกรรมที่สําคัญของจังหวัด  

- บริเวณตอนใตของจังหวดั มลัีกษณะเปนปาไมรัง บางสวนมีลักษณะเกอืบเปนทุงหญา  
ลักษณะภูมิอากาศ  
จากลักษณะพืน้ที่ของจังหวดัที่เปนแองคลายกนกะทะ จึงทําใหอากาศรอนอบอาว เกือบ

ตลอดป ฤดรูอนรอนจัด และหนาวจัดในฤดูหนาว มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสดุ 41.6 องศาเซลเซียส เฉลี่ยต่ําสุด 
10.5 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ําฝนวัดได 1,105.0 มิลลิเมตรตอป ลักษณะภูมิอากาศ แบงออกไดเปน 3 
ฤดู คือ  

- ฤดูรอน เร่ิมประมาณตนเดือน มีนาคมจนถึงกลางเดือน พฤษภาคม อากาศจะรอนอบ
อาวมาก เดือนที่มีอากาศรอนที่สุด คือ เดือนเมษายน  

- ฤดูฝน เร่ิมประมาณกลางเดอืน พฤษภาคม  
- ฤดูหนาว เร่ิมประมาณเดือน พฤศจิกายน จนถึงเดือน กมุภาพันธ อากาศจะหนาวเยน็

มาก ชวงที่มีอากาศหนาวจดัคือเดือนมกราคม 
เขตการปกครอง 
จังหวดัลําปาง แบงการปกครองออกเปน 13 อําเภอ 100 ตาํบล 920 หมูบาน ชุมชน 99 แหง

โดยมีอําเภอดงันี้ อําเภอเมืองลําปาง อําเภอเกาะคา อําเภองาว อําเภอแจหม อําเภอเถิน อําเภอเมืองปาน 
อําเภอแมทะ  อําเภอแมพริก อําเภอแมเมาะ อําเภอวังเหนือ อําเภอสบปราบ อําเภอเสริมงาม และอําเภอ
หางฉัตร  

การปกครองสวนทองถ่ินประกอบดวย  องคการบริหารสวนจังหวดั 1 แหง  เทศบาลนคร 1 
แหง  เทศบาลเมือง 2  แหง  เทศบาลตําบล  25  แหง  และองคการบริหารสวนตําบล 78 แหง 

จํานวนประชากรจังหวัดลําปาง มีประชากรทั้งหมด 768,498 คน ประชากรเพศชาย 
380,199  คน  ประชากรเพศหญิง 388,299  คน  จํานวนครัวเรือน     262,553  ครัวเรือน 

 
 1.2 ขอมูลพื้นฐาน 
 1.  การบริหารและการจัดการ 
 สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําปาง เรียกโดย
ช่ือยอวา “สํานักงาน กศน.จังหวดัลําปาง” เปนหนวยงานการศึกษาตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีอํานาจหนาที่บริหารการจดัการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัยภายในจังหวัด โดยมีสถานศึกษาในสังกัด คือ ศูนยการศกึษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอในจังหวดัลําปาง ทั้ง 13 แหง ใหทําหนาทีส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน และจัดการ
ศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยรวมกับภาคเีครือขาย โดยมีคณะกรรมการการสงเสริมการ 
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ศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยจังหวัด ประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัด เปนประธาน
กรรมการ ปลัดจังหวัด เกษตรจังหวดั สาธารณสุขจังหวัด แรงงานจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษยจงัหวัด นายกองคการบริหารสวนจังหวัด และผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งจาํนวนแปดคน
เปนกรรมการซึ่งในจํานวนนี้จะตองแตงตัง้จากผูปฏิบัติงานในภาคเอกชนที่เกีย่วของกับงานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในพืน้ที่ของจังหวดัจํานวนไมนอยกวาหาคน และมีผูอํานวยการ
สํานักงาน กศน.จังหวัดเปนกรรมการและเลขานุการ โดยมีบทบาทและอํานาจหนาทีสํ่าคัญ ๆ ดังนี้ 
 2.  งบประมาณ 

สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปางไดรับงบประมาณเพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงาน จดั
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย แบงเปน งบบุคลากร ในสวนเงินเดือนขาราชการ 
ลูกจางประจํา และ พนักงานราชการ  งบลงทุน จะไดรับจัดสรรเปนรายป เพื่อเปนคาครุภัณฑ และ
ซอมแซมปรับปรุงสิ่งกอสราง ซ่ึงทางสํานักงาน กศน.จะเปนผูพิจารณาจัดสรรเอง ในสวนงบดําเนินงาน 
จะไดรับจัดสรรตามจํานวนกลุมเปาหมาย โดยสํานักงาน กศน. จะใชฐานปงบประมาณกอนในการ
จัดสรร ทําใหไมสามารถเพิ่มจํานวนงบประมาณ แตปรับลดในจํานวนกลุมเปาหมาย และงบอุดหนุน
ไดรับการจัดสรรตามคาใชจายรายหวัตามเลขบัตรประจําตวัประชาชน 13 หลัก ของนักศึกษาหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนนิการจัดกิจกรรม และคาตอบแทนครู 
ศรช. และ ครูประจํากลุม  

3.  พื้นท่ีเขตรับผิดชอบ 
สํานักงาน กศน. จังหวดัลําปาง รับผิดชอบพื้นที่ 13 อําเภอ  100 ตําบล 920 หมูบาน   

99 ชุมชน ( เทศบาลนครลําปาง 39  ชุมชน เทศบาลเมืองเขลางค 60 ชุมชน) 25  เทศบาล 78  อบต. โดยมี
ศูนย กศน. อําเภอ จํานวน 13 แหงเปนสถานศึกษาในสังกัดรับผิดชอบทําหนาที่สงเสริม สนับสนุน 
ประสานงาน และจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยรวมกับภาคีเครือขายในระดับพื้นที่ 
มีศูนยการเรยีนชุมชนเปนหนวยจัดกิจกรรมและสรางกระบวนการเรียนรูของชุมชน กระจายในตําบล 
จํานวน  99  แหง  
 4. บุคลากร 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 สํานักงาน กศน.จังหวดัลําปาง มีบุคลากร ที่เปนขาราชการครู 
จํานวน 36  คน ขาราชการพลเรือน 4  คน  พนักงานราชการ  67  คน  ครู ศรช. 87 คน  ครูประจํากลุม 61 
คน ครู ปวช. 12 คน บรรณารักษอัตราจาง 11 คน และลูกจางประจํา 18  คน รวมทัง้สิ้น 296  คน จาก
สัดสวนคุณวฒุิการศึกษาของบุคลากรพบวาสัดสวนระดับปริญญาเอก : โท : ตรี เทากับ  2 : 18 : 252   
และวุฒกิารศึกษาอื่น ๆ ที่ต่ํากวาปริญญาตรี  24 คน ซ่ึงขาราชการครู ที่ลงไปปฏิบัติหนาที่ในศูนย กศน.
อําเภอ จํานวน 23 คน  
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 1.3  บทบาทและอํานาจหนาท่ีสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง 
1. เปนหนวยงานธุรการของคณะกรรมการสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศกึษาตาม

อัธยาศัยจังหวดั 
2. จัดทํายุทธศาสตร เปาหมายและแผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศกึษาตาม

อัธยาศัยในจังหวัดใหสอดคลองกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษาชาติ แผนพัฒนา
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตามสภาพของทองถ่ินและชุมชน 

3. ศึกษา วิเคราะห วจิัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศ ดานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

4. วเิคราะห จัดตั้ง จัดสรรเงินงบประมาณใหแกสถานศกึษาและภาคีเครือขายที่จัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

5. ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจดัการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยของ
สถานศึกษาและภาคีเครือขาย 

6. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบตามที่กฎหมายกําหนด 
7. สงเสริม สนับสนุนการเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนความรูและประสบการณ

และการเทยีบระดับการศึกษา 
8. สงเสริมและพัฒนาหลกัสูตร ส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษารวมกับ

สถานศึกษาและภาคเีครือขาย   
9. ระดมทรัพยากรดานตางๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อการมีสวนรวมในการสงเสริม 

สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
10.  สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
11.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและภาคี

เครือขาย 
12.  สงเสริม สนับสนุน ติดตามและรายงานผลการดําเนนิงานตามโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ  
13.  งานนโยบายพิเศษของรฐับาลและงานเสริมสรางความมั่นคงของชาติ 
14.  กํากับ ดแูล นิเทศ ติดตามและประเมนิผลการจัดการศึกษานอกระบบและการศกึษา

ตามอัธยาศัยของสถานศึกษาและภาคีเครือขาย 
15.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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2. ผลงานท่ีประสบความสําเร็จ 
 

สํานักงาน กศน. จังหวัดลําปาง ไดนําเอายุทธศาสตรและจุดเนนการดาํเนินงาน 3 ประการ คือ 
การพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของประชาชน การเพิ่มศกัยภาพการจดัการความรูของชุมชน และ การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององคกรและภาคีเครอืขายมาเปนกรอบแนวทางการดําเนินงานภายใต
กลยุทธการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 คือ ลุยถึงที่เขาถึงกลุมเปาหมาย จดักิจกรรม
หลากหลายโดนใจผูเรียน ขยายแหลงเรียนรูและเทคโนโลยี ผนึกกําลังภาคีเครือขาย และกระจายบรกิาร
การศึกษา และพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เพื่อมุงหวังให กศน.ลําปาง เปนผูนาํในการ
สงเสริมเครือขายพันธมิตรในการจัดการศกึษานอกระบบ และการศกึษาตามอัธยาศัย เพื่อเสรมิสราง
สังคมแหงภูมปิญญาและการเรียนรู ดวยบุคลากรที่มีศักยภาพ และเปนองคกรที่มีการบริหารจัดการที่ดี 
ซ่ึงในรอบปที่ผานมาบุคลากรของสํานักงาน กศน.จังหวดัลําปาง และสถานศึกษาในสังกัดทั้ง 13 แหง  
ไดรวมกนัดําเนินงานตามภารกิจเพื่อตอบสนองนโยบายในฐานะผูสงเสริมสนับสนุนการจัดการศกึษา
ตลอดชีวิตในรูปแบบการ ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ไดดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ 2551 มผีลการดําเนินงานดังนี ้

1. ดานการยกระดับการศึกษาและการขยายโอกาสทางการศกึษา 
เปนการยกระดับการศึกษาขัน้พื้นฐานใหกบัประชากรวยัแรงงาน และการขยายโอกาสทาง

การศึกษาใหกบักลุมเปาหมายที่มีความประสงคจะไดรับการศึกษา ดังนี ้

1.1 เปาหมายระดบับุคคล 
1) ประชากรวัยแรงงาน (อายุ 15-59 ป) ไดรับการยกระดับการศกึษาที่สูงขึ้นถึงระดับ

มัธยมศึกษา และการศึกษาตอเนื่อง โดยแยกเปน 

(1.1) ประชากรวัยแรงงาน อายุ 15-59 ป ไดรับการศกึษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
และระดับ ปวช.  จํานวน 21,103 คน  จําแนกเปน ระดบัประถมศึกษา 2,489  คน มัธยมศึกษาตอนตน 
6,702  คน มัธยมศึกษาตอนปลาย  10,637 คน และ ปวช. 1,275 คน 

(1.2) ประชากรวัยแรงงาน อายุ 40-59 ป จาํนวน 9,553 คน ไดรับบริการการศึกษาตอเนื่อง 
(การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ จํานวน 3,187 คน การศกึษาเพื่อพัฒนาทกัษะชวีิต จํานวน  2,303 คน และ
การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน จํานวน  4,063 คน) 

(1.3) ประชากรวัยแรงงาน อายุ 15-39 ป จาํนวน 12,366 คน ไดรับบริการการศึกษาตอเนื่อง 
(การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ จํานวน 2,916 คน การศกึษาเพื่อพัฒนาทกัษะชวีิต จํานวน  4,616 คน และ
การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน จํานวน  4,834 คน) 
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2) ประชากรกลุมผูสูงอายุ จํานวน 2,098 คน ไดรับการศึกษาตอเนื่อง ประกอบดวย
การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ จํานวน 730 คน การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชวีิตจํานวน 275 คน และ
การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน จํานวน 888 คน และไดรับการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน 
126 คน มัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 51 คน มัธยมศึกษาตอนปลาย 25 คน และระดับ ปวช. 3 คนรวมทั้ง
ไดรับบริการการศึกษาเพื่อสงเสริมการเรียนรูตามอัธยาศยั 

3) ประชากรกลุมผูดอยโอกาส เชน ประชากรกลุมชาติพนัธุ (ประชาชนบนพื้นที่สูง) จํานวน 
14,358 คน (ศศช. แบงเปนขั้นพื้นฐานนอกระบบ 374 คน เด็กในวยัเรียน  49 คน การศึกษาตอเนื่อง 
13,099 คน เศรษฐกิจพอเพียง 498 คน  ไมรูหนังสือ 338 คน)  เด็กและเยาวชนในสถานพินิจ จํานวน116 
คน ผูตองขัง 660 คน ผูพิการ 41 คน และผูไมรูหนังสอื  จํานวน 657 คน ไดรับบริการการศึกษานอก
ระบบที่เหมาะสมกับสภาพผูเรียน 

สรุปผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ ในปงบประมาณ 2551 (ภาคเรยีนที ่ 2/2550/
ภาคเรียนที่1/2551) ดังนี ้

กิจกรรม ประถม ม.ตน ม.ปลาย ปวช. รวม 
ลงทะเบียน 2,489 6,702 10,637 1,275 21,103 
เขาใหม 1,005 2,079 3,320 197 6,601 
จบหลักสูตร 296 859 1,151 253 2,559 
 

4) ประชาชนที่ไดรับบริการสงเสริมการเรียนรูตามอัธยาศัย จํานวน 336,050 คน 

1.2 เปาหมายระดบัชุมชน 
ดําเนินการจัดการศึกษารูปแบบการใชชุมชนเปนฐาน จํานวน 86 ชุมชน 75 ตําบล 13 อําเภอ 

ไดรับบริการการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย  

  2. ดานการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เปนกระบวนการพัฒนาการเรียนรูของคนในชุมชนใหมีวธีิคิดและดําเนนิชีวิตตามหลักปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีผลการดําเนนิการกับกลุมเปาหมาย จํานวน 6,722 คน ตามเปาหมาย 1 อําเภอ 50 
ตําบล ซ่ึงในปงบประมาณ 2551 สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง ไดมีนโยบายในการจัดการศกึษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่มีเปาหมายในการพฒันากําลังคนและสังคมที่ใชฐานความรูและภูมิ
ปญญาเปนฐานในการพัฒนานั้น โดยปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรยีนรูโดยใชชุมชนเปนฐาน จาํนวน 
86 ชุมชน 75 ตําบล 13 อําเภอ 
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3. ดานการพฒันาคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 1) ใหผูเรียนของแตละสถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึน้ไมนอยกวารอยละ 5 จาก
ฐาน ป 2550 (ภาคเรียนที่ 2/2549 และ ภาคเรียนที่ 1/2550)  ใน 4 วชิาหลัก ไดแก รายวิชาภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ลดลงรอยละ 0.41 
ภาษาอังกฤษ ลดลงรอยละ 5.37  คณิตศาสตร ลดลงรอยละ 6.59 และวิทยาศาสตร ลดลงรอยละ 5.59 ไม
สามารถบรรลุตามเปาหมายตัวช้ีวดัที่วางไวได 

2) ลดอัตราการออกกลางคันของผูเรียนตามหลักสูตรการศึกษาพืน้ฐานนอกระบบ เฉลี่ย   
รอยละ 5 ในทุกระดับ (คิดจากรอยละของผูขึ้นทะเบียน 2/2550 แลวไมลงทะเบียนตอเนื่อง ภาคเรียนที่ 
1/2551 ของในแตละหลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษา
ตอนปลาย จาก 13 สถานศึกษา โดยใชขอมูลจาก โปรแกรม Itwin  ) จากขอมูลอัตราการออกกลางคัน
ของระดับประถม  เพิ่มขึ้น รอยละ 4.29 สวนมัธยมศกึษาตอนตน ลดลงรอยละ 0.93  มัธยมศึกษาตอน
ปลาย ลดลงรอยละ 2.98  จึงไมบรรลุเกณฑที่ตั้งไว 

 3) รอยละของผลการดําเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ ตามเกณฑการพิจารณา ตาม
มาตรฐานการศึกษานอกโรงเรียน ปงบประมาณ 2551 (โดยกําหนดเกณฑการตดัสิน คือ นอยกวา  50  
ปรับปรุง /50 – 74 พอใช  75 – 89   ดี / 90 ขึ้นไป   ดีมาก ) 
  3.1  รอยละของผูเรียนการศกึษาขั้นพืน้ฐานที่จบหลักสูตรตามเกณฑทีก่ําหนด (ภายใน 
4 ภาคเรียน) ภาพรวมคิดเปนรอยละ 26.90 เมื่อเทียบกับเกณฑ ถือวาอยูในระดับ ปรับปรุง 
  3.2 รอยละของผูจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแตละระดับการศกึษามีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ย 2 ขึ้นไป ภาพรวมคดิเปนรอยละ 87.48 เมื่อเทียบกับเกณฑ ถือวาอยูในระดับ ด ี
  3.3 รอยละของผูเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานทีพ่งึพอใจตอการจัดการศึกษาขัน้
พื้นฐานในระดับดี (ระดับดขีึ้นไป) ภาพรวมคดิเปนรอยละ 74.37 เมื่อเทียบกับเกณฑ ถือวาอยูในระดับ 
พอใช 
 ตามที่สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยไดมนีโยบายใชแบบ 
ทดสอบปลายภาค จากสวนกลางเหมือนกนัทั้งประเทศ ในภาคเรยีน ที ่1/2551 สงผลทําใหมีจํานวนผูจบ
หลักสูตรลดลง คือ ภาคเรยีนที่ 2/2550 มผูีจบหลักสูตร จํานวน 1,366 คน คิดเปนรอยละ 13.50 ของผู
ลงทะเบียนเรียน แตในภาคเรียนที่ 1/2551 มีผูจบหลักสูตร จํานวน 940 คน คิดเปนรอยละ 9.68 ของผู
ลงทะเบียนเรียน ดังนั้นแสดงวามีผูจบหลักสูตรลดลง รอยละ 3.82 ซ่ึงสาเหตุอาจเนื่องจากมีผลการสอบ
ปลายภาคผานต่ํา (สอบผาน  หมายถึง ไดคะแนนรอยละ 50 ของคะแนนเต็มขึ้นไป) มีขอมูลจากผลการ
ตรวจกระดาษคําตอบดวยเครื่องในภาคเรยีนที่ 1/2551 ที่นาสนใจดังนี ้
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- รอยละของการสอบผานในแตละรายวิชา ในภาพรวมทั้ง 13 สถานศึกษาในสังกัดใน
ระดับประถมศึกษา  คดิเปนรอยละ 63.07 มัธยมศึกษาตอนตน คิดเปนรอยละ 50.24 และ มัธยมศึกษา
ตอนปลาย รอยละ 44.62   

- รอยละของการสอบผานใน 4 รายวิชาหลัก ภาษาไทย  คิดเปนรอยละ 75.38  
ภาษาอังกฤษ  คิดเปนรอยละ 19.49 คณิตศาสตร  คิดเปนรอยละ 19.94 และวิทยาศาสตร  คิดเปนรอยละ 
15.60  ซ่ึงนโยบายของสํานักงาน กศน. กําหนดใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักไมต่ํากวา  รอยละ 
70   

- รอยละของการเขาสอบทุกรายวิชา  ในภาพรวมทั้ง 13 สถานศึกษาในสังกัด ในระดับ 
ประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 49.95 มัธยมศึกษาตอนตน คิดเปนรอยละ 68.34 และ มัธยมศึกษาตอน
ปลายรอยละ 70.38  
 จากขอมูลการขอตรวจสอบวุฒิการศึกษา จากหนวยงานอื่น ๆ และสถานศึกษาทีน่ักศึกษา
นอกระบบขั้นพื้นฐาน ไปศึกษาตอในปงบประมาณ 2551 ที่นาสนใจมี ดังนี ้

- จบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไปศึกษาตอในระดับปริญญาตรี หรือวุฒิอ่ืนที่สูงกวา
ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย มีจํานวน 483 คน ศึกษาทีม่หาวิทยาลัยราชภัฏ ถึง 300 คน รองลงมาคือ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จํานวน 73 คน และ โรงเรียนพาณิชยการ/เทคโนโลยี จํานวน 41 คน  
อ่ืน ๆ  69 คน 

- จบหลักสูตร ปวช.ทางไกล มาขอตรวจสอบคุณวุฒิ จํานวน 65 คน  ศึกษาตอที่วิทยาลัย
การอาชีพ/อาชีวศึกษา จํานวน 35 คน รองมาคือ มหาวทิยาลัยราชภัฏ จํานวน 12 คน  อ่ืน ๆ 29 คน 

- เทียบระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย ขอตรวจสอบคุณวุฒิ จํานวน 9  คน ศึกษาตอที่ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 3 คน รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2 คน  อ่ืน ๆ  4 คน 
 จากผลการดําเนินงานกิจกรรมการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน หากพิจารณาในภาพรวมจะ
พบวาประสบความสําเร็จเปนที่นาพึงพอใจ คือ สามารถจัดบริการไดตามเปาหมายเชิงปริมาณตามแผนที่
กําหนดไว แตในสวนความสําเร็จในมิติของเชิงคุณภาพ ยังไมเปนที่นาพึงพอใจ ตองเปนภารกิจเรงดวน
ในการดําเนินการพัฒนาปรับปรุงดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละวิชา โดยเฉพาะวิชาหลัก  อัตราคง
อยู อัตราการเขาถึงสื่อ รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู (จํานวนชั่วโมงการสอนเสริม/การวัด
ประเมินผลระหวางเรียน) การพัฒนาประสิทธิภาพ : รอยละการเขาสอบแตละวิชา/ภาคเรียน  รอยละการ
จบหลักสูตรในแตละภาคเรียน  รอยละของผูมีสิทธิสอบ และการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ ของ
กระบวนการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียน 
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4. ดานการพฒันาคณุภาพบุคลากร 

  1. โครงการประชุมสัมมนา “รวมพลคน กศน.ลําปาง’ 2551”  เพื่อใหบคุลากร กศน.ทุก
ระดับมีสวนรวมในการแสดงความคิดเหน็ในประเด็นที่มผีลตอการพัฒนาคุณภาพการบริการและการจัด
กิจกรรมการศกึษานอกโรงเรียน  และไดรับทราบถึงทิศทางการดําเนนิงาน กศน.จังหวัดลําปางของ
ปงบประมาณ 2551 ในวนัที่ 22 พฤศจิกายน  2550 ณ หอประชุมรมไทร สถาบันกศน.ภาคเหนือ มีผูรวม
ประชุม ฯ จํานวน 194  คน   

2.  โครงการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร กศน.ตาม พ.ร.บ.สงเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551  ในวนัที่ 24  มีนาคม  2551 มีผูเขารวมประชุม จํานวน 29 
คน ณ หองประชุม กศน.จังหวัดลําปาง ใชรูปแบบการประชุมสัมมนา และการอภิปรายกลุม โดย
ผูเขารวมประชุมมีการแลกเปลี่ยนความคดิเห็น และการอภิปรายกนัอยางเสรี เพื่อใหบุคลากรใน 
“สํานักงาน กศน. จังหวัดลําปาง” มีความเขาใจตรงกันในทิศทางการดาํเนินงาน กศน. และสามารถ
ปฏิบัติงานใหสอดคลองกับ พ.ร.บ.สงเสริม การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 
รวมทั้งไดขอมลูจากบุคลากร กศน. เพื่อนาํไปใชในการวางแผนพัฒนาปรับปรุงการบริการและการจัด
กิจกรรม กศน.ในจังหวดัลําปาง ในการสงเสริม สนับสนุนการจัดการศกึษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยใหเปนไปอยางมีระบบและตอเนื่อง มีการบริหารและจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

3. โครงการจัดตัง้ศูนยพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษานอกโรงเรียน   
สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง ไดจัดตั้งศูนยพัฒนาบุคลากร กศน.ลําปาง โดยเรียกชื่ออยาง

ไมเปนทางการวา “โรงเรียนคน กศน.ลําปาง” เพื่อแกไขปญหาและพัฒนาบุคลากรเนื่องจากปญหาคือ 
ครูเขา-ออกบอย  พอรับครูใหมก็สงเขาพื้นที่โดยที่ยังไมไดผานการอบรมหรือช้ีแจงกันกอน  ดังนั้น
ภารกิจในเบื้องตนเพื่อชวยเหลือศูนย กศน.อําเภอ คือ ครูใหมทุกคนเมื่อทําสัญญาจางแลวกอนลงพื้นที่
ใหมาเขาโรงเรียนของเรากอน 5 วัน เพื่อใหรูและเขาใจบทบาทหนาที่ภารกิจ (ใหรูวาตองทําอะไรบาง 
สินคาของเราคืออะไร สินคาแตละชนิดมีสรรพคุณอยางไร และสินคาแตละอยางมีวิธีการใชอยางไร 
ลูกคาเราเปนใคร และจะเสนอขายอยางไร) และฝกงานในพื้นที่อําเภอเมืองลําปาง สวนวัตถุประสงค
หลัก ๆ คือ (1) เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลในสังกัดสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง ใหมีความรู ความ
เขาใจ  มีทักษะ ในการปฏิบัติหนาที่ มีสมรรถนะตรงกับงานในหนาที่และภารกิจ (2) เพื่อพัฒนาบุคลากร 
กศน. ลําปางใหเปนผูมีทักษะในการเรียนรู  ดานหลักสูตร แบงเปน  2 ประเภทใหญ ๆ  (1) หลักสูตร/
เนื้อหา ตามบทบาทหนาที่ โดยยึดสมรรถนะหลัก  และงานที่รับผิดชอบ (2) หลักสูตรพัฒนาทักษะใน
การเรียนรู (Learning How To Learn)   
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4. โครงการประชุมสัมมนาพฒันาประสิทธิภาพครู ศูนยการเรียนชุมชนแมฟาหลวงคร ู
ศศช.ในสังกดัสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง  เพื่อใหมีความรูความเขาใจในการจัดการศึกษานอก
โรงเรียนสําหรับชุมชนในพืน้ที่สูงเพิ่มมากขึ้นและเปนไปในทิศทางเดยีวกัน ตลอดจนรูถึงบทบาทหนาที่
ภารกิจ เปาหมายของการทาํงานสําหรับชุมชนในพืน้ทีสู่ง ในระหวางวันที่ 7- 8 กรกฏาคม 2551 มี
ผูเขารวมการประชุมสัมมนา จํานวน 32 คน  เปนครู ศศช. จํานวน  22  คน (กศน.อําเภองาว  8  คน   
อําเภอแจหม 6  คน  อําเภอเมืองปาน    8  คน  ) ผูบริหาร กศน.อําเภอ 3 คน และจากสํานักงาน กศน.
จังหวดัลําปาง 7 คน 

5. โครงการพฒันาบุคลากร เร่ือง การอบรมกระบวนการคิดเชิงระบบ เพื่อใหบุคลากรมี
ความรูความเขาใจกระบวนการคิดเชิงระบบ สามารถที่จะนํามาจัดการบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรู
และการบริหารงานในองคกร  เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของหนวยงาน ผูเขารับ
การอบรมประกอบดวย   ผูบริหาร  ขาราชการ เจาหนาที่และครู กศน. จํานวน 170 คน ณ หองประชุม
คณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฎลําปาง  ระหวาง วันที่ 10 – 12  พฤษภาคม 2551   

6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลการเพื่อจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยดวยกระบวนการแบบมีสวนรวม  ประจําปงบประมาณ  2551   เพื่อใหผูเขารับการอบรมมี
ความรู ความเขาใจในบทบาทหนาที่  วิธีการดําเนินงานการจัดกจิกรรมการศึกษาพืน้ฐานนอกระบบ การ
สรางเครื่องมือการวัดผลที่มมีาตรฐาน  และใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดทําโครงงานผูเขารับ
การอบรม คือ ขาราชการ ครูอาสาสมัคร ครู ศรช. อําเภอเถิน  แมพริก  สบปราบ และ ศบอ.เสริมงาม   
จํานวน  25  คน  ระหวางวนัที่   21 – 24  เมษายน,  6 -8  พฤษภาคม  2551 ณ  หองประชุมสํานักงาน 
กศน.จังหวดัลําปาง ผลการดําเนินงาน   ครู  ครูอาสาสมัคร  ครู ศรช. เขาใจบทบาทหนาที่ของตนเอง 
สามารถที่จะปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ไดรับการพัฒนาตรงตามความ
ตองการของตนเอง  มีการพัฒนาในการปฏิบัติงาน และเขาใจการปฏิบัติงานของกระบวนการแบบมี
สวนรวม เทคนิคการทํางาน   และสนองตอบความตองการของประชาชนไดตรงตามความตองการของ
กลุมเปาหมาย    

7.   โครงการอบรมความรูเร่ืองเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ เพื่อใหครู กศน.มีความรู 
ความเขาใจที่ถูกตองเกีย่วกับโรคเอดส และโรคติดตอทางเพศสัมพนัธ สามารถถายทอดความรูใหแก
กลุมเปาหมายงานการศึกษานอกโรงเรียนไดอยางถูกตอง ผูเขารับการอบรม คือ   ครู กศน. จํานวน  150  
คน  ในระหวางวนัที่  3  ธันวาคม  2550  ณ  หองประชุมสํานักงาน กศน.จงัหวัดลําปาง ผลการ
ดําเนินงาน   ผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจเรื่องเอดส  และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ สามารถ
ที่จะนําความรูที่ไดรับนําไปถายทอดใหแกนักศึกษา กศน. ประชาชนกลุมเปาหมาย และประชาชน
ทั่วไป ใหรูจักตระหนกัถึงอันตรายของโรคและสภาพสงัคมที่จะเกดิขึน้หากไมมีการปองกัน 
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5. ดานการพฒันาคณุภาพการบริหารจัดการองคกรและการจัดการเรียนรู 
1. โครงการพฒันาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา เพื่อสงเสริมสนับสนุนให

สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานกศน. จงัหวัดลําปาง มีความพรอมในการดําเนินการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศกึษาในดาน การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการ
จัดทํารายงานการประเมินตนเอง ดําเนนิกจิกรรม คือ  

1) จัดประชุมระดมความคิดเหน็ ของคณะกรรมการพัฒนาระบบประกนัคณุภาพ ฯ  เพื่อ
รวมกันตรวจสอบขอมูล รองรอยหลักฐาน ในการดาํเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ 
กศน.อําเภอแมทะ (นํารอง เขารับการประเมินภายนอกจาก สมศ. ) และตรวจสอบขอมูล รองรอย
หลักฐานของสถานศึกษา ตามมาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑพิจารณา เพื่อการประเมินภายนอกของสมศ 
จํานวน 5 มาตรฐาน 19 ตัวบงชี้ ในวันที่  22 เมษายน 2551 มีผูเขารวมประชุม คือ จํานวน 19  คน                   
ณ หองประชมุ กศน.อําเภอแมทะ 

2) จัดประชุมระดมความคิดเหน็ ของคณะกรรมการพัฒนาระบบประกนัคณุภาพ ฯ  เพื่อ
กําหนดกรอบ/เครื่องมือ/วิธีการในการจดัเกบ็รวบรวมขอมูล เอกสาร รองรอย หลักฐานเพื่อจัดระบบ
สารสนเทศ สําหรับการตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานและตวับงชี้การประเมิน
คุณภาพการศกึษานอกโรงเรียน จํานวน 9 มาตรฐาน 28 ตัวบงชี้ พรอมจัดทําคูมือ ในวันที่  6 มิถุนายน 
2551 มีผูเขารวมประชุม  จํานวน 10  คน  ณ หองประชมุ กศน.จังหวดัลําปาง 

3) จัดประชุมสัมมนาเพื่อตรวจสอบกรอบ/เครื่องมือ/วิธีการในการจดัเก็บรวบรวมขอมลู 
เอกสาร รองรอย หลักฐานเพื่อจัดระบบสารสนเทศ สําหรับการตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพสถานศึกษา
ตามมาตรฐานและตัวบงชีก้ารประเมินคุณภาพการศกึษานอกโรงเรียน ปงบประมาณ 2551 และ
แลกเปลี่ยนประสบการณในการจัดทําเอกสารประเมินตนเอง ระหวางวันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2551         
ณ อุทยานแหง ชาตแิจซอน อ.เมืองปาน จ.ลําปาง มีผูเขารวมประชุม  จาํนวน 45  คน  
 

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



สวนที่ 2 
 

ทิศทางของสํานักงาน กศน.จังหวดัลําปาง 
 
 
วิสัยทัศน 
 “กศน.ลําปาง เปนผูนําในการจัด และสงเสริมเครือขายพันธมิตรในการจัดการศกึษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อเสริมสรางสังคมแหงภูมปิญญา และการเรียนรู ดวยบุคลากรที่มศีักยภาพ 
และเปนองคกรที่มีการบริหารจัดการที่ด”ี 
 
พันธกิจ 

1. ยกระดับการศกึษาขั้นพืน้ฐานและการศกึษาตอเนื่องของประชากรนอกระบบโรงเรียน เพื่อ
พัฒนาทักษะการทํางาน พัฒนาคุณภาพชีวติและขยายโอกาสทางการศึกษา 

2. ใหบริการการเรียนรูตามอัธยาศัย และ กระจายโอกาสในการเรยีนรูของประชาชน โดยการ
พัฒนา กระจายแหลงเรยีนรู ส่ือ และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความตองการการเรียนรูตลอดชีวติ 

3. เสริมสรางความเขมแข็งของภาคีเครือขาย ใหเปนกลไกในการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 
4. เสริมสรางศักยภาพการจัดการความรูชุมชน เพื่อความเขมแข็งของชุมชนโดยบรูณาการภูมิ

ปญญาทองถ่ินและภูมิปญญาสากลผานนวตักรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
5. พัฒนาองคกรมุงสูความเปนมืออาชีพ 
 

เปาประสงค 
1. การบริหารจัดการของ กศน.ลําปางเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 
2. กศน.ลําปาง เปนแหลงสรางและพัฒนาองคความรูที่ตอบสนองตอการเพิ่มศักยภาพของ

บุคลากรและองคกร 
3. ผูรับบริการไดรับการพัฒนาเปนไปตามเปาหมายและหลกัการจัดการศกึษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย 
4. สถานศึกษามแีหลงบริการการเรียนรูที่หลากหลาย สามารถตอบสนองความตองการที่แตกตาง

ของแตละบุคคลได 
5. สถานที่ปฏิบัติงานมีความเหมาะสมเอื้อตอการปฏิบัติงานและการใหบริการ 
6. องคกรประสบความสําเร็จและผูรับบริการไดรับประโยชนสูงสุด 
7. เพิ่มชองทาง วธีิการในการเขาถึงกลุมเปาหมาย 
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8. เพื่อเสริมสรางความเขาใจอนัดีระหวางองคกรและกลุมประชาชนผูเกีย่วของและเผยแพร
กิจกรรมการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

9. เครือขายพันธมิตรมีแรงจูงใจ และมีความพรอมในการมสีวนรวมจดักจิกรรมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 
นโยบายและจดุเนนการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2552 
 
 สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง  ไดกําหนดนโยบายและจุดเนนการดําเนินงาน จัด สงเสริมและ
สนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย ในปงบประมาณ พ.ศ.2552 ใหสอดคลองกับ
นโยบาย/จุดเนนของสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย และแผนยทุธศาสตร
สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวดัลําปาง (พ.ศ.2551-2554) ดังนี ้

1.  นโยบายดานการศึกษานอกระบบ 
  จุดเนนการดําเนินงาน 
  1.1 การสงเสริมการรูหนังสือ: มุงเนนใหสถานศึกษา สํารวจผูไมรูหนังสือในพื้นที่ใหได
ขอมูลที่ชัดเจน และดําเนินการจัดใหผูไมรูหนังสือไดเรียนรูจากหลักสูตรและสื่อที่เหมาะสมกับสภาพ 
ของกลุมเปาหมายแตละกลุม ทั้งนี้โดยรวมมือกับสถานศึกษาและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
  1.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชากรวัยแรงงาน: มุงเนนใหกลุมเปาหมาย 
ที่ลงทะเบียนเรียน ไดเรียนในรูปแบบที่เหมาะสมกับสภาพและความตองการของตนเอง โดยมีอัตราการคง
อยูไมนอยกวารอยละ 80 มีผลสัมฤทธ์ิในหมวดวิชาหลักไมต่ํากวารอยละ 70 และอัตราการจบรอยละ 80  
ในแตละภาคเรียน ใหความสําคัญกับการเทียบโอนความรูและประสบการณ การเทียบระดับการศึกษา   

1.3  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  : มุงเนนให ศูนยการเรียนชุมชนแตละแหง 
ตอง X – RAY  ในประเด็นตอไปนี้ 

 1)  การพัฒนาคุณภาพ :  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละวิชา โดยเฉพาะวิชาหลัก  อัตรา
คงอยูรอยละเทาไร  อัตราการเขาถึงสื่อ รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู (จํานวนชั่วโมงการสอนเสริม/การ
วัดประเมินผลระหวางเรียน) 

 2)  การพัฒนาประสิทธิภาพ : รอยละการเขาสอบแตละวิชา/ภาคเรียน  รอยละการจบ
หลักสูตรในแตละภาคเรียน  รอยละของผูมีสิทธิสอบ 

 3)  การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ : แตละ ศูนยการเรียนชุมชนมีแผนปฏิบัติการ
ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยใหถือแผนนี้เปนคํารับรองปฏิบัติราชการ ประจําป 2552 ศูนย กศน.
อําเภอ รายงานแผนตอสํานักงาน กศน.จังหวัด และสํานักงาน กศน.จังหวัด รวมกับ ศูนย กศน.อําเภอ นิเทศ
ติดตาม เพื่อสนับสนุน ชวยเหลือ 
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  1.4 การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (การศึกษานอกระบบ): มุงเนนการ 
ประสานการจดัการศึกษารวมกับสถานประกอบการ และสถานศึกษาในสังกัดสํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาในพื้นที่ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับอาชีวศึกษาใหไดมาตรฐานพอเพยีงสําหรับการ
ประกอบอาชพี 
 

2. นโยบายดานการศึกษาตอเนื่อง 
  จุดเนนการดําเนินงาน 
  2.1  การศึกษาตอเนื่องเพื่อการพัฒนาอาชีพและทักษะชีวิต: มุงเนนการจดัการศึกษา
ตอเนื่อง โดยเฉพาะหลกัสูตรระยะสัน้และการฝกอบรมที่สอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมาย  
โดยมุงใหสามารถนําความรู ความสามารถที่ไดรับไปใชประโยชนไดจริง รวมทั้งการมีคลังหลักสูตรที่
หลากหลาย เพือ่รองรับการจัดบริการทางการศึกษา 
  2.2  สรรหาและพัฒนาเครือขายการศึกษาตอเนื่อง ตําบลละ 1 ภาคี รวม 92 ภาคี 
 

3. นโยบายดานการศึกษาตามอัธยาศัย 
  จุดเนนการดําเนินงาน 
  3.1 การพัฒนาแหลงการเรยีนรูในชุมชน: มุงเนนการประสานความรวมมือกับแหลงการ
เรียนรูตาง ๆ ในชุมชนเพือ่จัดทําฐานขอมูลแหลงการเรียนรู และจดักิจกรรมการเรียนรูที่เปนประโยชน 
ตอการประกอบอาชีพ การดาํรงชีวิต การสืบทอดวัฒนธรรมประเพณ ี และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม  โดยดําเนินเปนโครงการพัฒนาแหลงเรยีนรูในชุมชน ตาํบล ละ 1 แหง 
  3.2 การพัฒนาหองสมุดประชาชน: มุงเนนใหเปนแหลงศกึษาเรยีนรูดวยตนเอง  
ของนกัศกึษาในหลกัสูตรตาง ๆ ของสถานศึกษาในสังกดัสํานกังาน กศน.จังหวดัลําปาง และพัฒนาใหเปน
ศูนยกลางการเรียนรูทีเ่ชื่อมโยงความรูจากภายนอก ความรูสากล และขอมูลขาวสารตางๆ  เพื่อตอบสนองความ
ตองการการเรียนรูของกลุมเปาหมาย เพื่อการพัฒนาอาชีพ การทํามาหากนิ 
  3.3 การพัฒนารูปแบบและวิธีการ: สงเสริมใหสถานศึกษา พัฒนารูปแบบและวิธีการเรียนรู
การศึกษาตามอัธยาศัย ใหมคีวามหลากหลายเพื่อกระตุนสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
เชน เสริมสรางชุมชนรักการอาน 13 อําเภอ ๆ ละ 1 ตําบล ๆ ละ 1 หมูบาน  จัดการศึกษาทางวทิยุชุมชน 
อําเภอละ 1 สถานี 
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4. นโยบายดานการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน 
   จุดเนนการดําเนินงาน 
  4.1 ศูนยการเรียนชุมชน: มุงเนนการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูในศูนยการเรียนชุมชน 
ใหเปนฐานของการพัฒนากระบวนการเรียนรู เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน มุงสงเสริมใหชุมชนที่
มีความพรอมจัดตั้งศูนยการเรียนชุมชนใหมากขึ้น โดยกําหนดเปาหมายใหสํานักงาน กศน.จังหวัด จัดตั้ง
ศูนยการเรยีนชุมชน หนึ่งแหงในตําบลเปนศูนยสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ตาํบล เพื่อเปนแมขายของศนูยการเรยีนตาง ๆ ในชุมชน ทั้งนี้โดยความเหน็ชอบขององคการบริหารสวน
ตําบล และภาคีเครือขายอื่น และมีครูศูนยการเรยีนชมุชน ปฏิบัติงานที่ ศูนยการเรียนชุมชน อยางนอย
สัปดาหละ 4 วัน ประสานงานที่อําเภอสัปดาหละ 1 วนั และใหผลการประเมินคุณภาพของศูนยการเรียน
ชุมชน เปนสวนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  4.2 อาสาสมัครสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย: มุงเนนสงเสริมให
ผูมีจิตอาสา ตลอดจนผูรูหรือภูมิปญญาทองถ่ินไดอาสาสมัครเขามามีบทบาทในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชน เปนผูส่ือสารขอมูลความรูที่เปนประโยชนแก
ประชาชนและนําเสนอความตองการการเรียนรูและการพฒันาชุมชน โดยเปนทีมรวมกับครูในสังกัด
สํานักงาน กศน. เขามาเปนอาสาสมัคร กศน. ทุกตําบล ๆ ละ 1 หมูบาน รวม 92 ตําบล 92 หมูบาน 
  4.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรูในชุมชน: มุงเนนการพัฒนาความสามารถในการแสวงหา
ความรูของกลุมเปาหมาย การสรางเสริมกระบวนการเรยีนรูเพื่อการแกปญหาและพฒันาชุมชน การจัดการ
ความรู การวิจัยชุมชนซ่ึงเปนพื้นฐานของการนําความรูไปแกปญหาและพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน  เชน
โครงการจัดการศึกษานอกโรงเรียนโดยใชชุมชนปนฐาน  เพื่อพัฒนาศกัยภาพการเรยีนรูของประชาชน  เพิ่ม
ศักยภาพการจดัการเรียนรูของชุมชน  พฒันาและกระจายโอกาสการเรียนรู เพื่อสนองการศึกษาตลอดชวีติ   
จากสภาพปญหา/จุดเดน วิสัยทัศนของชุมชน จํานวน 92  ตําบล ๆ ละ 1 หมูบาน 
 

5.  นโยบายดานเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  จุดเนนการดําเนินงาน 
  5.1 สื่อวิทยุเพื่อการศึกษา: มุงพัฒนารายการวิทยุชุมชน ใหเชื่อมโยง ตอบสนอง ตอการจัด
กิจกรรมการศกึษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศยัของสถานศึกษา เพื่อสงเสริมคุณภาพการเรียนการ
สอนสําหรับกลุมเปาหมายตาง ๆ 
  5.2 อินเทอรเน็ตเพื่อการศึกษา: สงเสริมใหสถานศึกษา สังกัด กศน.จังหวดัลําปาง 
มีเว็บไซตของตนเองโดยเชื่อมโยงกับระบบ Portal  Web เพื่อใหเกิดการเรยีนรูดวยตนเองทีห่ลากหลาย
ตอบสนองความตองการของผูเรียน 
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 6. นโยบายดานวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา 
  จุดเนนการดําเนินงาน 
  กิจกรรมวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา : มุงพัฒนากิจกรรมดานวิทยาศาสตรใหเชื่อมโยงกับ
กระบวนการเรียนรูและการพัฒนาของชุมชน มุงเนนใหชุมชนสามารถใชความรูทางวิทยาศาสตรไปใชเพื่อ
การพัฒนาอาชพี การพัฒนาคุณภาพชวีิตของตนเอง ครอบครัว และชมุชน โดยเฉพาะในพื้นที่โครงการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยใชชุมชนเปนฐาน 92 ตําบล ๆ ละ 1 หมูบาน จัดกิจกรรม
การเรียนรูทางวิทยาศาสตรสอดแทรกในกจิกรรมตาง ๆ  เชน กิจกรรมพัฒนาอาชีพ ทักษะชวีิต พฒันาสังคม
และชุมชน ฯลฯ 
 

7. นโยบายดานการพัฒนาคณุภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  จุดเนนการดําเนินงาน 
  7.1  การพัฒนาวิชาการ: มุงเนนการพัฒนาหลักสูตร ส่ือ รูปแบบและการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน โดยใชการวิจัยเปนพื้นฐานของการพฒันาและมุงหมายใหงานวิชาการเปนพื้นฐานของการ
ปฏิบัติที่มีคุณภาพ 
  7.2 การพัฒนาบุคลากร: สงเสริมใหบุคลากรทุกระดับไดพัฒนาความรูความสามารถใน
การปฏิบัติงาน โดยเฉพาะครู กศน. ซ่ึงจะมีบทบาทหนาที่หลักในการจัดการเรียนการสอน  ตองพัฒนาคร ู
กศน.ในเนื้อหาสาระที่มีความเฉพาะกับบรบิทของพื้นที่  โดยเฉพาะครู กศน.ใหม ตองผานการอบรมจาก
โรงเรียน คน กศน. ลําปาง /  ครู กศน.ทุกคนตองสามารถทําหนาที่ครูแนะแนว /ครู กศน.ที่รับผิดชอบ
หมูบานที่จดัการศึกษาโดยใชชุมชนปนฐาน ตองมีความรูในการทําหนาที่  Facilitator 
  7.3  การนิเทศการศึกษา: ใหความสําคัญกับการนิเทศภายใน ซ่ึงเปนบทบาทของผูบริหาร
สถานศึกษา ศนูย กศน.อําเภอจัดใหมีระบบและดําเนินการนิเทศภายใน สํานักงาน กศน.จังหวดัประกาศกฎ
บัตรตรวจสอบภายใน และดําเนินการตามกฎบัตร 
  7.4  การประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย: มุงเนนให
สถานศึกษา กศน.ทุกแหงจัดระบบการประกันคุณภาพ ใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย และใหความสําคญักับสถานศึกษาที่จะรับการประเมินภายนอกโดยเฉพาะการเตรียม
ความพรอมและการจัดทํารายงานการประเมินตนเองทีต่รงกับสภาพจริงของสถานศึกษา ทั้งนี้เพื่อสงผลให
เกิดการพฒันาคุณภาพการศกึษา   
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8. นโยบายดานการสงเสริมสนับสนุนภาคเีครือขาย 
  จุดเนนการดําเนินงาน 
  7.1 การประสานงานกับคณะกรรมการ: มุงเนนใหสถานศึกษาและหนวยงานตางๆ 
ประสานการทาํงานรวมกับคณะกรรมการที่เกี่ยวของตามบทบาทหนาที่เพื่อสรางความเขาใจงานดานการ
สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และเสริมสรางโอกาสและบทบาทในการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  7.2 การสรางเสริมบทบาทของภาคีเครือขาย: มุงเนนใหหนวยงานและสถานศึกษา กศน. 
ประสานงานและสรางความรวมมือกับภาคีเครือขายทุกระดับ ทุกประเภทใหเขามามีบทบาทในการจัดการ
ความรู การแลกเปลี่ยนเรียนรู และรวมดําเนนิงานการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย เชน  
ศูนย กศน.อําเภอสรางเครือขายระดับอําเภอ   เครือขายระดับตําบล  และเครือขายระดับชุมชน  สํานักงาน 
กศน.จังหวดั จดัใหมีสมัชชาภาคีเครือขาย การยกยองเชิดชูเกียรติ   
 

9. นโยบายดานการบริหาร  
  จุดเนนการดําเนินงาน 
  9.1 การบริหารการศึกษา: มุงเนนการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
และหนวยงานในสังกัดทกุระดับ เพือ่ใหการดําเนนิงานเปนไปตามหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม  
หลักความโปรงใสตรวจสอบได  หลักการมีสวนรวม  หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา 
  9.2 การบริหารงานภาครฐั: ใหความสําคัญกับการบริหารตามหลักการพัฒนาคุณภาพ 
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  โดยเฉพาะการสรางวัฒนธรรมการทํางานและคานิยมรวมขององคกร 
  9.3 การเตรียมความพรอมบุคลากร: เนนการทําความเขาใจการเขาสูระบบโดยสราง
บุคลากรใหม และเตรียมความพรอมในการปฏิบัติงาน 
  9.4 ระบบฐานขอมูล: ใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการ
โดยเฉพาะขอมูลนักศึกษาและผูเรียนในหลักสูตรตางๆ ขอมูลสถานศึกษา ขอมูลศูนยการเรียนชุมชน 
ตลอดจนสงเสริมใหมีการเชือ่มโยงระบบขอมูลขาวสารเพื่อการบริหารจัดการและจัดใหมีการบริการขอมูล
สารสนเทศ 
  9.5 การกํากับติดตาม: ใหความสําคัญกับระบบการกํากับติดตาม และรายงานผลการ
ดําเนินงาน ทัง้ดานการจดักจิกรรมการเรียนการสอน และการบริหารของหนวยงานและสถานศึกษา โดยใช
ประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม 
  9.6 โครงสรางพื้นฐาน: มุงเนนการจัดทําแผนพฒันาโครงสรางพื้นฐานและการระดม
ทรัพยากรในการซอมแซม บํารุงรักษาโครงสรางพื้นฐานใหพอเพียงและพรอมที่จะใหบริการทางการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
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จากนโยบายและจุดเนนการดําเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปงบประมาณ 
2552 และแผนยุทธศาสตรศูนยการศกึษานอกโรงเรียนจังหวดัลําปาง พ.ศ.2551 – 2554 ในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2552 สํานักงาน กศน. จังหวดัลําปาง ไดจัดทําโครงการ/กิจกรรมเพื่อสนองตามนโยบายและจุดเนน
การดําเนนิงาน ในปงบประมาณ 2552 ดังตอไปนี ้

1. โครงการยกระดับการศกึษาประชากรวยัแรงงาน 
2. โครงการจัดการศึกษาตอเนือ่งหลักสูตรระยะสั้น 
3. โครงการหนึ่งเสียงของทานยตุิความรุนแรงตอผูหญิง 
4. โครงการสงเสริมการศึกษาวทิยาศาสตรชุมชน 
5. โครงการพัฒนาและเสริมสรางการบริการ กศน. ระดับพืน้ที่ 
6. โครงการพัฒนาหองสมุดประชาชน 
7. โครงการพัฒนาระบบสํานกังานอิเล็กทรอนิกส ( E-OFFICE ) 
8. โครงการประชุมสัมมนาเพือ่พัฒนางาน กศน.ลําปาง 
9. โครงการสงเสริมและพัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน กศน.

จังหวดัลําปาง 
10. โครงการพัฒนาบุคลากร “โรงเรียน คน กศน.จังหวัดลําปาง” 
11. โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
12. โครงการสงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรู ในชุมชน 
13. โครงการสงเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยทางสื่อสารมวลชน 
14. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
15. โครงการชุมชนรักการอาน 
16. โครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการใหบริการในหองสมดุประชาชน 
17. โครงการประชุมพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย   

ปงบประมาณ 2552 
18. โครงการประชุมสรางสัมพันธงาน กศน.กับภาคีเครือขายพันธมิตร 
19. โครงการสงเสริมการใชภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 
20. โครงการยกระดับความสามารถในการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
21. โครงการเสริมสรางชุมชนแหงการเรียนรู(ไตรภาคี) ปงบประมาณ 2552 
22. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ดานการสรางขอสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 



สวนที่ 3 
 

รายละเอียดของแผนงาน งาน/โครงการ 
 
1. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 
1) โครงการพฒันาระบบสํานกังานอิเล็กทรอนิกส ( E-OFFICE ) 

 สอดคลองกับนโยบายสํานักงาน กศน.  :  
ขอ 6 ดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จุดเนนที่ 6.2  การ

พัฒนาบุคลากร 
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง : 
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีความเปนเลิศ  กลยุทธที่ 4  พัฒนาสมรรถนะของ

บุคลากร 
 
หลักการและเหตุผล 

สํานักงานเปนสถานที่ทําการของหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน กิจกรรมทุกอยาง ไมวาจะ
เปนการติดตองานใด ๆ กจ็ะตองติดตอกบัสํานักงานทัง้สิ้น  ดังนั้นสํานักงานจึงเปนศูนยรวมของงานทุก
ชนิดโดยเฉพาะงานดานธุรการ ที่สําคัญยิ่งก็คือ งานดานเอกสาร และการบริหารสํานักงาน  การบริหาร
สํานักงานเปนการใชทั้งศาสตรและศิลป เพื่อนําเอาทรัพยากรบริหารทีป่ระกอบดวย คน เงิน วัสดุส่ิงของ  
และการจดัการมาใชเปนกลไกในการปฏิบัติงาน  ความสําเร็จหรือความลมเหลวของหนวยงานขึ้นอยูกับ
คุณภาพในการบริหารงาน จึงตองคํานงึถึงปจจัยภายในและภายนอกหนวยงานเพือ่หาวิธีการทําอยางไรจึง
จะใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพ สํานักงานควรที่จะเหน็ความสําคัญของระบบเทคโนโลยีใหมากขึ้น 
โดยควรที่จะนาํเทคโนโลยีใหม ๆ เขามาใชบริหารงานในสํานกังาน เพื่อที่จะเสริมสรางประสิทธิภาพใน
การทํางานของคนในสํานักงานใหสูงขึ้นอยูตลอดเวลา 

สํานักงานอิเล็กทรอนิกส ( E-OFFICE )หรือสํานักงานอัตโนมัต ิ (Office Automation) เปน
สํานักงานที่ใชเทคโนโลยีสมัยใหม ทั้งเทคโนโลยี คอมพิวเตอร เทคโนโลยีระบบเครือขาย ในการจัดการ
เอกสาร การติดตอส่ือสาร การตรวจสอบขอมูล เปนการนําเอาเทคโนโลยีใหมมาใชชวยใหการปฏิบัติงาน
ในสํานักงานมปีระสิทธิภาพมีความคลองตัวสะดวกรวดเร็วมากขึ้น โดยการนําเอาอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
คอมพิวเตอรมาใชในการจัดทํา การเก็บรักษา การสงขอมูลการติดตอส่ือสารในสํานักงาน อีกทั้งยังเปนการ
ลดปริมาณกระดาษลง สามารถสื่อสารผานทางจอคอมพิวเตอรไดอยางรวดเร็ว การจัดเก็บเอกสาร สามารถ
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นําเอาเครื่องมือเครื่องใชในการจัดเก็บมาชวยใหการจัดเก็บมีประสิทธิภาพมากขึน้คนหาไดงาย และ
ประหยดัพื้นทีใ่นการจดัเก็บ  

สํานักงาน กศน. จังหวัดลําปาง เล็งเหน็ความสําคัญของเทคโนโลยีดังกลาว จึงเห็นควรพัฒนา
ระบบสํานักงานอิเล็กทรอนกิส (E-OFFICE) เพื่อเปนจุดเริ่มตนในการพัฒนาระบบงานสํานักงาน ชวยให
การทํางานสะดวกรวดเรว็ยิ่งขึ้น ลดการทาํงานซ้ําซอน ลดคาใชจาย และสามารถเชื่อมโยงขอมูลและการ
ติดตอส่ือสารระหวางศนูย กศน.อําเภอ ในสังกัดใหเปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ มีความคลองตัวสะดวก
รวดเร็วมากขึน้ 

 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อพัฒนาโปรแกรมระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส (E-OFFICE) ของสํานักงาน กศน.จังหวัด
ลําปาง 

2. เพื่อพัฒนาบุคลากรของ สํานักงาน กศน.จังหวดัลําปางใหสามารถรองรับการใชงานในระบบ
สํานักงานอิเล็กทรอนิกส (E-OFFICE) ได 

 
เปาหมายการดําเนินงาน  :   

เชิงปริมาณ 1. โปรแกรมระบบสํานักงานอิเล็กทรอนกิส (E-OFFICE) ของสํานักงาน กศน.
จังหวดัลําปาง จํานวน  1  ระบบ 

  2. จํานวนบุคลากร กศน. ที่ไดรับการอบรมในการใชระบบงาน จํานวน 50 คน 
เชิงคุณภาพ    บุคลากร กศน.จังหวดัลําปาง สามารถใชระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส               

(E-OFFICE)  เพื่อชวยใหการปฏิบัติงานในสํานกังานมีความคลองตัวสะดวก
รวดเร็ว และประหยดัคาใชจายมากขึ้น  

วิธีดําเนินการ  
กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ 

1. จัดหาโปรแกรม
ระบบสํานักงาน
อิเล็กทรอนิกส           
(E-OFFICE)   

    เพื่อจัดหาโปรแกรมระบบ
สํานักงานอิเล็กทรอนิกส ที่
เหมาะสมกับการใชงานของ
สํานักงาน กศน.จังหวัด
ลําปาง    

โปรแกรม
ระบบ

สํานักงาน
อิเล็กทรอนิกส 

1 ระบบ 1  พ.ย. 51 - 

2.  ดําเนินการจัดจาง 
พัฒนาโปรแกรม
ระบบสํานักงาน
อิเล็กทรอนิกส (E-
OFFICE)  โดยการ
ตกลงราคา 

   เพื่อจัดหาโปรแกรม
สําหรับใชงานระบบ
สํานักงานอิเล็กทรอนิกส 

บ.ชาญวิทยา
ภัณฑ โอเอเซ็น
เตอร จํากัด        
อ.เมือง                
จ.เชียงราย 

 

1 ระบบ  ธ.ค. 51 20,000 
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กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ 
3. ทําหนังสือเชิญและ

ประสานวิทยากร 
และผูเขารับการ
อบรม 

  เพื่อใหวิทยากรและผูเขารับ
การอบรมรูกําหนดการ
อบรม 

- วิทยากร จาก 
บ.ชาญวิทยา
ภัณฑ โอเอเซ็น
เตอร จํากัด 
- บุคลากร ของ 
กศน.อําเภอ 
 

กศน.อําเภอ
13 แหง 

8 ธ.ค. 51 - 

4.  เตรียมสถานที่/
คอมพิวเตอร/
เอกสาร/สื่อที่ใชใน
การอบรม 

  เพื่อจัดเตรียมหองอบรม /
ระบบเครือขาย/เอกสาร/สื่อ
ที่ใชในการอบรมใหเพียงพอ 
เหมาะสมกับจํานวนผูเขารับ
การอบรม 

- ระบบ
เครือขาย 
- หองอบรม
คอมฯ 
 

1  ระบบ 
 

1 หอง 

9 ธ.ค. 51 - 

5. ดําเนินการอบรม  เพื่อพัฒนาบุคลากร กศน. 
ใหสามารถรองรับการใชงาน
ของระบบสารสนเทศฯได  

บุคลากร กศน.
จาก สํานักงาน 
กศน.จังหวัด/ 
ศูนย กศน.

อําเภอ 13 แหง 

ผูเขารับการ
อบรม 
50 คน 

11-12 ธ.ค. 
51 

7,000 บาท 

ระยะเวลาดําเนินการ 
 วันที่  11 – 12   ธันวาคม  2551 
 
สถานที่ดําเนินการ 
 หองอบรมคอมพิวเตอร  สํานักงาน กศน. จังหวดัลําปาง   อ. เมือง  จ. ลําปาง 
 
งบประมาณ 
 แผนงานขยายโอกาสและพฒันาการศึกษา  กิจกรรมการศึกษานอกระบบ งบอุดหนนุ จํานวน   
32,000   บาท (สามหมื่นสองพันบาทถวน)  ทุกรายการขอถัวจายตามทีเ่บิกจายจริง 
 
ผูรับผดิชอบโครงการ  
  กลุมยุทธศาสตรและการพฒันา  สํานักงาน กศน.จังหวดัลําปาง 
 
เครือขาย   

ศูนย กศน.อําเภอ  13  แหง   
 



 22 

ผลลัพธ (Outcomes)  
มีระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส (E-OFFICE) ที่บุคลากรของ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง และ

ศูนย กศน.อําเภอ สามารถใชงานผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต ในการรับ – สงเอกสารทางราชการ และ
สงขาวสารประชาสัมพันธรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 

 
ดัชนชีี้วัดผลสาํเร็จของโครงการ   

1.  ตัวช้ีวดัผลผลิต (Output)  
- ระบบสํานักงานอิเล็กทรอนกิส (E-OFFICE) 1 ระบบ 
- จํานวนผูผานการอบรมเพื่อรองรับการใชงานจํานวน  45  คน 

2.  ตัวช้ีวดัผลลัพธ (Outcome)  
- ความพึงพอใจของผูใชระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส (E-OFFICE) 
 

การติดตามประเมินผลโครงการ 
-  ประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบ 
-  ดูจากผลงาน 
 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง มีระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส (E-OFFICE) ที่สามารถชวยพัฒนา

ระบบงานสํานักงานใหการทํางานสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ลดการทํางานซ้ําซอน ลดคาใชจาย และสามารถ
เชื่อมโยงขอมูลและการติดตอส่ือสารระหวางศูนย กศน.อําเภอ ในสังกัดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มี
ความคลองตัวสะดวกรวดเร็วมากขึ้น และสามารถพัฒนาบุคลากร กศน. ของสถานศึกษาในสังกัด ทั้ง 13 
แหง ใหมีความรูความเขาใจในการใชงานระบบ  

 
 
 
 

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



 23 

2)   โครงการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนางาน กศน.ลําปาง 
สอดคลองกับนโยบายสํานักงาน กศน.  :  
ขอ 8  ดานการบริหาร จุดเนนที่ 6.2  การกาํกับติดตาม 

สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง : 
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีความเปนเลิศ  กลยุทธที่ 2  สงเสริมการบริหาร

จัดการเชิงกลยทุธ  กลยุทธที่ 4  พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 

 
หลักการและเหตุผล 

  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย
จังหวดัลําปาง (สํานักงาน กศน. จังหวัดลําปาง) ไดนําเอายุทธศาสตรและจุดเนนการดําเนินงาน 3 ประการ 
คือ การพัฒนาศักยภาพการเรยีนรูของประชาชน การเพิ่มศกัยภาพการจดัการความรูของชุมชน และ การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององคกรและภาคีเครอืขาย มาเปนกรอบแนวทางการดําเนนิ งานภายใต
กลยุทธการดําเนินงานคือ ลุยถึงที่เขาถึงกลุมเปาหมาย จดักจิกรรมหลากหลายโดนใจผูเรียน ขยายแหลง
เรียนรูและเทคโนโลยี ผนึกกําลังภาคีเครือขาย และกระจายบริการการศึกษา และพฒันาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ เพื่อมุงหวังให กศน.ลําปาง เปนผูนําในการสงเสริมเครือขายพันธมิตรในการจดัการศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพือ่เสริมสรางสังคมแหงภมูิปญญาและการเรียนรู ดวยบุคลากรที่มี
ศักยภาพ และเปนองคกรที่มีการบริหารจัดการที่ด ี ซ่ึงในรอบปที่ผานมาบุคลากรของสํานักงาน กศน.
จังหวดัลําปาง และสถานศึกษาในสังกัดทั้ง 13 แหง  ไดรวมกันดําเนินงานตามภารกิจ เพื่อตอบสนอง
นโยบายในฐานะผูสงเสริมสนับสนุนการจดัการศึกษาตลอดชีวิตในรูปแบบการศึกษานอกระบบและการ 
ศึกษาตามอัธยาศัย บรรลุตามเปาหมายทีก่ําหนดเรยีบรอยแลว 

ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินงานในปงบประมาณ 2552 เปนไปอยางมีคุณภาพ สอดคลองกับนโยบาย 
จุดเนน และยทุธศาสตรการดําเนินงาน จงึเห็นควรมกีารทบทวนการปฏิบัติงาน เนือ่งจากการทบทวนการ
บริหารงาน จะสามารถแกไขขอบกพรองของทีมงาน ชวยใหไดรับประสบการณเพิม่ขึ้น ฉะนั้นการทบทวน
การทํางาน จงึนับวาเปนสิ่งสําคัญในการทํางานของหนวยงาน คือ บุคลากร กศน.จังหวัดลําปางทราบถึง
ผลงานที่ตนรับผิดชอบ และในแงขององคกรก็จะไดขอมูลที่จะชวยใหสามารถรูไดวา งานที่ทําทั่วไปแลว
นั้น ทําไดดีเพยีงใด เปนไปตามแผนการดาํเนินงานหรือไม มีปญหาอปุสรรคอะไร เพื่อหาแนวทางในการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานใหมคีุณภาพและพฒันาใหกาวหนามีประสิทธิภาพยิ่งขึน้จึงไดจัดทําโครงการ
ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนางาน กศน.ลําปาง ขึ้น  
 
วัตถุประสงค 
 1)  เพื่อเสริมสรางศักยภาพการปฏิบัติงานของผูบริหาร และหวัหนากลุมงานของ สํานักงาน กศน. 
จังหวดัลําปาง ใหไดรับประสบการณในการบริหารจัดการ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพการดําเนินงาน 

2)  เพื่อใหมีการแลกเปลี่ยนเรยีนรูประสบการณทํางานในรอบปที่ผานมา 
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เปาหมาย 
 1) เชิงปริมาณ  ผูรวมประชุม ฯ จํานวน 20  คน  ประกอบดวย 
  ผูบริหาร     15    คน 
  หัวหนากลุมงาน กศน.จงัหวดั  5 คน 
 2) เชิงคุณภาพ 
  ผูบริหารและหัวหนากลุมงานของสํานักงาน กศน. จังหวัดลําปาง ไดพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงาน ชวยใหไดรับประสบการณเพิ่มขึ้นจากการแลกเปลี่ยนเรยีนรูประสบการณทํางานในรอบปที่ผาน
มา จากการรวมกันแสดงความคิดเหน็ในการทบทวนการทํางานที่ผานมา และในประเดน็ที่มผีลตอการ
พัฒนาคุณภาพการบริการ และการจัดการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย รวมทั้งไดรับทราบถึง
ทิศทาง และแนวทางการดําเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในปงบประมาณ 
2552 
 
วิธีดําเนินการ 

1) เสนอขออนุมัติโครงการ 
2) ประสานงานผูเกี่ยวของ 
3) จัดเตรียมเอกสาร ส่ือ วัสดุ อุปกรณ 
4) ดําเนินการประชุมสัมมนา 
5) สรุป/รายงานผล 

 
ระยะเวลาดําเนินการ 
 ระหวางวันที่  9 – 10   ตุลาคม  2551 
 
สถานที่ดําเนินการ 
 หองประชุมสนามกอลฟกัซซันขุนตาน  อ.แมทา  จ.ลําพนู 
 
งบประมาณ 
 แผนงบประมาณ เรงรัดปฏิรูปการการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต กจิกรรมการศึกษานอกระบบ 
งบอุดหนุน จํานวน   30,000   บาท (สามหมื่นบาทถวน)  ทุกรายการขอถัวจายตามทีเ่บิกจายจริง 
  1) คาที่พัก จํานวน 1 คืน (20  X 700 )   =  14,000       บาท 
  2) คาอาหารผูเขารับการอบรม 3 มื้อ (20  X 3 X 100 ) =    6,000       บาท 
  3) คาเครื่องดื่มและอาหารวาง 4 มื้อ (20  X 4 X 50 )  =    4,000       บาท 
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  2)  คาหองประชุม     =    3,000       บาท 
  3) คาวัสด ุ      =    3,000       บาท 
 
ผูรับผดิชอบโครงการ 
  กลุมยุทธศาสตรและการพฒันา  สํานักงาน กศน.จังหวดัลําปาง  
 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 1) ผูบริหารและหวัหนากลุมงานของสํานักงาน กศน. จงัหวัดลําปาง ไดมีโอกาสพัฒนาศักยภาพ
การดําเนนิงาน โดยการทบทวนการดําเนนิงานในรอบปงบประมาณที่ผานมาวามีปญหา และอุปสรรค
อยางไร และรวมกันหาแนวทางในการพัฒนา และปรับปรุงการดําเนินงานในปตอไป 

2) ไดความคิดเห็นในประเดน็ที่มีผลตอการพัฒนาคุณภาพการบริการและการจัดกิจกรรม เพื่อ
สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย ใหเปนไปอยางมีระบบและ
ตอเนื่อง มีการบริหารและจดัการศึกษาที่มปีระสิทธิภาพ 

 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ผูบริหารและหัวหนากลุมงานของ สํานักงาน กศน. จังหวัดลําปาง ไดพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติ 
งาน ชวยใหไดรับประสบการณเพิ่มขึ้นจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณทํางานในรอบปที่ผานมา
สามารถแกไขขอบกพรองที่พบในการทํางาน และมีความเขาใจตรงกันในทิศทางการดําเนินงาน กศน. และ
สามารถปฏิบัติงานใหสอดคลองกับภารกิจและนโยบายสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย เพื่อนําไปใชในการวางแผนพัฒนาปรับปรุงการบริการและการจัดกิจกรรม กศน.ในจังหวัดลําปาง 
ใหเปนไปอยางมีระบบและตอเนื่อง มีการบริหารและจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

****************** 
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3)  โครงการสงเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดสาํนักงาน กศน.จังหวัดลําปาง 
สอดคลองกับนโยบายสํานักงาน กศน.  :  
ขอ 6 ดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จุดเนนที่ 6.4 การ

ประกันคณุภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง : 
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีความเปนเลิศ  กลยุทธที่ 1  จัดระบบควบคุมภายใน 

 
หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  หมวด 6 มาตรฐานและการประกนัคุณภาพการ 
ศึกษา มาตรา 47 ใหมีระบบประกันคณุภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
ประกอบดวยระบบการประกนัคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบ หลักเกณฑ 
และวิธีการประกันคณุภาพการศึกษา ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง มาตรา  48 ใหหนวยงานตน
สังกัดและสถานศึกษา จัดใหมีระบบการประกันคณุภาพภายในสถานศกึษาและใหถือวาการประกันคณุภาพ
ภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบรหิารที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่องโดยมกีารจัดทํารายงานประจําป
เสนอตอหนวยงานตนสังกดั หนวยงานทีเ่กี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณะชน เพื่อนําไปสูการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศกึษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกโดยสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมนิคณุภาพภายนอก  เพื่อใหมีการตรวจสอบคุณภาพสถานศกึษาอยางนอย 1 คร้ังในทุกระยะ 5 ป 
ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน เงื่อนไขสําคัญที่ทําใหประสบผลสําเร็จในการดาํเนินงาน 
ไดแก ผูบริหารจะตองมีความตระหนกัเขามามีสวนสงเสริม สนับสนุน และรวมคิดรวมทํา รวมทั้งตองมีการ
ทํางานเปนทีม โดยบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาตองไดรับการเตรียมความพรอมใหมองเห็นคณุคา และมี
ความรูความเขาใจเกีย่วกับการประกันคุณภาพภายใน มีการติดตามและกํากับดแูล อยางเปนระบบ  สงเสริม 
สนับสนุนและใหความชวยเหลือสถานศึกษาใหสามารถดําเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และดําเนนิการตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพสถานศึกษาเปนประจําอยางนอยหนึ่งครั้งตอสองป 

ในปงบประมาณ 2552 สํานักงานกศน. ไดมีการปรบัมาตรฐานและตัวบงชีก้ารประเมินคุณภาพ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จํานวน 6 มาตรฐาน 22 ตัวบงชี้ และไดจัดทําเกณฑการ
พิจารณาและเกณฑการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับอําเภอ ดังนัน้เพื่อใหสถานศกึษาในสังกัด
จัดระบบประกันคุณภาพ ใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย และให
ความสําคัญกับสถานศึกษาที่จะรับการประเมินภายนอกโดยเฉพาะการเตรียมความพรอมและการจดัทํา
รายงานการประเมินตนเองที่ตรงกับสภาพจริงของสถานศึกษา และ สํานักงาน กศน.จังหวดัลําปาง ที่มี
หนาที่กํากับ ดูแล และสงเสริมสนับสนุน จึงไดจดัทาํโครงการสงเสริมและพัฒนาระบบประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศกึษาขึ้น 
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วัตถุประสงค 
 เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน กศน. จังหวัดลําปาง จัดระบบประกัน
คุณภาพใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และเตรียมความพรอม
รับการประเมนิภายนอก  
 
 
เปาหมายการดําเนินงาน  :   

เปาหมายเชงิปริมาณ 
1. สถานศึกษาที่จะเขารับการประเมินภายนอก ป 2551 จํานวน 7 แหง (เมืองลําปาง/เกาะคา/งาว        

/แจหม/เถิน/แมเมาะ/ หางฉตัร)ไดรับการเตรียมความพรอมกอนการรบัการประเมินภายนอก จาก สมศ. 
2. ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา ที่สามารถเก็บรวบรวมและแสดง

เอกสารรองรอย/หลักฐาน สําหรับการตรวจสอบมาตรฐานและตวับงชีก้ารประเมินคณุภาพการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จํานวน 6 มาตรฐาน 22 ตัวบงชี้  จาํนวน  1  ระบบ 
 3. สถานศึกษามีการประเมนิตนเองและจดัทํารายงานการประเมินตนเอง เพื่อเตรียมความพรอมที่
จะรองรับการประเมินจากภายนอก ป 2552  จํานวน  5  แหง (เมืองปาน/แมพริก/วังเหนือ/สบปราบ/เสริม
งาม)  

เปาหมายเชงิคณุภาพ 
1.  สถานศึกษาที่จะเขารับการประเมินภายนอก ป 2551 และ ป2552 มคีวามพรอมทีจ่ะรับการ

ประเมินภายนอก จาก สมศ. และสามารถจัดทํารายงานการประเมินตนเองที่ตรงกับสภาพจริง เพื่อสงผลให
เกิดการพฒันาคุณภาพการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

2. สถานศึกษามีระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคณุภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย จํานวน 6 มาตรฐาน 22 ตัวบงชี้  จาํนวน  1  ระบบ 

 
วิธีดําเนินงาน 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ 

1. ใหคําแนะนําในการ
จัดเตรียม ความพรอม
ในการรับการประเมิน
ภายนอกจาก สมศ. 
(กลุมที่รับการประเมิน
ประจําป 2551) 

- เพื่อให สถานศึกษากลุมที่
จะเขารับการประเมิน
ภายนอก ประจําป 2551 มี
ความพรอมรับการประเมิน
ภายนอก  

สถานศึกษา 7 
แหง คือ กศน.
เมืองลําปาง/
เกาะคา/งาว        
/แจหม/เถิน        
/แมเมาะ/             
หางฉัตร 
 

7 แหง ธ.ค. 51- 
ม.ค.52 

5,000 
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กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ 

2. พัฒนาและปรับปรุง
ระบบสารสนเทศเพื่อ
การประกันคุณภาพ
ภายใน 

-  เพื่อทบทวนและปรับปรุง
ระบบสารสนเทศเพื่อการ
ประกันคุณภาพ จากเดิม คือ 
9 มาตรฐาน 28 ตัวบงช้ี มา
เปน 6 มาตรฐาน 22 ตัวบงช้ี 

ระบบ
สารสนเทศเพื่อ
การประกัน
คุณภาพ 

1 ระบบ ธ.ค. 51 2,000 

3. จัดประชุม
คณะทํางาน 

- เพื่อทบทวนกรอบ/
เครื่องมือ/วิธีการในการ
จัดเก็บรวบรวมขอมูล 
เอกสาร รองรอย หลักฐาน
เพื่อจัดระบบสารสนเทศ 
สําหรับการตรวจสอบ 
ทบทวนคุณภาพสถานศึกษา
ตามมาตรฐานและตัวบงช้ี
การประเมินคุณภาพ
การศึกษานอกระบบ จํานวน 
6 มาตรฐาน 22 ตัวบงช้ี   
- กําหนดปฏิทินการให
คําแนะนํา ปรึกษา เจาะลึก
เปนรายสถานศึกษา 

- คณะทํางาน
สงเสริมและ
พัฒนาระบบ
ประกัน  
คุณภาพ ฯ 

10  คน ม.ค.52 5,000 

4. นําระบบสารสนเทศ
ไปใชในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อ
การประกันคุณภาพ ฯ 

-  เพื่อใหสถานศึกษามีระบบ
สารสนเทศเพียงพอ
เหมาะสมตอการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาใน
สังกัด  

13 แหง 
 
 

 

ม.ค.. 52 
 

- 

5. ตรวจสอบ ทบทวน 
ระบบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

- เพื่อใหความชวยเหลือ/
คําปรึกษาและขอเสนอแนะ 
ตรวจสอบ ทบทวน ระบบ
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
ตามมาตรฐาน ตัวช้ีวัด และ
เกณฑการประเมินภายใน
สถานศึกษา แบบเจาะลึกเปน
รายสถานศึกษาจาก
คณะทํางานสงเสริมและ
พัฒนาระบบประกัน  
คุณภาพ ฯ 

- คณะทํางาน
สงเสริมและ
พัฒนาระบบ
ประกัน  ฯ 
- สถานศึกษาที่
จะรับการ
ประเมิน
ภายนอกป 2552 

10 คน 
 
 
 
 

5 แหง 

ก.พ.-พ.ค. 
52 

23,000 

วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ  :  แผนงบประมาณขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา งบดําเนินงาน จํานวน 
40,000  บาท  (ส่ีหมื่นบาทถวน) 

 



 29 

แผนการใชจายงบประมาณ  เปนรายไตรมาส 

กิจกรรมหลัก 
ไตรมาส 1        

(ต.ค.–ธ.ค. 51) 
ไตรมาส 2        

(ม.ค.-มี.ค.52) 
ไตรมาส 3        

(เม.ย.-มิ.ย. 52) 
ไตรมาส 4       

(ก.ค.-ก.ย. 52) 
1. ใหคําแนะนําในการเตรียมความรับรับ
การประเมินจาก สมศ. 

2,000 3,000 - - 

2. พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ
เพื่อการประกันคุณภาพภายใน 

- 2,000 - - 

3. จัดประชุมคณะทํางาน - 10,000 - - 
4. นําระบบสารสนเทศไปใชในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกัน
คุณภาพ ฯ 

- - - - 

5. ตรวจสอบ ทบทวน ระบบคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาแบบเจาะลึกเปนราย
อําเภอ 

-  23,000  

 
ผูรับผดิชอบโครงการ 

กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงาน กศน.จังหวดัลําปาง 
 

เครือขาย 
ศูนย กศน.อําเภอ จํานวน 13  แหง 
 

ผลลัพท 
  1. สถานศึกษาในสังกัด สํานักงาน กศน.จังหวดัลําปาง ไดรับการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการ
ประเมินภายนอก  บุคลากรมองเห็นคุณคา และมีความรูความเขาใจเกีย่วกับการประกนัคุณภาพภายใน มี
ความตระหนกั และเขามามสีวนสงเสริม สนับสนุน และรวมคิดรวมทาํ มีการทํางานเปนทีม เพื่อเรียนรู
รวมกันโดยใชกระบวนการมสีวนรวม ในการพัฒนาระบบประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา จาก
สถานศึกษาทีผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก  
 2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่สอดคลองตามมาตรฐาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จํานวน 6 มาตรฐาน 22 ตัวบงชี้ ที่ตรงตามความตองการใช
งานในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษา 
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ดัชนชีี้วัดผลสาํเร็จของโครงการ 
1. ตัวชี้วัดผลผลติ (Output)  

1.1   สถานศึกษาในสังกดั มคีวามพรอมทีจ่ะรับการประเมินจากภายนอก ป 2551 จํานวน 7 
แหง และป 2552 จํานวน 5 แหง 

1.2 ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคณุภาพภายในสถานศกึษา ที่มีคุณภาพ สามารถนําไปใช
ในการจดัเก็บรวบรวมรองรอย เอกสารหลกัฐานเพื่อ  การประเมินคุณภาพสถานศึกษา ตามมาตรฐาน 6 
มาตรฐาน และตัวบงชี้ 22 ตวับงชี้  จํานวน  1 ระบบ 
 

2. ตัวชี้วัดผลลพัธ (Outcome)  
บุคลากรในสังกัดมีความตระหนัก และเขามามีสวนสงเสริม สนับสนุน และรวมคิดรวมทํา มี

การทํางานเปนทีม และไดรับการเตรียมความพรอม มองเห็นคณุคา และมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
ประกันคณุภาพภายใน และสถานศึกษาในสังกัดที่เขารับการประเมินภายนอก จาก สมศ. มีความพรอมเขา
รับการประเมนิภายนอก 

 
การติดตามประเมินผลโครงการ 

- ประเมินคุณภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา 
- จากสรุปรายงานการประเมนิภายนอกของ สมศ. ป 2551  
- จากรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาที่จะรับการประเมินภายนอก ป 2552 ตาม

มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย 
 
 
 

****************** 
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4)  โครงการพฒันาบุคลากร “โรงเรียนคน กศน.ลําปาง” 
สอดคลองกับนโยบายสํานักงาน กศน.  :  
ขอ 6 ดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จุดเนนที่ 6.2  การ

พัฒนาบุคลากร 
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง : 
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีความเปนเลิศ  กลยุทธที่ 4  พัฒนาสมรรถนะของ

บุคลากร 
 

หลักการและเหตุผล 
การพัฒนาบุคลากร คือ การเพิ่มประสทิธิภาพดานทกัษะ ความชาํนาญการในการทํางาน การ

ปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรทุกระดับใหเปนไปในทิศทางเดียวกนั และการเพิ่มประสิทธิภาพ ของ
บุคลากรสามารถทําไดดวยวธีิการที่หลากหลาย เชน การฝกอบรม การศึกษาดูงาน การประชุมสัมมนา ฯลฯ 
เพื่อบุคลากรจะสามารถปฏิบัติงานไดอยางเต็มที่สูความสําเร็จขององคกร และยงัเปนการชวยกระตุนให
บุคลากรไดเตรียมพรอมรับการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกอยูตลอดเวลา  ซ่ึงในยุคปจจุบันนับเปนเรือ่งจําเปน
ที่องคกรตาง ๆ ตองใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร เนื่องจากเหตุปจจยัหลายประการ เชน มีความ
เปลี่ยนแปลงภายในองคกร ความเปลี่ยนแปลงภายนอกองคกร ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี เปนตน  
การพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่องจะเปนหนทางหนึ่งที่ชวยพัฒนาองคกรใหกาวหนาทันกับความ
เปลี่ยนแปลง ชวยเพิ่มผลผลิต ลดตนทุน เนื่องจากบุคลากรมีความเชีย่วชาญในงานที่ทํามากขึ้น ขอผิดพลาด
ตาง ๆ จะลดลง และยังเปนการสรางความผูกพันกับองคกร บุคลากรจงึเกิดความทุมเท และเอาใจใสในการ
ทํางาน จึงเปนประโยชนตอองคกรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง ไดใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรอยางจริงจัง โดยมีความเชือ่
วา บุคลากร กศน.ทุกคนมคีุณคา ถาบุคลากรมีประสิทธิภาพ องคกรจะเจริญกาวหนาและสรางประโยชน
ใหกับประชาชนผูรับบริการอยางมหาศาล จงึไดเนนกลยุทธการพัฒนาคน ในแผนยทุธศาสตรของ
สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปางป 2551-2554  และจัดทาํหลักสูตรพัฒนาบุคลากรตามแผนยุทธศาสตร โดย
จําแนกกลุมเปาหมายหลักเปน 3 กลุม คือ กลุมผูบริหาร กลุมครู กลุมลูกจางประจํา  ดังนั้นในการนําไปสู
การปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง จึงไดจดัตั้งศูนยพัฒนาบุคลากร โดยใชช่ือวา 
“โรงเรียนคน กศน.ลําปาง”  ซ่ึงจะทําหนาที่หลักในการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนือ่ง  โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ปญหาที่เกิดขึน้เปนประจํา คือ ครูศูนยการเรียนชุมชน (ครู ศรช.) เขา-ออกบอย จงึมีความจําเปนที่จะตอง
พัฒนา สรางความรู ความเขาใจ ปรับทัศนคติ กอนที่จะลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงาน สวนบคุลากรที่ปฏิบัติงานอยู
กอนแลวก็จะไดรับการพัฒนาทั้งในรูปแบบที่มีหลักสูตร  และรูปแบบที่ไมมีหลักสูตร เปนการแลกเปลี่ยน
ความรูระหวางกันในเรื่องทีม่ีความสนใจ  ในลักษณะการสนทนาอยางไมเปนทางการ ดวยการจัดพื้นที่
สําหรับบริการเปน show & share zone ไวให และสิ่งที่สําคัญที่สุด ที่จะทําใหบุคลากรพัฒนาอยางตอเนื่อง
และยั่งยืนได คือ การฝกใหเปนผูมีทักษะในการเรียนรูดวยตนเอง (learning how to learn)  
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วัตถุประสงค 
1) เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจ มีสมรรถนะตรงกับงานในหนาที่และภารกิจ 
2) เพื่อพัฒนาบุคลากร ใหเปนผูมีทักษะในการเรียนรู  
 

เปาหมาย  บุคลากรสังกัด กศน.ลําปาง  
1) ผูบริหาร 15 คน 
2) ครู  105 คน (รอยละ 50 ของครูทั้งหมด  205  คน เปนขาราชการ 40  คน/พนักงานราชการ  

67  คน/ครู ศรช. 87 คน/บรรณารักษอัตราจาง  11 คน)  
3) ลูกจางประจํา  18 คน 

 
งบประมาณ 

งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษาจาํนวน   240,000 บาท 
 กิจกรรมการศกึษานอกระบบ งบเงินอุดหนุน    140,000  บาท 
โครงการพัฒนาคุณภาพ กศน. งบดําเนนิงาน    100,000   บาท 
(ทุกกจิกรรมขอถัวจายตามทีเ่บิกจายจริง) 
 

วิธีดําเนินการ 
กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค กลุม 

เปาหมาย 
ตัวชี้วัด

ความสําเร็จ/เกณฑ 
ระยะ 
เวลา 

งบ 

ประมาณ 
ผูรับ 

ผิดชอบ 

1. แตงต้ัง
คณะทํางาน 
โครงการ 
“โรงเรียนคน 
กศน.ลําปาง” 

- เพื่อสรางทีมงาน 
- เพื่อมอบหมายหนาที่ 
ภารกิจ 
- วางแผนการจัด
กิจกรรม 

- บุคลากร 
สังกัด
สํานักงาน 
กศน.
จังหวัด
ลําปาง 
- ผูบริหาร 
กศน.อําเภอ 
-ขาราชการ 
ศูนย กศน.
อําเภอเมือง
ลําปาง 
 
 
 
 
 

-มีคําสั่งแตงตั้ง
คณะทํางาน 
-มีการประชุม 

ธ.ค – ม.ค. 
52 

- กลุม
นิเทศฯ 
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กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค กลุม 

เปาหมาย 
ตัวชี้วัด

ความสําเร็จ/เกณฑ 
ระยะ 
เวลา 

งบ 

ประมาณ 
ผูรับ 

ผิดชอบ 

2. ดําเนินการจัด
กิจกรรม 
   2.1 อบรมครู 
ศรช.ใหม 

 
 
-  เพื่อใหครูมีความรู 
ความเขาใจในงานกศน. 
- เพื่อใหครูมีทักษะที่
จําเปนในการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
จัดอบรม
อยางนอย  
2 รุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
-ความรู ความ
เขาใจของผูเขารับ
การอบรม รอยละ 
80 อยูใน ระดับ
มากขึ้นไป 
- จํานวนผูผานการ
อบรม(ทุกคน) 
- ความพึงพอใจ
ของผูผานการ
อบรม (รอยละ 80 
พึงพอใจระดับมาก
ขึ้นไป) 

 
 
ธ.ค. 51 – 
ก.ค.52 (รุน
ละ 3 -4 
วัน) 

 
 
50,000 
บาท 

 
 
กลุม
นิเทศฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 อบรม
หลักสูตรผูอํานวย
ความสะดวกใน
การจัด
กระบวนการ
เรียนรู 

-เพื่อสรางความรูความ
เขาใจในหลักการ 
Facilitated 
-เพื่อเรียนรูแนวทางการ
จัดการความรูเชิง         
บูรณาการ 

- จํานวน 
15 คน 
 

-จํานวนผูผานการ
อบรม (ทุกคน) 
- ความพึงพอใจ 
รอยละ 80 อยูใน
ระดับมากขึ้นไป) 
 

2 – 6  ก.พ.
52                 
(5 วัน            
4 คืน) 

 

30,000 กลุม
นิเทศ ฯ 
 
 
 
 

2.3 สัมมนาผู
ผานการอบรม
หลักสูตรผูอํานวย
ความสะดวก  

-เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู 
ซึ่งกันและกันในการนํา
ความรูและทักษะที่
ไดรับไปใชในการ
ทํางาน 

- จํานวน 
15 คน 
- 2 ครั้ง 

 

- จํานวนผูรวม
กิจกรรม (รอยละ 
70) 
- จํานวนกิจกรรมที่
นําไปใชในการ
พัฒนางาน (10 
กิจกรรม) 

-สัปดาห
แรกของ
เดือน พ.ค.
52  (1 วัน) 
-สัปดาห
สุดทายของ
เดือน ก.ค.
52 (1 วัน) 

10,000 กลุม
นิเทศ ฯ 

 

2.4 การอบรม
เชิงปฏิบัติการ
พัฒนาบุคลากร 
ดานการสราง
ขอสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์

-เพื่อใหครู กศน.มี
ความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับการสราง
ขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
-เพื่อใหครูสามารถ

-  ครู              
50 คน 
- ขอสอบ 
480 ขอ 
 
 

-ขอสอบ 8 หมวด
วิชา 3 ระดับไม
นอยกวา 480 ขอ 
 
 
 

ธค.52            
(1 วัน) 

 

11,000 กลุม
นิเทศ ฯ 
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กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค กลุม 

เปาหมาย 
ตัวชี้วัด

ความสําเร็จ/เกณฑ 
ระยะ 
เวลา 

งบ 

ประมาณ 
ผูรับ 

ผิดชอบ 

ทางการเรียน 
 

สรางขอสอบที่มี
คุณภาพ ถูกตองตาม
หลักวิชาการ 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

2.5  กิจกรรม
กลุมสนใจ 

(club house) 

-เพื่อจัดเวทีให
ผูปฏิบัติงานที่มีความ
สนใจในเรื่องเดียวกัน 
ไดมีโอกาสเพิ่มพูน/
แลกเปลี่ยนความรูและ
ประสบการณ ระหวาง
กัน 

-บุคลากร 
กศน.
ลําปาง 
( 3  ครั้ง) 

 

- จํานวนครั้ง (3 
ครั้ง) 
- มีสรุปผลของ
กิจกรรม 3 
กิจกรรม 
 

มี.ค -  ก.ค. 
52 

 

20,000  
บาท 

 

กลุม
นิเทศ ฯ 

 

2.6 จัดหาวัสดุ/
อุปกรณ ในการ
จัดกระบวนการ
เรียนรูของ
โรงเรียนคน กศน.
ลําปาง 

 

-เพื่ออํานวยความ
สะดวกแกผูเขารวม
กิจกรรม ในโรงเรียน
คน กศน.ลําปาง 
-เพื่อจัดทําสื่อ เผยแพร 
กิจกรรมของโครงการ
โรงเรียนคน กศน.
ลําปาง 

 

- จัดซื้อสื่อ/
วัสดุ/
อุปกรณ/
หนังสือ ที่
เกี่ยวของ
กับการ
พัฒนาคน/
งาน 
-จัดทําปาย 
เผยแพร
กิจกรรม 

-มีสื่อ/วัสดุอุปกรณ
ที่เอื้อตอการจัด
กิจกรรม 
-มีปายนิทรรศการ 
เผยแพรกิจกรรม 
-ความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ 
(รอยละ 80 พึง
พอใจระดับมาก
ขึ้นไป) 

ก.พ. – ส.ค. 
52 

30,000 
บาท 

 

กลุม
นิเทศฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.7 พัฒนา
ศักยภาพ
บรรณารักษ
หองสมุด
ประชาชน 

-เพื่อใหบรรณารักษมี
ความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับการศึกษาตาม
อัธยาศัย 
-เพื่อพัฒนาบรรณารักษ
ใหมีทักษะที่จําเปนตอ
การปฏิบัติงานหองสมุด
ประชาชน 

-จํานวน 14 
คน 

 

- รอยละ 80 มี
ความรู ความเขาใจ 
ระดับมากขึ้นไป  
-รอยละ 80 มีความ
มั่นใจในการนํา
ความรูไปใชระดับ
มากขึ้นไป 
- ความพึงพอใจ
ของผูผานการ
อบรม (รอยละ 80 
พึงพอใจระดับมาก
ขึ้นไป) 

11 – 12  
มี.ค.52 
(2 วัน 1 
คืน) 

 

30,000 
บาท 

 

กลุม
สงเสริม 
การ 
ศึกษา
ตาม
อัธยาศัย 
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กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค กลุม 

เปาหมาย 
ตัวชี้วัด

ความสําเร็จ/เกณฑ 
ระยะ 
เวลา 

งบ 

ประมาณ 
ผูรับ 

ผิดชอบ 

2.8 พัฒนา
ศักยภาพ
ลูกจางประจํา 

-เพื่อพัฒนาความรู 
ความสามารถ ให
สอดคลองกับ
สมรรถนะหลักในการ
ปฏิบัติงาน 
-เพื่อเปดโอกาสใหมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู
ซึ่งกันและกัน 
-เพื่อสรางขวัญและ
กําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 

จํานวน 18  
คน 

 

- ความพึงพอใจ
ของผูผานการ
อบรม (รอยละ 80 
พึงพอใจระดับมาก
ขึ้นไป) 
-จํานวนกิจกรรมที่
ผูเขาอบรม
วางแผนจะ
นําไปใชในการ
พัฒนางาน (My 
Project) /(15 
กิจกรรม) 

สัปดาหที่
สองของ
เดือน พ.ค.

52 

30,000 
 

กลุม
อํานวย 
การ 

 

3. สรุป/รายงาน
ผล 
 

-เพื่อจัดทําสรุปรายงาน
ผลการดําเนินงานตาม
โครงการ 

 

เอกสาร
สรุปงาน 

 

-มีเอกสารสรุป
รายงานผลการ
พัฒนาบุคลากร
ประจําป52 

ส.ค. 52 
 

10,000  
บาท 
 

กลุม
นิเทศ ฯ 
 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 
ธ.ค.  2551 – 31  สิงหาคม  2552 
 

สถานที่ดําเนินการ 
สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง 
แหลงเรียนรูอ่ืน ๆ 

 
ผูรับผดิชอบ 

งานพัฒนาทรพัยากรบุคคล  กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

เครือขาย 
สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 
ศูนย กศน.อําเภอ 13 อําเภอในจังหวัดลําปาง 
บริษัทปูนซิเมนตไทย (ลําปาง) จํากดั 
แหลงเรียนรู/ภมูิปญญา 
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ดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 

การบรรลุผลตามตัวบงชี้จํานวน (รอยละ 80) 
 

การประเมินผลโครงการ 
1) รวบรวมขอมลูจากผลการดําเนินงานในแตละกิจกรรม 
2) วิเคราะหขอมูล 
 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
บุคลากร สังกัด สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง ไดรับการพัฒนา และสามารถนําความรู 

ประสบการณ และทักษะตาง ๆ ไปใชใหเกดิประโยชนตอตนเองและองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 

****************** 
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5)  โครงการนเิทศ ติดตามผล การจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

สอดคลองกับนโยบายสํานักงาน กศน.  :  
ขอ 6 ดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จุดเนนขอ 6.3 การ

นิเทศการศึกษา 
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง : 
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีความเปนเลิศ  กลยุทธที่ 1  จัดระบบควบคุมภายใน 

 
หลักการและเหตุผล 
 ในปงบประมาณ 2552   สํานักงานการศึกษานอกโรงเรียน ในฐานะทีเ่ปนองคกรหลักในการ
สงเสริม สนับสนุน และจดัการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย โดยมุงหวงัที่จะสรางสังคมไทย
ใหเปนสังคมอดุมปญญา ดวยการจัดการใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชน อยางมีคุณภาพและ
ทั่วถึง  ดังนั้นเพื่อชวยเหลือสนับสนุนใหการดําเนินงานของหนวยงาน สถานศึกษาในสังกัด เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ สํานักงาน กศน.ไดกําหนดนโยบายดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย โดยการนเิทศการศึกษา ซ่ึงใหความสําคัญกับการนิเทศภายใน  และสํานกังาน กศน.จังหวัด
ลําปาง ไดใหความสําคัญกับการนิเทศ ซ่ึงตามแผนยุทธศาสตรป 2551-2554 ของสํานักงาน กศน.จังหวัด
ลําปาง ยุทธศาตรที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีความเปนเลิศ  ไดกําหนดใหโครงการนิเทศ ตดิตาม
และประเมนิผล เปนโครงการสําคัญโครงการหนึ่งในแผนดังกลาว ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินงานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําปาง สามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค และมีประสิทธิภาพ 
จึงไดจดัทําโครงการนิเทศ ตดิตามผล และประเมินผลการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศกึษา
ตามอัธยาศัยขึน้ 
  
วัตถุประสงค 
  เพื่อใหคําปรึกษา แนะนํา สงเสริม สนับสนุน การดําเนินกจิกรรมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย และโครงการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  
เปาหมาย 
 นิเทศ ติดตามผล กิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย และโครงการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ศูนย กศน.อําเภอ 13 แหง  
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วิธีดําเนินการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ 

การนิเทศ 
 ติดตามผล 
1. แตงต้ัง
คณะกรรมการ
นิเทศภายในระดับ
จังหวัด 

 
2. จัดทําแผนการ
นิเทศ 
 
 
3. ประชุม
คณะกรรมการ ฯ 
 
4. ประสานงาน
ผูเกี่ยวของ 
 
 
5. ดําเนินการนิเทศ 
ติดตามผล 
 
 
 
6. สรุป/รายงานผล
การนิเทศ 

 
 
เพื่อสรางทีมงาน/มอบหมาย
งาน 
 
 
 
-เพื่อใหผูเกี่ยวของไดทราบ  
-เปนขอมูลในการประสาน
การนิเทศ 
 
- สรางความเขาใจ ช้ีแจง
วัตถุประสงค/วิธีการ 
 
-เพื่อทราบกําหนดการ
ลวงหนา 
-เตรียมการรับการนิเทศ 
 
เพื่อใหคําปรึกษา แนะนํา การ
ดําเนินงาน กศน. และ
โครงการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
 
-จัดทําเอกสารสรุป/รายงาน 
-ผูเกี่ยวของนําไปใช
ประโยชน 
-เผยแพร 

 
 
ขาราชการ ศนจ.
ลําปาง 
 
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการ
นิเทศ ฯ 
 
ศูนย กศน.
อําเภอ  
 
 
-ผูนิเทศ 
-ผูรับการนิเทศ 
 
 
 
คณะกรรมการ
นิเทศฯ 

 
 

13 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 คน 
 
 

13 อําเภอ 
 
 
 

13 อําเภอ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

มี.ค. 52 
 
 
 
 
 
 
 
 

มี.ค. 52 
 
 

เม.ย.- 
ส.ค. 52 

 
 

เม.ย.- 
พ.ค. 52 

 
 
 

ก.ย. 

 
 

15,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 งบประมาณ 
  แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต งบเงนิอุดหนุน จํานวน 
15,000 บาท  (หนึ่งหมืน่หาพนับาทถวน) 
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 ผูรับผดิชอบโครงการ 
  กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 เครือขาย 
  หนวยศึกษานิเทศก กศน. 
  ภาคีเครือขาย 
   
ผลลัพธ (Outcome) 
  การจัดกจิกรรม กศน. สามารถดําเนินการไดบรรลุตามวตัถุประสงคของโครงการ 
 
ดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
 1. ตัวชี้วัดผลผลิต 
  จํานวน ศูนย กศน.อําเภอที่รับการนิเทศ 
  รายงานผลการนิเทศ/เอกสารสรุปผลการนเิทศ 
  
 2. ตัวชี้วัดผลลพัธ 
  การนําผลการนิเทศ ติดตาม และประเมนิผล ไปใชประโยชนในการดําเนินงาน 
 
การติดตามประเมินผลโครงการ 
 จากการปฏิบัตติามแผนที่กําหนด 
 เอกสารรายงาน 
              การประชุมประจําเดือน 
 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 การดําเนนิงานจัดกจิกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําปาง มีคุณภาพ 
และประสิทธิภาพมากขึน้  และไดขอมูลสารสนเทศที่เปนประโยชนตอการพัฒนา ปรับปรุงงานตอไป 
 
 

****************** 
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6)  โครงการสงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรู ในชุมชน 

สอดคลองกับนโยบายสํานักงาน กศน.  :  
ขอ 2 นโยบายดานการศึกษาตามอัธยาศัย   จุดเนนขอ 2.1 การพัฒนาแหลงการเรียนรูในชุมชน 
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง : 
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต   กลยุทธที่ 1  ขยายและพัฒนา

แหลงเรียนรู 
 

หลักการและเหตุผล 
  ในปงบประมาณ 2552 สํานักงาน กศน.  ไดกําหนดนโยบายและจุดเนนการดําเนินงานดาน

การศึกษาตามอัธยาศัย โดยการพัฒนาแหลงเรียนรูในชมุชน มุงเนนประสานความรวมมือกับแหลงเรียนรู 
และภูมิปญญาในชุมชน เพื่อจัดทําฐานขอมลูแหลงเรียนรู และจัดกจิกรรมการเรียนรูที่เปนประโยชนตอการ
ประกอบอาชพี การดํารงชีวิต การสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

  ดังนั้น เพื่อใหแหลงเรียนรูตางๆ ที่มีอยูในชุมชนไดมีการใหบริการความรูแกคนในชุมชนและ
ผูสนใจทั่วไป จึงควรมีการประสานสํารวจและจดัทําทะเบียนแหลงเรียนรูและภูมิปญญาตางๆ ที่มีอยูในแต
ละชุมชน โดยประชาชนทกุกลุมเปาหมายสามารถเขาไปใชประโยชนตามความสนใจ สามารถนําไปใชใน
การพัฒนาคุณภาพชีวติของตนเอง ชุมชน และสังคมตอไป  และจดัใหมกีารประชุมสัมมนาเครือขายผู
ใหบริการแหลงเรียนรูและภมูิปญญา เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ แนวทางการจัดใหบริการความรูเพื่อให
ทราบถึงปญหาอปุสรรคในการดําเนินงานและหาแนวทางแกไขปญหารวมกัน 

 
วัตถุประสงค 
 1)    เพื่อสํารวจและจดัทําทําเนียบ/ฐานขอมูลแหลงความรู ภูมิปญญาทองถ่ินที่มีในพืน้ที่  

2)  เพื่อใหไดเครอืขายแหลงเรยีนรูและภูมิปญญาทองถ่ินเพิ่มมากขึ้น 
3)  เพื่อเผยแพรขอมูลแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ินใหกับประชาชนทุกกลุมเปาหมายไดใช

ประโยชนตามความสนใจและตามความตองการ 
 

เปาหมาย 
              1)    เชิงปรมิาณ   

- ฐานขอมูลแหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถ่ิน  92 แหง  (ตําบลละ  1 แหง) แยกเปน    
 ประเภทตางๆ  4 ประเภท คอื   สถานประกอบการ   ภูมปิญญาทองถ่ิน แหลงเรียนรูธรรมชาติ  แหลงเรียนรู
ทางวัฒนธรรม 
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- ผูเขารวมประชุมฯ  จํานวน 52 คน ประกอบดวย 

ผูใหบริการแหลงเรียนรูหรือภูมปญญาทองถ่ิน อําเภอละ 2  คน รวม 26 คน 
ครูศูนยการเรียนชุมชน อําเภอละ ๒ คน รวม 26 คน 

          2)    เชิงคุณภาพ 
- แหลงเรียนรู ภมูิปญญาทองถ่ินทุกแหงมีการพัฒนารูปแบบการใหบริการการเรียนรู    
       ตามอัธยาศัยแกประชาชนได  

 
วิธีดําเนินการ 

1)  เสนอขออนุมัติโครงการ 
2)    ศึกษาแนวทางการจดัและพัฒนาแหลงเรียนรูและภมูิปญญา 
3)    ประสานการสํารวจและจัดทําฐานขอมูลแหลงเรียนรู และภูมิปญญา 
4)    จัดรวบรวมฐานขอมูลแหลงเรียนรู ภูมปิญญา 
5)     สงเสริมและพัฒนาศกัยภาพแหลงเรยีนรูและภูมิปญญา 
6)     เผยแพรขอมูลแหลงเรียนรู และภูมิปญญา เพื่อเปนขอมูลในการตดัสินใจเขารับการ

เรียนรูของ  กลุมเปาหมาย 
7)     ติดตามประเมินผลการใชประโยชนจากแหลงเรยีนรู และภูมิปญญา 
8) จัดทําเอกสารเผยแพรการดําเนินงาน 
9) สรุป/รายงานผล 

 
ระยะเวลาดําเนินการ 
 กุมภาพนัธ – กรกฎาคม 2552 
 
สถานที่ดําเนินการ 
 - แหลงเรยีนรู ภูมิปญญาทองถ่ิน  92 แหง (ตําบลละ 1 แหง) 
              - หองประชุมสถาบัน กศน. ภาคเหนือ จังหวดัลําปาง 

 
งบประมาณ 
 งบประมาณขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา ป 2552   จํานวน   65,000    บาท (หกหมื่นหาพัน
บาทถวน)ทกุรายการขอถัวจายตามที่จายจรงิ 
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ผูรับผดิชอบโครงการ 
  กลุมสงเสริมการศึกษาตามอธัยาศัย  สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง  
 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 1)   จํานวนแหลงเรียนรู/ภูมิปญญาที่เขารวมโครงการ 

2)    ความพึงพอใจของผูใหบริการแหลงเรียนรู/ ภูมิปญญาทองถ่ิน 
        

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1)    มีแหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถ่ินที่มีศักยภาพในการจัดการเรียนรูครอบคลุมพื้นที่ทุกตําบล                             
1) ประชาชนทุกกลุมเปาหมายสามารถเขาถึงและใชประโยชนจากแหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถ่ิน 
2) ประชาชนสามารถเลือกเรียนรูไดตามความสนใจและนําไปใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ 

ตนเอง ชุมชน สังคม 
 
 

****************** 
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7) โครงการสงเสริมการจัดการศึกษาตามอธัยาศัยทางสื่อสารมวลชน 
สอดคลองกับนโยบายสํานักงาน กศน.  :  
ขอ 4  นโยบายดานเทคโนโลยีทางการศึกษา  จุดเนนขอ 4.1 ส่ือวิทยุโทรทัศนและวทิยุเพื่อ

การศึกษา 
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง : 
ยุทธศาสตรที่ 6  พัฒนาการตลาด และการประชาสัมพันธ   กลยุทธที่ 1  สงเสริมสนับสนุนใหมกีาร

ประชาสัมพันธในรูปแบบทีห่ลากหลายและตอเนื่อง 
              
หลักการและเหตผุล 

     ในปงบประมาณ 2552 สํานักงาน กศน.  ไดกําหนดนโยบายและจุดเนนการดําเนินงานดาน
เทคโนโลยีทางการศึกษา โดยการสงเสริมใหสถานศึกษาไดใชส่ือวิทยุโทรทัศน และวิทยุเพื่อการศึกษา   
เพื่อตอบสนองตอการจัดกจิกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษา  สงเสริม
คุณภาพการเรยีนการสอน การประชาสัมพันธกิจกรรมสําหรับกลุมเปาหมายตางๆ    

 
                    ดังนั้น สถานีวิทยุชุมชนและหอกระจายขาวที่มีอยูในชุมชนซึ่งเปนของชุมชนจงีควรไดมี
โอกาสในการใหบริการเผยแพรความรูและประชาสัมพนัธการใหบริการงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยไดเขาถึงคนในชุมชนไดทัว่ถึงมากขึ้น จึงควรมกีารจัดอบรมใหความรูแกผูทําหนาที่
จัดรายการวิทยุชุมชนและหอกระจายขาว เพื่อใหมีความรูและทักษะในการดําเนินงานตอไป 

 
วัตถุประสงค 

1) เพื่อเพิ่มความรูและทักษะการจัดรายการวทิยุและหอกระจายขาว ใหกับผูรับผิดชอบ ของศูนย 
กศน. อําเภอทุกอําเภอ 

2) เพื่อใหมกีารแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการทํางานรวมกัน 
 

เปาหมาย 
 1) เชิงปริมาณ  ผูรวมประชุมฯ  จํานวน  26 คน ประกอบดวย 
  ผูรับผิดชอบการจัดรายการวทิยุชุมชนหรือหอกระจายขาว อําเภอละ 2 คน    รวม 26  คน 
   

2)  เชิงคุณภาพ 
        ผูรับผิดชอบการจัดรายการวทิยุชุมชนหรือหอกระจายขาว ไดรับความรูและทักษะทีจ่ําเปน   
             ในการใหบริการความรู และประชาสัมพันธงาน กศน.  
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วิธีดําเนินการ 
1)    เสนอขออนุมัติโครงการ 
2)    ประสานงานผูเกี่ยวของ 
3) จัดเตรียมเอกสาร ส่ือ วัสดุอุปกรณ 
4) ดําเนินการอบรม 
5) สรุปรายงานผล 
 

ระยะเวลาดําเนินการ 
 ระหวางวันที่   23 – 24 เมษายน  2552 
 
สถานที่ดําเนินการ 
 หองประชุมสํานักงาน กศน.  จังหวดัลําปาง 
 
งบประมาณ 
 งบประมาณขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา ป 2552   จํานวน   30,000 บาท(สามหมื่นบาทถวน) 
 
ผูรับผดิชอบโครงการ 
  กลุมสงเสริมการศึกษาตามอธัยาศัย  สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง  
 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1)  จํานวนผูเขารับการอบรม 
2)  ความพึงพอใจของผูเขารับการอบรม 

 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

      ผูรับผิดชอบการจัดรายการวิทยุชุมชนและหอกระจายขาว      ไดรับความรูและทักษะในการจัด 
รายการวิทยุชุมชนและหอกระจายขาว เพื่อนําไปใชในการใหความรูและประชาสัมพันธงาน กศน. ในพื้นที่
ได  และมีการใชประโยชนจากสถานีวิทยุชุมชนและหอกระจายขาวของชุมชน มากยิ่งขึ้น 
 
 

****************** 
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8)  โครงการพฒันาประสิทธิภาพ การศึกษาพื้นฐาน 
สอดคลองกับนโยบายสํานักงาน กศน.  :  
ขอที่ 1/1.1,1.2,1.3,1.4, 3/3.3  6/6.1, 6.2 
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร ป 2551 – 2554 ของสํานกังาน กศน.จังหวัดลําปาง  :  

   ดานการศึกษานอกระบบ ขอ 1,2,3 
 
หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 มาตรา 6 
การศึกษานอกระบบ ใหยึดหลักการ  ความเสมอภาคในการเขาถึงและไดรับการศึกษาอยางกวางขวาง ทั่วถึง 
เปนธรรมและมีคุณภาพ เหมาะสมกับสภาพชีวิตของประชาชน และการศึกษาตามอธัยาศัย ยดึหลักเขาถึง
แหงการเรยีนรูที่สอดคลองกับความสนใจ วิถีชีวิตของผูเรียน พัฒนาแหลงการเรียนรูใหมีความหลากหลาย
ทั้งสวนที่เปนภูมิปญญาทองถ่ิน เทคโนโลยีมาใชเพื่อการศึกษา โดยไดกําหนดเปาหมายคือ 1)ประชาชน
ไดรับการศึกษาอยางตอเนื่อง  2) ประชาชนไดรับความรูและทักษะพื้นฐานในการแสวงหาความรูที่จะเอื้อ
ตอการเรียนรูตลอดชีวิต สอดคลองกับความสนใจ ความจําเปนในการยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งดานการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ตลอดจนสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชน เทยีบโอนผลการเรียนกับ
การศึกษาในระบบและการศกึษานอกระบบ  
 ในการจดัการศึกษาเพื่อใหบรรลุตามเปาหมายดังกลาว สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวดัลําปาง และศนูยการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ ไดจัด
การศึกษาตอเนื่อง( ดานการพัฒนาอาชีพ พัฒนาทักษะชวีิต พฒันาสังคม/ชุมชน) สงเสริมการรูหนังสือ จัด
กระบวนการเรียนรูตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ ตั้งแตระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศกึษาตอนปลาย และหลักสูตรประกาศนยีบตัรวิชาชีพ ซ่ึงผลการ
ดําเนินการที่ผานมาไดกลุมเปาหมายครบตามแผนที่ไดตั้งไว ดานคุณภาพการศกึษายังตองปรับปรุง 
โดยเฉพาะการจัดการศึกษาพืน้ฐานนอกระบบมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในหมวดวิชาหลัก มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคอนขางต่ํา  
 ดังนั้น เพื่อใหการจัดการศกึษานอกโรงเรียนของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานสงเสรมิการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําปาง ในรปูแบบตางๆ มีคุณภาพใหดียิง่ขึ้น จึงจัดโครงการ
พัฒนาประสิทธิภาพ การศึกษาพื้นฐาน ตลอดจนสงเสริมและพัฒนาบุคลากรผูปฏิบัติงานใหมีศกัยภาพมาก
ยิ่งขึ้น   ไดตระหนกัถึงความจําเปนและความสําคัญในการจัดกจิกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน สําหรับ
กลุมเปาหมาย 
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วัตถุประสงค 
 1.    เพื่อใหบคุลกร กศน.จังหวัดลําปางตระหนกัถึงความสําคัญของการจัดกิจกรรมการศึกษานอก

โรงเรียนสําหรับกลุมเปาหมาย 
2.  พัฒนารูปแบบการจัดกจิกรรม กศน. จังหวัดลําปาง 

 
เปาหมายดาํเนนิงาน 
 เชิงปริมาณ 
  -   บุคลากร กศน. 13 อําเภอ มีความรูความเขาใจตลอดจนตระหนักถึงความสําคัญเกีย่วกับ
การจัดกจิกรรม กศน.  สําหรับกลุมเปาหมาย กศน. 
  -   มีองคกรเครอืขายของจังหวัดลําปางมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม กศน. 
 เชิงคุณภาพ 
  1. บุคลากร กศน/เครือขายทีร่วมจัด มีความรูความเขาใจตลอดจนตระหนักถึงความสําคัญ
เกี่ยวกับการจดักิจกรรม กศน.  สําหรับกลุมเปาหมาย กศน. 

2. บุคลากร กศน.จังหวัดลําปาง ไดพัฒนาตนเองเพื่อจดั กศน.อยางมีประสิทธิภาพ 
 

วิธีดําเนินการ 
-   ประชุมชี้แจง/ หาแนวทางรวมกันในการจัดกจิกรรม 
-   คณะทํางานรวมกันกําหนดกรอบแนวทางดําเนินงาน 
-  วางแผนการดําเนินการ  
-   ขออนุมัติโครงการ 
-   ดําเนนิการตามแผน (เอกสารดังแนบ) 
- รายงานผลการดําเนินงาน 

ระยะเวลาดําเนินงาน 

  ต.ค.2551 - 30 ก.ย.2552 

สถานที่ดําเนินการ 

  สํานักงาน กศน.จังหวัดําลปาง 

งบประมาณ 
  งบประมาณขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา ป 2552  จํานวน 340,000 บาท 
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ผูรับผดิชอบโครงการ 

  - กลุมสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
  - บุคลากร กศน/เครือขาย มคีวามรูความเขาใจตลอดจนตระหนกัถึงความสําคัญเกี่ยวกบั
การจัดกจิกรรม กศน.  สําหรับกลุมเปาหมาย กศน. 
  -   บุคลากร กศน.จังหวัดลําปาง ไดพัฒนาตนเองเพื่อจดั กศน.อยางมีประสิทธิภาพ  

ผล ท่ีคาดวาจะไดรับ 
 สถานศึกษา ประสานการทํางานรวมกับภาคีเครือขาย พัฒนาศักยภาพการเรียนรูใหกับ
กลุมเปาหมายประชากรวยัแรงงานที่ประสงคจะไดรับการศึกษา ดวยการจัดการศึกษาที่หลากหลาย มีความ
ยืดหยุนตรงกบัความตองการของกลุมเปาหมาย และสามารถกระจายการจัดการเรยีนรูลงสูพื้นที่ได
ครอบคลุมในระดับบุคคล ระดับชุมชน ผูผานกิจกรรมการเรียนรูตางๆ  มีโอกาสนําความรูทักษะ
ประสบการณ การเรียนรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวนัและทําประโยชนใหกับสังคมและชุมชน 
 
 

 
***************************
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แผนการดาํเนนิงาน  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ การศึกษาพื้นฐาน ปงบประมาณ 2552 
เปาหมาย กิจกรรม วัตถุประสงค 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ระยะเวลา 
ดําเนินงาน 

งปม. ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
GPA/PR 

1.เพื่อใหผูเขารวมประชุมมี
ความรู ความเขาใจในการจัดทํา 
Gpa/PR ใหถูกตอง 
2.สามารถปฏิบัติในการจัดทํา 
Gpa/PR 

1. จนท.ทะเบียน 
และเจาหนาที่จัด
การศึกษาสาย
สามัญในการจัดทํา 
GPA/PR กศน.
อําเภอ ละ2คน 13
อําเภอ จํานวน 26 
คน 
2.จนท.สํานักงาน 
กศน.จังหวัดลําปาง 

จาํนวน 4 คน 

 

1.จนท.ทะเบียน 
และเจาหนาที่จัด
การศึกษาสามารถ
ปฏิบัติในการ
จัดทํา Gpa/PR ได
ถูกตอง 

- 7 พ.ย. 2551 

- 20 มีนาคม 
2552 

30,000 1.ตัวชี้วัดผลผลิต 
- จนท.ทะเบียน และ
เจาหนาที่จัดการศึกษาสาย
สามัญ กศน.อําเภอ 13อําเภอ 
มีความรู ความเขาใจในการ
จัดทํา Gpa/PR 
2. ตัวชี้วัดผลลัพธ 
- สถานศึกษา สังกัด
สํานักงาน กศน.จังหวัด
ลําปางสามารถจัดทํา 
Gpa/PR ไดถูกตอง 

นางสาวสีดา    
จันทรอินตา 

พัฒนาประสิทธิภาพครู 1.เพื่อใหผูบริหาร ครู บบรณา
รักษ ของศูนย กศน.อําเภอ มี
ความสามารถในการจัด
การศึกษา สงเสริม สนับสนุน 
กศน.ใหดีขึ้น 

2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณในการจัด
การศึกษานอกโรงเรียนใหดีขึ้น 

ผูบริหาร ครู กศน.
เจาหนาที่
บรรณารักษ 
จํานวน 190 คน 
 

ผูบริหาร ครู กศน.
เจาหนาที่
บรรณารักษ  มี
ความตระหนัก
และสงเสริมการ
จัดการศึกษานอก
โรงเรียนใหมี
คุณภาพมากยิ่งขึ้น 

22 ธันวาคม 
2551 

60,000 1.ตัวชี้วัดผลผลิต 
- ผูรับบริการมีคุณภาพมาก
ขึ้น 

2. ตัวชี้วัดผลลัพธ 
- ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 

นางนิภา    
ชวยงาน 
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เปาหมาย กิจกรรม วัตถุประสงค 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ระยะเวลา 
ดําเนินงาน 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ 

อบรมเชิงปฎิบัติการการใช
โปรแกรม ปวช 

1. เพื่อสรางความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการใชโปรแกรม
ทะเบียน ปวช. สําหรับ
บุคคลากรสถานศึกษา 

- บุคลากร กศน.
จํานวน 20  คน 

 

- บุคลากร กศน.มี
ความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการใช
โปรแกรม
ทะเบียน ปวช. 

 12,000 
บาท 

1.ตัวชี้วัดผลผลิต 
- ศูนย กศน.อําเภอ3 อําเภอ 
มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การใชโปรแกรมทะเบียน ปวช. 
2. ตัวชี้วัดผลลัพธ 
- บุคลากร กศน.ที่เขาอบรม
สามารถใชโปรแกรม ปวช.
ในการปฏิบัติงานได 

นางสาวสีดา    
จันทรอินตา 

สัมมนาติดตามการใช
โปรแกรม ปวช. 

1. เพื่อทราบปญหาและ
อุปสรรคของการใชโปรแกรม 
ปวช. เพื่อนํามาเปนแนวทางใน
การพัฒนาปรับปรุงตอไป 

- บุคลากรการ 
กศน.จํานวน 20  
คน 

 

-  ไดนําปญหาและ
อุปสรรคของการ
ใชโปรแกรม 
ปวช. มาเปน
แนวทางในการ
พัฒนาปรับปรุง 

 8,000บาท  นางสาวสีดา    
จันทรอินตา 
 

 

 

 
ประชุมองคกรนักศึกษา 
-  ประชุมเพื่อสรรหา
คณะกรรมการองคกร
นักศึกษา กศน. 
- วางแผนในการจัด
กิจกรรมรวมกัน 

- ดําเนินการจัดกิจกรรม 

1.เพื่อสงเสริมสนับสนุน
กิจกรรมองคกรนักศึกษา กศน. 
2.เพื่อจัดกิจกรรมสนับสนุน
และสงเสริมการเรียนการสอน
ของนักศึกษา กศน.ใหสมบรูณ
ยิ่งขึ้น 
3.เพื่อสงเสริมสัมพันธภาพ 

- ศูนย กศน.อําเภอ
13 อําเภอ มีองคกร
นักศึกษา 
- มีองคกร
นักศึกษาระดับ
จังหวัด 1 ชุด 

-   องคกร
นักศึกษามีการจัด
กิจกรมที่สงเสริม
การเรียนการสอน
ของนักศึกษา 
กศน.  
 

- ประชุมสรรหา
คณะกรรมการ
ระดับจังหวัด 21 

กุมภาพันธ 2552 

- ดําเนินกิจกรรม
1มีนาคม  -30 
กันยายน 2552 

30,000 

บาท 
1.ตัวชี้วัดผลผลิต 
- ศูนย กศน.อําเภอ13 อําเภอ 
องคกรนักศึกษา 
2. ตัวชี้วัดผลลัพธ 
- องคกรนักศึกษามีการจัด
กิจกรมที่สงเสริมการเรียน
การสอนของนักศึกษา กศน. 

นางนิภา    
ชวยงาน 
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เปาหมาย กิจกรรม วัตถุประสงค 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ระยะเวลา 
ดําเนินงาน 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ 

 อันดีตอกันและมีความภาคภูมิใจ
ในการเปนนักศึกษา กศน. 

      

การเทียบโอนประสบการณ
และความรู 
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
บุคลากร กศน. 
 

 

 

2. ประชุมสัมมนาแนวทาง
การเทียบโอนประสบการณ
และความรูระหวาง 
สํานักงาน กศน.ลําปาง กับ
สหกรณจังหวัดลําปาง 

1.1.เพื่อให ครู กศน. มีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการเทียบ
โอนผลการเรียน 

1.2.เพื่อใหครู กศน.สามารถ
ดําเนินงานการเทียบโอนผลการ
เรียนระหวางหลักสูตรตางๆกับ
หลักสูตร กศน. ได 
2.1 เพื่อสรางความเขาใจแนว
ทางการเทียบโอนประสบการณ
และความรูระหวางหนวยงาน
เครือขาย 

 

 ผูเขารับการอบรม 
1.ครู กศน.13 
อําเภอ จํานวน   26 
คน  
2. เครือขาย 
จํานวน 63 คน 

 ผูเขารับการ
อบรมมีความรู
ความเขาใจ
เกี่ยวกับการเทียบ
โอนความรูและ
ประสบการณ 
 

1 ตุลาคม 2551 - 
30 กันยายน 
2552 

70,000 1.ตัวชี้วัดผลผลิต 
ผูเขารับการอบรม  
- ครู กศน.13 อําเภอ จํานวน   
26 คน และ เครือขาย 
จํานวน 63 คน ผานการ
อบรม 
2. ตัวชี้วัดผลลัพธ 
- ผูเขารับการอบรมสามารถ
นําความรูที่ไดไปใชในการ
ปฏิบัติงานได 
 

นางนิภา    
ชวยงาน 
 

ผูไมรูหนังสือ 

- พัฒนาสื่อสําหรับ
ผูไมรูหนังสือ 

- เทคนิคการสอน
สําหรับผูไมรู
หนังสือ 

1.เพื่อสงเสริม การอาน การ
เขียนภาษาไทย การคิดเลข แก
ประชาชนที่อาศัยอยูบนพื้นที่
สูงและพื้นที่ราบในเขตจังหวัด
ลําปาง ใหสามารถอานออกเขียน
ได ตลอดจนนําความรูที่ไดไปใช
ประโยชนในชีวิตประจําวัน 

-ผูไมรูหนังสือ 
จํานวน  660 คน  

- ผูผานการ
ประเมินสามารถ
นําความรูไป
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่เปนความรู
พื้นฐานในการศึกษา
ตอระดับที่สูงได 

1ตุลาคม 2551- 
30 กันยายน 
2552 

50,000 
บาท 

1.ตัวชี้วัดผลผลิต 
-  มีผูผานการประเมิน อยาง
นอย 330 คน 
2. ตัวชี้วัดผลลัพธ 
- มีผูผานการประเมินเพิ่มขึ้น

จากปงบประมาณที่ผานมา 

นางนิภา    
ชวยงาน 
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เปาหมาย กิจกรรม วัตถุประสงค 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ระยะเวลา 
ดําเนินงาน 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ 

 2. เพื่อให ครู มีสื่อและเทคนิค
การสอนที่เหมาะสมกับ 

กลุมเปาหมาย 

      

สงเสริม กศน.โดยใชชุมชน
เปนฐาน บนพื้นที่สูง 

1.เพื่อหารูปแบบ และแนวทาง
การพัฒนาการจัดการศึกษาบน
พื้นที่สูงที่เหมาะสมสอดคลอง
กับบริบทของชุมชน 

- อําเภองาว 4 แหง   - ศศช.มีรูปจัด
การศึกษาที่
เหมาะสมและ
ยืดหยุนไปตาม
สภาพปญหาและ
ความตองการของ
ชุมชน เนนการมี
สวนรวมให
ชุมชนมีโอกาส
กําหนด ตัดสินใจ
และรวมกัน
ดําเนินงานจัด
การศึกษาเพื่อ
ชุมชน 

15 มกราคม -30 
กันยายน 2552 

30,000 
บาท 

1.ตัวชี้วัดผลผลิต 
ศศช.จํานวน 14 แหง จัด
การศึกษาตามบริบทของ
ชุมชน 
2. ตัวชี้วัดผลลัพธ 
-  ศศช. มีรูปแบบการจัด
การศึกษาที่สอดคลองกับ
บริบทของชุมชนบทพื้นที่สูง 

นางสาว 

อําภรณ   
ชางเกวียน 
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เปาหมาย กิจกรรม วัตถุประสงค 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ระยะเวลา 
ดําเนินงาน 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ 

การติดตามผลการ
ดําเนินงาน 

 

1.เพื่อใหทราบวาผูที่เขาอบรม
นําความรูไปใชในการ
ปฏิบัติงานจริงได 
2. เพื่อทราบปญหาอุปสรรคใน
การทํางาน 
3.เพื่อหาแนวทางในการพัฒนา
และสงเสริมการปฏิบัติงานใหมี
ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

- มีการติดตามผล
การดําเนินงานใน
แตละโครงการ
อยางนอย 1 ครั้ง 
 

 - ผูเขารับกร
อบรมสามรถ
ปฏิบัติงานไดตาม
วัตถุประสงคของ
โครงการ 

-20 มกราคม -30 
ตุลาคม 2552 

50,000 
บาท 

1.ตัวชี้วัดผลผลิต 
-การรายงานผลการติดตาม
ผลการดําเนินงานตาม
โครงการ 2. ตัวชี้วัดผลลัพธ 
-  ผูเขารับการอบรมสามารถ
ปฏิบัติงานไดตาม
วัตถุประสงคของแตละ
โครงการ 

นางนิภา    
ชวยงาน 
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9)  โครงการชมุชนรักการอาน      
สอดคลองกับนโยบายสํานักงาน กศน.  :  
ขอ 4  นโยบายดานการศึกษาตามอัธยาศัย  จุดเนนขอ 2.3 พัฒนารูปแบบและวิธีการ 
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง : 
ยุทธศาสตรที่ 2  พัฒนาประสิทธิภาพการจดักระบวนการเรียนรู   กลยุทธที่ 2  สงเสริมการพัฒนา

องคความรู และนวัตกรรมในการจัดกระบวนการเรยีนรู 
 

หลักการและเหตุผล 

 สํานักงาน กศน.ไดกาํหนดนโยบายและจดุเนนการดําเนนิงาน จัด สงเสริม และสนับสนนุ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในประจําปงบประมาณ 2552  ดานการศึกษาตามอัธยาศัย 3 
ประการ คือ การพัฒนาแหลงการเรียนรูในชุมชน  การพัฒนาหองสมุดประชาชน และการพัฒนารูปแบบ
และวิธีการ  ใหสอดคลองกับเจตนารมณของ พรบ.การศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 
2551  นั้น   

เพื่อสนองตอนโยบายดานการศึกษาตามอธัยาศัย เร่ือง การพัฒนารูปแบบและวธีิการ ของ 
สํานักงาน กศน. ซ่ึงมีภารกิจในการสนบัสนุนและสงเสริมการศึกษาของประชาชนในพืน้ที่จังหวัดลําปาง  
โดยทําหนาทีส่งเสริมและสนับสนนุดานการพัฒนา การศึกษาดวยวิธีการ  กระบวนการ  หลากหลายรูปแบบ
ตอบสนองตอสภาพปญหาและความตองการของประชาชนและชุมชนทองถ่ิน ตลอดจนสงเสริมและพัฒนา
บุคลากรผูปฏิบัติงานใหมีศกัยภาพมากยิ่งขึ้น ไดตระหนักถึงความจําเปนและความสําคัญในการจดักิจกรรม
สงเสริมใหประชาชนรักการอานเพื่อปลูกฝงลักษณะนิสัยรักการอาน ใฝการเรียนรูตลอดชีวิต  จึงไดจดั
โครงการชุมชนรักการอานขึน้ 

 

วัตถุประสงค 
 1. เพื่อใหชุมชนในจังหวัดลําปางเกิดความตระหนกัถึงความสําคัญของการอานหนงัสือใน

ชีวิตประจําวัน 

2.  เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมขององคกรชุมชนตาง ๆ ของจังหวดัลําปาง  ในการเสริมสรางใหมี 
นิสัยรักการอาน 

3.   เพื่อพัฒนารูปแบบการจดักิจกรรมสงเสริมชุมชนรักการอาน 

4.  เพื่อสรางรวมมือกับภาคเอกชน ในการสรางโอกาส  และพัฒนาศกัยภาพประชาชนดาน “การรัก
การอาน” ใหกวางขวางและทั่วถึง 
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5. เพื่อตอยอดและขยายผลการดําเนินงานตอจากโครงการชุมชนรักการอาน โดยความรวมมือ
ระหวางสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบcละการศกึษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําปาง และบริษัท ซีพี ออลล 
จํากัด(มหาชน)   
 

พื้นท่ีเปาหมาย 

  พื้นที่เปาหมายเดิม 7 ชุมชนใน 6 อําเภอ ของจังหวดัลําปาง ไดแก 
 1)  บานนาแก  ตําบลบานแลง  อําเภอเมืองลําปาง 
2)  บานแมอางนอก ตําบลบานแลง อําเภอเมืองลําปาง 
3)  บานนางแล  ตําบลปงยางคก  อําเภอหางฉัตร 

4)  บานทุงฮาง  ตําบลทุงผ้ึง  อําเภอแจหม 

5)  บานบานนาบง  ตําบลดอนไฟ  อําเภอแมทะ 

6)  บานแมตีบหลวงและบานงิ้วงาม  ตําบลแมตีบ  อําเภองาว 

7)  วัดสันตนิิคม ตําบลใหมพฒันา  อําเภอเกาะคา 
พื้นที่เปาหมายใหม ชุมชนใน 13 อําเภอ ๆ ละ 1 ชุมชน  ๆ ละ 1 หมูบานของจังหวัดลําปาง (อําเภอ

เมือง 3 ชุมชน)   ไดแก 
1)  อําเภอเมืองลําปาง   
2)  อําเภอเกาะคา 
3)  อําเภอหางฉัตร 

4)  อําเภอแจหม 

5)  อําเภอแมทะ 

6)  อําเภองาว 

7)  อําเภอเมืองปาน 
8)  อําเภอวังเหนือ 

9)  อําเภอแมเมาะ 

10)  อําเภอเสรมิงาม 

11)  อําเภอสบปราบ 

12)  อําเภอเถนิ 

13)  อําเภอแมพริก 
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เปาหมายดาํเนนิงาน 
 1. เชิงปริมาณ 

- ประชาชนในชุมชน/หมูบาน 22 ชุมชนใน 13 อําเภอของจังหวดัลําปาง มีความ           
กระตือรือรนและรวมกิจกรรมสงเสริมการอานสม่ําเสมอ จํานวน 5,000 คน  

-  องคกรเครือขายในขุมชน 22 ชุมชนใน 13 อําเภอของจังหวดัลําปางมีสวนรวมในการจดั
กิจกรรม 

-   ไดรูปแบบการจัดกจิกรรมสงเสริมการอานในชุมชน จํานวน 13 แหง ในเขตจังหวดัลําปาง 
2. เชิงคุณภาพ 

-     คนในชุมชนมีนิสัยรักการอานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติเพิ่มขึ้น 

-     ไดรูปแบบการจัดกจิกรรมสงเสริมชุมชนรักการอานที่เปนตนแบบ สามรถเผยแพรขยาย 
วิธีการไปยังชมุชนอื่น ๆ ได 

-     เพื่อสรางสัมพันธภาพทีด่รีะหวางประชาชนในชุมชน องคกรชุมชน และองคกรภายนอก
ชุมชน 
 

ขั้นตอนการทํางาน 

-  ประชุมชี้แจงกรอบความคดิ  วัตถุประสงค  เปาหมาย  แกผูบริหารอาํเภอเปาหมาย 

-  เลือกหมูบาน/ชุมชนเปาหมาย  
-  ผูบริหารศูนย กศน. อําเภอ เปาหมายสรางความเขาใจคณะทํางานในสถานศึกษา 
-  คณะทาํงานรวมกันกําหนดกรอบแนวทางดําเนินงาน 

-  คณะทาํงานจัดทําเวทีสํารวจปญหาความตองการกับชมุชน 

-  วางแผนและดําเนินการ  
-  จัดกิจกรรมตามแผนงานในชุมชน 

 -  ติดตามอยางตอเนื่อง 
-  สงเสริมศักยภาพผูปฏิบัติงานและกลุมเปาหมายในชุมชน  
-  ประชุมปฏิบัติการจัดกจิกรรม/การประเมินโครงการชุมชนและเครื่องมือ พรอมเกณฑ 
    การประเมนิ “ชุมชนรักการอาน” 

-   นิเทศและตดิตามผลการดําเนินงานในพืน้ที่เปนระยะพรอมเก็บขอมูล 

-  สรุปรูปแบบการดําเนนิงานโครงการ “ชุมชนรักการอาน” เสนอผูเกี่ยวของ และ 

   เผยแพรตอไป 
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 แผนการดาํเนนิงาน   ปงบประมาณ  2552 
 

กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผดิชอบ 

ประชุมชี้แจงกรอบความคิด 
วัตถุประสงค เปาหมายและแนว
ทางการดําเนนิงานแกผูบริหารและ
เจาหนาที่รับผิดชอบโครงการทุกอําเภอ 

เลือกหมูบาน/ชุมชนเปาหมาย และ
วางแผนดําเนนิงาน 

กุมภาพนัธ 2552 สํานักงาน กศน. จังหวัดลําปาง 
ศูนยการศกึษานอกระบบและ
การศึกษาอัธยาศัยอําเภอ  

พัฒนาบุคลากรผูดําเนินงาน มีนาคม 2552 สํานักงาน กศน. จังหวัดลําปาง 
สงเสริมและสนับสนุนการดาํเนินงาน
ตามแผนงานในชุมชนโดยการมีสวน
รวมจากเครือขาย (22  ชุมชน) 

มีนาคม -  กรกฏาคม
2552 

สํานักงาน กศน. จังหวัดลําปาง 

ติดตามอยางตอเนื่อง เมษายน-สิงหาคม 2552 สํานักงาน กศน. จังหวัดลําปาง 
สัมมนาผลการดําเนินงาน  
ตัดสินมอบรางวัล โดยความรวมมือ
ระหวางสํานักงาน กศน. และ บริษัท ซี
พี. ออลล (จํากดัมหาชน) 

สิงหาคม 2552 

(จํานวน 55 คน) 
สํานักงาน กศน. จังหวัดลําปาง 

 

กรอบความคดิการดําเนินงาน 

1. ยึดหมูบาน/ชุมชนเปนฐาน 

2. ยึดหลักการมสีวนรวมของสมาชิกในชุมชนทุกขั้นตอน 

3. สนองตามปญหา/ความคิด ระดับกลุม ระดบับุคคล 

4. สงเสริมสนับสนุนภาคีเครือขายในชุมชน(กศน.) 
5. ศูนยการเรยีนชุมชนเปนฐานปฏิบัติการ 

6. สรางทีมงานทุกระดับ 
 

ระยะเวลาดําเนินงาน 

 กุมภาพนัธ-สิงหาคม 2552 
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งบประมาณ     รวมทั้งสิ้น  400,000 บาท ตามรายละเอียดในตาราง 
งบประมาณ  กิจกรรม 

กศน. บริษัท ซีพี. 
รวม 

ประชุมชี้แจงกรอบความคิด วัตถุประสงค 
เปาหมายและแนวทางการดาํเนินงานแก
ผูบริหารและเจาหนาที่รับผิดชอบ
โครงการทุกอําเภอ 

6,000  บาท - 6,000 บาท 

พัฒนาบุคลากรผูดําเนินงาน 

-  ยุทธศาสตรการติดตามชุมชนรัก  
   การอาน 

-  Book start 

-  การพัฒนาคุณภาพการอาน 

30,000 บาท 20,000 บาท 50,000 บาท 

สงเสริมและสนับสนุนการดาํเนินงาน
ตามแผนงานในชุมชนโดยการมีสวนรวม
จากเครือขาย             (22  ชุมชน) 

29,000 บาท 250,000 บาท 

(ชุมชนใหม 9
ชุมชน ๆละ 
20,000 บาท    
ชุมชนเดิม 7 
ชุมชน ๆละ 

10,000 บาท) 

279,000 บาท 

ติดตามอยางตอเนื่อง 5,000 บาท - 5,000 บาท 
สัมมนาเชิงผลการดําเนนิงาน ตัดสินมอบ
รางวัล  โดยความรวมมือระหวาง
สํานักงาน กศน. และ บริษัท ซีพี. ออลล 
(จํากดัมหาชน) 

30,000 บาท 30,000 บาท 60,000 บาท 

รวม 100,000 บาท 300,000 บาท 400,000 บาท 
หมายเหต ุถัวจายทุกรายการตามที่จายจริง 

 

ผูรับผดิชอบโครงการ 
- สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําปาง 
- ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ 13 อําเภอ 
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เครือขายและความรวมมือ 
- องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

- วัด 

- องคกร/ ชมรมตางๆในชุมชน 

โครงการที่เก่ียวของ 
- ชุมชนรักการอานภาคเหนอื โดยความรวมมือระหวางสาํนักงานการสงเสริมการศึกษานอก  
    ระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยภาคเหนือและบริษัท ซี.พี. ออลล จํากัด (มหาชน) 

 - โครงการหองสมุดมีชีวิต 

ผลท่ีดาดวาจะไดรับ 

 - ประชาชนในชุมชน 13 อําเภอของจังหวดัลําปาง มีการอานหนังสือเพิ่มขึ้น 

- องคกรชุมชนตางๆของจังหวัดลําปางมีสวนรวมในกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนให        
   ประชาชนมนีิสัยรักการอาน 

- สํานักงาน กศน. จังหวัดลําปาง มีรูปแบบการจัดกจิกรรมสงเสริมชุมชนรักการอานทีเ่ปน 

   ตนแบบ สามารถเผยแพรไปยังชุมชนอืน่ๆได 
 

ดัชนชีี้ผลสาํเร็จของโครงการ 
          1. ตัวช้ีวดัผลผลิต 

-  มีการจัดกิจกรรมสงเสริมรักการอานที่เปนรูปธรรมและตอบสนองนโยบายของกระทรวง 
ศึกษาธิการได 

-   ประชาชนมีนิสัยรักการอานเพิ่มขึ้น 

-  ชุมชนมีความพึงพอใจตอการจัดกจิกรรม 

         2.  ตัวช้ีวัดผลลัพธ 
 -   มีอัตราการอานหนังสือของประชาชนเฉลี่ยตอครอบครัวในชุมชนเพิ่มขึ้น 

- ไดรูปแบบการจัดกิจกรรมสงเสริมชุมชนรักการอานที่เปนตนแบบ สามารถเผยแพรไปยังชุมชน 

อ่ืนๆได 
 

การติดตามโครงการ 
 - การรายงานความกาวหนา 
 - การตรวจเยีย่ม 

 - แบบสอบถามความพึงพอใจ 
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 10)  โครงการพัฒนาหองสมดุประชาชน 
สอดคลองกับนโยบายสํานักงาน กศน.  :  
ขอ 2  นโยบายดานการศึกษาตามอัธยาศัย  จุดเนนขอ 2.2 การพัฒนาหองสมุดประชาชน 
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง : 
ยุทธศาสตรที่ 3  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต   กลยุทธที่ 1  ขยายและพัฒนา

แหลงเรียนรู 
 

หลักการและเหตุผล 
 

ในปงบประมาณ 2552 สํานักงาน กศน.  ไดกําหนดนโยบายและจุดเนนการดําเนนิงานดาน
การศึกษาตามอัธยาศัย โดยการประสานความรวมมือกบัแหลงเรียนรูและภูมิปญญาในชุมชน เพื่อจัดทํา
ฐานขอมูลแหลงเรียนรู และจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เปนประโยชนตอการประกอบอาชีพ การดํารงชีวิต การ
สืบทอดวัฒนธรรมประเพณ ีและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  ดังนั้น เพื่อใหแหลงเรยีนรูตางๆ ที่มีอยูในชุมชนโดยเฉพาะหองสมุดประชาชนไดมีการใหบริการ
ความรูแกคนในชุมชนและผูสนใจทั่วไป เปนไปอยางมคีุณภาพ สอดคลองกับนโยบายและจุดเนน  จึงควรมี
การพัฒนาศักยภาพและพัฒนากระบวนทศันในการจัดกจิกรรมตาง ๆ ใหแกบุคลากรผูปฏิบัติงานใน
หองสมุดประชาชน มีการบริหารจัดการทีส่รางความพึงพอใจ ประทับใจแกผูใชบริการ   จึงควรจัดอบรมให
ความรูบรรณารักษ(อัตราจาง)เพื่อที่จะนําไปปฏิบัติงานใหมีศักยภาพตอไป 

วัตถุประสงค 
 

1. เพื่อพัฒนาระบบการบริการของหองสมุดประชาชนใหมีประสิทธิภาพ และเปนแหลงเรียนรู
ของชุมชน 

2. เพื่อเพิ่มความรูและทักษะทีจ่ําเปนในการใหบริการงานหองสมุดประชาชนแกบุคลากรผูปฏิบัติ
หนาที่บรรณรกัษหองสมุดประชาชน 

 

เปาหมาย 
 เชิงปริมาณ 

1. บรรณารักษหองสมุดประชาชนจังหวัด  จํานวน    1   คน 

2. บรรณารักษหองสมุดประชาชนอําเภอ   จํานวน  13   คน 
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เชิงคุณภาพ 

บรรณารักษหองสมุดประชาชนมีสมรรถนะในการบริหารจัดการหองสมุดประชาชนอยางเปน
ระบบ เพื่อสรางความพึงพอใจใหกับผูใชบริการ 

วิธีการดําเนินงาน 
 

1. ศึกษาจากผลการประเมินหองสมุดประชาชนอําเภอ ประจาํปงบประมาณ 2551 นํามาเปน
แนวทางในการพัฒนาบุคลากรหองสมุด 

2.    ขออนุมัติโครงการ 

3. ประสานงานผูปฏิบัติงานในหองสมุดประชาชน(บรรณารักษ)  14  แหง และจัดเตรียมเอกสาร
ส่ือวัสดุอุปกรณ 

4. ดําเนินการอบรม 

5. ติดตามผลอยางตอเนื่อง 
 ตารางการติดตามผล 

หองสมุด เวลา ผูรับผดิชอบ 

หองสมุดประชาชนจังหวัดลําปาง 
หองสมุดประชาชนอําเภอเมอืง 
หองสมุดประชาชนอําเภอหางฉัตร 

หองสมุดประชาชนอําเภอเมอืงปาน 

หองสมุดประชาชนอําเภอแจหม 

หองสมุดประชาชนอําเภอวงัเหนือ 

หองสมุดประชาชนอําเภอเกาะคา 
หองสมุดประชาชนอําเภอเสริมงาม 

หองสมุดประชาชนอําเภองาว 

หองสมุดประชาชนอําเภอสบปราบ 

หองสมุดประชาชนอําเภอเถนิ 

หองสมุดประชาชนอําเภอแมเมาะ 

หองสมุดประชาชนอําเภอแมทะ 

หองสมุดประชาชนอําเภอแมพริก 

  
 

 

 

          พฤษภาคม -   สิงหาคม  2552 

                  ( แหงละ 2 คร้ัง  ) 
 

กลุมสงเสริม
การศึกษาตาม
อัธยาศัย สํานกังาน 
กศน.จังหวดั
ลําปาง 
 

                
                6.   สรุปผลการดําเนินงาน 
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ระยะเวลาดําเนินการ    11 – 12  มีนาคม  2552 
 

สถานที่ดําเนินงาน     หองประชุมสํานักงาน กศน. จังหวดัลําปาง 
 

งบประมาณ      จํานวนเงิน  30,000  บาท (สามหมื่นบาทถวน)  ดังนี ้
 

ผูรับผดิชอบ    กลุมสงเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย     สํานักงาน กศน.จังหวดัลําปาง 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1. ผูมาใชบริการหองสมุดประชาชน พึงพอใจในมาใชบริการของหองสมุดเพิ่มขึ้น 

2. สถิติในการจัดกิจกรรมหองสมุดเพิ่มมากขึน้ 
 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ระบบบริการของหองสมุดประชาชนมีประสิทธิภาพ และเปนที่พึงพอใจแกผูมาใชบริการ 

2. บุคลากรหองสมุดประชาชน มีความรู ความสามารถและทักษะในการดําเนินงานหองสมุด 
เพิ่มขึ้น 

 
 
 
 

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



 62 

11)  โครงการประชุมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ปงบประมาณ 
2552 

สอดคลองกับนโยบายสํานักงาน กศน.  :  
ขอ 6 ดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จุดเนนที่ 6.2  การ

พัฒนาบุคลากร 
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง : 
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีความเปนเลิศ  กลยุทธที่ 4  พัฒนาสมรรถนะของ

บุคลากร 

 
หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 มาตรา 6 
การศึกษานอกระบบ ใหยึดหลักการความเสมอภาคในการเขาถึงและไดรับการศึกษาอยางกวางขวาง ทั่วถึง 
เปนธรรมและมีคุณภาพ เหมาะสมกับสภาพชีวิตของประชาชน และการศึกษาตามอัธยาศัย ยึดหลักเขาถึง
แหงการเรยีนรูที่สอดคลองกับความสนใจ วิถีชีวิตของผูเรียน พัฒนาแหลงการเรียนรูใหมีความหลากหลาย
ทั้งสวนที่เปนภูมิปญญาทองถ่ิน เทคโนโลยีมาใชเพื่อการศึกษา โดยไดกําหนดเปาหมายคือ 1)ประชาชน
ไดรับการศึกษาอยางตอเนื่อง  2) ประชาชนไดรับความรูและทักษะพื้นฐานในการแสวงหาความรูที่จะเอื้อ
ตอการเรียนรูตลอดชีวิต สอดคลองกับความสนใจ ความจําเปนในการยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งดานการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรรม ตลอดจนสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชน เทยีบโอนผลการเรียนกับ
การศึกษาในระบบและการศกึษานอกระบบ  
 ในการจดัการศึกษาเพื่อใหบรรลุตามเปาหมายดังกลาว สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง และศูนย 
กศน.อําเภอ ไดจัดการศึกษาตอเนื่อง( ดานการพัฒนาอาชพี พัฒนาทักษะชีวิต พัฒนาสังคม/ชุมชน) สงเสริม
การรูหนังสือ จัดกระบวนการเรียนรูตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง และจัดการศกึษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ 
ตั้งแตระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย และหลักสูตรประกาศนยีบตัรวิชาชีพ 
ซ่ึงผลการดําเนินการที่ผานมาไดกลุมเปาหมายครบตามแผนที่ไดตั้งไว ดานคุณภาพการศึกษายังตอง
ปรับปรุง โดยเฉพาะการจัดการศึกษาพืน้ฐานนอกระบบมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในหมวดวิชาหลัก คือ 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณติศาสตรและ วิทยาศาสตร มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคอนขางต่ํา  
 ดังนั้น เพื่อใหการจัดการศกึษานอกโรงเรียนของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน กศน.จังหวดัลําปาง 
ในรูปแบบตางๆ มีคุณภาพใหดียิ่งขึน้ จึงจดัโครงการประชุมพัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษานอกโรงเรียน 
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วัตถุประสงค 
 1. เพื่อใหผูบริหาร ครู บรรณารักษ ของศูนย กศน. อําเภอ มีความสามารถในการจัดการศึกษา 
สงเสริม สนับสนุน การศึกษานอกโรงเรียนใหดีขึ้น 
 2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในการจัดการศกึษานอกโรงเรียนของอําเภอตางๆ  
 
เปาหมายการดําเนินงาน 

เชิงปริมาณ มีผูเขารวมประชุม  จํานวน 190 คน ประกอบดวย ผูบริหาร ครู กศน. และเจาหนาที่
บรรณารักษ 13 อําเภอ 
 เชิงคุณภาพ  ผูบริหาร ครู ตลอดจนบรรณารักษ มีความตระหนกัและสงเสริมสนับสนุนในการจดั
การศึกษานอกโรงเรียนใหมคีุณภาพมากยิง่ขึ้น 
 
วิธีดําเนินการ 
 1. ประสานงานผูที่เกี่ยวของ 
 2. จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม 
 3. จัดการประชุม 
 4.  สรุปผลการประชุม 
 
เงินงบประมาณ  จํานวน 40,000 บาท 
 
ผูรับผดิชอบโครงการ  กลุมสงเสริมการศึกษานอกระบบ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง 
 
เครือขาย  
 สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ 
 ศูนยการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ 13 แหง 
 
ผลลัพธ  (outcomes) 
                 ผูที่เขารวมประชุมสามารถจัดกิจกรรมและหรือสนับสนุนการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน
ใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
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ดัชนชีี้วัดผลสาํเร็จของโครงการ (output) 
 1.ตัวช้ีวัดผลผลิต 
        - ผูรับบริการมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
 2. ตัวช้ีวดัผลลัพธ 
        - ความพึงพอใจของผูรับบริการ 
 
การติดตามประเมินผลโครงการ 
       - การสอบถาม/การสังเกต 
 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ผูบริหาร ครู บรรณารักษ มีความเขาใจและสามารถปฏิบัติงานการศึกษานอกโรงเรียนและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ไดมคีุณภาพมากยิง่ขึ้น 
 

 
 

****************** 
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12) โครงการประชุมสรางสัมพันธงาน กศน. กับภาคีเครือขายพนัธมิตร 
สอดคลองกับนโยบายสํานักงาน กศน.  :  
ขอ 7  ดานการสงเสริมสนับสนุนภาคีเครือขาย  จุดเนนที่ 7.1  การประสานงานกับคณะกรรมการ 

และจุดเนนขอที่ 7.2 การสรางเสริมบทบาทของภาคีเครือขาย 
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง : 
ยุทธศาสตรที่ 5  สนับสนุนภาคีเครือขายในการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต  กลยุทธที่ 1  ประสาน

และพัฒนา 

 
ความเปนมาและความสําคญั 
 สํานักงานการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย เปนหนวยงานหลักในการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อใหประชาชนไดรับการพัฒนาดวยความเสมอภาคอยางเทาเทยีม
และทั่วถึง ซ่ึงเปนการสรางศักยภาพทรัพยากรบุคคลใหมีความรูความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม ตาม
หลักของศาสนา มีศิลปะและวัฒนธรรมอันเปนคุณลักษณะเฉพาะของประชาชนทั้งในระดับทองถ่ินและใน
ระดับประเทศ  เปนการเปดโอกาสใหประชาชนเขามาศึกษา เรียนรูไดตามความสนใจและความพรอมได
อยางตอเนื่องตลอดเวลาและตลอดชีวิต โดยที่บุคคลสามารถเลือกวิธีศึกษาและแหลงความรูที่เหมาะสมกับ
สถานภาพ ความสามารถของตนเองได  และในพระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 มาตรา 6 การศึกษานอกระบบ ใหยดึหลักการความเสมอภาคในการเขาถึงและไดรับ
การศึกษาอยางกวางขวาง ทั่วถึง เปนธรรมและมีคุณภาพ เหมาะสมกับสภาพชวีิตของประชาชน และ
การศึกษาตามอัธยาศัย ยึดหลักเขาถึงแหงการเรียนรูที่สอดคลองกับความสนใจ วิถีชีวิตของผูเรียน พัฒนา
แหลงการเรียนรูใหมีความหลากหลายทั้งสวนที่เปนภูมปิญญาทองถ่ิน เทคโนโลยีมาใชเพื่อการศึกษา โดย
ไดกําหนดเปาหมายคือ 1)ประชาชนไดรับการศึกษาอยางตอเนื่อง  2) ประชาชนไดรับความรูและทักษะ
พื้นฐานในการแสวงหาความรูที่จะเอื้อตอการเรียนรูตลอดชีวิต สอดคลองกับความสนใจ ความจําเปนใน
การยกระดับคณุภาพชวีิตทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรรม ตลอดจนสามารถนําความรูที่ไดรับ
ไปใชประโยชน เทียบโอนผลการเรียนกับการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบดังนัน้การที่จะ
สามารถที่ตอบสนองความตองการของประชาชนที่มีความหลากหลาย ในพื้นที่ตางๆ จําเปนจะตองมีระดม
สรรพกําลังและ ประสานสัมพันธกับองคกร หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน อันที่จะพฒันาศักยภาพ คุณภาพ
ชีวิตของประชาชน ในการยกระดับการศึกษา การพัฒนาอาชีพ การพัฒนาทักษะชีวิต และการพัฒนาชุมชน
สังคม 
 สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง จึงจัดโครงการประชุมสรางสัมพันธงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยกับเครือขายพันธมิตรขึ้น 
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วัตถุประสงค 
                1. เพื่อสรางความเขาใจในการจดั การสงเสริม การสนับสนุน การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยกบัเครือขาย 
     2. แนวทางในการทํางานรวมกับเครือขายในการจัด การสงเสริม การสนับสนุน การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 
เปาหมายการดําเนินงาน 

เชิงปริมาณ มีผูเขารวมประชุม  จํานวน 80 คน ประกอบดวย เครือขายที่รวมลงนาม M.O.U. 
เครือขายละ 2 คน ผูบริหาร กศน. เจาหนาที่ 
 เชิงคุณภาพ  เครือขายพันธมิตร มีความเขาใจ มีความตระหนกั ตลอดจนมีแนวทางในการสงเสริม
สนับสนุนในการจัดการศกึษานอกโรงเรียนใหมีคณุภาพมากยิ่งขึ้น 

 
วิธีดําเนินการ 
 1. รวบรวมขอมูลเครือขายพันธมิตรที่รวมลงนามและรวมสงเสริมการทํางาน กศน. 

2. ประสานงานผูที่เกี่ยวของ 
 3. จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม 
 4. จัดการประชุม 
 5.  สรุปผลการประชุมและเผยแพร 
 
เงินงบประมาณ  จํานวน 48,000 บาท 

 
ผูรับผดิชอบโครงการ กลุมสงเสริมภาคีเครือขาย สํานักงาน กศน. จังหวดัลําปาง 

 
เครือขาย 
 สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ 
 ศูนยการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ 13 แหง 
             เครือขายที่รวมลงนาม M.O.U. 
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ผลลัพธ  (outcomes) 
                 ผูที่เขารวมประชุมมีความรู ความเขาใจ มีความตระหนัก และสงเสริม สนับสนุนตลอดจนมี
แนวทางในการปฏิบัติงานรวมกันทําใหการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ไดบริการ
ประชาชนกวางขวางและมีคณุภาพมากยิ่งขึ้น 
 
ดัชนชีี้วัดผลสาํเร็จของโครงการ (output) 
 1.ตัวช้ีวัดผลผลิต 
        - จํานวนผูเขารวมประชุม 
 2. ตัวช้ีวดัผลลัพธ 
        - ความพึงพอใจของผูรวมประชุม 
        - เครือขายมีสวนรวมในการสงเสริม สนับสนุนงานเพิ่มขึ้น 
 
การติดตามประเมินผลโครงการ 
       - การสอบถาม/การสังเกต 
                    - การติดตามการดําเนินงาน กศน. รวมกับเครือขาย 
 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 หนวยงาน องคกรภาคีเรือขาย ผูบริหาร และเจาหนาที่ มีความเขาใจตลอดจนมแีนวทางในการ
ปฏิบัติงานการศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย สามารถรวมมือกันอันจะสงผลใหการจัด
การศึกษามีคณุภาพมากยิ่งขึ้น 

 
 
 

****************** 
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11)  โครงการประชุมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย    
ปงบประมาณ 2552 

สอดคลองกับนโยบายสํานักงาน กศน.  :  
ขอ 6 ดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จุดเนนที่ 6.2  การ

พัฒนาบุคลากร 
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง : 
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีความเปนเลิศ  กลยุทธที่ 4  พัฒนาสมรรถนะของ

บุคลากร 

 
หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 มาตรา 6 
การศึกษานอกระบบ ใหยึดหลักการความเสมอภาคในการเขาถึงและไดรับการศึกษาอยางกวางขวาง ทั่วถึง 
เปนธรรมและมีคุณภาพ เหมาะสมกับสภาพชีวิตของประชาชน และการศึกษาตามอัธยาศัย ยึดหลักเขาถึง
แหงการเรยีนรูที่สอดคลองกับความสนใจ วิถีชีวิตของผูเรียน พัฒนาแหลงการเรียนรูใหมีความหลากหลาย
ทั้งสวนที่เปนภูมิปญญาทองถ่ิน เทคโนโลยีมาใชเพื่อการศึกษา โดยไดกําหนดเปาหมายคือ 1)ประชาชน
ไดรับการศึกษาอยางตอเนื่อง  2) ประชาชนไดรับความรูและทักษะพื้นฐานในการแสวงหาความรูที่จะเอื้อ
ตอการเรียนรูตลอดชีวิต สอดคลองกับความสนใจ ความจําเปนในการยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งดานการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรรม ตลอดจนสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชน เทยีบโอนผลการเรียนกับ
การศึกษาในระบบและการศกึษานอกระบบ  
 ในการจดัการศึกษาเพื่อใหบรรลุตามเปาหมายดังกลาว สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง และศูนย 
กศน.อําเภอ ไดจัดการศึกษาตอเนื่อง( ดานการพัฒนาอาชพี พัฒนาทักษะชีวิต พัฒนาสังคม/ชุมชน) สงเสริม
การรูหนังสือ จัดกระบวนการเรียนรูตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง และจัดการศกึษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ 
ตั้งแตระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย และหลักสูตรประกาศนยีบตัรวิชาชีพ 
ซ่ึงผลการดําเนินการที่ผานมาไดกลุมเปาหมายครบตามแผนที่ไดตั้งไว ดานคุณภาพการศึกษายังตอง
ปรับปรุง โดยเฉพาะการจัดการศึกษาพืน้ฐานนอกระบบมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในหมวดวิชาหลัก คือ 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณติศาสตรและ วิทยาศาสตร มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคอนขางต่ํา  
 ดังนั้น เพื่อใหการจัดการศกึษานอกโรงเรียนของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน กศน.จังหวดัลําปาง 
ในรูปแบบตางๆ มีคุณภาพใหดียิ่งขึน้ จึงจดัโครงการประชุมพัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษานอกโรงเรียน 
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วัตถุประสงค 
 1. เพื่อใหผูบริหาร ครู บรรณารักษ ของศูนย กศน. อําเภอ มีความสามารถในการจัดการศึกษา 
สงเสริม สนับสนุน การศึกษานอกโรงเรียนใหดีขึ้น 
 2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในการจัดการศกึษานอกโรงเรียนของอําเภอตางๆ  
 
เปาหมายการดําเนินงาน 

เชิงปริมาณ มีผูเขารวมประชุม  จํานวน 190 คน ประกอบดวย ผูบริหาร ครู กศน. และเจาหนาที่
บรรณารักษ 13 อําเภอ 
 เชิงคุณภาพ  ผูบริหาร ครู ตลอดจนบรรณารักษ มีความตระหนกัและสงเสริมสนับสนุนในการจดั
การศึกษานอกโรงเรียนใหมคีุณภาพมากยิง่ขึ้น 
 
วิธีดําเนินการ 
 1. ประสานงานผูที่เกี่ยวของ 
 2. จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม 
 3. จัดการประชุม 
 4.  สรุปผลการประชุม 
 
เงินงบประมาณ  จํานวน 40,000 บาท 
 
ผูรับผดิชอบโครงการ  กลุมสงเสริมการศึกษานอกระบบ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง 
 
เครือขาย  
 สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ 
 ศูนยการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ 13 แหง 
 
ผลลัพธ  (outcomes) 
                 ผูที่เขารวมประชุมสามารถจัดกิจกรรมและหรือสนับสนุนการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน
ใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
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ดัชนชีี้วัดผลสาํเร็จของโครงการ (output) 
 1.ตัวช้ีวัดผลผลิต 
        - ผูรับบริการมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
 2. ตัวช้ีวดัผลลัพธ 
        - ความพึงพอใจของผูรับบริการ 
 
การติดตามประเมินผลโครงการ 
       - การสอบถาม/การสังเกต 
 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ผูบริหาร ครู บรรณารักษ มีความเขาใจและสามารถปฏิบัติงานการศึกษานอกโรงเรียนและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ไดมคีุณภาพมากยิง่ขึ้น 
 

 
 

****************** 
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12) โครงการประชุมสรางสัมพันธงาน กศน. กับภาคีเครือขายพนัธมิตร 
สอดคลองกับนโยบายสํานักงาน กศน.  :  
ขอ 7  ดานการสงเสริมสนับสนุนภาคีเครือขาย  จุดเนนที่ 7.1  การประสานงานกับคณะกรรมการ 

และจุดเนนขอที่ 7.2 การสรางเสริมบทบาทของภาคีเครือขาย 
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง : 
ยุทธศาสตรที่ 5  สนับสนุนภาคีเครือขายในการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต  กลยุทธที่ 1  ประสาน

และพัฒนา 

 
ความเปนมาและความสําคญั 
 สํานักงานการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย เปนหนวยงานหลักในการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อใหประชาชนไดรับการพัฒนาดวยความเสมอภาคอยางเทาเทยีม
และทั่วถึง ซ่ึงเปนการสรางศักยภาพทรัพยากรบุคคลใหมีความรูความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม ตาม
หลักของศาสนา มีศิลปะและวัฒนธรรมอันเปนคุณลักษณะเฉพาะของประชาชนทั้งในระดับทองถ่ินและใน
ระดับประเทศ  เปนการเปดโอกาสใหประชาชนเขามาศึกษา เรียนรูไดตามความสนใจและความพรอมได
อยางตอเนื่องตลอดเวลาและตลอดชีวิต โดยที่บุคคลสามารถเลือกวิธีศึกษาและแหลงความรูที่เหมาะสมกับ
สถานภาพ ความสามารถของตนเองได  และในพระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 มาตรา 6 การศึกษานอกระบบ ใหยดึหลักการความเสมอภาคในการเขาถึงและไดรับ
การศึกษาอยางกวางขวาง ทั่วถึง เปนธรรมและมีคุณภาพ เหมาะสมกับสภาพชวีิตของประชาชน และ
การศึกษาตามอัธยาศัย ยึดหลักเขาถึงแหงการเรียนรูที่สอดคลองกับความสนใจ วิถีชีวิตของผูเรียน พัฒนา
แหลงการเรียนรูใหมีความหลากหลายทั้งสวนที่เปนภูมปิญญาทองถ่ิน เทคโนโลยีมาใชเพื่อการศึกษา โดย
ไดกําหนดเปาหมายคือ 1)ประชาชนไดรับการศึกษาอยางตอเนื่อง  2) ประชาชนไดรับความรูและทักษะ
พื้นฐานในการแสวงหาความรูที่จะเอื้อตอการเรียนรูตลอดชีวิต สอดคลองกับความสนใจ ความจําเปนใน
การยกระดับคณุภาพชวีิตทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรรม ตลอดจนสามารถนําความรูที่ไดรับ
ไปใชประโยชน เทียบโอนผลการเรียนกับการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบดังนัน้การที่จะ
สามารถที่ตอบสนองความตองการของประชาชนที่มีความหลากหลาย ในพื้นที่ตางๆ จําเปนจะตองมีระดม
สรรพกําลังและ ประสานสัมพันธกับองคกร หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน อันที่จะพฒันาศักยภาพ คุณภาพ
ชีวิตของประชาชน ในการยกระดับการศึกษา การพัฒนาอาชีพ การพัฒนาทักษะชีวิต และการพัฒนาชุมชน
สังคม 
 สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง จึงจัดโครงการประชุมสรางสัมพันธงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยกับเครือขายพันธมิตรขึ้น 
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วัตถุประสงค 
                1. เพื่อสรางความเขาใจในการจดั การสงเสริม การสนับสนุน การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยกบัเครือขาย 
     2. แนวทางในการทํางานรวมกับเครือขายในการจัด การสงเสริม การสนับสนุน การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 
เปาหมายการดําเนินงาน 

เชิงปริมาณ มีผูเขารวมประชุม  จํานวน 80 คน ประกอบดวย เครือขายที่รวมลงนาม M.O.U. 
เครือขายละ 2 คน ผูบริหาร กศน. เจาหนาที่ 
 เชิงคุณภาพ  เครือขายพันธมิตร มีความเขาใจ มีความตระหนกั ตลอดจนมีแนวทางในการสงเสริม
สนับสนุนในการจัดการศกึษานอกโรงเรียนใหมีคณุภาพมากยิ่งขึ้น 

 
วิธีดําเนินการ 
 1. รวบรวมขอมูลเครือขายพันธมิตรที่รวมลงนามและรวมสงเสริมการทํางาน กศน. 

2. ประสานงานผูที่เกี่ยวของ 
 3. จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม 
 4. จัดการประชุม 
 5.  สรุปผลการประชุมและเผยแพร 
 
เงินงบประมาณ  จํานวน 48,000 บาท 

 
ผูรับผดิชอบโครงการ กลุมสงเสริมภาคีเครือขาย สํานักงาน กศน. จังหวดัลําปาง 

 
เครือขาย 
 สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ 
 ศูนยการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ 13 แหง 
             เครือขายที่รวมลงนาม M.O.U. 
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ผลลัพธ  (outcomes) 
                 ผูที่เขารวมประชุมมีความรู ความเขาใจ มีความตระหนัก และสงเสริม สนับสนุนตลอดจนมี
แนวทางในการปฏิบัติงานรวมกันทําใหการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ไดบริการ
ประชาชนกวางขวางและมีคณุภาพมากยิ่งขึ้น 
 
ดัชนชีี้วัดผลสาํเร็จของโครงการ (output) 
 1.ตัวช้ีวัดผลผลิต 
        - จํานวนผูเขารวมประชุม 
 2. ตัวช้ีวดัผลลัพธ 
        - ความพึงพอใจของผูรวมประชุม 
        - เครือขายมีสวนรวมในการสงเสริม สนับสนุนงานเพิ่มขึ้น 
 
การติดตามประเมินผลโครงการ 
       - การสอบถาม/การสังเกต 
                    - การติดตามการดําเนินงาน กศน. รวมกับเครือขาย 
 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 หนวยงาน องคกรภาคีเรือขาย ผูบริหาร และเจาหนาที่ มีความเขาใจตลอดจนมแีนวทางในการ
ปฏิบัติงานการศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย สามารถรวมมือกันอันจะสงผลใหการจัด
การศึกษามีคณุภาพมากยิ่งขึ้น 

 
 
 

****************** 
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13)  โครงการสงเสริมการใชภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 
สอดคลองกับนโยบายสํานักงาน กศน.  :  
ขอ 2  ดานการศึกษาตามอัธยาศัย  จุดเนนที่ 2.3 การพัฒนารูปแบบและวธีิการ 
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง : 
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาประสทิธิภาพการจดักระบวนการเรียนรู  กลยุทธที่ 2 สงเสริมสนับสนุนให

ประชาชนเขารับบริการการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย 

หลักการและเหตุผล 
 

 ดวยปจจุบันประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมีบทบาทสูงในการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน
และภูมิภาคตาง ๆ ของโลกแลว ยังมีแนวโนมที่จะขยายบทบาทในประชาคมโลกอยางตอเนื่อง ทําให
ภาษาจีนเปนภาษาตางประเทศที่มีความสําคัญและเปนภาษาที่ผูใชมากทั่วโลกเปนอันดับสองรองจาก
ภาษาอังกฤษ ซ่ึงองคการสหประชาชาติใหการยอมรับเปนภาษาหนึ่งที่ใชในองคการสหประชาชาติ  และ 
กระทรวงศึกษาธิการไดเห็นความสําคัญจึงมีนโยบายยกระดับความ สามารถในการใชภาษาจีนของประชากร
วัยแรงงานโดยไดกําหนดแผนยุทธศาสตรสงเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขันของประเทศ (พ.ศ.2549-2553) ซ่ึงในเปาหมายในแผนยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับสํานัก
บริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน คือ ประชากรวยัแรงงานไดเรียนภาษาจีนและใชส่ือสารในการประกอบ
อาชีพ  ดังนั้นเพื่อเปนไปตามแผนยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบกับขณะนี้ภาคเหนือเขต
อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ไดมีการติดตอคาขายกับประเทศจีนทางแมน้ําโขง ตลอดจนมีการสราง
เสนทางคมนาคมทางรถยนตจากประเทศจีน ลาวและไทย อันจะสงผลตอการคาขาย การทองเที่ยว ฉะนั้น
ภาษาจีนจึงมีความสําคัญตอการประกอบอาชีพคาขาย ผูที่ประกอบการชีพการบริการนักทองเที่ยวตางๆ 
ตลอดจนประชาชน 

ดังนั้นเพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคมและการ
ทองเที่ยว สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง จึงจดัทําโครงการสงเสริมการใชภาษาจีนขึน้ 
 

 
วัตถุประสงค 
  เพื่อใหประชาชนวัยแรงงาน มีความรู มีทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาจีนอยางงาย ๆ ได 
 

เปาหมาย 
1. ประชาชนวยัแรงงาน   
2. กลุมอาชีพตางๆ 

 

ระยะเวลา  เดือน มกราคม-กันยายน  2552 
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สถานที่ดําเนินการ      จํานวน 6 อําเภอ คือ         
                   1.กศน.อําเภอแมเมาะ  2) กศน.อําเภอหางฉัตร  3)กศน.อําเภองาว 4. )กศน.อําเภอเมือง ลําปาง 
5.)กศน.อําเภอเกาะคา และ 6) กศน.อําเภออําเภอเมืองปาน 
 

 
วิธีดําเนินการ 

1. ประสานงานกบัผูที่เกี่ยวของ 
2. จัดทําหลักสูตรการเรียนการสอน 
3. พัฒนา/ผลิตสื่อการเรียนการสอน 
4. ปฏิบัติการสอน/วัดผลประเมินผล 
5. ประเมินผลโครงการ 
6. รายงานและเผยแพร 

 
งบประมาณดาํเนินการ  จํานวนเงิน 51,000 บาท  

ศูนย กศน.อําเภอ งบประมาณ 
แมเมาะ 5,000 
หางฉัตร 10,000 
งาว 20,000 
เกาะคา 6,000 
เมืองปาน 5,000 
เมืองลําปาง 5,000 
            รวม 51,000 

 
ผูรับผดิชอบ 

1. กลุมสงเสริมการศึกษานอกระบบ สํานักงาน กศน. จังหวดัลําปาง 
2.  ศูนยการศกึษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแมเมาะ หางฉตัร งาว เมืองลําปาง เกาะคา 

และอําเภอเมืองปาน 
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หนวยงานที่เก่ียวของ 
1. สถาบันการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ 
2. มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง 
3. วิทยาลัยอินเตอรเทคลําปาง 
4. โรงเรียนประชาวิทยลําปาง 

 
ดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
 ดัชนชีี้วัดผลผลิต(Output) 

1. จํานวนผูเขารับการอบรม 
2. จํานวนผูเขาอบรมรอยละ 70 สามารถฟง พูด อาน เขยีน(Pin-in) ได 
3. ผูเขาอบรมรอยละ 80 มีความพึงพอใจในระดับมาก 

 
ดัชนชีี้วัดผลลพัธ(Outcome) 
 ผูเขารับการอบรมสามารถสื่อสารภาษาจีนอยางงาย ๆ ในชีวิตประจําวันได 
 
การติดตามและประเมินผล 

1. การวัดผลระหวางการอบรม โดยการสังเกต การซักถาม การมีสวนรวม 
2. การติดตามหลงัการอบรม โดยการใชแบบสัมภาษณ การสนทนากลุม 

 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

ผูที่ผานการอบรมสามารถฟงและพดูภาษาจีนเพื่อการสื่อสารอยางงายในชวีิตประจาํวันได 
 
 
 
 

***************** 
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14)  โครงการยกระดับความสามารถในการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
สอดคลองกับนโยบายสํานักงาน กศน.  :  
ขอ 2  ดานการศึกษาตามอัธยาศัย  จุดเนนที่ 2.3 การพัฒนารูปแบบและวธีิการ 
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง : 
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาประสทิธิภาพการจดักระบวนการเรียนรู  กลยุทธที่ 2 สงเสริมสนับสนุนให

ประชาชนเขารับบริการการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย 

 
หลักการและเหตุผล 
 

ดวยกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายยกระดับความสามารถในการใชภาษาอังกฤษของประชากรวัย
แรงงาน ซ่ึงภาษาอังกฤษเปนภาษาที่มีผูใชทั่วโลกเปนอันดับหนึ่ง ประกอบกับในชีวิตประจําวันมี
ภาษาอังกฤษเขามาเกี่ยวของ ไมวาจะเปนการไดรับขาวสารจากบุคคล หนังสือพิมพ โทรทัศน จาก Internet 
และการใชเทคโนโลยีตาง ๆ เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องมือส่ือสาร เปนตน ทั้งนี้อาจเปนเพราะความ
ไหลบาทางดานวัฒนธรรมภาษาที่ไมมีพรหมแดน ดังนั้นประชากรจึงมีความจําเปนที่จะตองเรียนรู
ภาษาอังกฤษ  เพื่อใชในการติดตอส่ือสาร  การดําเนินชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพ  ซ่ึง
กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดแผนยุทธศาสตรสงเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ (พ.ศ.2549-2553) ในเปาหมายในแผนยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับ
สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน คือ ประชากรวัยแรงงานไดเรียนภาษาอังกฤษและใชส่ือสารใน
การประกอบอาชีพ จากผลการประเมินผลการสอบในภาคเรียนที่ 1/2551 พบวานักศึกษาหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง สอบผานภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา รอยละ 24.19 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 23.24 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รอยละ 9.89 จะเห็นไดวามีอัตรา
การสอบผานภาษาอังกฤษคอนขางต่ํา  

ดังนั้นเพื่อเปนไปตามแผนยทุธศาสตรของกระทรวงศกึษาธิการและสํานักบริหารงานการศึกษา
นอกโรงเรียน สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําปาง  จึงจัดทํา
โครงการอบรมยกระดับความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ 
 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหนักศึกษา กศน.มีความรู ความเขาใจและมีทกัษะการ ฟง พูด อาน เขียน ภาษาอังกฤษได 
2. เพื่อใหผูเขารวมโครงการมีทักษะการฟง พดู อาน เขียน ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได 
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เปาหมาย   นักศึกษา กศน./ประชาชนทั่วไป/กลุมอาชีพตาง ๆ 
 
ระยะเวลาดําเนินการ  

เดือน ธันวาคม 2551- กันยายน 2552 
 
สถานที่ดําเนินการ  จํานวน 11 อําเภอ คือ 

กศน.อําเภอแมทะ  / แจหม /แมเมาะ/เมืองปาน / หางฉัตร /แมพริก / งาว  /เสริมงาม/  เถิน/ เกาะคา  
และ เมืองลําปาง 
 
วิธีการดําเนินการ 

1. ประสานงาน กศน. ช้ีแจงแนวทางการดําเนินงาน 
2. จัดหากลุมเปาหมาย 
3. จัดเตรียมหลักสูตร/ส่ือการเรียนการสอน 
4. ปฏิบัติการสอน/วัดผลประเมินผล 
5. รายงานและเผยแพร 

 
งบประมาณในการดําเนินการ รวมทั้งสิ้น 214,000 บาท 

ศูนย กศน.อําเภอ งบประมาณ 
แมทะ  10,000 
แจหม 10,000 
แมเมาะ 5,000 
หางฉัตร 35,000 
แมพริก 50,000 
งาว 30,000 
เสริมงาม 12,000 
เถิน 10,000 
เกาะคา 42,000 
เมืองปาน 5,000 
เมือง 5,000 
             รวม 214,000 
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 ผูรับผดิชอบ 
1. สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําปาง 
2. ศูนย กศน. อําเภอแมทะ แจหม แมเมาะ หางฉัตร แมพริก งาว เสริมงาม เถิน เกาะคา เมืองปาน 

และ กศน.เมืองลําปาง 
 
หนวยงานที่เก่ียวของ 
 1. สถาบันการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ 

2. มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง 
 

ดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
 ตัวชี้วัดผลผลติ (Output) 

1. จํานวนผูเขารวมโครงการ 
2. ผูเขารวมที่เปนนักศกึษา กศน. รอยละ 70 มีทักษะการฟง พูด อาน เขยีน อยูในระดับมาก 
3. ผูเขารวมที่เปนกลุมอาชีพ/ประชาชน รอยละ 70 มีทักษะการฟง พดู อยูในระดับมาก 
4. ผูเขารวมทุกกลุมไมนอยกวารอยละ 80 มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
ตัวชี้วัดผลลัพธ(Outcome) 
ผูเขารวมโครงการที่เปนนกัศกึษา กศน. มีทักษะการฟง พดู อานและเขียนภาษาอังกฤษได และกลุม

อาชีพ/ประชาชน มีทักษะการฟง พูด ภาษาอังกฤษได 
 
การติดตามและประเมินผล 

1. ติดตามผลระหวางการดําเนนิการ โดยการสังเกต การซักถาม การมีสวนรวม 
2. การติดตามหลงัการอบรม โดยการใชแบบสัมภาษณ การสนทนากลุม 

 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

ผูที่ผานการอบรมสามารถฟงและพดูภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอยางงายในชวีิตประจําวนัได
ตลอดจนมีอัตราการสอบผานภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น 
 
 

****************** 
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15) โครงการเสริมสรางชุมชนแหงการเรียนรู (ไตรภาค)ี  ปงบประมาณ 2552 
สอดคลองกับนโยบายสํานักงาน กศน.  :  
ขอ 3 ดานการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน ขอ 3.3 การจัดกระบวนการเรียนรูในชุมชน 
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร ป 2551 – 2554 ของสํานกังาน กศน.จังหวัดลําปาง  :  
ขอ 2 พัฒนาประสิทธิภาพการจัดกระบวนการเรียนรู กลยุทธที่ 2 สงเสริมการพัฒนาองคความรู

และนวัตกรรมในการจดักระบวนการเรียนรู 
 
หลักการและเหตุผล 

ในปจจบุนับรบิทของสังคมไทยไดเปลีย่นแปลงไปอันเนื่องมาจากอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน ซ่ึง
จะทําใหสังคมไทยในอนาคตจะเปนสังคมฐานความรู ที่การเรียนรูและนวัตกรรมเปนปจจัยสําคัญในการ
พัฒนา  สังคมแหงการเรยีนรูเปนสังคมแหงภูมิปญญา ตระหนกัถึงความสําคัญ ความจําเปนของการเรียนรูที่
ทุกคนและทกุสวนในสังคมมีความใฝรูและพรอมที่จะเรียนรูอยูเสมอ ตอเนื่องไปตลอดชีวิต และใน
ปงบประมาณ 2552 สํานกังานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย (สํานกังาน กศน.) 
ไดกําหนดนโยบายและจดุเนนการดําเนินงานใหสอดคลองกับเจตนารมณ ของพระราชบัญญัติสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2551 – 
2554 และแผนยุทธศาสตรสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตามแผนปฏิบัติราชการ 
4 ป (พ.ศ.2551 – 2554) โดยไดกําหนดนโยบายสําคญัประการหนึง่คือ นโยบายดานการศึกษาเพื่อพัฒนา
สังคมและชุมชน  มุงเนนการออกแบบการเรียนรูของชุมชนโดยใชปญหาของประเทศเปนศนูยกลาง การ
พัฒนาความรูความสามารถในการแสวงหาความรูของกลุมเปาหมาย การเสริมสรางกระบวนการเรียนรูเพื่อ
การแกปญหาและพัฒนาชุมชน โดยใชหลักการจัดการความรูและการวิจัยชุมชนบรูณาการอยูในกระบวน 
การเรียนรูเพื่อนําไปสูการแกปญหาและการพัฒนาสังคมและชุมชนโดยรวม และไดมอบนโยบายให
หนวยงาน/สถานศึกษาทกุแหงไปดําเนินการเพื่อตอบสนองนโยบายดังกลาว และสํานักงาน กศน.จังหวัด
ลําปาง เปนองคกรหลักในระดับพืน้ที่ในการสงเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
ในการสงเสริมโอกาสการเรียนรูตลอดชีวติใหแกประชาชน และสรางระบบการเรียนรูตลอดชีวิตที่มี
คุณภาพใหแกประชาชน ดังนั้นจึงมีการจัดกิจกรรมการศกึษาที่หลากหลาย แตกตางกนัไปตามลักษณะ และ
สภาพปญหาความตองการของบุคคลและสังคม มีประชากรกลุมเปาหมายที่ดอยโอกาส และหลากหลายทั้ง
ดานอาย ุฐานะทางเศรษฐกจิ และสังคม จํานวนมาก และมีหนวยงานทั้งภาครัฐ เอกชน เขามามีบทบาทใน
การจัด สงเสรมิ สนับสนนุ และประสานงานจัดการศึกษานอกระบบหลายประเภท หลายระดับ รวมทั้งผูรู 
ปราชญชาวบาน ผูทรงภูมิปญญา และผูนําชุมชน วิธีการจัดมีหลากหลาย และมีความเคลื่อนไหวปรบัเปลี่ยน
ตลอดเวลาเพื่อที่จะจดัการศึกษาใหตอบสนองความตองการของผูเรียนหรือ ผูรับบริการ   

สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง จึงไดจดัทําโครงการเสริมสรางชุมชนแหงการเรียนรูเพื่อสงเสริม
นวัตกรรมการเรียนรูในชุมชนขึ้น 
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วัตถุประสงค 
เพื่อสงเสริมนวัตกรรมการเรยีนรูของชุมชน 
 

เปาหมาย  
เชิงปริมาณ  :  
       พื้นที่เปาหมาย  4  หมูบาน  
              - บานปาเหมีย้ง หมูที่  7  ต.แจซอน อ.เมืองปาน  
 - บานทุงฮาง หมูที่ 1 ต.ทุงผ้ึง อ.แจหม 
 - บานไผงาม หมูที่ 4  ต.เมืองมาย อ.แจหม 
 - บานแปนโปงชัย หมูที่ 9 ต.บานสา อ.แจหม 
เชิงคุณภาพ :   
1. ชุมชนมีศักยภาพในการเรยีนรูและสามารถพัฒนาตนเองสูการเปนชุมชนที่เขมแข็ง สามารถ

พึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน 
2. มีรูปแบบนวัตกรรมการเรียนรูของชุมชน  
   

วิธีดําเนินงาน  (เปนโครงการตอเนื่องมาจากป 2551) 
กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ 

1. ประชุมภาคี
เครือขายที่รวม
รับผิดชอบ 

-ประสาน/วางแผนการทํางาน - บ.ปูนซิเมนต
ไทย(ลําปาง) 

- วุฒิอาสา ฯ 
- ศูนย กศน.อ.
แจหม 
- สถาบัน กศน.
ภาคเหนือ 

12 ครั้ง ตค.  51– 
กย.52 

 

2. แสวงหา
พันธมิตร ที่มี
ศักยภาพในการ
ตอบโจทยปญหา
ชุมชนในแตละ
เรื่อง ที่อาจ
แตกตางกันไป 

 
 

- เพื่อหาเครือขายที่มีศักยภาพ
ในแตละดาน ไดเขามามีสวน
ในการแกไขปญหาของชุมชน 

คณะทํางานฯ  ตค.  51– 
กย.52 
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กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ 
3. จัดกิจกรรมตอบ

โจทยของ
ชุมชน โดยผาน
กระบวนการ
เรียนรูรวมกัน 
และใชหลักการ
มีสวนรวม 

- การจัดกิจกรรมตองเปน
กิจกรรมการเรียนรูที่
ตอบสนองความตองการ/
ปญหาที่แทจริง โดยชุมชนมี
สวนรวมในการคิดหาวิธีการ
ที่จะแกไขปญหาของตนเอง 

-คณะทํางานฯ 
-ภาคีเครือขาย 
-ชุมชน 

-ขึ้นอยูกับ
โจทยปญหา/
ความตองการ 

ตค.  51– 
กย.52 

40,000 

4. สรุปผล/ถอด
บทเรียน 

- สรุปผลการดําเนินงานและ
ถอดบทเรียน เพื่อสรางองค
ความรู 
-จัดพิมพ/เผยแพร 

คณะทํางานฯ 
-ภาคีเครือขาย 
-ชุมชน 

- ประชุม 1 
ครั้ง 
- เอกสาร 200 
เลม 

ส.ค.52 60,000 

วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ    100,000  บาท 

ผูรับผดิชอบโครงการ 
 กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงาน กศน.จังหวดัลําปาง 

 
เครือขาย 

-  บริษัทปูนซิเมนตไทย (ลําปาง) จํากดั 
-   สวทช. 
-  มูลนิธิวิเทศพัฒนา 
-  CS Loxinfo 
-  สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 
- ศูนย กศน.อําเภอแจหม 
- ศูนย กศน. อําเภอเมอืงปาน 
- อุทยานแหงชาติแจซอน 
- โรงเรียนบานปาเหมี้ยง 
       ฯลฯ 
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ดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
1  ตัวช้ีวดัผลผลิต (Output)  

- จํานวนกิจกรรมการเรียนรูทีด่ําเนินการ ไมนอยกวา 3  กิจกรรม/ชุมชน 
- คนในชุมชนใหความรวมมอืในการจดักิจกรรมการเรียนรู ไมนอยกวารอยละ 80  
- เอกสารเผยแพรการดําเนินงาน  200  เลม 

2  ตัวช้ีวดัผลลัพธ (Outcome)  
1) ชุมชนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง และนํามาใชประโยชนไดอยางเปนรูปธรรม 
2) มีนวัตกรรมการเรียนรูของชุมชน 
 

ผลลัพธ (Outcome) 
 ชุมชนเขมแข็ง พึงพาตนเองได และไดรูปแบบนวัตกรรมการเรียนรู 

การติดตามประเมินผลโครงการ 
- ประเมินผลระหวางการจัดกจิกรรม 
- ประเมินผลการนําความรูไปใชหลังจากการเขารวมกิจกรรม 

 
* * * * * * * * * * * *  * * 
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16) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบคุลากร ดานการสรางขอสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
สอดคลองกับนโยบายสํานักงาน กศน.  :  
ขอ 1  ดานการศึกษานอกระบบ  จุดเนนที่ 1.2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชากรวยั

แรงงาน 
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง : 
ยุทธศาสตรที่ 1  พัฒนาระบบริหารจัดการใหมีความเปนเลิศ กลยุทธที่ 4 พัมนาสมรรถนะของ

บุคลากร และยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาประสทิธิภาพการจดักระบวนการเรียนรู  กลยุทธที่ 2 สงเสริม
สนับสนุนใหประชาชนเขารับบริการการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย 

หลักการและเหตุผล 
การวัดและประเมินผลการศกึษา เปนองคประกอบสําคัญอยางหนึ่งของการศึกษา จําเปนตองมีการ

วัดและประเมนิผลการศึกษาอยางตอเนื่องตลอดเวลา เพื่อเปนการติดตามตรวจสอบกระบวนการเรียนการ
สอน วาผูเรียนเกิดการเรียนรูตามคุณลักษณะตาง ๆ ตามจุดมุงหมายที่หลักสูตรกําหนดไวหรือไม มากนอย
ระดับใด มีส่ิงบกพรองที่ควรแกไขอยางไร ทั้งครูผูสอนและผูเรียน อีกทั้งยังเปนการตัดสินผลการเรียนของ
ผูเรียนอีกดวย  ซ่ึงขอมูลตาง ๆ ที่ไดจากการวดัและประเมินผลเหลานี้ จะนํามาปรับปรุงแกไข เพื่อที่จะ
จัดการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสมตอไป และคุณภาพของการวัดและการประเมนิผลการ ศึกษา จะ
เชื่อถือและยอมรับไดนั้น ขึน้อยูเครื่องมือที่ใชในการวัด วิธีการวัด  ตลอดจนเกณฑในการวัดและการแปล
ผล อีกทั้งสํานักงาน กศน. ไดมีกําหนดนโยบายใหใชขอสอบกลางในการวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษา กศน. ตามหลักเกณฑและวิธีการจดัการศึกษานอกโรงเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2544 ทั่วประเทศ และใหครู กศน. ไดมีสวนรวมในการจัดทําขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์  ในภาค
เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 ไดกําหนดใหออกขอสอบแบบปรนัย 4 ตวัเลือก ทั้ง 8 หมวดวิชา 3 ระดับ  

สํานักงาน กศน. จังหวัดลําปาง จึงเห็นควรพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาในสังกัด ใหมีความรู 
ความเขาใจเกีย่วกับการสรางขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และสามารถสรางขอสอบเพื่อใชประเมิน 
ผลผูเรียนที่รับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ ถูกตองตามหลักวิชาการ จึงไดจัดทําโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ดานการสรางขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขึ้น 

 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อให ครู กศน.มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการสรางขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
2. เพื่อให ครูกศน. สามารถสรางขอสอบ ที่มคีุณภาพ ถูกตองตามหลักการวัดและประเมินผล 
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เปาหมายการดําเนินงาน  :   
เชิงปริมาณ 1. บุคลากร ครู กศน. ที่เขารับการอบรม  จํานวน  50  คน 
  2. จํานวนขอสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือกทั้ง 8 หมวดวิชา 3 ระดับ จํานวน 480 ขอ 
เชิงคุณภาพ         ครู กศน. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการสรางขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน และสามารถออกขอสอบ ที่ถูกตองตามหลักการวดัและประเมินผล 
 
วิธีดําเนินการ  

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ 
1. แตงต้ัง

คณะกรรมการ
รับผิดชอบการ
ดําเนินการอบรม 

   เพื่อกําหนดบทบาทหนาที่
ของแตละคนรับผิดชอบใน
การดําเนินการอบรม 

บุคลากรใน
สํานักงาน 
กศน.จังหวัด 

15 คน 1 ธ.ค. 51 - 

2.  ประชุมช้ีแจง
คณะกรรมการ และ
มอบหมาย หนาที่
ความรับผิดชอบ 

  เพื่อกําหนดเนื้อหาการ
อบรม และคณะกรรมการรู
บทบาทหนาที่ความ
รับผิดชอบ รวมทั้ง
กําหนดการอบรม 

    

3. ทําหนังสือเชิญและ
ประสานวิทยากร 
และผูเขารับการ
อบรม 

  เพื่อใหวิทยากรและผูเขารับ
การอบรมรูกําหนดการ
อบรม 

- วิทยากรจาก
ม.ราชภัฎ
ลําปาง  1 คน 
- ครู กศน.จาก 
13 ศูนย กศน.
อําเภอ 

วิทยากร      
1 คน 

ผูเขาอบรม 
50 คน 

1 ธ.ค. 51 - 

4. เตรียมเอกสาร/สื่อที่
ใชในการอบรม 

  เพื่อจัดเตรียมเอกสารและ
สื่อประกอบการอบรมให
เพียงพอ เหมาะสมกับ
จํานวนผูเขารับการอบรม 

บุคลากรใน
สํานักงาน 
กศน.จังหวัด 

10  คน 3 ธ.ค. 51 1,900 

5. ดําเนินการอบรม  เพื่อพัฒนาบุคลากร ครู 
กศน. ตามวัตถุประสงคการ
อบรม และเนื้อหาการอบรม 

ครู กศน.จาก 
13 ศูนย กศน.

อําเภอ 

ผูเขาอบรม 
50 คน 

4 ธ.ค. 51 9,100 บาท 

6. ประเมินผลการ
อบรม 

 เพื่อทราบถึงผลสัมฤทธิ์ของ
การอบรม 

ผูเขาอบรม 
 

50 คน 4 ธ.ค. 51 
และ 

15 ธ.ค. 51 

- 
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ระยะเวลาดําเนินการ 
 วันที่  4  ธันวาคม  2552 
 
สถานที่ดําเนินการ 
 หองประชุม 1  สํานักงาน กศน. ลําปาง   อ.เมือง  จ.ลําปาง 
 
งบประมาณ 
 แผนงานขยายโอกาสและพฒันาการศึกษา  กิจกรรมการศึกษานอกระบบ งบอุดหนนุ จํานวน   
11,000   บาท (หนึ่งหมื่นหนึง่พันบาทถวน)  ทุกรายการขอถัวจายตามทีเ่บิกจายจริง 
  1) คาอาหารผูเขารับการอบรม 1 มื้อ (50  X 1 X 60 ) =    3,000       บาท 
  2) คาเครื่องดื่มและอาหารวาง 2 มื้อ (50  X 2 X 25 )  =    2,500       บาท 
  3)  คาวิทยากร (600 X 6)     =    3,600       บาท 
  4) คาวัสด ุ      =    1,900       บาท 
 
ผูรับผดิชอบโครงการ  

กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  สํานักงาน กศน.จังหวดัลําปาง 
 
เครือขาย   

ศูนย กศน.อําเภอ  13  แหง  /มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง 
 

ผลลัพธ (Outcomes)  
ครู กศน. ของสถานศึกษาในสังกัดมีความรูความเขาใจในการสรางขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก และสามารถออกขอสอบที่ถูกตองตามหลักการวัดและประเมินผล  จํานวน 8 
หมวดวิชา 3 ระดับ  จํานวน  480 ขอ 

 
 ดัชนชีี้วัดผลสาํเร็จของโครงการ   

1.  ตัวช้ีวดัผลผลิต (Output)  
- ความรู ความเขาใจของผูเขารับการอบรม 
- จํานวนขอสอบ ไมนอยกวา 480 ขอ 

2.  ตัวช้ีวดัผลลัพธ (Outcome)  
- ความพึงพอใจของผูเขารับการอบรม 
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การติดตามประเมินผลโครงการ 

-  ประเมินความพึงพอใจของผูเขารับการอบรม 
-  ดูจากผลงาน 

 
 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

บุคลากร ครู กศน. ของสถานศึกษาในสังกัด ทั้ง 13 แหง มีความรูความเขาใจในเรื่องการสราง
ขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และสามารถออกขอสอบที่ถูกตองตามหลักการวดัและประเมินผล   เพื่อ
ใชติดตาม ตรวจสอบกระบวนการเรยีนการสอนวาผูเรียนเกดิการเรยีนรูตามคุณลักษณะตาง ๆ ตาม
จุดมุงหมายทีห่ลักสูตรกําหนดไวหรือไม ระดับใด  

 
 
 
 
 
 

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



3. โครงการตามผลผลิตของหนวยงาน 
ผลผลิตที่ 4  ผูรับบริการการศึกษานอกระบบ 

กิจกรรมที่ 1 จัดการศึกษาตอเนื่อง กิจกรรมที่ 6  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
นอกระบบ สถานศึกษา การศึกษา

เพื่อพัฒนา
อาชีพ 

การศึกษา
เพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิต

การศึกษาเพื่อ
พัฒนาสังคม
และชุมชน 

รวมทั้งสิ้น 

กิจกรรมที่ 2 
จัดการ

สงเสริมการรู
หนังสือ 

กิจกรรมที่ 3  
การ ศึกษา
เพื่อชุมชน
ในเขตภูเขา 

กิจกรรมที่ 4  จัด
กระบวนการ
เรียนรูตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ประถม ม.ตน ม.ปลาย ปวช. 

กศน. เมืองลําปาง  530  330 310 1,170 75  -  100 330 1,340 2,650  900  
กศน. เกาะคา  340  110 210 660 10  -  100 320 530 830  30  
กศน. งาว  250  100 270 620 50  250 100 120 350 650  -  
กศน. แจหม  280  210 110 600 90  250 100 100 540 600  6  
กศน. เถิน  380  110 260 750 -  -  100 90 430 820  -  
กศน. เมืองปาน  280  140 200 620 100  200 100 130 460 650  4  
กศน. แมทะ  340  110 260 710 100  -  100 400 850 1,160  -  
กศน. แมพริก  220  75 110 405 -  -  100 70 180 380  -  
กศน. แมเมาะ  280  110 260 650 30  -  100 20 250 480  -  
กศน. วังเหนือ  280  75 200 555 20  -  100 350 630 700  -  
กศน. สบปราบ  220  75 110 405 20  -  100 50 300 480  -  
กศน. เสริมงาม  220  75 200 495 140  -  100 90 480 850  -  
กศน. หางฉัตร  280  160 200 640 25  -  100 170 430 830  80  
  รวม  3,900  1,680 2,700 8,280 660  700 1,300 2,240 6,770 11,080 1,020 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 (1) หนวยงาน .............................................................       สถานศึกษา .........................................................   สํานักงาน กศน. จังหวัดลําปาง ..........................................

(3) (4) (5) (6)

ชื่องาน / โครงการ วัตถุประสงค กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัดความสําเร็จ ประเภทกลุมเปาหมาย จํานวนเปาหมาย ผลผลิตที่ 4 ผลผลิตที่ 5

1 โครงการยกระดับการ 1. ยกระดับการศึกษาประชากร จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ 1. จํานวนผูเขารับบริการ 1. จํานวนผูเขารับบริการ 1. การรูหนังสือ 660  คน  

ศึกษาประชากรวัย วัยแรงงาน 1. สงเสริมการรูหนังสือ 2. รอยละการเขาสอบ 2. รอยละการเขาสอบ 2. ประถม    2,240  คน

แรงงาน 2. พัฒนาคุณภาพการจัด 2. ระดับประถมศึกษา 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3. ม.ตน     6,770  คน

กระบวนการเรียนรู 3. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 4. จํานวนผูสําเร็จแตละหลกัสูตร 4. จํานวนผูสําเร็จแตละหลักสูตร 4. ม.ปลาย 11,080  คน

4. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย     5. ปวช.       1,020  คน

5. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

2 โครงการจัดการศึกษา เพื่อจัดการศึกษา พัฒนาความรู 1. การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ 1. จํานวนผูเขารวมกิจกรรม 1. ประชากรวัยแรงงาน 1. พัฒนาอาชีพ  3,900  คน 4,788,000        

ตอเนื่องหลักสูตรระยะสั้น ความสามารถ และทักษะ 2.การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 2. การนําไปใชประโยชน 2. ประชาชนทั่วไป 2. ทักษะชีวิต 1,680 คน

ในการประกอบอาชีพ พัฒนา 3.การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 3. กลุมเปาหมายเฉพาะ 3. พัฒนาสังคม  2,700 คน

คุณภาพชีวิต และพัฒนาสังคม 

ชุมชนของกลุมเปาหมาย 

3 โครงการหนึ่งเสียงของทาน เพื่อสรางความตระหนักถึงปญหา  - สรางความรูความเขาใจใน แงมุมทาง  - จํานวนผูเขารวมกิจกรรม ประชากรวัยแรงงาน 50  คน 10,000             

ยุติความรุนแรงตอผูหญิง ความรุนแรงในครอบครัว   กฎหมายและทางสังคมศาสตร หนึงเสียงของทานยุติความรุนแรง

และปลูกจิตสํานึกดี ๆตอกัน  -  ประชาสัมพันธ รณรงคตอตานความ ตอผูหญิง

รุนแรงตอผูหญิง

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552

สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

(งาน/โครงการในภาพรวม)

(2)
 ที่

(7) เปาหมาย (8)งบประมาณ

กผ-กพล-01/52



(3) (4) (5) (6)

ชื่องาน / โครงการ วัตถุประสงค กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัดความสําเร็จ ประเภทกลุมเปาหมาย จํานวนเปาหมาย ผลผลิตที่ 4 ผลผลิตที่ 5

(2)
 ที่

(7) เปาหมาย (8)งบประมาณ

4 โครงการสงเสริมการศึกษา  เพื่อสงเสริมใหประชาชนตระหนัก 1. จัดตั้งศูนยเรียนรูวิทยาศาสตรชุมชน 1. ศูนยเรียนรูวิทยาศาสตรชุมชน ชุมชน 1  แหง 20,000             

วิทยาศาสตรชุมชน และเห็นความสําคัญความรู   นํารอง 1 แหง 2. รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู

ดานวิทยาศาสตรตามวิถีชีวิต 2. จัดกิจกรรมการเรียนรูดานวิทยาศาสตร 3. ความพึงพอใจของผูรับบริการ

  ตามวิถีชีวิตของชุมชน

5 โครงการพัฒนาและเสริม 1. เพื่อพัฒนาศูนยการเรียน 1. พัฒนาศูนยการเรียน 92 แหง 1. รอยละของศูนยการเรียนชุมชน 1,104,000        

สรางการบริการ กศน.   ใหเปนศูนยกลางการเรียนรู 2. พัฒนาครูศรช.  92  คน    ที่ผานการประเมินระดับดีขึ้น

 ระดับพื้นที่   ตลอดชีวิตของชุมชน 3.จัดหาอาสาสมัคร กศน. 92 หมูบาน 2.ความรู และทักษะในการบริหาร

2. เพื่อพัฒนาครู ศรช. ใหมีความ    จัดการ ของครู ศรช. 

   สามารถในการจัดกิจกรรมการ 3.จํานวนอาสาสมัคร กศน.

   เรียนรูชุมชน

3. เพื่อสงเสริมใหอาสาสมัครกศน. 117,000           

   ในทองถิ่นมีบทบาทในการ

   จัดกิจกรรมกศน.

6 โครงการพัฒนาหองสมุด เพื่อพัฒนาระบบการใหบริการ 1. จัดบริการและพัฒนาหองสมุด 1.สถิติผูใชบริการหองสมุดเพิ่มขึ้น 1.ประชาชนทั่วไป หองสมุด ฯ อําเภอ 13 แหง 2,665,204

ประชาชน ของหองสมุดประชาชนใหมี  ประชาชนอําเภอ 13 แหง 2.สถิติสมาชิกหองสมุดเพิ่มขึ้น 2.เจาหนาที่บรรณารักษ หองสมุดฯ จังหวัด 1 แหง

ประสิทธิภาพ มีชีวิตชีวา จังหวัด 1 แหง 3.ความพึงพอใจของผูรับบริการ บรรณารักษ 14 คน

 และเปนแหลงการเรียนรูชุมชน 2. พัฒนาศักยภาพการใหบริการ 

 (เจาหนาที่ 14 คน) 

7 โครงการพัฒนาระบบ   เพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูล  - พัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  - มีระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 1 ระบบ 32,000             

สํานักงานอิเล็กทรอนิกส เพื่อการบริหารจัดการ  - พัฒนาบุคลากร  - ความพึงพอใจของผูใชงาน บุคลากร กศน. 50 คน



(3) (4) (5) (6)

ชื่องาน / โครงการ วัตถุประสงค กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัดความสําเร็จ ประเภทกลุมเปาหมาย จํานวนเปาหมาย ผลผลิตที่ 4 ผลผลิตที่ 5

(2)
 ที่

(7) เปาหมาย (8)งบประมาณ

8 โครงการประชุมสัมมนา เพื่อเสริมสรางศักยภาพการ  -จัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู  - ผูบริหารสามารถนําขอคิดเห็น ผูบริหาร   15  คน 30,000             

เพื่อพัฒนางาน กศน.ลําปาง ปฏิบัติงานของผูบริหาร หัวหนา   ประสบการณในการทํางานรอบปที่   ขอเสนอแนะไปพัฒนา ปรับปรุง หัวหนากลุมงานจังหวัด 5 คน

กลุมงาน ผานมา   การบริหารและจัดการศึกษา

9 โครงการสงเสริมและพัฒนา เพื่อสนับสนุนใหสถานศึกษาใน  - ใหคําแนะนําเตรียมรับประเมิน สมศ.  - สถานศึกษาพรอมรับประเมิน สมศ. บุคลากร สถานศึกษาที่จะประเมิน ป 51  7 แหง/ป 52  5 แหง 40,000             

ระบบประกันคุณภาพภายใน สังกัด กศน.จังหวัดลําปาง จัด  - พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อ  - ระบบสารสนเทศเพื่อประกันฯ ศูนย กศน.อําเภอ 13 แหง

สถานศึกษาสังกัดสํานักงาน ระบบประกันคุณภาพใหสอดคลอง   การประกันภายใน

 กศน.จังหวัดลําปาง กับมาตรฐาน กศน.และเตรียมรับ  - ทบทวน ระบบคุณภาพภายใน เอกสารการประเมินตนเอง (SAR) ศูนย กศน.อําเภอ 13  เลม

การประเมินภายนอก

10 โครงการพัฒนาบุคลากร  - เพื่อพัฒนาบุคลากร ใหมีความรู  - แตงตั้งคณะทํางานรับผิดชอบ  การบรรลุตามตัวบงชี้ รอยละ 80  - ผูบริหาร 15  คน 240,000           

" โรงเรียน คน กศน.ลําปาง"   ความเขาใจ มีสมรรถนะตรงกับ  - ดําเนินการจัดกิจกรรม ของแตละกิจกรรม 10 กิจกรรม  - บุคลากรคร/ูบุคลากร 105  คน

  งานในหนาที่และภารกิจ  - สรุปกิจกรรม/รายงานผล   ทางการศึกษา

  -  เพื่อพัฒนาบุคลากร ใหเปน  - ลูกจางประจํา 18  คน

ผูมีทักษะในการเรียนรู

11 โครงการนิเทศ ติดตามผล เพื่อใหคําปรึกษา แนะนําสงเสริม  - สรางความรูความเขาใจ  - มีขอมูล เพื่อพัฒนาปรับปรุง ผูทําหนาที่นิเทศ 13  คน 15,000             

การจัดกิจกรรมการศึกษา กิจกรรม การศึกษานอกระบบ และ  - พัฒนาเครื่องมือ   เผยแพร การดําเนินงาน กศน.  ศูนย กศน.อําเภอ 13 แหง

นอกระบบและการศึกษา การศึกษาตามอัธยาศัยและ  - ดําเนินการนิเทศ 

ตามอัธยาศัย โครงการประกันคุณภาพ  - สรุปผลการนิเทศ

12 โครงการสงเสริมและพัฒนา  - จัดทําฐานขอมูล/ทําเนียบ  - สํารวจ/จัดทําฐานขอมูล  - จํานวนแหลงเรียนรู  - ผูใหบริการแหลงเรียนรู/ 52 คน 65,000             

แหลงเรียนรูในชุมชน   แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่น  - สงเสริม/พัฒนา ศักยภาพแหลงเรียนรู  - ความพึงพอใจของผูใหบริการ  ภูมิปญญาทองถิ่น

 - สงเสริม การใชแหลงเรียนรู  - ประชาสัมพันธแหลงเรียนรู

 ภูมิปญญาทองถิ่น ในการจัดการ  - สรุป/รายงานผล

เรียนรู กศน.



(3) (4) (5) (6)

ชื่องาน / โครงการ วัตถุประสงค กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัดความสําเร็จ ประเภทกลุมเปาหมาย จํานวนเปาหมาย ผลผลิตที่ 4 ผลผลิตที่ 5

(2)
 ที่

(7) เปาหมาย (8)งบประมาณ

13 โครงการสงเสริมการจัดการ  - เพื่อเพิ่มพูนทักษะการจัดรายการ  - จัดประชุมสัมมนา  - จํานวนผูเขารับการอบรม ผูรับผิดชอบจัดรายการวิทยุชุมชน 26 คน (อําเภอละ 2 คน ) 30,000             

ศึกษาตามอัธยาศัยทางสื่อ วิทยุ/หอกระจายขาว  - ความพึงพอใจของผูรับการ และหอกระจายขาว

มวลชน  - เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู อบรม

ประสบการณการทํางาน

14 โครงการพัฒนา 1. เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการ 1. ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 1. บุคลากร กศน. ทุกระดับ 200  คน 200,000           

ประสิทธภิาพการศึกษา ศึกษาขั้นพื้นฐาน   ขั้นพื้นฐาน 2. ความรูความเขาใจ/ทักษะ 2. สถานศึกษา 13  แหง

ขั้นพื้นฐาน 2. เพื่อพัฒนาบุคลากร กศน. 2. ประชุมชี้แจงผูบริหารและ   ในการปฏิบัติงานของบุคลากร

   ครู  200 คน 3. มีรูปแบบการเทียบโอนความรู

3. พัฒนาแบบทดสอบและคลังแบบ   และประสบการณ 

  ทดสอบวัดผลระหวางภาค 4 หมวดวิชา   (สะสมผลการเรียน)

4. สงเสริมประสิทธิภาพการแนะแนว

   ครู 200 คน

5. สงเสริมการเทียบโอนความรู

   และประสบการณ 4 หมวดวิชา 

6. ปรับกระบวนการพบกลุม 

15 โครงการชุมชนรักการอาน  - เพื่อพัฒนารูปแบบการจัด  - สรางทีมงานทุกระดับ  - จํานวนกิจกรรม  - ประชาชนในชุมชน เปาหมาย 50,000  คน 100,000           

กิจกรรมสงเสริมชุมชนรักการอาน  - สรางความตระหนักถึงความสําคัญ  - อัตราการอานเฉลี่ยตอครอบครัว 22  ชุมชน

ของการอาน ในชุมชนเพิ่มขึ้น  - องคกรเครือขายในชุมชน 22 ชุมชนใน13 อําเภอ

 - สรางความรวมมือเครือขาย/เอกชน  -ตนแบบ รูปแบบการจัดกิจกรรม

 - จัดกิจกรรมตามแผนงาน

 - สรุปผลโครงการ



(3) (4) (5) (6)

ชื่องาน / โครงการ วัตถุประสงค กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัดความสําเร็จ ประเภทกลุมเปาหมาย จํานวนเปาหมาย ผลผลิตที่ 4 ผลผลิตที่ 5

(2)
 ที่

(7) เปาหมาย (8)งบประมาณ

16 โครงการเสริมสราง  - เพื่อพัฒนาระบบบริการ อบรมเชิงปฏิบัติการ  - ความพึงพอใจของผูใชบริการ บรรณารักษ 14   แหง 14  คน 30,000            

ประสิทธิภาพการใหบริการ  - เพื่อพัฒนาบุคลากรผูใหบริการ  - สถิติการจัดกิจกรรมเพิ่มขึ้น

หองสมุดประชาชน

17 โครงการประชุมพัฒนา  - เพื่อพัฒนาบุคลากร กศน.ในการ จัดประชุมสัมมนา  - คุณภาพของการใหบริการ บุคลากร กศน. (ผูบริหาร ครู 190  คน 40,000             

คุณภาพการจัดการศึกษา จัดการศึกษา สงเสริม สนับสนุน  - ความพึงพอใจของผูรับบริการ กศน. เจาหนาที่บรรณารักษ)

นอกระบบและการศึกษา การจัดการศึกษานอกโรงเรียน

ตามอัธยาศัย ป 2552  - เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบ

การณในการจัดการศึกษา กศน.

18 โครงการประชุมสรางความ  - เพื่อสรางความเขาใจในการจัด  - รวบรวมขอมูลเครืขายพันธมิตร  - จํานวนผูเขารวมประชุม เครือขายพันธมิตร 80  คน 48,000             

สัมพันธงาน กศน. กับภาคี สงเสริม สนับสนุน การจัดการ  - จัดประชุมสัมมนา  - ความพึงพอใจของผูประชุม ผูบริหาร กศน.

เครือขายพันธมิตร ศึกษา ฯ กับเครือขาย  - สรุปผล/ประชาสัมพันธ เจาหนาที่ กศน.

19 โครงการสงเสริมการใช  - เพื่อใหประชาชนวัยแรงงาน  - จัดทําหลักสูตร  - จํานวนผูเขารับการอบรม ประชากรวัยแรงงาน 51,000            

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร มีความรู มีทักษะการฟง พูด อาน  - พัฒนา/ผลิตสื่อ  - ผูเขารับการอบรมรอยละ 70 กลุมอาชีพตาง ๆ 6 อําเภอ

เขียนภาษาจีนอยางงาย ๆ  - ดําเนินการสอน สามารถ ฟง พูด อาน เขียน ได (แมเมาะ/หางฉัตร/งาว/เกาะคา

 - ประเมินผลการเรียนรู  - ผูเขารับการอบรมรอยละ 80 เมืองลําปาง/เมืองปาน)

มีความพึงพอใจในระดับมาก

20 โครงการยกระดับความ  - เพื่อใหนักศึกษา กศน. /ผูเขารวม  - จัดทําหลักสูตร  - จํานวนผูเขารับการอบรม ประชาชนทั่วไป 214,000          

สามารถในการใชภาษา โครงการ มีความรู และมีทักษะ  - พัฒนา/ผลิตสื่อ  - ผูเขารับการอบรมรอยละ 70 นักศึกษา กศน.

อังกฤษในการสื่อสาร  การฟง พูด อาน เขียน  - ดําเนินการสอน สามารถ ฟง พูด อาน เขียน ได 11 อําเภอ (แมทะ/แจหม/งาว

ภาษาอังกฤษได  - ประเมินผลการเรียนรู  - ผูเขารับการอบรมรอยละ 80 แมเมาะ/เมืองปาน/หางฉัตร/

มีความพึงพอใจในระดับมาก แมพริก/เสริมงาม/เถิน/เกาะคา

เมืองลําปาง)



(3) (4) (5) (6)

ชื่องาน / โครงการ วัตถุประสงค กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัดความสําเร็จ ประเภทกลุมเปาหมาย จํานวนเปาหมาย ผลผลิตที่ 4 ผลผลิตที่ 5

(2)
 ที่

(7) เปาหมาย (8)งบประมาณ

21 โครงการเสริมสรางชุมชน เพื่อเสริมสรางนวัตกรรมการ  - ประชุมภาคีเครือขายที่รวมรับผิดชอบ  - จํานวนกิจกรรม ไมนอยกวา 3 พื้นที่ชุมชน 4 หมูบาน 4  หมูบาน 100,000           

แหงการเรียนรู(ไตรภาคี) เรียนรูของชุมชน  - แสวงหาพันธมิตร ที่มีศักยภาพ กิจกรรม/ชุมชน  - บานปาเหมี้ยง อ.เมืองปาน

ปงบประมาณ 2552 ในการตอบโจทยปญหาชุมชน  - คนในชุมชนใหความรวมมือ  - บานทุงฮาง  อ.แจหม

 - จัดกิจกรรมตอบโจทยของชุมชน จัดกิจกรรมไมนอยกวารอยละ80  - บานไผงาม อ.แจหม

ผานกระบวนการเรียนรูรวมกันและใช  - เอกสารเผยแพร 200 เลม  - บานแปนโปงชัย อ.แจหม

หลักการมีสวนรวม

22 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 1) เพื่อให ครู กศน.มีความรู  - แตงตั้งกรรมการรับผิดชอบ/ประชุม  - ความรู ความเขาใจของ บุคลากร ครู กศน.  50  คน 11,000             

พัฒนาบุคลากร ดานการ ความเขาใจเกี่ยวกับการสราง ชี้แจงมอบหมาบงาน ผูเขารับการอบรม

สรางขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  - ประสานวิทยากร/เตรียมสื่อ  - จํานวนขอสอบ ไมนอยกวา 

ทางการเรียน 2) เพื่อให ครูกศน.สามารถสราง  - ดําเนินการอบรม   480 ขอ

ขอสอบ ที่มีคุณภาพ ถูกตอง  - ประมินผลการอบรม  - ความพึงพอใจของผูรับการ

ตามหลักการวัดและประเมินผล อบรม

6,990,000        2,960,204       รวม

รวมสุทธิ 9,950,204                                   



แผนงบประมาณ : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

ผลผลิตท่ี 4  ผูรับบริการการศึกษานอกระบบ 23,391,360     บาท
กิจกรรมจัดการศึกษานอกระบบ
1. งบดําเนินงาน 11,114,440     บาท
1.1 คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 2,112,440       บาท

1)  งบบริหาร 471,000         บาท
2) คาเชาบาน 426,000         บาท
3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 415,900         บาท
4)  คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการทุกระดับ 1 คร้ังตอป 157,000         บาท
5) คาเชารถยนต 195,600         บาท
6) คาจางเหมาบริการ/คาเชาที่ดิน 191,940         บาท
7) คาจางเหมาบริการรถยนตของ กศน.อําเภอ 255,000         บาท

1.2 กิจกรรมจัดการศึกษาตอเน่ือง 6,729,000       บาท
1) การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ 2,730,000      บาท
2) การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 1,890,000      บาท
3) การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 168,000         บาท

1.3 กิจกรรมการศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา 350,000         บาท
1.4 กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 1,170,000       บาท
1.5 กิจกรรมอาสาสมัคร กศน. 117,000         บาท

 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบ 100,000         บาท
 การสงเสริมสนับสนุนภาคเครือขาย 84,000           บาท
 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ฯ 10,000           บาท
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 110,000         บาท

1.3 คาสาธารณูปโภค 332,000         บาท
2. งบเงินอุดหนุน 12,276,920     บาท

แบบสรุปงบประมาณประจําป 2552
หนวยงาน สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง



ผลผลิตท่ี 5  ผูรับบริการการเรียนรูตามอัธยาศัย 2,638,800       บาท
กิจกรรมจัดการเรียนรูตามอัธยาศัย
1. งบดําเนินงาน 2,638,800       บาท
1.1 คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 2,562,900       บาท

1)  งบบริหาร 399,000         บาท
2) คาอาหารทําการนอกเวลาของบรรณารักษอัตราจาง 66,000           บาท
  คนละ 500 บาท/เดือน บาท
3) คาจางบรรณารักษ 1,048,080      บาท
4) คา นสพ. ศรช.ดีเดน 21900 บาท
5) คาจางบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน (เมืองลําปาง/เสริมงา 121,920         บาท
6) คาซื้อหนังสือจัดกิจกรรมหองสมุด 906,000         บาท

1.2 คาสาธารณูปโภค 75,900           บาท
หมายเหตุ สํานักงาน กศน. โอนงบประมาณคืน
 - เงินสมทบกองทุนประกันสังคมบรรณารักษอัตราจาง 52,404           บาท



กศน. เมืองลําปาง 13,000      -        -           10,200      -       -          -           23,200     
กศน. เกาะคา 13,000      42,000 -           10,200      -       -          -           65,200     
กศน. งาว 13,000      36,000 -           10,200      255,000 -          -           314,200    
กศน. แจหม 13,000      36,000 -           10,200      -       -          -           59,200     
กศน. เถิน 13,000      75,600 -           10,200      -       -          -           98,800     
กศน. เมืองปาน 13,000      -        -           10,200      -       -          -           23,200     
กศน. แมทะ 13,000      36,000 -           10,200      -       -          -           59,200     
กศน. แมพริก 13,000      -        -           10,200      -       -          -           23,200     
กศน. แมเมาะ 13,000      -        -           10,200      -       -          -           23,200     
กศน. วังเหนือ 13,000      -        -           10,200      -       -          -           23,200     
กศน. สบปราบ 13,000      6,000    -           10,200      -       -          -           29,200     
กศน. เสริมงาม 13,000      -        -           10,200      -       -          -           23,200     
กศน. หางฉัตร 13,000      -        -           10,200      -       -          -           23,200     

กองกลาง 302,000    194,400 415,900    24,400      195,600 191,940 332,000   1,656,240 
รวม 471,000   426,000 415,900    157,000     450,600 191,940   332,000  2,444,440 

หมายเหตุ งบเชาที่ดินหองสมุดจังหวัด จํานวน 900  บาท คาเชาที่ดินวัดนางเหลียว (งาว) 480  บาท

รวมทั้งสิ้น

แบบสรุปงบประมาณประจําป ปงบประมาณ พ.ศ. 2552  

แผนงบประมาณ : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

หนวยงาน/ 
สถานศึกษา

งบดําเนินงาน

สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง

ผลผลิตท่ี 4  ผูรับบริการการศึกษานอกระบบ     กิจกรรมการศึกษานอกระบบ

เบ้ียประชุม
คณะกรรมการ

คาสาธารณู
คาเชา
รถยนต

คาจาง
เหมา

บริการ/คา
เชาที่ดิน

 งบบริหาร คาเชาบาน ประกันสังคม



อําเภอ เมืองลําปาง 28,000    60,000      3,650 91,650   -        -          60,960  60,960    
อําเภอ เกาะคา 28,000    60,000      3,650 91,650   95,280  6,000      -       101,280   
อําเภอ งาว 28,000    60,000      -     88,000   95,280  6,000      -       101,280   
อําเภอ แจหม 28,000    60,000      -     88,000   95,280  6,000      -       101,280   
อําเภอ เถิน 28,000    60,000      -     88,000   95,280  6,000      -       101,280   
อําเภอ เมืองปาน 28,000    60,000      3,650 91,650   95,280  6,000      -       101,280   
อําเภอ แมทะ 28,000    60,000      3,650 91,650   95,280  6,000      -       101,280   
อําเภอ แมพริก 28,000    60,000      -     88,000   95,280  6,000      -       101,280   
อําเภอ แมเมาะ 28,000    60,000      3,650 91,650   -        -          -       -         
อําเภอ วังเหนือ 28,000    60,000      -     88,000   95,280  6,000      -       101,280   
อําเภอ สบปราบ 28,000    60,000      -     88,000   95,280  6,000      -       101,280   
อําเภอ เสริมงาม 28,000    60,000      -     88,000   95,280  6,000      60,960  162,240   
อําเภอ หางฉัตร 28,000    60,000      3,650 91,650   -        -          -       -         
จังหวัด ลําปาง 35,000    100,000    -     135,000  95,280  6,000      -       101,280   

-          26,000      -     26,000   -        -          -       75,900    
รวม 399,000 906,000 21,900 1,326,900 1,048,080 66,000 121,920 1,311,900 

หมายเหตุ  คาประกันสังคมของ บรรณารักษ สํานักงาน กศน. โอนคืน จํานวน 52,404  บาท

คาสาธารณู ฯ

คา นสพ. 
ศรชดีเดน

คาลวงเวลา
บรรณารักษ

หองสมุดประชาชน  งบ
บริหารงาน

คาซื้อหนังสือ 
จัดกิจกรรม
หองสมุด

คาจาง
บรรณารักษ

คาจาง
บุคคล 
ภายนอก

รวมท้ังสิ้น

แบบสรุปงบประมาณประจําป ปงบประมาณ พ.ศ. 2552  (ปรับปรุง 16 ม.ค. 52)
สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง

แผนงบประมาณ : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
ผลผลิตท่ี 5  ผูรับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย     กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย

รวมท้ังส้ิน
ศูนย กศน.อําเภอ สํานักงาน กศน.จังหวัด



อําเภอ เมืองลําปาง 28,000    -         -       -    60,960 60,000   3,650      152,610   
อําเภอ เกาะคา 28,000    6,000     95,280 4,764 -     60,000   3,650      197,694   
อําเภอ งาว 28,000    6,000     95,280 4,764 -     60,000   -          194,044   
อําเภอ แจหม 28,000    6,000     95,280 4,764 -     60,000   -          194,044   
อําเภอ เถิน 28,000    6,000     95,280 4,764 -     60,000   -          194,044   
อําเภอ เมืองปาน 28,000    6,000     95,280 4,764 -     60,000   3,650      197,694   
อําเภอ แมทะ 28,000    6,000     95,280 4,764 -     60,000   3,650      197,694   
อําเภอ แมพริก 28,000    6,000     95,280 4,764 -     60,000   -          194,044   
อําเภอ แมเมาะ 28,000    -         -       -    -     60,000   3,650      91,650     
อําเภอ วังเหนือ 28,000    6,000     95,280 4,764 -     60,000   -          194,044   
อําเภอ สบปราบ 28,000    6,000     95,280 4,764 -     60,000   -          194,044   
อําเภอ เสริมงาม 28,000    6,000     95,280 4,764 60,960 60,000   -          255,004   
อําเภอ หางฉัตร 28,000    -         -       -    -     60,000   3,650      91,650     
จังหวัด ลําปาง 35,000    6,000     95,280 4,764 -     100,000 -          241,044   

-        -         -       -    -     26,000   -          101,900   
รวม 399,000 66,000 1,048,080 52,404 121,920 906,000 21,900 2,691,204 

คาจาง
บุคคล 
ภายนอก

แบบสรุปงบประมาณประจําป ปงบประมาณ พ.ศ. 2552  ปงบประมาณ 2551
สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง

แผนงบประมาณ : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
ผลผลิตท่ี 5  ผูรับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย     กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย

คาซื้อหนังสือ
 จัดกิจกรรม
หองสมุด

คานสพ. 
ศรช.ดีเดน

รวมทั้งสิ้น

กองกลาง/สาธารณู

หองสมุดประชาชน

งบดําเนินงาน
 งบ

บริหารงาน
คาลวงเวลา
บรรณารักษ

คาจาง
บรรณารักษ

ประกัน 
สังคม
บรรณา 
รักษ



กศน. เมืองลําปาง 333,900   33,000    195,300  562,200   ไมได -           90,000     9,000      สํานักงาน กศน.จังหวัด
กศน. เกาะคา 214,200   11,000    132,300  357,500   รับ งปม. -           90,000     9,000      1) โครงการพัฒนาคุณภาพ  100,000 บาท
กศน. งาว 157,500   10,000    170,100  337,600   125,000  90,000     9,000      2) สงเสริมเครือขาย 84,000 บาท
กศน. แจหม 176,400   21,000    69,300    266,700   125,000  90,000     9,000      3) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
กศน. เถิน 239,400   11,000    163,800  414,200   -           90,000     9,000           10,000  บาท
กศน. เมืองปาน 176,400   14,000    126,000  316,400   100,000  90,000     9,000      
กศน. แมทะ 214,200   11,000    163,800  389,000   -           90,000     9,000      
กศน. แมพริก 138,600   7,500      69,300    215,400   -           90,000     9,000      
กศน. แมเมาะ 176,400   11,000    163,800  351,200   -           90,000     9,000      
กศน. วังเหนือ 176,400   7,500      126,000  309,900   -           90,000     9,000      
กศน. สบปราบ 138,600   7,500      69,300    215,400   -           90,000     9,000      
กศน. เสริมงาม 138,600   7,500      126,000  272,100   -           90,000     9,000      
กศน. หางฉัตร 176,400   16,000    126,000  318,400   -           90,000     9,000      

273,000   -          189,000  462,000   -           -           -         
รวม 2,730,000 168,000  1,890,000 4,788,000 -          350,000   1,170,000  117,000   -                                               

การศึกษา
เพื่อ
พัฒนา

ทักษะชีวิต

การศึกษา
เพื่อพัฒนา
สังคมและ
ชุมชน

รวมทั้งสิ้น

แผนงบประมาณ : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

กิจกรรมที่ 5
 อาสาสมัคร

 กศน.

กองกลาง

รายละเอียดงบประมาณการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบ  ปงบประมาณ 2552

หมายเหตุ
หนวยงาน/สถานศึกษา

ผลผลิตที่ 4  ผูรับบริการการศึกษานอกระบบ
กิจกรรมที่ 1 จัดการศึกษาตอเนื่อง กิจกรรมที่ 2

 จัดการ
สงเสริมการ
รูหนังสือ

กิจกรรมที่ 3
  การศึกษา
เพื่อชุมชน
ในเขตภูเขา

กิจกรรมที่ 4 
 เศรษฐกิจ
พอเพียง การศึกษา

เพื่อพัฒนา
อาชีพ



กศน. เมืองลําปาง 530       330       310       1,170      75             -        100            330       1,340    2,650    900      5,220      
กศน. เกาะคา 340       110       210       660        10             -        100            320       530       830       30        1,710      
กศน. งาว 250       100       270       620        50             250       100            120       350       650       -      1,120      
กศน. แจหม 280       210       110       600        90             250       100            100       540       600       6          1,246      
กศน. เถิน 380       110       260       750        -            -        100            90         430       820       -      1,340      
กศน. เมืองปาน 280       140       200       620        100           200       100            130       460       650       4          1,244      
กศน. แมทะ 340       110       260       710        100           -        100            400       850       1,160    -      2,410      
กศน. แมพริก 220       75         110       405        -            -        100            70         180       380       -      630         
กศน. แมเมาะ 280       110       260       650        30             -        100            20         250       480       -      750         
กศน. วังเหนือ 280       75         200       555        20             -        100            350       630       700       -      1,680      
กศน. สบปราบ 220       75         110       405        20             -        100            50         300       480       -      830         
กศน. เสริมงาม 220       75         200       495        140           -        100            90         480       850       -      1,420      
กศน. หางฉัตร 280       160       200       640        25             -        100            170       430       830       80        1,510      

รวม 3,900    1,680   2,700     8,280      660           700        1,300        2,240     6,770     11,080   1,020    21,110     

รายละเอียดกลุมเปาหมายการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบ  ปงบประมาณ 2552

สถานศึกษา

กิจกรรมที่ 1 จัดการศึกษาตอเนื่อง
การศึกษา

เพื่อ
พัฒนา

ทักษะชีวิต

การศึกษา
เพื่อพัฒนา
สังคมและ
ชุมชน

รวมทั้งสิ้น การศึกษา
เพื่อ

พัฒนา
อาชีพ

ประถม

กิจกรรมที่ 5  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ

ผลผลิตที่ 4  ผูรับบริการการศึกษานอกระบบ

ม.ปลาย รวมทั้งสิ้น

    กิจกรรมที่ 2
 จัดการ

สงเสริมการรู
หนังสือ

กิจกรรมที่ 3
  การ ศึกษา
เพื่อชุมชน
ในเขตภูเขา

กิจกรรมที่ 4  
จัด

กระบวนการ
เรียนรูตาม
ปรัชญา
เศรษฐกิจ

ม.ตน ปวช.
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