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สวนท่ี 1
บทนํา

1. สภาพทัว่ไป

พระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   พ.ศ. 2551  ได

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 4 มีนาคม 2551  จึงทําใหสํานักบริหารงาน

การศึกษานอกโรงเรียน ปรับเปลี่ยนภารกิจ และชื่อของ

หนวยงานมาเปนสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย และกฎหมายฉบับนี้ 

กําหนดใหมี สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ และ

การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด ดังนั้น ศูนยการศึกษานอก

โรงเรียนจังหวัดลําปาง จึงตองปรับเปลี่ยนสถานะเปน

หนวยงาน โดยมีชื่อวา “สํานักงานสงเสริมการศึกษานอก

ระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัยจังหวัดลําปาง” ใชชื่อยอ

วา “สํานักงาน กศน. จังหวัดลําปาง” เดิมนั้นศูนย

การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดลําปาง จัดตั้งขึ้นตาม

ประกาศของกระทรวง ศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 15  

พฤศจิกายน  2528  โดยโอนบุคลากร และ งานจากโรงเรียนฝกฝนอาชีพเคลื่อน ที่ 33 โรงเรียนผูใหญ 

หองสมุดประชาชนและโสตทัศนศึกษา รวมเปนศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดลําปาง ระยะแรกได

เชาอาคารของโรงเรียนราษฏรมณี เปนที่ทําการตอมาเมื่อป 2530 ไดมาใชอาคารศูนยการศึกษานอก

โรงเรียนภาคเหนือ มาจนถึงปจจุบัน

1.1 ที่ตั้ง
สํานักงาน กศน. จังหวัดลําปาง ตั้งอยูที่ ถนนจามเทวี บานเขลางคทอง หมู 12 ตําบลบอแฮว    

อําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง รหัสไปรษณีย    52100   โทรศัพท  0-5421-8666, 0-5422-8295 โทรสาร                

0-5422-4663, 0-5422-8295  เว็ปไซคสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง   http://lpa.nfe.go.th

ลักษณะภูมิประเทศ
จังหวัดลําปาง อยูสูงจากระดับน้ําทะเล 268.80 เมตร พื้นที่ของจังหวัดลําปางเปนรูปยาวรี 

มีขนาดพื้นที่รวม   12,533.961 ต.ร.กม. ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเปนที่ราบสูง มีภูเขาสูงอยูทั่วไป 

ทอดตัวยาวตามแนวทิศเหนือไปทางทิศใตของจังหวัดลําปาง และมีที่ราบลุมริมฝงแมน้ําเปนบางสวน 
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ในบริเวณตอนกลางของจังหวัด ตามลักษณะทางกายภาพทางดานธรณีสัณฐานวิทยา จังหวัดลําปางมี

พื้นที่เปนที่ราบ ลอมรอบดวยภูเขา มีลักษณะเปนแองแผนดินหรืออางเรียกวา “อางลําปาง” เปนอางที่

ยาวและกวางที่สุด ในภาคเหนือ แบงลักษณะภูมิประเทศออกไดเปน 3 ลักษณะ คือ 

- บริเวณตอนบนของจังหวัด มีลักษณะเปนที่ราบสูง ภูเขา และเปนปาคอนขางทึบ อุดม

สมบูรณดวยไมมีคา 

- บริเวณตอนกลางของจังหวัด มีลักษณะเปนที่ราบและที่ราบลุมริมฝงแมน้ํา สวนใหญ

เปนแหลงเกษตรกรรมที่สําคัญของจังหวัด 

- บริเวณตอนใตของจังหวัด มีลักษณะเปนปาไมรังบางสวนมีลักษณะเกือบเปนทุงหญา 

ลักษณะภูมิอากาศ 

จากลักษณะพื้นที่ของจังหวัดที่เปนแองคลายกนกระทะ จึงทําใหอากาศรอนอบอาว เกือบ

ตลอดป ฤดูรอนรอนจัด และหนาวจัดในฤดูหนาว มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 41.6 องศาเซลเซียส เฉลี่ย

ต่ําสุด 10.5 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ําฝนวัดได 1,105.0 มิลลิเมตรตอป ลักษณะภูมิอากาศ แบงออก

ไดเปน 3 ฤดู คือ 

- ฤดูรอน เริ่มประมาณตนเดือน มีนาคมจนถึงกลางเดือน พฤษภาคม อากาศจะรอนอบ

อาวมาก เดือนที่มีอากาศรอนที่สุด คือ เดือนเมษายน 

- ฤดูฝน เริ่มประมาณกลางเดือน พฤษภาคม 

- ฤดูหนาว เริ่มประมาณเดือน พฤศจิกายน จนถึงเดือน กุมภาพันธ อากาศจะหนาวเย็น

มาก ชวงที่มีอากาศหนาวจัดคือเดือนมกราคม

เขตการปกครอง
จังหวัดลําปาง แบงการปกครองออกเปน 13 อําเภอ 100 ตําบล 922 หมูบาน ชุมชน 101 

แหง (เฉพาะชุมชนในเขตเทศบาลนครลําปาง และเทศบาลเมืองเขลางคนคร)  โดยมีอําเภอดังนี้ อําเภอ

เมืองลําปาง อําเภอเกาะคา อําเภองาว อําเภอแจหม อําเภอเถิน อําเภอเมืองปาน อําเภอแมทะ  อําเภอ

แมพริก อําเภอแมเมาะ อําเภอวังเหนือ อําเภอสบปราบ อําเภอเสริมงาม และอําเภอหางฉัตร 

การปกครองสวนทองถิ่นประกอบดวย  องคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง  เทศบาลนคร 1 

แหง  เทศบาลเมือง 2  แหง  เทศบาลตําบล  37  แหง  และองคการบริหารสวนตําบล 64 แหง 

จํานวนประชากรจังหวัดลําปาง จากผลสํารวจสภาวะการทํางานของประชากรระดับจังหวัด 

ของสํานักงานสถิติแหงชาติ เดือนมิถุนายน 2550 มีประชากรทั้งหมด 780,900 คน แยกเปนผูมีอายุต่ํา

กวา 15 ป 152,208  คน ผูมีอายุ 15 ปขึ้นไป 628,682  คน (แยกเปน กําลังแรงงาน 430,545 คน ผูไม

อยูในกําลังแรงงาน 198,147 คน)  จํานวนครัวเรือน  271,374  ครัวเรือน

1.2 ขอมูลพื้นฐาน
1.  การบริหารและการจัดการ
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สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําปาง เรียก

โดยชื่อยอวา “สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง” เปนหนวยงานการศึกษาตามกฎหมายวาดวยระเบียบ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีอํานาจหนาที่บริหารการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอัธยาศัยภายในจังหวัด โดยมีสถานศึกษาในสังกัด คือ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยอําเภอในจังหวัดลําปาง ทั้ง 13 แหง ใหทําหนาที่สงเสริม สนับสนุน ประสานงาน และ

จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยรวมกับภาคีเครือขาย โดยมีคณะกรรมการการ

สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด ประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัด เปน

ประธานกรรมการ ปลัดจังหวัด เกษตรจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด แรงงานจังหวัด พัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด นายกองคการบริหารสวนจังหวัด และผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง

จํานวนแปดคนเปนกรรมการซึ่งในจํานวนนี้จะตองแตงตั้งจากผูปฏิบัติงานในภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับ

งานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในพื้นที่ของจังหวัดจํานวนไมนอยกวาหาคน และ

มีผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดเปนกรรมการและเลขานุการ

2.  งบประมาณ

สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปางไดรับงบประมาณ เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานจัด

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภายใตแผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  

แบงเปน ผลผลิตที่ 4 : ผูรับบริการการศึกษานอกระบบ และผลผลิตที่ 5 : ผูรับบริการ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

1.  นโยบายดานการศึกษานอกระบบ
1.1 การสงเสริมการรูหนังสือ กิจกรรมนี้ จัดใหผูไมรูหนังสือหรือผูที่ลืม

หนังสือ ซึ่งสอนโดยพนักงานราชการ เปนคาใชจายตอหัว 550 บาท ในการจัดกิจกรรมสงเสริมการรู

หนังสือ การพัฒนาหลักสูตร พัฒนาสื่อ และการจัดพิมพแบบเรียน

1.2  การศึกษาตอเนื่อง
1.2.1  การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ กิจกรรมนี้ จัดใหแกประชาชน

ทั่วไป โดยเนนเนื้อหาความรูและทักษะอาชีพ ที่สอดคลองกับสภาพของแตละพื้นที่ ใหผูเรียนมีทักษะใน

การจัดการระบบบัญชี การตลาด และการบริหารจัดการอยางครบวงจร สามารถประกอบอาชีพ

สมัยใหม หรืออาชีพที่กาวหนาในอนาคตหรือรวมกลุมกันประกอบอาชีพได รูจักนําเทคโนโลยีมาใชเพื่อ

พัฒนาอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมุงเนนการฝกทักษะอาชีพและอาชีพระยะสั้นใหประชาชนได

ฝกและพัฒนาทักษะอาชีพเบื้องตน เพื่อใหสามารถมองเห็นชองทางในการประกอบอาชีพและนําความ 

รูและทักษะมาใชในครอบครัวและชีวิตประจําวัน  เปนคาใชจายตอหัว 700 บาท 
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1.2.2  การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมนี้ จัดเพื่อพัฒนา

ทักษะชีวิตของประชาชน โดยเนนใหมีความรูความสามารถในการจัดการชีวิตของตนเองใหอยูในสังคม

ไดอยางมีความสุข กระตุนใหเกิดวิธีคิดใหมีความรูสึกเห็นคุณคาเกียรติศักดิ์ของตนเอง ซึ่งมีเนื้อหาของ

กิจกรรมอยางตอเนื่องทุกวัน ไดแก ครอบครัวศึกษา ดนตรี กีฬา ยาเสพติด ประชาธิปไตย การอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย คุณธรรมและจริยธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น 

โบราณคดี ในรูปแบบตางๆ เชน การเขาคาย การแขงขัน การศึกษาดูงาน การเรียนรูผานสื่อ

อินเทอรเน็ต โดยใหความสําคัญกับกลุมเปาหมายเนนผูสูงอายุและเยาวชน เปนคาใชจายตอหัว 100 

บาท นอกจากนี้ขอใหใชทุนทางสังคมโดยการประสานงานขอรับการสนับสนุนองคความรู วิทยากร 

และงบประมาณเพิ่มเติมจากหนวยงานเครือขายอื่น ๆ  เชน ปปส. กกต. เปนตน

1.2.3  การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน กิจกรรมนี้จัดใหแก

ประชาชนทั่วไป เนื้อหาของกิจกรรม มุงเนนพัฒนาความสามารถของในการแสวงหาความรู สรางเสริม

กระบวนการเรียนรูเพื่อการแกปญหาและพัฒนาชุมชน โดยใชหลักการจัดการความรู และการวิจัย

ชุมชนบูรณาการอยูในประบวนการเรียนรู เพื่อนําไปสูการแกปญหาและการพัฒนาชุมชนและสังคม

โดยใชรูปแบบการฝกอบรม การเขาคายการประชุมสัมมนา การศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรูรูปแบบอื่น ๆ ที่

เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย  จัดสรรงบประมาณผลผลิตที่ 4 : ผูรับบริการการศึกษานอกระบบ  งบ

ดําเนินงาน คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ คาใชจายตอหัว 700 บาท ในรูปแบบหลักสูตรระยะสั้นและ

คูปองสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต

1.3  การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  กิจกรรมนี้จัดเพื่อพัฒนาการเรียนการ

สอนหลักสูตร สื่อ รูปแบบและการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยให

ความสําคัญกับกลุมเปาหมายผูไมรูหนังสือ ผูสูงอายุ และกลุมเปาหมายพิเศษ ตลอดจนพัฒนาครูและ

ผูเกี่ยวของใหสามารถจัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ 

2.  นโยบายดานการศึกษาตามอัธยาศัย
กิจกรรมนี้ จัดเพื่อมุงเนนการพัฒนาแหลงการเรียนรูในชุมชน  พัฒนา

หองสมุดประชาชน และพัฒนารูปแบบวิธีการเรียนรูตามอัธยาศัย 

3.  นโยบายดานการสงเสริมการเรียนรูของชุมชน
3.1  อาสาสมัครสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

       กิจกรรมนี้ จัดเพื่อสงเสริมใหผูมีจิตอาสา ขาราชการบํานาญ ตลอดจน

ผูรูหรือภูมิปญญาทองถิ่นไดอาสาสมัครเขามามีบทบาทในการจัดกิจกรรมการเรียนรูการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชน อําเภอละ 1-3 คน จัดสรรงบประมาณ ใหศูนย กศน.อําเภอ

แหงละ 9,000 บาทตอป
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3.2  การศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา

       กิจกรรมนี้ จัดในศูนยการเรียนชุมชนชาวไทย”แมฟาหลวง” โดยพนักงาน

ราชการ เปนคาใชจายตอหัว 500 บาท ตอผูเรียน 1 คน ตอป เพื่อเปนคาสื่อ คาวัสดุการศึกษาและคา

ดําเนินการ

4.  นโยบายดานการสนับสนุนโครงการพิเศษ
4.1  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

       กิจกรรมนี้ จัดเพื่อตอบสนองแนวทางการดําเนินงานของโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริฯ ตาง ๆ  

4.2  การสงเสริมและจัดการศึกษาสําหรับกลุมเปาหมายพิเศษ 

       กิจกรรมนี้ จัดใหกับกลุมผูสูงอายุ  คนพิการและเด็กเรรอน

4.3  การจัดกระบวนการเรียนรูตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

        กิจกรรมนี้ จัดเพื่อสงเสริมกระบวนการเรียนรูของชุมชนตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง และใชกระบวนการเรียนรูทางการศึกษาในการปรับปรุงชีวิตความเปนอยู และ

รายไดของประชาชน สําหรับกิจกรรมประกอบดวย การสงเสริมการทําเวทีชาวบานเพื่อจัดทําแผน

ชุมชน การสงเสริมการเรียนรู เชน หลักสูตรระยะสั้น การรวมกลุมพัฒนาอาชีพ การจัดทําศูนยเรียนรู

เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนและการสรางเครือขายการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง จัดสรรตาม กศน.ตําบล

แหงละ 1 หมูบาน/ชุมชน มีเปาหมายจํานวน 100 คนตอแหง  คาใชจายตอหัว 113 บาท เปนเงิน 

11,300 บาทตอป 

3.  พื้นที่เขตรับผิดชอบ

สํานักงาน กศน. จังหวัดลําปาง รับผิดชอบพื้นที่ 13 อําเภอ 100 ตําบล 922 หมูบาน 

ชุมชน 101 แหง (เฉพาะชุมชนในเขตเทศบาลนครลําปาง และเทศบาลเมืองเขลางคนคร)  โดยมีศูนย 

กศน. อําเภอ จํานวน 13 แหงเปนสถานศึกษาในสังกัดรับผิดชอบทําหนาที่สงเสริม สนับสนุน 

ประสานงาน และจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยรวมกับภาคีเครือขายในระดับ

พื้นที่ มี กศน.ตําบล 95 แหง และศูนยการเรียนชุมชน ในเขตเทศบาลอําเภอเมืองลําปาง อีก 4 แหงเปน

หนวยจัดกิจกรรมและสรางกระบวนการเรียนรูของชุมชน 

4. บุคลากร

ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง มีบุคลากร ที่เปนขาราชการ

ครู จํานวน 39  คน ขาราชการพลเรือน 4  คน  พนักงานราชการ  62  คน  ครู ศรช. 83 คน  ครูประจํา 

ปวช. 12 คน บรรณารักษอัตราจาง 11 คน และลูกจางประจํา 16  คน รวมทั้งสิ้น  227  คน จากสัดสวน
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คุณวุฒิการศึกษาของบุคลากรพบวาสัดสวนระดับปริญญาเอก : โท : ตรี เทากับ  2 : 18 : 183   และ

วุฒิการศึกษาอื่น ๆ ที่ต่ํากวาปริญญาตรี  24 คน 

1.3  บทบาทและอาํนาจหนาทีส่ํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง

1. เปนหนวยงานธุรการของคณะกรรมการสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยจังหวัด

2. จัดทํายุทธศาสตร เปาหมายและแผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยในจังหวัดใหสอดคลองกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษาชาติ แผนพัฒนา

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตามสภาพของทองถิ่นและชุมชน

3. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศ ดานการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย

4. วิเคราะห จัดตั้ง จัดสรรเงินงบประมาณใหแกสถานศึกษาและภาคีเครือขายที่จัด

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

5. ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ของสถานศึกษาและภาคีเครือขาย

6. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบตามที่กฎหมายกําหนด

7. สงเสริม สนับสนุนการเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนความรูและประสบการณ

และการเทียบระดับการศึกษา

8. สงเสริมและพัฒนาหลักสูตร สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษารวมกับ

สถานศึกษาและภาคีเครือขาย  

9. ระดมทรัพยากรดานตางๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อการมีสวนรวมในการสงเสริม 

สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

10.  สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย

11.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและภาคี

เครือขาย

12.  สงเสริม สนับสนุน ติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ 

13.  งานนโยบายพิเศษของรัฐบาลและงานเสริมสรางความมั่นคงของชาติ
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14.  กํากับ ดูแล นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยของสถานศึกษาและภาคีเครือขาย

15.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

2. ผลงานที่ประสบความสําเรจ็

สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําปาง (สํานักงาน 

กศน. จังหวัดลําปาง) ไดนําเอายุทธศาสตรและจุดเนนการดําเนินงาน 3 ประการ คือ การพัฒนา

ศักยภาพการเรียนรูของประชาชนการเพิ่มศักยภาพ การจัดการความรูของชมุชน และ การเพิ่มประสิทธิภาพ 

การบริหารจัดการขององคกรและภาคีเครือขายมาเปนกรอบแนวทางการดําเนินงานภายใตกลยุทธการ

ดําเนินงาน คือ ลุยถึงที่เขาถึงกลุมเปาหมาย จัดกิจกรรมหลากหลายโดนใจผูเรียน ขยายแหลงเรียนรู

และเทคโนโลยี ผนึกกําลังภาคีเครือขาย และกระจายบริการการศึกษา และพัฒนาประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการเพื่อมุงหวังให กศน.ลําปาง เปนผูนําในการสงเสริมเครือขายพันธมิตรในการจัดการศึกษา

นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อเสริมสรางสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู ดวย

บุคลากรที่มีศักยภาพ และเปนองคกรที่มีการบริหารจัดการที่ดี ภายใตจุดเนนการดําเนินงานการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 ซึ่งในรอบปที่ผานมาบุคลากร

ของสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง และสถานศึกษาในสังกัดทั้ง 13 แหง  ไดรวมกันดําเนินงานตาม

ภารกิจเพื่อตอบสนองนโยบายในฐานะผูสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในรูปแบบการ 

ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ไดดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 

2552 มาเปนกรอบทิศทางในการดําเนินงานของหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัด ใหสามารถ

ดําเนินงานบรรลุผลตามเปาหมายการดําเนินงาน ที่กําหนดดังนี้

1.นโยบายดานการศึกษานอกระบบ

1.1  การสงเสริมการรูหนังสือ
 ดําเนินการจัดกิจกรรมสงเสริมการรูหนังสือ ใหกับกลุมเปาหมาย จํานวน 720  

คน และมีผูผานการรูหนังสือ จํานวน 176 คน

 จัดหาสื่อ ดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อสําหรับผูไมรูหนังสือ

ไทย เนื่องจากสื่อที่ใชในการสงเสริมการรูหนังสือในปจจุบัน มีเนื้อหาบางสวนไมสอดคลองกับวิถีชีวิต 

และความเปนอยูของกลุมเปาหมาย เพื่อจัดทําตนฉบับสื่อสงเสริมการรูหนังสือ ของจังหวัดลําปาง

ในป 2552 สํานักงาน กศน. ไดกําหนดใหมีการสํารวจขอมูลผูไมรูหนังสือ เริ่มตั้งแตเดือน

มีนาคม 2552 มีขอมูลผูไมรูหนังสือ จํานวน 8,494 คน  
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1.2  การยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชากรวัยแรงงาน
ในการดําเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ เพื่อเปนการยกระดับการศึกษา

ขั้นพื้นฐานใหกับประชากรวัยแรงงาน (อายุ 15 – 59 ป ) และ การขยายโอกาสทางการศึกษาใหกับ

กลุมเปาหมายที่มีความประสงคจะไดรับการยกระดับการศึกษาที่สูงขึ้นในระดับประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษา ในปงบประมาณ 2552 (ภาคเรียนที่ 2/2551 และ 1/2552) สถานศึกษาในสังกัด จํานวน 

13 แหง มีผลการดําเนินงานตามเปาหมาย ดังนี้

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

มัธยมศึกษาตอนตน 6,770 6,763 99.89

มัธยมศึกษาตอนปลาย 11,080 11,243 101.47

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

รวมทั้งสิ้น 21,110 21,317 100.98

1.3  การเทียบระดับการศึกษา 
เปนการประเมินประสบการณและความรูเปนองครวมของบุคคลตามคุณลักษณะที่สําคัญ

ในดานความรู ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และคานิยม เพื่อรับรองความรูความสามารถนั้น ๆ  ให

เปนไปตามมาตรฐานการเรียนรูเทากับระดับการศึกษาของการศึกษาขั้นพื้นฐาน การประเมินเทียบ

ระดับการศึกษา  ครั้งที่ 2/2551 ศูนย กศน.อําเภอเมืองลําปางเปนศูนยเทียบระดับการศึกษาที่

รับผิดชอบในเขตจังหวัดลําปาง มีผูสมัครเขารับการเทียบระดับ จํานวน 27 คน มาเขาสอบเทียบระดับ

จํานวน 20 คน และสามารถผานการเทียบระดับ จํานวน 13 คน ดังนี้

ระดับ สมัคร(คน) เขาสอบ(คน) ผาน (คน)
ประถมศึกษา 2 2 2

มัธยมศึกษาตอนตน 11 10 7

มัธยมศึกษาตอนปลาย 14 8 4

รวมทั้งสิ้น 27 20 13
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2.นโยบายดานการศึกษาตอเนื่อง

2.1 การศึกษาตอเนื่องเพื่อการพัฒนาอาชีพและทักษะชีวิต

ผลการดําเนินงาน กิจกรรม : จัดการศึกษาตอเนื่อง

งาน/โครงการ/กิจกรรม
เปาหมาย ผลการ

ดําเนินงาน
คิดเปน
รอยละ

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

รวมทั้งสิ้น 8,280 9,602 115.97

3.นโยบายดานการศึกษาตามอัธยาศัย

3.1 การพัฒนาแหลงการเรียนรูในชุมชน: โดยสถานศึกษาดําเนินการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูในแหลงการเรียนรูในชุมชนจํานวน 77   แหงและรวมจัด/สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรูใน

แหลงการเรียนรูในชุมชน  จํานวน 40 แหง กิจกรรมการเรียนรูที่จัด เชน การประกอบอาชีพ การสืบ

ทอดวัฒนธรรมประเพณี การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ อื่นๆ โครงการชวนนอง

อานหนังสือ

3.2 การพัฒนาหองสมุดประชาชน: โดยการพัฒนารูปแบบและวิธีการใหบริการของ

หองสมุดประชาชน เชน  โปรแกรมบริหารงานหองสมุด PLS V.5 แทน โปรแกรมบริหารงานหองสมุด 

PLS V.4 มีการใหบริการในเชิงรุกโดยใหบริการหองสมุดเคลื่อนที่  จัดหมุนเวียนหนังสือ สื่อ สําหรับ

บริการแกผูตองขัง เรือนจํากลางลําปาง สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลําปาง สถาน

กักขังกลางจังหวัดลําปาง  โครงการชุมชนรักการอาน ใหบริการตะกราความรูสูชุมชน หมุนเวียนการนํา

สื่อไปยังศรช. บริการหนังสือพิมพลวงเวลา แก ทัณฑสถานบําบัดพิเศษลําปาง และร.ร.แมตาลนอย

เปนตน

3.3 การพัฒนารูปแบบและวิธีการ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง ไดเสนอใหการอานเปน

วาระของจังหวัดลําปาง ดานการสงเสริมการอาน โดยผูวาราชการจังหวัดลําปางไดประกาศใหเปนวาระ
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ของจังหวัดลําปาง  และไดจัดประชุมคณะกรรมการสงเสริมการอาน เมื่อวันที่ 17  กรกฎาคม  2552 โดย

กิจกรรมสงเสริมการอาน ที่ไดดําเนินการคือ กิจกรรมสงเสริมชุมชนรักการอาน มุงพัฒนาใหบุคคลใน

ชุมชนรูจักและเห็นคุณคาใหตนเอง และผูอื่น มีกระบวนการคิด  มีทักษะในการดําเนินชีวิตอยางเหมาะสม 

มีจิตสํานึกในการรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ  ในป 2552  ไดดําเนินการ ขยาย

พื้นที่ 94 ชุมชน  โดยครอบคลุมพื้นที่ 94 ตําบล  13 อําเภอของจังหวัดลําปาง ไดรับการสนับสนุน

งบประมาณ จาก บริษัทซีพีออลล จํากัด  จํานวน 300,000  บาท มีกิจกรรมที่เดน ๆ เชน 

กิจกรรมแพรักการอาน ของ ศูนย กศน.อําเภอเมืองลําปาง  เพื่อบริการชาวบานสองฝง

แมน้ําวัง จํานวน 4 หมูบาน 

กิจกรรม  Bus Stop and Learning  ศูนย กศน.อําเภองาว โดยใชบริเวณศาลารอรถ

ประจําทางของอําเภองาวและศาลารอรถหนาหองสมุดประชาชนอําเภองาว 
กิจกรรมกระเปาความรูสูชุมชน  ของศูนย กศน.อําเภอวังเหนือ เมืองปาน เสริมงาม เถิน 

แมพริก สบปราบ งาว แมทะ และ เกาะคา  โดยใหอาสาสมัครฯ ดําเนินการสํารวจความตองการของคนใน

ชุมชนวาตองการอานหนังสือประเภทใดจากนั้นจะสรุปความตองการอานหนังสือมายังหองสมุดประชาชน

อําเภอ และนําหนังสือดังกลาวไปบริการ โดยจะมีการหมุนเวียนหนังสือทุก ๆสัปดาห เปนตน

4.นโยบายดานการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

     4.1 ศูนยการเรียนชุมชน :  ศูนยการเรียนชุมชน (ศรช.) ที่ไดประกาศจัดตั้งเปนทางการ

แลว จํานวน 99  แหง  แบงเปนเอกเทศ  จํานวน 44  แหง ไมเปนเอกเทศ จํานวน 55 แหง ในป 2552 

แตละศูนย กศน.อําเภอ ไดเรงในการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน ของ ศรช. ทางดานกายภาพ และสื่อ

การเรียนการสอน ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของ ศรช.

4.2 อาสาสมัครสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย : ในป 

งบประมาณ 2552 มีอาสาสมัคร กศน. จํานวน 1,570  คน

4.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรูในชุมชน
สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง มีนโยบายการจัดการศึกษาโดยใชรูปแบบการจัดการ 

ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยโดยใชชุมชนเปนฐาน เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู

ของประชาชน  เพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนรูของชุมชน  พัฒนาและกระจายโอกาสการเรียนรู เพื่อ

สนองการศึกษาตลอดชีวิต   จากสภาพปญหา/จุดเดน วิสัยทัศนของชุมชน จํานวน 92  ตําบล ๆ ละ 1 

หมูบานโดยใชกระบวนการเรียนรูตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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5.  นโยบายดานเทคโนโลยีทางการศึกษา
5.1 สื่อวิทยุเพื่อการศึกษา 
 ดําเนินการผลิตและเผยแพรรายการวิทยุเพื่อการศึกษา จํานวน 6 รายการ คือ กศน.

เพื่อนเรียนรู (เกาะคา) / กศน.เพื่อปวงชน (สบปราบ) / สายใยรัก กศน. (วังเหนือ) /กศน.แจหมพบ

ประชนชน (แจหม) / กศน..เพื่อนเรียนรู  (หางฉัตร) / กศน.เพื่อนเรียนรู  (แมพริก)

 พัฒนาบุคลากรดานการผลิตและพัฒนารายการวิทยุเพื่อการศึกษา โดยจัด การอบรม

นักจัดรายการวิทยุ 

5.2 อินเทอรเน็ตเพื่อการศึกษา: สงเสริมใหสถานศึกษา สังกัด กศน.จังหวัดลําปาง

มีเว็บไซตของตนเองโดยเชื่อมโยงกับระบบ Portal  Web เพื่อใหเกิดการเรียนรูดวยตนเองที่หลากหลาย

ตอบสนองความตองการของผูเรียน และสงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรพัฒนาตนเองโดยเขาสมัครเรียน 

e –Training หลักสูตร เรียนรูเขาใจทันภัยอินเตอรเน็ต  กับสถาบัน กศน.ภาคเหนือ  จํานวน  56  คน

6. นโยบายดานวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา

กิจกรรมวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา : มุงพัฒนากิจกรรมดานวิทยาศาสตรใหเชื่อมโยงกับ

กระบวนการเรียนรูและการพัฒนาของชุมชน มุงเนนใหชุมชนสามารถใชความรูทางวิทยาศาสตรไปใช

เพื่อการพัฒนาอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยเฉพาะในพื้นที่

โครงการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยใชชุมชนเปนฐาน 92 ตําบล ๆ ละ 1 

หมูบาน จัดกิจกรรมการเรียนรูทางวิทยาศาสตรสอดแทรกในกิจกรรมตาง ๆ  เชน กิจกรรมพัฒนาอาชีพ 

ทักษะชีวิต พัฒนาสังคมและชุมชน ฯลฯ

7. นโยบายดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

7.1  การพัฒนาวิชาการ: มุงเนนการพัฒนาหลักสูตร สื่อ รูปแบบและการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน โดยใชการวิจัยเปนพื้นฐานของการพัฒนาและมุงหมายใหงานวิชาการเปนพื้นฐานของ

การปฏิบัติที่มีคุณภาพ เชน งานวิจัยในชั้นเรียน  จํานวน     30   เรื่อง  ไดแก

7.2 การพัฒนาบุคลากร 

เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในสังกัดสํานักงาน กศน. 

จังหวัดลําปาง ใหมีความรู ความเขาใจ มีทักษะ ในการปฏิบัติหนาที่ มีสมรรถนะตรงกับงานในหนาที่

และภารกิจ และเปนผูมีทักษะในการเรียนรู  ภายใตทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด ทั้งดานบุคลากร 

ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน และภาระงานที่มากของผูรับผิดชอบ และยังเปนการสรางโอกาสในการ
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เรียนรูแกทีมงานที่มีหนาที่รับผิดชอบในการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานกศน.จังหวัดลําปางโดยได

จัดกระบวนการเรียนรูในรูปแบบตาง ๆ ยกตัวอยาง เชน

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

ความเขาใจในงาน กศน. บทบาทหนาที่ภารกิจ และมีทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติงาน ดําเนินการ แลว  

2 รุน 

  • รุนแรก มีครู ศรช.ใหม เขารับการอบรม  จํานวน  29 คน ใชเวลา 4 วัน  3 

คืน ใชรูปแบบการอบรมโดยมีวิทยากรเปนผูใหความรูในแตละเรื่อง ศึกษาดูงานในพื้นที่อําเภอเมือง

ลําปาง

   • รุนที่สอง  จํานวน  13  คน  ใชเวลา 3 วัน  2 คืน รูปแบบการอบรมโดยใช

วิทยากรกระบวนการ (Facilitator) และ กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู (Show & Share) ระหวาง ครู 

ศรช.ใหม (รุนนอง) และครู ศรช.เกา (รุนพี่) ซึ่งไดพัฒนาปรับปรุงรูปแบบวิธีการจากการอบรมรุนที่ 1 

เนื้อหากิจกรรมหลัก ๆ ของการอบรม ไดแก ความรูเกี่ยวกับ กศน. บทบาทหนาที่ครู  การเตรียมพรอม

กับงานทํางานรวมกับผูอื่น 

2) อบรมหลักสูตรผูอํานวยความสะดวกในการจัดกระบวนการเรียนรู เพื่อสราง

ความรูความเขาใจในหลักการ Facilitated และเรียนรูแนวทางการจัดการความรูเชิงบูรณาการ แกทีม

แกนนํา 

3) การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรดานการสรางขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน เพื่อใหครู กศน.มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการสรางขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

และสามารถสรางขอสอบที่มีคุณภาพ ถูกตองตามหลักวิชาการ

4) อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบรรณารักษหองสมุดประชาชน เพื่อให

บรรณารักษมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการศึกษาตามอัธยาศัย และมีทักษะที่จําเปนตอการ

ปฏิบัติงานหองสมุดประชาชน

5) อบรมการจัดรายการวิทยุชุมชนและหอกระจายขาวเพื่อการศึกษา  เพื่อให

บุคลากร กศน.มีความรูความเขาใจ ในเรื่องหลักการจัดรายการวิทยุ และการสื่อสาร ประชาสัมพันธ 

และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยผานทางหอกระจายขาว

 การจัดกระบวนการเรียนรูในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู (show & 
share) เพื่อจัดเวทีใหผูปฏิบัติงานที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน ไดมีโอกาสเพิ่มพูน/แลกเปลี่ยนความรู

และประสบการณ ระหวางกัน ดังนี้
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1)  สัมมนาผูผานการอบรมหลักสูตรผูอํานวยความสะดวก เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู 

ซึ่งกันและกันในการนําความรูและทักษะ หลักการ Facilitated ที่ไดรับไปใชในการทํางาน

2)  กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู (Show & Share) เรื่อง “การจัดทําแผนการ

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

ศรช. ที่มาจากตางสถานศึกษา วามีรูปแบบ วิธีดําเนินการ ปญหาอุปสรรคที่พบของการจัดทําแผนการ

เรียนรู และบันทึกหลังการสอนอยางไร มองเห็นตัวอยางที่จะนํามาปรับแกการทํางานของตนเองได

3) กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู (Show & Share) เรื่อง “การจัดทําวิจัยชั้นเรียน” 

เพื่อใหผูเขารวมกิจกรรม มีความรู ความเขาใจในเรื่องวิจัยชั้นเรียน และสามารถคนหาโจทยปญหาใน

การดําเนินการวิจัย และสามารถนําความรูไปเปนแนวทางในการจัดทําวิจัยชั้นเรียนได

4) กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู (Show & Share) เรื่อง “การประกันคุณภาพ

สถานศึกษา” กับกลุมเจาหนาที่ที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ ที่ผานการรับการประเมินภายนอก 

เปนกิจกรรมการระดมความคิดเห็นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูวาจากการรับการประเมินภายนอกที่ผานมา 

เราเกิดการเรียนรูอะไร และ รวมกันคนหาปญหาของงานประกันคุณภาพของตัวเองเสียกอนวาปญหา

ในงานมีอะไรบาง เรื่องไหนเปนเรื่องสําคัญ เรื่องไหนที่เราพลาดเปาหมาย นํามาตั้งเปนประเด็นที่

จะตองนํามาปรับปรุง 

 การสงเสริมการเรียนรูระดับทีม (ไตรภาคี)
สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง ไดดําเนินโครงการเสริมสรางชุมชนแหงการเรียนรู

(ไตรภาคี) เพื่อเปนกิจกรรมนํารองในการจัดการศึกษาโดยใชชุมชนเปนฐาน และมีภาคีเครือขาย เขา

มารวม ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใน  พื้นที่เปาหมาย (ไตรภาคี) 4 

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

เปนอีกรูปแบบหนึ่ง ในการคนหาเทคนิควิธีการพัฒนาบุคลากรรูปแบบใหม ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของ

ครู กศน.ใหมีความสามารถในการพัฒนากระบวนการสรางความรู ใหเกิดปญญาที่นําไปใชแกปญหา

ของชุมชนได  โดยไมไดกําหนดหลักสูตร หรือกําหนดกิจกรรมการเรียนรูที่แนนอน แตถือวาการเรียนรู

เปนสวนหนึ่งของงานที่ทํา นอกจากนี้การไดรวมงานกับหนวยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน บุคคล ทําให

ไดเรียนรูถึงวัฒนธรรมองคกรที่แตกตางกัน  และเทคนิค วิธีการทํางานในแงมุมที่แตกตางกัน การ

ประชุมทีมงานทุกเดือน และติดตอสื่อสารกันอยางสม่ําเสมอ ถือวาเปนกระบวนการพัฒนาบุคลากรที่ดี 

ดวยการทําไป  ทบทวนไป และแกไขปรับปรุง เปนวงจรตอเนื่อง การทํางานลักษณะนี้เปนโอกาสของ

การพัฒนาครู และทีมงานไปดวย  โดยไมใชการอบรม  แตในการประชุมแตละครั้งมักจะถูกตั้งคําถาม 

ใหคิดและหาคําตอบอยูเสมอ 
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 การสงเสริมการเรียนรูระดับบุคคล
1) สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง  จัดใหมีสถานที่ที่มีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอ

การเรียนรู เชน จัดหาสื่อสิ่งพิมพไวใหบริการตามความสนใจ  มีชองทางการศึกษาคนควาทาง Internet 

ไวบริการ 

2) ผูบริหารมีนโยบายเปดกวาง ใหบุคลากร ในสังกัดสามารถที่จะสมัครไปเขา

รับการอบรมในหลักสูตรที่ตนเองสนใจ และสามารถนํามาพัฒนาตนเอง และพัฒนางาน 

    7.3  การนิเทศการศึกษา: ใหความสําคัญกับการนิเทศภายใน ซึ่งเปนบทบาทของ

ผูบริหารสถานศึกษา ศูนย กศน.อําเภอจัดใหมีระบบและดําเนินการนิเทศภายใน สํานักงาน กศน.

จังหวัด
7.4  การประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย: 

สถานศึกษาที่จะเขารับการประเมินภายนอก ป 2552 ไดรับการเตรียมความพรอมเพื่อ

รองรับการประเมินภายนอก โดยสงเสริมและสรางความตระหนักใหบุคลากรเห็นคุณคา และมีความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน และเขามามีสวนสงเสริม สนับสนุน รวมคิดรวมทํา มี

การทํางานเปนทีม เพื่อเรียนรูรวมกันโดยใชกระบวนการมีสวนรวม ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา โดยการเรียนรูจากสถานศึกษาที่ผานการประเมินคุณภาพภายนอกประเมินตนเอง 

เพื่อเตรียมความพรอมที่จะรองรับการประเมินจากภายนอก ป 2552  จํานวน  5  แหง (เมืองปาน/แม

พริก/วังเหนือ/สบปราบ/เสริมงาม)

1.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรในการดําเนินการประกันคุณภาพ

ภายใน เพื่อสรางความตระหนักและเสริมสรางความรูความเขาใจในการประกันคุณภาพใหบุคลากร 

กศน. และบุคลากรของสถานศึกษาสามารถกําหนดแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพของสถาน 

ศึกษาอยางมีสวนรวม 

2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบและทบทวนเอกสารในระบบประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา เพื่อใหการดําเนินการจัดทําเอกสารในระบบประกันคุณภาพภายในมีคุณภาพ และ

ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สามารถนําสูการปฏิบัติไดอยาง

มีประสิทธิภาพ

3.) จัดทําแผนออกนิเทศ ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะตรวจสอบคําปรึกษาและ

ขอเสนอแนะ ตรวจสอบ ทบทวน ระบบคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด และเกณฑ

การประเมินภายในสถานศึกษา แบบเจาะลึกเปนรายสถานศึกษาจากคณะทํางานสงเสริมและพัฒนา

ระบบประกันคุณภาพ ฯ โดยคณะทํางานสงเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ฯ

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



สวนท่ี 2
ทิศทางของสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง

วิสัยทัศน
“กศน.ลําปาง เปนผูนําในการจัด และสงเสริมเครือขายพันธมิตรในการจัดการศึกษานอก

ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อเสริมสรางสังคมแหงภูมิปญญา และการเรียนรู ดวยบุคลากรที่

มีศักยภาพ และเปนองคกรที่มีการบริหารจัดการที่ดี”

พันธกิจ
1. ยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาตอเนื่องของประชากรนอกระบบโรงเรียน เพื่อ

พัฒนาทักษะการทํางาน พัฒนาคุณภาพชีวิตและขยายโอกาสทางการศึกษา

2. ใหบริการการเรียนรูตามอัธยาศัย และ กระจายโอกาสในการเรียนรูของประชาชน โดยการ

พัฒนา กระจายแหลงเรียนรู สื่อ และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความตองการการเรียนรูตลอดชีวิต

3. เสริมสรางความเขมแข็งของภาคีเครือขาย ใหเปนกลไกในการสงเสริมการเรียนรูตลอด

ชีวิต

4. เสริมสรางศักยภาพการจัดการความรูชุมชน เพื่อความเขมแข็งของชุมชนโดยบูรณาการ

ภูมิปญญาทองถิ่นและภูมิปญญาสากลผานนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

5. พัฒนาองคกรมุงสูความเปนมืออาชีพ

เปาประสงค
1. การบริหารจัดการของ กศน.ลําปางเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล

2. กศน.ลําปาง เปนแหลงสรางและพัฒนาองคความรูที่ตอบสนองตอการเพิ่มศักยภาพของ

บุคลากรและองคกร

3. ผูรับบริการไดรับการพัฒนาเปนไปตามเปาหมายและหลักการจัดการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย

4. สถานศึกษามีแหลงบริการการเรียนรูที่หลากหลาย สามารถตอบสนองความตองการที่

แตกตางของแตละบุคคลได

5. สถานที่ปฏิบัติงานมีความเหมาะสมเอื้อตอการปฏิบัติงานและการใหบริการ

6. องคกรประสบความสําเร็จและผูรับบริการไดรับประโยชนสูงสุด
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7. เพิ่มชองทาง วิธีการในการเขาถึงกลุมเปาหมาย

8. เพื่อเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางองคกรและกลุมประชาชนผูเกี่ยวของและเผยแพร

กิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

9. เครือขายพันธมิตรมีแรงจูงใจ และมีความพรอมในการมีสวนรวมจัดกิจกรรมการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

นโยบายและจุดเนนการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2553

สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง ไดรวมกับศูนย กศน.อําเภอ ทั้ง 13 แหง จัดทําตัวชี้วัดตาม

นโยบาย กศน. ปงบประมาณ 2553 เพื่อใชเปนกรอบในการกํากับ ติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย 

กศน. ในปงบประมาณ 2553 สูการปฏิบัติในระดับพื้นที่อยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้

1.  นโยบายดานการศึกษานอกระบบ
จุดเนนการดําเนินงาน

1.1 การสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 15 ป อยางมีคุณภาพ 
ตัวชี้วัด 
1) รอยละ 60  ของผูลงทะเบียนเรียนแตละรายวิชามีหนังสือสําหรับยืมเรียน

2) สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน ดังนี้

 (1)  คายวิชาการไมนอยกวา 1 คาย/1 ภาคเรียน

 (2)  กิจกรรมปรับพื้นฐานไมนอยกวา 1 หมวดวิชา /1 ภาคเรียน

 (3)  กิจกรรมอบรม/พัฒนาความรูดาน ICT ไมนอยกวา 1 หลักสูตร 

/1 ภาคเรียน

(4)  มีการจัดหาสื่อ/อุปกรณในการเรียนการสอน

3) ผูเรียนทุกคนมีโอกาสเขารวมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน ดังนี้คาย

วิชาการ และ/หรือกิจกรรมปรับพื้นฐานและ/หรือการอบรม/พัฒนาความรูดาน ICTและ/หรือไดรับ

บริการสื่อประกอบการเรียนการสอนรวมกันไมนอยกวารอยละ 80

1.2 การสงเสริมการรูหนังสือ 
1)  รอยละ  50 ของผูเรียนผานการประเมิน

2)  ผูเรียนทุกคนมีสื่อ การเรียน
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3)  รอยละ 80 ของผูเรียนมีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป

4) รอยละ 80 ของผูผานการประเมินสามารถนําความรูไปใชใหเกิดประโยชน

ในชีวิตประจําวันได

1.3 การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
1) มุงเนนพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามจุดมุงหมายและ

มาตรฐานของหลักสูตร และตามแนวทางของสถานศึกษา 3 D

(1)  รอยละ 75  ของผูจบหลักสูตรมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตาม

จุดมุงหมายและมาตรฐานของหลักสูตรอยูในระดับดีขึ้นไป

(2)  สถานศึกษาและ กศน.ตําบลทุกแหงมีการจัดกิจกรรมพัฒนา

คุณภาพผูเรียนตามแนวทางสถานศึกษา 3 D

(3)  รอยละ 80 ของผูเขารวมกิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป

2) พัฒนาครูและผูที่เกี่ยวของใหสามารถจัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพโดย

สงเสริมใหมีความรูความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู การวัด

และประเมินผล

-  รอยละ 80 ของครู/ผูเกี่ยวของ ไดรับการพัฒนาและ/หรืออบรมการพัฒนา

คุณภาพการเรียนการสอน เชนดานหลักสูตรสถานศึกษา ดานการจัดกระบวนการเรียนรู ดานการวัด

และประเมินผล ฯลฯ

3) สงเสริมการพัฒนาสื่อแบบเรียน สื่ออิเล็กทรอนิกส และสื่ออื่นๆ ประกอบ

หลักสูตรโดยการมีสวนรวมของทั้งภาครัฐและเอกชน

-  สถานศึกษามีมีสื่อประกอบการเรียนรูอยางหลากหลาย และรอยละ 80 

ของผูใชสื่อพอใจระดับดีขึ้นไป

4) สงเสริมการพัฒนาคุณภาพแหลงการเรียนรูที่มีในชุมชนเพื่อสงเสริมการ

จัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบ

-  กศน.ตําบลทุกแหงมีการพัฒนาแหลงเรียนรูอยางนอย 1 แหง และรอยละ 

80 ของผูใชแหลงเรียนรูพอใจระดับดีขึ้นไป

5) สงเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อสงเสริม

การศึกษาตลอดชีวิต 

-  ครูทุกคนมีผลงานการวิจัยชั้นเรียน อยางนอยคนละ 1 เรื่อง/ป
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 6) มุงเนนใหกลุมเปาหมายที่ลงทะเบียนเรียนไดเรียนในรูปแบบที่เหมาะสม

กับสภาพและความตองการของตนเอง โดยมีอัตราการคงอยูไมนอยกวารอยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ใน

หมวดวิชาหลัก ไมต่ํากวารอยละ 60

(1)  รอยละ 75 ของผูเขาสอบ สอบผานในหมวดวิชาหลัก

(2)  รอยละ 20 ของผูจบหลักสูตรมีผลการเรียนเฉลี่ย 3 ขึ้นไป

(3)  รอยละ 80 ของผูลง ทะเบียนเรียน ตอเนื่องกัน 2 ภาคเรียน

(4)  รอยละ 50 ของผูเรียนจบหลักสูตรตามเกณฑที่กําหนด             

(4 ภาคเรียน)

(5)  กศน.ตําบลทุกแหง มีรอยละผูเขาสอบเพิ่มขึ้นจากภาคเรียนที่ 

2/52 ไมต่ํากวารอยละ 10

1.4   การจัดการศึกษาตอเนื่อง เชน การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ การศึกษาเพื่อ

พัฒนาทักษะชีวิตการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

1)   ปริมาณผลผลิต ที่ กศน.ตําบลจัดตามเกณฑขั้นต่ําตามบทบาทหนาที่ของ 

กศน.ตําบล

2) เนื้อหาหลักสูตรตรงตามความตองการของกลุมเปาหมาย รอยละ 80 ของ

ผูรับบริการมีความคิดเห็นระดับดีขึ้นไป

3)  รอยละ 80 ของผูรับบริการมีความพึงพอใจระดับดีขึ้นไป

1.5 การประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
1)  เรงรัดใหสถานศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในใหไดมาตรฐาน โดย

พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจ และสามารถดําเนินการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาไดอยางตอเนื่อง

2)  เรงรัดดําเนินการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา กศน.ที่มีผลการประเมิน

ภายนอกของสถานศึกษาไมไดตามมาตรฐานที่ สมศ.กําหนดโดยปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษา และดําเนินการตามแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหไดคุณภาพตาม

มาตรฐานที่กําหนดสําหรับสถานศึกษาที่ยังไมไดเขารับการประเมินคุณภาพภายนอก ใหพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษาใหไดคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด

3)  สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาที่ไดรับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน สมศ. 

ผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใหไดตามมาตรฐานที่กําหนด
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-  สถานศึกษามีการดําเนินการจัดการประกันคุณภาพภาพในสถานศึกษา

อยางเปนระบบ

-  สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหไดมาตรฐานโดยมีผลการ

ประเมินตนเองในภาพรวมอยูในระดับดีขึ้นไป

-  สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหไดมาตรฐาน โดยมีผลการ

ประเมินตนเองในภาพรวมอยูในระดับดีขึ้นไป

-  สถานศึกษาไดรับการรับรองคุณภาพมาตรฐานการศึกษาจาก สมศ.โดยมี

ผลการประเมินอยูในระดับดีขึ้นไป

-  สถานศึกษาที่ไมผานเกณฑการประเมินมีแผนการพัฒนาคุณภาพของ

สถานศึกษาและมีผลการประเมินตนเองบรรลุเปาหมายตามแผนที่ตั้งไว

-  สถานศึกษาที่ผานเกณฑการประเมินมีการผดุงและพัฒนาระบบการ

ประกันคุณภาพอยางตอเนื่องและมีผลการประเมินสูงขึ้น จากเดิม

1.6 การเทียบโอนความรูและประสบการณ 
1)  สงเสริมใหสถานศึกษาดําเนินการเทียบโอนความรูประสบการณ รวมทั้ง

ผลการเรียนอยางมีระบบ ไดมาตรฐานสอดคลองกับหลักสูตร เพื่อสงเสริมใหกลุมเปาหมายบรรลุผล

การเรียน ตามหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2) พัฒนาระบบการประเมินเพื่อเทียบระดับการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

ยุติธรรม โปรงใส ตรวจสอบได มีมาตรฐานตามที่กําหนด

- สถานศึกษามีระบบการเทียบโอนความรูและประสบการณครอบคลุมทุก

กลุมเปาหมาย เชน กลุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยน กลุม อสม. กลุมผูนําชุมชน  ฯลฯ  มีจํานวนผูเทียบโอนฯ 

เพิ่มขึ้นจากภาคเรียนที่ผานมา

   -  รอยละ 80 ของผูรับบริการ มีความพึงพอใจระดับดีขึ้นไป

2. นโยบายดานการศึกษาตามอัธยาศัย
 จุดเนนการดําเนินงาน 

 2.1 การสงเสริมการอาน
1)  พัฒนาระดับความสามารถใน การอาน
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(1)  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสงเสริมความสามารถในการอาน

คลอง  เขียนคลอง  อานเชิงวิเคราะหได โดย กศน.ตําบลมีการจัดกิจกรรมการอานคลอง เขียนคลอง

อยางนอย ปละ 2 กิจกรรม

(2)  ผูเขารวมกิจกรรมมีความสามารถในการอานคลอง เขียนคลอง 

อาน วิเคราะหพื้นฐานเพิ่มขึ้น ผูเขารวมกิจกรรม รอยละ 60 มีความสามารถเพิ่มขึ้น

(3) การมีสวนรวมของภาคีเครือขาย โดยรอยละ 80 ของกิจกรรมที่

จัด มีสวนรวมของภาคีเครือขาย

(4)  มีชุมชนรักการอานเพิ่มขึ้นจากป 2552อยางนอยตําบลละ 1 

ชุมชน

2)  พัฒนาคนไทยใหมีนิสัยรักการอาน

 (1) สงเสริมสนับสนุนกลุมเปาหมายในชุมชนใหมีการจัดตั้ง ชมรม 

สมาคม  รักการอานขึ้นอยางนอยตําบลละ 1 ชมรม/สมาคม

(2). สงเสริมครอบครัวรักการอานในชุมชนมีครอบครัวรักการอาน

อยางนอย 10 ครอบครัวตอตําบล

(3) มีการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานที่หลากหลาย  โดย กศน.ตําบล

มีการจัดกิจกรรมสงเสริมชุมชนรักการอานอยางนอย  3  กิจกรรม

3)  การสรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอม

(1)  กศน.ตําบลพัฒนาแหลงการอานอยางนอยตําบลละ 1 แหง

(2)  สงเสริมครอบครัว หรือ/ ชุมชน หรือ/ กศน.ตําบล /หรือหนวยงาน

เครือขายใหมีมุมการอานอยางนอย กศน.ตําบลละ 5 แหง

(3)  กศน.ตําบล มีการดําเนินการจัดหา สื่อ วัสดุ อุปกรณ เพื่อ

สงเสริมการอานในแหลงเรียนรูชุมชน

(4) ชุมชนเปาหมายมีการประชาสัมพันธเชิญชวนประชาชนเขารวม

กิจกรรมสงเสริมการอานอยางหลากหลายและทั่วถึง

2.2 หองสมุด 3 ดี

1) หองสมุดประชาชนทุกระดับไดรับการพัฒนา ปรับปรุงตามนโยบาย

หองสมุด 3 ดี คือ หนังสือดี  บรรยากาศดี  และบรรณารักษดี

2) หองสมุดทุกแหงมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานอยางนอย 5 กิจกรรม

3)  หองสมุดทุกแหงจัดบริการสงเสริมการอานเคลื่อนที่ อยางนอย 5 ครั้ง/ป
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3. นโยบายดานการสงเสริมการเรียนรูของชุมชน
จุดเนนการดําเนินงาน

3.1  กศน.ตําบล/แขวง 
1) มี กศน.ตําบลครบทุกตําบล
2) มีหัวหนา กศน.ตําบลครบทุกตําบล

3) มีคณะกรรมการครบตามคูมือดําเนินงาน กศน.ตําบล

4)  กศน.ตําบล ทุกแหง มีแผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย

5)  กศน.ตําบล ทุกแหงมีฐานขอมูล ไมนอยกวา 7 ฐานขอมูล เชน  ฐานขอมูล

ชุมชน /น.ศ.หลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง/น.ศ. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ ขอมูลประชากรวัยแรงงาน /
ขอมูลผูไมรูหนังสือ/ทําเนียบภูมิปญญา /ทําเนียบแหลงเรียนรู  ฯลฯ

3.2 อาสาสมัคร กศน.

สงเสริมใหผูมีจิตอาสา ตลอดจนผูรู ภูมิปญญาทองถิ่น และขาราชการ

บํานาญเขามาเปนอาสาสมัคร กศน. โดยเขามามีบทบาทในการจัดกิจกรรมการเรียนรูการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชน เปนผูสื่อสารขอมูลความรูที่เปนประโยชนแกประชาชนและ

นําเสนอความตองการการเรียนรูและการพัฒนาชุมชน โดยดําเนินงานเปนทีมรวมกับครูในสังกัด 
สํานักงาน กศน. ครบทุกหมูบานอยางนอยหมูบานละ 2 คน

3.3 การสงเสริมการจัดการเรียนรูในชุมชน
  1)  มีการจัดกิจกรรมใน กศน.ตําบลไมต่ํากวาเกณฑที่ สํานักงาน กศน.

กําหนดคือ การศึกษาขั้นพื้นฐาน 60 คน  พัฒนาอาชีพ 20 คน  ทักษะชีวิต 20 คน พัฒนาสังคมและ

ชุมชน 60 คนพอเพียง 100 คน การศึกษาตามอัธยาศัย 300 คน

2)  ทุกกิจกรรมมีตัวแทนของชุมชนและ/หรือภาคีเครือขายมีสวนรวมในการ

บริหารจัดการ

4. นโยบายดานการสนับสนุนโครงการพิเศษ
 นโยบายและจุดเนน

4.1 การสงเสริมและจัดการศึกษาสําหรับกลุมเปาหมายพิเศษ
1) สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยใหกับกลุมเปาหมายพิเศษไดแก ผูสูงอายุ คนพิการ ผูดอยโอกาส ผูไรสัญชาติ คนไทยใน
ตางประเทศ เด็กและเยาวชนที่อยูนอกระบบโรงเรียน ฯลฯ
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(1)  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสําหรับกลุมเปาหมายพิเศษตาง ๆ 

เชน ผูสูงอายุ คนพิการ  ผูดอยโอกาส ผูไรสัญชาติ เด็กเยาวชนที่อยูนอกระบบ ฯลฯ อยางนอย 3 

กิจกรรม

(2) รอยละ 80 ของผูเขารวมกิจกรรมจบหลักสูตร        
(3)  รอยละ 80ของผูรับบริการมีความ พึงพอใจในระดับดี ขึ้นไป

2) พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรม ใหสอดคลองกับสภาพและความ

ตองการของกลุมเปาหมายพิเศษ

 3) ศึกษาวิจัยรูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมายพิเศษ

4.2 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
1) สงเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อ

สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ หรือโครงการอันเกี่ยวเนื่องจากพระราชวงศ โดย

สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม / โครงการ ที่เกี่ยวของ อยางนอยละ 3  กิจกรรม/โครงการ

5. นโยบายดานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
 จุดเนนการดําเนินงาน

1)  ใหมีการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา กศน. และภาคีเครือขาย ใหสามารถผลิต 
เผยแพร และใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ

-  สถานศึกษาสามารถผลิตสื่อไดไมนอยกวา 2 รายการ / ป
-  รอยละ 80 ของบุคลากรสามารถใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาได

2)  พัฒนาระบบการใหบริการสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ในหลายชองทางทั้งการ
ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน อินเทอรเน็ต และรูปแบบอื่น ๆ เชน DVD,CD. VCD เปนตน เพื่อให
กลุมเปาหมายสามารถใชบริการไดตามความตองการ

-  มีการใหบริการสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาไมนอยกวา 3 ชองทาง
-  รอยละ 80 ของผูรับบริการมีความพึงพอใจระดับดีขึ้นไป

3) เรงรัด พัฒนา การประชาสัมพันธใหมีการใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาใหเปน
ประโยชนตอการจัดการเรียนการสอนและการสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิตใหกับกลุมเปาหมาย

-  จํานวนผูใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 10 
-  รอยละ 80 ของผูรับบริการมีความพึงพอใจระดับดีขึ้นไป
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6. นโยบายดานภาคีเครือขาย
จุดเนนการดําเนินงาน

1)  สรางภาคีเครือขายใหครอบคลุมทุกพื้นที่

- มีการจัดตั้งคณะกรรมการ กศน. ตําบลครบทุกตําบล    

- มีอาสาสมัคร กศน. หมูบานละ 2 คน

- มีภูมิปญญา/ปราชญชาวบานเปนเครือขาย กศน.ครบทุกตําบล

2) จัดทําฐานขอมูลภาคีเครือขายครอบคลุมทุกพื้นที่

- สถานศึกษาทุกแหงมีขอมูลภาคีเครือขายในรูปแบบเอกสารและเผยแพรทาง 

Website

3) ใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดและสงเสริม การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย

- รอยละ 80 ของภาคีเครือขายที่มีสวนรวมในการจัดกิจกรรม กศน.

4) สรางแรงจูงใจใหภาคีเครือขายไดมีสวนรวมจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย

- มีการจัดประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานแกภาคีเครือขายอยางนอยปละ 1 ครั้ง

- มีภาคีเครือขายไดรับรางวัลอยางนอยปละ 1 รางวัล

7. นโยบายดานการบริหารจัดการ
7.1 การพัฒนาบุคลากร 

1)  บุคลากรทุกคนไดรับการอบรม/พัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรูในการปฏิบัติงาน

อยางนอยปละ 3 เรื่อง

2)  บุคลากรสามารถความรูประสบการณที่ไดรับไปพัฒนางานอยางนอย 3  เรื่อง

3)  สถานศึกษามีนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาบุคลากร อยางนอย1 เรื่อง

7.2  การนิเทศ กํากับ ติดตาม
- มีการนิเทศงานทุกกิจกรรม

- มีการรายงานการนิเทศทุกกิจกรรม

- มีสรุปผลการนิเทศ 

- มีการนําผลการนิเทศไปพัฒนางาน อยางนอย 3 กิจกรรม

7.3 โครงสรางพื้นฐานและอัตรากําลัง
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- สถานศึกษาทุกแหงมีแผนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

-     รอยละ 50 ของภาคีเครือขายมีสวนรวมในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ/

หรืออัตรากําลัง

จากนโยบายและจุดเนนการดําเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

ปงบประมาณ 2553 และแผนยุทธศาสตรศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดลําปาง พ.ศ.2551 – 2554 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 สํานักงาน กศน. จังหวัดลําปาง ไดจัดทําโครงการ/กิจกรรมเพื่อสนองตาม

นโยบายและจุดเนนการดําเนินงาน ในปงบประมาณ 2553 ดังตอไปนี้

โครงการพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
1)  โครงการประชุมสัมมนาการจัดทําตัวชี้วัดตามนโยบาย กศน. ปงบประมาณ 2553

2)  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง

3) โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

4) โครงการพัฒนาบุคลากร “โรงเรียนคน กศน.ลําปาง”

5) โครงการเสริมสรางกระบวนการเรียนรู โดยใชชุมชนปนฐาน  

6) โครงการสงเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน 

กศน.จังหวัดลําปาง

7) โครงการพัฒนาบุคลากรการดําเนินงานหองสมุดประชาชน 3 ดีในสังกัดสํานักงาน 

กศน.จังหวัดลําปาง

8) โครงการพัฒนาหลักสูตรการสงเสริมการศึกษาเพื่อเสริมสรางความเปนพลเมืองไทย 

9) โครงการประชุมปฏิบัติการจัดทําขอมูลผลการเรียนเฉลี่ย GPA/PR ภาคเรียนที่ 2 ป

การศึกษา 2552

10) โครงการอบรมการใชหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช 2551

11) โครงการสงเสริมกิจกรรมองคกรนักศึกษา สํานักงาน กศน. จังหวัดลําปาง  

12) โครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาด ป 2553

13) โครงการพัฒนาบุคลากร กศน.ตําบล  

14) โครงการชุมชนรักการอาน

15) โครงการการจัดงานประกาศวาระแหงจังหวัดลําปาง การลงนามสัตยาบัน เรื่อง การ

สงเสริมการอาน
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สวนท่ี 3
รายละเอียดของแผนงาน งาน/โครงการ

1)  โครงการประชุมสัมมนาการจัดทําตัวชี้วัดตามนโยบาย กศน. ปงบประมาณ 2553
สอดคลองกับนโยบายสํานักงาน กศน.  : 

ขอ 7 ดานการบริหารจัดการ จุดเนนที่ 7.1  การพัฒนาบุคลากร และจุดเนนที่ 7.2  

การนิเทศ กํากับ ติดตาม

สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง :
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีความเปนเลิศ  กลยุทธที่ 4  พัฒนา

สมรรถนะของบุคลากร

1. หลักการและเหตุผล

ตามที่สํานักงาน กศน. ไดกําหนดนโยบายและจุดเนนการดําเนินงาน ของ สํานักงาน กศน. 

ประจําปงบประมาณพ.ศ.2553เพื่อเปนกรอบแนวทางการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดใหสามารถ 

ดําเนินงานบรรลุผลตามเปาประสงคและวิสัยทัศนที่กําหนดไว ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินงานใน

ปงบประมาณ 2553 เปนไปอยางมีคุณภาพ สอดคลองกับนโยบาย จุดเนน และยุทธศาสตรการ

ดําเนินงาน สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง และ การวัดผลการดําเนินงาน ถือเปนกลไกที่สําคัญกลไก

หนึ่งในการพัฒนาองคกรใหเดินหนาไดตอเนื่องอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ดังนั้นการที่จะ

ทราบถึงผลความสําเร็จของการดําเนินงาน จึงตองมีการวัดผล ซึ่งหลักในการวัดผลการดําเนินงานนั่นก็

คือการกําหนดตัวชี้วัด (Key Performance Indicator : KPI) ซึ่งการกําหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสมและ

สอดคลองกับกลยุทธ เปาหมาย นโยบาย และแผนการดําเนินงานขององคกร ถือเปนสิ่งที่สําคัญอยาง

มาก เนื่องจากการกําหนดตัวชี้วัดที่ไมสอดคลองกับสิ่งที่กลาวขางตนอาจจะไมเกิดประโยชนเทาที่ควร

กับองคกร เมื่อนําตัวชี้วัดเหลานั้นมาวัดผล รวมถึงการทบทวนการปฏิบัติงาน เนื่องจากการทบทวนการ

บริหารงาน จะสามารถแกไขขอบกพรองของทีมงาน ชวยใหไดรับประสบการณเพิ่มขึ้น การทบทวนการ

ทํางานจึงนับวาเปนสิ่งสําคัญในการทํางานของหนวยงาน สามารถทราบถึงผลงานที่ตนรับผิดชอบ และ

ในแงขององคกรก็จะไดขอมูลที่จะชวยใหสามารถรูไดวางานที่ทําทั่วไปแลวนั้น ทําไดดีเพียงใด เปนไป

ตามแผนการดําเนินงานหรือไม มีปญหาอุปสรรคอะไร เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงานให

มีคุณภาพและพัฒนาใหกาวหนามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง จึงไดจัดทําโครงการประชุมสัมมนาการจัดทําตัวชี้วัดตาม

นโยบาย กศน. ปงบประมาณ 2553 ขึ้น เพื่อรวมกันจัดทําตัวชี้วัด ตามนโยบาย กศน. ปงบประมาณ

2553 และรวมกันแสดงความคิดเห็นในการทบทวนการทํางานที่ผานมา ในประเด็นที่มีผลตอการพัฒนา

คุณภาพการบริการ และการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อใชเปนกรอบใน

การกํากับ ติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย กศน. ในปงบประมาณ 2553 สูการปฏิบัติในระดับพื้นที่

อยางมีประสิทธิภาพ

2.  วัตถุประสงค
1)  เพื่อจัดทําตัวชี้วัดตามนโยบาย กศน. ปงบประมาณ 2553 สูการปฏิบัติอยางมีสวนรวม

2) เพื่อทบทวนการทํางานที่ผานมาในประเด็นที่มีผลตอการพัฒนาคุณภาพการบริการ และ

การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

3.  เปาหมายการดําเนินงาน  :  
เชิงปริมาณ     1. กรอบตัวชี้วัดความสําเร็จตามนโยบายและจุดเนน ตามนโยบาย กศน. 

ปงบประมาณ 2553 

2. จํานวนผูเขารวมการประชุมสัมมนา จํานวน 40 คน

เชิงคุณภาพ       บุคลากรของสํานักงาน กศน. จังหวัดลําปาง ไดพัฒนาศักยภาพการ

ปฏิบัติงาน ชวยใหไดรับประสบการณเพิ่มขึ้นจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณทํางานในรอบปที่

ผานมา จากการรวมกันแสดงความคิดเห็นในการทบทวนการทํางานที่ผานมา และในประเด็นที่มีผลตอ

การพัฒนาคุณภาพการบริการ และการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งได

รับทราบถึงทิศทาง และแนวทางการดําเนินงาน และการวัดผลสําเร็จของการจัดการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยในปงบประมาณ 2553

4. วิธีดําเนินการ
กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ

1. ทําหนังสือเชิญและ

ประสานผูเขารวม

การประชุมสัมมนา

  เพื่อใหผูเขารวมประชุมรู

กําหนดการประชุม และ

เตรียมขอมูลสําหรับการเขา

รวมแสดงความคิดเห็น และ

ผลการดําเนินงาน

- บุคลากร

สํานักงาน 

กศน.จังหวัด

ลําปาง

- บุคลากร ของ 

กศน.อําเภอ

จํานวน14  คน

จํานวน 26 คน

16 พ.ย. 52 -
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กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ
2.  เตรียมสถานที/่ 

เอกสาร/สื่อที่ใชใน

การประชุมสัมมนา

  เพื่อจัดเตรียมความพรอม

ในการจัดประชุมสัมมนาให

เพียงพอ เหมาะสมกับ

จํานวนผูเขารวมการประชุม

- กลุม

ยุทธศาสตร ฯ

- 12  พ.ย. 52 3,000

3. การดําเนินการ

ประชุมสัมมนา

1.  เพื่อจัดทําตัวชี้วัดตาม

นโยบาย กศน. 

ปงบประมาณ 2553 สู

การปฏิบัติอยางมีสวน

รวม

2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู

ประสบการณทํางานใน

รอบปที่ผานมา โดย

รวมกันแสดงความ

คิดเห็น ในการทบทวน

การทํางานที่ผานมาใน

ประเด็นที่มีผลตอการ

พัฒนาคุณภาพการ

บริการ และการจัด

การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย

บุคลากร กศน.

จาก สํานักงาน 

กศน.จังหวัด/ 

ศูนย กศน.

อําเภอ 13 แหง

ผูเขารับการ

อบรม

40 คน

19 -20 พ.ย. 

52

57,000 

บาท

4. การประเมินผล      เพื่อประเมินผลการ

ประชุมสัมมนา

ผูเขารวมการ

ประชุมสัมมนา

ผูเขารับการ

อบรม

40 คน

20 พ.ย. 52 -

5.  ระยะเวลาดําเนินการ
ระหวางวันที่  19 – 20  พฤศจิกายน  2552

6. สถานที่ดําเนินการ
ณ  หองประชุม สัมมนาทาทุงหลวง สนามกอลฟกัซซันขุนตาน  อ.แมทา  จ.ลําพูน

7.  งบประมาณ        :    แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา กิจกรรมจัดการศึกษานอก

ระบบ จํานวน 60,000  บาท  (หกหมื่นบาทถวน)

8. ผูรับผิดชอบโครงการ กลุมยุทธศาสตรและการพัฒนา  สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง
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9.  เครือขาย ศูนย กศน.อําเภอ  13  แหง  

10. ผลลัพธ (Outcomes)
บุคลากรของ สํานักงาน กศน. จังหวัดลําปาง ไดมีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน 

และรวมกันกําหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสมและสอดคลองกับกลยุทธ เปาหมาย นโยบาย และแผนการ

ดําเนินงานขององคกร และที่ผูปฏิบัติยอมรับและนําสูการปฏิบัติได รวมทั้งไดรับประสบการณเพิ่มขึ้นจาก

การแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณทํางานในรอบปที่ผานมาสามารถ แกไขขอบกพรองที่พบในการ

ทํางาน และมีความเขาใจตรงกันในทิศทางการดําเนินงาน กศน. และสามารถปฏิบัติงานใหสอดคลอง

กับภารกิจและนโยบายสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อนําไปใชในการ

วางแผนพัฒนาปรับปรุงการบริการและการจัดกิจกรรม กศน.ในจังหวัดลําปาง ใหเปนไปอยางมีระบบ

และตอเนื่อง มีการบริหารและจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

11.  ดัชนีชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ

1.  ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 
- มีกรอบตัวชี้วัดความสําเร็จตามนโยบายและจุดเนน ตามนโยบาย กศน. 

ปงบประมาณ 2553  ครบทุกนโยบาย/จุดเนน ในปงบประมาณ 2553

- จํานวนผูเขารวมการประชุมสัมมนา จํานวน 40 คน

2.  ตัวชี้วัดผลลัพธ (Outcome) 
- ระดับความคิดเห็นของผูเขารวมประชุมตอการยอมรับกรอบตัวชี้วัดความสําเร็จ

ตามนโยบายและจุดเนน ตามนโยบาย กศน. ปงบประมาณ 2553 ในระดับมาก 

รอยละ 80 ขึ้นไป

- ระดับความคิดเห็นของผูเขารวมประชุมตอประโยชนจากการเขารวม

ประชุมสัมมนา ในระดับมาก รอยละ 80 ขึ้นไป

- ระดับความความพึงพอใจผูเขารวมการประชุมตอภาพรวมของการจัด

ประชุมสัมมนาในระดับมาก  รอยละ 90 ขึ้นไป

12.  การติดตามประเมินผลโครงการ
-  แบบสอบถาม
-  ผลงาน
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2)  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง
สอดคลองกับนโยบายสํานักงาน กศน.  : 

ขอ 5 ดานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จุดเนนที่  5.6 สงเสริมใหสถานศึกษาในสังกัด 

สามารถใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอยางมี

ประสิทธิภาพ ฯ และขอ 7 ดานการบริหารจัดการ จุดเนนที่ 7.1  การพัฒนาบุคลากร

สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง :
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีความเปนเลิศ  กลยุทธที่ 3 สงเสริมการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการ และกลยุทธที่ 4  พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร

1. หลักการและเหตุผล
ในยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการปรับเปลี่ยนอยางรวดเร็ว เครื่องมือทางดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดถูกนํามาใชในวงการวิชาชีพตาง ๆ มากมายเพื่อที่จะทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพ

รวดเร็ว และถูกตองนาเชื่อถือยิ่งขึ้น เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตถือเปนเทคโนโลยี ที่มีการพัฒนาการที่

เจริญกาวหนาเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ดวยอรรถประโยชนนานัปการของอินเทอรเน็ต การเผยแพรขอมูล การ

บริการ ตลอดจนการใชขอมูลขาวสารผานอินเทอรเน็ต จึงถือเปนการประชาสัมพันธองคกรไดเปนอยาง

ดี จะเห็นไดจากจํานวนผูใชอินเทอรเน็ตเริ่มมีมากขึ้น เทคโนโลยีในปจจุบัน ถือวาเปนตัวขับเคลื่อนที่

สําคัญที่จะชวยใหผูใชสามารถเก็บรวบรวมขอมูล การแกไขเปลี่ยนแปลง การเรียกดูขอมูล การ

ประมวลผล การใชงานรวมกันแบบหลาย ๆ คน และการวิเคราะหขอมูลทําไดงายขึ้น มีคาใชจายต่ําลง 

เพิ่มคุณคาและประโยชนในการใชงานขอมูล และสารสนเทศที่ไดมาจะมีคุณภาพในการนําไปวิเคราะห

และใชงานมากเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันเทคโนโลยียังสามารถชวยใหเกิดการ พัฒนา และปรับปรุง

กระบวนการในทํางานใหมีประสิทธิภาพ ใชเวลาในการทํางานที่ลดลง และไดผลลัพธที่มีคุณภาพมาก

ยิ่งขึ้น 

ดังนั้น จึงควรมีการนําเอาเทคโนโลยีไปใชเพื่อชวยในการพัฒนาองคกร ซึ่งการนําเทคโนโลยีไป

ใชในการพัฒนาองคกรใหสําเร็จก็ขึ้นอยูกับความพรอมของปจจัยภายในองคกรหลายดานไดแก ฮารดแวร 

ซอฟทแวร ขอมูลและสารสนเทศ ฐานขอมูล ระบบเครือขายการสื่อสาร ความซับซอนของกระบวนการ

ทํางาน บุคลากรที่ทํางานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ และที่สําคัญคือผูใช โดยตองอาศัยการบริหารการ

เปลี่ยนแปลงที่ดี เพื่อใหผูใชเกิดการยอมรับและใชงานเทคโนโลยีไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 

การพัฒนาระบบสารสนเทศ เปนสิ่งสําคัญในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาจากสภาพ

ของระบบสารสนเทศในปจจุบัน ของศูนย กศน. อําเภอ ในจังหวัดลําปาง  สวนใหญขาดการเก็บ

รวบรวมขอมูลที่เปนระบบ ไมเปนปจจุบัน ไมสามารถนํามาใชประโยชนไดอยางเต็มที่ โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งศูนย กศน. อําเภอ ซึ่งมีขอจํากัดในดานบุคลากรซึ่งเขาออกบอย และ บุคลากรไมใหความสําคัญของ
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ขอมูลและสารสนเทศ  อีกทั้งยังไมมีระบบการจัดเก็บที่ทันสมัย คลอบคลุม และสามารถนําเสนอขอมูล

และสารสนเทศที่เปนระบบ ระเบียบนาสนใจ  และจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบสอง ของศูนย กศน.อําเภอในสังกัดสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง ที่เขา

รับการประเมินคุณภาพภายนอก ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา 

(องคการมหาชน) พบวาศูนย กศน.อําเภอที่ไมไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษาทุกแหง ไดรับ

ขอเสนอแนะในเรื่องการวางแผนพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการ และดําเนินการอยาง

เปนระบบ เพื่อสามารถนําขอมูลสารสนเทศที่ครบถวน ถูกตอง ทันตอการใชงาน มาใชในการพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการ รวมทั้งใหมีการนําขอมูลไปปรับปรุงการดําเนินงานตามแผน  ซึ่งสอดคลอง

กับสํานักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา (2552 : 41- 44) ไดประเมินโครงการขับเคลื่อนการประกัน

คุณภาพการศึกษา ผลการศึกษาพบวาปญหาและอุปสรรคที่พบมากเกือบทุกสถานศึกษา คือ การเก็บ

ขอมูลการดําเนินงานไมสมบูรณ การทํางานปกติไมเก็บรองรอยหลักฐานการทํางาน ระบบสารสนเทศ

ของสถานศึกษายังไมสมบูรณ และไมสามารถนํามาสูการใชประโยชนไดอยางแทจริง และไดเสนอแนะ

วา ควรพัฒนาระบบสารสนเทศในสถานศึกษา พัฒนาระบบการรายงานเพื่อเปนรองรอยหลักฐานใน

การปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษา

สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง เล็งเห็นความสําคัญและความจําเปนในการพัฒนาระบบ

สารสนเทศ เพื่อเปนการสรางระบบงานใหมหรือปรับปรุงระบบงานเดิมใหดีกวาที่เปนอยู การเปลี่ยนแปลง

กระบวนการบริหาร และการปฏิบัติงาน จําเปนตองพัฒนาหรือปรับปรุงระบบสารสนเทศ ที่สามารถชวย

ในขั้นตอนการปฏิบัติงานภายในและกระบวนการบริหารมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นจึงไดดําเนินการ

จัดทําโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ของสํานักงาน กศน. จังหวัด ลําปาง เพื่อชวยใหมีขอมูล

สารสนเทศเพียงพอในการบริหารจัดการ และมีชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสาร สอดคลองกับ

นโยบายดานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของภาครัฐใหภาคประชาชนและ

หนวยงานที่เกี่ยวของ สามารถสืบคนและนําขอมูลไปใชใหเกิดประโยชน และเกิดการใชขอมูลรวมกัน

2.  วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ  ดานฐานขอมูลการบริหารงบประมาณ  โปรแกรมทะเบียน

นักศึกษาวิชาชีพ ดานระบบเครือขายการสื่อสาร  ของสํานักงาน และสถานศึกษาในสังกัด สํานักงาน กศน.

จังหวัดลําปาง 

2. เพื่อพัฒนาบุคลากร ใหมีความรูความสามารถในการใชงานและดูแลระบบฐานขอมูลที่

พัฒนา

3. เพื่อใหบุคลากร เกิดการยอมรับและใชงานเทคโนโลยีไดอยางเต็มประสิทธิภาพ
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3.  เปาหมายการดําเนินงาน  :  
เชิงปริมาณ     1. มี Website ของศูนย กศน.อําเภอ ไดรับการพัฒนาปรับปรุง จํานวน 13  

Website 

2. มี Website ของหองสมุดประชาชน  จํานวน 14  Website

3. มีฐานขอมูลการบริหารงบประมาณ จํานวน  1  ระบบ

4.  มีฐานขอมูลโปรแกรมทะเบียนนักศึกษาสายอาชีพ (VOCAT)จํานวน 1ระบบ

5. จํานวนบุคลากร กศน. ที่ไดรับการฝกอบรม จํานวน 60 คน ประกอบดวย

-  การพัฒนา Website ของศูนย กศน.อําเภอ  จํานวน  26  คน

-  การพัฒนา Website ของหองสมุดประชาชน  จํานวน   14  คน

-  การใชโปรแกรม บริหารงบประมาณ ออนไลน  จํานวน  20  คน

เชิงคุณภาพ       1. ระบบสารสนเทศ ดานฐานขอมูลการบริหารงบประมาณ  โปรแกรม

ทะเบียนนักศึกษาวิชาชีพ และดานระบบเครือขายการสื่อสาร  ของสํานักงาน และสถานศึกษาในสังกัด 

สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปางสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และไดรับการยอมรับจาก

ผูใชงาน

  2. บุคลากรในสังกัดสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง ไดรับการพัฒนา ใหมี

ความรูความสามารถในการดําเนินการปรับปรุงและพัฒนา Web site และดําเนินการจัดทําฐานขอมูล

การบริหารงบประมาณ  โปรแกรมทะเบียนนักศึกษาวิชาชีพ และใชงานฐานขอมูลของ ศูนย กศน.

อําเภอ ได

4. วิธีดําเนินการ
4.1  กิจกรรมการฝกอบรมบุคลากรเพื่อพัฒนา และปรับปรุง Website ของศูนย กศน. 

อําเภอในสังกัด สํานักงาน กศน. จังหวัดลําปาง
กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ

1. ทําหนังสือเชิญและ

ประสานวิทยากร 

และผูเขารับการ

อบรม

  เพื่อใหวิทยากร และผูเขา

รับการอบรมรูกําหนดการ

อบรม

- วิทยากร 

สถาบัน กศน.

ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ

- บุคลากร ของ 

กศน.อําเภอ

- สถาบัน กศน.

ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ

- กศน.อําเภอ 

13 แหง

4 พ.ย. 52 -
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กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ
2.  เตรียมสถานที/่

คอมพิวเตอร/

เอกสาร/สื่อที่ใชใน

การอบรม

  เพื่อจัดเตรียมหองอบรม /

ระบบเครือขาย/เอกสาร/สื่อ

ที่ใชในการอบรมใหเพียงพอ 

เหมาะสมกับจํานวนผูเขารับ

การอบรม

- ระบบ

เครือขาย

- หองอบรม

คอมฯ

1  ระบบ

1 หอง

9 -10 พ.ย. 

52

-

3. การดําเนินอบรม 

โดยวิทยากร 

อธิบาย/สาธิต และ

ผูเขารับการอบรม

ทดลองใชงานจริง

3.  เพื่อใหผูเขารับการอบรม

มีความรู    พื้นฐาน

เกี่ยวกับ Website และ

การจัดทํา Web 

Template

4. เพื่อใหผูเขารับการอบรม

สามารถจัดทํา Website 

ของสถานศึกษาได

บุคลากร กศน.

จาก สํานักงาน 

กศน.จังหวัด/ 

ศูนย กศน.

อําเภอ 13 แหง

ผูเขารับการ

อบรม

30 คน

11 -13 พ.ย. 

52

20,000 

บาท

4. การประเมินผล/

ติดตาม

     เพื่อประเมินผลการ

ฝกอบรม และติดตามผล

การนําไปใช

ผูเขารับการ    

อบรม

มีการปรับปรุง

Website  

กศน.อําเภอ 

13 Website

13  พ.ย. 52 

และ

14  ธ.ค. 52

-

4.2  กิจกรรมการฝกอบรมบุคลากรเพื่อจัดทํา Website ของหองสมุดประชาชน
กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ

1. ทําหนังสือเชิญผู

เขารับการอบรม

  เพื่อใหผูเขารับการอบรมรู

กําหนดการอบรม

- บุคลากร ของ 

กศน.อําเภอ

- กศน.อําเภอ 

13 แหง

11 มกราคม 

2553

-

2.  เตรียมสถานที/่

คอมพิวเตอร/

เอกสาร/สื่อที่ใชใน

การอบรม

  เพื่อจัดเตรียมหองอบรม /

ระบบเครือขาย/เอกสาร/สื่อ

ที่ใชในการอบรมใหเพียงพอ 

เหมาะสมกับจํานวนผูเขารับ

การอบรม

- ระบบ

เครือขาย

- หองอบรม

คอมฯ

1  ระบบ

1 หอง

14 – 15 

มกราคม 

2553

-

3. การดําเนินอบรม 

โดยวิทยากร 

อธิบาย/สาธิต และ

ผูเขารับการอบรม

ทดลองใชงานจริง

1.  เพื่อใหผูเขารับการอบรม

มีความรู    พื้นฐาน

เกี่ยวกับ Website และ

การจัดทํา Web 

Template

บุคลากร กศน.

จาก สํานักงาน 

กศน.จังหวัด/ 

กศน.อําเภอ 

14  แหง

ผูเขารับการ

อบรม

14 คน

21-22 

มกราคม 

2553

20,000 

บาท
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กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ
2. เพื่อใหผูเขารับการอบรม

สามารถจัดทํา Website 

ของหองสมุดได

4. การประเมินผล/

ติดตาม

     เพื่อประเมินผลการ

ฝกอบรม และติดตามผล

การนําไปใช

ผูเขารับการ    

อบรม

จัดทําWebsite  

ของหองสมุด

จังหวัดและ

หองสมุด

อําเภอ 14 แหง

ทุกวันที่ 25 

ของเดือน 

เปนเวลา 5 

เดือน

-

4.3  กิจกรรมการฝกอบรมการใชโปรแกรมบริหารงบประมาณ ออนไลน (e_Budget)
กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ

1. จัดหาโปรแกรม

บริหารงบประมาณ 

ออนไลน 

(e_Budget)  

    เพื่อจัดหาโปรแกรม

บริหารงบประมาณ ที่

เหมาะสมกับการใชงานของ

สํานักงาน กศน.จังหวัด

ลําปาง   /ติดตอเจาของ

โปรแกรม และลงทะเบียนขอ

ใชโปรแกรมทางอินเตอรเน็ต

โปรแกรม 

(e_Budget) ที่

พัฒนาโดย 

นายอดิศักดิ์ 

คัมภีระ

สํานักงาน 

กศน.จังหวัด

อุบลราชธานี

1 ระบบ   พ.ย. 52 -

2.  ดําเนินการจัดทํา

ฐานขอมูลบริหาร

งบประมาณ 

ออนไลน 

(e_Budget)  

   เพื่อวางระบบฐานขอมูล

ใน server ของสํานักงาน 

กศน.จังหวัดลําปาง ใหศูนย 

กศน.อําเภอ เขามาใชงาน

รวมกันได

ผูดูแลระบบ 1 ระบบ  ม.ค. 53 -

3. ทําหนังสือเชิญผู

เขารับการอบรม

  เพื่อใหผูเขารับการอบรมรู

กําหนดการอบรม สถานที่ 

และระยะเวลา

- กศน.อําเภอ

13 แหง

ผูเขารับการ

อบรม

20 คน

 19 ม.ค. 53 -

4.  เตรียมสถานที่/

คอมพิวเตอร/

เอกสาร/สื่อที่ใชใน

การอบรม

  เพื่อจัดเตรียมหองอบรม /

ระบบเครือขาย/เอกสาร/สื่อ

ที่ใชในการอบรมใหเพียงพอ 

เหมาะสมกับจํานวนผูเขารับ

การอบรม

- ระบบ

เครือขาย

- หองอบรม

คอมฯ

1  ระบบ

1 หอง

23 – 25 

ม.ค. 53

-
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กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ
5. ดําเนินการอบรม  เพื่อพัฒนาบุคลากร กศน. 

ใหสามารถรองรับการใชงาน

ของฐานขอมูลบริหาร

งบประมาณ ออนไลน 

(e_Budget)  ได

บุคลากร กศน.

จาก สํานักงาน 

กศน.จังหวัด/ 

ศูนย กศน.

อําเภอ 13 แหง

ผูเขารับการ

อบรม

20 คน

26 ม.ค. 53 2,000 บาท

6. การประเมินผล/

ติดตาม

     เพื่อประเมินผลการ

ฝกอบรม และติดตามผล

การนําไปใช

ผูเขารับการ    

อบรม

มีการใชงาน

ฐานขอมูล

บริหาร

งบประมาณ 

ออนไลน 

(e_Budget)

26 ม.ค. 53 

และ

ก.ย. 53

-

4.4  กิจกรรมพัฒนาระบบฐานขอมูลทะเบียนนักศึกษาสายอาชีพ (VOCAT)  
กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ

1. วิเคราะหและ

กําหนดความ

ตองการของระบบ 

โดยการจัดประชุม

ระดมความคิดเห็น

จากผูใชงาน

เพื่อเก็บรวบรวมขอมูล

วิเคราะห สังเคราะห เปน

ขอมูลในการออกแบบ และ

พัฒนา ปรับปรุงโปรแกรม

ทะเบียนนักศึกษาสายอาชีพ 

(VOCAT)  

 - ผูรับผิดชอบ

งานทะเบียน

สายอาชีพของ 

กศน.อําเภอ 

13 แหง
- ผูวิเคราะห

ระบบ

- โปรแกรม 

เมอร

6 คน 28 ม.ค. 53 1,000-.

2. การออกแบบและ

พัฒนาโปรแกรม

ทะเบียนนักศึกษา

สายอาชีพ

(VOCAT)  

เพื่อออกแบบในการปรับปรุง

เพิ่มเติมรายละเอียดในสวน

ตาง ๆ ของโปรแกรม

ทะเบียนนักศึกษาสายอาชีพ

(VOCAT)  

- นักวิเคราะห

ระบบ

- โปรแกรม 

เมอร

โปรแกรม

สําเร็จรูป    1 

โปรแกรม

ม.ค. – ก.พ.

53

10,000

3. การทดสอบและ

ปรับปรุงโปรแกรม

ทะเบียนนักศึกษา

สายอาชีพ

(VOCAT)  

เพื่อทดสอบเบื้องตนในการ

นําเขาขอมูล ประมวลผล

และการนําเสนอขอมูลและ

การออกหลักฐานการศึกษา

ของโปรแกรมทะเบียน

- ผูใช

โปรแกรม

-โปรแกรมเมอร

โปรแกรม

สําเร็จรูป    1 

โปรแกรม

ก.พ.53 -
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กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ
นักศึกษาสายอาชีพ

(VOCAT)  

4. การตรวจสอบ  

คุณภาพโปรแกรม

ทะเบียนนักศึกษา

สายอาชีพ

(VOCAT)  

เพื่อประเมินคุณภาพของ

โปรแกรมทะเบียนนักศึกษา

สายอาชีพ (VOCAT)  

-  ผูบริหาร

- ผูใช

โปรแกรม

ของ

กศน.อําเภอ 

13 แหง

26 คน เม.ย. 53 5,000

5.  ระยะเวลาดําเนินการ
เดือนพฤศจิกายน  25552 – เมษายน  2553

6. สถานที่ดําเนินการ
หองอบรมคอมพิวเตอร  สถาบัน กศน.ภาคเหนือ   อ. เมือง  จ. ลําปาง

หองอบรมคอมพิวเตอร  สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง   อ. เมือง  จ. ลําปาง

8.  งบประมาณ        :    แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา กิจกรรมจัดการศึกษานอก

ระบบ จํานวน  38,000  บาท  (สามหมื่นแปดพันบาทถวน) 

แผนงานเสริมสรางรายไดพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงดานสังคม

โครงการที่ 1 สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 15 ป งบเงินอุดหนุน  20,000  บาท  (สอง

หมื่นบาทถวน) 

     แผนการใชจายงบประมาณ  เปนรายไตรมาส

กิจกรรมหลัก
ไตรมาส 1         

(ต.ค.–ธ.ค. 52)
ไตรมาส 2         

(ม.ค.-มี.ค.53)
ไตรมาส 3         

(เม.ย.-ม.ิย. 53)
ไตรมาส 4         

(ก.ค.-ก.ย. 53)

1) กิจกรรมการฝกอบรมบุคลากรเพื่อ

พัฒนา และปรับปรุง Website ของศูนย 

กศน. อําเภอในสังกัด สํานักงาน กศน. 

จังหวัดลําปาง

20,000 - - -

2) กิจกรรมการฝกอบรมบุคลากรเพื่อ

จัดทํา Website ของหองสมุดประชาชน

- 20,000 - -
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กิจกรรมหลัก
ไตรมาส 1         

(ต.ค.–ธ.ค. 52)
ไตรมาส 2         

(ม.ค.-มี.ค.53)
ไตรมาส 3         

(เม.ย.-ม.ิย. 53)
ไตรมาส 4         

(ก.ค.-ก.ย. 53)

3) กิจกรรมการฝกอบรมการใชโปรแกรม

บริหารงบประมาณ ออนไลน 

(e_Budget)

- 2,000 - -

4)  กิจกรรมพัฒนาระบบฐานขอมูล

ทะเบียนนักศึกษาสายอาชีพ (VOCAT)  

- 11,000 5,000 -

8. ผูรับผิดชอบโครงการ กลุมยุทธศาสตรและการพัฒนา  สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง

9.  เครือขาย
-   ศูนย กศน.อําเภอ  13  แหง  

- สถาบัน กศน.ภาคเหนือ

-  สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

-  สํานักงาน กศน. จังหวัดอุบลราชธานี

11. ผลลัพธ (Outcomes)
มีการพัฒนา และปรับปรุง website ของศูนย กศน.อําเภอ และ website ของหองสมุด

ประชาชนจังหวัด หองสมุดประชาชนอําเภอในสังกัด เพื่อใหสามารถบริการผานทางเครือขาย Internet 

ไดอยางมีขอมูลที่ครบถวน ถูกตอง ทันสมัย และมีคุณภาพ และสามารถพัฒนาบุคลากรใหมีความรู

ความสามารถในการปรับปรุงและพัฒนา websiteและจัดทําฐานขอมูลที่สําคัญตาง ๆ ของ ศูนย กศน. 

อําเภอ ทําใหไดขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ และสามารถเผยแพรขอมูล ขาวสาร และเกิด

การใชขอมูลรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนที่ยอมรับของผูใชระบบ

11.  ดัชนีชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
1.  ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 

- มี website ของศูนย กศน.อําเภอ 13  website

- มี website ของหองสมุดประชาชนจังหวัด/หองสมุดประชาชนอําเภอ14  website

- มีฐานขอมูลการบริหารงบประมาณ  1  ระบบ

- มีโปรแกรมทะเบียนนักศึกษาวิชาชีพ  1  ระบบ

- จํานวนผูผานการอบรมเพื่อรองรับการใชงานจํานวน  60  คน
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- รอยละ 95 ของผูผานการอบรมมีความรูความเขาใจ และสามารถใชงานได

- รอยละ 80 ของผูใชงาน website ของศูนย กศน.อําเภอ มีความพึงพอใจระดับมาก

- รอยละ 80 ของผูใชงาน website ของหองสมุดประชาชน มีความพึงพอใจระดับมาก

- รอยละ 80  ของผูใชงานฐานขอมูลการบริหารงบประมาณ  

2.  ตัวชี้วัดผลลัพธ (Outcome) 
-   คุณภาพของ website ของศูนย กศน.อําเภอ

-   คุณภาพของ website ของหองสมุดประชาชนจังหวัด หองสมุดประชาชนอําเภอ

-  คุณภาพของฐานขอมูลบริหารงบประมาณ ออนไลน (e_Budget)  ของศูนย กศน.อําเภอ

-   คุณภาพของโปรแกรมทะเบียนนักศึกษาสายอาชีพ (VOCAT)  

12.  การติดตามประเมินผลโครงการ
-  แบบสอบถาม

- ประเมินสภาพจริง
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3)   โครงการนิเทศ ติดตามผลการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบ และ                      
การศึกษาตามอัธยาศัย

สอดคลองกับนโยบายสํานักงาน กศน.  :  ขอ 7 ดานการบริหารจัดการ

                                                  จุดเนน   :  ขอ 7.2  การนิเทศ กํากับ ติดตาม

สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง : ยุทธศาสตรที่ 1 กลยุทธที่ 1

1.  หลักการและเหตุผล
ในปงบประมาณ 2553   สํานักงานการศึกษานอกโรงเรียน ในฐานะที่เปนองคกรหลักในการ

สงเสริม สนับสนุน และจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมุงหวังที่จะสราง

สังคมไทยใหเปนสังคมอุดมปญญา ดวยการจัดการใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชน อยางมี

คุณภาพและทั่วถึง  ดังนั้นเพื่อชวยเหลือสนับสนุนใหการดําเนินงานของหนวยงาน สถานศึกษาในสังกัด 

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงาน กศน.ไดกําหนดนโยบายดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการนิเทศการศึกษา ซึ่งใหความสําคัญกับการนิเทศภายใน  และ

สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง ไดใหความสําคัญกับการนิเทศ ซึ่งตามแผนยุทธศาสตรป 2551-2554 

ของสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง ยุทธศาตรที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีความเปนเลิศ  ได

กําหนดใหโครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผล เปนโครงการสําคัญโครงการหนึ่งในแผนดังกลาว 

ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําปาง สามารถ

บรรลุผลตามวัตถุประสงค และมีประสิทธิภาพ จึงไดจัดทําโครงการนิเทศ ติดตามผล และประเมินผล

การจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยขึ้น

 

2.  วัตถุประสงค
เพื่อใหคําปรึกษา แนะนํา สงเสริม สนับสนุน การดําเนินกิจกรรมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย และโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

3.  เปาหมาย
นิเทศ ติดตามผล กิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการ

ดําเนินงานตามโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ศูนย กศน.อําเภอ 13 แหง
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4.  วิธีดําเนินการ
กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ

การนิเทศ
 ติดตามผล
1. แตงตั้ง

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 ชี้แจง

วัตถุประสงค/วิธีการ

-เพื่อทราบกําหนดการ

ลวงหนา

-เตรียมการรับการนิเทศ

เพื่อใหคําปรึกษา แนะนํา 

การดําเนินงาน กศน. และ

โครงการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา

-สรุป/รายงาน

ผูเกี่ยวของนําไปใชประโยชน

ขาราชการ 

ศนจ.ลําปาง

คณะกรรมการ

นิเทศ ฯ

ศูนย กศน.

อําเภอ 

-ผูนิเทศ

-ผูรับการนิเทศ

คณะกรรมการ

นิเทศฯ

11  คน

11  คน

13 อําเภอ

13 อําเภอ

มี.ค. 53

มี.ค.53

มี.ค. 53

เม.ย.- 

ส.ค. 53

เม.ย.- 

พ.ค. 53

ก.ย.53

15,000

5.  งบประมาณ
แผนงานเสริมสรางรายไดพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงดานสังคม งบเงินอุดหนุน 

จํานวน 10,000 บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถวน)
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6.  ผูรับผิดชอบโครงการ
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

7.  เครือขาย
หนวยศึกษานิเทศก กศน.

ภาคีเครือขาย

8. ผลลัพธ (Outcome)
การจัดกิจกรรม กศน. สามารถดําเนินการไดบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ

9. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ
9.1 ตัวชี้วัดผลผลิต

จํานวน ศูนย กศน.อําเภอที่รับการนิเทศ

รายงานผลการนิเทศ/เอกสารสรุปผลการนิเทศ

9.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ
การนําผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ไปใชประโยชนในการดําเนินงาน

10. การติดตามประเมินผลโครงการ
- จากการปฏิบัติตามแผนที่กําหนด

- เอกสารรายงาน

- การประชุมประจําเดือน

11.  ผลที่คาดวาจะไดรับ
การดําเนินงานจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําปาง มี

คุณภาพ และประสิทธิภาพมากขึ้น  และไดขอมูลสารสนเทศที่เปนประโยชนตอการพัฒนา ปรับปรุง

งานตอไป
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4) โครงการพัฒนาบุคลากร “โรงเรียนคน กศน.ลําปาง”

สอดคลองกับนโยบายสํานักงาน กศน.  : ขอ 7 ดานการบริหารจัดการ

   จุดเนนที่    : 7.1  การพัฒนาบุคลากร

สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง :
        ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีความ

        เปนเลิศ  กลยุทธที่ 4  พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร

1. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาบุคลากร คือ การเพิ่มประสิทธิภาพดานทักษะ ความชํานาญการในการทํางาน การ

ปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรทุกระดับใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน และการเพิ่มประสิทธิภาพของ
บุคลากรสามารถทําไดดวยวิธีการที่หลากหลาย เชน การฝกอบรม การศึกษาดูงาน การประชุมสัมมนา 
ฯลฯ เพื่อบุคลากรจะสามารถปฏิบัติงานไดอยางเต็มที่สูความสําเร็จขององคกร และยังเปนการชวย
กระตุนใหบุคลากรไดเตรียมพรอมรับการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกอยูตลอดเวลา  ซึ่งในยุคปจจุบัน
นับเปนเรื่องจําเปนที่องคกรตาง ๆ ตองใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร เนื่องจากเหตุปจจัย
หลายประการ เชน มีความเปลี่ยนแปลงภายในองคกร ความเปลี่ยนแปลงภายนอกองคกร ความ
เจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี เปนตน  การพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่องจะ เปนหนทางหนึ่งที่ชวย
พัฒนาองคกรใหกาวหนาทันกับความเปลี่ยนแปลง ชวยเพิ่มผลผลิต ลดตนทุน เนื่องจากบุคลากรมี
ความเชี่ยวชาญในงานที่ทํามากขึ้น ขอผิดพลาดตาง ๆ จะลดลง และยังเปนการสรางความผูกพันกับ
องคกร บุคลากรจึงเกิดความทุมเท และเอาใจใสในการทํางาน จึงเปนประโยชนตอองคกรทั้งในระยะ
สั้นและระยะยาว

สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง ไดใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรอยางจริงจัง โดยมี
ความเชื่อวา บุคลากร กศน.ทุกคนมีคุณคา ถาบุคลากรมีประสิทธิภาพ องคกรจะเจริญกาวหนาและ
สรางประโยชนใหกับประชาชนผูรับบริการอยางมหาศาล จึงไดเนนกลยุทธการพัฒนาคน ในแผน
ยุทธศาสตรของสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปางป 2551-2554 และจัดทําหลักสูตรพัฒนาบุคลากรตาม
แผนยุทธศาสตร โดยจําแนกกลุมเปาหมายหลักเปน 3 กลุม คือ กลุมผูบริหาร กลุมครู กลุม
ลูกจางประจํา  ในการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง ไดจัดตั้งศูนยพัฒนา
บุคลากร โดยใชชื่อวา “โรงเรียนคน กศน.ลําปาง”  ซึ่งจะทําหนาที่หลักในการพัฒนาบุคลากรอยาง
ตอเนื่อง  โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาที่เกิดขึ้นเปนประจํา คือ ครูศูนยการเรียนชุมชน (ครู ศรช.) เขา-ออก
บอย จึงมีความจําเปนที่จะตองพัฒนา สรางความรู ความเขาใจ ปรับทัศนคติ กอนที่จะลงพื้นที่เพื่อ
ปฏิบัติงาน สวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยูกอนแลวก็จะไดรับการพัฒนาทั้งในรูปแบบที่มีหลักสูตร  และ
รูปแบบที่ไมมีหลักสูตร เปนการแลกเปลี่ยนความรูระหวางกันในเรื่องที่มีความสนใจ  ในลักษณะการ
สนทนาอยางไมเปนทางการ ดวยการจัดพื้นที่สําหรับบริการเปน show & share zone ไวให และสิ่งที่
สําคัญที่สุด ที่จะทําใหบุคลากรพัฒนาอยางตอเนื่องและยั่งยืนได คือ การฝกใหเปนผูมีทักษะในการ
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เรียนรูดวยตนเอง (learning how to learn) ประกอบกับในปงบประมาณ 2553 สํานักงาน กศน.ได
ประกาศใชหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ตั้งแตภาคเรียนที่ 1 ป
การศึกษา 2553 ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่งในการพัฒนาครูใหมีความพรอมในการจัดกิจกรรม
การเรียนรูตามหลักสูตร

2. วัตถุประสงค
1) เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจ มีสมรรถนะตรงกับงานในหนาที่และภารกิจ
2) เพื่อพัฒนาบุคลากร ใหเปนผูมีทักษะในการเรียนรู 

3. เปาหมาย  บุคลากรสังกัด กศน.ลําปาง
1) ผูบริหาร 15 คน
2) ครู กศน.   184  คน  เปนขาราชการ 24  คน/พนักงานราชการ  62  คน/ครู ศรช. 83

คน/บรรณารักษและบรรณารักษอัตราจาง  15 คน)
3) ลูกจางประจํา  18  คน

4. งบประมาณ
งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษาจํานวน   100,000 บาท

1) กิจกรรมการศึกษานอกระบบ งบเงินอุดหนุน    50,000  บาท
2) โครงการพัฒนาคุณภาพ กศน. งบดําเนินงาน    50,000  บาท

             (ทุกกิจกรรมขอถัวจายตามที่เบิกจายจริง)

5. วิธีดําเนินการ
กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด/เกณฑ ระยะเวลา งบประมาณ

1 อบรมหลักสูตร
“ทักษะการคิด
แบบวิจัย”

เพื่อใหมีความรู ความ

เขาใจในการกําหนด

หัวขอการวิจัย

ผอ. กศน.อําเภอ
13 คน
ครู กศน. 13 คน
ครู สนง.กศน.
จังหวัด 4 คน
(รวม 30 คน)

ความรู ความเขาใจ/
ความพึงพอใจของผู
เขารับการอบรม
รอยละ 80 อยูใน 
ระดับมากขึ้นไป

ก.พ. 2553 13,000 
บาท

3. อบรม “การใช
หลักสูตร
การศึกษา
นอกระบบ
ระดับ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. 
2551 

เพื่อสรางความรูความ
เขาใจ และวิธีการจัด
กิจกรรมการเรียนรูตาม
หลักสูตร ฯ

ครู กศน.ทุกคน 
จํานวน 200 คน

 จํานวนผูผานการ
อบรม (ทุกคน)
ความรู ความเขาใจ/ 
ความพึงพอใจ รอย
ละ 80 อยูในระดับ
มากขึ้นไป)

มี.ค. -  มิ.ย. 
53

50,000 
บาท
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กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด/เกณฑ ระยะเวลา งบประมาณ
3.  สัมมนาครู ศรช

 ผูผานการ
อบรมครู ศรช.
ใหม รุนที่ 1 
และ 2

1) เพื่อติดตามการนํา
ความรูและ
ประสบการณที่ไดรับไป
ใชในการปฏิบัติงาน
 2) เพื่อกําหนดเนื้อหา
หลักสูตรในการอบรม
ครู ศรช.ใหม ในครั้ง
ตอไป

-จํานวน 30  คน จํานวนผูรวม
กิจกรรม (รอยละ 
80)
เนื้อหาหลักสูตรการ
อบรม 1 หลักสูตร

สัปดาหแรก

ของเดือน 

พ.ค.53             

(1 วัน)

10,000  
บาท

4 การอบรมครู 
ศรช.ใหม

 เพื่อเตรียมความพรอม
ในการปฏิบัติงาน ตาม
บทบาทหนาที่

-  ครู 30 คน - จํานวนผูผานการ
อบรม (ทุกคน)
- ความรู ความ
เขาใจ/ ความพึง
พอใจของผูรับการ
อบรม
(รอยละ 80 พึง
พอใจระดับมากขึ้น
ไป)

มี.ค. -  ก.ค. 
2553

10,000  
บาท

5  สรุป/รายงานผล -เพื่อจัดทําสรุปรายงาน
ผลการดําเนินงานตาม
โครงการ

เอกสารสรุปงาน -มีเอกสารสรุป
รายงานผลการ
พัฒนาบุคลากร
ประจําป52

ส.ค. 53 10,000  
บาท

6. ระยะเวลาดําเนินการ
ม.ค.  2553 –  มิถุนายน  2553

7. สถานที่ดําเนินการ
สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง

แหลงเรียนรูอื่น ๆ

8. ผูรับผิดชอบ
งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล  กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
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9. เครือขาย
สถาบัน กศน.ภาคเหนือ

ศูนย กศน.อําเภอ 13 อําเภอในจังหวัดลําปาง

บริษัทปูนซิเมนตไทย (ลําปาง) จํากัด

แหลงเรียนรู/ภูมิปญญา

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรูชุมชน

10. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ
การบรรลุผลตามจํานวน ตัวบงชี้ (รอยละ 80)

11. การประเมินผลโครงการ
1) รวบรวมขอมูลจากผลการดําเนินงานในแตละกิจกรรม

2) วิเคราะหขอมูล

12. ผลที่คาดวาจะไดรับ
บุคลากร สังกัด สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง ไดรับการพัฒนา และสามารถนํา

ความรู ประสบการณ และทักษะตาง ๆ ไปใชใหเกิดประโยชนตอตนเองและองคกรไดอยางมี

ประสิทธิภาพ
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5) โครงการเสริมสรางกระบวนการเรียนรู โดยใชชุมชนปนฐาน  
สอดคลองกับนโยบายสํานักงาน กศน.  : ขอ 3 นโยบายดานการสงเสริมการเรียนรูของ

ชุมชน จุดเนน 3.3 การสงเสริมการจัดการเรียนรูในชุมชน
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร ป 2551 – 2554 ของสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง  : 
ขอ 2 พัฒนาประสิทธิภาพการจัดกระบวนการเรียนรู กลยุทธที่ 2 สงเสริมการพัฒนาองค

ความรูและนวัตกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู

1.  หลักการและเหตุผล
ในปจจุบันบริบทของสังคมไทยไดเปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจากอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน 

ซึ่งจะทําใหสังคมไทยในอนาคตจะเปนสังคมฐานความรู ที่การเรียนรูและนวัตกรรมเปนปจจัยสําคัญใน
การพัฒนา  สังคมแหงการเรียนรูเปนสังคมแหงภูมิปญญา ตระหนักถึงความสําคัญ ความจําเปนของ
การเรียนรูที่ทุกคนและทุกสวนในสังคมมีความใฝรูและพรอมที่จะเรียนรูอยูเสมอ ตอเนื่องไปตลอดชีวิต 
และในปงบประมาณ 2553 สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
(สํานักงาน กศน.) ไดกําหนดนโยบายและจุดเนนการดําเนินงานใหสอดคลองกับเจตนารมณ ของ
พระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 แผนการบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2551 – 2554 และแผนยุทธศาสตรสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2551 – 2554) โดยไดกําหนดนโยบายสําคัญประการ
หนึ่งคือ นโยบายดานการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน  มุงเนนการออกแบบการเรียนรูของชุมชน
โดยใชปญหาของประเทศเปนศูนยกลาง การพัฒนาความรูความสามารถในการแสวงหาความรูของ
กลุมเปาหมาย การเสริมสรางกระบวนการเรียนรูเพื่อการแกปญหาและพัฒนาชุมชน โดยใชหลักการ
จัดการความรูและการวิจัยชุมชนบูรณาการอยูในกระบวน การเรียนรูเพื่อนําไปสูการแกปญหาและการ
พัฒนาสังคมและชุมชนโดยรวม และไดมอบนโยบายใหหนวยงาน/สถานศึกษาทุกแหงไปดําเนินการ
เพื่อตอบสนองนโยบายดังกลาว และสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง เปนองคกรหลักในระดับพื้นที่ใน
การสงเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ในการสงเสริมโอกาสการเรียนรู
ตลอดชีวิตใหแกประชาชน และสรางระบบการเรียนรูตลอดชีวิตที่มีคุณภาพใหแกประชาชน ดังนั้นจึงมี
การจัดกิจกรรมการศึกษาที่หลากหลาย แตกตางกันไปตามลักษณะ และสภาพปญหาความตองการ
ของบุคคลและสังคม มีประชากรกลุมเปาหมายที่ดอยโอกาส และหลากหลายทั้งดานอายุ ฐานะทาง
เศรษฐกิจ และสังคม จํานวนมาก และมีหนวยงานทั้งภาครัฐ เอกชน เขามามีบทบาทในการจัด สงเสริม 
สนับสนุน และประสานงานจัดการศึกษานอกระบบหลายประเภท หลายระดับ รวมทั้งผูรู ปราชญ
ชาวบาน ผูทรงภูมิปญญา และผูนําชุมชน วิธีการจัดมีหลากหลาย และมีความเคลื่อนไหวปรับเปลี่ยน
ตลอดเวลาเพื่อที่จะจัดการศึกษาใหตอบสนองความตองการของผูเรียนหรือ ผูรับบริการ  

สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง จึงไดจัดทําโครงการเสริมสรางกระบวนการเรียนรูโดยใช
ชุมชนปนฐาน  
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2.  วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมนวัตกรรมการเรียนรูของชุมชน

3.  เปาหมาย
เชิงปริมาณ  : 
       พื้นที่เปาหมาย  4  หมูบาน 

            - บานปาเหมี้ยง หมูที่  7  ต.แจซอน อ.เมืองปาน 

- บานทุงฮาง หมูที่ 1 ต.ทุงผึ้ง อ.แจหม

- บานไผงาม หมูที่ 4  ต.เมืองมาย อ.แจหม

- บานแปนโปงชัย หมูที่ 9 ต.บานสา อ.แจหม

เชิงคุณภาพ :  
1. ชุมชนมีศักยภาพในการเรียนรูและสามารถพัฒนาตนเองสูการเปนชุมชนที่เขมแข็ง 

สามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน

2. มีรูปแบบนวัตกรรมการเรียนรูของชุมชน

4.  วิธีดําเนินงาน  (เปนโครงการตอเนื่องมาจากป 2552)

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.  52– 

กย.53

2. แสวงหา

พันธมิตร ที่มี

ศักยภาพในการ

ตอบโจทยปญหา

ชุมชนในแตละ

เรื่อง ที่อาจ

แตกตางกันไป

- เพื่อหาเครือขายที่มี

ศักยภาพในแตละดาน ไดเขา

มามีสวนในการแกไขปญหา

ของชุมชน

คณะทํางานฯ ตค.  52– 

กย.53
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กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ

3. จัดกิจกรรมตอบ

โจทยของชุมชน 

โดยผาน

กระบวนการ

เรียนรูรวมกัน 

และใชหลักการ

มีสวนรวม

- การจัดกิจกรรมตองเปน

กิจกรรมการเรียนรูที่

ตอบสนองความตองการ/

ปญหาที่แทจริง โดยชุมชนมี

สวนรวมในการคิดหาวิธีการ

ที่จะแกไขปญหาของตนเอง

-คณะทํางานฯ

-ภาคีเครือขาย

-ชุมชน

-ขึ้นอยูกับ

โจทยปญหา/

ความตองการ

ตค.  52– 

กย.53
40,000

4. สรุปผล/ถอด

บทเรียน

- สรุปผลการดําเนินงานและ

ถอดบทเรียน เพื่อสรางองค

ความรู

-จัดพิมพ/เผยแพร

คณะทํางานฯ

-ภาคีเครือขาย

-ชุมชน

- ประชุม 1 

ครั้ง

- เอกสาร 200 

เลม

ส.ค.53 60,000

5.  วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ    100,000  บาท

6.  ผูรับผิดชอบโครงการ
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง

7.  เครือขาย
-  บริษัทปูนซิเมนตไทย (ลําปาง) จํากัด

-   สวทช.

-  มูลนิธิวิเทศพัฒนา

- CS Loxinfo

-  สถาบัน กศน.ภาคเหนือ

- ศูนย กศน.อําเภอแจหม

- ศูนย กศน. อําเภอเมืองปาน

- อุทยานแหงชาติแจซอน

- โรงเรียนบานปาเหมี้ยง

       ฯลฯ
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8.  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ
1  ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 

- จํานวนกิจกรรมการเรียนรูที่ดําเนินการ ไมนอยกวา 3  กิจกรรม/ชุมชน

- คนในชุมชนใหความรวมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ไมนอยกวารอยละ 80 

- เอกสารเผยแพรการดําเนินงาน  200  เลม

2  ตัวชี้วัดผลลัพธ (Outcome) 

1) ชุมชนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง และนํามาใชประโยชนไดอยางเปนรูปธรรม

2) มีนวัตกรรมการเรียนรูของชุมชน

9.  ผลลัพธ (Outcome)
ชุมชนเขมแข็ง พึงพาตนเองได และไดรูปแบบนวัตกรรมการเรียนรู

10.  การติดตามประเมินผลโครงการ
- ประเมินผลระหวางการจัดกิจกรรม

- ประเมินผลการนําความรูไปใชหลังจากการเขารวมกิจกรรม
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6)  โครงการสงเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน กศน.
จังหวัดลําปาง

สอดคลองกับนโยบายสํานักงาน กศน.  : 
ขอ 1 ดานการศึกษานอกระบบ จุดเนนที่ 1.5 การประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย 

สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง :
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีความเปนเลิศ  กลยุทธที่ 1  จัดระบบควบคุม

ภายใน

1.  หลักการและเหตุผล
ในปงบประมาณ 2553 สํานักงานกศน. ไดมีนโยบายเรงรัดใหสถานศึกษาพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพภายในใหไดมาตรฐาน โดยพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจ และสามารถดําเนินการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาไดอยางตอเนื่อง เรงรัดดําเนินการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
กศน.ที่มีผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาไมไดตามมาตรฐานที่ สมศ. กําหนดโดยปรับแผน 
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและดําเนินการตามแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให
ไดคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดสําหรับสถานศึกษาที่ยังไมไดเขารับการประเมินคุณภาพภายนอก 
ใหพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหไดคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด และ สงเสริม สนับสนุนให
สถานศึกษาที่ไดรับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน สมศ. ผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใหได
ตามมาตรฐานที่กําหนด และจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานรอบสอง ของศูนย กศน.อําเภอในสังกัดสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง ที่เขารับการประเมิน
คุณภาพภายนอก ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน) 
มีศูนย กศน.อําเภอ ที่ไมไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษา ประจําปงบประมาณ 2552จํานวน 3 แหง
และมีศูนย กศน.อําเภอ ที่จะไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2553 อีก  จํานวน  5  แหง 

สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง ซึ่งมีหนาที่กํากับ ดูแล และสงเสริมสนับสนุนการดําเนินการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จึงตองสงเสริมสนับสนุนในการสรางความตระหนักใหกับบุคลากร
ทุกคนในสถานศึกษาเขามามีสวนสงเสริม สนับสนุน และรวมคิดรวมทํา รวมทั้งตองมีการทํางานเปน
ทีม มองเห็นคุณคาและมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน มีการติดตามและ
กํากับดูแล อยางเปนระบบ  สงเสริม สนับสนุนและใหความชวยเหลือสถานศึกษาใหสามารถดําเนิน 
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และดําเนินการตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพ
สถานศึกษาเปนประจําอยางตอเนื่อง และมีคุณภาพ
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2. วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน กศน. จังหวัดลําปาง พัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพใหมีคุณภาพ สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
อยางเปนระบบและตอเนื่อง 

3. เปาหมายการดําเนินงาน  :  
เปาหมายเชิงปริมาณ
1. สถานศึกษาที่จะเขารับการประเมินภายนอก ป 2522 จํานวน 5 แหง (เมืองปาน/แมพริก/

สบปราบ/เสริมงาม และวังเหนือ)ไดรับการเตรียมความพรอมในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ใหไดคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด และไดรับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน สมศ.ทั้งหมด

2. สถานศึกษาที่ไมไดเขารับการประเมินคุณภาพภายนอก จํานวน 3 แหง (เถิน/แจหม/งาว)
ไดรับการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและดําเนินการตามแผนการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาใหไดคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด

3. สถานศึกษาที่ไดรับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน สมศ.จํานวน 5 แหง (เมืองลําปาง/เกาะคา/
แมทะ/แมเมาะ/หางฉัตร ไดรับการสงเสริมสนับสนุนใหผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใหได
ตามมาตรฐานที่กําหนดและมีผลการประเมินสูงขึ้นจากเดิม

เปาหมายเชิงคุณภาพ
1.  สถานศึกษาที่จะเขารับการประเมินภายนอก ป 2553 มีความพรอมที่จะรับการประเมิน

ภายนอก จาก สมศ. และสามารถเตรียมรองรอยหลักฐานยืนยันการทํางานที่ตรงกับสภาพจริง
2. สถานศึกษาที่ไมไดเขารับการประเมินคุณภาพภายนอก มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาที่สามารถนําสูการปฏิบัติและมีคุณภาพตามมาตรฐาน และมีผลการประเมินตนเองบรรลุ
เปาหมายตามแผนที่ตั้งไว

3. สถานศึกษาที่ไดรับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน สมศ.มีการผดุงและพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง

4. วิธีดําเนินงาน
กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ

1. ใหคําแนะนําในการ

จัดเตรียม ความพรอม

ในการรับการประเมิน

ภายนอกจาก สมศ. 

(กลุมที่รับการประเมิน

ประจําป 2553)

- เพื่อให สถานศึกษากลุมที่
จะเขารับการประเมิน
ภายนอก ประจําป  2553 มี
ความพรอมรับการประเมิน
ภายนอก
 - เพื่อทบทวนกรอบ/
เครื่องมือ/วิธีการในการ
จัดเก็บรวบรวมขอมูล 

สถานศึกษา 5 

แหง คือ กศน.

เมืองปาน/แม

พริก/สบปราบ/

เสริมงาม และ

วังเหนือ 

5 แหง ต.ค. 52- 

พ.ค.53

5,000
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กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ
เอกสาร รองรอย หลักฐาน
เพื่อจัดระบบสารสนเทศ 
สําหรับการตรวจสอบ 
ทบทวนคุณภาพสถานศึกษา
ตามมาตรฐานและตัวบงชี้
การประเมินคุณภาพ
การศึกษานอกระบบ จํานวน 
6 มาตรฐาน 22 ตัวบงชี้  

- กําหนดปฏิทินการให

คําแนะนํา ปรึกษา เจาะลึก

เปนรายสถานศึกษา

- คณะทํางาน

สงเสริมและ

พัฒนาระบบ

ประกัน  

คุณภาพ ฯ

10  คน

2. การปรับแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาที่
ไมไดเขารับการ
ประเมินคุณภาพ
ภายนอก

-  เพื่อสงเสริม สนับสนุน ให
สถานศึกษาที่ไมไดเขารับ
การประเมินคุณภาพ
ภายนอกดําเนินการทบทวน
และปรับปรุงแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
- สนับสนุนการดําเนินการ
ตามแผนใหมีผลการประเมิน
ตนเองบรรลุเปาหมายตาม
แผนที่ตั้งไว 
- ติดตามผลการดําเนินงาน

สถานศึกษาที่
ไมไดเขารับการ
ประเมิน
คุณภาพ
ภายนอกจํานวน 

3 แหง 
(เถิน/           

แจหม/งาว)

ธ.ค. 52 –
ก.ย. 53

2,000

3. ติดตาม ตรวจสอบ 
การพัฒนา ระบบ
คุณภาพภายใน
สถานศึกษาอยาง
ตอเนื่อง

- เพื่อใหความชวยเหลือ/
คําปรึกษาและขอเสนอแนะ 
ในการผดุง และพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพ
อยางตอเนื่องและมีผลการ
ประเมินสูงขึ้นจากเดิม

- คณะทํางาน
สงเสริมและ
พัฒนาระบบ
ประกัน  ฯ
- สถานศึกษาที่
ผานการ
ประเมิน
ภายนอก สมศ.

10 คน

5 แหง

ก.พ.-ต.ค. 
53

3,000

5. วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ : แผนงบประมาณขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา                          
งบดําเนินงาน จํานวน 10,000  บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถวน)
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7. แผนการใชจายงบประมาณ  เปนรายไตรมาส

กิจกรรมหลัก
ไตรมาส 1         

(ต.ค.–ธ.ค. 51)

ไตรมาส 2         

(ม.ค.-ม.ีค.52)

ไตรมาส 3         

(เม.ย.-มิ.ย. 52)

ไตรมาส 4         

(ก.ค.-ก.ย. 52)

1. ใหคําแนะนําในการจัดเตรียม ความ
พรอมในการรับการประเมินภายนอก
จาก สมศ. (กลุมที่รับการประเมิน
ประจําป 2553)

2,000 2,000 1,000 -

2. การปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาที่ไมไดเขารับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก

- 1,000 1,000 -

3. ติดตาม ตรวจสอบ การพัฒนาระบบ

คุณภาพภายในสถานศึกษาอยาง

ตอเนื่อง

- 1,000 2,000

2,000 3,000 3,000 2,000

8.  ผูรับผิดชอบโครงการ
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง

9. เครือขาย
ศูนย กศน.อําเภอ จํานวน 13  แหง

10. ผลลัพท
1. สถานศึกษาในสังกัด สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง สามารถดําเนินการพัฒนาคุณภาพ 

และผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา กศน.ใหไดคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด 

2. บุคลากรใหมีความรู ความเขาใจ และสามารถดําเนินการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาไดอยางตอเนื่อง

11. ดัชนีชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
1. ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 

1.1   สถานศึกษาที่จะเขารับการประเมินภายนอก ป 2522 จํานวน 5 แหง (เมืองปาน/แม

พริก/สบปราบ/เสริมงาม และวังเหนือ)ไดรับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน สมศ.ทั้งหมด
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1.2  สถานศึกษาที่ไมไดเขารับการประเมินคุณภาพภายนอก จํานวน 3 แหง (เถิน/แจหม/

งาว) มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและดําเนินการตามแผนการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาใหไดคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด

1.3  สถานศึกษาที่ไดรับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน สมศ.จํานวน 5 แหง (เมืองลําปาง/

เกาะคา/แมทะ/แมเมาะ/หางฉัตร ไดรับการสงเสริมสนับสนุนใหผดุงระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาใหไดตามมาตรฐานที่กําหนดและมีผลการประเมินสูงขึ้นจากเดิม

2. ตัวชี้วัดผลลัพธ (Outcome)
บุคลากรในสังกัดมีความตระหนัก และเขามามีสวนสงเสริม สนับสนุน และรวมคิดรวมทํา 

มีการทํางานเปนทีม และไดรับการเตรียมความพรอม มองเห็นคุณคา และมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

การประกันคุณภาพภายใน และสถานศึกษาในสังกัดที่เขารับการประเมินภายนอก จาก สมศ. มีความ

พรอมเขารับการประเมินภายนอก

12. การติดตามประเมินผลโครงการ
- จากการปฏิบัติตามแผนที่กําหนด

-  เอกสารรายงานการประเมินตนเอง

- ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.
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7)  โครงการพัฒนาบุคลากรการดําเนินงานหองสมุดประชาชน 3 ดี
สอดคลองกับนโยบายสํานักงาน กศน.  : 
ขอ 2 ดานการศึกษาตามอัธยาศัย จุดเนนที่ 2.2 หองสมุด 3 ดี ขอ 6 พัฒนาศักยภาพบุคลากร

ที่รับผิดชอบการบริการของหองสมุดประชาชนใหมีความรูความสามารถมารถในการใหบริการ

สนับสนุนการดําเนินงานหองสมุด 3 ดี

สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง :
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบบริการจัดการใหมีความเปนเลิศ  กลยุทธที่ 4 โครงการพัฒนา

สมรรถนะครูและผูบริหาร  

สอดคลองกับแผนพัฒนาบุคลากร
เปาหมาย ครู สมรรถนะที่ 2 การบริการที่ดี ขอ 1 การพัฒนาระบบบริการดวยใจ  

สมรรถนะที่ 6 การสื่อสารและแรงจูงใจ ขอ 1 การออกแบบการเรียนรูแบบมีสวนรวมโดยยึดผูเรียนเปน

สําคัญ และสมรรถนะที่ 8 การมีวิสัยทัศน ขอ 1 การพัฒนาหองเรียนมีชีวิต

1. หลักการและเหตุผล
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ(นายจุรินทร ลักษณะวิศิษฎ) ไดกําหนดนโยบายการพัฒนา

หองสมุดของสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรู เปนแหลงศึกษาคนควาของนักเรียน ครู ผูบริหาร 
ผูปกครองและชุมชนไดอยางสมบูรณ โดยไดกําหนดแนวทาง  ใหเปน “หองสมุด 3 ด”ี ที่เนนการพัฒนา
ใน 3 องคประกอบหลัก ไดแก หนังสือดี บรรยากาศดี บรรณารักษดี  ทั้งนี้เนื่องจากหองสมุด 
เปรียบเสมือนขุมทรัพยทางปญหา หองสมุดเปนแหลงรวมความรูทุกแขนง ทุกศาสตร และหองสมุดยัง
เปนปจจัยสําคัญที่ชวยสนับสนุนสงเสริมใหคนมีนิสัยรักการอาน และในปงบประมาณ 2553 สํานักงาน 
กศน.จังหวัดลําปาง  ไดกําหนดนโยบายและจุดเนนการดําเนินงานดานการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการ
ประสานความรวมมือกับแหลงเรียนรูและภูมิปญญาในชุมชน เพื่อจัดทําฐานขอมูลแหลงเรียนรู และจัด
กิจกรรมการเรียนรูที่เปนประโยชนตอการประกอบอาชีพ การดํารงชีวิต การสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี 
และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

  ดังนั้น เพื่อใหหองสมุดประชาชนไดมีการใหบริการความรูแกคนในชุมชนและผูสนใจทั่วไป 
เปนไปอยางมีคุณภาพ สอดคลองกับนโยบายและจุดเนนการสัมมนาการดําเนินงานหองสมุดประชาชน 
ที่เนน 3 องคประกอบหลัก ไดแก หนังสือดี บรรยากาศดี บรรณารักษดี  นับวาเปนสิ่งที่ชวยใหของ
บุคลากรผูปฏิบัติงานในหองสมุดมีการบริหารจัดการที่สรางความพึงพอใจ ประทับใจแกผูใชบริการ   

2. วัตถุประสงค
1) เพื่อจัดระบบการบริการของหองสมุดประชาชนที่เนนการพัฒนาใน 3 องคประกอบหลัก 

ไดแก หนังสือดี บรรยากาศดี บรรณารักษดี  มีประสิทธิภาพ และเปนแหลงเรียนรูของ

ชุมชน
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2) เพื่อจัดทําเอกสารทางวิชาการเผยแพรการดําเนินงาน “หองสมุด 3 ดี” ของหองสมุด

ประชาชนอําเภอทั้ง 13 แหง

3. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
1) หองสมุดประชาชนจังหวัด  จํานวน    1   แหง

2) หองสมุดประชาชนอําเภอ    จํานวน  12  แหง

3) เอกสารวิชาการ “หองสมุด 3 ดี”  จํานวน  500 เลม

เชิงคุณภาพ
หองสมุดประชาชนมีการดําเนินงานที่มีคุณภาพเปน “หองสมุด 3 ดี” เพื่อสรางความพึงพอใจ

ใหกับผูใชบริการ

เอกสารสําหรับเผยแพรการดําเนินงาน “หองสมุด 3 ดี” ของหองสมุดประชาชนจังหวัดและ

อําเภอ ในสังกัดสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปางเปนเอกสารทางวิชาการ

4.   วิธีการดําเนินการ
กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย เปาหมาย พื้นที่

ดําเนินการ
ระยะเวลา งบประมาณ

ขออนุมัติโครงการ ขออนุมัติโครงการ สํานักงาน กศน.

จังหวัดลําปาง

1 วัน

ศึกษาหลักการพัฒนา

หองสมุด “หองสมุด 3 

ดี”

เพื่อใหมีความรูเรื่อง 

“หองสมุด 3 ดี”

บรรณารักษ

หองสมุด

ประชาชน

อําเภอและ

ผูเกี่ยวของ

15 คน กศน.อําเภอ

13 แหง

1 สัปดาห

รวบรวมขอมูลการ

ดําเนินงานหองสมุด

ประชาชนอําเภอ 13 

แหง นํามาพัฒนา

ตามหลักการ

“หองสมุด 3 ดี”   

เพื่อรวบรวมขอมูลการ

ดําเนินงานหองสมุด

ประชาชนอําเภอ

บรรณารักษ

หองสมุด

ประชาชน

อําเภอและ

ผูเกี่ยวของ

13  แหง กศน.อําเภอ

13 แหง

1 สัปดาห
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กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย เปาหมาย พื้นที่
ดําเนินการ

ระยะเวลา งบประมาณ

ประสานงาน

ผูปฏิบัติงานใน

หองสมุดประชาชน

(บรรณารักษ)  13  

แหง

สรางความเขาใจ

รวมกัน

บรรณารักษ

หองสมุด

ประชาชน

อําเภอและ

ผูเกี่ยวของ

13  แหง สํานักงาน กศน.

จังหวัดลําปาง

1 สัปดาห

จัดเตรียมเอกสาร

สื่อวัสดุอุปกรณ

เพื่อแจกใหผูเขารวม

สัมมนา

บรรณารักษ

หองสมุด

ประชาชน

อําเภอและ

ผูเกี่ยวของ

15  ชุด สํานักงาน กศน.

จังหวัดลําปาง

3  วัน 3,000 บาท

ดําเนินสัมมนา สัมมนาการดําเนินงาน

ตามหลัก “หองสมุด 3 

ดี”

บรรณารักษ

หองสมุด

ประชาชน

อําเภอและ

ผูเกี่ยวของ

15  คน สํานักงาน กศน.

จังหวัดลําปาง

2 วัน 12,000 บาท

จัดทําเอกสารวิชาการ เพื่อเผยแพรการ

ดําเนินงานตามหลัก 

“หองสมุด 3 ดี”

หนวยงาน 

กศน.

500 เลม สํานักงาน 

กศน.จังหวัด

ลําปาง

2 สัปดาห 45,000 บาท

สรุปและรายงานผล รายงานการดําเนินงาน สํานักงาน 

กศน.จังหวัด

ลําปาง

5 เลม สํานักงาน 

กศน.จังหวัด

ลําปาง

1 สัปดาห

5.   วงเงินงบประมาณ   จํานวนเงิน  60,000  บาท (หกหมื่นหาพันบาทถวน)

6. แผนการใชจายงบประมาณ  

กิจกรรมหลัก
ไตรมาส 1

(ต.ค.- ธค. 2552)
ไตรมาส 2

(ม.ค.-มี.ค. 2553)
ไตรมาส 3

( เม.ย.- มิ.ย.2553
ไตรมาส 4

(ก.ค.- ก.ย.2553)
ศึกษาหลักการพัฒนาหองสมุด 

“หองสมุด 3 ดี”

รวบรวมขอมูลการดําเนินงาน

หองสมุดประชาชนอําเภอ 13 

แหง นํามาพัฒนาตามหลักการ
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กิจกรรมหลัก
ไตรมาส 1

(ต.ค.- ธค. 2552)
ไตรมาส 2

(ม.ค.-มี.ค. 2553)
ไตรมาส 3

( เม.ย.- มิ.ย.2553
ไตรมาส 4

(ก.ค.- ก.ย.2553)
“หองสมุด 3 ดี”   

ขออนุมัติโครงการ

ประสานงานผูปฏิบัติงานใน

หองสมุดประชาชน(บรรณารักษ)  

10  แหง

จัดเตรียมเอกสาร

สื่อวัสดุอุปกรณ

5,000 บาท

ดําเนินสัมมนา 12,000 บาท

จัดทําเอกสารเผยแพร 45, 000  บาท

สรุปและรายงานผล
    

7. ผูรับผิดชอบ    กลุมสงเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย     สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง

8. โครงการที่เกี่ยวของ  -

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1) การใหบริการ“หองสมุด 3 ดี”  ของหองสมุด สรางความ พึงพอใจแกประชาชนในมาใช

บริการของหองสมุดเพิ่มขึ้น

2) ไดเอกสารทางวิชาการการดําเนินงาน “หองสมุด 3 ดี” ของหองสมุดประชาชนอําเภอทั้ง 

13 แหง จํานวน 500 เลม

10. ดัชนีชี้ผลสําเร็จของโครงการ
          10.1 ตัวชี้วัดผลผลิต

-  หองสมุดประชาชนในสังกัด สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง จํานวน    14  แหงมีการ

ดําเนินงาน คุณภาพเปน “หองสมุด 3 ดี”

- เอกสารทางวิชาการการดําเนินงาน “หองสมุด 3 ดี” ของหองสมุดประชาชนอําเภอทั้ง 13 

แหง จํานวน 500 เลม
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         10.2 .ตัวชี้วัดผลลัพธ
- หองสมุดประชาชนมีการดําเนินงานที่มีคุณภาพเปน “หองสมุด 3 ดี” เพื่อสรางความพึงพอใจ

ใหกับผูใชบริการเพิ่มขึ้น

- ไดเอกสารทางวิชาการการดําเนินงาน “หองสมุด 3 ด”ี ของหองสมุดประชาชนอําเภอใน

สังกัดสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง สําหรับเผยแพร

11. การติดตามโครงการ
- การรายงานความกาวหนา

- การตรวจเยี่ยม

 - แบบสอบถามความพึงพอใจ
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8) โครงการพัฒนาหลักสูตรการสงเสริมการศึกษาเพื่อเสริมสรางความเปนพลเมืองไทย   
สอดคลองกับนโยบายสํานักงาน กศน.  :  ป 2553 ขอ 1และขอ 3

สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดลําปาง ป 2551-2554 ขอ ที่ 6 สรางลําปางเปนนครคุณภาพ

ชีวิตที่ดีและสังคมสงบสุข

1.  ความเปนมาและความสําคัญ
ดวยในปจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เปนโลกไรพรมแดน มีการสื่อสาร มีขอมูล

ขาวสารอยางไรขีดจํากัด มีการแขงขันกันพัฒนาทางอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี รวมทั้งการ

แขงขันทางการคา  เกิดการเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน มุงแสวงหาผลประโยชนใหกับตนเองและ

พรรคพวกมากกวาสวนรวม ทําใหสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก โดยเฉพาะมีคานิยมทางวัตถุ 

ไดครอบงําจนทําให “คานิยม” อันดีงามของไทยตลอดจนอัตลักษณของความเปนไทยที่ดีงามจะคอยๆ

เลือนหายไปจากสังคมไทย ซึ่งสงผลกระทบตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม เชน การเกิด

ปญหาทางคุณธรรม จริยธรรม สังคมขาดระเบียบวินัย ขาดความรับผิดชอบ ขาดความเอื้ออาทร เกิด

ปญหาทุจริต ปญหายาเสพติด ปญหาอาชญากรรม ซึ่งสาเหตุสวนหนึ่งอาจจะเนื่องมาปจจุบันมีการยอ

หยอนการอบรมบมนิสัย ใหมีความรับผิดชอบตอตนเอง ตอสวนรวม มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม มี

ความซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย ขยัน อดทน ประหยัด ลดคานิยมเชิงวัตถุ มุงพัฒนาคนใหมีชีวิตที่

พอเพียง

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 กําหนดหลักการในการจัด

การศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู มีคุณธรรม

จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข สํานักงานสงเสริม

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําปาง ในฐานะที่เปนหนวยงานสงเสริมสนับสนุน

ในการจัดการศึกษาใหกับกลุมเปาหมายนอกระบบโรงเรียน ไดตระหนักถึงปญหา ปรากฏการณที่

เกิดขึ้นดังกลาว และเห็นความสําคัญในการสรางความเปนพลเมืองไทยใหมีสํานึกความเปนไทย จึงได

จัดทําโครงการ  พัฒนาหลักสูตรการสงเสริมการศึกษาเพื่อเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยขึ้น

2.  วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสงเสริมการศึกษาเพื่อเสริมสรางความเปนพลเมืองไทย

2. เพื่อสรางความตระหนักใหกลุมเปาหมาย กศน.มีความรู ความเขาใจ ในความเปนพลเมือง

ไทย
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3.  เปาหมายการดําเนินงาน
เชิงปริมาณ หลักสูตรในการสงเสริมการศึกษาเพื่อเสริมสรางความเปนพลเมืองไทย จํานวน 1 

หลักสูตร

เชิงคุณภาพ  กลุมเปาหมายที่ผานการเรียนรูหลักสูตร การสงเสริมการศึกษาเพื่อเสริมสราง

ความเปนพลเมืองไทย มีความภาคภูมิใจในอัตลักษณความเปนไทย

4. วิธีดําเนินการ

กิจกรรม วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย ระยะเวลา งปม.

1. ประชุม

ปฏิบัติการในการ

สรางกรอบแนวคิด

เสริมสรางความ

เปนพลเมืองไทย

- เพื่อระดมพลัง

สมองในการทํา

กรอบความคิด

หลักสูตรเสริมสราง

ความเปนพลเมือง

ไทย

10 คน พ.ค.2553(1 วัน) 5,000 บาท

2. ประชุมเชิง

ปฏิบัติการในการ

จัดทําหลักสูตร

เสริมสรางความ

เปนพลเมืองไทย

- เพื่อจัดทํา

หลักสูตรสงเสริม

การศึกษาเพื่อ

เสริมสรางความ

เปนพลเมืองไทย

10 คน พ.ค.2553(3 วัน) 25,000 บาท

3. ตรวจปรับปรุง

ตนฉบับ หลักสูตร

และจัดพิมพ

ตนฉบับ

- เพื่อใหไดหลักสูตร

ที่มีคุณภาพ

5 คน มิ.ย..2553 40,000 บาท

4. ชี้แจงการนํา

หลักสูตรไปใช

- เพื่อสรางความ

เขาใจกับผูใช

หลักสูตร

13 อําเภอ มิ.ย. 2553 -

5. ดําเนินการตาม

หลักสูตรที่กําหนด

-  เพื่อใหกลุม 

เปาหมายมี

ความรูความเขา

ใจความเปน       

พลเมืองไทย

13 อําเภอ มิ.ย.-ก.ย.2553 26,000 บาท

6. ติดตาม/

ประเมินผล/ 

รายงานผลและ

- มีความตระหนัก 

จิตสํานึกในความ

เปนพลเมืองไทย

13 อําเภอ มิ.ย.-ก.ย.2553 4,000 บาท
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กิจกรรม วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย ระยะเวลา งปม.

เผยแพร - เพื่อติดตาม

ความกาวหนาของ

งาน และรายงาน

ผลการดําเนินงาน

รวม 100,000 บาท

5. เงินงบประมาณ   จํานวน 100,000 บาท

6.  แผนการใชจายเงิน ไตรมาส 3 และ 4จํานวน 100,000 บาท

7.  ผูรับผิดชอบโครงการ กลุมสงเสริมการศึกษานอกระบบ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง

8.  เครือขาย
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ

สํานักพระพุทธศาสนาจังหวัดลําปาง

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตแพร หองเรียนบุญวาทยวิหาร

สถาบันศาสนา

เรือนจํากลางลําปาง

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ 13 แหง

9.  ผลลัพธ  (outcomes)

                 ไดหลักสูตรในการสรางสํานึกความเปนไทยที่สอดคลองกับพื้นที่ กลุมเปาหมายและ

สามารถที่จะนําหลักสูตรไปใชเพื่อสรางสํานึกใหกลุมเปาหมายมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกของ

ความเปนพลเมืองไทย และสามารถที่จะอยูในสังคมไดอยางสงบสุข

10.  ดัชนีชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ (output)

1.ตัวชี้วัดผลผลิต

       - จํานวนหลักสูตร

       - จํานวนผูเขาอบรม
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2. ตัวชี้วัดผลลัพธ

        -  คุณภาพของหลักสูตร

       -  ความพึงพอใจของผูเขาอบรม

11.  การติดตามประเมินผลโครงการ
      - การสอบถาม/การสังเกต

                    - การติดตามการดําเนินงาน กศน.อําเภอ

12.  ผลที่คาดวาจะไดรับ
ไดหลักสูตรที่มีคุณภาพ สอดคลองกับสภาพบริบทของพื้นที่และสามารถที่จะใหกลุมเปาหมาย

เกิดความตระหนักในความเปนไทย ภาคภูมิใจในความเปนไทย และอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
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9)   โครงการประชุมปฏิบัติการจัดทําขอมูลผลการเรียนเฉลี่ย GPA/PR ภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2552

สอดคลองกับนโยบายและจุดเนน สํานักงาน กศน. ดานการศึกษานอกระบบ ขอ (1.2,1.4) 

และสอดคลองนโยบาย/จุดเนนป 2553 ของสํานักงาน กศน. จังหวัดลําปาง   ดานการศึกษานอกระบบ 

ขอ1

1.  หลักการและเหตุผล
ตามที่สํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ไดมอบหมายใหสถานศึกษา 

ดําเนินการจัดทําผลการเรียนเฉลี่ย (GPA/PR) ของนักศึกษาที่จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม

หลักเกณฑและวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียน พุทธศักราช 2544  และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)  โดยสํานักงาน กศน.  ไดกําหนดการจัดสงขอมูล GPA/PR  

ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 ในวันที่  25  มีนาคม  2552  ดังนั้น   เพื่อใหการจัดทําขอมูล 

GPA/PR ของสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําปาง ถูกตอง 

สมบูรณ และสามารถสงขอมูล GPA/PR  ไดทันตามชวงเวลาที่กําหนด  จึงไดทําโครงการประชุมปฏิบัติการ

จัดขอมูลผลการเรียนเฉลี่ย GPA/PR เพื่อตรวจสอบขอมูลระดับอําเภอ  โดยการตรวจไขวระหวางสถานศึกษา

และประมวลผลขอมูลระดับจังหวัด

2.  วัตถุประสงค
1.  เพื่อใหผูเขารวมประชุมมีความรู ความเขาใจในการจัดทํา GPA/PR  ใหถูกตอง

2.  สามารถปฏิบัติในการจัดทํา GPA/PR  

3.  เปาหมายการดําเนินงาน   
1. เชิงปริมาณ

     ผูเขารวมประชุม  จํานวน  30  คน

     1. 1  เจาหนาที่ทะเบียน และเจาหนาที่จัดการศึกษาสายสามัญในการจัดทํา GPA/PR  

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอละ 2 คน  13  อําเภอ   26  คน

     1.2.  สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง  4   คน

2. เชิงคุณภาพ

     - เจาหนาที่ทะเบียนและเจาหนาที่จัดการศึกษาสายสามัญสามารถปฏิบัติงานในการจัดทํา 

GPA/PR ไดอยางถูกตอง
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4.  วิธีดําเนินการ
1.  ประสานงานผูเกี่ยวของ

2. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ

3. ดําเนินการตรวจสอบขอมูลจากเอกสารจริงที่นํามา

4. ดําเนินการประมวลผลระดับจังหวัด  และตรวจสอบความถูกตองโดยโปรแกรม ITSTAT
5. จัดทํารายงานสงสํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

5.  ระยะเวลาดําเนินการ      วันที่   25  มีนาคม  2553

6.  สถานที่      หองประชุมสํานักงาน กศน. จังหวัดลําปาง

7.  งบประมาณ
แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต  งบเงินอุดหนุน

จํานวน  10,000   บาท

8.  ผูรับผิดชอบโครงการ   กลุมงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ  สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง

9.  ตัวชี้วัดความสําเร็จ   

เจาหนาที่ทะเบียน และเจาหนาที่จัดการศึกษาสายสามัญสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน กศน.

จังหวัดลําปางสามารถปฏิบัติงานในการจัดทํา GPA/PR ไดอยางถูกตอง

10.  ผลที่คาดวาจะไดรับ
สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง  สามารถจัดทําขอมูลผลการเรียนเฉลี่ย  GPA/PR ภาคเรียนที่ 2

ปการศึกษา 2552  ไดถูกตอง
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10)  โครงการอบรมการใชหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
       พุทธศักราช 2551

สอดคลองนโยบาย/จุดเนนของสํานักงาน กศน.   ขอ 1 นโยบายดานการศึกษานอกระบบ ขอ1.4  

การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  ขอ1.6  การเทียบโอน ความรูและประสบการณ แผนยุทธศาสตร

ของ กศน.จังหวัดลําปาง ขอ2 พัฒนาประสิทธิภาพการจัดกระบวนการเรียนรู แผนพัฒนาบุคลากรของ 

กศน.จังหวัดลําปาง โครงการพัฒนาครู สมรรถนะที่ 2  การบริการที่ดี สมรรถนะที่ 3 การพัฒนาตนเอง    

สมรรถนะที่ 7 การพัฒนาผูเรียน   สมรรถนะที่ 8 การ บริหารจัดการชั้นเรียน

1.  หลักการและเหตุผล
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษา ขั้น

พื้นฐานพุทธศักราช 2551 เพื่อใชแทนหลักเกณฑและวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียนตามหลักสูตร

การศึกษาขันพื้นฐานพุทธราช 2544 ซึ่งพัฒนาขึ้นตามหลักการและปรัชญาการศึกษา

นอกโรงเรียน นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.25542 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545  ตลอดจนพระราชบัญญัติ

สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมี

คุณธรรม จริยธรรม สติปญา และมีศักยภาพในการประกอบอาชีพ การศึกษาตอและสามารถดํารงชีวิต

อยูในครอบครัว ชุมชน สังคมไดอยางมีความสุข ทั้งนี้สถานศึกษาที่จะนําหลักสูตรไปใชตองนําสาระ

และมาตรฐานการเรียนที่กําหนดไปพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับสภาพปญหา ความ

ตองการของผูเรียน ชุมชน สังคม สภาพของทองถิ่น และคุณลักษณะอันพึงประสงคของสถานศึกษา

นั้นๆ และ สํานักงาน กศน.มีนโยบาย ใหสถานศึกษาในสังกัดทุกแหงใชหลักสูตรการศึกษานอกระบบ  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551  ตั้งแต ภาคเรียนที่ 1/2553

เปนตนไป

สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง เห็นควรจัดโครงการอบรมการใชหลักสูตรการศึกษานอกระบบ

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อใหบุคลากรที่เกี่ยวของมีความรู ความเขาใจและ

สามารถนําหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไปปฎิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2.  วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูที่เขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจ โครงสรางหลักสูตร สาระและมาตรฐาน

การเรียนรู การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต การจัดการเรียนรู การเทียบโอนผลการเรียน การวัดผล

ประเมินผล การบริหารจัดการหลักสูตร และการพัฒนาหลักสูตร 
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2. เพื่อใหผูเขารับการอบรม นําความรูที่ไดไปใชในการดําเนินงานการจัดกิจรรมการเรียนรูตาม

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

3.  เปาหมายการดําเนินงาน
เชิงปริมาณ มีผูเขารับการอบรม  จํานวน  252 คน ประกอบดวย

ผูบริหาร  กศน.   จํานวน 16  คน 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     จํานวน 34  คน

ครูอาสาสมัคร   จํานวน 57  คน

ครู ศรช.                                                        จํานวน 88  คน

บรรณารักษ                                                   จํานวน 13  คน

ครูประจํากลุมและเครือขาย                        จํานวน 44  คน

เชิงคุณภาพ  ผูเขารับการอบรมมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษานอก

ระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2551 

4.  วิธีดําเนินการ

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย พื้นที่ดําเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ

1.  แตงตั้งคณะกรรมการ 

ทํางาน โครงการอบรมการ

ใชหลักสูตรการศึกษานอก

ระบบระดับการศึกษาขั้น

พื้นฐาน  พุทธศักราช 2551

1.  เพื่อกําหนด

บทบาทหนาที่และ

ผูรับผิดชอบเปน

ลายลักษณอักษร

 15 คน สํานักงาน กศน.

จังหวัดลําปาง

มีนาคม 2553

2.  ดําเนินการจัดทํา 

แผนการอบรม/เอกสาร

ประกอบการอบรม

1.  เพื่อกําหนด

แผนและเอกสาร

ประกอบการอบรม

 8 คน สํานักงาน กศน.

จังหวัดลําปาง

 มีนาคม 

2553

15,000 บาท

3.  อบรมใหความรูและ

มอบหมายภารกิจแก

บุคลากร  กศน. และ 

เครือขาย

1. เพื่อใหผูที่เขารับ

การอบรมมีความรู 

ความเขาใจ  

โครงสรางหลักสูตร 

สาระและ

168 คน รุนที ่1 โรงแรม

เชียงใหมออคิดจัง

เชียงใหม

16-19 

มีนาคม 2553

465,730 

บาท
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กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย พื้นที่ดําเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ

มาตรฐานการ

เรียนรู การจัด

กิจกรรมพัฒนา

คุณภาพชีวิต การ

จัดการเรียนรู การ

เทียบโอนผลการ

เรียน การวัดผล

ประเมินผล การ

บริหารจัดการ

หลักสูตร และการ

พัฒนาหลักสูตร

2. เพื่อใหผูเขารับ

การอบรมนํา

ความรูที่ไดไปใช

ในการดําเนินงาน

การจัดกิจกรรม

การเรียนรูตาม

หลักสูตร

การศึกษานอก

ระบบระดับ

การศึกษาพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551

80 คน รุนที ่2 กัซซันขุน

ตาลกอลฟแอนดรี

สอรทอ.แมทา 

จังหวัด

 25-27 

เมษายน 

2553

143,860 

บาท

4. ติดตามประเมินผลการ

ดําเนินงานการจัดกิจกรรม

การเรียนรูตามหลักสูตร

การศึกษานอกระบบระดับ

การศึกษาพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551

1. เพื่อนําผลการ

ประเมินไป

ปรับปรุงการ

ดําเนินงาน การจัด

กิจรรมการเรียนรู

ตามหลักสูตร

การศึกษานอก

ระบบระดับ

การศึกษาพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551

ศรช / กศน.อําเภอ 

สังกัดสํานักงาน 

กศน.จังหวัด

ลําปาง 13 อําเภอ

สิงหาคม-

กันยายน 

2553



                                                          á¼¹»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ »ÃÐ¨íÒ»� 2553 68

5.  งบประมาณ จํานวน   624,590   บาท (หกแสนสองหมื่นสี่พันหารอยเกาสิบบาทถวน)

6.  แผนการใชจายเงิน   เปนรายไตรมาส

กิจกรรมหลัก ไตรมาส 1

(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2

(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3

(เม.ย.-มิ.ย)

ไตรมาส 4

(ก.ค.-ก.ย)

1.  แตงตั้งคณะกรรมการ ทํางาน โครงการ

อบรมการใชหลักสูตรการศึกษานอกระบบ

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน                       

พุทธศักราช  2551

2.  ดําเนินการจัดทําแผนการอบรม/

เอกสารประกอบการอบรม

3.  อบรมใหความรูและมอบหมายภารกิจ

แกบุคลากร กศน. และ เครือขาย

465,730 บาท 143,860 

บาท

4.  ติดตามประเมินผลการดําเนินงานการ

จัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักสตูร

การศึกษานอกระบบระดับการศกึษา

พื้นฐาน พุทธศักราช 2551

7.  ผูรับผิดชอบโครงการ กลุมสงเสริมการศึกษานอกระบบ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําปาง

8.  เครือขาย
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ

สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําพูน

สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม

สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแมฮองสอน

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ 13 แหง

เครือขายที่รวมจัดการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

9.  ผลลัพธ  (outcomes)

                 ครูและบุคลากรที่เกี่ยวของสามารถจัดกระบวนการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษานอก

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2251 ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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10. ดัชนีชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ (output)

1. ตัวชี้วัดผลผลิต

       - ครูและบุคลากรที่เกี่ยวของ กับการจัดการศึกษนอกระบบของสํานักงาน กศน.จังหวัด

ลําปาง จํานวน 252 คน มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้น

พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

2.  ตัวชี้วัดผลลัพธ

       - ครูและบุคลากรที่เกี่ยวของ กับการจัดการศึกษานอกระบบของสถานศึกษาในสังกัด

สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง สามารถนําความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษานอกระดับ

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไปใชในการจัดกระบวนการเรียนรู ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

11.  การติดตามประเมินผลโครงการ
      - ทดสอบวัดความรูกอน-หลังการอบรม

      - ติดตามผลการจัดกระบวนการเรียนรูของครู กศน.ในพื้นที่
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11)  โครงการสงเสริมกิจกรรมองคกรนักศึกษา สํานักงาน กศน. จังหวัดลําปาง  ประจําป
งบประมาณ  2553

สอดคลองกับนโยบายและจุดเนนการดําเนินงาน สํานักงาน กศน.  ขอ 1 (1.2) ดาน การศึกษา

นอกระบบ และสอดคลองนโยบาย/จุดเนนป 2553 ของสํานักงาน กศน.  จังหวัดลําปาง ดานการศึกษา

นอกระบบ ขอ 3

1.  หลักการและเหตุผล
ตามที่สถานศึกษา สังกัดสํานักงาน กศน. จังหวัดลําปางดําเนินการจัดการจัดการศึกษานอก

โรงเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ ซึ่งจังหวัดลําปางมีนักศึกษา กศน.ไม

นอยกวา 10,000 คน ดังนั้นการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพจึงเปนสิ่งสําคัญ   โดยเฉพาะการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการและประสบการณของผูเรียน พรอมท้ังสงเสริมให

นักศึกษา กศน. มีสวนรวมในกิจกรรมอันเปนกระบวนการเรียนการสอนตอความสําเร็จในการศึกษา 

การดําเนินงานองคกรนักศึกษา  จึงมีความจําเปนอยางย่ิงสําหรับสงเสริมและสนับสนุนนักศึกษา 

กศน. ที่กําลังศึกษาอยูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน กศน. จังหวัดลําปาง ดวยการจัดกิจกรรมที่

สอดคลอง สัมพันธกับกระบวนการเรียนของนักศึกษา  นอกจากนี้การจัดกิจกรรมขององคกรนักศึกษา 

กศน. เปนสวนหนึ่งที่จะทําใหนักศึกษา กศน. มีความรัก ความสามัคคี และความผูกพันระหวางเพื่อน

นักศึกษา กศน. กับสถานศึกษา ตลอดทั้งชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน มีความภาคภูมิใจในผลงานอัน

เปนประโยชนตอนักศึกษา  สถานศึกษาและชุมชนของตนเองมากขึ้น

เพื่อใหการดําเนินการกิจกรรมองคกรนักศึกษา ตลอดจนสงเสริมสนับสนุนใหเกิด

ความรวมมือในการจัดกิจกรรมนักศึกษา กศน. ขององคกรนักศึกษาใหบรรลุ และประสบผลสําเร็จ 

สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําปาง จึงจัดโครงการ

สงเสริมกิจกรรมองคกรนักศึกษาขึ้น

2.  วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหเกิดความรวมมือในการจัดกิจกรรม กศน.

2. เพื่อสงเสริมสัมพันธภาพอันดีตอกันและมีความภาคภูมิใจในการเปนนักศึกษา กศน.

3. เพื่อสงเสริมกระบวนการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษา กศน.

3.  เปาหมาย
1.   เชิงปริมาณ

                      1.1   ผูรวมประชุมสัมมนาฯ  จํานวน  44  คน ประกอบดวย
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-  ครูผูรับผิดชอบ งานองคกร นักศึกษา กศน.อําเภอ                จํานวน  13 คน

-  คณะกรรมการองคกรนักศึกษาอําเภอละ 2  คน    (13 ×  2)    จํานวน  26 คน

-  คณะทํางาน สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง                           จํานวน   5 คน

        1.2  มีการดําเนินกิจกรรมนักศึกษา กศน.รวมกัน

2.  เชิงคุณภาพ
- ครูและคณะกรรมการองคกร กศน.ในสังกัดสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง มีการ

จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการเรียนรูของนักศึกษา กศน.จังหวัดลําปาง รวมกันอยางนอย 1 กิจกรรม

4.  วิธีดําเนินการ

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปา

หมาย

พื้นที่

ดําเนินการ

ระยะเวลา งบประมาณ

1 .ประชุม

คณะกรรมการ

องคกรนักศึกษา

1 .เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหเกิด

ความรวมมือในการจัดกิจกรรม 

กศน.

2 .เพื่อรายงานผลการดําเนินงาน

ขององคกรนักศึกษาป การศึกษา 

2552

3. .เพื่อรวมกันวางแผนในการ

ทํางานองคกรนักศึกษาป

การศึกษา 2553

39 คน สํานักงาน 

กศน.จังหวัด

ลําปาง

ก.พ.53 8,000บาท

2. ดําเนินการจัด

กิจกรรมตามแผน

1.  เพื่อใหสามารถบรรลุตาม

กิจกรรมที่กําหนดไว

นักศึกษา 

กศน.

จังหวัด

ลําปาง 

13 อําเภอ

ก.พ-ก.ย

53

18,730 บาท

3.  ติดตาม

ประเมินผลการ

ดําเนินงาน 

กิจกรรมองคกร

นักศึกษา

1.  เพื่อนําผลการประเมินไป

ปรับปรุงการดําเนินงาน 

องคกร

นักศึกษา

ของ

จังหวัด

ลําปาง 

13อําเภอ
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5.  วงเงินงบประมาณ 
งบประมาณขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ป 2553   จํานวน   26,730  บาท

(สองหมื่นหกพันเจ็ดรอยสามสิบบาทถวน) 

6.  แผนการใชจายเงิน   เปนรายไตรมาส

กิจกรรมหลัก ไตรมาส 1

(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2

(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3

(เม.ย.-มิ.ย)

ไตรมาส 4

(ก.ค.-ก.ย)

1. ประชุมคณะกรรมการองคกรนักศึกษา 8,000 บาท

2. ดําเนินการจัดกิจกรรมตามแผน 18,720 บาท

3. ติดตามประเมินผลการดําเนินงานกิจกรรม

องคกรนักศึกษา

7.  ผูรับผิดชอบ
กลุมสงเสริมการศึกษานอกระบบ สํานักงาน กศน. จังหวัดลําปาง

8. เครือขาย
สถาบัน กศน.ภาคเหนือ

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทุกอําเภอ

9. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
 องคกรนักศึกษามีการวางแผนและการจัดกิจกรรม ระดับจังหวัดรวมกัน

10.  ผลที่คาดวาจะไดรับ
1)    นักศึกษา กศน.เกิดความรวมมือในการจัดกิจกรรม กศน. 

2) นักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน เกิดสัมพันธภาพอันดีตอกันและมีความภาคภูมิใจในการ

เปนนักศึกษา กศน. 

3) สงเสริมกระบวนการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษา กศน.
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12)  โครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาด ป 2553
สอดคลองมาตรฐาน กศน. นโยบาย ที่ 3. การศึกษาตอเนื่อง มุงจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา

สังคมและชุมชน โดยใชรูปแบบการฝกอบรม   การเขาคาย การประชุมสัมมนา การศึกษาแลกเปลี่ยน

เรียนรู และรูปแบบอื่น ๆ ที่เหมาะกับกลุมเปาหมาย เพื่อใหกลุมเปาหมายนําความรูไปพัฒนาสังคมและ

ชุมชนของตนเอง

1.  หลักการและเหตุผล
งานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  มีภารกิจจัดและสงเสริมการจัดการ 

ศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาตอเนื่อง และสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิตในรูปแบบที่หลากหลายใหกับ

ประชาชนที่อยูนอกระบบโรงเรียนอยางมีคุณภาพ โดยเครือขายและชุมชนมีสวนรวม เพื่อเสริมสราง

ความเขมแข็งใหกับชุมชน ซึ่งการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเปนการศึกษาที่ใหความสําคัญกับการ

พัฒนาคนเพื่อใหมีความรูและทักษะที่จําเปนสําหรับการดํารงชีวิตในสังคมปจจุบัน ทั้งที่เปนสาระ

เกี่ยวกับทักษะชีวิตดานสุขภาพอนามัย  คุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค  การเสริม

คุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่ดี  

ในการนี้ สํานักงานยุวกาชาดจึงประสานความรวมมือจากสํานักงาน กศน.จังหวัด และ กศน.

อําเภอ โดยเชิญชวนจัดโครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาดขึ้น เพื่อเสริมสรางและพัฒนาเยาวชนใหเปนผู

มีความรู ความเขาใจ มีทัศนคติ มีทักษะ ความชํานาญ ตามกระบวนการของยุวกาชาดและเปนกําลัง

สําคัญในการเผยแพรขยายผลกิจกรรมกาชาด-ยุวกาชาดสูเยาวชนที่อยูในความดูแล  นอกจากนี้ยัง

สามารถบูรณาการกิจกรรมใหสอดคลองกับงานในความรับผิดชอบไดเปนอยางดีดวย

สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง  จึงจัดโครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาดนอกโรงเรียนขึ้น เพื่อที่จะ

พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ ตลอดจนทักษะที่สามารถเปนวิทยากรยุวกาชาดนอก

โรงเรียน

2.  วัตถุประสงค
-  เพื่อพัฒนาผูบริหาร ครู กศน. และเครือขายใหมีทักษะในการทําหนาที่วิทยากรยุวกาชาด

นอกโรงเรียน

3.  กลุมเปาหมาย
เชิงปริมาณ   จํานวน  80  คน  ประกอบดวย

1.  บุคลากร กศน.อําเภอในจังหวัดลําปาง

2.  บุคลากรสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
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พื้นฐาน (สพฐ) กรมราชทัณฑ  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการในเขตภาคเหนือ  องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น

เชิงคุณภาพ   มีจํานวนวิทยากรยุวกาชาดที่มีความรู ความเขาใจ ความชํานาญและทักษะใน   

การจัดกิจกรรมพัฒนาเยาวชน โดยใชรูปแบบ กระบวนการของยุวกาชาดเขาบูรณาการใหสอดคลองกับ

งานในความรับผิดชอบและเกิดประโยชนสูงสุด

4.  วิธีดําเนินการ
               5.1  เสนอและขออนุมัติโครงการ

               5.2  ประสานงานกับสํานักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย

               5.3  ประสานงานสํานักงานเหลากาชาดจังหวัดลําปาง

               5.4  ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของในดานสถานที่ วิทยากร  และอุปกรณฝกอบรม ฯลฯ

               5.5  ประสานผูเขารับการอบรม

   5.6  จัดเตรียมสถานที่ฝกอบรม

               5.7  ดําเนินการฝกอบรมแบบคายพักแรม

               5.8  สรุปผลและรายงานการฝกอบรม

5. ระยะเวลาดําเนินการ
              ระหวางวันที่  10 - 14  พฤษภาคม  2553   ลักษณะการอบรมคายพักแรม  5  วัน  4  คืน  

     

6.  สถานที่ 
                  หอประชุมรมไทร  สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จังหวัดลําปาง

7.  เนื้อหาสาระ
8.1  การบริหารจัดการอบรมวิทยากรยุวกาชาด

8.2  กระบวนการและพิธีการในการฝกอบรม

8.3  การกาชาดและยุวกาชาด

8.4  การปองกันชีวิตและสุขภาพ

8.5  วางแผนฝกทักษะวิทยากร

8.6  การจัดกิจกรรมสัมพันธภาพ

8.7  ฝกทักษะวิทยากรดานตาง ๆ

8.8  การสรางเครือขายชมรมอาสายุวกาชาดเพื่อการบริการชุมชน
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8.  งบประมาณ   รวมทั้งสิ้น   120,800.-  บาท

           9.1  ขอรับการสนับสนุนจากสํานักงานยุวกาชาด  สภากาชาดไทย จํานวน 15,000 บาท

9.2  คาลงทะเบียนจากตนสังกัดผูเขารับการอบรม  จํานวน  25  คน  คนละ 1,160 บาท            

เปนเงิน  29,000  บาท  เปนคาใชจายดังนี้

9.3   งบประมาณเงินอุดหนุนการศึกษาตลอดชีวิต  สําหรับผูเขารับการอบรมจาก กศน.อําเภอ  

และเจาหนาที่ดําเนินการของสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง  จํานวน 76,800 บาท  เปนคาใชจายดังนี้

9.  การติดตามและประเมินผล  
    9.1  ทดสอบกอนและหลังการอบรม

    9.2  ใชแบบสอบถามและแบบประเมินผลผูเขารับการอบรม

    9.2  สังเกตการณ เขารวมกิจกรรม

10.  สื่อและวัสดุประกอบการอบรม     
       1) ขอรับการสนับสนุนจากสํานักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย  คือ

                               -  คูมือการอบรมอาสายุวกาชาด “ หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด ”

                               -  วุฒิบัตรผูสําเร็จการอบรม

                               -  เข็มเครื่องหมายผูสําเร็จการอบรม

                          2)  วัสดุอื่น ๆ จากสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง

11.  ผลที่คาดวาจะไดรับ
              12.1  ผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจ เรื่องกาชาด ยุวกาชาด และมีทักษะใน

การเผยแพรกิจกรรมการอบรมสูเยาวชนในความรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ

       12.2  ผูเขารับการอบรมสามารถนํารูปแบบ  กระบวนการของยุวกาชาดที่ไดรับไปบูรณา

การเขากับงานในความรับผิดชอบไดอยางดี

        12.3   มีจํานวนวิทยากรยุวกาชาดเพิ่มมากขึ้น   และเปนกําลังสําคัญในการขยาย

กิจกรรมของสภากาชาดไทยใหมีความตอเนื่องและยั่งยืน
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13)  โครงการพัฒนาบุคลากรบุคลากร กศน.ตําบล   
นโยบาย/จุดเนนของสํานักงาน กศน ขอ3นโยบายดานการสงเสริมการเรียนรูของชุมชน

จุดเนนการดําเนินงานขอ3.1 กศน.ตําบล ขอ3.3 การสงเสริมการจัดการเรียนรูในชุมชน 

แผนยุทธศาสตรของ กศน.จังหวัดลําปาง ขอ3 พัฒนาโครงการสรางพื้นฐานเพื่อการเรียนรู

             ตลอดชีวิต กลยุทธ ขยาย และพัฒนาแหลงการเรียนรู

แผนพัฒนาบุคลากรของ กศน.จังหวัดลําปาง โครงการพัฒนาครู สมรรถนะที่ 2 การบริการ

ที่ดี สมรรถนะที่ 3 การพัฒนาตนเอง  สมรรถนะที่ 7 การพัฒนาผูเรียน สมรรถนะที่ 8 การ 

บริหารจัดการชั้นเรียน

1.  หลักการและเหตุผล
ตามที่สํานักงาน กศน.มีนโยบาย จัดตั้ง กศน.ตําบล/แขวง  ในทุกตําบล/แขวง เพื่อให

สอดคลองและเปนกลไกที่มีประสิทธิภาพในการมีสวนรวมขับเคลื่อน การปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่

สอง  (พ.ศ. 2552-2561) ซึ่งมีวิสัยทัศน คือ “ คนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ” และให

ความสําคัญกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เทาเทียมกับการศึกษาในระบบ เพื่อ

สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตและสรางสังคมแหงการเรียนรู

กศน.ตําบล เปนหนวยงานในสังกัด กศน.อําเภอ มีฐานะเปนหนวยจัดกิจกรรมการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชนและสรางสังคมแหง

การเรียนรูในชุมชน บุคลากรผูดําเนินงาน กศน.ตําบล ทุกคนทุกระดับจะตอง มีความรูความเขาใจที่

เกี่ยวกับ บทบาท ภารกิจ ของ กศน.ตําบลตลอดจนแนวทางในการดําเนินงาน กศน.ตําบลใหเปนไปใน

แนวทางเดียวกัน  ดังนั้น สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปางจึงไดจัดทําโครงการพัฒนาบุคลากร กศน.

ตําบล ในสังกัดสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง  

2. วัตถุประสงค
1. เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจในบทบาท ภารกิจ และรูปแบบการจัดกิจกรรม กศน. 

                  แกบุคลากร กศน.และกรรมการ กศน.ตําบล

2. เพื่อใหผูเขารับการอบรม นําความรูที่ไดไปประยุกตใชในการดําเนินงาน กศน.ตําบล 

3. เปาหมายการดําเนินงาน
เชิงปริมาณ มีผูเขารับการอบรม  จํานวน  548 คน ประกอบดวย 

ผูบริหาร  กศน.   จํานวน   13 คน

หัวหนา กศน.ตําบล           จํานวน   95  คน   
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ครูอาสาสมัคร    จํานวน  60 คน 

คณะกรรมการ กศน.ตําบล ๆละ ๔  คน 95 ตําบล   380  คนประกอบดวย

- ประธานกรรมการ 1 คน

- กรรมการที่เปนผูแทนหมูบาน ตําบลละ  1 คน

-กรรมการที่เปนผูแทนองคกรนักศึกษ าตําบลละ 1 คน

-กรรมการที่เปนอาสาสมัคร กศน. ตําบลละ           1 คน

เชิงคุณภาพ  ผูเขารับการอบรมมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับบทบาท ภารกิจของ กศน.

ตําบล และบทบาทหนาที่ ของบุคลาการผูที่เกี่ยวของเพื่อนําไปใชในการวางแผนการพัฒนา กศน.

ตําบลได

4. วิธีดําเนินการ

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปา

หมาย

พื้นที่

ดําเนินการ

ระยะเวลา งบประมาณ

1  .แตงตั้คณะกรรมการ 

ทํางาน โครงการอบรม

พัฒนา บุคลากร กศน.

ตําบล

1. เพื่อกําหนดบทบาทหนาที่

และผูรับผิดชอบ

 15 คน สํานักงาน 

กศน.

จังหวัด

ลําปาง

ก.พ.53

2.  ศึกษาวิเคราะหคูมือ

การ/แนวทาง

ดําเนินงาน ศรช. 

นโยบายการจัดตั้ง 

กศน.ตําบล/บทบาท

ภารกิจของครู กศน./

รูปแบบการจัด

กิจกรรมกศน.

1.  เพื่อศึกษารูปแบบการ

ดําเนินงานเดิมของ ศรช.

เปนขอมูลในการจัดทํา

เอกสารประกอบการอบรม 

กศน.ตําบล

๒.วิเคราะหนโยบายการ

จัดตั้ง กศน.ตําบล

 5 คน สํานักงาน 

กศน.

จังหวัด

ลําปาง

ม.ค.53

3.  ดําเนินการจัดทํา

หลักสูตร/แผนการ

อบรม/เอกสาร

ประกอบการอบรม

1.  เพื่อจัดทําหลักสูตรที่

สามารถนําความรูไปใชใน

การดําเนินงาน กศน.ตําบล

ได

 8 คน สํานักงาน 

กศน.

จังหวัด

ลําปาง

 ม.ค.53 50,000 บาท
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กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปา

หมาย

พื้นที่

ดําเนินการ

ระยะเวลา งบประมาณ

4.  อบรมใหความรูและ

มอบหมายภารกิจแก

บุคลากร กศน.และ

คณะกรรมการ กศน.

ตําบล

1. เพื่อเสริมสรางความรู 

ความเขาใจในบทบาท

ภารกิจ และรูปแบบการจัด

กิจกรรม กศน. 

2. เพื่อใหผูเขารับการอบรม 

นําความรูที่ไดไปประยุกตใช

ในการดําเนินงาน กศน.

ตําบล

548 คน สํานักงาน 

กศน.

จังหวัด

ลําปาง

สถาบัน 

กศน.

ภาคเหนือ

 ก.พ.-มี.ค

53

160,260 บาท

5.  ติดตามประเมินผล

การดําเนินงาน กศน.

ตําบล

1  .เพื่อนําผลการติดตาม

และประเมิน

- แผนการดําเนินงาน

-ผลการดําเนินงาน

 ไปปรับปรุงการดําเนินงาน 

กศน.ตําบล

กศน

ตําบล

ของ

จังหวัด

ลําปาง 

จํานวน 

95 

ตําบล

กศนตําบล

ของจังหวัด

ลําปาง 

จํานวน 95

ตําบล

เม.ย-ก.ย

53

๑๕,๐๐๐ 

บาท

5.  วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 219,780 บาท

6.  แผนการใชจายเงิน   เปนรายไตรมาส

กิจกรรมหลัก ไตรมาส 1

(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2

(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3

(เม.ย.-มิ.ย)

ไตรมาส 4

(ก.ค.-ก.ย)

1 .แตงตั้งคณะกรรมการ ทํางาน โครงการอบรม

พัฒนา บุคลากร กศน.ตําบล

2. ศึกษาวิเคราะหคูมือการ/แนวทางดําเนินงาน 

ศรช. นโยบายการจัดตั้ง กศน.ตําบล

3.  ดําเนินการจัดทําหลักสูตร/แผนการอบรม/

เอกสารประกอบการอบรม

50,000

บาท

4.  อบรมใหความรูและมอบหมายภารกิจแก

บุคลากร กศน.และคณะกรรมการ กศน.ตําบล

154,780 

บาท

5.  ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน กศน.ตําบล      15,000 บาท
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7.  ผูรับผิดชอบโครงการ 

กลุมสงเสริมการศึกษานอกระบบ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอัธยาศัยจังหวัดลําปาง

8.  เครือขาย
สํานักงาน กศน.

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ 13 แหง

คณะกรรมการ กศน.ตําบลทุกตําบล

9.  ผลลัพธ  (outcomes)

                 จังหวัดลําปาง มีการดําเนินงาน กศน.ตําบลใหเปนหนวยจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชนและสรางสังคมแหงการ

เรียนรูในชุมชน 

10. ดัชนีชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ (output)

1.ตัวชี้วัดผลผลิต

       - บุคลากร กศน.และคณะกรรมการ กศน.ตําบล 13 อําเภอ รวม 95 ตําบล จํานวน 548 คน 

มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงาน กศน.ตําบล ของจังหวัดลําปางเปนไปในแนวทาง

เดียวกัน

2. ตัวชี้วัดผลลัพธ

       - มีการดําเนินงาน กศน.ตําบลในชุมชน เพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชน

และสรางสังคมแหงการเรียนรูในชุมชน

11.  การติดตามประเมินผลโครงการ
      - แบบสอบถาม ความพึงพอใจในการอบรม

      - แบบสอบถามติดตามผลการดําเนินงาน กศน.ตําบล
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14)  โครงการชุมชนรักการอาน   

1. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากการที่รัฐบาลประกาศวาระแหงชาติเรื่องการสงเสริมการอานเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 

2552 และไดกําหนดใหวันที่ 2 เมษายนของทุกปเปน “วันแหงการรักการอาน” และจังหวัดลําปาง ได

ประกาศวาระแหงจังหวัดลําปาง เรื่องการสงเสริมการอาน เมื่อวันที่ 21เปนวาระแหงชาติฯ สอดคลอง

กับนโยบายและจุดเนนการดําเนินงาน จัด สงเสริม และสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย ของสํานักงาน กศน.  ที่เนนการพัฒนารูปแบบและวิธีการ  จัดการศึกษาใหสอดคลองกับ

เจตนารมณของ พรบ.การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551  ซึ่งสํานักงาน กศน.

จังหวัดลําปาง  ไดจัดกิจกรรมสงเสริม “ชุมชนรักการอาน” ขึ้น ตั้งแตป 2551 เปนตนมา  โดยให

สถานศึกษาในสังกัด ดําเนินงานในพื้นที่รับผิดชอบ   เพื่อตอบสนองตอสภาพปญหาและความตองการ

ของประชาชนและชุมชนทองถิ่น ตลอดจนสงเสริมและพัฒนาบุคลากรผูปฏิบัติงานใหมีศักยภาพมาก

ยิ่งขึ้น ผานการจัดกิจกรรมสงเสริมใหประชาชนรักการอาน ซึ่งเปนการปลูกฝงลักษณะนิสัยรักการอาน 

ใฝการเรียนรูตลอดชีวิต  และจําเปนอยางยิ่งที่ตองมีการจัดกิจกรรมอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง  

สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง จึงไดจัดโครงการชุมชนรักการอานป 3 ขึ้น

2.  วัตถุประสงค
 2.1  เพื่อใหชุมชนในจังหวัดลําปางเกิดความตระหนักถึงความสําคัญของการอานหนังสือ    

        ในชีวิตประจําวัน

2.2  เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมขององคกรชุมชนตาง ๆ ของจังหวัดลําปาง  ในการเสริมสราง

ใหมี 

        นิสัยรักการอาน

2.3   เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมสงเสริมชุมชนรักการอาน

2.4  เพื่อสรางรวมมือกับภาคเอกชน ในการสรางโอกาส  และพัฒนาศักยภาพประชาชนดาน    

       “การรักการอาน” ใหกวางขวางและทั่วถึง

2.5 เพื่อตอยอดและขยายผลการดําเนินงานตอจากโครงการชุมชนรักการอาน โดยความ

รวมมือระหวางสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบcละการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําปาง และ

บริษัท ซีพี ออลล จํากัด(มหาชน)  ใหครอบคลุมพื้นที่ 92 ตําบล ๆละ 1 ชุมชน   ทั้ง 13 อําเภอของจังหวัด

ลําปาง
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3.   เปาหมาย
3.1  เชิงปริมาณ

- ประชาชนในชุมชน/หมูบาน 92 ชุมชนใน 13 อําเภอของจังหวัดลําปาง มีความ           

กระตือรือรนและรวมกิจกรรมสงเสริมการอานสม่ําเสมอ จํานวน 50,000 คน 

-  องคกรเครือขายในขุมชน 92 ชุมชนใน 13 อําเภอของจังหวัดลําปางมีสวนรวมในการจัด

กิจกรรม

-    รูปแบบการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานในชุมชน จํานวน 92  แหง ในเขตจังหวัด

ลําปาง

3.2  เชิงคุณภาพ
       -     คนในชุมชนมีนิสัยรักการอานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้น

        -     ไดรูปแบบการจัดกิจกรรมสงเสริมชุมชนรักการอานที่เปนตนแบบ สามรถเผยแพร

                           ขยาย วิธีการไปยังชุมชนอื่น ๆ ได

                      -     เพื่อสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางประชาชนในชุมชน องคกรชุมชน และองคกรภายนอก

                             ชุมชน

4.  วิธีการดําเนินการ
กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย เปาหมาย พื้นที่

ดําเนินการ
ระยะเวลา งบประมาณ

ประชุมวิชาการการ

สงเสริมนิสัยรักการ

อานคนลําปาง  

เพิ่มพูนความรูแก

ผูปฏิบัติงาน และ

แลกเปลี่ยนเรียนรู

รูปแบบกิจกรรมที่จัดใน

พื้นที่ 92  แหง

ผูบริหาร

ผูปฏิบัติงาน

ชุมชนรักการ

อานในพื้นท่ี 92  

แหง

92 ชุมชน

13  อําเภอ

(200 คน)

หอประชุม

จันทนผา

ม.ราชภัฏ

ลําปาง

ตุลาคม 2552 80,000 บาท

พัฒนาบุคลากร   ผู

ดําเนินงาน

พัฒนาศักยภาพใหแก

ผูปฏิบัติงานชุมชนรัก

การอาน

ผูปฏิบัติงานใน

พื้นที่ 22 ชุมชน 

60  คน สํานักงาน 

กศน.จังหวัด

ลําปาง

ธันวาคม2552 30,000 บาท

สงเสริมและ

สนับสนุนการ

ดําเนินงานตาม

แผนงานในชุมชน

โดยการมีสวนรวม

จากเครือขาย 

เพื่อ สงเสริมและ

สนับสนุนการ

ดําเนินงานชุมชนรัก

การอานของ กศน.

อําเภอ 13 อําเภอ

ชุมชนรักการ

อานในพื้นท่ี

13 อําเภอ

92  ชุมชน 92 ตําบล

13 อําเภอ

ตุลาคม 2552- 

กันยายน 2553

10,000 บาท
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กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย เปาหมาย พื้นที่
ดําเนินการ

ระยะเวลา งบประมาณ

จัดนิทรรศการ

เผยแพรกิจกรรม

สงเสริมชุมชนรักการ

อาน

เพื่อเผยแพรกิจกรรม

สงเสริมชุมชนรักการ

อาน

หนวยงาน

สถานศึกษา

ประชาชนทั่วไป

12  ครั้ง หนวยงาน

สถานศึกษา

ตุลาคม 2552- 

กันยายน 2553

50,000 บาท

ติดตามอยางตอเนื่อง เพื่อใหคําแนะนําและ

ความชวยเหลือในการ

ดําเนินงานในพี้นท่ี

ชุมชนรักการ

อานในพื้นท่ี

13 อําเภอ

92  ชุมชน 92 ตําบล

13 อําเภอ

ตุลาคม 2552- 

สิงหาคม 2553

10,000 บาท

สัมมนาผลการ

ดําเนินงาน

สรุปผลการดําเนิน

โครงการชุมชนรักการ

ของ สํานักงาน กศน. 

จังหวัดลําปาง

ผูบริหาร

ผูปฏิบัติงาน

ชุมชนรักการ

อานในพื้นท่ี 92  

แหง

100 คน สํานักงาน 

กศน.จังหวัด

ลําปาง

กันยายน 2553 20,000 บาท

รายงาน/เผยแพร

ผลงาน

รายงานผลการ

ดําเนินงานชุมชนรักการ

อานใหหนวยงานที่

เกี่ยวของ

บริษัท ซีพี

ออลลฯ 

สํานักงาน 

กศน.

หนวยงาน

เครือขาย

500 เลม สํานักงาน 

กศน.จังหวัด

ลําปาง

กันยายน 

2553

50,000 บาท

5.   วงเงินงบประมาณ   250,000 บาท  

6.  แผนการใชจายงบประมาณ  

กิจกรรมหลัก
ไตรมาส 1

(ต.ค.- ธค. 2552)
ไตรมาส 2

(ม.ค.-มี.ค. 2553)
ไตรมาส 3

( เม.ย.- มิ.ย.2553
ไตรมาส 4

(ก.ค.- ก.ย.2553)
ประชุมวิชาการการสงเสริมนิสัย

รักการอานคนลําปาง  

80,000 บาท

พัฒนาบุคลากร   ผูดําเนินงาน 30,000 บาท

สงเสริมและสนับสนุนการ

ดําเนินงานตามแผนงานในชุมชน

โดยการมีสวนรวมจากเครือขาย 

5,000 บาท 5,000 บาท

จัดนิทรรศการเผยแพรกิจกรรม

สงเสริมชุมชนรักการอาน

50,000 บาท

ติดตามอยางตอเนื่อง 10,000 บาท
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กิจกรรมหลัก
ไตรมาส 1

(ต.ค.- ธค. 2552)
ไตรมาส 2

(ม.ค.-มี.ค. 2553)
ไตรมาส 3

( เม.ย.- มิ.ย.2553
ไตรมาส 4

(ก.ค.- ก.ย.2553)
สัมมนาผลการดําเนินงาน 20,000 บาท

รายงาน/เผยแพรผลงาน 50,000 บาท

7. ผูรับผิดชอบโครงการ
- สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําปาง

- ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ 13 อําเภอ

8. เครือขายและความรวมมือ
- องคกรปกครองสวนทองถิ่น

- วัด

- องคกร/ ชมรมตางๆในชุมชน

9.  โครงการที่เกี่ยวของ
- ชุมชนรักการอานภาคเหนือ โดยความรวมมือระหวางสํานักงานการสงเสริมการศึกษานอก 

    ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือและบริษัท ซี.พี. ออลล จํากัด (มหาชน)

- โครงการหองสมุดมีชีวิต

10. ผลที่ดาดวาจะไดรับ
- ประชาชนในชุมชน 13 อําเภอของจังหวัดลําปาง มีการอานหนังสือเพิ่มขึ้น

- องคกรชุมชนตางๆของจังหวัดลําปางมีสวนรวมในกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนให       

   ประชาชนมีนิสัยรักการอาน

- สํานักงาน กศน. จังหวัดลําปาง มีรูปแบบการจัดกิจกรรมสงเสริมชุมชนรักการอานที่เปน

   ตนแบบ สามารถเผยแพรไปยังชุมชนอื่นๆได

11. ดัชนีชี้ผลสําเร็จของโครงการ
          11.1 ตัวชี้วัดผลผลิต

- มีการจัดกิจกรรมสงเสริมรักการอานที่เปนรูปธรรมและตอบสนองนโยบายของกระทรวง  

   ศึกษาธิการได

- ประชาชนมีนิสัยรักการอานเพิ่มขึ้น

-  ชุมชนมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรม
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         11.2 .ตัวชี้วัดผลลัพธ

- มีอัตราการอานหนังสือของประชาชนเฉลี่ยตอครอบครัวในชุมชนเพิ่มขึ้น

- ไดรูปแบบการจัดกิจกรรมสงเสริมชุมชนรักการอานที่เหมาะสมกับชุมชน และ   

   สามารถเผยแพรและเปนแหลงเรียนรูของหนวยงานเครือขายได

12) การติดตามโครงการ
- การรายงานความกาวหนา

- การตรวจเยี่ยม

 - แบบสอบถามความพึงพอใจ




