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คํานํา 
 
รายงานผลดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ได้ดําเนินการภายใต้วิสัยทัศน์ “คน

ไทยได้รับการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําที่มีคุณภาพ ได้ทุกที่ ทุกเวลา 
อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดสังคมฐานความรู้ และการมีอาชีพอย่างยั่งยืน” โดยมุ่งจัดและ
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทํา เพื่อ
สมรรถนะของประชาชนและชุมชนให้สามารถสร้างรายได้ สร้างสรรค์และแข่งขันด้านอาชีพได้อย่าง
ย่ังยืน  

 

ในรอบปีที่ผ่านมาบุคลากรของสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง และสถานศึกษาในสังกัดทั้ง 13 
แห่ง ได้ร่วมกันดําเนินงานตามภารกิจ เพื่อตอบสนองนโยบายในฐานะผู้ส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาตลอดชีวิตในรูปแบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้การดําเนินงาน
ตามนโยบายและจุดเน้นการดําเนินงาน สํานักงาน กศน. ประจําปีงบประมาณ 2555 บรรลุตาม
เป้าหมายที่กําหนดไว้ เพื่อให้ผู้รับบริการในทุกกิจกรรมให้ได้รับสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่จะนําไปพัฒนา
ตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาสังคมให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ต่อไป 

 
 
                                สํานักงาน กศน. จังหวัดลําปาง 
                                                          พฤศจิกายน 2555 
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คนไทยได้รับการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําที่มีคุณภาพได้ทุกที่ทุกเวลา  
อย่างทั่วถึง  และเท่าเทียมกัน  เพื่อให้เกิดสังคมฐานความรู้  และการมอีาชีพอย่างยั้งยืน 
 
 
 

1. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพ และบริการประชาชน
ได้อย่างทั่วถึง 

2. จัดและส่งเสริมการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําเพื่อพัฒนาสมรรถนะของประชาชนและชุมชนให้
สามารถสร้างรายได้  สร้างสรรค์และแข่งขันด้านอาชีพได้อย่างยั่งยืน 

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศในการดําเนินงานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  เพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาเพื่อการมีงานทํา 

4. พัฒนาและส่งเสริมการนําวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร  มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพต่อการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  และอาชีพ
เพื่อการมีงานทํา  

5. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริการจัดการให้สามารถดําเนินงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาเพื่อการมีงานทําของประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
 
 

1. คนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบของการศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย 
ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม   

2.  ประชากรในวัยแรงงานมีสมรรถนะ ในการประกอบอาชีพ  สามารถประกอบอาชีพที่สร้างรายได้
ให้กับตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน  

3. ชุมชนมีฐานอาชีพที่หลากหลายที่สามารถยกระดับไปสู่วิสาหกิจชุมชนอันนําไปสู่การสร้างความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจในระดับประเทศได้   

นโยบายและจุดเน้นการดําเนินงาน 
สํานักงาน กศน. ปีงบประมาณ 2555

วิสัยทัศน ์

พันธกิจ 

เป้าประสงค ์
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4.  องค์กรภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศมาร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการดําเนินงานนอก
ระบบตามอัธยาศัยได้อย่างกว้างขวาง   

5. หน่วยงานและสถานศึกษานําวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การศึกษามาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพและการศึกษาตามอัธยาศัยได้อย่างทั่วถึง   

6. บุคลากรของสถานศึกษาได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มสมถะนะ ตามอัธยาศัยได้อย่างทั่วถึง  มีการ
พัฒนาระบบการบริหารการจัดการ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานในการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

7.  หน่วยงานและสถานศึกษามีการพัฒนาระบบการบริการจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 

 
 

1.  ตัวชี้วัดเชงิปริมาณ 
1.1   ร้อยละของประชากรกลุ่มต่าง ๆ (กลุ่มประชากรวัยแรงงานปกติทั่วไป  กลุ่มประชากรวัย

แรงงานที่เป็นผู้ยากไร้  ผู้ด้อยโอกาส  ผู้พิการ  ผู้บกพร่องทางร่างกายและการเรียนรู้และกลุ่มชาติพันธ์ุ  ชน
กลุ่มน้อย  และกลุ่มผู้สูงอายุ)  ที่ได้รับบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างทั่วถึง  
ครอบคลุมและเป็นธรรม 

1.2  ร้อยละของประชากรวัยแรงงานที่เข้ารับการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําที่มีสมรรถนะใน
การประกอบอาชีพที่เพิ่มขึ้น 

1.3   ร้อยละของชุมชนที่มีฐานอาชีพเพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงาน
ทําของสถานศึกษา 

1.4   ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษาที่มีภาคีเครือข่ายในการดําเนินงานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

1.5   ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษาที่นําเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารองค์การ และจัดบริการการศึกษาและการ
เรียนรู้ให้กับประชาชน 

1.6   ร้อยละของผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจต่อการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานและสถานศึกษา 

1.7   ร้อยละของบุคลากรประเภทและระดับต่าง ๆ ของหน่วยงานและสถานศึกษาที่ได้รับการ
พัฒนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

1.8   ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษาที่มีการพัฒนาระบบการบริการการจัดการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  

ตัวชี้วัด 
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2.  ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ 
2.1  ร้อยละของผู้รับบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ 

(กลุ่มประชากรวัยแรงงานปกติทั่วไป  กลุ่มประชากรวัยแรงงานที่เป็นผู้ยากไร้  ผู้ด้อยโอกาส  ผู้พิการ ผู้
บกพร่องทางร่างกายและการเรียนรู้  และกลุ่มชาติพันธ์  ชนกลุ่มน้อย  และกลุ่มผู้สูงอายุ)  ทีมีความพึงพอใจ
ต่อบริการที่ได้รับ 

2.2   ร้อยละของประชากรวัยแรงงานที่สําเร็จการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําที่สามารถนํา
ความรู้ไปใช้ในการสร้างรายได้ให้กับตนเอง 

2.3   ร้อยละของชุมชนที่สามารถสร้างฐานอาชีพใหม่ตามสาขาอาชีพที่การศึกษาอาชีพเพื่อการมี
งานทําจัดบริการ 

2.4  ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษาที่มีความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

2.5   ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษาที่นําเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการองค์การและจัดบริการการศึกษาและการ
เรียนรู้ให้กับประชาชนได้ตามเป้าหมาย 

2.6   ผู้รับบริการท่ีมีความพึงพอใจต่อการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของหน่วยงานและสถานศึกษา 

2.7   ร้อยละของบุคลากรของหน่วยงานและสถานศึกษาประเภทและระดับต่าง ๆ ที่สามารถนํา
ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการพัฒนาไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร/โครงการพัฒนาที่กําหนดไว้ 

2.8   ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษาที่มีความพึงพอใจต่อระบบการบริหารจัดการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่พัฒนาขึ้น 
 
นโยบายเร่งด่วน 

1. การเยียวยาและฟืน้ฟหูลังวกิฤตอุทกภัย 
1.1  ให้ข้อมูลข่าวสาร  และความรู้เพื่อการป้องกันภัยพิบัติ  การจัดการแก้ปัญหาในกรณีที่

ประสบภัยพิบัติ  สําหรับประชาชนอย่างทั่วถึง 
1.2  จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจและเสริมสร้างสมรรถนะในการประกอบอาชีพ  

ให้ประชาชนสามารนําไปใช้ประโยชน์ได้ทันที  ทั้งในการพัฒนาอาชีพเดิม  การสร้างอาชีพเสริมและอาชีพใหม่  
รวมทั้งการเตรียมความพร้อมให้กับแรงงานเพื่อส่งเข้าสู่ระบบ 

1.3  สํารวจและจัดทําฐานข้อมูลความเสียหายที่เกิดขึ้นกับหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเพื่อ
ขอรับการสนับสนุนในการซ่อมแซมและฟื้นฟูให้มีความพร้อมสําหรับให้บริการประชาชนต่อไป 

1.4  ให้มีการเตรียมความพร้อมในทุกพ้ืนที่ที่อาจประสบภัยในลักษณะอื่นใดนอกเหนือจาก
อุทกภัยด้วย อาทิแผ่นดินไหว  คลื่นยักษ์  วาตภัย  ดินถล่ม  อัคคีภัย  ภัยจากอากาศหนาว  ภัยแล้ง  โดยจัดให้
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มีการจัดทําแผนสํารองภาวะฉุกเฉินและมีการซ้อมการดําเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  เพื่อลด
ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากภัยต่าง ๆ ดังกล่าว 

1.5  เร่งจัดบริการเพื่อเยียวยาและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย
โดยจัดอาหาร  เครื่องดื่ม  เครื่องดํารงชีพขึ้นพื้นฐาน  และที่พักอาศัยช่ัวคราวให้กับผู้ประสบอุทกภัย 

 
2. การจัดต้ังศนูยฝ์ึกอาชพีชุมชน 

2.1  เร่งเสนอจัดต้ังคณะกรรมการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  จังหวัดในทุกจังหวัดโดยมีผู้อํานวยการ
สํานักงาน กศน. จังหวัดเป็นคณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการเพื่อเป็นกลไกในการกําหนดทิศทาง  
อํานวยการ  กํากับ  ติดตาม  ประเมินผล  ส่งเสริมสนับสนุนและบูรณาการการดําเนินงานการจัดการศึกษา
อาชีพเพื่อการมีงานทําของศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนของจังหวัด 

2.2  เร่งสํารวจและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความต้องการด้านการศึกษาอาชีพเพื่อการมี
งานทําของประชาชน  ความต้องการด้านแรงงานสินค้า  และบริการ  รวมทั้งศักยภาพของแต่ละพื้นที่ทั้ง 5 
ด้าน ได้แก่  ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติ  ลักษณะภูมิอากาศ  ภูมิประเทศ และทําเลที่ต้ัง  ศิลปะ  
วัฒนธรรม  ประเพณีและวิถีชีวิต  และทรัพยากรมนุษย์เพื่อนํามากําหนดหลักสูตรอาชีพตาม  5  กลุ่มอาชีพ
หลักได้แก่  เกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  พาณิชยกรรม  ความคิดสร้างสรรค์  และบริหารจัดการและบริการ 

2.3  เร่งพัฒนาและจัดทําหลักสูตรการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียน  ความต้องการของตลาด  และศักยภาพของพื้นที่โดยมีเป้าหมายเพื่อให้การจัดการศึกษาอาชีพแนว
ใหม่เป็นการจัดการศึกษาที่สามารถสร้างอาชีพหลักที่มั่นคงให้กับผู้เรียนโดยสามารถสร้างรายได้ได้จริงทั้งใน
ระหว่างเรียนและสําเร็จการศึกษาไปแล้ว  และสร้างความสามารถเชิงการแข่งขันให้กับชุมชน 

2.4  จัดให้มีศูนย์ฝึกอาชีพในทุกอําเภออย่างน้อยอําเภอละ  2 แห่ง  เพื่อเป็นศูนย์กลางในการฝึก  
พัฒนา  สาธิต  และสร้างอาชีพของผู้เรียนและชุมชน  รวมท้ังเป็นจัดเก็บแสดง  จําหน่ายและกระจายสินค้า
และบริการของชุมชนอย่างเป็นระบบครบวงจร 

2.5  ประสานการดําเนินงานกับศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนของหน่วยงานและสถานศึกษาต่าง ๆ ในพื้นที่
เพื่อเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายการฝึกและสร้างอาชีพของประชาชนและชุมชนในจังหวัดกลุ่มจังหวัดและระหว่าง
จังหวัด 

2.6  จัดให้มีระบบการประสานงานเพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งทุนต่าง ๆ สําหรับ
เป็นช่องทางในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนาขีดความสามารถในจังหวัด  กลุ่มจังหวัด  และ
ระหว่างจังหวัด 

2.7  จัดให้มีระบบการประสานงานเพื่อนสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งทุนต่าง ๆสําหรับ
เป็นช่องทางในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านอาชีพอย่าง
ต่อเนื่องให้กับผู้เรียน 

2.8  จัดให้มีการกํากับ ติดตาม  และรายงานผลการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง  พร้อมทั้งนําผลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานให้เป็นไปตามความต้องการ
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ด้านการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําของประชาชนความต้องการของตลาด  และสอดคล้องกับศักยภาพของ
พ้ืนที่ทั้ง  5 ด้าน 

 
3.  เร่งรัดจัดการศึกษานอกระบบตั้งแต่แรกเกิดจนจบการศึกษาขัน้พืน้ฐานเพื่อยกระดับการศึกษา

ให้กับประชาชน 
3.1  เร่งพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบ  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน

สามารถนําสาระการเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยรวม  และ
สร้างเสริมสมรรถนะการประกอบอาชีพที่สามารถสร้างรายได้อย่างมั่นคง 

3.2  เร่งพัฒนาตําราเรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐานให้มีเนื้อหาสาระการ
เรียนรู้ที่ทันสมัย  ครอบคลุมตาโครงสร้างหลักสูตร  นําไปใช้ประโยชน์ได้จริง  ได้มาตรฐานทั้งความรู้สากและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  โดยจัดทําในรูปแบบสื่อเอกสารและสื่ออิเลกทรอนิกส์  ที่มีคุณภาพ  และเผยแพร่ให้
สถานศึกษาในสังกัดอย่างทั่วถึง 

3.3  ส่งเสริม สนับสนุน  และเร่งรัดให้ กศน.อําเภอทุกแห่งดําเนินการเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์  รวมทั้งผลกาเรียนอย่างเป็นระบบ  ได้มาตรฐานสอดคล้องกับหลักสูตร  เพื่อขยายโอกาสทาง
การศึกษาให้กับประชาชนอย่างกว้างขวาง 

3.4  พัฒนาระบบการประเมินเพื่อเทียบระดับการศึกษาที่มีความโปร่งใส  ยุติธรรม  ตรวจสอบได้  
มีมาตรฐานตามที่กําหนด  และสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
4.  เร่งรัดการจัดระบบความรู้เพื่อส่งเสรมิการเรียนรู้และการพัฒนาการอ่านของผูเ้รียนและ

ประชาชน 
4.1  รณรงค์ส่งเสริมให้ครอบครัว  ชุมชน  และสังคม  ตระหนักถึงความสําคัญของการอ่านเพื่อเป็น

เครื่องมือในการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
4.2  เร่งพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียนและประชาชนให้มีทักษะในการอ่าน  และคิดวิเคราะห์

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.3  พัฒนาหนังสือและสื่อส่งเสริมการอ่านอื่น ๆที่มีเนื้อหาสาระองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน

ต่าง ๆ และหนังสือดีมีคุณภาพ  ที่มีสาระที่หลากหลาย  ทันสมัย  และสอดคล้องกับความต้องการเพื่อการ
พัฒนาความรู้สําหรับประชาชนในชุมชนแต่ละท้องถิ่น 
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1. นโยบายดา้นการศึกษานอกระบบ 

1.1 จัดการศึกษานอกระบบตั้งแต่แรกเกิดจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
1) การดําเนินการให้ผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการสนับสนุน

การจัดซื้อตําราเรียน ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และค่าเล่าเรียนอย่างทั่วถึง เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับ
การศึกษาที่มีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2) จัดหาตําราเรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพตามที่สํานักงาน  
กศน.ให้การรับรองคุณภาพให้ทันต่อความต้องการของผู้เรียน พร้อมทั้งจัดให้มีระบบหมุนเวียนตําราเรียน เพื่อ
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าถึงการใช้บริการตําราเรียนอย่างเท่าเทียมกัน 

3) ขยายการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพให้กับประชากรวัย
แรงงานที่ไม่จบการศึกษาภาคบังคับและไม่อยู่ในระบบโรงเรียน โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสกลุ่มต่าง ๆ  

4) พัฒนาระบบฐานข้อมูลรวมของนักศึกษา กศน.ให้มีความครบถ้วน ถูกต้องทันสมัยและ
เชื่อมโยงกันทั่วประเทศ สามารถสืบค้นและสอบทานได้ทันความต้องการเพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา
ให้กับผู้เรียนและบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

5) จัดให้มีวิธีการเรียนรู้ที่เน้นการฝึกปฏิบัติจริงเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและเจตคติที่ดี
ต่อการเรียนรู้ที่สามารนําไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.2  การส่งเสริมการรู้หนังสอื 
1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือทั่งในระดับพ้ืนที่และส่วนกลางให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง  

ทันสมัย และเป็นระบบเดียวกัน 
2) พัฒนาหลักสูตร สื่อ แบบเรียน เครื่องมือวัดผล และเครื่องมือการดําเนินงานการส่งเสริมการรู้

หนังสือที่สอดคล้องกับสภาพของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 
3) พัฒนาครู กศน.และภาคีเครือข่ายที่ร่วมจัด ให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะการจัด

กระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้ไม่รู้หนังสืออย่างมีประสิทธิภาพ 
4) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้สภาพการรู้หนังสือ การคงสภาพการรู้

หนังสือ การพัฒนาทักษาการรู้หนังสือ และการพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ พ้ืนฐานเพื่อเป็นเครื่องมือใน
การศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตของประชาชน 

5) พัฒนาระบบการประเมินผลระดับการรู้หนังสือให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ
และระดับสากล 

1.3  การศึกษาต่อเนื่อง 
1) มุ่งจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําอย่างยั่งยืน โดยให้ความสําคัญกับการจัดการศึกษา

อาชีพเพื่อการมีงานทําใน 5 กลุ่มอาชีพ ประกอบด้วย อาชีพเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม  
ความคิดสร้างสรรค์ และกลุ่มอํานวยการและอาชีพเฉพาะทางที่สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียนและศักยภาพ

นโยบายต่อเนื่อง 
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ของแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ผู้เรียนสามารนําความรู้ความสามารถ เจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพและทักษาที่
พัฒนาขึ้นไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้ได้จริง  และการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 

2) มุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตให้กับทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยจัดกิจกรรมการศึกษาที่
มุ่งเน้นให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความสามารถในการจัดการชีวิตของตนเองให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
รวมทั้งการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชน 

3) มุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนตามแนวคิดการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ย้ังยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้หลักสูตรและการจัดกกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการใน
รูปแบบของการฝึกอบรม การประชุมสัมมนา การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างชุมชนนักปฏิบัติ และ
รูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและบริบทของชุมชนแต่ละพื้นที่ โดยเน้นการสร้างจิตสํานึกความ
เป็นประชาธิปไตย ความเป็นพลเมืองดี และการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน  การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน และหลักสูตรเชิงบูรณาการ
เพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4) พัฒนาระบบคลังหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องให้ได้มาตรฐานและสะดวกต่อการใช้งานเพื่อ
สนับสนุนการจัดการศึกษาต่อเนื่องของสถานศึกษาและภาคีเครือข่าย 

 
1.4  การพัฒนาคณุภาพการเรียนการสอน 

1) เร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายและมาตรฐานของ
หลักสูตร 

2) พัฒนาครูและผู้ที่เกี่ยวข้องให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพโดยส่งเสริมให้มีความรู้
ความสามารในการจัดทําแผนการสอน การจัดกระบวนการเรียนรู้และการวัดและประเมินผล 

3) ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นและกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับความ
ต้องการและสภาพของกลุ่มเป้าหมายและท้องถิ่น 

4) ส่งเสริมการพัฒนาสื่อแบบเรียนสื่ออิเลกทรอนิกส์ และสื่ออื่น ๆ ประกอบหลักสูตรที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียนและการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูผู้สอนโดยการมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐและเอกชน 

5) ส่งเสริมการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตที่หลากหลาย
สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและชุมชน 

6) มุ่งเน้นให้กลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนเรียนได้เรียนในรูปแบบที่เหมาะสมกับสภาพและความ
ต้องการของตนเอง โดยมีอัตราการคงอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และมีผลสัมฤทธิ์ในสาระความรู้พ้ืนฐานไม่ตํ่า
กว่าร้อยละ 60 

7) พัฒนาระบบการวัดผลและประเมินผลการศึกษานอกระบบทุกหลักสูตร โดยเฉพาะหลักสูตรใน
ระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน โดยการนําข้อทดสอบกลางมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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1.5  การประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย 
1) เร่งรัดให้สถานศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้ได้มาตรฐาน โดยพัฒนาบุคลากรให้

ความรู้ ความเข้าใจและสามารถดําเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาได้อย่างต่อเนื่องโดยการใช้
การประเมินภายในด้วยตนเอง 

2) เร่งรัดให้สํานักงาน กศน.จังหวัด/กทม. ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดย
ต้นสังกัดให้ผ่านการประเมินคุณภาพภายในไม่จ้อยกว่าร้อยละ  80 

3) เร่งรัดดําเนินการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา กศน.ที่มีผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษา
ไม่ได้ตามมาตรฐานที่ สมศ.กําหนดโดยปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และดําเนินการตาม
แผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด สําหรับสถานศึกษาที่ยังไม่ได้เข้ารับ
การประเมินคุณภาพภายนอก ให้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด 

4) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสมศ. ผดุงระบบการ
ประกันคุณภาพทางการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานที่กําหนด 

1.7 การศึกษาทางไกล 
1) พัฒนาการศึกษาทางไกล ทั้งระบบการให้บริการ ระบบการเรียน การสอน ระบบการวัดและ

ประเมินผลการเรียนทั้งหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาต่อเนื่องโดย
บูรณาการ การใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มประสิทธภาพการจัดการศึกษา
ทางไกลให้มีคุณภาพ 

2) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความพร้อมในการจัดและให้บริการการศึกษาทางไกลเพื่อให้
ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่าทั่วถึง และมีคุณภาพ 

3) ขยายกลุ่มเป้าหมายภาคีเครือข่ายผู้ให้บริกา และผู้รับบริการทั้งในประเทศและต่างประเทศให้
มากขึ้น 
 
2. นโยบายดา้นการศึกษาตามอัธยาศัย 

2.1  การส่งเสริมการอ่าน 
1) พัฒนาระดับความสามารถในการอ่านของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายให้ได้ระดับอ่านคล่อย  

อ่านเข้าใจความ  เขียนคล่องและอ่านเชิงคิดวิเคราะห์พ้ืนฐาน โดยใช้เทคนิควิธีการเรียนการสอน และสื่อที่มี
คุณภาพ 

2) พัฒนาคนไทยให้มีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ โดยปลูกฝังและสร้างเจตคติให้เห็นประโยชน์
และความสําคัญของการอ่าน  ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมและกําหนดมาตรการจูง
ใจเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน   

3) ส่งเสริมให้มีการสร้างบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการอ่านให้เกิดขึ้นในสังคมไทย โดย
การสนับสนุนการพัฒนาแหล่งการอ่านให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางและหลากหลาย รวมทั้งมีความพร้อมในด้าน
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สื่ออุปกรณ์ที่สนับสนุนการอ่าน และการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านที่หลากหลาย โดยเฉพาะงานมหกรรม
รักการอ่านในส่วนภูมิภาค 

4) ส่งเสริม และสนับสนุกการสร้างเครือข่ายส่งเสริมการอ่านโดยจัดให้มีอาสาสมัครส่งเสริมการ
อ่านในทุกตําบล 

5) ส่งเสริมให้มี นครแห่งการอ่าน ในจังหวัดที่มีความพร้อมเพื่อสร้างเสริมบทบาทของการส่งเสริม
การอ่าน 

2.2  ห้องสมุดประชาชน  
1) มุ่งเน้นพัฒนาห้องสมุดประชาชนทุกแห่งให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน เป็น

แหล่งค้นคว้าและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาอาชีพเพื่อการมีงานทําและสร้างรายได้อย่างยั้งยืนและการสร้าง
ความพร้อมให้กับประชาชนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

2) จัดต้ังห้องสมุดประชาชนในอําเภอที่ยังไม่มีห้องสมุดประชาชน เพื่อจัดบริการให้กับประชาชน
อย่างครอบคลุมและทั่วถึง  โดยเน้นการระดมทรัพยากรและขอความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย 

3) จัดหาโครงสร้างรายได้พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเชื่อมโยงกับแหล่ง
การเรียนรู้ต่าง ๆ สําหรับให้บริการในห้องสมุดประชาชน 

4) จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกห้องสมุด เพื่อ
ปลูกผังนิสัยรักการอ่าน การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้วยตนเอง การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการ
รับรู้ข่าวสารที่ทันเหตุการณ์ของประชาชน เพื่อสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงในการ
ปฏิบัติ 

5) จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์เพื่อส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ที่หลากหลายออก
ให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ อย่างทั่วถึง สม่ําเสมอเพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรู้และการพัฒนาอาชีพของ
ประชาชนและชุมชน   

6) พัฒนาศักยภาพ บุคลากร ที่รับผิดชอบการบริการของห้องสมุดประชาชนให้มีความรู้  
ความสามารถในการให้บริการสนับสนุนการดําเนินงาน 

7) แสวงหาภาคีเครือข่ายเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการดําเนินงานห้องสมุด
ประชาชน 

 

2.3  วิทยาศาสตร์เพื่อการศกึษา 
1) พัฒนาและจัดทํานิทรรศการ มหกรรมวิทยาศาสตร์สัญจร และจัดกิจกรรมที่เน้นการเสริมสร้าง

ทักษะและกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ปลูกจิตสํานึกทางด้าน
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม กระตุ้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจให้ประชาชนนําความรู้  
ทักษาและกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการพัฒนาชีวิต พัฒนาอาชีพ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
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2) เชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชนโดยเน้นวิทยาศาสตร์ชุมชนให้กับผู้
บริการสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอาชีพ สิ่งแวดล้อมการป้องกันภัยพิบัติจากธรรมชาติและการ
ดํารงชีวิตประจําวัน ของประชาชนในพื้นที่ 

3) ส่งเสริม สนับสนุน ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศเพื่อเชื่อมโยง
เป็นเครือข่ายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ 

4) ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ และกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ให้มีรูปแบบ
และเนื้อหาที่หลากหลาย สามารถปลูกฝังให้ผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจ มีวิธีคิดเชิงเจตคติที่ดีต่อ
วิทยาศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ 

5) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์เชิงบูรณการเพื่อเป็นฐานสู่การพัฒนา
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 

6) พัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาให้เป็นแหล่งการเรียนรู้เชิงวิชาการ แหล่งจุดประกาย
พัฒนาอาชีพ  และแหล่งท่องเที่ยวประจําท้องถิ่น 

 
3. นโยบายดา้นการส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน 

3.1  พัฒนา  กศน.ตําบล/แขวง ให้เป็นศูนย์กลางการสร้างโอกาสและกระจายโอกาสทาง
การศึกษาให้กับประชาชนในชุมชน 

1) จัดหาครุภัณฑ์และสิ่งอํานวยความสะดวก ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมกับ  กศน.ตําบล/แขวง ให้ครบทุกแห่งเพื่อสนับสนุนการบริหาร การจัด
กิจกรรมการศึกษาและการเรียนรู้  ที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและชุมชนได้ทันเวลา 

2) จัดหาหนังสือและสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยีที่มีคุณภาพใน
รูปแบบและสาระที่หลากหลาย ทันสมัย ประชาชนสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและ
ครอบครัว การพัฒนาอาชีพ การพัฒนาชุมชนและการสร้างความบันเทิง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและ
ความสุขในชีวิตให้กับประชาชนในชุมชน 

3) จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเชิงรุกที่หลากหลาย ทันสมัยสร้างสรรค์ ต่อเนื่อง  
และตอบสนองความต้องการของประชาชนและชุมชน โดยจัดให้มีการศึกษาผ่านทีวีสาธารณะ การฝึกอาชีพ  
การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การป้องกันภัยพิบัติ การศึกษาดูแลรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การเสริมสร้างกระบวนการประชาธิปไตย การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และ
ความจําเป็นเร่งด่วนต่าง ๆ ของแต่ละชุมชน 

4) เร่งรัดให้ กศน.ตําบล/แขวง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและส่งเสริมให้มีกลุ่มส่งเสริมการอ่าน
เพื่อพัฒนาเป็นชุมชนรักการอ่าน โดยใช้อาสาสมัครส่งเสริมการอ่านเป็นกลไกในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านในรูปแบบต่าง ๆในชุมชน โดยดําเนินงานเป็นทีมร่วมกับครู กศน.ตําบล/แขวง 

5) พัฒนาระบบฐานข้อมูลสภาพการรู้หนังสือและความต้องการทางการศึกษาและการเรียนรู้ของ
ประชากรวัยแรงงานและผู้สูงอายุ ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัยและเชื่อโยงกัน
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อย่างเป็นระบบ สามารสืบค้นได้ทันความต้องการ เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมาย
ดังกล่าว 

6) ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย กศน.ตําบล/แขวง  เพื่อการประสานเชื่อมโยงและส่งต่อผู้เรียนให้
ได้รับบริการทางการศึกษาที่สนองตอบต่อความต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ 

7) พัฒนาระบบการติดตามประเมินผล กศน.ตําบล/แขวง อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้มีการติดตาม
และประเมินการดําเนินงาน กศน.ตําบล/แขวง และจัดให้มีการรายงานต่อสาธารณะ รวมทั้งนําผลมา
พัฒนาการดําเนินงาน กศน.ตําบล/แขวง อย่างต่อเนื่อง 

8) กํากับและติดตามให้ กศน.ตําบล/แขวง ดําเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานการดําเนิน กศน.
ตําบล/แขวง 

3.2  การส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการจัด  
ส่งเสริม  และสนับสนุนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําอย่างยั้งยืน  
ให้ครอบคลุมพื้นที่ทุกระดับ 

1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลภาคีเครือข่ายทุกระดับ โดยจําแนกตามระดับความพร้อมในการมีส่วน
ร่วมทั้งนี้ให้ดําเนินการจัดทําระบบฐานข้อมูลให้มีความถูกต้องทันสมัย และสามารถเชื่อมโยงกันได้ทั่วประเทศ  
เพื่อประโยชน์ในการให้การส่งเสริมและสนับสนุนได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพ และระดับการมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของภาคีเครือข่าย 

2) พัฒนาบุคลากรภาคีเครือข่ายให้มีศักยภาพในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพ
เพื่อการมีงานทําอย่างมีคุณภาพ 

3) ให้หน่วยงานและสถานศึกษา ประสานการทํางานน่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อให้มีความรู้ความ
เข้าใจในบทบาทหน้าที่ และภารกิจเกี่ยวกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นกลไกลสําคัญ
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั้งยืน 

3.3  อาสาสมัคร กศน. 
1) ส่งเสริมให้ผู้มีจิตอาสา ตลอดจนผู้รู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และข้าราชการบํานาญเข้ามาเป็น

อาสาสมัคร กศน. โดยเข้ามามีบทบาทในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยในชุมชน  เป็นผู้สื่อสารข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนและนําเสนอความต้องการการเรียนรู้
และการพัฒนาชุมชน  โดยทํางานเป็นทีมร่วมกับครูในสังกัด  สํานักงาน กศน. 

2) ส่งเสริมให้อาสาสมัคร กศน.ได้รับการพัฒนาสมรรถนะให้เป็นผู้จัดและผู้ส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ 

3) เสริมสร้างขวัญและกําลังใจในรูปแบบต่าง ๆ แก่อาสาสมัคร  กศน. เพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่า
และความสําคัญของตนเอง  และเข้ามามีส่วนร่วมดําเนินการจัดและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมี
คุณภาพและยั้งยืน 
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3.4  การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในชุมชน 
1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนโดยใช้  กศน.ตําบล/แขวง  ที่ดําเนินการอยู่แล้วให้

เกิดประโยชน์สูงสุด 
2) ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ ในชุมชนโดยการจัดทําแผนชุมชนจัดเวทีชาวบ้าน  

การศึกษาดูงาน  การฝึกอบรม  เพื่อนําความรู้ไปแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชน 
3) ส่งเสริมให้มีการบูรณาการความรู้ในชุมชนให้เชื่อมโยงกับหลักสูตรต่าง ๆ ของ กศน.โดย

คํานึงถึงการประกอบอาชีพและการมีงานทําของผู้เรียนที่แท้จริง  เพื่อประโยชน์ในการมีงานทําและการเทียบ
โอนความรู้และประสบการณ์ 

4) ส่งเสริมให้มีขยายและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ชุมชนในการถ่ายทอดองค์ความรู้โดยให้มีการ
จัดทําและเผยแพร่สื่อเพื่อการธํารงรักษาและถ่ายทอดองค์ความรู้ในชุมชน 

5) พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ เป็นแหล่ง
การเรียนรู้ของชุมชน 
 
4.นโยบายด้านการสนับสนนุโครงการพเิศษ 

4.3  การส่งเสริมและจัดการศึกษาสําหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 
-  ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับกลุ่มเป้าหมาย

พิเศษ ได้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้สัญชาติ เด็กและเยาวชนที่อยู่นอกระบบโรงเรียน เด็กด้อย
โอกาส คนเร่รอน คนไร้บ้าน กลุ่มชาติพันธ์ ชนกลุ่มน้อย 

-  พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรม ให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายพิเศษแต่ละกลุ่ม 

-  พัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในการปฏิบัติงานของครูที่รับผิดชอบกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 
 
5.  นโยบายด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

5.1  พัฒนาสถานีวิทยุศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการออกอากาศให้กลุ่มเป้าหมาย
สามารถใช้เป็นช่องทางการเรียนรู้ที่มีคุณภาพได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  โดยขยายการรับฟังให้ครอบคลุมทั่ว
ประเทศ   

5.2  พัฒนาสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาเพื่อเพิมประสิทธิภาพในการผลิตและการออกอากาศให้
กลุ่มเป้าหมายสามารถใช้เป็นช่องทางการเรียนรู้ที่มีคุณภาพได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตโดยรวมสถานีโทรทัศน์
เพื่อการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) และสถานี Teacher TV เพื่อเพิ่มช่องทางให้สามารถรับชม ได้ทั้ง
ระบบ C-Band และ Ku-Band พร้อมที่จะรองรับการพัฒนาเป็นสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาสาธารณะ 
(Free ETV) 
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5.3  พัฒนารายการวิทยุเพื่อการศึกษา ให้เชื่อมโยงและตอบสนองต่อการจัดกิจกรรมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนและกระจายโอกาส
ทางการศึกษาสําหรับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ทั่วประเทศ 

5.4  พัฒนารายการวิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา ให้เชื่อมโยงและตอบสนองต่อการต้องการจัด
กิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณภาพการเรียนการ
สอนและกระจายโอกาสทางการศึกษาสําหรับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ทั่วประเทศ 

5.5  เสริมสร้างโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายมีทางเลือกในการเรียนรู้ที่
หลากหลายและมีคุณภาพโดยจัดให้มีการผลิตรายการพัฒนาอาชีพเพื่อการมีงานทําทางสถานีวิทยุศึกษา  
สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) และสถานีวิทยุโทรทัศน์สาธารณะ 

5.6  ผลิตและเผยแพร่สื่ออิเลกทรอนิกส์เพื่อการศึกษาสําหรับกลุ่มเป้าหมายทั่วไปและกลุ่มเป้าหมาย
เพื่อคนพิการ  เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนรูปแบบการจัดการศึกษาทางไกล  การศึกษาตามอัธยาศัย  
และการศึกษาทางเลือก 

5.7  พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาและภาคีเครือข่ายให้สามารถผลิต  เผยแพร่และใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.8  พัฒนาระบบให้บริการสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้ได้หลายช่องทางทั้งทางอินเตอร์เน็ต  และ
รูปแบบอ่ืน ๆ เช่น  DVD,CD,VCD และ MP3 เป็นต้น เ พ่ือให้กลุ่มเป้าหมายสามารถใช้บริการได้ตามความ
ต้องการ 

5.9  สํารวจวิจัย  และติดตามประเมินผลด้านสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 
6. นโยบายด้านการบริหารจัดการ   

6.1  การพัฒนาบุคลากร 
1) พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งก่อนและระหว่างการดํารง

ตําแหน่งเพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน และบริหารจัดการการดําเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและเป็นมืออาชีพ 

2) พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ ความเข้าใจ เจตคติที่ ดีในการปฏิบัติงาน และมี
ความสามารถในการบริหารจัดการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนให้เป็นศูนย์กลางในการฝึกและอาชีพที่มั่นคงให้กับ
ประชาชนและชุมชนพร้อมที่จะแข่งขันในเวทีอาเซียนและเวทีสากล 

3) พัฒนาหัวหน้า กศน.ตําบล/แขวงให้มีสมรรถนะสูงขึ้นในการบริหารจัดการ  กศน.ตําบล/แขวง  
และการปฏิบัติตามบทบาทภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยเน้นการเป็นนักจัดการความรู้และผู้อํานวยความ
สะดวกการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 

4) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ กศน.ตําบล/แขวง เพื่อการมีส่วนร่วมในการบริหาร
การดําเนินงานตามบทบาทภารกิจของ กศน.ตําบล/แขวง  อย่างมีประสิทธิภาพ 
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5) พัฒนาอาสาสมัคร กศน.ตําบล/แขวง ให้สามารถทําหน้าที่เป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของกศน.ตําบล/แขวง  ที่มีคุณภาพ 

6) เสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคลากรรวมทั้งภาคีเครือข่ายในทุกระดับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทํางานร่วมกัน โดยจัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร และภาคีเครือข่ายในรูปแบบที่หลากหลายอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น มหกรรมกีฬา กศน. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดําเนินงานในรูปแบบต่าง ๆ  

7) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนานวัตกรรมสําหรับการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 
8) ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดพัฒนาตนเองเพื่อเลื่อนตําแหน่งหรือเลื่อนวิทยฐานะโดยเน้นการ

ประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์ 
6.2  การกํากับ  นิเทศ  ติดตาม ประเมินผล  และรายงานผล 

1) สร้างกลไกการกํากับนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้เชื่อมโยงกับหน่วยงาน สถานศึกษา และภาคีเครือข่ายทั้งระบบ 

2) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสื่ออื่นๆ ที่เหมาะสมเพื่อการกํากับ
นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลอย่างมีประสิทธิภาพ 

6.3  โครงสร้างพื้นฐานและอัตรากําลัง 
1) จัดทําแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและดําเนินการปรับปรุงสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ ให้มี

ความพร้อมในการจัดการศึกษา 
2) ระดมทรัพยากรจากชุมชน  เพื่อนํามาใช้ในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้มีความพร้อม

สําหรับจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชน 
3) แสวงหาภาคีเครือข่ายในท้องถิ่นเพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย 
4) เร่งผลักดันให้มีการประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยการศึกษาตลอดชีวิต 
5) บริหารอัตรากําลังที่มีอยู่ทั้งในส่วนที่เป็นข้าราชการ  พนักงานราชการ  และลูกจ้างให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน 
6.4 การพัฒนาองค์ความรู้และฐานข้อมูล 

1) วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการที่เหมาะสามและสอดคล้องกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการในการใช้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นกลไกลสําคัญในการพัฒนาที่
ย่ังยืนโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ  สังคม  สิ่งแวดล้อม 

2) ส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้ในหน่วยงานและสถานศึกษาทุกระดับ  รวมทั้งการศึกษาวิจัย
เพื่อสามารถนํามาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและ
ชุมชนพร้อมทั้งพัฒนาขีดความสามารถเชิงการแข่งขันของหน่วยงานและสถานศึกษาทั้งในระดับอาเซียนและ
ระดับสากล 
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3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความครบถ้วน  ถูกต้อง  ทันสมัย  และเชื่อมโยงกันทั่วประเทศ
อย่างเป็นระบบเพื่อให้หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดสามารถนําไปใช้เป็นเครื่องมือสําคัญในการบริหาร  
และจัดบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

4) สนับสนุนให้มีการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของ กศน.ในการส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทํา  เพื่อสร้างกระแสให้ประชาชนและทุกภาคนส่วนของสังคมเห็น
ความสําคัญและเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของ กศน.ทั้งในฐานะผู้รับบริการ  ผู้จัด  ผู้ส่งเสริมและ
สนับสนุนการดําเนินงานของ กศน. 
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 จากนโยบายและจุดเน้นการดําเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ 
2555 และแผนยุทธศาสตร์ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง พ.ศ. 2555 - 2558 ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประชาชน
จังหวัดลําปาง ได้รับการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําที่มีคุณภาพได้ทุกที่ ทุกเวลา 
อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดสังคมฐานความรู้ และการมีอาชีพอย่างยั่งยืน” ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง ได้จัดทําโครงการ/กิจกรรมเพื่อสนองตามนโยบายและจุดเน้นการ
ดําเนินงาน ในปีงบประมาณ 2555 ดังนี้ 

1) การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพและการมีงานทํา   
ของสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง ปีงบประมาณ 2555 

2) การประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด 
3) โครงการประชุมช้ีแจงโปรแกรมเทียบระดับการศึกษา (แนวใหม่) 
4) โครงการพัฒนาครูที่จัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 
5) โครงการพัฒนาศักยภาพครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา(ศศช)  

“แม่ฟ้าหลวง”ประจําปีงบประมาณ 2555 
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1. นโยบายเรงดวน 
1.1 การเยียวยาและฟนฟูหลงัวิกฤตอุทกภัย 
 สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง มีสถานศึกษาในสังกัด 
3 แห่ง ที่ประสบอุทกภัย ได้แก่ 1.กศน.ตําบลนาแส่ง อ.เกาะคา 
2.ห้องสมุดประชาชน อ.สบปราบ 3.กศน.อําเภอแม่ทะ ซึ่ง
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสํานักงาน กศน. เป็นเงิน 
784,700 บาท และเบิกจ่ายครบ 100% 

 
 
 
 
 
 

   
 
 

  นอกจากนี้ ยังได้รับมอบหมายจากสํานักงาน กศน.ให้จัดหาอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องดํารงชีพพื้นฐาน
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในจังหวัดนครสรรค์ ตลอดจนส่งบุคลากรเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลังน้ําลด ตาม
นโยบาย สํานักงาน กศน. “ซ่อมสร้าง ล้างใหม่ กศน.ทําให้ “ โดยจังหวัดลําปางได้รับผิดชอบใน เขตอ.คลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการดําเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นการดําเนินงาน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ห้องสมุดประชาชน อ. สบปราบ 

กศน.ตําบลนาแสง่ อ. เกาะคา 

กศน อ. แม่ทะ 
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1.2  การจัดตัง้ศนูยฝกอาชีพชุมชน 
การจัดการศึกษาอาชีพในปัจจุบันมีความสําคัญมากเพื่อจะเป็นการพัฒนาประชากรของประเทศให้มี

ความรู้ ความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพของบุคคล และกลุ่มบุคคล เป็นการแก้ไขปัญหาการ
ว่างงานและส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจชุมชน กระทรวงศึกษาธิการจึงได้กําหนดยุทธศาสตร์ 2555 
ภายใต้กรอบเวลา 2 ปี ที่จะพัฒนา 5 ศักยภาพของพื้นที่ใน 5 กลุ่มอาชีพใหม่ ให้สามารถแข่งขันได้ใน 5 
ภูมิภาคหลักของโลก “รู้เขา รู้เรา เท่าทัน เพื่อแข่งขันได้ในเวทีโลก” และได้กําหนดภารกิจว่า จะพัฒนา
ยกระดับและจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถให้ประชาชน ได้มีอาชีพที่สามารถสร้าง
รายได้ที่มั่งคั่ง และมั่นคง เพื่อเป็นบุคลากรที่มีวินัยเป่ียมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง ผู้อ่ืน และสังคม โดยคํานึงถึงศักยภาพและบริบทรอบๆ ตัวผู้เรียน  

สํานักงาน กศน.จึงได้นํานโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อจัดการศึกษาพัฒนาอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมายและ
ประชาชนมีรายได้และมีงานทําอย่างยั่งยืน มีความสามารถเชิงการแข่งขันทั้งในระดับภูมิภาคอาเซียน และ
ระดับสากลโดยจัดศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนทั่วประเทศ 

สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง มีบทบาทในการดําเนินงานตามนโยบายของศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
จังหวัด สนับสนุนทรัพยากรเพื่อจัดกิจกรรม ฯลฯ และในปีงบประมาณ 2555 ได้รับสนับสนุนงบประมาณ เป็น
เงิน 5,500,000 บาท ปัจจุบันมีการจัดต้ังศูนย์ฝึกอาชีพครบ 100 ตําบล เรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

▲ โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน อ.วังเหนือ ส่งเสริมการจัดสานของกลุ่มผูสู้งอายุ 

▲ โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน อ.เกาะคา สอนเรื่องการทําโรงเรือนเลี้ยงไก่พันธ์ุไข่ 
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แบบรายงานการดําเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  จังหวัดลําปาง
ศูนย์ฯ กศน.อําเภอ จํานวน   13  แห่ง   ที่ดําเนินการส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงานทํา  ประจําปี 2555

ที่ ชื่อหลักสูตรอาชีพที่จัดอบรม ระยะเวลาการดําเนินงาน จํานวนกลุ่มเป้าหมาย สถานศึกษาที่จัด ปัญหาและอุปสรรค หมายเหตุ 
  จํานวนชั่วโมง จํานวนวันที่

สอน 
จํานวนผู้
อบรม 

จํานวนผู้
ผ่าน 

  ต่อหลักสูตร ต่อหลักสูตร การอบรม
1 หลักสูตรเกษตรกรรม  
 1.1.หลักสูตรการทํานาข้าวอินทรีย์ 100 20 80 60 กศน.แม่พริก อ.แม่พริก 
  40 10 19 16 กศน.ต.บ้านเอื้อม อ.เมือง
  40 10 17 17 กศน.ต.บ้านค่า อ.เมือง
 1.2.หลักสูตรการทําปุ๋ยเกษตรอินทรีย์ 40 8 17 17 กศน.แม่พริก อ.แม่พริก 
  40 8 30 30 กศน.ต.แจ้ซ้อน อ.แจ้ห่ม
  40 8 25 25 กศน.ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน 
 1.3.หลักสูตรพัฒนาอาชีพน้ําพริก 20 4 17 17 กศน.แม่พริก อ.แม่พริก 
 1.4.โครงการอาชีพเพื่อการมีงานทํา 40 8 10 10 กศน.แม่พริก อ.แม่พริก 
 การแปรรูปผลิตการเกษตร  
  50 10 17 17 กศน.ต.บ้านอ้อน อ.งาว
  5 1 15 15 กศน.อ.แม่พริก อ.แม่พริก 
  5 1 30 30 กศน.ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ
 1.5.การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 20 4 7 7 กศน.แม่พริก อ.แม่พริก 
 1.6.การเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์ 40 8 15 15 กศน.ต.นิคมพัฒนา อ.เมือง
 1.7.การเลี้ยงไก่ประดู่หางดํา 40 8 15 15 กศน.ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน 

 1.8.การเลี้ยงไก่พื้นเมือง 80 20 17 17 กศน.ต.ทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ 
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แบบรายงานการดําเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  จังหวัดลําปาง
ศูนย์ฯ กศน.อําเภอ จํานวน   13  แห่ง   ที่ดําเนินการส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงานทํา  ประจําปี 2555

ที่ ชื่อหลักสูตรอาชีพที่จัดอบรม ระยะเวลาการดําเนินงาน จํานวนกลุ่มเป้าหมาย สถานศึกษาที่จัด ปัญหาและอุปสรรค หมายเหตุ 
  จํานวนชั่วโมง จํานวนวันที่

สอน 
จํานวนผู้
อบรม 

จํานวนผู้
ผ่าน 

  ต่อหลักสูตร ต่อหลักสูตร การอบรม
  40 8 15 15 กศน.ต.บ้านแลง อ.เมือง
  40 20 23 23 กศน.ต.บ้านแลง อ.เมือง
  80 20 25 25 กศน.ต.วังซ้าย อ.วังเหนือ 
 1.9.การเลี้ยงกบในบ่อดิน 50 20 24 24 กศน.ต.วังใต้ อ.วังเหนือ 
 1.10.โครงการจดักระบวนการเรียนรู้ 50 30 15 15 กศน.ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ 
 ด้านการเพาะเห็ดครบวงจร 50 10 17 17 กศน.ต.บ้านโป่ง อ.งาว
 1.11.โครงการจดักระบวนการเรียนรู้ 50 30 21 21 กศน.ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ 
 ด้านอาชีพการปลูกมะนาว  
 1.12.โครงการจดักระบวนการเรียนรู้ 50 30 47 47 กศน.ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ 
 ด้านอาชีพการเลี้ยงสุกร  
 1.13.โครงการจดักระบวนการเรียนรู้ 50 30 13 13 กศน.ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ 
 ด้านอาชีพการเพะเห็ด 50 30 9 9 กศน.ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ 
  50 10 23 23 กศน.ต.หลวงใต้ อ.งาว
  50 10 17 17 กศน.ต.บ้านโป่ง อ.งาว
 1.14.การต่อยอดผลิตภัณฑ์ขนมประเภทอบ 25 5 30 30 กศน.ต.วังเงิน อ.แม่ทะ

 1.15.ด้านอาชีพการเพะเห็ดนางฟ้า 40 8 25 25 กศน.ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน 
 ด้านอาชีพการเพะเห็ดนางฟ้า/นางรม 60 12 15 15 กศน.ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร 
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แบบรายงานการดําเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  จังหวัดลําปาง
ศูนย์ฯ กศน.อําเภอ จํานวน   13  แห่ง   ที่ดําเนินการส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงานทํา  ประจําปี 2555

ที่ ชื่อหลักสูตรอาชีพที่จัดอบรม ระยะเวลาการดําเนินงาน จํานวนกลุ่มเป้าหมาย สถานศึกษาที่จัด ปัญหาและอุปสรรค หมายเหตุ 
  จํานวนชั่วโมง จํานวนวันที่

สอน 
จํานวนผู้
อบรม 

จํานวนผู้
ผ่าน 

  ต่อหลักสูตร ต่อหลักสูตร การอบรม
 ครบวงจร 60 12 20 20 กศน.ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร 
  60 20 32 32 กศน.ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร 
  10 2 20 20 กศน.ต.บ้านบอม อ.แม่ทะ
  40 8 16 16 กศน.ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ
 1.16.โครงการจดักระบวนการเรียนรู้ 50 30 29 29 กศน.ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ 
 ด้านอาชีพการทําปุ๋ยหมักชีวภาพ 50 10 23 23 กศน.ต.บ้านแหง อ.งาว
  50 10 17 17 กศน.ต.แม่ตีบ อ.งาว
 1.17.โครงการจดัการศึกษาเพื่อพัฒนาปลูก 50 30 34 32 กศน.ต.นาสัก อ.แม่เมาะ 
 ผักปลอดสารพษิ/เกษตรอินทรีย์ 50 10 20 20 กศน.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม 
 ธรรมชาติ 40 8 15 23 กศน.ต.บุญนาค อ.เมือง
  50 10 17 17 กศน.ต.แม่ตีบ อ.งาว
  10 2 30 30 กศน.ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน 
  60 12 22 22 กศน.ต.นาแก้ว อ.เกาะคา 
  60 12 22 22 กศน.ต.นาแส่ง อ.เกาะคา 
  60 12 22 22 กศน.ต.วังพร้าว อ.เกาะคา 
  50 10 20 20 กศน.ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม 
 1.18.การทําพริกลาบ 60 12 22 22 กศน.ต.ท่าผา อ.เกาะคา 
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แบบรายงานการดําเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  จังหวัดลําปาง
ศูนย์ฯ กศน.อําเภอ จํานวน   13  แห่ง   ที่ดําเนินการส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงานทํา  ประจําปี 2555

ที่ ชื่อหลักสูตรอาชีพที่จัดอบรม ระยะเวลาการดําเนินงาน จํานวนกลุ่มเป้าหมาย สถานศึกษาที่จัด ปัญหาและอุปสรรค หมายเหตุ 
  จํานวนชั่วโมง จํานวนวันที่

สอน 
จํานวนผู้
อบรม 

จํานวนผู้
ผ่าน 

  ต่อหลักสูตร ต่อหลักสูตร การอบรม
  40 8 15 15 กศน.ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ
  60 12 22 22 กศน.ต.เกาะคา อ.เกาะคา 
 1.19.การปลูกผักปลอดสารพิษและ 3 1 20 20 กศน.ต.นาสัก อ.แม่เมาะ 
 และการทําสารชีวภาพในการ  
 กําจัดศัตรูพืช  
 1.20.โครงการอาชีพเคลื่อนที่หลักสูตร 3 1 37 37 กศน.ต.นาสัก อ.แม่เมาะ 
 การทําลอดช่องสิงคโปร์ 3 1 31 31 กศน.ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ 
 1.21.โครงการฝึกอาชีพเคลื่อนที่ 3 1 40 40 กศน.ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ 
 การทํากิ๊บติดผม  
 1.22.โครงการฝึกอาชีพเคลื่อนที่ 40 19 15 15 กศน.สบป้าด อ.แม่เมาะ 
 เรื่องศิลปะประดิษฐ์จากใบตอง  
 1.23.โครงการฝึกอาชีพเคลื่อนที่ 3 1 35 35 กศน.ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ 
 การทํายําโปรตีนสมุนไพร  
 1.24.การปลูกผักเกษตรอินทรีย์ 50 10 23 23 กศน.ต.น่าโป่ง อ.งาว
 ธรรมชาติ 40 8 14 14 กศน.ต.เถินบุรี อ.เถิน
 1.25.การทําอาหาร ขนมไทย 50 10 23 23 กศน.นาแก อ.งาว
 โครงการศึกษาดูงานเรื่องการปลกูไผ่ 6 1 10 10 กศน.ต.นาสัก อ.แม่เมาะ 
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แบบรายงานการดําเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  จังหวัดลําปาง
ศูนย์ฯ กศน.อําเภอ จํานวน   13  แห่ง   ที่ดําเนินการส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงานทํา  ประจําปี 2555

ที่ ชื่อหลักสูตรอาชีพที่จัดอบรม ระยะเวลาการดําเนินงาน จํานวนกลุ่มเป้าหมาย สถานศึกษาที่จัด ปัญหาและอุปสรรค หมายเหตุ 
  จํานวนชั่วโมง จํานวนวันที่

สอน 
จํานวนผู้
อบรม 

จํานวนผู้
ผ่าน 

  ต่อหลักสูตร ต่อหลักสูตร การอบรม
 1.26.โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง 40 8 15 15 กศน.ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ 
 การเพาะเห็ดนางฟ้า  
 1.27.โครงการฝึกอาชีพเคลื่อนที่ 3 1 30 30 กศน.ต.นาสัก อ.แม่เมาะ 
 1.28.การทําตุงไส้หมู  
 1.29.การเพาะเห็ดขอนไม้ 20 4 30 30 กศน.ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม 
 1.30.การผลิตถุงเชื้อเห็ดลม 20 4 15 15 กศน.ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม 
 1.31.โครงการจดัการศึกษาเพื่อพัฒนา 50 30 23 23 กศน.ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ 
 การปลูกไผ่เศรษฐกิจ  
 1.32.การทําน้ําปู 50 10 29 29 กศน.อ.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม
 1.33.การแปรรูปข้าวกล้อง 50 17 30 30 กศน.ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม
 1.34.การแปรรูปจากสับปะรด 60 12 26 26 กศน.ต.เสด็จ อ.เมือง
  60 12 26 26 กศน.ต.บ้านแลง อ.เมือง
 1.35.การเลี้ยงไก่ไข่ 80 16 22 22 กศน.ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา 
  80 16 22 22 กศน.ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา 
 1.36.การเพาะลี้ยงไส้เดือนดินและทําปุ๋ยหมัก 60 12 22 22 กศน.ต.ศาลา อ.เกาะคา 
 1.37.ทําปุ๋ยหมัก 60 12 22 22 กศน.ต.ลําปางหลวง อ.เกาะคา 
 1.37.โครงการเลี้ยงปลา/เลี้ยงปลาดุก 3 1 30 30 กศน.ต.นาครัว อ.แม่ทะ
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แบบรายงานการดําเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  จังหวัดลําปาง
ศูนย์ฯ กศน.อําเภอ จํานวน   13  แห่ง   ที่ดําเนินการส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงานทํา  ประจําปี 2555

ที่ ชื่อหลักสูตรอาชีพที่จัดอบรม ระยะเวลาการดําเนินงาน จํานวนกลุ่มเป้าหมาย สถานศึกษาที่จัด ปัญหาและอุปสรรค หมายเหตุ 
  จํานวนชั่วโมง จํานวนวันที่

สอน 
จํานวนผู้
อบรม 

จํานวนผู้
ผ่าน 

  ต่อหลักสูตร ต่อหลักสูตร การอบรม
  100 20 23 23 กศน.ต.ชมพู อ.เมือง
 1.38.การเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน 5 1 50 50 กศน.ต.วังเงิน อ.แม่ทะ
 1.39.การสานงอบจากใบลาน 25 5 14 14 กศน.ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ
 1.40.การปั้นกระถางดอกไม้ 5 1 16 16 กศน.ต.บ้านกิ่ว อ.แม่ทะ
 1.41.การเลี้ยงไก่พันธ์ประดูหางดํา 50 15 22 22 กศน.สบปราบ อ.สบปราบ 
 1.42.การทําถั่วเคลือบ 5 1 30 30 กศน.อ.แม่พริก อ.แม่พริก 
 1.43.การทําขนม 20 4 15 15 กศน.อ.แม่พริก อ.แม่พริก 
 1.44.การเพาะเห็ดฟาง 40 8 23 21 กศน.ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง
 แบบกองเตี้ย 40 8 23 23 กศน.ต.บ้านค่า อ.เมือง
 1.45.การทําก๋วยเตี๋ยวลุ่ยสวน 5 1 30 30 กศน.อ.แม่พริก อ.แม่พริก 
2 หลักสูตรพานิชกรรมและบริการ  
 2.1.โครงการศึกษาเพื่อพัฒนา 50 30 10 10 กศน.ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ 
 ผลิตภัณฑ์จากไม้  
 2.2.การจัดการศกึษาเพื่อมีงานทํา 50 11 4 4 กศน.ต.วังเหนือ อ.วังหนือ 
 ก๋วยเตี๋ยวรถเข็น  
 2.3.การทอผ้าพื้นเมือง 40 20 16 16 กศน.ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ 
 2.4.การทําน้ําพริกลาบและน้ําพริกตาแดง 50 10 17 13 กศน.ต.ปงแสนทอง อ.เมือง
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แบบรายงานการดําเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  จังหวัดลําปาง
ศูนย์ฯ กศน.อําเภอ จํานวน   13  แห่ง   ที่ดําเนินการส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงานทํา  ประจําปี 2555

ที่ ชื่อหลักสูตรอาชีพที่จัดอบรม ระยะเวลาการดําเนินงาน จํานวนกลุ่มเป้าหมาย สถานศึกษาที่จัด ปัญหาและอุปสรรค หมายเหตุ 
  จํานวนชั่วโมง จํานวนวันที่

สอน 
จํานวนผู้
อบรม 

จํานวนผู้
ผ่าน 

  ต่อหลักสูตร ต่อหลักสูตร การอบรม
  40 8 23 23 กศน.ต.กล้วยแพะ อ.เมือง
 2.5.การแปรรูปพริก(น้ําพริก) 30 6 20 19 กศน.อ.แจ้ห่ม อ.เมือง
 2.6.โครงการจัดกระบวนการ 30 6 15 15 กศน.ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ 
 ตัดผมชาย  
 2.7.หลักสูตรการนวดแผนไทย 60 12 17 17 กศน.แม่พริก อ.แม่พริก 
  40 8 11 11 กศน.ต.นาครัว อ.แม่ทะ
  50 15 22 22 กศน.ต.สบปราบ อ.สบปราบ 
  50 10 20 20 กศน.เสริมกลาง อ.เสริมงาม 
 2.7.หลักสูตรการนวดแผนไทย(ต่อ) 50 10 20 20 กศน.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม 
  40 8 20 20 กศน.ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม 
  50 10 20 20 กศน.เสริมกลาง อ.เสริมงาม 
  40 7 25 25 กศน.ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา 
 2.8.การทําดอกไม้จันทน์ 50 10 23 23 กศน.ต.แม่ตีบ อ.งาว
 2.9.การแปรรูปสมุนไพร 50 10 20 20 กศน.ต.บ้านหวด อ.งาว
 2.10.พัฒนากลุ่มทําน้ํายา 50 10 23 23 กศน.ต.บ้านร้อง อ.งาว
 2.11.โครงการนวดเพื่อสุขภาพ 40 8 10 10 กศน.ต.นาครัว อ.แม่ทะ
  100 30 25 25 กศน.ต.วังทอง อ.วังเหนือ 
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แบบรายงานการดําเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  จังหวัดลําปาง
ศูนย์ฯ กศน.อําเภอ จํานวน   13  แห่ง   ที่ดําเนินการส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงานทํา  ประจําปี 2555

ที่ ชื่อหลักสูตรอาชีพที่จัดอบรม ระยะเวลาการดําเนินงาน จํานวนกลุ่มเป้าหมาย สถานศึกษาที่จัด ปัญหาและอุปสรรค หมายเหตุ 
  จํานวนชั่วโมง จํานวนวันที่

สอน 
จํานวนผู้
อบรม 

จํานวนผู้
ผ่าน 

  ต่อหลักสูตร ต่อหลักสูตร การอบรม
 2.12.นวดแผนไทยและสปาเพื่อสุขภาพ 50 15 22 22 กศน.ต.นายาง อ.สบปราบ 
  50 15 22 43 กศน.ต.สบปราบ อ.สบปราบ 
 2.13.การทําดอกกุหลาบจากใบเตย 3 1 20 20 กศน.ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ 
 2.14.การตัดเย็บเสื้อผ้า 50 10 23 23 กศน.ต.บ้านออน อ.งาว
  50 10 23 23 กศน.ต.บ้านหวด อ.งาว
  50 10 23 23 กศน.ต.หลวงเหนือ อ.งาว
 2.15.การทําลูกประคบสมุนไพร 50 10 30 30 กศน.ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม
 2.15.การทําลูกประคบสมุนไพร (ต่อ) 270 54 121 112 กศน.อ.เถิน อ.เถิน
 2.16.นวดคลายเส้น 50 5 15 15 กศน.นาแก้ว อ.เกาะคา 
 2.17.ศิลปะประดิษฐ์ดอกไม้จากดินไทย 40 10 15 16 กศน.ต.ศาลา อ.เกาะคา 
 2.18.โครงการนวดเพื่อสุขภาพ 40 8 10 10 กศน.ต.นาครัว อ.แม่ทะ
  100 20 23 23 กศน.ต.พระบาท อ.เมือง
 2.19.โครงการจดัการศึกษาเพื่อพัฒนา 50 30 12 12 กศน.ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ 
 ผลิตภัณฑ์ตัดเย็บผ้าพื้นเมือง  

 2.20.การนวดฝ่าเท้า 40 14 6 6 กศน.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร 
  30 12 24 20 กศน.ต.หัวเวียง อ.เมือง
  30 12 28 24 กศน.ต.สบตุ๋ย อ.เมือง



                                                 รายงานผลการดําเนินงาน สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง ปีงบประมาณ 2555   28 

แบบรายงานการดําเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  จังหวัดลําปาง
ศูนย์ฯ กศน.อําเภอ จํานวน   13  แห่ง   ที่ดําเนินการส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงานทํา  ประจําปี 2555

ที่ ชื่อหลักสูตรอาชีพที่จัดอบรม ระยะเวลาการดําเนินงาน จํานวนกลุ่มเป้าหมาย สถานศึกษาที่จัด ปัญหาและอุปสรรค หมายเหตุ 
  จํานวนชั่วโมง จํานวนวันที่

สอน 
จํานวนผู้
อบรม 

จํานวนผู้
ผ่าน 

  ต่อหลักสูตร ต่อหลักสูตร การอบรม
  30 12 25 23 กศน.ต.พระบาท อ.เมือง
  60 40 46 54 กศน.ต.เวียงเหนือ อ.เมือง
  30 12 26 21 กศน.ต.ชมพู อ.เมือง
 2.21.การนวดจุดเพื่อสุขภาพ 60 20 15 9 กศน.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร 
 2.22.การทําขนมอบ 40 8 20 15 กศน.ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ
 2.23.การทําเบเกอรี่ 40 8 20 30 กศน.ต.วังเงิน อ.แม่ทะ
 2.23.การทําเบเกอรี่ (ต่อ) 40 8 23 22 กศน.ต.บ้านเป้า อ.เมือง
  40 8 23 40 กศน.ต.เวียงเหนือ อ.เมือง
 2.24.ICTกับอาชีพในชุมชน 40 8 12 12 กศน.ต.นาครัว อ.แม่ทะ
 2.25.การตัดแบบเสื้อผ้าฟารี 50 10 20 20 กศน.ต.วังไชย
 2.26.การแปรรูปผลไม้และผัก 50 10 18 18 กศน.ต.ทุ่งฝาย อ.เมือง
  50 10 17 13 กศน.ต.นิคมพัฒนา อ.เมือง
 2.27.อาหารขนม(การทําข้าวเกรียบ) 40 12 15 15 กศน.ต.ใหม่พัฒนา อ.เมือง
 2.28.ขนมไทยทองม้วน 5 1 15 15 กศน.อ.แม่พริก อ.แม่พริก 
 2.29.ขนมไทยดอกจอก 5 1 15 15 กศน.อ.แม่พริก อ.แม่พริก 
 2.30.การทําขนมไทย 40 8 23 20 กศน.ต.หัวเวียง อ.เมือง
3 หลักสูตรอุตสาหกรรม  
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แบบรายงานการดําเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  จังหวัดลําปาง
ศูนย์ฯ กศน.อําเภอ จํานวน   13  แห่ง   ที่ดําเนินการส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงานทํา  ประจําปี 2555

ที่ ชื่อหลักสูตรอาชีพที่จัดอบรม ระยะเวลาการดําเนินงาน จํานวนกลุ่มเป้าหมาย สถานศึกษาที่จัด ปัญหาและอุปสรรค หมายเหตุ 
  จํานวนชั่วโมง จํานวนวันที่

สอน 
จํานวนผู้
อบรม 

จํานวนผู้
ผ่าน 

  ต่อหลักสูตร ต่อหลักสูตร การอบรม
 3.1.การจักสานหวาย 60 12 18 18 กศน.ต.แม่สัน อ.ห้างฉัตร 
 3.2.การซ่อมรองเท้ากระเป๋า 40 14 11 10 กศน.ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร 
 3.3.การเย็บกระเป๋าผ้า 40 14 22 22 กศน.อ.สบปราบ อ.สบปราบ 
 3.4.การเย็บจักรอุตสาหกรรม 40 8 19 15 กศน.ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ
 3.5.โครงการจักสาน/จากไม้ไผ ่ 50 30 23 23 กศน.ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ 
 3.5.โครงการจักสาน/จากไม้ไผ่(ต่อ) 40 8 23 23 กศน.ต.ปงแสนทอง อ.เมือง
  50 15 22 22 กศน.สบปราบ อ.สบปราบ 
 3.6.เหล็กดัด 50 10 23 19 กศน.ต.แม่วะ อ.เถิน
 3.7.การทําไม้กวาด 50 10 23 23 กศน.ต.บ้านแหง อ.งาว
 3.8.การทําอิฐบล๊อคประสาน 50 10 40 40 กศน.ต.เสริมงาม อ.เสริมงาม 
 3.9.ช่างตัดเสื้อสตรี 40 13 16 16 กศน.ต.ศาลา อ.เกาะคา 
 3.10.การจัดการศึกษาเพื่อมีงานทํา 60 15 27 27 กศน.ต.วังแก้ว อ.วังเหนือ 
 3.11.การผลิตและแปรรูปกระดาษสา 50 10 17 17 กศน.ต.บ้านร้อง อ.งาว
 3.12.การทําบล็อคประสาน 50 10 40 40 กศน.เสริมงาม อ.เสริมงาม 
 3.13.โครงการจดักระบวนการเรียนรู้ 30 6 15 15 กศน.ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ 
 ตัดผมชาย 50 10 23 25 กศน.ต.หัวเวียง อ.เมือง
 3.14.การสระผมและเซทผม 50 10 23 27 กศน.ต.หัวเวียง อ.เมือง
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แบบรายงานการดําเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  จังหวัดลําปาง
ศูนย์ฯ กศน.อําเภอ จํานวน   13  แห่ง   ที่ดําเนินการส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงานทํา  ประจําปี 2555

ที่ ชื่อหลักสูตรอาชีพที่จัดอบรม ระยะเวลาการดําเนินงาน จํานวนกลุ่มเป้าหมาย สถานศึกษาที่จัด ปัญหาและอุปสรรค หมายเหตุ 
  จํานวนชั่วโมง จํานวนวันที่

สอน 
จํานวนผู้
อบรม 

จํานวนผู้
ผ่าน 

  ต่อหลักสูตร ต่อหลักสูตร การอบรม
 3.15.การซ่อมจักรอุตสาหกรรม 60 12 23 27 กศน.ต.บ้านเอื้อม อ.เมือง
4 หลักสูตรความคิดสร้างสรรค์  
 4.1.โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา 50 30 10 7 กศน.ต.นาสัก อ.แม่เมาะ 
 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการบ้านสบจาง  
 4.2.โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา 50 30 10 10 กศน.ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ 
 4.3.กลุ่มอาชีพดอกไม้ประดิษฐ์ 15 3 10 10 กศน.อ.สบปราบ อ.สบปราบ 
  50 15 22 22 กศน.อ.งาว อ.งาว
 4.4.การถักโครช 25 5 14 14 กศน.ต.วังเงิน อ.แม่ทะ
 4.5.การพัฒนาดอกไม้ประดิษฐ์ 15 3 20 20 กศน.ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ
  15 3 20 20 กศน.ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ
 4.6.การแปรรูปจากกระดาษสา 50 10 17 17 กศน.ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง
  40 8 20 20 กศน.ต.ท่าผา อ.เกาะคา 
  50 10 18 16 กศน.ต.บ้านเป้า อ.เมือง

 4.7.การออกแบบผ้าสําเร็จรูป 164 13 23 14 กศน.ต.ทุ่งฝาย อ.เมือง
  164 13 25 25 กศน.ต.เสด็จ อ.เมือง
 4.8.การทํารองเท้าแฟชั่น 50 17 22 18 กศน.ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร 
 4.9.การทําเครื่องหนัง 50 10 20 20 กศน.ต.ตันธงชัย อ.เมือง
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แบบรายงานการดําเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  จังหวัดลําปาง
ศูนย์ฯ กศน.อําเภอ จํานวน   13  แห่ง   ที่ดําเนินการส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงานทํา  ประจําปี 2555

ที่ ชื่อหลักสูตรอาชีพที่จัดอบรม ระยะเวลาการดําเนินงาน จํานวนกลุ่มเป้าหมาย สถานศึกษาที่จัด ปัญหาและอุปสรรค หมายเหตุ 
  จํานวนชั่วโมง จํานวนวันที่

สอน 
จํานวนผู้
อบรม 

จํานวนผู้
ผ่าน 

  ต่อหลักสูตร ต่อหลักสูตร การอบรม
 4.10.การทําเครื่องปั้นดินเผา 50 10 20 20 กศน.ต.ตันธงชัย อ.เมือง
 4.11.การทํากระถางดอกไม้ดินเผา 80 16 23 30 กศน.ต.ทุ่งฝาย อ.เมือง
 4.12.การทํากล่องข้าว 50 18 25 25 กศน.อ.สบปราบ อ.สบปราบ 
 4.13.โครงการผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 50 30 16 16 กศน.ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ 
  40 5 25 25 กศน.ต.นาแก้ว อ.เกาะคา 
  40 9 16 16 กศน.ต.นาแส่ง อ.เกาะคา 
  40 17 21 21 กศน.ต.วังพร้าว อ.เกาะคา 
  330 66 126 124 กศน.อ.เถิน อ.เถิน
 4.14.การออกแบบเสื้อผ้า 30 6 15 15 กศน.อ.แม่พริก อ.แม่พริก 
 4.15.พัฒนาอาชีพผลิตภัณฑ์น้ํายา 50 10 23 23 กศน.ต.ปงเตา อ.งาว
 4.16.เอนกประสงค์ จากสมุนไพร  
 พื้นบ้านบรรจุภัณฑ์  

 4.17.โครงการจดักระบวนการเรียนรู้ 50 18 30 30 กศน.ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ 
 การทําหมวกจากต้นธูปฤาษี  
 4.18.การฝึกวิชาชีพตัดเย็บที่นอนปิกนิก 40 8 23 19 กศน.ต.พิชัย อ.เมือง
 ผ้าห่มนวมและหมอน 40 8 18 16 กศน.ต.บ้านบอม, อ.แม่ทะ
 4.19.การจักสานตะกร้าใส่ผ้า 40 8 20 20 กศน.ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน 
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แบบรายงานการดําเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  จังหวัดลําปาง
ศูนย์ฯ กศน.อําเภอ จํานวน   13  แห่ง   ที่ดําเนินการส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงานทํา  ประจําปี 2555

ที่ ชื่อหลักสูตรอาชีพที่จัดอบรม ระยะเวลาการดําเนินงาน จํานวนกลุ่มเป้าหมาย สถานศึกษาที่จัด ปัญหาและอุปสรรค หมายเหตุ 
  จํานวนชั่วโมง จํานวนวันที่

สอน 
จํานวนผู้
อบรม 

จํานวนผู้
ผ่าน 

  ต่อหลักสูตร ต่อหลักสูตร การอบรม
 4.20.การจักสานตะกร้าใส่ไวน์ 40 8 20 15 กศน.ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน 
 4.21.การประดิษฐ์ดอกไม้จากกระดาษสา 50 10 26 26 กศน.ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน 
 4.22.การย้อมฮ่อม 40 8 50 50 กศน.ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน 
 4.23.การจัดการศึกษาเพื่อมีงานทํา 100 31 23 23 กศน.ต.วังใต้ อ.วังเหนือ 
 การซ่อมแซมและดัดแปลงเสื้อผ้า  
 4.24.การจัดการศึกษาเพื่อมีงานทํา 50 14 24 24 กศน.ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ 
 การทําพานและขันโตกไม้ไผ่  
 4.25.การจัดการศึกษาเพื่อมีงานทํา 40 15 23 23 กศน.ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ 
 ศิลปะประดิษฐ์ขาวขาวดํา  
 4.29.ออกแบบหีบห่อบรรจุภัณฑ์ข้าวแต๋น 50 10 30 30 กศน.ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม
 4.30.โครงการส่งเสริมอาชีพและรายได ้ 30 10 300 300 กศน.อ.แม่ทะ อ.แม่ทะ
 (ถนนคนเดิน อาชีพเคลื่อนที่)  
 4.31.การทําก๊าชชีวมวลน้ําโจ ้ 40 8 25 25 กศน.ต.น้ําโจ้ อ.แม่ทะ
 4.32.โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่ม 40 8 25 25 กศน.ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ
 อาชีพบ้านหัวเสือเพื่อมีรายได้  
 4.33.การทําของที่ระลึกจากเศษยางพารา 164 33 23 23 กศน.ต.บ้านเสด็จ อ.เมือง
 4.34.การสานตะกร้าและกระเป๋าจาก 50 12 20 20 กศน.ตเมืองมาย อ.แจ้ห่ม
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ที่ ชื่อหลักสูตรอาชีพที่จัดอบรม ระยะเวลาการดําเนินงาน จํานวนกลุ่มเป้าหมาย สถานศึกษาที่จัด ปัญหาและอุปสรรค หมายเหตุ 
  จํานวนชั่วโมง จํานวนวันที่

สอน 
จํานวนผู้
อบรม 

จํานวนผู้
ผ่าน 

  ต่อหลักสูตร ต่อหลักสูตร การอบรม
 จากเส้นพลาสติก 40 12 21 21 กศน.ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม
 4.35.การถักผ้าโครเชท์(เสื้อสาวสไตล์มั่น) 50 11 20 18 กศน.อ.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม
 4.36.การทําบายศรี 40 10 20 15 กศน.ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม
  50 10 21 21 กศน.ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม
  50 10 20 18 กศน.ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม
 4.37.การสานตะกร้าและกระเป๋าจาก 50 10 20 20 กศน.อ.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม
 พลาสติก 50 10 22 22 กศน.ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม
  40 8 15 13 กศน.ต.กล้วยแพะ อ.เมือง
  50 10 20 20 กศน.ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม
 4.38.การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก 40 8 23 23 กศน.ต.สบตุ๋ย อ.เมือง
  40 8 23 23 กศน.ต.สบตุ๋ย อ.เมือง
  40 8 16 11 กศน.ต.หัวเวียง อ.เมือง
 4.39.การออกแบบผลิตภัณฑ์ 40 8 20 20 กศน.ต.บ้านกิ่ว อ.แม่ทะ
5 หลักสูตรเฉพาะอาชีพ OTOP  
 Mini MBA  
 5.1.การบริหารจัดการอาชีพ 6 1 70 70 กศน.ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร 
 5.2.การพัฒนาย้อมสีธรรมชาติ 40 8 30 30 กศน.ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน 
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แบบรายงานการดําเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  จังหวัดลําปาง
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ที่ ชื่อหลักสูตรอาชีพที่จัดอบรม ระยะเวลาการดําเนินงาน จํานวนกลุ่มเป้าหมาย สถานศึกษาที่จัด ปัญหาและอุปสรรค หมายเหตุ 
  จํานวนชั่วโมง จํานวนวันที่

สอน 
จํานวนผู้
อบรม 

จํานวนผู้
ผ่าน 

  ต่อหลักสูตร ต่อหลักสูตร การอบรม
  40 8 30 30 กศน.ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน 
 5.3.การบริหารจัดการอาชีพ การเกษตร 1 200 200 กศน.อ.เกาะคา อ.เกาะคา 
 ผสมผสาน/แหล่งเงินทุน/  
 สิ้นค้าOTOP/การเขียนโครงการ  
 5.4.เปิดศูนย์อาชีพชุมชน 3 1 300 375 กศน.อ.แม่ทะ อ.แม่ทะ
 เพื่อการมีงานทํา 3 1 100 148 กศน.อ.แม่พริก อ.แม่พริก 
  3 1 100 179 กศน.อ.วังเหนือ อ.วังเหนือ 
  3 1 100 103 กศน.อ.เสริมงาม อ.เสริมงาม 
  3 1 100 98 กศน.อ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ 
  3 1 200 304 กศน.งาว อ.งาว
  3 1 200 227 กศน.สบปราบ อ.สบปราบ 
  3 1 100 176 กศน.อ.เถิน อ.เถิน
 5.5.การจัดพุ่ม พวงหรีด ดอกไม้แห้ง 40 8 30 30 กศน.ต.บ้านขอ อ.งาว
 กระดาษสา  
 5.6.ศึกษาดูงานการเพาะเห็ด 6 1 39 39 กศน.อ.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร 
 5.7.ศึกษาดูงานการผลิตรองเท้า 6 1 10 10 กศน.ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร 
 5.8.ศึกษาดูงานการจักสาน 6 1 23 23 กศน.ต.แม่สัน อ.ห้างฉัตร 
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แบบรายงานการดําเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  จังหวัดลําปาง
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ที่ ชื่อหลักสูตรอาชีพที่จัดอบรม ระยะเวลาการดําเนินงาน จํานวนกลุ่มเป้าหมาย สถานศึกษาที่จัด ปัญหาและอุปสรรค หมายเหตุ 
  จํานวนชั่วโมง จํานวนวันที่

สอน 
จํานวนผู้
อบรม 

จํานวนผู้
ผ่าน 

  ต่อหลักสูตร ต่อหลักสูตร การอบรม
 5.9.ศึกษาดูงานการนวดแผนไทย 6 1 10 10 กศน.ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร 
 5.10.ศึกษาดูงานเสริมสร้างอาชีพ  
 มีงานทํา  
 5.11.การทําน้ํายาเอนกประสงค์ 3 1 24 24 กศน.ต.บ้านร้อง อ.งาว
 5.12.การประดิษฐ์ดอกไม้จาก 3 1 24 24 กศน.ต.บ้านร้อง อ.งาว
 กระดาษสา  
 5.13.เกษตรอินทรีย์ 7 1 46 46 กศน.ต.บ้านแหง อ.งาว
 5.14.การแปรรูปเห็ด 7 1 49 49 กศน.ต.บ้านออน อ.งาว
 5.15.การแปรรูปสมุนไพร  กศน.ต.บ้านโป่ง อ.งาว
 5.16.การทําปุ๋ยหมักชีวภาพ  กศน.ต.บ้านนาแก อ.งาว
   กศน.ต.แม่ตีบ อ.งาว
   กศน.ต.บ้านหวด อ.งาว
 5.17.ศึกษาดูงานการประดิษฐ์ดอกไม ้ 8 1 8 8 กศน.ต.วังแก้ว อ.วังเหนือ 
 จากกระดาษ ณ กลุ่มดอกไม้  
 กระสามอร์นิ่ง ฟาวเวอร์  
 5.18.ศึกษาดูงานการเลี้ยงไก่พื้นเมือง 8 1 10 10 กศน.ทุ่งฮั้ว/วังซ้าย อ.วังเหนือ 
 5.19.ศึกษาดูงานการเลี้ยงกบในบ่อดิน 8 1 12 12 กศน.ต.วังใต้ อ.วังเหนือ 
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แบบรายงานการดําเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  จังหวัดลําปาง
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ที่ ชื่อหลักสูตรอาชีพที่จัดอบรม ระยะเวลาการดําเนินงาน จํานวนกลุ่มเป้าหมาย สถานศึกษาที่จัด ปัญหาและอุปสรรค หมายเหตุ 
  จํานวนชั่วโมง จํานวนวันที่

สอน 
จํานวนผู้
อบรม 

จํานวนผู้
ผ่าน 

  ต่อหลักสูตร ต่อหลักสูตร การอบรม
 5.20.ศึกษาดูงานเรื่องการตัดเย็บเสื้อผ้า 8 1 10 10 กศน.ต.วังทรายคํา อ.วังเหนือ 
 5.21.ศึกษาดูงานการนวดเพื่อสุขภาพ 8 1 8 8 กศน.ต.วังทอง อ.วังเหนือ 
 5.22.โครงการพัฒนาศักยภาพด้านบริหาร 2 225 298 กศน.อ.เมืองลําปาง อ.เมือง
 จัดการและบริหารให้กลุ่มผู้ประกอบ  
 อาชีพตามโครงการศูนย์ฝึกอาชีพ  
 และผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร  
 การจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมี  
 งานทํา ปีงบประมาณ 2555  
 5.23.การพัฒนาธุรกิจข้าวสองมือ 40 12 23 20 กศน.ต.นิคมพัฒนา อ.เมือง
 5.24.หลักสูตรเฉพาะด้าน (คอมพิวเตอร์) 40 14 20 15 กศน.ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม
 รวม 7,026 7,452
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2. นโยบายตอเนื่อง 
2.1 นโยบายดานการศึกษานอกระบบ 
     ((11) ) จัดการศึกษานอกระบบตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดการศึกษานอกระบบตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ผลการดําเนนิงาน 

 1. การได้รับหนังสือเรียนของผู้เรียน 
การได้รับหนังสือเรียน สถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน กศน. จะได้รับจัดสรรงบประมาณ เพียงร้อยละ 60 

ของจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเท่านั้น โดยสถานศึกษาในสังกัดทั้ง 13 แห่ง ได้รับงบประมาณที่ใช้ในการ
จัดซื้อหนังสือเรียน จํานวนเงิน 5,450,120 บาท ต่อนักศึกษา 20,554 คน งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นค่า
หนังสือเรียน เปรียบเทียบกับจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน เฉลี่ยได้รับงบประมาณ 265.16 บาท/คน 
และกศน.อําเภอ ทุกแห่ง สามารถส่งมอบหนังสือเรียนให้นักศึกษา ทันเวลาเปิดภาคเรียนทุกสถานศึกษา 

  

ตารางที่ 1 ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบ
ต้ังแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน 

ระดับ 
จํานวนนักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียน 
2/54 และ 1/55 

งบประมาณ

ค่าหนังสือเรยีน 
ค่ากิจกรรมพัฒนา 
คุณภาพผู้เรียน 

อุดหนุนทัว่ไป 

ประถมศึกษา 2,871 
5,450,120 

 
4,615,136 

 
13,541,120 

 
มัธยมศึกษาตอนต้น 7,382 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 9,533 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 768 

รวมทั้งสิ้น 20,554 23,606,376
 

ตารางที่ 2 ข้อมูลแสดงการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบตั้งแต่
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน 

ที ่ รายการ จํานวนเงิน
งบประมาณทีได้รับ 

ผลการใชง้บประมาณ 
หมด เหลือ 

1 ค่าเล่าเรียน   13,541,120 13,541,120 - 
2 ค่าหนังสือเรยีน   5,450,120 4,962,422 487,698 
3 ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 4,615,136 4,615,136 - 

รวม 23,606,376 23,118,678 487,698 
 

การดําเนินการส่งเสริม สนับสนุน ตามนโยบายรัฐบาล เน้นการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ 4 ฝ่าย 
และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการศึกษา โดยมีการประชุมเครือข่าย ได้แก่ 
คณะกรรมการสถานศึกษา องค์กรนักศึกษาและครู กศน. เพื่อให้ได้หนังสือแบบเรียน 



               

เหตุการณ
(Democ
รวมทั้งจั
และภาษ

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

2. กิจกรรมพั
มีกา

ณ์ในสภาพสัง
cracy) เพื่อสร้
ัดกิจกรรมปรั

ษาอังกฤษ เปน็
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฐ

เดินรณ

จัดกิจกรร

           รายงา

ัฒนาคุณภาพ
ารจัดกิจกรรม
คมปัจจุบัน 
ร้างความเป็นพ
รับพ้ืนฐานให้ก
นต้น 

ฐมนิเทศนักศึ

รงค์เลือกต้ัง อ

รมการแข่งขนั

านผลการดําเนนิ

พผู้เรียน 
มพัฒนาคุณภ
เช่น โครงการ
พลเมืองและป
กับนักศึกษาใ

กษาใหม่

อบจ.ลําปาง

นกีฬา กศน.

นงาน สํานักงาน

าพผู้เรียนที่ส
รเข้าค่ายลูกเสื
ประชาธิปไตยใ
นหมวดวิชาห

เดิ

น กศน.จังหวัดล

สามารถส่งเสริ
สือ ยุวกาชาดน
ในชุมชน และ
หลัก ได้แก่ ภา

ประชุม

ดินสวนสนาม

จัดค่ายคณุ

ลําปาง ปีงบประ

ริมการเรียนรู้
นอกโรงเรียน 
ะอบรมคอมพิ
าษาไทย คณิ

คณะกรรมกา

เนื่องในวันลกู

ณธรรมและคว

ะมาณ 2555   

รู้ตลอดชีวิตแ
ส่งเสริมประช

พิวเตอร์พ้ืนฐาน
ตศาสตร์ วิทย

ารสถานศึกษา

กเสือแห่งชาติ 

วามเปน็ไทย 
38

ละทันต่อ
ชาธิปไตย 
น เป็นต้น 
ยาศาสตร์ 

า 



               

 

 

 

ปัญหา/อ

 

    
สังกัด ซึ่ง
มีบทบาท
อาศัยอยู
สามารถอ
มีงบประ
ประสิทธิ
เหมาะสม
 

ผลการดํ

 

                       

 

 

อุปสรรคพัฒน
• ผู้เรียนมคี
• การประก

((22) ) การส่งเสการส่งเส
   สํานักงาน

งเป็นหน่วยงา
ทหน้าที่หลัก
ยู่บนพื้นที่สูง
อ่านออกเขียน
ะมาณสนับสน
ธิภาพ สามา
มกับกลุ่มเป้าห

ดําเนนิงาน 
 ดําเนินการ
กิจกรรมส่
ผู้สูงอายแุ
หนังสือกล
สูงให้กับก
หนังสือ 3

 จัดหาสื่อ ใ
กลุ่มเป้าห

           รายงา

นาคุณภาพผูเ้
ความแตกต่าง
กอบอาชีพขอ

สริมการรู้หนังสริมการรู้หนัง
น กศน.จังหวั
านหลักในการ
ในการจัดกา
และพื้นที่รา
นได้ โดยเน้น
นุนเพื่อส่งเสริ
ารถหาสื่อแล
หมายย่ิงขึ้น 

รจัดกิจกรรมส
สง่เสรมิการรูห้
และผูท้ี่พลาดโ
ลุ่มเปา้หมายป
กลุ่มเป้าหมาย 
13 คน 
ให้สอดคล้องก

หมาย 

านผลการดําเนนิ

เรียน  
งกันทั้งด้านวัย
องกลุ่มเป้าหมา

งสืองสือ  
ัดลําปาง และ
รแก้ปัญหากา
ารศึกษาสําห
าบในเขตจังห
การเขียนชื่อต
มกิจกรรมกา

ละเทคนิคกา

ส่งเสรมิการรูห้
หนังสือสําหรับ
อกาส โครงกา

ประชาชนผู้อพ
750 คน และ

กับความเป็นอ

 

จัดค่า

นงาน สํานักงาน

ยและพื้นฐานค
าย ไม่อํานวยใ

ะสถานศึกษา
รไม่รู้หนังสือ 
รับประชาชน
หวัดลําปาง 
ตนเองให้ถูกต้
ารรู้หนังสือ ให
รสอนใหม่ๆ

หนังสือ 
บกลุ่มเปา้หมา
ารส่งเสริมการ
พยพจากพื้นที่
ะมีผู้ผ่านการรู้

อยู่ของ

ยอนุรักษ์สิ่งแ

น กศน.จังหวัดล

ความรู้ 
ในการร่วมกิจ

าใน
จึง
นที่
ให้

ต้อง 
ห้มี
 ที่

ย
รรู้

รู้

แวดล้อม

ลําปาง ปีงบประ

จกรรม 

ะมาณ 2555   39



               

ปัญหา/อ

ผลการดํ
 
พัฒนาทัก
จัดกิจกร
เศรษฐกจิ

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 ก
1.2 ก
1.3 ก
รวมท

โครง

                       

อุปสรรค 
• ผู้เรียนมีค
• การประก
• กลุ่มเป้าห

 
((33) ) การศึกษการศึกษ

ดําเนินงาน 
เป็นกิจก

กษะชีวิตให้ผู้
รรมการศึกษา
จพอเพียงที่เห

การศึกษาเพื่อ
การศึกษาเพื่อ
การศึกษาเพื่อ
ทั้งสิน้ 

งการเยาวชนไท

โคร

           รายงา

วามแตกต่างก
อบอาชีพของ

หมายส่วนใหญ

ษาต่อเนื่องษาต่อเนื่อง  

กรรมที่มุ่งจัดก
เรียนมีความรู้
าเพื่อพัฒนาส

หมาะสมกับกล

งาน/โครง
พัฒนาอาชีพต
พัฒนาทักษะ
พัฒนาสังคมแ

ทยหัวใจใกล้วัด 

งการทําปุ๋ยหมกั

านผลการดําเนนิ

กันทั้งด้านวัยแ
งกลุ่มเป้าหมา
ญ่เป็นผูสู้งอายุ 

การศึกษาอาชี
รู้สามารถในกา
สังคมและชุม
ลุ่มเป้าหมาย

งการ/กิจกรรม
ตามหลักปรัช
ชีวิต 
และชุมชน

โ

กชีวภาพ 

นงาน สํานักงาน

และพื้นฐานคว
ย ไม่อํานวยใน
สายตาไม่ดี 

ชีพเพื่อการมีง
ารจัดการชีวิต
มชนตามแนว

ม
ญาเศรษฐกิจพ

ครงการอนุรักษ์

น กศน.จังหวัดล

วามรู้ 
นการร่วมกิจก

งานทําอย่างยั
ตของตนเองให
คิดเพื่อการพั

เ
พอเพียง 

โครงการอบร

ษ์ต้นน้ํา

ลําปาง ปีงบประ

กรรม 

ย่ังยืน 
ห้อยู่ในสังคมไ
พัฒนาที่ยังยืน

เป้าหมาย
2,906 
3,500

-
6,406

มพัฒนาผู้สูงวัย

โครงการ

ะมาณ 2555   

ได้อย่างมีความ
นตามหลักปรั

ผลการดําเนนิ
2,497 
3,181 
4,504 
10,182

ยใส่ใจสุขภาพ 

รกินเล่าผู้เฒ่าบา้

40

มสุข และ
รัชญาของ

นงาน

2 

านเรา
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ปัญหา/อุปสรรคด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 
• ไม่มีงบประมาณในการดําเนินงาน 
• ผู้เรียนติดภารกิจไม่สามารถรว่มกิจกรรมได ้

 

ปัญหา/อุปสรรคด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
• การจัดกิจกรรม ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
• กลุ่มเป้าหมายติดภารกิจไม่สามารถร่วมกิจกรรมได้ 
• รูปแบบการจัดกิจกรรมถ้าเปน็แบบการเข้าค่าย จะ

มีผู้ร่วมกิจกรรมน้อย เนื่องจากไม่สามารถลางานได้ 
 
 

((44) ) การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  
ผลการดําเนินงาน 

 สถานศึกษามีบทบาทเร่งรัด
พัฒน า คุ ณภ าพผู้ เ รี ย น ใ ห้ มี
คุณลักษณะที่ พึงประสงค์ตาม
จุดมุ่งหมายและมาตรฐานของ
หลักสูตร ส่งเสริมการพัฒนา
หลักสูตรท้องถิ่น และกิจกรรม

การเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการและสภาพของ
กลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนมีการส่งเสริมพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้และทักษะ
ผ่านโครงการกิจกรรมต่างๆ เช่น 

- โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสู่อาเซียนให้กับบุคลากร กศน. 
- โครงการวิจัยอย่างง่าย 

 
        สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง ยังเป็น 1 ใน 3 ของภาคเหนือที่มีห้องสอบ E-Exam โดยมอบให้ กศน.
อําเภอเมืองลําปางเป็นผู้ดําเนินการ ระบบการสอบแบบ E-Exam เป็นการสอบเพื่อประเมินคุณภาพการศึกษา
นอกระบบระดับชาติ (NT) ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ โดยใช้แบบทดสอบแบบ Online ผ่านระบบ Internet ซึ่งได้เปิดให้บริการให้กับสถานศึกษาในสังกัด 
สํานักงาน กศน.ในจังหวัดใกล้เคียงด้วย 
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((55) ) การประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยการประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
ผลการดําเนินงาน 

ในปีงบประมาณ 2555 ได้ดําเนินการประเมินคุณภาพ
สถานศึกษาโดยต้นสังกัดที่ยังไม่ได้รับการประเมินคุณภาพโดยต้น
สังกัด 7 แห่ง ได้แก่ กศน.อําเภอเมืองลําปาง/แม่ทะ/แม่เมาะ/สบ
ปราบ/เสริมงาม/ห้างฉัตร และเกาะคา โดยมีผลการประเมินจาก
คณะกรรมการฯ ดังนี้ 

 
กศน.อําเภอ ผลค่าเฉลี่ยการประเมินคุณภาพ 

สถานศึกษาโดยต้นสังกัด 
เมืองลําปาง ระดับดี (4.32) 
แม่ทะ ระดับดี (4.29) 
แม่เมาะ ระดับดี (4.09) 
สบปราบ ระดับดี (4.22) 
เสริมงาม ระดับดี (3.95) 
ห้างฉัตร ระดับดี (4.41) 
เกาะคา ระดับดี (4.43) 

 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯในการพฒันา 
 

1. ควรให้ความสําคัญในเรื่องการประเมินผลการจัดกิจกรรม การประเมินหลักสูตร โดยการสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกคน 

2. ควรสร้างระบบการทํางานตามวงจรคุณภาพ PDCA ให้อยู่ในพฤติกรรมการทํางานของบุคลากรทุกคน 
3. ควรจัดโครงการ/กิจกรรม ที่มุ่งยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 
4. สถานศึกษาควรใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ในการจัด

กระบวนการเรียนรู้ให้มากขึ้น โดยมีการประชุมช้ีแจง/ประสานงาน กับภูมิปัญญาท้องถิ่น และร่วมกันวางแผน
พัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และออกแบบให้ผู้เรียน/ผู้รับบริการ ได้มีกิจกรรมการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น หรือการเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้ต่าง ๆ 
 5. สถานศึกษาควรดําเนินการประเมินหลักสูตร/โครงการ/กิจกรรม ให้มีความถูกต้องตามหลักวิชาการ
มากขึ้น  

6. สถานศึกษาควรมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอย่างเป็น
รูปธรรม โดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 
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7. ครูควรมีการบันทึกผลการจัดการเรียนรู้หลังสอนที่สะท้อนปัญหาเป็นปัจจุบันทุกครั้งที่พบกลุ่ม เพื่อ
ครูจะได้นําปัญหาจากพบกลุ่มแต่ละครั้งมาวิเคราะห์ปัญหาเพื่อนําไปปรับปรุงพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
ที่มีประสิทธิภาพ และสามารถประเมินศักยภาพภาพของผู้เรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่อง 

8. ครูควรจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ และจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อกระตุ้นและฝึกผู้เรียนให้
เกิดกระบวนการคิดเป็น ทักษะชีวิต คุณธรรม ค่านิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกรายวิชา และสร้าง
แรงจูงใจให้เกิดการใฝ่เรียน ใฝ่รู้ มีทักษะในการแสวงหาความรู้เพิ่มขึ้น 
 

2.2 นโยบายดานการศึกษาตามอัธยาศัย 

((11) ) การส่งเสริมการอ่านการส่งเสริมการอ่าน  
ผลการดําเนินงาน 
 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในวันสําคัญต่างๆ เช่น 
วันเด็กแห่งชาติ วันรักการอ่าน และห้องสมุดเคลื่อนที่ร่วมกับ
อําเภอยิ้ม นอกจากนี้ยังส่งเสริมการอ่านในชุมชนร่วมกับ กศน.
อําเภอ เช่น โครงการส่งเสริมชุมชนรักการอ่าน กิจกรรมกระเป๋า
หนังสือสู่ประตูบ้านตําบลละ 1 หมู่บ้าน ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัด
มุมหนังสือประจําหมู่บ้านในชุมชน โดยการจัดสถานที่สําหรับ
บริการการอ่านซึ่งได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในการให้
พ้ืนที่สําหรับใช้เป็นที่อ่านหนังสือ อาทิเช่น บ้านเรือน ร้านค้า วัด 
สถานที่ราชการ ห้องสมุดประจําหมู่บ้าน ที่อ่านหนังสือพิมพ์
ประจําหมู่บ้าน 
               
    

      
       โครงการอ่านสร้างสุข กศน. มอบให้ กศน.อําเภอ
ห้างฉัตร เป็นสถานศึกษานําร่องในการเข้าร่วมสัมมนา
อ่านสร้ างสุข ในโรง เรี ยนและสถานศึกษา  ของ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) ซึ่งมีพ้ืนที่ดําเนินการ 2 ตําบล คือ ตําบลเมือง
ยาว และตําบลวอแก้ว เพื่อค้นหารูปแบบการจัด
กิจกรรมการอ่านสร้างสุขที่สอดคล้องกับความต้องการ

และวิถีชีวิตของกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง โดยให้จัดกิจกรรมในนักศึกษา กศน. และในชุมชน จึงได้จัดเวทีอ่าน
สร้างสุขสู่ชุมชนในพื้นที่ทั้ง 2 แห่ง ๆ ละ 70 คน 
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((22) ) ห้องสมุดประชาชนห้องสมุดประชาชน  
ผลการดําเนินงาน 

 - จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  
       - จัดกิจกรรมวันรักการอ่าน 
       - จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ ร่วมกับ กศน.อําเภอ โดย
จัดรถโมบาย(ห้องสมุดเคลื่อนที่) ในการส่งเสริมการอ่านแก่
ชุมชน จัดแสดงโครงงานนักศึกษา รับสมัครนักศึกษา และฝึก
ทักษะอาชีพให้แก่ผู้สนใจได้เรียนรู้ 

- ส่งบุคลากรตําแหน่งบรรณารักษ์ เข้าร่วมอบรมอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น งานระลึกรู้สากล ที่จัดเป็นประจําทุกปี 
 

ปัญหาและอุปสรรคในการพฒันาห้องสมุดประชาชน ได้แก่  
- งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอ การขอรับการ

สนับสนุน จากหน่วยงานภายนอกเป็นไปได้ยาก 
- ปัจจุบันห้องสมุดมีการให้บริการอินเตอร์เน็ต ซึ่งมี

ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ สูงมาก ทําให้
งบประมาณในการจัดซื้อหนังสือเหลือน้อยลง และราคาหนงัสือที่
สูงขึ้นทําให้จัดซื้อหนังสือได้น้อยลงด้วย   
 - อาคารที่ต้ังของห้องสมุดเป็นของหน่วยงานอื่น 
 

ข้อเสนอแนะในการพฒันาหอ้งสมุดประชาชน ได้แก่ 
 - ควรเพิ่มงบประมาณในการบริหารจัดการห้องสมุดให้
มากขึ้น ใหส้อดคล้องกับการบริการที่หลากหลาย 
 - ควรใหก้ารพัฒนาสื่อ ควบคู่ไปพร้อมกับการพัฒนาทาง
กายภาพ 
 - ควรจัดสรรงบประมาณในการจัดสร้างห้องสมุด  
          - ควรเพิ่มงบประมาณในการจัดซื้อสื่อทรัพยากร
สารสนเทศ  
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2.3 นโยบายดานการสงเสริมการเรียนรูของชุมชน 

((11) ) พัฒนา กศนพัฒนา กศน ..ตําบลตําบล//แขวง ให้เป็นศูนย์กลางการสร้างโอกาสและกระจายโอกาสทางการศึกษาแขวง ให้เป็นศูนย์กลางการสร้างโอกาสและกระจายโอกาสทางการศึกษา
ให้กับประชาชนในชุมชนให้กับประชาชนในชุมชน  

ผลการดําเนนิการ 
       ปีงบประมาณ 2555 ได้รับการสนับสนนุงบประมาณจาก
สํานักงาน กศน ในการจัดซือ้ครุภัณฑ์ สื่อหนังสือ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการ ได้แก่ 
      - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ให้กับ กศน.ตําบลจํานวน 4 แห่ง ซึ่งได้
ดําเนินการติดต้ังไปเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ กศน.ตําบลบ้านอ้อน      
อ.งาว/กศน.ตําบลหัวเมือง อ.เมืองปาน/กศนตําบลป่าตัน อ.แม่ทะ 
และกศน.ตําบลวังเหนือ อ.วังเหนือ  
        - จัดซื้อสื่อหนังสือเข้าห้องสมุด 
     นอกจากนี ้กศน.ตําบล ยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
อย่างต่อเนื่อง มุมอาเซียนศึกษา ไว้สําหรับประชาชนผู้สนใจ 
 

ปัญหาและอุปสรรค 
    1) มีครู กศน.ตําบลเพียง 75 คน จาก กศน.ตําบลท้ังหมด 100 
แห่ง 
    2) หัวหน้า กศน.ตําบล 1 คน มีภารกิจทีม่ากเกินอัตรากําลัง ทํา
ให้ไม่สามารถให้บริการและจดักิจกรรมตามภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายอย่างเต็มประสิทธิภาพ 
     3) งบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอ 
     4) กศน.ตําบลบางแห่งยังไม่มีสื่อคอมพวิเตอร์ ไว้บริการ
ประชาชน 
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((22) ) การส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการจัด ส่งเสริมการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการจัด ส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําอย่างยั่งยืน ให้และสนับสนุนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําอย่างยั่งยืน ให้
ครอบคลุมพื้นที่ทุกระดับครอบคลุมพื้นที่ทุกระดับ  
ผลการดําเนนิงาน 

   1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ภาคีเครือข่าย โดยเน้นให้ชุมชนเห็นความสําคัญ ของ กศน. 
เปรียบเสมือนงานของชุมชน 

2) พัฒนาบุคลากรด้านภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงาน
ทํา 

 
 
 
 
              
  
  
  
((33) ) อาสาสมัคร กศน. 

ผลการดําเนนิงาน 
 มีส่งเสริมสนับสนุนให้อาสาสมัคร กศน.เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชนตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
ปัญหา อุปสรรค   
 - อาสาสมัคร กศน. มีภารกิจหน้าที่และงานประจําบางครั้งจึงไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมของกศน.ได้
อย่างเต็มความสามารถ   

- อาสาสมัคร กศน.บางท่านที่เป็นนักศึกษาเมื่อจบการศึกษาไปแล้ว  ย้ายที่อยู่ ทํางานต่างถิ่น ทําให้ไม่
สามารถทํางานได้อย่างต่อเนื่อง 
  

 
 
 
 
 
 

 



               

ผลการดํ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 นโย

ผลการดํ
 
พระบรม
ปีงบประ
กศน.อําเ
ประจําทุ

ผลการดํ
 
 
การศึกษ
แม่ทะ/แ
จากสํานั
ประกันสั

                       

((44) ) การส่งเส
ดําเนนิงาน 
- มีการเดนิ
- เดินรณร
- เดินรณร

โยบายดานกา

((11) ) โครงการ
ดําเนินงาน 
      มีโครงก
มโอรสาธิราช
ะมาณ 2555 ไ
เภอเมืองลําป
กปี 

((22) ) การส่งเส
ดําเนนิการ 
      1) จัดกา
            - มี

ษาขั้นพื้นฐานสํ
จ้ห่ม/ห้างฉัตร
ักงาน กศน. เ
สงัคม  

           รายงา

สรมิการจัดกา

นรณรงค์ให้คว
งค์หยุดเผาเพ่ื
งค์ต่อต้านยาเ

ารสนับสนุน

รอันเนื่องมาจ

การอันเนื่องม
ชฯ สยามกุฎ
ได้รับงบประ
าง ได้จัดกิจก

สรมิการจัดกา

ารศึกษาสําหรั
มีสถานศึกษาที
สาํหรับคนพิกา
ร และเสริมงา
เพ่ือเป็นค่าตอ

านผลการดําเนนิ

ารเรียนรู้ในชุม

วามรู้งานคุ้มค
พ่ือลมหายใจ เ
เสพติด ฯลฯ

โครงการพิเศ

จากพระราชดํ

าจากพระราช
ฎราชกุมาร บ
มาณสนับสนุ
กรรมส่งเสริมก

ารศกึษาสําหรั

รับคนพิการ 
ที่จดัการศึกษา
าร ได้แก่ กศน
าม โดยได้รับง
บแทนครู ค่าว

นงาน สํานักงาน

มชน 

รองผู้บรโิภค 
เนื่องจากปัญห

ศษ 

ดําร ิ

ชดําริ ได้แก่ ส
บ้านฮ่องกอ
น เป็นเงิน 2
การศึกษานอ

รับกลุ่มเปา้หม

านอกระบบร
น.อําเภอวังเหน
บประมาณสน
วัสดุ ค่าพาหน

น กศน.จังหวัดล

จัดมุมหนงัสอื
หาหมอกควัน

สายใยรักแห่ง
ก อําเภอเมือ
0,000 บาท ส
กระบบและก

มายพิเศษ 

ะดับ
นือ/     
นับสนุน
นะ ค่า

ลําปาง ปีงบประ

อ 

งครอบครัวใน
องลําปาง จั
สํานักงาน กศ
การศึกษาตาม

ะมาณ 2555   

นพระราชูปถัม
ังหวัดลําปาง
ศน.จังหวัดลํา
มอัธยาศัย ต่อ

47

มภ์สมเด็จ     
ง และใน
าปาง โดย 
เนื่องเป็น
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  - สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะในด้าน
การอ่าน การเขียน การคิด การคํานวณ อย่างเต็มตามศักยภาพเป็น
รายบุคคล ให้ได้รับการศึกษาเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป   
                    - มีการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนคนพิการ 
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาคนพิการ กฎระเบียบ และสทิธิ
ประโยชน์  
                    - มีเว็บไซต์ สําหรับ กศน.สาํหรับคนพิการ เพื่อเพิ่ม
ช่องทางในการติดต่อสื่อสาร 
ปัญหาและอุปสรรค 
 1. ผู้เรียนบางคนไม่สามารถให้ความร่วมมือได้อย่างเต็มที่
เนื่องจากความพิการ 
 2. จัดกิจกรรมไม่ต่อเนื่อง 
 3. งบประมาณได้ล่าช้า 
 
        
 

 
 
 
 

2) จัดการศึกษาสําหรับผู้สูงอายุ 
- ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความรู้ในดูแลสุขภาพกาย 

สุขภาพจิตสามารถใช้ชีวิตประจําวันได้อย่างมีความสุข 
ปัญหา อุปสรรค   
 1. ผู้สูงอายุมีปัญหาทางด้านสายตา และการเคลื่อนไหว ทําให้การ
จัดกิจกรรมล่าช้า 

2. การจัดกิจกรรมในวัน-เวลาราชการทําให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
จํานวนน้อย 
     3. รูปแบบการจัดกิจกรรมถ้าเป็นรูปแบบการเข้าค่าย จะมผีู้เข้าร่วม
กิจกรรมน้อย เนื่องจากอายุมาก 

 อบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ 
และการออกกําลังกายผู้สูงอายุ 
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ผลการดําเนินงานโครงการเชิงพัฒนา  
 

 

1. การขับเคลือ่นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพและการมีงานทําของสํานักงาน กศน.จังหวัดลาํปาง   
    ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
 

หลักการและเหตุผล 
การศึกษาคือ หัวใจสําคัญของทุกองคาพยพแห่งการพัฒนาประเทศ และเป็นกลไกหลักในการพัฒนา

ทรัพยากรของชาติให้ก้าวหน้าทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถยืนหยัดได้อย่างสง่างามในประชาคมโลก การ
วางรากฐานของระบบการศึกษาและโครงสร้างพื้นฐานทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ มั่นคง ย่ังยืน จึงเป็นสิ่ง
สําคัญยิ่งต่อการสร้างคนอนาคตที่มีคุณภาพ ให้มีความรู้ มีความสามารถ มีการงานอาชีพที่มั่นคง กอปรด้วย
สมรรถนะที่สามารถแข่งขันได้จริงในประชาคมโลก 

 

กระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักถึงความสําคัญดังกล่าวข้างต้น จึงได้จัดทํายุทธศาสตร์การจัด
การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืนขึ้น โดยหวังว่ายุทธศาสตร์ฯ นี้จะนําพาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืนด้วย
การสร้างและพัฒนา “ทุนมนุษย์” ให้เข้มแข็งมีพลังพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมสู่ความ
มั่นคงของประเทศในอนาคต การจัดการศึกษาจากนี้ไปเป็นการมองหาศักยภาพที่แท้จริงของทุกภาคส่วนของ
สังคมทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่สามารถเป็นเชื้อเพลิงขับเคลื่อนการศึกษาให้คนไทยได้รู้จักศักยภาพ
ของตนเอง ศักยภาพของผู้อ่ืน รู้เท่าทันและสามารถแข่งขันได้ในประชาคมโลก ซึ่งหนึ่งในยุทธศาสตร์การจัด
การศึกษา คือการส่งเสริมการมีงานทํา ดังนั้นการจัดการศึกษาจะยึดพ้ืนที่ซึ่งมีบริบทและความต้องการแตกต่าง
กันเป็นฐานในการพัฒนา เพื่อให้คนไทยทุกกลุ่มวัย ทุกช่วงวัย ได้รับการพัฒนาสอดคล้องกับศักยภาพและ
โอกาสของพื้นที่นั้นๆ  

  

สํานักงาน กศน. จังหวัดลําปาง จึงเห็นควรจัดโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง “ขับเคลื่อนการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพและการมีงานทํา ของสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง ปีงบประมาณ 2555” เพื่อ
รับทราบทิศทางและแนวนโยบายและแนวทางในการดําเนินงานจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทํา เพื่อตอบสนอง
นโยบายของรัฐบาล นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสํานักงาน กศน. ไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อพัฒนาบุคลากรในการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาอาชีพและการมีงานทํา  
2) ดําเนินงานสนองนโยบายรัฐบาล นโยบายของรัฐมนตรว่ีาการกระทรวงศึกษาธิการและนโยบาย

สํานักงาน กศน. ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
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2. การประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด
 

 
หลักการและเหตุผล 
 สํานักงาน กศน. มีนโยบายด้านการศึกษานอกระบบเรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ที่มุ่งเน้นให้สถานศึกษา กศน. ทุกแห่ง พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้ได้
มาตรฐาน โยพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถดําเนินการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาได้อย่างต่อเนื่องโดยใช้การประเมินภายในด้วยตนเอง และการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้น
สังกัด โดยเร่งรัดให้สํานักงาน กศน.จังหวัดดําเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาในสังกัดให้ผ่าน
การประเมินคุณภาพภายใน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 พร้อมทั้งเร่งรัดดําเนินการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
กศน. ที่มีผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาไม่ได้ตามมาตรฐานที่ สมศ.กําหนดโดยปรับแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและดําเนินการตามแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้ได้คุณภาพตาม
มาตรฐานที่กําหนด และส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน สมศ.ผดุงระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานที่กําหนด 
 สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง ซึ่งมีหน้าที่กํากับ ดูแล และส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา นอกจากส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างความตระหนักให้บุคลากรทุกคนใน
สถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ส่งเสริม สนับสนุน และ
ให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาให้สามารถดําเนิน การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องแล้ว ยังต้องดําเนินการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัดด้วย ในปีงบประมาณที่ผ่านมาสังกัด
สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง ได้ดําเนินการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัดแล้ว จํานวน 6 แห่งจาก
จํานวนสถานศึกษาในสังกัด 13 แห่ง ยังมีสถานศึกษาที่ยังไม่ได้รับการประเมินคุณภาพ โดยต้นสังกัดอีก 7 แห่ง 
สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปางจึงกําหนดการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัดระหว่างเดือน 
กุมภาพันธ์- มีนาคม 2555 
 

วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้ความช่วยเหลือ/คําปรึกษาและข้อเสนอแนะ ในการผดุง และพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพอย่างต่อเนื่องและมีผลการประเมินสูงขึ้นจากเดิม 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
 สถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง จํานวน 7 แห่ง ประกอบด้วย กศน.อําเภอเมือง
ลําปาง/แม่ทะ/แม่เมาะ/สบปราบ/เสริมงาม/ห้างฉัตร และเกาะคา 
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เป้าหมายการดําเนินงาน: 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 สถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง จํานวน 7 แห่ง ประกอบด้วย กศน.อําเภอเมือง
ลําปาง/แม่ทะ/แม่เมาะ/สบปราบ/เสริมงาม/ห้างฉัตร และเกาะคา มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพให้มี
คุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง 
และได้รับการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 สถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง จํานวน 7 แห่ง ประกอบด้วย กศน.อําเภอเมือง
ลําปาง/แม่ทะ/แม่เมาะ/สบปราบ/เสริมงาม/ห้างฉัตร และเกาะคา มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพให้มี
คุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง 
และต่อเนื่อง ผ่านการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด 
 

ผลการดําเนินการ 
 การใช้จ่ายงบประมาณ 
 การใช้จ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 100 (จํานวน 63,000 บาท สถานศึกษาละ 9,000 บาท) 
แผนงานขยายโอกาสทางการศึกษา งบดําเนินงาน 
 ผลผลิตของการดําเนินงาน 

 (1)  ในปีงบประมาณที่ผ่านมาสังกัดสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง ได้ดําเนินการประเมินคุณภาพ
สถานศึกษาโดยต้นสังกัดแล้ว จํานวน 6 แห่งจากจํานวนสถานศึกษาในสังกัด 13 แห่ง ยังมีสถานศึกษาที่ยัง
ไม่ได้รับการประเมินคุณภาพโดยต้นสังกัดอีก 7 แห่ง  สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง เข้าไปมีบทบาทในการ
ส่งเสริม สนับสนุน ปรับปรุง พัฒนา สถานศึกษาที่ยังไม่ผ่านการรับรองของสมศ. และ/หรือสถานศึกษาที่ยังมี
ผลการประเมินไม่เป็นที่พอใจ โดย 

- ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบประกันภายในของ กศน.อําเภอ ที่ยังมีปัญหาโดยใช้การ
ประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ในการติดตาม กํากับ ดูแลและให้คําปรึกษา 

- ร่วมกับสถานศึกษาที่ไม่ได้รับการรับรองคุณภาพจาก สมศ. ปรับแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา โดยพิจารณาข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ข้อเสนอแนะ
ของมาตรฐานที่ไม่ผ่านเกณฑ์  พร้อมทั้งจัดให้มีโครงการ/กิจกรรม/งาน  รองรับการพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานนั้น ๆ 

- วางระบบการนิเทศ ติดตาม และช่วยเหลือ โดยต้ังคณะทํางานพัฒนาระบบ ฯ รับผิดชอบให้
ชัดเจน โดยใช้ระบบพี่เลี้ยง 

- พัฒนาบุคลากรและสร้างจิตสํานึกในวัฒนธรรมคุณภาพ ในการปฏิบัติงาน 
(2)  ดําเนินการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด เพื่อให้ความช่วยเหลือ/คําปรึกษาและ

ข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
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ตารางที่ 1 ผลระดับคุณภาพผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัดในภาพรวม 
กศน.อําเภอ ระดับคุณภาพผลการประเมินคณุภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัดในภาพรวม ค่าเฉลี่ย

มาตรฐาน 
1 

มาตรฐาน
2 

มาตรฐาน
3 

มาตรฐาน
4 

มาตรฐาน 
5 

มาตรฐาน 
6 

เมืองลําปาง 4.67 
ดีมาก 

2.85
พอใช ้

4.20
ดี 

5.00
ดีมาก 

4.17
ดี 

5.00 
ดี 

4.32
ดี 

แม่ทะ 5.00 
ดีมาก 

4.00
ดี 

3.80
ดี 

4.75
ดีมาก 

4.00
ดี 

5.00 
ดีมาก 

4.29
ดี 

แม่เมาะ 4.67 
ดีมาก 

2.71
พอใช ้

4.00
ดี 

5.00
ดีมาก 

3.67
ดี 

4.50 
ดี 

4.09
ดี 

สบปราบ 4.67 
ดีมาก 

3.57
ดี 

3.60
ดี 

5.00
ดีมาก 

4.00
ดี 

4.50 
ดี 

4.22
ดี 

เสริมงาม 4.33 
ดี 

2.57
พอใช ้

3.60
ดี 

5.00
ดีมาก 

3.17
พอใช ้

5.00 
ดีมาก 

3.95
ดี 

ห้างฉัตร 5.00 
ดีมาก 

4.29
ดี 

3.60
ดี 

4.75
ดีมาก 

3.83
ดี 

5.00 
ดีมาก 

4.41
ดี 

เกาะคา 5.00 
ดีมาก 

3.71
ดี 

3.60
ดี 

4.75
ดีมาก 

4.50
ดี 

5.00 
ดีมาก 

4.43
ดี 

 
ปัญหาอุปสรรค 

- การปรับเปลี่ยนผู้บริหารสถานศึกษาบ่อย ทําให้ระบบบริหารงานไม่ต่อเนื่องทั้งระบบ 
- ครู กศน. เข้าออกบ่อย ทําให้การจัดการเรียนการสอนไม่ต่อเนื่อง 
- บุคลากร กศน.ยังไม่สามารถใช้วัฒนธรรมคุณภาพในการปฏิบัติงาน เนื่องจากปริมาณงานที่

มาก ทําให้ได้งานแต่เพียงปริมาณ แต่ยังขาดคุณภาพของงาน และระบบการจัดเก็บร่องรอยหลักฐานการ
ปฏิบัติงานที่เป็นระบบ 

- ระบบการนิเทศ ติดตาม และช่วยเหลือ ยังทําได้น้อยและไม่สม่ําเสมอ 
 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางการดาํเนนิงานต่อไป 
 1)  วางแผนในการพัฒนาระบบประกันภายในของ กศน.อําเภอ ที่ยังมีปัญหา โดยใช้การประเมิน
คุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ในการติดตาม กํากับ ดูแลและให้คําปรึกษา 
 2)  ร่วมกับสถานศึกษาที่ไม่ได้รับการรับรองคุณภาพจาก สมศ. ปรับแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โดยพิจารณาข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอก โดยเฉพาะอย่าย่ิง  ข้อเสนอแนะของมาตรฐานที่
ไม่ผ่านเกณฑ์  พร้อมทั้งจัดให้มีโครงการ/กิจกรรม/งาน  รองรับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานนั้น ๆ 
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 3)  วางระบบการนิเทศ ติดตาม และช่วยเหลือ โดยต้ังคณะทํางานพัฒนาระบบ ฯ รับผิดชอบให้
ชัดเจน  โดยใช้ระบบพี่เลี้ยง 
 4) พัฒนาบุคลากรและสร้างจิตสํานึกในวัฒนธรรมคุณภาพ ในการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

                                                 รายงานผลการดําเนินงาน สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง ปีงบประมาณ 2555   56

3. โครงการประชุมชี้แจงโปรแกรมเทียบระดบัการศึกษา (แนวใหม่)
 

สอดคล้องกับนโยบายสาํนักงาน กศน.  :  
 นโยบายเร่งด่วน  ข้อ ๓.เร่งรัดการศึกษานอกระบบตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อ
ยกระดับการศึกษาให้กับประชาชน ข้อ ๓.๔. พัฒนาระบบการประเมินเพื่อเทียบระดับการศึกษาที่มีความ
โปร่งใส ยุติธรรม ตรวจสอบได้ มีมาตรฐานตามที่กําหนด และสามารถตอบสนองความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์สํานักงาน กศน.จังหวัดลาํปาง : 

ข้อ ๑. ประชาชนคนลาํปางได้รับโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบของการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

ข้อ ๖. บุคลากรของสํานักงาน กศน. จังหวัดลําปาง และสถานศึกษาในสงักัดทั้ง ๑๓ แห่งได้รับการ
พัฒนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างทั่วถึง 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้กําหนดนโยบายที่จะยกระดับการศึกษาของประชาชนให้จบมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) อย่างมีคุณภาพ และสํานักงาน กศน. พิจารณาเห็นว่าการประเมินเทียบระดับการศึกษาเป็น
วิธีหนึ่งที่จะตอบสนองนโยบายดังกล่าว จึงเห็นควรการทบทวนปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงานการประเมิน
เทียบระดับการศึกษา(แนวใหม่) ขึ้น โดยมีการปรับปรุงคุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา
มาตรฐานและตัวบ่งชี้การประเมินเทียบระดับการศึกษา เกณฑ์การประเมินและเกณฑ์ตัดสินผลการประเมิน
เทียบระดับการศึกษา จากการปรับปรุงดังกล่าวมีผลทําให้แนวทางการดําเนินงานประเมินเทียบระดับ
การศึกษาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทําให้โปรแกรมเทียบระดับการศึกษาเดิม (Cbaseii) ไม่สามารถรองรับการ
ปฏิบัติงานเทียบระดับการศึกษา (แนวใหม่) ได้อีก สํานักงาน กศน. จึงได้พัฒนาโปรแกรมเทียบระดับ
การศึกษา (แนวใหม่) และคู่มือการใช้โปรแกรมเทียบระดับการศึกษาขึ้น เพื่อให้สถานศึกษาที่ทําหน้าที่เทียบ
ระดับการศึกษาได้ใช้ดําเนินงานเทียบระดับการศึกษานั้น สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง จึงเห็นควรจัด
โครงการประชุมปฏิบัติการโปรแกรมเทียบระดับการศึกษา (แนวใหม่) ขึ้นเพื่อแนะนําวิธีการใช้โปรแกรมเทียบ
ระดับการศึกษา (แนวใหม่) และคู่มือการใช้โปรแกรมเทียบระดับการศึกษา สําหรับใช้ในการออกหลักฐาน
การศึกษาการประเมินเทียบระดับการศึกษา (แนวใหม่) ให้สถานศึกษาที่ทําหน้าที่เทียบระดับการศึกษา ใน
ดําเนินงานเทียบระดับการศึกษา (แนวใหม่) ต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์
 1. ดําเนินงานสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการใช้โปรแกรมเทยีบระดับการศึกษา (แนวใหม)่ และคู่มือการ
ใช้โปรแกรมเทยีบระดับการศึกษา 
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เป้าหมายการดําเนนิงาน  :   
เชิงปริมาณ      
จํานวนผู้เข้าร่วมการประชุมจากอําเภอจํานวน ๗ คน (เมอืงลําปาง/แจ้ห่ม/เถิน/แม่เมาะ/ 

แม่ทะ /เกาะคา/ ห้างฉัตร 
 เชิงคุณภาพ      

บุคลากรของสถานศึกษาที่ทําหน้าที่เทียบระดับการศึกษา ได้พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน
การใช้โปรแกรมเทียบระดับการศึกษา (แนวใหม่) และคู่มือการใช้โปรแกรมเทียบระดับการศึกษา  
 
ผลการดําเนนิงาน 
 มีการสอนการฝึกใช้โปรแกรมเทียบระดับแนวใหม่ ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบของสถานศึกษาที่รับการ
ประเมินเทียบระดับมีความรู้และความเข้าใจ  
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4. โครงการพฒันาครูที่จัดการศึกษาสําหรบัคนพิการ
 

สอดคล้องกับ นโยบายสํานักงาน กศน. 
ข้อ 4 นโยบายด้านการสนับสนุนโครงการพิเศษ  ในการส่งเสริมและจัดการศึกษาสําหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 
 
หลักการและเหตุผล 
     มนุษย์เป็นทรัพยากรที่สําคัญที่สุดของชาติ การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าทั้งทาง เศรษฐกิจ 
และสังคม การเมืองและวัฒนธรรม จําเป็นต้องพัฒนามนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นอันดับแรก โดยเฉพาะ
ความต้องการพื้นฐานและตามมาด้วยความต้องการทางสังคม โดยยึดหลักเสมอภาคและความเท่าเทียมกันของ
ประชาชนทุกคนในสังคม ดังจะเห็นได้จากปฏิณญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ที่ได้เห็นความสําคัญกับศักด์ิศรี
และความเท่าเทียมกันของมนุษย์ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในเรื่องความเสมอภาคของหญิงและ
ชาย ตลอดจนผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถพึ่งพาตนเองได้ ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
เท่าเทียมกัน จะมีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล เพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องสุขภาพกาย
และสุขภาพไม่ได้ และผู้พิการทุพพลภาพมีสิทธ์ิได้รับสิ่งอํานวยความสะดวกและช่วยเหลือจากรัฐซึ่งสอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีเป้าหมายให้ประชาชนได้รับการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง และคุณภาพชีวิตได้รับความรู้และทักษะพื้นฐานในการแสวงหาความรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตซึ่งได้เรียนรู้สาระที่สอดคล้องกับความสนใจและความจําเป็นในการยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งในด้าน
การเมือง  เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
     ในพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 มาตรา 5 คนพิการมีสิทธิทาง
การศึกษา คือ ได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายต้ังแต่แรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวิตในการ  จัด
หลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ การทดสอบการศึกษาที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจําเป็นพิเศษของคน
พิการแต่ละประเภทและบุคคล ดังนั้นเพื่อให้การจัดการศึกษาสําหรับกลุ่มเป้าหมายคนพิการได้รับการศึกษาที่
มีหลักสูตรการจัดการกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการ  ความจําเป็นแต่ละบุคคลเพื่อให้เกิด
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําปาง จึงได้
พัฒนาครูที่จัดการศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว 
 

วัตถุประสงค ์
1. มีความรู้  ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ 
2. สามารถจัดทําแผน IEP และแผน IIP ของคนพิการได้ 
3. มีความรู้ความเข้าใจและสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้หลักสูตรการศึกษานอกระบบ

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ให้คนพิการได้ 
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5. โครงการพัฒนาศักยภาพครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา(ศศช) “ แม่ฟ้าหลวง”ประจําปี
งบประมาณ 2555 
 
1.  ความเปน็มาและความสาํคัญ 
          นโยบายและจุดเน้นการดําเนินงานสํานักงาน กศน.ประจําปีงบประมาณ 2555 ระบุไว้เกี่ยวกับ
วิสัยทัศน์ของ สํานักงาน กศน.คือการส่งเสริมให้คนไทยได้รับการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพ เพื่อการ
มีงานทําที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดสังคมฐานความรู้ และการมีอาชีพที่ย่ังยืนภายใต้  5 
พันธกิจหลัก คือ 1. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพ  2. จัดและ
ส่งเสริมการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําเพื่อพัฒนาสมรรถนะของประชาชนและชุมชนให้สามารถสร้างสรรค์
และแข่งขันด้านอาชีพได้อย่างยั่งยืน  3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศในการ
ดําเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษา
อาชีพเพื่อการมีงานทํา 4. พัฒนาและส่งเสริมการนําวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพต่อการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อ
การมีงานทํา 5. พัฒนาบุคลากรและระบบบริหารจัดการให้สามารถดําเนินงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาเพื่อการมีงานทําของประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ในการจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุตามนโยบายดังกล่าวได้นั้น ผู้บริหาร ครูอาสมัครฯ ครู กศน. ตําบล 
ครู ศรช.และ บุคลากร กศน.ต้องเป็นผู้มีความรู้ และทักษะที่เกี่ยวข้องเพื่อนําองค์ความรู้นั้นมาเป็นฐานในการ
วางแผนการดําเนินงานของหน่วยงาน ภายใต้กรอบนโยบายดังกล่าว และตรงตามบทบาทหน้าที่ของตนและ
บริบทของพื้นที่ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง จึงจัดโครงการพัฒนาบุคลากรพัฒนาศักยภาพครูศูนย์การเรียน
ชุมชนชาวไทยภูเขา(ศศช) “ แม่ฟ้าหลวง” ให้กับบุคลากรในสังกัด  
 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอน การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพ 

2. เพื่อเสริมสร้างให้ครู ศศช. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร 
จัดการแบบภาคีเครือข่ายได้ 

3. เพื่อเสริมสร้างความสามารถเฉพาะและทักษะที่จําเป็นสําหรับ ครู ศศช. สู่มืออาชีพ ให้มีความ
มั่นใจในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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กลุ่มเป้าหมาย 
             เชิงปริมาณ  ประกอบด้วย บุคลากรสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง จํานวน 8 คน 
  ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอ  จํานวน     3     คน 

ครู ศศช.กศน.อําเภองาว   จํานวน    8 คน  
ครู ศศช.กศน.อําเภอแจ้ห่ม  จํานวน    4 คน  
ครู ศศช.กศน.อําเภอเมืองปาน  จํานวน    7 คน  

รวม     จํานวน  30 คน 
เชิงคุณภาพ    

      ครู ศศช. และบุคลากร ในสังกัดสํานักงาน กศน. จังหวัดลําปาง นําความรู้ และทักษะทีไ่ด้รับ 
ไปวางแผนและจัดการศึกษาบนพื้นที่สูงใหม้ีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   
 
ผลดําเนินงาน 
 การพัฒนาศักยภาพครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา(ศศช) “ แม่ฟ้าหลวง”   ของสํานักงาน กศน.
จังหวัดลําปาง ได้ดําเนินการในรูปแบบการประชุมปฏิบัติการ เป็นระยะเวลา 2 วัน   ผู้เข้าร่วมโครงการ
ประกอบด้วย ผู้บริหาร กศน.อําเภอ ครูนิเทศก์ ครู ศศช.  และบุคลากรผู้เกี่ยวข้องในสํานักงาน กศน.จังหวัด
ลําปาง รวม 30 คน   โดยมี ผู้บริหารสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง คือ นายคเชนทร์  มะโนใจ ผู้อํานวยการ
สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง และ นางสาวทิพวรรณ  เตียงธวัช รองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัด
ลําปาง เป็นวิทยากรให้ความรู้และทักษะในการทํางาน   

การพัฒนาศักยภาพฯ ครั้งนี้เป็นการพัฒนาด้านวิชาการและทักษะในการทํางาน ในกรอบภาระงาน
ของครูนิเทศ และครู ศศช.  ที่ต้องนําไปดําเนินการ ดังนี้ 

- นโยบายการศึกษาจัดการศึกษาบนพื้นที่สูง 
- ความสําคญัของกลุ่มเป้าหมาย   
- แนวทางการจัดการศึกษา 

       1. กลุ่มผู้ใหญ่(ส่งเสริมการรู้หนังสือ) 
2. กลุ่มเด็กในวันเรียน 

      3. กลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน(3-5ปี)  
       4. การจัดการศึกษาต่อเนื่อง(ทั้งชุมชน)  
       5. การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย(ทั้งชุมชน) 

- แผนปฏิบัติการ 
- โครงการทุนการศึกษาการศึกษาบนพื้นที่สูง 
- การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน 
- ปัญหาการดาํเนินงานและแนวทางแก้ไข  
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กิจกรรมวันแรก  
 นายคเชนทร์  มะโนใจ  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง มอบนโยบายการจัดการศึกษาบน
พ้ืนที่สูง พร้อมทั้งเล่าประสบการณ์ในการดําเนินงานการจัดการศึกษาบนพื้นที่สูง ซึ่งมีประเด็นดังต่อไปนี้ 

- เป็นงานที่เชิดหน้า ชูตา เพราะการตั้งชื่อครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา (ศศช.) 
“แม่ฟ้าหลวง”เพราะเป็นชื่อของสมเด็จย่า ให้พวกเราภูมิใจในการทํางาน 

- การเข้าพ้ืนทีใ่นการปฏิบัติงาน มีระเบียบตามสัญญาจ้าง ไม่เข้าพ้ืนที่ใหอ้อก 
- การประเมินการรู้หนังสือ สมศ.จะเน้นวิธีการลงพื้นที่และให้กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เขยีนหนังสือ  

 - การศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ประถม  2. ม.ต้น  3. ม.ปลาย 
 

      การดําเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่ปัจจุบันมีกลุ่มเป้าหมายน้อย  ควรเน้น
กิจกรรมอื่นๆ ตามนโยบายและให้สํารวจการไม่รู้หนังสือ การศึกษาตามอัธยาศัยให้ยึดความต้องการของชุมชน 
การจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง ให้เน้นการทํากิจกรรมและนําไปใช้การประกอบอาชีพ    
 
 
 
 
 

การนิเทศติดตามงานโครงการจัดการศึกษาบนพื้นที่สูง ควรให้คนในพื้นที ่เช่น นายกองการ
บริหารส่วนตําบล กํานัน ผูใ้หญ่บ้าน คณะกรรมการสถานศึกษา และกลุม่เป้าหมายในพื้นที่ร่วมเป็นผู้ประเมิน 

นางสาวทิพวรรณ  เตียงธวัช รองผู้อํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง ได้จัดทําเวที
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดําเนินงานการจัดการศึกษาบนพื้นที่สูง โดยให้ผู้เข้าร่วมประชุมระดมความคิด 
สรุปได้ดังนี้การจัดทําข้อมูลพ้ืนฐานของ ศศช.  ที่ควรจะกําหนดเป็นข้อมูลสารสนเทศของ ศศช. ที่ครู สามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ต่อการดําเนินงานในพื้นที่ ประกอบด้วย ข้อมูลพ้ืนฐานที่ต้ังของ ศศช.  ประวัติหมู่บ้าน แผน
ที่ ผู้นําชุมชน ภูมิปัญญา ข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ แผนปฏิทินหมู่บ้าน ความต้องการศึกษาในชุมชน ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                 รายงานผลการดําเนินงาน สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง ปีงบประมาณ 2555   63

 
1. แผนงานโครงการ ซึ่งประกอบด้วย 

โครงการ /กิจกรรม ผลผลิตปีงบประมาณ  2555 หมายเหตุ
เป้าหมาย ผลผลิต

แผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 - รับเด็กก่อนวัยเรียน 
 - เด็กในวัยเรียน 
 - นักศึกษาสายสามัญ 

 

การส่งเสริมการรู้หนังสือ  
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ  
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  
การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน  
การศึกษาตามอัธยาศัย  
รวม  

 
2. แผนปฏิบัติการประจําปี ซึ่งประกอบด้วย 
  แผนปฏิบัติการประจําปี   

ลําดับ งาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย พ้ืนที่ดําเนินการ งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หมาย
เหตุ (คน) หมู่ที่ ตําบล (บาท) 

1 
 
 
2 

3 

4 

5 

6 
 
 
7 

แผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 - รับเด็กก่อนวัยเรียน 
 - เด็กในวัยเรียนนักศึกษาสายสามัญ 
การส่งเสริมการรู้หนังสือ 

การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ 

การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 

การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชมุชน 
การศึกษาตามอัธยาศัย 

 - ส่งเสริมการอ่าน 

 - ท่ีอ่านหนังสือในชุมชน 

โครงการอื่น ๆ - 

(ถ้า งปม. 
ประสาน 
หน่วยงาน
เครือข่ายได้ 
สามารถ
ดําเนินการ
ได้เลย) 

 

การเขียนรายงานกิจกรรมในการจัดการศึกษาบนพื้นที่สูง และใหม้ีการรายงานผลการปฏิบัติงานให้
สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปางทราบตามไตรมาส 
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ปัญหาการจัดการศึกษาบนพื้นทีสู่ง  
แบ่งกลุ่มทํางาน ๒ กลุ่ม คือ  
กลุ่มครูนิเทศก์ ๓ อําเภอ ๑ กลุ่ม ให้สรุปบทบาทการดําเนินงานของครูนิเทศ ศศช. 
กลุ่มคร ูศศช.ตามสถานศึกษา อีก ๓ กลุ่ม  ให้สรุปประเด็นปัญหาในการดาํเนินงาน  
และให้นําเสนอ  
  

กศน.อําเภองาว กศน.อําเภอแจ้ห่ม กศน.อําเภอเมอืงปาน
การจัดการศึกษาผู้ไม่รู้หนังสอื 
1. ไม่เห็นความสําคัญของการรู้หนังสือ 
2. วัย และสุขภาพ 
3. ภารกิจ ,อาชีพ ,การดํารงชีวิต 
4. เทคนิคครูผูส้อน 
5. การจัดกิจกรรมไม่ต่อเนื่อง 
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. สื่อการเรียนการสอนไม่ครบทุกรายวิชา 
2. ภารกิจ การดํารงชีวิต 
3. ครูผูส้อนไมม่ีความถนัดในบางรายวิชา 
การจัดการศึกษาต่อเนื่อง 
1. จัดในช่วงฤดูกาล  
2. ขาดคลังหลกัสูตร 
3. ข้อจํากัดในบางรายวิชาที่เป็นความต้องการ
ของชุมชน 
การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
สื่อเป็นวิชาการมากเกินไป ( สื่อหมุนเวียน) 

1. ผู้เรียนไม่เหน็ความสําคัญ
2. ไม่มีเวลา/เรยีนไม่ต่อเนื่อง 
3. สายตาไม่ดี 
4. ลืมหนังสือ 
5. การมีส่วน/ชุมชน/ผู้นํา 
6. รอรับการสนับสนุนที่เป็น
เงิน/ค่าตอบแทน 
7. โครงการ/กิจกรรมไม่
ต่อเนื่อง 
8. การคมนาคมขนส่งไม่
สะดวก/ด้านการเกษตร 
9. ขาดจิตสํานึกอนุรักษ์
ธรรมชาติ/ป่าไม้(ใช้สารเคมี) 

เด็กในวัยเรียน 
1. มีหลักสูตรหลายหลักสูตร 
2. ไม่มคีลังหลกัสูตรการจัด
กิจกรรมพัฒนาสังคมและ
ชุมชน/ทักษะการดําเนินชีวิต 
 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. สื่อ/อุปกรณ์ การเรียนไม่
พร้อม 
2. พ้ืนที่หลายหย่อมบ้าน 
3. วิทยากรบางรายวิชาขาด 
การศึกษาตามอัธยาศัย 
4. สื่อ/อุปกรณ์ไม่พร้อม 
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แนวทางการแก้ไขปัญหา  
ในการแก้ไขปญัหาการดําเนินงาน ศศช. ที่ได้นําเสนอ ทั้ง 3 อําเภอ  นายคเชนทร์ มะโนใจ 

ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง ได้ให้แนวทางการแก้ไขปัญหาและแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
       1. การไม่เห็นความสําคัญของการรู้หนังสือ 

แนวทางแก้ไขปัญหา  ให้ผู้เรยีน  เรียนโดยไม่รู้ตัว (เรียนตามวิถีชีวิต) ครูต้องเข้าไปส่งเสริมการเรียนรู้
ตามวิถีการดํารงชีวิตของกลุ่มเป้าหมายและสอดแทรกการเรียนการสอนให้กับกลุ่มเปา้หมาย 

2. หลักสูตรหลายที่มีหลายหลกัสูตร 
      แนวทางแก้ไขปัญหา  ให้ใชห้ลักสูตรการจดัการศึกษาบนพื้นที่สูงของสถาบัน กศน.ภาคเหนือ   

3. โครงการ/กิจกรรมไม่ต่อเนื่อง 
4. การคมนาคมขนส่งไม่สะดวก/ด้านการเกษตร 

       แนวทางแก้ไขปัญหา ข้อ 3/4  ให้ดูแผนของชุมชนก่อน(ทําปฏิทินการทํางานของชุมชน) 
5. วิทยากรบางรายวิชาขาด 
แนวทางแก้ไขปัญหา  - ครูประสานวิทยากรมาสอน / พัฒนาครูของเราเอง 

 6. สื่อหมุนเวียน เป็นวิชาการมากเกินไป หนังสือ สื่อที่หมนุเวียนจากห้องสมุดไม่ทันสมยัส่วนใหญ่เป็น
หนังสือ ไม่ได้ใช้แล้ว 
          7. สื่อ/อุปกรณ์ไม่พร้อม 

แนวทางแก้ไขปัญหา ข้อ ๖,๗  
 - สื่อมาไมค่รบได้แค่ ๖๐ เปอร์เซ็นต์ ให้บรหิารจัดการในอําเภอ หมุนเวียนระหว่างตําบล 
 - มีการเรียนการสอนครูต้องอยู่กับเด็ก 
 - ใช้สื่อเทคโนโลยีช่วยสอน(ครูตู้) 

8. คนไมส่นใจเรียน/ปัญหาสุขภาพ  
แนวทางแก้ไขปัญหา  
- เชิญศิษย์เก่าและหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่ประสบผลสําเร็จมา

แลกเปลี่ยนประสบการณ์   
     -  ให้อธิบายความสําคัญ  

- เวทีชาวบ้านจัดกิจกรรม 
 9.  การจัดกิจกรรมไม่ตรงตามฤดูการณ์ 
 แนวทางแก้ไขปัญหา - จัดปฏิทินชุมชน แต่ละเดือนทําอะไร 

10. การศึกษาตามอัธยาศัย 
แนวทางแก้ไขปัญหา  

 - บ้านสื่ออัจฉรยิะ 
 - การจัดกิจกรรมเสียงตามสายประจําหมู่บ้าน 
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บทบาทหนา้ทีข่องครนูิเทศ  
 ครูนิเทศการจดัการศึกษา ศศช.  สรุปบทบาทการดําเนิน ดังนี้ 
1. นิเทศติดตามงานของ ศศช.ประกอบด้วย 
   -  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  -  การจัดการศึกษาอาชีพ 
   -  การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
   -  การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชมุชน 
   -  การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
2. ประสานงานวางแผนปฏิบัติงานกับผู้เกี่ยวข้อง 
   -  คร ู/ หน่วยงานเครือข่าย/ภาคีเครือข่าย 
3. งานธุรการ ประกอบด้วย 
   - รายงานผล 
   -  เสนอแผน 
   -  การจัดซื้อสือ่อุปกรณ์ ศศช. 
4. งานที่ได้รับมอบหมาย 
   - ส่งเสรมิสนับสนุน ช่วยเหลอืกิจกรรมของครู ศศช. 
 

ในการปฏิบัติงานนิเทศของครูนิเทศ นางสาวทิพวรรณ เตียงธวัช  รองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.
จังหวัดลําปาง ได้ให้ข้อคิดและแนวทางการดําเนินงานเพิ่มเติม ดังนี้ 

1. ครูนิเทศต้องนิเทศติดตามการดําเนินงานของครู ให้เป็นไปตามภาระงาน โดยมีแผนปฏิบัติงาน
นิเทศที่กําหนดกิจกรรม/ระยะเวลาชัดเจน 

2. ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในศูนย์ กศน.อําเภอ  
3. ช่วยงานธุรการของ ศูนย์ กศน.อําเภอ 

   

มอบหมายภารกิจต่อเนื่อง 
 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและเพิ่มกําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร ศศช.  ผู้บริหารสํานักงาน 
กศน.จังหวัดลําปาง ได้ให้ผู้เข้าประชุมเขียนรายงาน ในประเด็นต่อไปนี้   
  1. ความภาคภูมิใจจากการทาํงานที่ผ่านมา 

2. ความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา ศศช.ในปีงบประมาณ 2556 (ตามไตรมาส) 
3. การทําแผนปฏิบัติงานของครู ศศช. 
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กิจกรรมวันทีส่อง วันที่ 12 ตุลาคม 2555 
ผอ.คเชนทร์  มะโนใจ  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง ติดตามงานที่มอบหมายให้ผู้เข้า

ประชุมเขียนรายงาน  โดยให้สําเนาเก็บไว้ที่สํานักงาน กศน. จังหวัด  ศูนย์ กศน.อําเภอ ศึกษานิเทศก์และครู 
ศศช. เอง ในประเด็น 

1. ความภาคภูมิใจจากการทาํงานที่ผ่านมา เพื่อเป็นแรงกระตุ้น เสริมให้ตนเองมีพลังที่จะเสียสละ 
และอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ สร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับคนในพืน้ที่สูงที่ห่างไกลความเจริญและเพื่อให้
มีความสุขในการทํางาน    
          2. ความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา ศศช. ในปีงบประมาณ 2556 (ตามไตรมาส) 
     เพื่อเป็นเป้าหมายในการดําเนินงานให้สําเร็จ และเป็นคํามั่นสัญญาในการทํางานในพื้นที่ ที่จะ
พัฒนา ศศช.”แม่ฟ้าหลวง”ของแต่ละ กศน.อําเภอ นําไปสู่การปฏิบัติ โดย สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง จะ
ไปเยี่ยมให้กําลังในพื้นที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงการทนุการศึกษาการศกึษาบนพื้นทีส่งู 
  ผอ.คเชนทร์  มะโนใจ  ผอ.สาํนักงาน กศน.จังหวัดลําปาง อธิบายในเรื่องของทุนการศึกษาบนพื้นที่สูง 
 1. โครงการทนุฯ ปีงบประมาณ 2555 
 - ขยายเวลาขอรับทุนโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะอยากลําบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ 
            ต้ังแต่ ปี 2555 - 2557 
 - มีเงินบริหารการดําเนินงานโครงการแต่ละจังหวัด 
 - มีหลักเกณฑ์เหมือนเดิม 
 - จุดอ่อนของโครงการทุนฯในปีที่ผ่ามา คือ เรื่องการตรวจสอบและการนิเทศติดตามขาดความ 
            ต่อเนื่อง และผู้รับทุนขาดการวางแผนในการใชเ้งิน  การทําฐานข้อมูล 
 2. การจัดสรรทุนแต่ละจังหวัด 
    2.1 คุณสมบัติของผู้รับทุน สํานักงาน กศน.จังหวัดที่ดําเนินการ ได้ร่วมกันกําหนดไว้ ดังนี้ 
   1. เป็นชาวไทยภูเขา 
  2. มีสญัชาติไทย 
  3. อายุระหว่าง 6-25 ปี 
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  4. เป็นผู้เรียน กศน.หลักสูตรการศึกษาสําหรับชุมชนบนพื้นที่สูง หลักสูตรกาศึกษาขั้น 
                       พ้ืนฐาน ระดับประถม มธัยมต้น  มัธยมปลาย หลักสตูร ปวช.   

5. มีความประพฤติดี 
  6. มฐีานะยากจน 
  7. ได้รับการรับรองจากหัวหน้าสถานศึกษา  คร ู และหัวหน้าชุมชนว่าเป็นผู้เรียน กศน. 
     ที่ยากจน  มคีวามประพฤติดี  สมควรได้รับทุนการศึกษา 
    2.2  เอกสารประกอบการพิจารณารบัทุน  ซึ่งประกอบด้วย 
  1. ใบสมัคร 
  2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ขอรับทุน(ถ้ามี)และผู้ปกครอง 
  3. สําเนาทะเบียนบ้านของผู้รับทุนและผู้ปกครอง 
  4. หนังสือรับรองที่มีหัวหน้าสถานศึกษา ครู และหัวหน้าชุมชนเป็นผู้ลงนามทั้ง 3 คน 
     ที่รับรองว่าเป็นนักศึกษา กศน. ที่ยากจน มีความประพฤติดี สมควรได้รับทุนการศึกษา 
  5. รูปถ่ายของผู้รับทุน จํานวน 1 รูป  (1 นิว้) 
  6. รูปถ่ายบ้านพักอาศัย  1 รปู 
  7. เบอร์โทรศพัท์ที่สามารถตดิต่อได้ (ถ้ามี) 
    2.3  พ้ืนที่การให้ทุน ให้คณะกรรมการพิจารณาการใหทุ้นลําดับความสําคัญของผู้ได้รับทุน ดังนี้ 
  1. ผู้อยู่ในหมู่บ้านที่ต้ังศูนย์การเรียนฯ “แมฟ้่าหลวง”หรือหมู่บ้านเป้าหมาย 
  2. ผู้ที่อยูใ่นหมูบ้่านใกล้เคียงศูนย์การเรียนฯ “แม่ฟ้าหลวง”หรือหมู่บ้านเปา้หมาย 
  3. ผู้เรียนในหมู่บ้านอื่นๆในตวัอําเภอหรือจังหวัด 
 2.4  เงื่อนไขการให้ทุน  กําหนด ดังนี้ 
  -    ผูท้ี่ได้รับทนุต้องเขียนจดหมายรายงานผลการใช้ทุน ผลการศึกษาไปยังสถานศึกษา 
                          กศน.ทีม่ีหน้าที่ดูแลใหทุ้กทุกเดือนหลังจากรับทุน 

- ผู้ได้รับทุนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆตามสถานศึกษา กศน.ที่มีหน้าที่ดูแลแจ้งให้เข้า
ร่วมกิจกรรม  

- การรับทุนให้ครอบครัวละไม่เกิน 1 ทุน (เพิ่มเติมใหม)่ 
- ให้ปลูกฝังเรืองทุนและแหล่งที่มาของเงินทุนว่ามาจากไหน 

     2.5 การดําเนินการพิจารณาและตัดสินผลหารใหทุ้น ดังนี้ 
     1. สํานักงาน กศน.จังหวัด ดําเนินการจัดสรรทุนไปยัง กศน.อําเภอกลุ่มเป้าหมาย 
     2. กศน.อําเภอ ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร 
     3. สํานักงาน กศน.จังหวัด แต่งต้ังคณะกรรมการขึ้นพิจารณาตัดสินการให้ทุน 

    4. สํานักงาน กศน.จังหวัดรวบรวมสรุปผลรายงานสถาบัน กศน.ภาคเหนือ 
          เพื่อรวบรวม สรุปผล รายงาน  สํานักงาน กศน.โอนงบประมาณให้จังหวัดต่อไป 
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     2.6 วิธีการมอบทุน  

สํานักงาน กศน.จังหวัด มอบให้ กศน.อําเภอ  และให้ กศน.อําเภอประสานผู้ได้รับทุน โดยผู้
ที่ได้รับทุนต้องทําแผนการใช้เงิน และเชิญนายอําเภอ เป็นผู้มอบ เพื่อความโปร่งใส และชัดเจน ถูกต้อง  
               2.7 การนิเทศ ติดตาม   

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ได้จัดทําแบบนิเทศการดําเนินการโครงการทุนการศึกษาบนพื้นที่สูง
ของซึ่งเป็นแบบนิเทศที่ ใช้นิเทศ ทุนการศกึษาบนพื้นที่สูงของนักศึกษาทุนในพื้นที่มีรายละเอียด  ดังนี้   

ตอนที่ 1 ข้อมลูพ้ืนฐาน ประกอบด้วย 
 1. ช่ือ - นามสกุล ครผูู้นิเทศ 
 2. ช่ือผู้เข้ารับการนิเทศ 
 3. จํานวนทุนการศึกษาที่ได้รับ 
 4. สถานที่ไปนเิทศ 

ตอนที่ 2 การดําเนินการของครู ด้านบริหารจัดการโครงการ 
 1. สภาพที่พบเป็นอย่างไร 
 2. มีปัญหาอุปสรรค์อะไรบ้าง 
 3. คําแนะนําทีผู่้นเิทศให ้
   ซึ่งมีหัวข้อประเด็นคําถาม ดังนี้ 

- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทุนการศึกษา 
- การจัดสรรทนุการศึกษา(การประชาสัมพันธ์/การับสมัคร/การรวมหลกัฐาน/การพิจารณาตัดสินผล/

การประกาศผล) 
- การมอบทุนการศึกษา(วิธีการ/ช่วงเวลาที่มอบ/เงื่อนไขกําหนดให้ผู้รับทนุปฎิบัติ) 
- งบประมาณการดําเนินงาน 
- การนิเทศติดตาม 
- การรายงาน(รายงานให้ใคร/วิธีการ/ช่วงเวลา/เนื้อหา)  
- อ่ืนๆ 
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     3. การดําเนินการของผู้เรียนที่ได้รับทุน 
 เพื่อให้นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ได้เข้าใจ และใหค้วามสําคัญกับทุนการศึกษาที่ตนเองได้รับควร
ดําเนินการ ดังนี้ 

- สร้างความรูค้วามเข้าใจของผู้รับทุนเกี่ยวกับกองทุนการศึกษาที่ได้รับ 
- ใหผู้้รับทุนการวางแผนใช้เงินทุนการศึกษาที่ได้รับ 
- มีเงื่อนไขหรอืข้อปฏิบัติการเก็บรักษาเงินทุนการศึกษาของผู้ได้รับทุนที่ชัดเจน 
- ใหผู้้ที่ได้รับทนุ บันทึกใช้การจ่ายเงินทุนการศึกษา  
- ใหผู้้ที่ได้รับทนุรายงานการใช้จ่ายเงิน  
- ใหผู้้ที่ได้รับทนุ ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน กศน.  เช่น การเป็นอาสาสมัคร  การช่วยสอนผู้ไม่รู้

หนังสือ  อ่ืนๆ 
- ใหผู้้ที่ได้รับทนุ เขียนรายงานส่งสิ้นภาคเรียน  

 

     4.  การเขยีนโครงการทุนการศึกษาบนพื้นที่สูง  
          ในการขอรับทุนการศึกษา  ให้ กศน.อําเภอใช้แบบฟอร์มการขอรับทุนการศึกษาบนพื้นที่สูง(เดิม) และ
ส่งรายงานให้ สํานักงาน กศน.จังหวัด วันที่ 30 ตุลาคม 2555  
 

แผนการปฏิบติังาน ศศช. 
 

      นางสาวทิพวรรณ  เตียงธวัช  รองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง  นําผู้เข้าร่วมประชุม 
ร่วมกันออกแบบแผนปฏิบัติการงาน ศศช. เพื่อให้เป็นไปในแนวเดียวกัน และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ของครู ศศช.ของสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง โดยให้ส่งแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ 2556 ในวันที่ 
30 พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ยกเว้น ศศช. ห้วยวาดอําเภอแจ้ห่ม ให้ส่งวันที่ 15 ธันวาคม 2555 เพราะว่ามี
ครัวเรือนในการสํารวจข้อมูลมาก 
 

ภารกิจที่มอบหมายและกิจกรรมต่อเนื่อง 
1. ใหส้ํารวจกลุ่มเป้าหมายรายครัวเรือน เพื่อเป็นฐานในการวางแผนกิจกรรม 
2. ส่งแผนปฏิบัติงาน ศศช. ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
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ผลการประเมนิแบบรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจ 

ของผู้ร่วมโครงการอบรมพฒันาศักยภาพครูศนูย์การเรยีนชาวไทยภเูขา(ศศช) แม่ฟ้าหลวง 
............................................................................................................. 

โครงการ/กิจกรรม รายการประเมิน จํานวนผู้ร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการการเรียนรู้ 
ท้ังหมด(คน) 

ความพึงพอใจ

โครงการพัฒนาศกัยภาพ 

ครูศูนย์การเรียนชาวไทย
ภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” 
 

1. ด้านบริบทโครงการ/
กิจกรรม  

22     อยู่ในระดับมาก 

2. ด้านปัจจัยการ
ดําเนินงาน 

22     อยู่ในระดับมาก 

3.ด้านกระบวนการ
ทํางาน 

22     อยู่ในระดับมาก

4.ผลทีได้รับจากการเข้า
ร่วมโครงการ/กิจกรรม 

22     อยู่ในระดับมาก

 

ผลที่ได้รับจากการดําเนินโครงการ 
 

             ผู้บริหารและบุคลากรท่ีปฏิบัติหน้าที่ ครูนิเทศก์  ครู ศศช. ในพื้นที่ อําเภองาว อําเภอแจ้ห่มและ
อําเภอเมืองปาน ทุกคน มีความรู้ มีความเข้าใจในการดําเนินงานศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา (ศศช.) แม่
ฟ้าหลวง  สามารถนําความรู้ ทักษะที่ได้รับไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมั่นใจ เพื่อพัฒนาคุณภาพงาน
การศึกษานอกโรงเรียนต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาดาํเนนิการต่อไป 
เพื่อให้การดําเนินงานศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา (ศศช.) แม่ฟ้าหลวง มีประสิทธิภาพและเกิด

คุณภาพการศึกษา และเพื่อเป็นการต่อยอดการทํางานอย่างต่อเนื่องเห็นควรนําข้อสรุปและความต้องการของ
บุคลการไปดําเนินการต่อไป ดังนี้   
 

1.  นิเทศติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปีของ 
      1.1 ครนูิเทศ ศศช. 
      1.2 คร ูศศช. 
2. พัฒนาครู ศศช.ในเรื่อง 

2.1 วิจัยชุมชน ในพื้นที่นําร่อง 3 ศศช. โดยให้ กศน.อําเภอ คัดเลือกพื้นที่นําร่องอําเภอละ 1 ศศช. 
           - กศน.อําเภอแจ้ห่ม ได้แก่  ศศช.บ้านปง  เรื่อง  วิจัยเรื่องดิน 
  - กศน.อําเภองาว  ได้แก่  ศศช.บ้านปางม่วง เรื่อง การกําจัดขยะ 
  - กศน.อําเภอเมืองปาน ได้แก่  ศศช.หว้ยน้ําต้ืน 
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            2.2 พัฒนาบุคลากรครู ศศช.ในเรือ่ง การใช้ระบบ IT 
            2.3  พัฒนาบุคลากรครู ศศช.ในเรือ่งด้านภาษา 
3. จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ทุก 3 เดือนต่อ 1 ครั้ง เพื่อติดตามหาข้อสรุปการดําเนินงานและแกไ้ขปัญหา
แนวทางปฏิบัติร่วมกัน   
 



 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 2555 
(จําแนกตามงบประมาณรายจ่าย) 

อุดหนุน 
ที ่ กิจกรรม การเบิกจ่าย 

ได้รับ จ่ายจริง
1. งบบุคลากร 

1.1 ค่าตอบแทนครู กศน.ตําบล 
 

12,718,699.45 12,718,699.45
2. อุดหนุน 

2.1 รายหัว 
2.2 ค่าพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
2.3 ค่าหนังสือเรียน 

 
13,541,120 
4,615,136 
5,450,120 

13,541,120
4,615,136
4,962,422

 
ผลผลิตที่ 4 : ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ 
ที ่ กิจกรรม การเบิกจ่าย 

ได้รับ จ่ายจริง
1. งบบุคลากร 

1.1 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 
 

11,963,391.70 11,963,391.70
2. งบดําเนินงาน 

2.1  ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
2.2  ค่าสาธารณูปโภค 

 
8,660,949 

518,812.05 
 

8,142,136.95
518,812.05

3. งบลงทุน 
3.1 ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4 แห่ง (กศน.ตําบล)

 
360,000 360,000

4. งบรายจ่ายอื่น  
- เงินอุดหนุนโครงการสนับสนนุการปฏิบัตงิาน 
   (ตรวจราชการ)

 
30,000 30,000

 
ผลผลิตที่ 5 : ผู้รับบริการการเรียนรู้ตามอัธยาศัย 
ที ่ กิจกรรม การเบิกจ่าย 

ได้รับ จ่ายจริง
1. งบดําเนินงาน 

1.1  ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
1.2  ค่าสาธารณูปโภค 

 
3,792,640 

322,571.37 
3,470,063.66

322,571.37
 



  

ข้อมูลบุคลากร 
 

ข้อมูลบคุลากร จําแนกตามสถานศึกษา 
หน่วยงาน/ 
สถานศึกษา 

ขรก 
ครู 

บรรณา 
รักษ์ 

ศึกษา 
นิเทศก์ 

พนง.
บันทึก 
ข้อมูล/
ธุรการ 

ลูกจ้าง
ประจํา

ครู 
ศรช.

พนักงาน
ราชการ 

ครู
คน

พิการ 

บรรณารักษ์ 
อัตราจ้าง 

ครู 
ปวช.

รวม

เมืองลําปาง 6 1  1 7 10 1 5 31
เกาะคา 2 1  1 2 11 1 18
งาว   1 3 17 1 22
แจ้ห่ม 2  2 15 5 1 25
เถิน 2  1 8 1 12
เมืองปาน 1  15 1 17
แม่ทะ 2  1 2 11 4 1 21
แม่พริก   1 5 1 7
แม่เมาะ 3 1  3 4  11
วังเหนือ 5  1 1 9 5 1 22
สบปราบ 5  6 1 12
เสริมงาม 2  5 4 2 1 14
ห้างฉัตร 3  4 8 2  2 19
จังหวัด 2 1 1 2 4 9  19

รวม 35 4 1 2 11 29 132 18 11 7 250
 

 

  
  



  

ข้อมูลนักศึกษาจําแนกประเภทนักศึกษา 
ประจําปีงบประมาณ 2555 

 
หลักสูตร/กิจกรรม เป้าหมาย

ผู้
ลงทะเบียน 
ตลอดป ี

จํานวนนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียน 

เป้าหมาย 
ผู้สําเร็จ 
ตลอดป ี

จํานวนนักศึกษาสําเร็จ

 ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
1.  ส่งเสรมิการรูห้นังสือ 750 243 372 615 302 163 150 313
2.  ประถมศึกษา 2000   
- ผู้เรียนปกต ิ 138 381 538 268 48 149 196
- ผู้เรียนพิการ 34 47 81 15   
3.  มัธยมศึกษาตอนต้น 7000   
- ผู้เรียนปกต ิ 655 647 1,302 621 102 424 509
- ผู้เรียนพิการ 9 4 13 4   
4.  มัธยมศึกษาตอนปลาย 11000   
- ผู้เรียนปกต ิ 1,108 910 2,018 709 164 282 424
- ผู้เรียนพิการ 3 2 5 2   
5.  ปวช. 1500 42 238 280 28 1 3 4
6.  ฝึกทักษะพื้นฐานอาชีพ   
- ผู้เรียนปกต ิ 2,165 671 1,572 2,243 1,558 667 1,545 2,215
- ผู้เรียนพิการ 100 30 47 77 77 30 47 77
7.จัดกลุ่มพัฒนาอาชีพ 6111 560 2,272 2,832 726 557 2,256 2,813
8.ฝึกอาชีพโดยใช้เทคโนโลยี 20 20  20 20
9.การศึกษาเพื่อพฒันาทักษะชีวิต 3500 955 2,206 3,161 1,242 969 2,212 3,181
10.หลักสูตรระยะสั้น 540 5 15 20 240 5 15 20
11.การศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา (ศศช.) 700 125 135 260 0 125 135 260
12.การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 4,073 1,869 2,612 4,481 1,853 1,893 2,611 4,504
13. โครงการตามพระราชดําริ 131 119 250 170 131 119 250
14. โครงการจัดกระบวนการเรียนรู ้
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1300 1,025 1,530 2,074 2,111 1,024 1,524 2,497

15. โครงการจัดการศึกษาให้กลุ่ม 
เป้าหมายพิเศษ 

600 427 664 1,070 457 411 659 1,070

รวม 16,687 4,602 7,764 12,365 8,797 3,603 6,698 10,301
 
 

 



  

 
รายงานผลการดําเนินการจดัการศึกษาเพือ่ชุมชนในเขตภูเขา (ศศช.) 

ประจําปีงบประมาณ 2555 

สถานศึกษา 

การศึกษาต่อเนื่อง โครงการ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

การศึกษา
ตาม

อัธยาศัย 
การรู้
หนังสือ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
รวม 

 อาชีพระยะสั้น ทักษะชีวิต 
พัฒนาสังคมและ

ชุมชน 
ขั้นพื้นฐาน 

ก่อน 
วัยเรียน 

ใน 
วัยเรียน 

กศน.งาว 81 165 620 137 380 110 75 - 10 1,578 
กศน.แจ้ห่ม 261 200 335 10 165 92 61 - - 1,124 
กศน.เมืองปาน 100 182 488 - 280 86 72 41 - 1,249 
รวม 442 547 1443 147 825 288 208 41 10 3,951 

 

  



  

แบบรายงานผลการดําเนินงานส่งเสริมการรู้หนังสือ 
ประจําปีงบประมาณ 2555 

 

ที่ กศน.อําเภอ เป้าหมาย คิดเปน็ร้อยละ
แผน ผล

1 เมืองลําปาง 100 106 106 
2 เกาะคา 30 12 40 
3 งาว 100 0
4 แจ้ห่ม 100 170 170 
5 เถิน 30 13 43.33 
6 เมืองปาน 100 98 98 
7 แม่ทะ 100 100 100 
8 แม่พริก 10 10 100 
9 แม่เมาะ 30 28 93.33 
10 วังเหนือ 30 27 90 
11 สบปราบ 20 8 40 
12 เสริมงาม 70 70 100 
13 ห้างฉัตร 30 38 126.67 

รวม 750 680  
 

  



  

คณะผู้จัดทํา 
 
ที่ปรึกษา 
     นายคเชนทร์  มะโนใจ   ผู้อํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวดัลําปาง 
 นางสาวทิพวรรณ  เตียงธวัช  รองผู้อํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง 
 
คณะทํางาน 
 นายจรรยา  จริชีวะ   ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอเมืองลําปาง 
 นายจรณชยั  วรรณทอง   ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอเกาะคา 
      และรักษาการผูอ้ํานวยการ กศน.อําเภอแม่พรกิ 
 นางสาวอําภรณ ์ ช่างเกวียน   ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอแจ้หม่ 
      และรักษาการผูอ้ํานวยการ กศน.อําเภองาว 
 นางสาวกุสุมา  ศรีผดุงอําไพ   ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอสบปราบ 
      และรักษาการผูอ้ํานวยการ กศน.อําเภอเถิน 
 นางวิภาวนี  ไชยวรรณ ์   ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอเมืองปาน 
 นางนิลุบล  องค์การ   ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอแม่ทะ 
 นางอุบลรัตน์  ศรีตันดา   ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอแม่เมาะ 
 นายสอาด  สุทธิพรมณวีัฒน ์  ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอวงัเหนือ 
 นางจิดาภา  สนนิคม   ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอเสริมงาม 
 นางณราวัลย์  นันต๊ะภูมิ   ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอห้างฉัตร 
 นางสาวสมพร  เอี่ยมสําอางค ์  ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ 
 นางสาวสีดา  จนัทร์อินตา   เจ้าพนักงานธรุการชํานาญงาน 
 นายเกียรติพงษ ์  จักจุ่ม   นักวิชาการศึกษา 
 นางสาวสุทธิลักษณ์  อินทรอัมพร  นักวิชาการศึกษา 
 นางจารยี์  สังขท์อง   นักวิชาการศึกษา 
 นางจิตติมา  รูปประดิษฐ ์   นักวิชาการศึกษา 
 นางสาวสุนิสา ใหม่ทํา   นักวิชาการเงินและบัญชี 
 นางสาวพรทวี  เกยเมอืง   นักวิชาการเงินและบัญชี 
 นางสาวขวญัใจ  ระวังกาย   นักวิชาการพัสด ุ
 นางสาวยศวดี  อุดมพิทกัษเ์ดชา  นักจัดการงานทัว่ไป 
 นางสาวหัทยานนัทช์  เศรษฐปราโมทย ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  
รวบรวม/เรียบเรียง/จัดทําต้นฉบับ 
 นางสาวสมพร  เอี่ยมสําอางค ์  ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ 
 นางสาวหัทยานนัทช์  เศรษฐปราโมทย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   


