
 
 

คำรับรองปฏิบัติราชการ 

กศน.ตำบลป่าแก่บ่อหิน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

1.  คำรับรองระหว่างนายอาดำ  ลิงาลาห์  ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า ผู้รับรอง 
และนายกีรติ  เรทมิฬครู กศน.ตำบลป่าแก่บ่อหิน ผู้ทำคำรับรอง 
2. คำรับรองฉบับนี้เป็นคำรับรองฝ่ายเดียว มิใช่สัญญาและใช้สำหรับระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2563 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2564 
3. รายละเอียดของคำรับรองฉบับนี้ ได้แก่ แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัด
ความสำเร็จโครงการ ข้อมูลพ้ืนฐาน เป้าหมาย และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคำ
รับรองนี้ 
4. ข้าพเจ้า นายอาดำ  ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอ ได้พิจารณาและเห็นชอบกับแผนปฏิบัติราชการ
ตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ ข้อมูลพ้ืนฐาน เป้าหมาย และรายละเอียด
อ่ืน ๆ ตามที่กำหนดในเอกสารประกอบท้าย คำรับรองนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้คำแนะนำ กำกับ และตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติราชการของ นายกีรติ  เรทมิฬครู กศน.ตำบลป่าแก่บ่อหิน ให้เป็นไปตามคำรับรองที่จัดทำขึ้นนี้ 
5. ข้าพเจ้า นายกีรติ  เรทมิฬครู กศน.ตำบลป่าแก่บ่อหินได้ทำความเข้าใจสาระตาม ข้อ 3 แล้ว ขอให้คำรับรอง
กับผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดี ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
ในระดับสูงสุด เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ตามท่ีให้คำรับรองไว้ 
6. ผู้รับคำรับรองและผู้ทำคำรับรอง ได้เข้าใจคำรับรองปฏิบัติราชการ และเห็นพ้องต้องกันแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อ
ไว้เป็นสำคัญ 
 
 
 
 
 
 
  (นายอาดำ  ลิงาลาห์)       (นายกีรติ  เรทมิฬ) 
    ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า   ครู กศน.ตำบลป่าแก่บ่อหิน 
  



 
การเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของคณะกรรมการ กศน.ตำบลป่าแก่บ่อหิน 
  

คณะกรรมการ กศน.ตำบลป่าแก่บ่อหิน ได้พิจารณาเกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการกศน.ตำบลป่าแก่บ่อหิน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามบันทึกการประชุมครั้งที่  1/2564  ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2563 แล้วเห็นชอบให้ 
กศน.ตำบลป่าแก่บ่อหินใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ 
 

ลงชื่อ...............................................ประธานกรรมการ 
(นายชยาเทพ  สินจรูญศักดิ์) 

 

 ลงชื่อ...............................................กรรมการ  ลงชื่อ...............................................กรรมการ 
(นายอำนวย  สองนา)    (นางสมบูรณ์  ชูแสง) 

 

ลงชื่อ...............................................กรรมการ  ลงชื่อ...............................................กรรมการ 
(นายอำพล   จิตรบุญ)    (นายอภิชัย    สุวรรณรัตน์) 

 

 ลงชื่อ...............................................กรรมการ  ลงชื่อ...............................................กรรมการ 
(นายสุพัฒน์   ทวีบุรุษ)    (นายศักดา    พรหมวิจิตร์) 

 

 ลงชื่อ...............................................กรรมการ  ลงชื่อ...............................................กรรมการ 
(นายสมศักดิ์  ชำนาญดง)    (นายกิตติคุณ   เซ่งซิ้น) 

 

ลงชื่อ...............................................กรรมการ  ลงชื่อ...............................................กรรมการ 
(นางพรเพ็ญ สินจรูญศักดิ์)    (นายนรากร เกตุแก้ว) 
 

ลงชื่อ...............................................กรรมการ  ลงชื่อ...............................................กรรมการ 
(นางสาวสุชาดา  นาคเล็ก)    (นายสมนึก  มาแปะ) 
 

ลงชื่อ...............................................กรรมการ  ลงชื่อ...............................................กรรมการ 
(นางสาวเรียม  พลบัใหญ่)                (นางวารี   ทุ่มชุม) 
 

ลงชื่อ...............................................กรรมการ  ลงชื่อ...............................................กรรมการ 
           (นางสาวสาธิรา  เต๊ะต)ู              (นายธานี  ชูนวน)  

 

ลงชื่อ...............................................กรรมการและเลขานุการ 
(นายกีรติ  เรทมิฬ) 

 
ลงชื่อ...................................................ผู้อนุมัติ 

(นายอาดำ   ลงิาลาห์) 
ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า 

 
 
 
 
 

 



 
คำนำ 

 แผนจุลภาค (Micro Planning)  กศน.ตำบลป่าแก่บ่อหิน  จัดทำข้ึนเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยยึดแนวทางตามยุทธศาสตร์และ
จุดเน้นการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ 2564 สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล และ
ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทุ่งหว้า ตลอดจน
บริบทความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เพื่อกำหนดเป็นแนวปฏิบัติ และแนวทางในการดำเนินงาน กศน.
ตำบลป่าแก่บ่อหิน  ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 การจัดทำแผนจุลภาค (Micro Planning)  กศน.ตำบลป่าแก่บ่อหิน  ประจำปีงบประมาณ 2564 
เล่มนี้ สำเร็จลุล่วงด้วยดี ด้วยความร่วมมือของภาคีเครือข่าย และผู้เกี่ยวข้องร่วมกันระดมความคิดเห็น  โดยนำ
สภาพปัญหาและผลการดำเนินงานมาปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยของ กศน.ตำบลป่าแก่บ่อหิน เพ่ือสนองตอบความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีอย่างแท้จริง   
  คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  แผนจุลภาค (Micro Planning)  กศน.ตำบลป่าแก่บ่อหิน ประจำปี
งบประมาณ 2563 เล่มนี้ จะเป็นแนวทางในการดำเนินงานของบุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และมีคุณภาพตามเป้าหมาย ตลอดจนเป็น
ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชน ชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป 
   

กศน.ตำบลป่าแก่บ่อหิน 
     ธันวาคม 2563 

 

 

 

  



 

สารบัญ 

เรื่อง           หน้า 
คำรับรองการปฏิบัติราชการ        ก 
การเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     ข 
คำนำ              ค 
สารบัญ             ง 
บทที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน         1 
บทที่ 2 นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
➢ นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. 
➢ นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน กศน.อำเภอทุ่งหว้า 
➢ นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน กศน.ตำบลป่าแก่บ่อหิน        

บทที่ 3 รายละเอียดแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
บทที่ 4 โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ภาคผนวก 
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
บทท่ี1 

ข้อมูลพื้นฐานของ กศน.ตำบล 
 

๑. ชื่อสถานศึกษา กศน.ตำบลป่าแก่บ่อหิน 

๒.  ที่ตั้ง/การติดต่อ  เลขที่..-.... หมู่ที่ 1   ถนน.....-...........  ตำบลป่าแก่บ่อหิน  อำเภอทุ่งหว้า 
จังหวัด สตูล รหัสไปรษณีย์  91120  โทรศัพท์ 065-0708-691   โทรสาร....-....   
E-mail. krati 2561@gmail.com  

๓. สังกัด  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทุ่งหว้า 

๔. ประวัติความเป็นมาของกศน.ตำบล 

4.1 ประวัติ กศน.ตำบล 
กศน.ตำบลป่าแก่บ่อหินเริ่มก่อตั้งเมื่อปี  พ.ศ. 2551  โดยการขอใช้ศาลาเอนกประสงค์ของหมู่บ้านหมู่ที่ 

1 บ้านป่าแก่บ่อหินตำบลป่าแก่บ่อหิน  เป็นศูนย์การเรียนชุมชนตำบลป่าแก่บ่อหิน  และใช้เป็นสถานที่พบกลุ่ม
และทำกิจกรรมของนักศึกษาทั้งสายสามัญและสายอาชีพ  ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอำเภอทุ่งหว้า  ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู ้ตามอัธยาศัยของประชาชนทั่วไปในตำบลป่าแก่บ่อหิน  
นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ที่ใช้ในการประชุมและจัดกิจกรรมของเครือข่ายต่าง ๆ เช่น เกษตรตำบล  สาธารณสุข
ตำบล  ฯลฯ 
 

4.2 ที่ตั้งและอาณาเขต 
กศน. ตำบลป่าแก่บ่อหิน  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1  บ้านป่าแก่บ่อ

หิน(ติดกับอาคารอเนกประสงค์บ้านป่าแก่บ่อหิน)   ตำบลป่าแก่
บ่อหิน  อำเภอทุ่งหว้า   จังหวัดสตูล4.3 ลักษณะของอาคาร
สถานที ่

ลักษณะของอาคารที่ตั้งกศน.ตำบลป่าแก่บ่อหินมี
ลักษณะเป็นเอกเทศ  โดยมีขนาดพื้นห้อง 6 X 8 เมตร มีห้อง
เรียนรู้ 1 ห้อง ห้องการเรียนรู้ตามอัธยาศัย  1 ห้อง  และมี
ห้องน้ำจำนวน  1  ห้อง มีบอร์ด คือ บอร์ดใช้ประกาศต่างๆ  
บอร์ดประชาสัมพันธ์  บอร์ดเรื่องที่แจ้งเพ่ือทราบ เป็นศูนย์
เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบล
ป่าแก่บ่อหิน ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลป่าแก่บ่อหิน ศูนยด์ิจัลตำบลป่าแก่บ่อหินและศูนย์การศึกษา
ตลอดชีวิตชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 



 

4.2 ข้อมูลบุคลากร 

  
 4.3 ข้อมูลคณะกรรมการ กศน.ตำบล 
     1. นายชยาเทพ  สินจรูญศักดิ์  ประธานกรรมการ 
     2. นางสมบูรณ์  ชูแสง  กรรมการ 
     3. นายอำนวย  สองนา  กรรมการ 
     4. นายอำพล   จิตรบุญ  กรรมการ 
     5. นางสาวสุชาดา นาคเล็ก  กรรมการ 
     6. นายสมศักดิ์  ชำนาญดง  กรรมการ 
     7. นายอภิชัย  สุวรรณรัตน์  กรรมการ 
     8. นางพรเพ็ญ สินจรูญศักดิ์  กรรมการ 
     9. นายกิตติคุณ  เซ่งซิ้น  กรรมการ 
    10. นายนรากร เกตุแก้ว  กรรมการ 
    11. นายสุพัฒน์  ทวีบุรุษ  กรรมการ 
    12. นายสมนึก  มาแปะ  กรรมการ 
    13. นางสาวเรียม  พลับใหม่  กรรมการ 
     14. นายศักดิ์ดา พรหมวิจิตร  กรรมการ 
     15. นางสาวสาธริา  เต๊ะตู  กรรมการ 
     16. นายธานี  ชูนวน   กรรมการ 
     17. นางวารี  แก้วช ู   กรรมการ 
     18 .นายกีรติ   เรทมิฬ  กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง วุฒิ สาขาวิชาเอก สถานที่ทำงาน 
1 นายสมบูลย์  คอยอาสา ครูอาสาฯ ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ กศน.ทุ่งหว้า 
2 นายกีรติ  เรทมิฬ ครูกศน.ตำบล ศษ.บ. การวัดและประเมินผล

การศึกษา 
กศน.ตำบลป่าแก่บ่อหิน 



 
 

5.สภาพชุมชน 
  5.1 การปกครอง 
ตำบล    ป่าแก่บ่อหิน            แบ่งเขตการปกครองออกเป็น     7      หมู่บ้าน  
ตารางที่ 1  แสดงการแบ่งเขตการปกครองของตำบล  ป่าแก่บ่อหิน             
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาฯ อบต. หมายเหตุ 
1 บ้านป่าแก่บ่อหิน 

 
นางสมบูรณ์  ชูแสง 

เป็นผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่ 1 

นายอำนวย  สองนา 
นายเสียน อำพันประสิทธิ์ 

 

นายชยาเทพ 
สินจรูญศักดิ์ 

นายก อบต.ป่าแก่ 
บ่อหิน 2 บ้านคลองห้วยบ่า นายอำพล   จิตรบุญ 

เป็นผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่ 2 
นางสาวสุชาดา นาคเล็ก 

นายมนูญ ขำแก้ว 
3 บ้านทุ่งดินลุ่ม นายหลั้มหลี อรุณฤกษณ์ 

เป็นผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่ 3 
นายสมศักดิ์ ชำนาญดง 

นายจำรัส ไกรเทพ 
4 บ้านขุมทรัพย์ นายอภิชัย  สุวรรณรัตน์ 

เป็นผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่ 4 
นางพรเพ็ญ สินจรูญศักดิ์ 

นายชวน กิ้มเส้ง 
5 บ้านสะพานวา นายจำเรียง  เซ่งซิ้น 

เป็นผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่ 5 
นายวิสารท คงวัฒนานนท์

นายนรากร เกตุแก้ว 
6 บ้านทุ่งขม้ิน นายสุพัฒน์  ทวีบุรุษ 

กำนันตำบลป่าแก่บ่อหิน 
นายอนันต์ คำผอม 
นายมัชฌิม คมขำ 

7 บ้านเขาแดง นางสาวเรียม  พลับใหม่ 
เป็นผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่ 7 

นายศักดิ์ดา พรหมวิจิตร 
นายบรรจง ร่วมพันธ์ 

 
5.2  สภาพทางกายภาพของชุมชน (ตำบล) 
       5.2.1.  แผนที่ชุมชน (ตำบล)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2.2  ขนาดพ้ืนที่   54,350ไร่ 87.15 ตารางกิโลเมตร 
 



 
 
5.2.3.  ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ 

ทิศเหนือติดกับ ต.ทุ่งหว้า   อ. ทุ่งหว้า จ.สตูล 

ทิศใต้ติดกับ ต.กำแพง   ต. น้ำผุด อ. ละงู  จ.สตูล 
ทิศตะวันออกติดกับ ต.น้ำผุด   อ. ละงู   จ.สตูล 
ทิศตะวันตกติดกับ ต.นาทอน   อ. ทุ่งหว้า จ. สตูล 

5.2.4.  ลักษณะทางกายภาพ 
พ้ืนที่ตำบลป่าแก่บ่อหินส่วนใหญ่มีสภาพเป็นป่าเขา  ภูเขาเป็นภูเขาหินปูน  สภาพพ้ืนดินส่วนมากบริเวณ

ใต้ดินมีสภาพเป็นหินแข็ง  ซึ่งยากต่อการขุดเจาะ  ไม่สามารถเก็บกักน้ำได้ในช่วงฤดูแล้ง  มีสวนสาธารณะถ้ำวัง
กลางซึ่งสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้ 

5.2.5  ลักษณะภูมิอากาศ 
 สภาพพื้นที่ จะประกอบด้วย เทือกเขา ที่ราบสูงและที่ราบลุ่มน้ำถึงโดยมีภูเขาควนดินแดง
และควนทุ่งดินลุ่มทอดตัวยาวตามแนวทิศเหนือจรดใต้ทางทิศตะวันตกของตำบล มีเทือกเขาทางด้านทิศตะวันตก
ของตำบล มีเทือกเขาทางด้านทิศตะวันออกและทิศเหนือทอดตัวเป็นแนวยาวลงสู่ตอนกลางซึ่งมียอดเขาสูง
ประมาณ 278 เมตร จากระดับน้ำทะเล พ้ืนที่ตอนกลางของตำบลเป็นพ้ืนที่ราบสูงที่ราบลุ่ม และท่ีราบเชิงเขา 
5.2.6  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2.6.1  ทรัพยากรป่าไม้ 
 2.6.2  ทรัพยากรน้ำ 

ลำห้วย   จำนวน       4      สาย 
ฝาย   จำนวน      9     แห่ง 
บ่อน้ำตื้น  จำนวน      10    แห่ง 
บ่อบาดาล  จำนวน     26    แห่ง 
สระน้ำ   จำนวน     12    แห่ง 

5.3  โครงสร้างพ้ืนฐาน 
 5.3.1  การคมนาคม 

➢ ถนนทางหลวงจังหวัด  ( ฉลุง– ตรัง ) จำนวน  1  สาย 
➢ ถนนลาดยางในหมู่บ้าน  จำนวน  5 สาย 

- ถนนลาดยางสายบ้านสะพานวา  -  ทุ่งนางแก้ว 
- ถนนลาดยางสาย ม. 5 – ม. 1-   ถนนลาดยางสายกลาง   ม.2 
- ถนนลาดยางสายกลาง   ม.4 -   ถนนลาดยางสายกลาง  ม.1 

➢ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน   4   สาย 
     -  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย  สอ.  ทุ่งดินลุ่ม   ม.  5 
     -  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ซอยร่วมใจ    ม. 7  
     -  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย  วังนา   ม.6 
     -  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย  ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาแดง  หมู่ที่ 7  
     - ถนนหินผุ            จำนวน   10   สาย  
     - สะพาน              จำนวน    6  แห่ง 



 
 

                  5.3.2.  ประปา 
 - ประปา หมู่บ้าน  จำนวน  11 แห่ง 
 - ประปาบาดาล    จำนวน   6 แห่ง 

   5.3.3.  ไฟฟ้า 
   จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต  อบต.  1,018 ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ  100.00 
ของพ้ืนที่ 

  
           5.3.4  การศึกษา ตำบล  ป่าแก่บ่อหิน   มีสถานศึกษา  ดังนี้ 
   1.  สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
      1)   โรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่ม ม.5 
      2)   โรงเรียนบ้านวรรธนะวาร   ม.7 
      3)   โรงเรียนบ้านป่าแก่บ่อหิน ม.2 
      4)    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าแก่บ่อหิน ม.1. 
      5)    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาแดง ม.7 
 

   2.  สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
      1)    โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์  
   3.  สถานศึกษาสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน 
      1) . - 
      2) . - 
   4.  สถานศึกษาสังกัดสำนักงาน กศน. 
      1)  กศน.ตำบลป่าแก่บ่อหิน  
   5.3.5 สาธารณสุข 
         ตำบล ป่าแก่บ่อหิน  มีสถานบริการสาธารณสุขในพ้ืนที่ จำนวน2แห่ง ดังนี้ 
    3.4.1  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบล ม.3 บ้านทุ่งดินลุ่ม                                                
    3.4.2  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบล ม.7 บ้านเขาแดง 
    3.4.3  ศูนย์  ศสมช. จำนวน 7  แห่ง 
 
5.4 สภาพทางสังคม – ประชากร 
         5.4.1 ประชากร  
           ตำบลป่าแก่บ่อหิน  มีประชากร รวมทั้งสิ้นจำนวน  4,457 คน  ชาย  จำนวน  2,228 คน   หญิง  
จำนวน  2,229  คน  และมีครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 1,018 หลัง 
 

(หมายเหตุ  ข้อมูลสถิติประชากรจากทะเบียนบ้านแยกรายพ้ืนที่ตำบล เดือนกันยายน ปี 2563 ) 
 
 
 
 
 



 
  

 ตารางที่ 2  แสดงจำนวนประชากรและครัวเรือนในตำบลป่าแก่บ่อหิน     
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน 
(หลัง) 

จำนวนประชากร(คน) 
ชาย  หญิง  รวม 

1 บ้านป่าแก่บ่อหิน 192 439 404 843 

2 บ้านคลองห้วยบ่า 152 311 319 630 
3 บ้านทุ่งดินลุ่ม 182 359 380 739 
4 บ้านขุมทรัพย์ 109 265 269 534 
5 บ้านสะพานวา 101 220 228 448 
6 บ้านทุ่งขม้ิน 160 3400 335 675 
7 บ้านเขาแดง 122 294 294 588 

รวม 1,018 2,228 2,229 4,457 
 

(หมายเหตุ  ข้อมูลสถิติประชากรจากทะเบียนบ้านแยกรายพ้ืนที่ตำบล เดือนกันยายน ปี 2563 ) 
 
 ตารางที่ 3  แสดงจำนวนประชากร ในตำบลป่าแก่บ่อหิน          
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 

กลุ่มประชากรวัยแรงงาน 
(15-59 ปี) 

 

ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน) 
1 บ้านป่าแก่บ่อหิน 198 180 378 
2 บ้านคลองห้วยบ่า 138 139 277 
3 บ้านทุ่งดินลุ่ม 180 178 358 
4 บ้านขุมทรัพย์ 115 134 249 
5 บ้านสะพานวา 114 105 219 
6 บ้านทุ่งขม้ิน 151 148 299 
7 บ้านเขาแดง 114 104 218 

รวม 1,501 1,452 2,953 
 

(หมายเหตุ  ข้อมูลสถิติประชากรจากทะเบียนบ้านแยกรายพ้ืนที่ตำบล เดือนกันยายน ปี 2563 ) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 ตารางที่ 4  แสดง จำนวน ศาสนสถาน ในตำบลป่าแก่บ่อหิน         
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จำนวนศาสนสถาน (แห่ง) 

มัสยิด มัดราซ๊ะ วัด/สำนักสงฆ์ 
1 บ้านป่าแก่บ่อหิน - - 2 
2 บ้านคลองห้วยบ่า - - 1 
3 บ้านทุ่งดินลุ่ม 1 2 - 
4 บ้านขุมทรัพย์ - - 1 
5 บ้านสะพานวา - - - 
6 บ้านทุ่งขม้ิน - - 1 
7 บ้านเขาแดง - - - 

 

ตารางที่ 5  แสดงประชากรการนับถือศาสนาของตำบลป่าแก่บ่อหิน 

หมู่ที ่ ช่ือหมู่บ้าน 
จำนวนประชากรจำแนกตามการนับถือศาสนา (คน) 

พุทธ อิสลาม คริสต ์ อื่นๆ รวม 
1 บ้านป่าแก่บ่อหิน 640 13 - - 653 
2 บ้านคลองห้วยบ่า 579 18 - 1 598 
3 บ้านทุ่งดินลุ่ม 136 112 - - 648 
4 บ้านขุมทรัพย ์ 421 35 - - 456 
5 บ้านสะพานวา 328 74 - - 402 
6 บ้านทุ่งขมิ้น 533 18 - - 551 
7 บ้านเขาแดง 455 2 - - 457 

รวม 3,092 672 - - 3,765 
ตารางที่ 6  แสดงจำนวนประชากร จำแนกตามสถานะร่างกาย 

หมู่ที่  ผู้พิการอย่าง
เดียว 

ผู้ป่วยเป็นโรค
เรื้อรังอย่างเดียว 

ผู้ที่ทั้งพิการและ
ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง 

รวม 

1  3 1 0 4 
2 3 2 1 6 
3 3 0 1 4 
4 8 1 0 9 
5 2 0 0 2 
6 6 0 1 7 
7 2 2 2 6 
รวม 27 6 5 38 
 

 

 



 

ตารางที่ 7  แสดงจำนวนประชากร ผู้สูงอายุ 

หมู่ที่
  

ชาย(คน) หญิง(คน) รวม หมายเหตุ 

1  24 32 56  
2 37 30 67  
3 33 29 62  
4 20 25 45  
5 19 22 41  
6 35 25 60  
7 17 19 36  
รวม 185 182 367  

  

 ตารางที่ 8  แสดงจำนวนประชากรที่ไม่จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

  

ตารางที่  9  แสดงจำนวนผู้ไม่รู้หนังสือ 

หมู่ที่ ชาย หญิง รวม 
1 * 1 0 1 
2* 0 1 1 
3 0 0 0 
4* 2 2 4 
5 0 0 0 
6* 0 1 1 
7 0 0 0 
รวม 3 4 7 

 

 

 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จำนวนประชากรจำแนกตามระดับการศึกษา (คน) 

ต่ำกว่าประถมศึกษา ประถมศึกษา ม.ต้น ม.ปลาย รวม 
1 บ้านป่าแก่บ่อหิน 51 250 93 100 494 
2 บ้านคลองห้วยบ่า 33 210 62 77 382 
3 บ้านทุ่งดินลุ่ม 41 246 76 84 447 
4 บ้านขุมทรัพย์ 30 147 61 51 289 
5 บ้านสะพานวา 24 138 42 58 262 
6 บ้านทุ่งขม้ิน 43 196 79 65 383 
7 บ้านเขาแดง 35 187 46 32 300 

รวม 257 1,372 459 467 2,557 



 

ตารางที่ 10 แสดงจำนวนประชากรวัยเรียนนอกระบบการศึกษา 

 

สำรวจเมื่อ ปี พ.ศ. 2562 จากข้อมูลการติดตาม ช่วยเหลือ จัดหาที่เรียนให้กับประชากรวัยเรียน 

ตารางที่ 11 แสดงจำนวนประชากร ไปใช้สิทธิครั้งหลังสุด 

หมู่ที่
  

จำนวน(คน) คิดเป็นร้อยละ หมายเหตุ 

1  345 84.56  
2 256 82.05  
3 315 83.33  
4 235 85.45  
5 215 81.13  
6 332 84.48  
7 185 84.09  
 

 

 

 

 

 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ข้อมูลประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา 
ของจังหวัดสตูล 4 ประเภท 

รวม 

(เด็กพิการ) (เด็กปกติท่ี
ไม่ได้เรียน) 

(เด็กออก
กลางคัน) 

(เด็กจบม.3
ประกอบ
อาชีพ) 

1 บ้านป่าแก่บ่อหิน - 9 - 5 14 
2 บ้านคลองห้วยบ่า - 2 1 - 3 
3 บ้านทุ่งดินลุ่ม - 8 6 4 18 
4 บ้านขุมทรัพย์ - 3 1 1 5 
5 บ้านสะพานวา - - 1 1 2 
6 บ้านทุ่งขม้ิน - 5 2 1 8 
7 บ้านเขาแดง - 7 4 2 13 

รวม - 34 15 14 63  



 

5.5 สภาพทางเศรษฐกิจ 
  5.5.1  โครงสร้างฐานอาชีพของชุมชน ประชากรส่วนใหญ่ในตำบล  ป่าแก่บ่อหิน  ประกอบอาชีพ 

ตารางที่ 12  แสดงจำนวนประชากรในการประกอบอาชีพ(เกษตรกรรม,พาณิชยกรรม,อุตสาหกรรม
,บริการ,ขายแรงงาน,ว่างงาน) 

 

ตารางที่ 13  แสดงปริมาณเทคโนโลย ี
หมู่ที่
  

ศูนย์บริการ
อินเตอร์เน็ตตำบล 

ครัวเรือนที่มี
อินเตอร์เน็ต 

ร้านให้บริการ
อินเตอร์เน็ต 

หมายเหตุ 

1  2 100 0  
2 1 30 0  
3 1 60 0  
4 1 50 0  
5 0 30 1  
6 1 5 0  
7 1 50 1  
รวม 7 325 2  

 
 

 

 

 

 

 

ที ่ อาชีพ 
หมู่ที่/จำนวน(คน) 

1 2 3 4 5 6 7 รวม 
1. เกษตรกรรม(ทำสวน

ยางพารา,สวนผลไม้,ทำ
นา) 

405 238 249 197 116 310 189 1,704 

2. ขายแรงงาน 50 114 151 104 110 28 92 649 
3. บริการ 3 6 5 5 15 12 3 61 
4. อุตสาหกรรม - - - 1 - - - 1 
5. รับราชการ 10 10 27 16 33 19 15 630 
6. อ่ืนๆ (ระบุ) ธุรกิจส่วนตัว      8 9 10 5 11 3 2 55 

รวม 476 377 442 328 285 372 301 2,581 



 

 
 ตารางที่ 14  แสดงรายได้รวมและเฉลี่ยต่อครัวเรือน/คน/ปี ในตำบลป่าแก่บ่อหิน   

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
รายได้ของประชากร (บาท) 

รายได้รวมทั้งหมู่บ้าน รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน
ต่อปี 

รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อ
ปี 

1 บ้านป่าแก่บ่อหิน 39,951,193 193,937 61,181 
2 บ้านคลองห้วยบ่า 32,750,226 207,278 54,858 
3 บ้านทุ่งดินลุ่ม 25,986,744 142,003 40,103 
4 บ้านขุมทรัพย์ 20,686,896 189,788 45,366 
5 บ้านสะพานวา 15,790,560 148,969 39,280 
6 บ้านทุ่งขม้ิน 35,903,160 207,531 65,160 
7 บ้านเขาแดง 16,933,221 138,795 37,053 

 

 5.5.2. แหล่งวิทยาการชุมชน และทุนด้านงบประมาณที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์เพื่อการจัดการศึกษา 
  ตารางที่ 15  แสดงแหล่งเรียนรู้ในตำบลป่าแก่บ่อหิน    
 

หมู่ที่ ที ่ แหล่งเรียนรู้ หมายเหตุ 
1 1. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่าแก่บ่อหิน แหล่งเรียนรู้บุคคล 

2. กลุ่มเลี้ยงแพะเนื้อบ้านป่าแก่บ่อหิน แหล่งเรียนรู้กลุ่มอาชีพ 
3. ศูนย์เรียนรู้เกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน กศน.

ตำบลป่าแก่บ่อหิน 
แหล่งเรียนรู้บุคคล 

 4. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนายปักชูแสง แหล่งเรียนรู้บุคคล 
 5. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนายบุญเลิศ  คงอินทร์ แหล่งเรียนรู้บุคคล 
3 

 
6. มัสยิดบ้านทุ่งดินลุ่ม ศาสนสถาน 
7. โรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่ม สถานศึกษา 
8. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งดินลุ่ม สถานที่ราชการ 

5 9. หมู่บ้านสะพานวามีถ้ำโต๊ะสามยอดที่สวยงามมาก ซึ่ง
ตอนนี้กำลังพัฒนาและปรับภูมิทัศน์ให้เป็นสถานที่
ท่องเที่ยวและพักผ่อน 

ตามธรรมชาติ 

 10. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาแดง สถานที่ราชการ 
6 11. ถ้ำวังกลาง ตามธรรมชาติ 
7 12. วัดทุ่งขมิ้น ศาสนสถาน 

 
 จากข้อมูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น กศน.อำเภอทุ่งหว้า ปี 2563  
 
 
 
 
 



 
 
 ตารางที่ 16  แสดงผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่นในตำบลป่าแก่บ่อหิน         

หมู่ที่ 
ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

หมายเหตุ 
ที ่ ชื่อ – สกุล ความรู้ด้าน 

1 1 นางสมบูรณ์   ชูแสง เกษตรแบบพ่ึงพาตนเอง ในเล่มทำเนียบ 
2 นายปัก        ชูแสง เศรษฐกิจพอเพียง ในเล่มทำเนียบ 
3 นายบุญเลิศ  คงอินทร์ เศรษฐกิจพอเพียง  

5 4 นางเพ็ญจันทร์ วัฒนธารากุล จักสานคลุ้ม  
 5 นายอนันต์  วงค์เมฆ เศรษฐกิจพอเพียง  
6 6 นางสุพรรษา   มินชะ การเกษตรแบบผสมผสาน ในเล่มทำเนียบ 
 7 นายสมโภชน์  พลเพชร  ด้านเศรษฐกิจพอเพียง  

 

 ตารางที่ 17  แสดงกิจกรรมทางสังคม – วัฒนธรรม  ในตำบล ป่าแก่บ่อหิน  แยกเป็นรายหมู่บ้าน 
หมู่ที่ ที ่ กิจกรรมทางสังคม – วัฒนธรรม หมายเหตุ 

1,2,4,5,6,7 1 ประเพณีสงกรานต์,ประเพณีวันผู้สูงอายุ เดือนเมษายน 
2 ประเพณีเข้าพรรษา,ประเพณีทอดผ้าป่า เดือนกรกฎาคม 
3 ประเพณีวันสารไทย เดือนกันยายน 
4 ประเพณีทอดกฐิน,ประเพณีชักพระ เดือนตุลาคม 
5 ประเพณีวันเพ็ญเดือนสิบสอง เดือนพฤศจิกายน 

3 1 ประเพณีวันผู้สูงอายุ,ประเพณีเข้าสุนัต เดือนเมษายน 
2 ประเพณีเข้าพรรษา,ประเพณีทอดผ้าป่า เดือนกรกฎาคม 
3 ประเพณีวันสารไทย เดือนกันยายน 
4 ประเพณีวันเพ็ญเดือนสิบสอง เดือนพฤศจิกายน 
5 ประเพณีถือศีลอด เดือนสิงหาคม-กันยายน 
6 ประเพณีวันตรุษจีน เดือนพฤษภาคม 
7 ประเพณีวันตรุษ  (ฮารีรายอ) เดือนกันยายน/ธันวาคม 

  

ตารางที่ 18 แสดงจำนวนบ้านหนังสือชุมชน 

หมู่ที่
  

1 แห่ง 2 แห่ง มากกว่า 2 แห่ง รวม 

1  1 0 0 1 
2 1 0 0 1 
3 0 0 0 0 
4 1 0 0 1 
5 0 2 0 2 
6 1 0 0 1 
7 0 0 0 0 
รวม 2 0 0 6 



 
ตารางที่ 19  แสดงจำนวนการส่งเสริมการอ่าน 

หมู่ที่
  

ห้องสมุด
ประชาชน 
ทุ่งหว้า 

บ้านหนังสือ
ชุมชน 

อาสาสมัคร
ส่งเสริมการอ่าน 

หน่วยบริการ
เคลื่อนที่ 
(รถโมบาย) 

ห้องสมุด
เคลื่อนที่สำหรับ
ชาวตลาด 

1  0 1 2 0 1 
2 0 1 2 0 0 
3 0 0 2 0 0 
4 0 1 2 0 0 
5 0 2 2 0 1 
6 0 1 2 0 0 
7 0 0 2 0 0 
รวม 0 6 14 0 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที่ 2 
นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน กศน. 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

วิสัยทัศน  
       คนไทยทุกช่วงวัยได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีทักษะที่
จำเป็นและสมรรถนะที่สอดรับกับทิศทางการพัฒนาประเทศ สามารถดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมบนรากฐานของ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
พันธกิจ  

     1. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือยกระดับการศึกษาและพัฒนา
สมรรถนะ ทักษะการเรียนรู ้ของประชาชนกลุ ่มเป้าหมายให้เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย  ให้พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงและการปรับตัวในการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสม ก้าวสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างยั่งยืน 

     2. พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา
การวัดและประเมินผลในทุกรูปแบบให้มีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้และบริบท
ในปัจจุบัน 

     3. ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา และนำเทคโนโลยีมาพัฒนาเพื่อเพิ่มช่องทางและ
โอกาสการเรียนรู้ รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดและให้บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายอย่างท่ัวถึง 

     4. ส่งเสริมสนับสนุน แสวงหา และประสานความร่วมมือเชิงรุกกับภาคีเครือข่าย ให้เข้ามามีส่วนร่วม 
ในการสนับสนุนและจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิตในรูปแบบต่าง 
ๆ 
ให้กับประชาชน 

     5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีเอกภาพ เพื่อการบริหารราชการที่ดี บนหลัก
ของธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคล่องตัวมากยิ่งข้ึน 

     6. ยกระดับการบริหารและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ คุณธรรมและ
จริยธรรมที่ดี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการให้บริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
เปาประสงค  

     1. ประชาชนผู้ด้อย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษารวมทั้งประชาชนทั่วไปได้รับโอกาสทาง
การศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตาม
อัธยาศัยที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง เป็นไปตามบริบท สภาพปัญหาและความต้องการของแต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย 

     2. ประชาชนได้รับการยกระดับการศึกษา สร้างเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม หน้าที่ความ
เป็นพลเมืองที่ดีภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ที่สอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อันนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน เพ่ือ
พัฒนาไปสู่ความม่ันคงและยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม 

 



 
 

     3. ประชาชนได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองผ่านแหล่งเรียนรู้
ช่องทางการเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งมีเจตคติทางสังคม การเมือง วิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีที่เหมาะสม สามารถคิด วิเคราะห์ แยกแยะอย่างมีเหตุผล และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
รวมถึงการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์ 

     4. หน่วยงานและสถานศึกษา กศน. มีหลักสูตร สื่อ นวัตกรรม ช่องทางการเรียนรู้ และกระบวนการ 
เรียนรู้ ในรูปแบบที่หลากหลาย ทันสมัย และรองรับกับสภาวะการเรียนรู้ในสถานการณ์ต่าง ๆ เพ่ือแก้ปัญหาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามความต้องการของประชาชนและชุมชน รวมทั้งตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงบริบทด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม 

     5. หน่วยงานและสถานศึกษา กศน. สามารถนำเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีดิจิทัลมา
พัฒนาเพื่อเพ่ิมช่องทางการเรียนรู้ และนำมาใช้ในการยกระดับคุณภาพในการจัดการเรียนรู้และโอกาสการเรียนรู้ 
ให้กับประชาชน 

     6. ชุมชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการจัด ส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งการขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู้ของชุมชน 

     7. หน่วยงานและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และเป็นไป 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

     8. บุคลากร กศน. ทุกประเภททุกระดับได้รับการพัฒนาเพื ่อเพิ ่มทักษะและสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมถึงการปฏิบัติงานตามสาย
งานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ตัวช้ีวัด  
รายละเอียดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1. ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้ (เทียบกับเป้าหมายตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย
ประจำป)ี 

ร้อยละ 80 

1.2 จำนวนของผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้/ ได้รับบริการกิจกรรมการศึกษา 
ต่อเนื่อง ที่สอดคล้องกับสภาพ ปัญหา และความต้องการ 

756,675 คน 

1.3 จำนวนของผู้รับบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 9,800,00 คน 
1.4 จำนวนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับภาคีเครือข่าย ไม่น้อยกว่า 

3,000 ฉบับ 
1.6 จำนวนแหล่งเรียนรู้ในระดับตำบลที่มีความพร้อมในการให้บริการ/ การจัดกิจกรรม 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

1,787 แห่ง 

1.7 จำนวนประชาชนที่เข้ารับการพัฒนาทักษะอาชีพเพ่ือสร้างรายได้และการมีงานทำ 424,500 คน 
1.8 จำนวน คร ูกศน. ตำบล ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอน 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

100 คน 

1.9 จำนวนประชาชนที่ได้รับการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ 22,272 คน 
1.10 จำนวนผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ 6,800 คน 
1.11 จำนวนประชาชนที่ผ่านการอบรมจากศูนย์ดิจิทัลชุมชน 185,600 คน 



1.12 จำนวนสื่อการเรียนออนไลน์ หลักสูตรการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องาน
อาชีพ 

ไม่น้อยกว่า  
30 วิชา 

รายละเอียดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1.13 จำนวนบุคลากรส ังก ัดสำน ักงาน  กศน. ท ี ่ ได ้ร ับการพัฒนาศ ักยภาพและ
ความก้าวหน้าตามสายงานในอาชีพ 

2,807 คน 

1.14 จำนวนบุคลากรสังกัดสำนักงาน กศน. ที่เข้ารับการอบรมด้านการปกป้องและเชิดชู 
สถาบันหลักของชาติ ด้านความปรองดองสมานฉันท์ ด้านการมีจิตสาธารณะและด้าน
ทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

10,000 คน 

1.15 จำนวนบทความเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระดับตำบล ในหัวข้อต่าง ๆ อาท ิอาชีพ 
ชุมชน วัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิปัญญา 

8,000 บทความ 

1.16 จำนวนศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ (Co-Learning Space) 77 แห่ง 
2. ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  
2.1 ร้อยละของนักศึกษาที่คาดว่าจะจบในทุกระดับ ที่สำเร็จการศึกษาในแต่ละภาคเรียน ร้อยละ 75 
2.2 ร้อยละของผู้จบหลักสูตร/ กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง ที่สามารถนำความรู้ความ
เข้าใจไปใช้พัฒนาตนเองได้ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร/กิจกรรม 

ร้อยละ 80 

2.3 ร้อยละของผู้ผ่านการพัฒนาทักษะอาชีพ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบ
อาชีพหรือพัฒนาตนเองได้ 

ร้อยละ 80 

2.4 ร้อยละของผู้เรียนในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพหรือ
ทักษะด้านอาชีพ สามารถมีงานทำหรือนำไปประกอบอาชีพได้ 

ร้อยละ 80 

2.5 ร้อยละของประชาชนที่ได้รับบริการ/ เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยมีความรู้
ความเข้าใจ/ เจตคต/ิ ทักษะ ตามจุดมุ่งหมายของกิจกรรมที่กำหนด 

ร้อยละ 80 

2.6 ร้อยละของผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย มีโอกาสมาเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาตลอด
ชีวิต 

ร้อยละ 80 

2.7 ร้อยละของบุคลากรที ่ได้รับการพัฒนา ที ่มีการพัฒนาตนเองในด้านพฤติกรรม
บุคลิกภาพ ทัศนคติ ค่านิยมที ่พึงประสงค์ ภาวะผู ้นำ และมีจรรยาบรรณวิชาชีพที่
เหมาะสมยิ่งขึ้น 

ร้อยละ 90 

 
นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

1. น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 
1.1 สืบสานศาสตร์พระราชา โดยการสร้างและพัฒนาศูนย์สาธิตและเรียนรู้ “โคก หนอง นา  

โมเดล”เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการบริหารทรัพยากรรูปแบบต่าง ๆ ทั้งดิน น้ำ ลม แดด รวมถึงพืชพันธุ์ต่าง ๆ 
และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพ 

1.2 จัดให้มี “หนึ่งชุมชน หนึ่งนวัตกรรม การพัฒนาชุมชน” เพ่ือความกินดี อยู่ดี มีงานทำ 
1.3 การสร้างกลุ่มจิตอาสาพัฒนาชุมชน รวมทั้งปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม 

จริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง และเป็นผู้มีความพอเพียง ระเบียบวินัย สุจริต จิตอาสา ผ่านกิจกรรมการ
พัฒนาผู้เรียนโดยการใช้กระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด 
 
 
 
 



 
 

2. ส่งสริมการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนที่เหมาะสมกับทุกช่วงวัย 
2.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทำ ในรูปแบบ Re-Skill& Up-Skill และการสร้าง 

นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีความหลากหลาย ทันสมัย และตอบสนองความต้องการของประชาชน
ผู้รับบริการ และสามารถออกใบรับรองความรู้ความสามารถเพ่ือนำไปใช้ในการพัฒนาอาชีพได้ 

2.2 ส่งเสริมและยกระดับทักษะภาษาอังกฤษให้กับประชาชน (English for All) 
2.3 ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับผู ้ที ่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาทิ การฝึกอบรมอาชีพที่

เหมาะสมรองรับสังคมสูงวัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสมรรถนะผู้สูงวัย และหลักสูตรการดูแล
ผู้สูงวัย โดยเน้นการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัย 

3. พัฒนาหลักสูตร สื ่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา แหล่งเรียนรู ้ และรูปแบบการจัด
การศึกษาและการเรียนรู ้ ในทุกระดับ ทุกประเภท เพื ่อประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาที ่เหมาะสมกับทุก
กลุ่มเป้าหมาย มีความทันสมัย สอดคล้องและพร้อมรองรับกับบริบทสภาวะสังคมปัจจุบัน ความต้องการของ
ผู้เรียน และสภาวะการเรียนรู้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

3.1 พัฒนาระบบการเรียนรู้ ONIE Digital Learning Platform ที่รองรับ DEEP ของกระทรวงศึกษาธิการ
และช่องทางเรียนรู้รูปแบบอื่น ๆ ทั้ง Online On-site และ On-air 

3.2 พ ัฒนาแหล ่ ง เ ร ี ยนร ู ้ ป ระ เภทต ่ า ง  ๆ  อาท ิ  Digital Science Museum/ Digital Science 
Center/Digital Library ศูนย์การเรียนรู้ทุกช่วงวัย และศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ กศน. (Co-Learning Space) 
เพ่ือให้สามารถ“เรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง ทุกที่ ทุกเวลา” 

3.3 พัฒนาระบบรับสมัครนักศึกษาและสมัครฝึกอบรมแบบออนไลน์ มีระบบการเทียบโอนความรู้ระบบ
สะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank System) และพัฒนา/ขยายการให้บริการระบบทดสอบอิเล็กทรอนิกส์ (E-
exam) 

4. บูรณาการความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุน และจัดการศึกษาและการเรียนรู้ให้กับประชาชน
อย่างมีคุณภาพ 

4.1 ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง
ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน อาทิ การส่งเสริมการฝึกอาชีพที่เป็นอัตลักษณ์และบริบทของ
ชุมชนส่งเสริมการตลาดและขยายช่องทางการจำหน่ายเพ่ือยกระดับผลิตภัณฑ์/สินค้า กศน. 

4.2 บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งในส่วนกลางและ
ภูมิภาคจุดเน้นการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน 
กศน. ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564  

5. พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร กศน. 
5.1 พัฒนาศักยภาพและทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy & Digital Skills) 

ให้กับบุคลากรทุกประเภททุกระดับ รองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาครูให้มี
ทักษะความรู้ และความชำนาญในการใช้ภาษาอังกฤษ การผลิตสื่อการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล เป็นขั้นตอน 

5.2 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากร กศน.และกิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการทำงานร่วมกันในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การแข่งขันกีฬา การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพ 
ในการทำงาน 
 
 



 
 

6. ปรับปรงุ และพฒั นาโครงสรา้ งและระบบบรหิ ารจัดการองค์กร ปัจจัยพ้ืนฐานในการจัดการศึกษา
และการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ตู่่อสาธารณะชน 

6.1 เร่งผลักดันร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. .... ให้สำเร็จ และปรับโครงสร้างการบริหาร
และอัตรากำลังให้สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลง เร่งการสรรหา บรรจุ แต่งตั้งท่ีมีประสิทธิภาพ 

6.2 นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการ พัฒนาระบบการทำงานและข้อมูล 
สารสนเทศด้านการศึกษาท่ีทันสมัย รวดเร็ว และสามารถใช้งานทันที โดยจัดตั้งศูนย์ข้อมูลกลาง กศน. เพื่อจัดทำ 
ข้อมูล กศน. ทั้งระบบ (ONE ONIE) 

6.3 พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม ฟื ้นฟูอาคารสถานที ่ และสภาพแวดล้อมโดยรอบของหน่วยงาน
สถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ทุกแห่ง ให้สะอาด ปลอดภัยพร้อมให้บริการ 

6.4 ประชาสัมพันธ์/สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการบริการทางวิชาการ/กิจกรรมด้าน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และสร้างช่องทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการของ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด อาทิ ข่าวประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อรูปแบบต่าง ๆ การจัดนิทรรศการ/มหกรรม 
วิชาการ กศน. 
การจัดการศึกษาและการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID – 19) ของสำนักงาน กศน. 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เมื่อเดือนธันวาคม 2562
ส่งผลกระทบต่อระบบการจัดการเรียนการสอนของไทยในทุกระดับชั้น ซึ่งรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการได้
ออกประกาศและมีมาตรการเฝ้าระวังเพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสดังกล่าว อาทิ กำหนดให้มีการเว้น
ระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ห้ามการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุก
ประเภท เพ่ือจัดการเรียนการสอน การสอบ ฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากการ
ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ การกำหนดให้ใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ อาทิ การจัดการเรียนรู้
แบบออนไลน์ การจัดการเรียนรู้ผ่านระบบการออกอากาศทางโทรทัศน์ วิทยุ และโซเซียลมีเดีย ต่าง ๆ รวมถึง
การสื่อสารแบบทางไกลหรือด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ 

ในส่วนของสำนักงาน กศน. ได้มีการพัฒนา ปรับรูปแบบ กระบวนการ และวิธีการดำเนินงานในภารกิจ
ต่อเนื่องต่าง ๆ ในสถานการณ์การใช้ชีวิตประจำวัน และการจัดการเรียนรู้เพื่อรองรับการชีวิตแบบปกติวิถี
ใหม่(New Normal) ซึ่งกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตามมาตรการการป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) อาทิ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกประเภทหากมี
ความจำเป็นต้องมาพบกลุ่ม หรืออบรมสัมมนา ทางสถานศึกษาต้องมีมาตรการป้องกันที่เข้มงวด มีเจลแอลกอ
ฮอลล้างมือ ผู้รับบริการต้องใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ต้องมีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลเน้นการใช้
สื่อดจิิทัลและเทคโนโลยีออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ภารกิจต่อเนื่อง 
1. ด้านการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ 
1.1 การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

1) สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยดำเนินการ 
ให้ผู้เรียนได้รับการสนับสนุนค่าจัดซื้อหนังสือเรียน ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และค่าจัดการเรียนการ
สอนอย่างทั่วถึงและเพียงพอเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2) จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้ด้อย พลาดและขาดโอกาส
ทางการศึกษา ผ่านการเรียนแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง การพบกลุ่ม การเรียนแบบชั้นเรียน และการจัดการศึกษา
ทางไกล 

3) พัฒนาประสิทธิภาพ คุณภาพ และมาตรฐานการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ทั้งด้านหลักสูตรรูปแบบ/กระบวนการเรียนการสอน สื่อและนวัตกรรม ระบบการวัดและประเมินผลการเรียน 
และระบบการให้บริการนักศึกษาในรูปแบบอ่ืน ๆ 

4) จัดให้มีการประเมินเพื่อเทียบระดับการศึกษา และการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ที่มีความ
โปร่งใส ยุติธรรม ตรวจสอบได้ มีมาตรฐานตามที่กำหนด และสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5) จัดให้มีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีคุณภาพที่ผู้เรียนต้องเรียนรู้และเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรม เพ่ือ
เป็นส่วนหนึ่งของการจบหลักสูตร อาทิ กิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคี  กิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดการแข่งขันกีฬา การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง การส่งเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด กิจกรรมจิตอาสา 
และการจัดตั้งชมรม/ชุมนุม พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนนำกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์อ่ืน ๆนอกหลักสูตรมา
ใช้เพิ่มชั่วโมงกิจกรรมให้ผู้เรียนจบตามหลักสูตรได้ 

1.2 การส่งเสริมการรู้หนังสือ 
1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัยและเป็นระบบเดียวกันทั้ง

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
2) พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร สื่อ แบบเรียนเครื่องมือวัดผลและเครื่องมือการดำเนินงานการส่งเสริม

การรู้หนังสือที่สอดคล้องกับสภาพและบริบทของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 
3) พัฒนาครู กศน. และภาคีเครือข่ายที่ร่วมจัดการศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะการจัด

กระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้ไม่รู้หนังสืออย่างมีประสิทธิภาพ และอาจจัดให้มีอาสาสมัครส่งเสริมการรู้หนังสือใน
พ้ืนที่ที่มีความต้องการจำเป็นเป็นพิเศษ 

4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ การคงสภาพการรู้หนังสือการ
พัฒนาทักษะการรู้หนังสือให้กับประชาชนเพื่อเป็นเครื่องมือในการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตของ
ประชาชน 

1.3 การศึกษาต่อเนื่อง 
1) จัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทำอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการ

มีงานทำในกลุ่มอาชีพเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม คหกรรม และอาชีพเฉพาะทางหรือการบริการ
รวมถึงการเน้นอาชีพช่างพ้ืนฐาน ที่สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน ความต้องการและศักยภาพของแต่ละพ้ืนที่ 
มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที ่ยอมรับ สอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงาน และการพัฒนาประเทศ 
ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้กับศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน โดยจัดให้มีการส่งเสริมการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การ 



 
พัฒนาหนึ่งตำบลหนึ่งอาชีพเด่น การประกวดสินค้าดีพรีเมี่ยม การสร้างแบรนด์ของ กศน. รวมถึงการส่งเสริมและ
จัดหาช่องทางการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ และให้มีการกำกับ ติดตาม และรายงานผลการจัดการศึกษา
อาชีพเพ่ือการมีงานทำอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

2) จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตให้กับทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะคนพิการ ผู้สูงอายุที่สอดคล้อง
กับความต้องการจำเป็นของแต่ละบุคคล และมุ่งเน้นให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมีทักษะการดำรงชีวิตตลอดจนสามารถ
ประกอบอาชีพพ่ึงพาตนเองได้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการชีวิตของตนเองให้อยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุขสามารถเผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเตรียมพร้อม
สำหรับการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของข่าวสารข้อมูลและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในอนาคตโดยจัดกิจกรรม
ที่มีเนื้อหาสำคัญต่าง ๆ เช่น การอบรมจิตอาสา การให้ความรู้เพื่อการป้องการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID - 19) การอบรมพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิต การอบรมคุณธรรมและจริยธรรม การ
ป้องกันภัยยาเสพติด เพศศึกษา การปลูกฝั่งและการสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์ ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ผ่านการอบรมเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ ค่ายพัฒนาทักษะชีวิต การจัดตั้งชมรม/ชุมนุมการอบรม
ส่งเสริมความสามารถพิเศษต่าง ๆ เป็นต้น 
 

3) จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โดยใช้หลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณา
การในรูปแบบของการฝึกอบรมการประชุม สัมมนา การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมจิตอาสา การ
สร้างชุมชนนักปฏิบัติ และรูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และบริบทของชุมชนแต่ละพื้นที่ เคารพ
ความคิดของผู้อ่ืน ยอมรับความแตกต่างและหลากหลายทางความคิดและอุดมการณ์ รวมทั้งสังคมพหุวัฒนธรรม 
โดยจัดกระบวนการให้บุคคลรวมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สร้างกระบวนการจิตสาธารณะการสร้าง
จิตสำนึกความเป็นประชาธิปไตย การเคารพในสิทธิและเสรีภาพ และรับผิดชอบต่อหน้าที่ความเป็นพลเมืองที่ดี
ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมการ
เป็นจิตอาสา การบำเพ็ญประโยชน์ในชุมชนการ บริหารจัดการน้ำ การรับมือกับสาธารณภัย การอนุรักษ์พลังงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน 

4) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ในรูปแบบต่าง ๆ ให้กับประชาชน เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน สามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง และมีการบริหาร
จัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ตามทิศทางการพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน 

1.4 การศึกษาตามอัธยาศัย 
1) พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ที่มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอ่านและพัฒนาศักยภาพการ

เรียนรู้ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางและทั่วถึง เช่น การพัฒนา กศน. ตำบล ห้องสมุด
ประชาชนทุกแห่งให้มีการบริการที่ทันสมัย ส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน การสร้างเครือข่าย
ส่งเสริมการอ่าน จัดหน่วยบริการห้องสมุดเคลื่อนที่ ห้องสมุดชาวตลาด พร้อมหนังสือและอุปกรณ์เพ่ือจัดกิจกรรม 
ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ที่หลากหลายให้บริการกับประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ อย่างท่ัวถึง สม่ำเสมอ รวมทั้ง 
เสริมสร้างความพร้อมในด้านบุคลากร สื่ออุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการอ่าน และการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอ่าน 
อย่างหลากหลายรูปแบบ 

2) จัดสร้างและพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตลอดชีวิต 
ของประชาชน เป็นแหล่งสร้างนวัตกรรมฐานวิทยาศาสตร์และเป็นแหล่งท่องเที่ ยวเชิงศิลปะวิทยาการประจำ
ท้องถิ่นโดยจัดทำและพัฒนานิทรรศการสื่อและกิจกรรมการศึกษาที่เน้นการเสริมสร้างความรู้และสร้างแรง
บันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์สอดแทรกวิธีการคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงสร้างสรรค์ และปลูกฝังเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ผ่านการกระบวนการเรียนรู้ที่บูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ควบคู่กับเทคโนโลยี 



 
 
 วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์รวมทั้งสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บริบทของชุมชน และ
ประเทศ รวมทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลกเพื่อให้ประชาชนมีความรู้และสามารถนำความรู้และทักษะไป
ประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต การพัฒนาอาชีพ การรักษาสิ่งแวดล้อม การบรรเทาและป้องกันภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ รวมทั้งมีความสามารถในการปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นไปอย่าง
รวดเร็วและรุนแรง (Disruptive Changes) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3) ประสานความร่วมมือหน่วยงาน องค์กร หรือภาคส่วนต่าง ๆ ที่มีแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ เพื่อส่งเสริมการ
จัดการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีรูปแบบที่หลากหลาย และตอบสนองความต้องการของประชาชน เช่น พิพิธภัณฑ์
ศูนย์เรียนรู้ แหล่งโบราณคดี วัด ศาสนาสถาน ห้องสมุด รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

2. ด้านหลักสูตร ส่อื รปู แบบการจดั กระบวนการเรยี นรู้ การวดั และประเมนิ ผลงานบริการทาง
วิชาการ และการประกันคุณภาพการศึกษา 

2.1 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่หลากหลาย ทันสมัย รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ และ
หลักสูตรท้องถิ่นท่ีสอดคล้องกับสภาพบริบทของพ้ืนที่และความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและชุมชน 

2.2 ส่งเสริมการพัฒนาสื่อแบบเรียน สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่ออื่น ๆ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
กลุ่มเป้าหมายทั่วไปและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที ทุกเวลา 

2.3 พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาทางไกลให้มีความทันสมัย หลากหลายช่องทางการเรียนรู้ด้วยระบบ
ห้องเรียนและการควบคุมการสอบรูปแบบออนไลน์ 

2.4 พัฒนาระบบการประเมินเพื่อเทียบระดับการศึกษา และการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
เพื่อให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับรู้และสามารถเข้าถึงระบบการประเมินได้ 

2.5 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการศึกษานอกระบบทุกหลักสูตร โดยเฉพาะหลักสูตรในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานโดยการนำแบบทดสอบกลาง และระบบการสอบอิเล็กทรอนิกส์(e-Exam) มา
ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัด
และประเมินผล และเผยแพร่รูปแบบการจัด ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย รวมทั้งให้มีการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างกว้างขวางและมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับบ ริบทอย่าง
ต่อเนื่อง 

2.7 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน มีการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่สอดคล้องกับบริบทและภารกิจของ กศน. มากขึ้น เพื่อพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
โดยพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการประกันคุณภาพ และสามารถ
ดำเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาได้อย่างต่อเนื่องโดยใช้การประเมินภายในด้วยตนเอง และจัด
ให้มีระบบสถานศึกษาพี่เลี ้ยงเข้าไปสนับสนุนอย่างใกล้ชิด สำหรับสถานศึกษาที่ยังไม่ได้เข้ารับการประเมิน
คุณภาพภายนอก ให้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด 

3. ด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
3.1 ผลิตและพัฒนารายการวิทยุและรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาเพื่อให้เชื่อมโยงและตอบสนองต่อ

การจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาเพ่ือกระจายโอกาสทางการศึกษา 
สำหรับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ให้มีทางเลือกในการเรียนรู้ที่หลากหลายและมีคุณภาพ สามารถพัฒนาตนเองให้
รู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร เช่น รายการพัฒนาอาชีพเพ่ือการมีงานทำ รายการติวเข้ม 



 
 
เติมเต็มความรู้รายการ รายการทำกินก็ได้ ทำขายก็ดี ฯลฯ เผยแพร่ทางสถานีวิทยุศึกษา สถานีวิทยุโทรทัศน์เพ่ือ
การศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (ETV) และทางอินเทอร์เน็ต 

3.2 พัฒนาการเผยแพร่การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยโดยผ่านระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัล และช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ เช่น Youtube Facebook หรือ Application อ่ืน ๆ เพื่อส่งเสริมให้ครู กศน. 
นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Do It Yourself : DIY) 

3.3 พัฒนาสถานีวิทยุศึกษาและสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการ
ออกอากาศให้กลุ่มเป้าหมายสามารถใช้เป็นช่องทางการเรียนรู้ที่มีคุณภาพได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตโดยขยาย
เครือข่ายการรับฟังให้สามารถรับฟังได้ทุกที่ ทุกเวลา ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศและเพิ่มช่องทางให้สามารถ
รับชมรายการโทรทัศน์ได้ทั้งระบบ Ku - Band C - Band Digital TV และทางอินเทอร์เน็ต พร้อมที่จะรองรับ
การพัฒนาเป็นสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาสาธารณะ (Free ETV) 

3.4 พัฒนาระบบการให้บริการสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเพื่อให้ได้หลายช่องทางทั้งทางอินเทอร์เน็ต 
และรูปแบบอื่น ๆ อาทิ Application บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ Tablet รวมทั้งสื่อ Offline ในรูปแบบต่าง ๆ 
เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเลือกใช้บริการเพ่ือเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ได้ตามความต้องการ 

 
 
3.5 สำรวจ วิจัย ติดตามประเมินผลด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพ่ือนำผลมาใช้

ในการพัฒนางานให้มีความถูกต้อง ทันสมัยและสามารถส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู ้ตลอดชีวิตของ
ประชาชนได้อย่างแท้จริง 

4. ด้านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือโครงการอันเกี่ยวเนื่องจากราชวงศ์ 
4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอันเนื ่องมาจากพระราชดำริหรือโครงการอัน

เกี่ยวเนื่องจากราชวงศ ์
4.2 จัดทำฐานข้อมูลโครงการและกิจกรรมของ กศน.ที่สนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หรือโครงการอันเกี่ยวเนื่องจากราชวงศ์เพื่อนำไปใช้ในการวางแผน การติดตามประเมินผลและการพัฒนางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.3 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อให้
เกิดความเข้มแข็งในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

4.4 พัฒนาศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”เพื่อให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามบทบาทหน้าที่ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.5 จัดและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนบนพื้นที่สูงถิ่นทุรกันดาร 
และพ้ืนที่ชายขอบ 

5. ด้านการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและพ้ืนที่บริเวณชายแดน 
5.1 พัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
1) จัดและพัฒนาหลักสูตร และกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ที่ตอบสนองปัญหาและความ

ต้องการของกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งอัตลักษณ์และความเป็นพหุวัฒนธรรมของพ้ืนที่ 
2) พัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องเพ่ือให้ผู้เรียน

สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
 
 



 
 
3) ให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดให้มีมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยแก่บุคลากรและนักศึกษา 

กศน.ตลอดจนผู้มาใช้บริการอย่างทั่วถึง 
5.2 พัฒนาการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
1) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนการศึกษาตามยุทธศาสตร์และบรบิท

ของแต่ละจังหวัดในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
2) จัดทำหลักสูตรการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ โดยเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของตลาดให้เกิดการ

พัฒนาอาชีพได้ตรงตามความต้องการของพ้ืนที่ 
5.3 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน(ศฝช.) 
1) พัฒนาศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน เพ่ือให้เป็นศูนย์ฝึกและสาธิตการประกอบ

อาชีพด้านเกษตรกรรม และศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบการจัดกิจกรรมตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง สำหรับประชาชนตามแนวชายแดนด้วยวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

2) มุ ่งจ ัดและพัฒนาการศึกษาอาชีพโดยใช้ว ิธ ีการหลากหลายใช้ร ูปแบบเชิงรุกเพื ่อการเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย เช่น การจัดมหกรรมอาชีพ การประสานความร่วมมือกับเครือข่าย การจัดอบรมแกนนำด้านอาชีพ 
ที่เน้นเรื่องเกษตรธรรมชาติที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนชายแดน ให้แก่ประชาชนตามแนวชายแดน 

6. ด้านบุคลากรระบบการบรหิ ารจดั การ และการมีสว่ นรว่ มของทุกภาคสว่ น 
6.1 การพัฒนาบุคลากร 
1) พัฒนาบุคลากรทุกระดับทุกประเภทให้มีสมรรถนะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งก่อนและระหว่างการดำรง

ตำแหน่งเพื่อให้มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานตำแหน่ง ให้ตรงกับสายงาน
ความชำนาญ และความต้องการของบุคลากรสามารถปฏิบัติงานและบริหารจัดการการดำเนินงานของหน่วยงาน
และสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งส่งเสริมให้ข้าราชการในสังกัดพัฒนาตนเองเพ่ือเลื่อนตำแหน่งหรือ
เลื่อนวิทยฐานะโดยเน้นการประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์ 

2) พัฒนาศึกษานิเทศก์ กศน. ให้มีสมรรถนะที่จำเป็นครบถ้วน มีความเป็นมืออาชีพ สามารถปฏิบัติการ
นิเทศได้อย่างมีศักยภาพ เพื่อร่วมยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใน
สถานศึกษา 

3) พัฒนาหัวหน้า กศน.ตำบล/แขวงให้มีสมรรถนะสูงขึ้น เพื่อการบริหารจัดการ กศน.ตำบล/แขวงและ
การปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการเป็นนักจัดการความรู้และผู้อำนวยความ
สะดวกในการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 

4) พัฒนาครู กศน. และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาให้สามารถจัดรูปแบบการเรียนรู้ได้อย่าง
มีคุณภาพโดยส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถในการจัดทำแผนการสอน การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล และการวิจัยเบื้องต้น 

5) พัฒนาศักยภาพบุคลากร ที่รับผิดชอบการบริการการศึกษาและการเรียนรู้ ให้มีความรู้ 
ความสามารถและมีความเป็นมืออาชีพในการจัดบริการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน 

6) ส่งเสริมให้คณะกรรมการ กศน. ทุกระดับ และคณะกรรมการสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการ 
บริหารการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจของ กศน.อย่างมีประสิทธิภาพ 

7) พัฒนาอาสาสมัคร กศน. ให้สามารถทำหน้าที่สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและ 
การศึกษาตามอัธยาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 



 
 

8) พัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรรวมทั้งภาคีเครือข่ายทั้งใน 
และต่างประเทศในทุกระดับ โดยจัดให้มีกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างสัมพันธภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน 
ร่วมกันในรูปแบบที่หลากหลายอย่างต่อเนื่องอาทิ การแข่งขันกีฬา การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพ 
ในการทำงาน 

6.2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอัตรากำลัง 
1) จัดทำแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและดำเนินการปรับปรุงสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ ให้มีความ

พร้อมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ 
2) สรรหา บรรจุ แต่งตั้ง และบริหารอัตรากำลังที่มีอยู่ทั้งในส่วนที่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการและ

ลูกจ้าง ให้เป็นไปตามโครงสร้างการบริหารและกรอบอัตรากำลัง รวมทั้งรองรับกับบทบาทภารกิจตามท่ีกำหนดไว้ 
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน 

3) แสวงหาความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการระดมทรัพยากรเพ่ือนำมาใช้ 
ในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้มีความพร้อมสำหรับดำเนินกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัย และการส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับประชาชน 

6.3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และเชื่อมโยงกันทั่วประเทศอย่างเป็น

ระบบเพื่อให้หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารการวางแผน 
การปฏิบัติงาน การติดตามประเมินผล รวมทั้งจัดบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ โดยพัฒนาระบบการกำกับ ควบคุม และเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลรวมของนักศึกษา กศน. ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน
ทั่วประเทศ สามารถสืบค้นและสอบทานได้ทันความต้องการเพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนและ
การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

4) ส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้ในหน่วยงานและสถานศึกษาทุกระดับ รวมทั้งการศึกษาวิจัยเพ่ือ
สามารถนำมาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและชุมชน
พร้อมทั้งพัฒนาขีดความสามารถเชิงการแข่งขันของหน่วยงานและสถานศึกษา 

5) สร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสร้างความเข้าใจ และให้เกิดความร่วมมือ 
ในการส่งเสริม สนับสนุน และจัดการศึกษาและการเรียนรู้ให้กับประชาชนอย่างมีคุณภาพ 

6) ส่งเสริมการใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e -office) ในการบริหารจัดการ เช่น ระบบการลา 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการขอใช้รถราชการ ระบบการขอใช้ห้องประชุม เป็นต้น 

7) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ บริหารจัดการบนข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ มุ่งผลสัมฤทธิ์มีความโปร่งใส 

6.4 การกำกับ นิเทศติดตามประเมิน และรายงานผล 
1) สร้างกลไกการกำกับ นิเทศ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยให้เชื่อมโยงกับหน่วยงาน สถานศึกษา และภาคีเครือข่ายทั้งระบบ 
 
 



 
 
2) ให้หน่วยงานและสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องทุกระดับ พัฒนาระบบกลไกการกำกับ ติดตามและรายงาน

ผลการนำนโยบายสู ่การปฏิบัติ ให้สามารถตอบสนองการดำเนินงานตามนโยบายในแต่ละเรื ่องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสื่ออื่น ๆ ที่เหมาะสม เพ่ือการกำกับนิเทศ 
ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลอย่างมีประสิทธิภาพ 

4) พัฒนากลไกการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีของ
หน่วยงาน สถานศึกษา เพื ่อการรายงานผลตามตัวชี ้ว ัดในคำรับรองการปฏิบัต ิราชการประจำปี ของ
สำนักงานกศน.ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กำหนด 

5) ให้มีการเชื ่อมโยงระบบการนิเทศในทุกระดับ ทั ้งหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร ตั ้งแต่
ส่วนกลาง ภูมิภาค กลุ่มจังหวัด จังหวัด อำเภอ/เขต และตำบล/แขวง เพ่ือความเป็นเอกภาพในการใช้ข้อมูลและ
การพัฒนางานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน กศน.อำเภอทุ่งหว้า     
ทิศทางการดำเนินงานของสถานศึกษา 

การวิเคราะห์สภาพขององค์กร Swot Analysis กศน.อำเภอทุ่งหว้า 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทุ่งหว้าได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal 

Environment Analysis) โดยใช้เครื่องมือ 7S Model ของ R. Waterman  
เพื่อประเมินจุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) ของสถานศึกษาประกอบด้วย 

1. ระบบการทำงาน (System) 
2. โครงสร้างองค์กร (Structure) 
3. กลยุทธ์ (Strategy) 
4. บุคลากร (Staff) 
5. ความสามารถหลักขององค์กร (Skill) 
6. ลักษณะการทำงาน (Style) 
7. ค่านิยมรวม (Shared Values) 
รายการ จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1. ระบบการทำงาน 
(System) 
 

1. ใช้ระบบงานราชการในการทำงานซึ่งมี
ขั้นตอน ระเบียบ แบบแผนทีช่ัดเจน 
2. นำเทคโนโลยีดา้นคอมพิวเตอร์และ
การสื่อสารมาใช้ในการทำงาน 

1. ภาระงานมากทำให้ล่าช้า 
2. อุปกรณ์ที่ใช้ล้าสมัยและมีไม่เพียงพอ 
3. ระบบสารสนเทศไม่มปีระสทิธิภาพ 

 

2. โครงสร้างองค์กร 
(Structure) 
 

1.กำหนดโครงสร้างอย่างชัดเจน 
2.มอบหมายงานอย่างเป็นทางการ 
 

1. บุคลากรรับผิดชอบงานหลายงานจงึ
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน 

 

3. กลยุทธ (Strategy) 
 

1. มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในการ
ปฏิบัติงาน 
2. มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พนัธกิจ และ
เป้าหมายชัดเจน 
 

1. นโยบายในแต่ละปีของต้นสังกัดไม่
สอดคล้องกับแผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษา 
2. ขาดการกำกับติดตามอย่างตอ่เนื่อง 

 

4. บุคลากร (Staff) 
 

1. บุคลากรทำงานเปน็ทีม 
2. มีความสามัคคีในหมู่คณะ 

บุคลากรขาดทักษะที่จำเป็นในการเป็นครู 

 
 

5. ความสามารถหลักของ
องค์กร (Skill) 

1. การเข้าถึงกุล่มเป้าหมาย 
2. ประสานงานกับเครือข่าย 

ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลที่
นำไปสู่การพัฒนา 

 
 

6. ลักษณะการทำงาน 
(Style) 
 

บุคลากรเรียนรู้ภารกิจให้ชัดแจ้งก่อนแล้ว
ลงมือปฏิบัติด้วยวิธีการที่งา่ย 

ความสามารถเฉพาะบุคคลในการปฏิบัติ
ภารกิจมีความแตกต่างค่อนข้างมาก 

7. ค่านิยมรวม (Shared 
Values) 

สถานศึกษามผีลงานที่ดีมีคุณภาพ 
 

ไม่สามารถสร้างเปน็องค์กรแห่งการ
เรียนรู้ได้ 

 

 
 
 



 
 
 
และการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก(External Environment Analysis)  ด้วยหลักC-PEST เพื่อประเมินโอกาส 
(opportunities) และอุปสรรค (Threat) ของสถานศึกษา ประกอบด้วย 

1. ลูกค้า (Customer) 
2. สถานการณ์ทางการเมือง (Political) 
3. สภาพเศรษฐกิจ (Economic) 
4. สภาพแวดล้อม (Environment) 
5. สภาพสังคม (Social) 
6. เทคโนโลยี (Technological) 

 

รายการ โอกาส(opportunities) อุปสรรค(Threat) 
1. ลูกค้า (Customer) 
 

1.กลุ่มเป้าหมายที่ต้องรับบริการ 
ของ กศน.ยังมีอีกมาก 
2.กลุ่มเป้าหมายยังมีความต้องการ
ในบริการของกศน. 

1.ผู้เรียนให้เวลาในการเรียนรู้
ค่อนข้างน้อย 
2.กลุ่มเป้าหมายมีความต้องการ
ในบริการค่อนข้างหลากหลาย 

 

2. สถานการณ์ทาง
การเมือง (Political) 

การปฏิรูปการศึกษาทำให้ทิศ
ทางการจัดการศึกษาชัดเจน 

ภาระงานเพิ่มขึ้นและต้องการ
ความรวดเร็วในการปฏิบัต ิ

 

3. สภาพเศรษฐกิจ 
(Economic) 
 

1.ประชาชนมีที่ดนิทำกินเปน็ของ
ตนเอง 
2.มีทรัพยากรค่อนข้างอุดมสมบรูณ์  

1.รายได้ไม่แนน่อน ขึ้นอยู่กับ
ราคาของผลผลิตทางการเกษตร 
2.ช่วงเวลาของการทำอาชีพ
(สวนยาง,ประมง)สง่ผลต่อการ
มารับบริการดา้นการเรียนรู ้
 

4. สภาพแวดล้อม 
(Environment) 
 

1. สำนักงานตั้งอยู่ในเขตชุมชน 
2. มีภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย 

อำเภอทุ่งหว้ามีพื้นที่กว้าง 
ชุมชนอยู่ห่าง ทำให้การ
รวมกลุ่มทำได้ยาก 

 
 

5. สภาพสังคม(Social) 1.ผู้นำชุมชนเห็นความสำคัญของ
การศึกษา 
2.ภาคีเครือข่ายให้การสนับสนุน 

ผู้ปกครองขาดการติดตามการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

6. เทคโนโลยี 
(Technological) 

1.มีWIFIและICT ให้บริการ 
2.มีช่องทางการประชาสัมพันธผ์่าน
สถานีวิทยุชุมชน 

ขาดแคลนอุปกรณ์ในการเข้าถึง 
เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์  

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
จากผลการประเมินสถานการณ์ของสถานศึกษา  โดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ 

(SWOT  Analysis)  ของสถานศึกษาดังกล่าวข้างต้น  สถานศึกษาสามารถนำมากำหนดทิศทางการดำเนินงานของ
สถานศึกษา  ได้แก่  ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  ตัวชี้วัดความสำเร็จ  และกลยุทธ์ดังนี้ 
 

ปรัชญา  ปัญญาเกิดด้วยการศึกษา 

วิสัยทัศน์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จัดการศึกษาตลอดชีวิตให้กับคนทุกช่วงวยัอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง โดยการมี
ส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้คู่
คุณธรรมและมีทักษะในการก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในโลกศตวรรษที่ 21 

พันธกิจ  1.จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยัที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจ 
2.ส่งเสริม สนับสนนุ แสวงหา และประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ให้เข้ามามีส่วนร่วมจัด
การศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยในรูปแบบต่างๆ ให้กับประชาชน 
3.ส่งเสรมิและนำเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้พฒันาประสิทธภิาพในการจัดการศึกษาตลอดชวีิต 
4.พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรม การวัดและประเมินผลให้มี
คุณภาพและสอดคล้องกบับริบทในปัจจบุัน 
5.พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

อัตลักษณ ์ มีความคิดสร้างสรรค์ ยึดมั่นคุณธรรม 
 

เอกลักษณ์ พัฒนาทักษะความคิดด้วยกระบวนการคิดเป็น  ให้ปัญญางอกงามในตัวผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เป้าประสงค์และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

1. ประชาชนของอำเภอทุ่งหว้าที่มีวุฒิการศึกษา
ต่ำกว่าการศึกษาขัน้พื้นฐาน ไดร้ับการยกระดับ
การศึกษาถึงระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่จบหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานนอกระบบ 

2. ประชาชนของอำเภอทุ่งหว้ามีอาชีพที่สามารถ
สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวบน 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่จบหลักสูตรระยะสัน้ 

3. ประชาชนของอำเภอทุ่งหว้ามีทักษะ(skill)ที่
จำเป็นในการดำเนนิชีวิตเทา่ทนัการเปลี่ยนแปลง
ของภูมิภาคและของโลก 

ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ผา่นหลักสูตร
การศึกษาต่อเนื่อง 

4. ประชาชนของอำเภอทุ่งหว้ามีนิสัยแสวงหา
ความรู้ตลอดชีวิต 

ร้อยละของประชาชนที่เข้ารับบริการการศึกษา
ตามอัธยาศัย 

5. มีภาคีเครือข่ายร่วมจัดหรือส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 

จำนวนเครือข่ายที่ร่วมจัดและสง่เสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

6. มีแหล่งเรียนรู้หรือจุดบริการการเรียนรู้ด้วย
ตนเองที่ครอบคลุมพื้นที ่
 

จำนวนแหล่งเรียนรู ้

7. มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมใน
กระบวนการจัดการเรียนรู ้

จำนวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ใช้ใน
กระบวนการเรียนรู ้

8.มีหลักสูตรสถานศึกษาและหลกัสูตรท้องถิ่นที่
ได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลง
บริบทดา้นตา่งๆ 

จำนวนหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่นที่
ได้รับการพัฒนา 

9.สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ ์

จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการได้บรรลุตาม
วัตถุประสงค ์

10. สถานศึกษาได้รบัการรับรองคุณภาพ ระดับคะแนนของการประเมินโดยตนเอง 
ระดับคะแนนการประเมนิโดยตน้สังกัด 
ระดับคะแนนการประเมนิจากภายนอก (สมศ.) 

11. ประชาชนของอำเภอทุ่งหว้ามีความพึงพอใจ
ในบริการของศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทุง่หว้า 

ร้อยละของผู้รับบริการมีความพงึพอใจ 



 
 

กลยุทธ์ 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทุ่งหว้า ได้กำหนดกลยุทธ์การพฒันาไว้ดังนี้ 
กลยุทธ์ที่ 1  เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ขยายโอกาสในการเรียนรู้ 

 กลยุทธ์ที่ 2  เสริมสร้างสมรรถะของผู้เรียนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 กลยุทธ์ที่ 3  มุ่งพัฒนาและส่งเสริมทักษะความสามารถพิเศษและลักษณะอันถึงประสงค์ของนักศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 4  จัดและส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ด้านอาชีพ เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับ
ประชาชน 
 กลยุทธ์ที่ 5  ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งเน้นเพ่ิมอัตราการอ่านให้กับประชาชน 
 กลยุทธ์ที่ 6  เสริมสร้างความร่วมมือกัภาคีเครือข่าย 
 กลยุทธ์ที่ 7  พัฒนาหลักสูตร สื่อ และวิธีการจัดการเรียนรู้ให้มีหลากหลายและเหมาะสม 
 กลยุทธ์ที่ 8  ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
 กลยุทธ์ที่ 9  ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 10 พัฒนาแหล่งเรียนรู้และเสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 กลยุทธ์ที่ 11 จัดและสนับสนุนกิจกรรมตามนโยบายของรัฐ 
 กลยุทธ์ที่ 12 มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 กลยุทธ์ที่ 13 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน กศน.ตำบลป่าแก่บ่อหิน 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ กศน.ตำบลป่าแก่บ่อหิน (SWOT Analysis) 

กศน.ตำบลป่าแก่บ่อหินมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน กศน.ตำบล เพื่อนำผลการ
วิเคราะห์มาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้  

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม กศน.ตำบล 
(SWOT Analysis) 

ผลการวิเคราะห์ SWOT  ของ กศน.ตำบลป่าแก่บ่อหินปีงบประมาณ 2564 
 1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

จุดแข็ง (Strengths - S) 
 -  มีระบบการจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลที่ทันสมัย สามารถสืบค้นข้อมูลด้านประชากร  ฯลฯ ผ่านทาง
ข้อมูลความจำเป็นพ้ืนฐานครัวเรือน และ เว็บไซต์ กศน.ตำบลป่าแก่บ่อหิน 

-   สถานที่กศน.ตำบลเป็นเอกเทศ   
-  มีความพร้อมด้านสื่อการสอน เช่น เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ,จานรับสัญญาณดาวเทียมเพ่ือการศึกษา 

และสื่อมัลติมีเดีย ฯลฯ 
 จุดอ่อน (Weaknesses - W) 

-  จำนวนสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยในการจัดกระบวนการเรียนการสอนน้อย เช่น  
คอมพิวเตอร์,โทรทัศน์ระบบอานาล็อค   
 -   คนในชุมชนส่วนใหญ่เป็นผูใ้ช้แรงงานและออกไปทำงานต่างจังหวัดทำให้ผู้รับบริการของกศน.ตำบล 
ค่อนข้างน้อย 
 -   สถานที่คับแคบ ไม่เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมขนาดใหญ่ 
2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
 โอกาส (Opportunities - O) 
 -   ภาคีเครือข่ายในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 -   มีแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่นด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
 -   มีอาสาสมัครชุมชนช่วยดำเนินงาน กศน.ตำบล ช่วยให้บรรลุตามเป้าหมาย                                    
 อุปสรรค/ความเสี่ยง (Threats - T) 
 -  การจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐล่าช้าแต่ต้องการความรวดเร็ว 
 -  ขาดการสนับสนุนด้านงบประมาณจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนทำให้ไม่เพียงพอ
ต่อการจัดการศึกษาด้านต่างๆตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
 -  ผู้ใช้บริการด้านการศึกษาในพื้นที่ต่างๆ มีภาระในด้านการเลี้ยงชีพ 
 3. การกำหนดกลยุทธ์จาก SWOT 
  1. กลยุทธ์จาก จุดแข็งและโอกาส (SO) 
   1.1 พัฒนาแผนประจำปีเพ่ือการปฏิบัติงาน 
   1.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่าย 
   1.3 ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีกับบุคลากรและผู้เรียน 
   1.4 พัฒนาบุคลากรในทุกด้านอย่างสม่ำเสมอ 
 
 



 
 
     2. กลยุทธ์จาก จุดแข็งและอุปสรรค (ST) 
   2.1 สร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดกิจกรรม 
   2.2 จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน,กิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 
   2.3จัดกิจกรรมส่งเสริมด้าน ดิจิทัล 
  3. กลยุทธ์จาก จุดอ่อนและโอกาส (WO) 
   3.1 พัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดกิจกรรม 
   3.2 พัฒนาคู่มือเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
   3.3 สร้างภาคีเครือข่ายเพ่ือช่วยเหลือหน่วยงาน กศน. 
   3.4 จัดสอนงาน จัดอบรม KM เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการทำงาน 
  4. กลยุทธ์จาก จุดอ่อนและอุปสรรค (WT) 
   4.1 มีการทบทวนแผนปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ 
   4.2 จัดอบรมบุคลากรอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 20ชั่วโมง/ปี 
 
ปรัชญา   ปัญญาเกิดด้วยการศึกษา 
วิสัยทัศน์  กศน.ตำบลป่าแก่บ่อหิน จัดการศึกษาตลอดชีวิตให้กับคนทุกช่วงวัยอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง โดยการ
มีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย บนพื้นฐานหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรมและมี
ทักษะในการก้าวทนัการเปลีย่นแปลงในโลกศตวรรษที่ 21 

พันธกิจ 
1. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจ 
2. ส่งเสริม สนบัสนุน แสวงหา และประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ให้เข้ามามีส่วนร่วมจัดการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศยัในรูปแบบต่างๆ ให้กับประชาชน 
3. ส่งเสริมและนำเทคโนโลยทีางการศึกษามาใช้พฒันาประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาตลอดชีวติ 
4. พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรม การวัดและประเมินผลให้มีคุณภาพและ

สอดคล้องกับบริบทในปัจจบุัน 
5. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภบิาล 

 
 

อัตลักษณ์ มีความคิดสร้างสรรค์ ยึดมั่นคุณธรรม 
 

เอกลักษณ์ พัฒนาทักษะความคิดด้วยกระบวนการคิดเป็น  ให้ปัญญางอกงามในตัวผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เป้าประสงค์และตัวชี้วัดความสำเร็จเป้าประสงค์ โครงการและตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

1. ประชาชนของตำบลป่าแก่บ่อหนิที่มีวุฒิ
การศึกษาต่ำกว่าการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับ
การยกระดับการศึกษาถึงระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

โครงการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร้อยละของกลุม่เป้าหมายที่จบหลกัสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานนอกระบบ 

2. ประชาชนของตำบลป่าแก่บ่อหนิมีอาชีพ
ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองและ
ครอบครัวบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

-โครงการศูนยฝ์ึกอาชีพชุมชน 
-โครงการพัฒนาอาชีพ 
-โครงการส่งเสรมิการเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละของกลุม่เป้าหมายที่จบหลกัสูตร
ระยะสั้น 

3. ประชาชนของตำบลป่าแก่บ่อหนิมีทักษะ
(skill)ท่ีจำเป็นในการดำเนินชีวิตเท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของภูมิภาคและของโลก 

-โครงการจดัการศึกษาเพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิต 
-โครงการจดัการศึกษาเพื่อพัฒนา
สังคมและชุมชน 
-โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทลั 

ร้อยละของกลุม่เป้าหมายที่ผา่นหลักสูตร
การศึกษาต่อเนื่อง 

4. ประชาชนของตำบลป่าแก่บ่อหนิมีนิสัย
แสวงหาความรูต้ลอดชีวิต 

โครงการจดัการศึกษาตามอัธยาศยั ร้อยละของประชาชนท่ีเข้ารับบริการ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

5. มีแหล่งเรียนรู้หรือจดุบริการการเรียนรู้
ด้วยตนเองที่ครอบคลุมพื้นที ่

กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรยีนรู้และภมูิ
ปัญญา 

จำนวนแหล่งเรยีนรู ้

6. มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมใน
กระบวนการจดัการเรียนรู ้

โครงการสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลย ี

จำนวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีทีใ่ช้ใน
กระบวนการเรียนรู ้

7.มีหลักสตูรสถานศึกษาและหลักสูตร
ท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนา 

โครงการพัฒนาหลักสตูร จำนวนหลักสตูรสถานศึกษาและหลักสูตร
ท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนา 

8. มีภาคีเครือข่ายร่วมจัดหรือส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

-โครงการอาสาสมคัรส่งเสริมการ
อ่าน 
-โครงการบ้านหนังสือชุมชน 

จำนวนเครือข่ายทีร่่วมจัดและส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

9.สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธ์ิ 

โครงการนิเทศภายในสถานศึกษา จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการได้
บรรลตุามวตัถุประสงค ์

10. สถานศึกษาได้รบัการรับรองคณุภาพ โครงการประกันคณุภาพการศึกษา ระดับคะแนนของการประเมินโดยตนเอง 
ระดับคะแนนการประเมินโดยต้นสังกัด 
ระดับคะแนนการประเมินจากภายนอก
(สมศ.) 

11. ประชาชนของตำบลป่าแก่บ่อหินมี
ความพึงพอใจในบริการของกศน.ตำบลป่า
แก่บ่อหิน 

การให้บริการ กศน.ตำบล ร้อยละของผูร้ับบริการมีความพึงพอใจ 



 
 

• การดำเนินงานสำคัญตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
(ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กศน.WOW 

1) Good Teacher ครู กศน.ตำบลจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้รู้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเสริมสร้าง
การเรียนรู้สู่ยุคดิจิทัล  

2) Good Place  สภาพแวดล้อมสวยงาม สะอาดทันสมัย เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้จะตั้งศูนย์ กศน.
ต้นแบบที่ดีเยี่ยม 5 อย่าง ใน 928 อำเภอ พร้อม ให้บริการ Digital Library และ e-Book  

3) Good Activity Digital Platform มีกิจกรรมที่ยืดหยุ่น หลากหลาย น่าสนใจพัฒนาการศึกษาแบบ
ออนไลน์ที่เข้าถึงทุกท่ีทุกเวลา พร้อมพัฒนาหลักสูตรลูกเสือมัคคุเทศก์ และหลักสูตรระยะสั้นรองรับ New S-
Curve  

4) Good Partnership มีเครือข่ายที่ดีทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็ง และรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน  

5) Good Innovation การจัดการความรู้นวัตกรรมสิ่งใหม่ เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์แบรนด์ กศน.  
6) Good Learning Center ศูนย์การเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัยในชุมชน  
กลยุทธ์ 
กศน.ตำบลป่าแก่บ่อหิน ได้กำหนดกลยุทธ์การพัฒนาไว้ดังนี้ 
กลยุทธ์ที่ 1  เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ขยายโอกาสในการเรียนรู้ 

 กลยุทธ์ที่ 2  เสริมสร้างสมรรถะของผู้เรียนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 กลยุทธ์ที่ 3  มุ่งพัฒนาและส่งเสริมทักษะความสามารถพิเศษและลักษณะอันถึงประสงค์ของนักศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 4  จัดและส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ด้านอาชีพ เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับ
ประชาชน 
 กลยุทธ์ที่ 5  ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งเน้นเพิ่มอัตราการอ่านให้กับประชาชน 
 กลยุทธ์ที่ 6  เสริมสร้างความร่วมมือกัภาคีเครือข่าย 
 กลยุทธ์ที่ 7  พัฒนาหลักสูตร สื่อ และวิธีการจัดการเรียนรู้ให้มีหลากหลายและเหมาะสม 
 กลยุทธ์ที่ 8  ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
 กลยุทธ์ที่ 9  ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 10 พัฒนาแหล่งเรียนรู้และเสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 กลยุทธ์ที่ 11 จัดและสนับสนุนกิจกรรมตามนโยบายของรัฐ 
 กลยุทธ์ที่ 12 มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 กลยุทธ์ที่ 13 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

 

แนวทาง/กลยุทธ์การดำเนนิงาน โครงการ/กิจกรรม 
1.สถาบันพระมหากษตัริย์เป็นศนูย์รวมดวงใจของประชาชนชาว
ไทย โดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช 
เป็นมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่และเปน็ที่รักยิ่งของประชาชนชาวไทยทั้ง
ชาติ พระองค์ทรงมีพระราชกรณียกิจที่เป็นแบบอย่างในการดำเนิน
ชีวิตโดยยดึหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชน 
ตลอดจนปัจจุบนัสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดนิทร
เทพยวรางกูร เป็นกษัตริย์องค์ปจัจุบันทีป่ระชาชนเคารพเทิดทนู 
การส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมที่แสดงออกถึงความ

1.โครงการเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์
ไทย 
2.โครงการจิตอาสา 
 
 



จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จะเป็นการปลูกจิตสำนึกใน
การจงรักภักดีต่อไป 
1.จัดการศึกษาให้กับประชาชนที่พลาดโอกาสให้ได้รับความรู้ และ
นำความรูไ้ปปรับปรุงคุณภาพชวีิตให้ดีขึ้น 

1.โครงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2.โครงการพัฒนาผู้เรียน 
3.โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ 
4.กิจกรรมค่ายวิชาการยกระดบัผลสัมฤทธิ์ N-
Net 

1.การจัดการศึกษาต่อเนื่อง มีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนได้พฒันา
ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพ มีการใช้
ความรู้จากภูมิปัญญาและเทคโนโลยทีี่เหมาะสม มีทักษะชีวิตที่
จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตในสงัคมปัจจุบนั รวมทั้งมุ่งใช้
กระบวนการศึกษาเปน็เครื่องมือในการพัฒนาสังคมและชุมชนให้
พึ่งตนเองได้ ตามหลักปรัชญาคดิเป็น และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
2.โครงการพัฒนาอาชีพ 
3.โครงการ 1 อำเภอ 1 อาชีพ 

1.การใช้สื่อเทคโนโลยสีารสนเทศในการจัดการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย 

1.โครงการ ETV 
2.ระบบการบริหารข้อมูล กศน. DMIS 
3.โครงการ Satun Lernet 

1.การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อให้ความรู้ความสำคญั
กับการพัฒนาคนทุกช่วงวัย ให้มคีวามรู้เจตคติ และทักษะที่จำเป็น
สำหรับการดำรงชีวิตในสังคมปจัจุบันสามารถเผชิญสถานการณ์
ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวนัได้อย่างมีประสิทธิภาพและเตรียม
ความพร้อมสำหรับการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ข่าวสารข้อมูลและเทคโนโลยีสมยัใหม่ในอนาคต  

1.หลักสูตรการจัดการความเครียดใน
สถานการณโ์ควิด 19   
2.อบรมหลักสูตรคงพัฒนาการทางกาย จติและ
สมองของผู้สูงอายุผา่นกิจกรรมร่วมกันอย่าง
สร้างสรรค ์
3.โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษากับการเรียนรู้
สู่ชุมชน 
4.โครงการอบรมอาสายุวกาชาด  

1.การจัดกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชนเพื่อให้เกิดการรวมกลุ่ม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สรา้งกระบวนการจิตสาธารณะ 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการพฒันาสังคมและชุมชุนอย่างยั่งยนื
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวปฏิบัติ ตลอดจน
การเรียนรู้การใช้เทคโนโลยทีี่เหมาะสม  

อบรมหลักสูตรการพัฒนาทบทวนบทบาทสตรี
บ้านทุ่งขมิ้น 

1.การเสริมสร้างสันติสุขในพื้นทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสร้าง
ความเข้าใจอันดีรวมถึงการพัฒนาคนและสงัคมบนพื้นฐานของ
ความหลากหลายทางวฒันธรรม ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและความ
ต้องการของประชาชน จะเป็นการสร้างสนัติสุขให้เกิดขึ้นอย่าง
ยั่งยืน 

1.โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้าน
อาชีพ อบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
การท่องเที่ยวและบริการ   
  

1.การจัดกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นการที่นำกรอบแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้แก่ประชาชนในทกุ
ระดับ ตั้งแต่ระดบับุคคล ครอบครัว ชุมชน ให้ดำรงอยู่ และปฏบิัติ
ตนในทางที่ควรจะเปน็ บนพืน้ฐานของทางสายกลาง และไม่
ประมาท โดยคำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสรา้ง
ความคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ ความรอบคอบ และ

1.โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง โครงการอบรมศาสตรพ์ระราชาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ “โคก 
หนอง นา โมเดล” 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณธรรม ประกอบการวางแผนการตัดสินใจ ในการดำเนินชีวิต 
และมีความจงรักภักดี ต่อสถาบนัพระมหากษัตริย ์
2.การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับประชาชนอย่าง
ทั่วถึง การจัดตั้งแหล่งเรียนรู้และเครือข่ายที่หลากหลายและ
ครอบคลุมพื้นที่ จะเปน็ช่องทางเข้าถึงที่หลากหลายและกว้างขวาง 
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงชีวิตเปน็
การสร้างนสิัยรักการอ่านอย่างตอ่เนื่องตลอดชีวิต  
 

1.โครงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
2.โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ 
3.โครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ 
รถโมบาย 
4.โครงการบ้านหนงัสือชุมชน 
5.โครงการส่งเสริมการอ่าน 



 

บทที่ 3 
 แผนงานและโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 กศน.ตำบลป่าแก่บ่อหิน  ได้จัดทำโครงการต่างๆ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์และ
จุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยได้จัดทำโครงการเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ไตร
มาส 1 - 2 และระยะที่ 2 ไตรมาส 3 – 4 และนำวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ในการดำเนินงานโครงการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

งาน/โครงการ เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ 
1.งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  1.1 โครงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  1.2 โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษากบัการเรียนรู้สู่ชุมชน 
  1.3 โครงการอบรมอาสายวุกาชาด 
  1.4 โครงการค่ายตวิเติมเสริมรู้ก่อนสอบ N-NET 
  1.5 โครงการอบรมแกนนำ TO BE NUMBER ONE 
  1.6 โครงการประกวดความสามารถนกัศึกษา กศน. 
  1.7 โครงการ กีฬา กศน.ชายแดนใต้(ระดับอำเภอ) 

 
124 
25 
12 
20 
27 
40 
20     

 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 

 
ไตรมาส 1 - 4 
ไตรมาส 1 – 2 
ไตรมาส 1 – 2 
ไตรมาส 1 – 2 
ไตรมาส 1 – 2 
ไตรมาส 1 – 2 
ไตรมาส 1 – 2 

 
85,312.00 
4,166.00 

12,780.00 
6,283.00 
4,212.00 
8,560.00 
2,000.00 

รวม 124 คน       ไตรมาส 1 – 2 141,313.00 

2.งานการศึกษาต่อเนื่อง 
   2.1 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์จากพืช
สมุนไพร จำนวน 11 ชั่วโมง   
   2.2 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์จากพืช
สมุนไพร จำนวน 11 ชั่วโมง   
   2.3 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรช่างก่ออิฐ-ฉาบปูน 31 ชั่วโมง 
  2.4 โครงการจัดการศึกษาเพื ่อพัฒนาทักษะชีวิต  หลักสูตรการจัดการ
ความเครียดในสถานการณ์โควิด 19 จำนวน 6 ชั่วโมง   
  2.5 โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน อบรมหลักสูตรการ
พัฒนาทบทวนบทบาทสตรีบ้านทุ่งขมิ้น จำนวน 12 ชั่วโมง   
  2.6 โครงการอบรมศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”จำนวน 6 ชั่วโมง   
  2.7 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อบรมหลักสูตรคงพัฒนาการทาง
กาย จิตและสมองของผู้สูงอายุผ่านกิจกรรมร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ 
  2.8 โครงการฝึกประสบการณ์การใช้ภาษาจังหวัดชายแดนใต้(ฝึกภาษาเพื่อ
การสื่อสารตามบริบทพื้นที่)(ภาษาไทยในการสื่อสาร) 
  2.9 โครงการฝึกประสบการณ์การใช้ภาษาจังหวัดชายแดนใต้(ค่ายฝึก
ประสบการณ์) 
  2.10 โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือไทย 
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5  
 

10  
20  
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5  
 

12  
 

20  
 

20  
 

4  

 
คน 
 
คน 
 
คน 
คน 
 
คน 
 
คน 
 
คน 
 
คน 
 
คน 
 
คน 

 
ไตรมาส 1 – 2 

 
ไตรมาส 1 – 2 

 
ไตรมาส 1 – 2 
ไตรมาส 1 – 2 

 
ไตรมาส 1 – 2 

 
ไตรมาส 1 – 2 

 
ไตรมาส 1 – 2 

 
ไตรมาส 1 – 2 

 
ไตรมาส 1 – 2 

 
ไตรมาส 1 – 2 

 
2,550.00 

 
2,550.00 

 
6,550.00 
2,100.00 

 
3,500.00 

 
1,500.00 

 
870.00 

 
14,300.00 

 
32,800.00 

 
900.00 

รวม 112  คน ไตรมาส 1 – 2 67,620.00 

3.งานการจัดการศึกษาตามอธัยาศัย 
 3.1 โครงการจัดการศึกษาตามอธัยาศัย 
       3.1.1 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/บา้นหนังสือชุมชน 
       3.1.2 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน 
       3.1.3 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/หน่วยบริการเคลื่อนที่ (รถโมบาย) 
       3.1.4 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/หอ้งสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด 
 3.2 โครงการการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ในระดับตำบล 

 
 

255 
175 
180 
185 
125 

 
 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 

 
 

ไตรมาส 1 – 2 
ไตรมาส 1 – 2 
ไตรมาส 1 – 2 
ไตรมาส 1 – 2 
ไตรมาส 1 – 2 

 
 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

5,000.00 
รวม 920 คน ไตรมาส 1 – 2 5,000.00 

4.งานแผนและโครงการ 
 4.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนผลการดำเนินงานปี 2563และ
จัดทำแผนปฏบิัติการ กศน.ตำบล ป ี2564 
 4.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแผนพัฒนาการศึกษา กศน.อำเภอทุ่งหว้า 

 
19 

 
2 

 
คน 
 
คน 

 
ไตรมาส 1 – 2 

 
ไตรมาส 1 – 2 

 
475.00 

 
720.00 

รวม 21 คน ไตรมาส 1 – 2 1,195.00 

หมายเหตุ : จำนวนเป้าหมายที่มเีครื่องหมาย * ไม่นำมานับในเป้าหมายรวม 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 4 
โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

 
 
 
 

คำสั่งศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทุ่งหว้า 
ที่         / 2564 

เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 
...................................... 

เพื่อให้การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ของ กศน.ตำบลปา่แก่บ่อหิน  สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2563-2567 ของ กศน.ตำบลป่าแก่บ่อหินและนโยบายจุดเน้นของของสำนักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการ ประกอบด้วย 

1. นายสมบลูย ์ คอยอาสา  ประธานกรรมการ 
2. นายชยาเทพ  สนิจรญูศกัดิ ์  กรรมการ 
3. นางสาวสชุาดา นาคเลก็  กรรมการ 
4. นางสมบูรณ์  ชแูสง  กรรมการ 
5. นายอ าพล   จติรบุญ  กรรมการ 
6. นายอภชิยั   สุวรรณรตัน์  กรรมการ 
7. นายสุพฒัน์  ทวบีุรุษ  กรรมการ 
8. นายศกัดา   พรหมวจิติร ์  กรรมการ 
9. นายสมศกัดิ ์ ช านาญดง  กรรมการ 
10. นายกติตคุิณ   เซ่งซิ้น  กรรมการ 
11. นางพรเพญ็ สนิจรญูศกัดิ ์ กรรมการ    
12. นายนรากร เกตุแกว้  กรรมการ 
13. นายจ ารสั   ไกรเทพ  กรรมการ 
14. นายสมนึก  มาแปะ  กรรมการ 
15. นางสาวเรยีม  พลบัใหญ่  กรรมการ 
16. นางสาวสาธริา  เต๊ะต ู  กรรมการ 
17. นายธานี  ชนูวน  กรรมการ 
18. นางวาร ี ทุ่มชุม  กรรมการ  
19. นายกรีต ิ เรทมฬิ  กรรมการและเลขานุการ 

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วนัที่   1-30  เดือนธันวาคม  พ.ศ  2563  
 

สั่ง ณ วันที่  30  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2563 
 
 
 

(นายอาดำ  ลงิาลาห์) 
ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



แผนปฏิบัติการ 
กศน.ตำบลป่าแก่บ่อหิน 

(แผนระดับจุลภาค Micro Planning) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอท ุ่งหวา้ 

ส านกังานสง่เสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัสตลู 



 

คณะผู้จัดทำ 

ที่ปรึกษา นายอาดำ  ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า 
 

คณะทำงาน 
1.  นายสมบูลย์  คอยอาสา  ครูอาสาสมัคร ฯ 
2.  นายกีรติ  เรทมิฬ   ครู กศน.ตำบล 
3.  คณะกรรมการ กศน.ตำบลป่าแก่บ่อหิน และภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง 

 

ผู้เรียบเรียง/จัดพิมพ์ 
  นายกีรติ  เรทมิฬ   ครู กศน.ตำบล  
 

ผู้ตรวจทาน 
 นายอับดุลวาฮาบ  รอเหมมัน ครผูู้ช่วย 

 


