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 แผนจุลภาค (Micro Planning)  กศน.ต าบลป่าแก่บ่อหิน  จัดท าข้ึนเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยยึดแนวทางตามยุทธศาสตร์และ
จุดเน้นการด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจ าปีงบประมาณ 2564 สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล และ
ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอทุ่งหว้า ตลอดจนบริ
บทความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่เพ่ือก าหนดเป็นแนวปฏิบัติ และแนวทางในการด าเนินงาน กศน.
ต าบลป่าแก่บ่อหิน  ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 การจัดท าแผนจุลภาค (Micro Planning)  กศน.ต าบลป่าแก่บ่อหิน  ประจ าปีงบประมาณ 2565 

เล่มนี้ ส าเร็จลุล่วงด้วยดี ด้วยความร่วมมือของภาคีเครือข่าย และผู้เกี่ยวข้องร่วมกันระดมความคิดเห็น  โดยน า

สภาพปัญหาและผลการด าเนินงานมาปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยของ กศน.ต าบลป่าแก่บ่อหิน เพ่ือสนองตอบความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีอย่างแท้จริง   

  คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  แผนจุลภาค (Micro Planning)  กศน.ต าบลป่าแก่บ่อหิน ประจ าปี

งบประมาณ 2563 เล่มนี้ จะเป็นแนวทางในการด าเนินงานของบุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การจัดการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และมีคุณภาพตามเป้าหมาย ตลอดจนเป็น

ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชน ชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป 

   

กศน.ต าบลป่าแก่บ่อหิน 

     ธันวาคม 2564 
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สำรบัญ 

เรื่อง           หน้ำ 
ค ารับรองการปฏิบัติราชการ        ก 
การเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     ข 
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สารบัญ             ง 
บทที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน         1 
บทที่ 2 นโยบายและจุดเน้นการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 นโยบายและจุดเน้นการด าเนินงาน ส านักงาน กศน.     14 
 นโยบายและจุดเน้นการด าเนินงาน กศน.อ าเภอทุ่งหว้า    21 
 นโยบายและจุดเน้นการด าเนินงาน กศน.ต าบลป่าแก่บ่อหิน    26        

บทที่ 3 รายละเอียดแผนงานโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565    31 
บทที่ 4 โครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565      32 
ภาคผนวก 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 
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บทท่ี1 
ข้อมูลพื้นฐำนของ กศน.ต ำบล 

 

๑. ชื่อสถำนศึกษำ กศน.ต าบลป่าแก่บ่อหิน 
๒.  ที่ตั้ง/การติดต่อ  เลขที่..-.... หมู่ที่ 1   ถนน.....-...........  ต าบลป่าแก่บ่อหิน  อ าเภอทุ่งหว้า 
จังหวัด สตูล รหัสไปรษณีย์  91120  โทรศัพท์ 065-0708-691   โทรสาร....-....   
E-mail. krati 2561@gmail.com  
๓. สังกัด  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอทุ่งหว้า 
๔. ประวัติควำมเป็นมำของกศน.ต ำบล 

4.1 ประวัติ กศน.ต ำบล 
กศน.ต าบลป่าแก่บ่อหินเริ่มก่อตั้งเมื่อปี  พ.ศ. 2551  โดยการขอใช้ศาลาเอนกประสงค์ของหมู่บ้านหมู่ที่ 

1 บ้านป่าแก่บ่อหินต าบลป่าแก่บ่อหิน  เป็นศูนย์การเรียนชุมชนต าบลป่าแก่บ่อหิน  และใช้เป็นสถานที่พบกลุ่ม
และท ากิจกรรมของนักศึกษาทั้งสายสามัญและสายอาชีพ  ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอทุ่งหว้า  ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยของประชาชนทั่วไปในต าบลป่าแก่บ่อหิน  
นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ที่ใช้ในการประชุมและจัดกิจกรรมของเครือข่ายต่าง ๆ เช่น เกษตรต าบล  สาธารณสุข
ต าบล  ฯลฯ 
 

4.2 ที่ตั้งและอำณำเขต 
กศน. ต าบลป่าแก่บ่อหิน  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1  

บ้านป่าแก่บ่อหิน(ติดกับอาคารอเนกประสงค์บ้านป่า
แก่บ่อหิน)   ต าบลป่าแก่บ่อหิน  อ าเภอทุ่งหว้า   
จังหวัดสตูล4.3 ลักษณะของอำคำรสถำนที่ 

ลักษณะของอาคารที่ตั้งกศน.ต าบลป่าแก่บ่อ
หินมีลักษณะเป็นเอกเทศ  โดยมีขนาดพ้ืนห้อง 6 X 8 
เมตร มีห้องเรียนรู้ 1 ห้อง ห้องการเรียนรู้ตามอัธยาศัย  1 ห้อง  และมีห้องน้ าจ านวน  1  ห้อง มีบอร์ด คือ 
บอร์ดใช้ประกาศต่างๆ  บอร์ดประชาสัมพันธ์  บอร์ดเรื่องที่แจ้งเพ่ือทราบ เป็นศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ต าบลป่าแก่บ่อหิน ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยต าบลป่าแก่บ่อหิน ศูนยด์ิจัล
ต าบลป่าแก่บ่อหินและศูนย์การศึกษาตลอดชีวิตชุมชน 
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4.2 ข้อมูลบุคลากร 

  

 4.3 ข้อมูลคณะกรรมการ กศน.ต าบล 

     1. นายชยาเทพ  สินจรูญศักดิ์  ประธานกรรมการ 
     2. นางสมบูรณ์  ชูแสง  กรรมการ 
     3. นายอ านวย  สองนา  กรรมการ 
     4. นายอ าพล   จิตรบุญ  กรรมการ 
     5. นางสาวสุชาดา นาคเล็ก  กรรมการ 
     6. นายสมศักดิ์  ช านาญดง  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. นางสาวสาธิรา  เต๊ะตู  กรรมการ 
     16. นายธานี  ชูนวน   กรรมการ 
     17. นางวารี  แก้วชู   กรรมการ 
     18 .นายกีรติ   เรทมิฬ  กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

     ที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง วุฒิ สำขำวิชำเอก สถำนที่ท ำงำน 
1 นายสมบูลย์  คอยอาสา ครูอาสาฯ ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ กศน.ทุ่งหว้า 
2 นายกีรติ  เรทมิฬ ครูกศน.ต าบล ศษ.บ. การวัดและประเมินผล

การศึกษา 
กศน.ต าบลป่าแก่บ่อหิน 



3 
5.สภำพชุมชน 

  5.1 กำรปกครอง 
ต าบล    ป่าแก่บ่อหิน            แบ่งเขตการปกครองออกเป็น     7      หมู่บ้าน  
ตารางที่ 1  แสดงการแบ่งเขตการปกครองของต าบล  ป่าแก่บ่อหิน             
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาฯ อบต. หมายเหตุ 
1 บ้านป่าแก่บ่อหิน 

 
นางสมบูรณ์  ชูแสง 

เป็นผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่ 1 

นายอ านวย  สองนา 
นายเสียน อ าพันประสิทธิ์ 

 

นายชยาเทพ 
สินจรูญศักดิ์ 

นายก อบต.ป่าแก่ 
บ่อหิน 2 บ้านคลองห้วยบ่า นายอ าพล   จิตรบุญ 

เป็นผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่ 2 
นางสาวสุชาดา นาคเล็ก 

นายมนูญ ข าแก้ว 
3 บ้านทุ่งดินลุ่ม นายหลั้มหลี อรุณฤกษณ์ 

เป็นผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่ 3 
นายสมศักดิ์ ช านาญดง 

นายจ ารัส ไกรเทพ 
4 บ้านขุมทรัพย์ นายอภิชัย  สุวรรณรัตน์ 

เป็นผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่ 4 
นางพรเพ็ญ สินจรูญศักดิ์ 

นายชวน กิ้มเส้ง 
5 บ้านสะพานวา นายจ าเรียง  เซ่งซิ้น 

เป็นผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่ 5 
นายวิสารท คงวัฒนานนท์

นายนรากร เกตุแก้ว 
6 บ้านทุ่งขม้ิน นายสุพัฒน์  ทวีบุรุษ 

ก านันต าบลป่าแก่บ่อหิน 
นายอนันต์ ค าผอม 
นายมัชฌิม คมข า 

7 บ้านเขาแดง นางสาวเรียม  พลับใหม่ 
เป็นผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่ 7 

นายศักดิ์ดา พรหมวิจิตร 
นายบรรจง ร่วมพันธ์ 

 

5.2  สภำพทำงกำยภำพของชุมชน (ต ำบล) 
       5.2.1.  แผนที่ชุมชน (ต าบล)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2.2  ขนาดพ้ืนที่   54,350ไร่ 87.15 ตารางกิโลเมตร 
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5.2.3.  ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ 

ทิศเหนือติดกับ ต.ทุ่งหว้า   อ. ทุ่งหว้า จ.สตูล 

ทิศใต้ติดกับ ต.ก าแพง   ต. น้ าผุด อ. ละงู  จ.สตูล 
ทิศตะวันออกติดกับ ต.น้ าผุด   อ. ละงู   จ.สตูล 
ทิศตะวันตกติดกับ ต.นาทอน   อ. ทุ่งหว้า จ. สตูล 

5.2.4.  ลักษณะทางกายภาพ 
พ้ืนที่ต าบลป่าแก่บ่อหินส่วนใหญ่มีสภาพเป็นป่าเขา  ภูเขาเป็นภูเขาหินปูน  สภาพพ้ืนดินส่วนมากบริเวณ

ใต้ดินมีสภาพเป็นหินแข็ง  ซึ่งยากต่อการขุดเจาะ  ไม่สามารถเก็บกักน้ าได้ในช่วงฤดูแล้ง  มีสวนสาธารณะถ้ าวัง
กลางซึ่งสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้ 
5.2.5  ลักษณะภูมิอากาศ 
           สภาพพ้ืนที่ จะประกอบด้วย เทือกเขา ที่ราบสูงและที่ราบลุ่มน้ าถึงโดยมีภูเขาควนดินแดงและควนทุ่ง
ดินลุ่มทอดตัวยาวตามแนวทิศเหนือจรดใต้ทางทิศตะวันตกของต าบล มีเทือกเขาทางด้านทิศตะวันตกของต าบล 
มีเทือกเขาทางด้านทิศตะวันออกและทิศเหนือทอดตัวเป็นแนวยาวลงสู่ตอนกลางซึ่งมียอดเขาสูงประมาณ 278 
เมตร จากระดับน้ าทะเล พ้ืนที่ตอนกลางของต าบลเป็นพ้ืนที่ราบสูงที่ราบลุ่ม และท่ีราบเชิงเขา 
5.2.6  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2.6.1  ทรัพยากรป่าไม้ 
 2.6.2  ทรัพยากรน้ า 

ล าห้วย   จ านวน       4      สาย 
ฝาย   จ านวน      9     แห่ง 
บ่อน้ าตื้น  จ านวน      10    แห่ง 
บ่อบาดาล  จ านวน     26    แห่ง 
สระน้ า   จ านวน     12    แห่ง 

5.3  โครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
 5.3.1  การคมนาคม 

 ถนนทางหลวงจังหวัด  ( ฉลุง– ตรัง ) จ านวน  1  สาย 
 ถนนลาดยางในหมู่บ้าน  จ านวน  5 สาย 

- ถนนลาดยางสายบ้านสะพานวา  -  ทุ่งนางแก้ว 

- ถนนลาดยางสาย ม. 5 – ม. 1-   ถนนลาดยางสายกลาง   ม.2 

- ถนนลาดยางสายกลาง   ม.4 -   ถนนลาดยางสายกลาง  ม.1 
 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน   4   สาย 

     -  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย  สอ.  ทุ่งดินลุ่ม   ม.  5 
     -  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ซอยร่วมใจ    ม. 7  
     -  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย  วังนา   ม.6 
     -  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย  ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาแดง  หมู่ที่ 7  
     - ถนนหินผุ            จ านวน   10   สาย  - สะพาน              จ านวน    6  แห่ง 
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                  5.3.2.  ประปา 

 - ประปา หมู่บ้าน  จ านวน  11 แห่ง 
 - ประปาบาดาล    จ านวน   6 แห่ง 

   5.3.3.  ไฟฟ้า 
   จ านวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต  อบต.  1,018 ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ  100.00 
ของพ้ืนที่  
           5.3.4  การศึกษา ต าบล  ป่าแก่บ่อหิน   มีสถานศึกษา  ดังนี้ 
   1.  สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
      1)   โรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่ม ม.5 
      2)   โรงเรียนบ้านวรรธนะวาร   ม.7 
      3)   โรงเรียนบ้านป่าแก่บ่อหิน ม.2 
      4)    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าแก่บ่อหิน ม.1. 
      5)    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาแดง ม.7 
   2.  สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
      1)    โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์  
   3.  สถานศึกษาสังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน 
      1) . - 
      2) . - 
   4.  สถานศึกษาสังกัดส านักงาน กศน. 
      1)  กศน.ต าบลป่าแก่บ่อหิน  
   5.3.5 สาธารณสุข 
         ต าบล ป่าแก่บ่อหิน  มีสถานบริการสาธารณสุขในพ้ืนที่ จ านวน2แห่ง ดังนี้ 
    3.4.1  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนต าบล ม.3 บ้านทุ่งดินลุ่ม                                                
    3.4.2  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนต าบล ม.7 บ้านเขาแดง 
    3.4.3  ศูนย์  ศสมช. จ านวน 7  แห่ง 
 
5.4 สภำพทำงสังคม – ประชำกร 
         5.4.1 ประชากร  
           ต าบลป่าแก่บ่อหิน  มีประชากร รวมทั้งสิ้นจ านวน  4,453 คน  ชาย  จ านวน  2,213 คน   หญิง  
จ านวน  2,240  คน  และมีครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 1,663 หลงั 
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 ตารางที่ 2  แสดงจ านวนประชากรและครัวเรือนในต าบลป่าแก่บ่อหิน     
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน 
(หลัง) 

จ านวนประชากร(คน) 
ชาย  หญิง  รวม 

1 บ้านป่าแก่บ่อหิน 290 449 426 875 

2 บ้านคลองห้วยบ่า 267 322 322 644 
3 บ้านทุ่งดินลุ่ม 254 361 370 731 
4 บ้านขุมทรัพย์ 191 256 266 522 
5 บ้านสะพานวา 203 203 266 418 
6 บ้านทุ่งขม้ิน 240 332 348 680 
7 บ้านเขาแดง 218 290 293 583 

รวม 1,663 2,213 2,229 4,453 
 
 ตารางที่ 3  แสดงจ านวนประชากร ในต าบลป่าแก่บ่อหิน          
 

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 
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 ตารางที่ 4  แสดง จ านวน ศาสนสถาน ในต าบลป่าแก่บ่อหิน         
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวนศาสนสถาน (แห่ง) 

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

 

ตารางที่ 5  แสดงประชากรการนับถือศาสนาของต าบลป่าแก่บ่อหิน 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวนประชากรจ าแนกตามการนับถือศาสนา (คน) 

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

รวม 3,092 672 - - 3,765 
ตารางที่ 6  แสดงจ านวนประชากร จ าแนกตามสถานะร่างกาย 

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 
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ตารางที่ 7  แสดงจ านวนประชากร ผู้สูงอายุ 

  

 ตารางที่ 8  แสดงจ านวนประชากรที่ไม่จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

  

ตารางที่  9  แสดงจ านวนผู้ไม่รู้หนังสือ 

หมู่ที ่ 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 

 

หมูท่ี่  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  

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวนประชากรจ าแนกตามระดับการศึกษา (คน) 

ต่ ากว่าประถมศึกษา 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 
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ตารางที่ 10 แสดงจ านวนประชากรวัยเรียนนอกระบบการศึกษา 

 

ตารางที่ 11 แสดงจ านวนประชากร ไปใช้สิทธิครั้งหลังสุด 

หมู่
ที่
  

จ านวน(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  
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5.5 สภำพทำงเศรษฐกิจ 
  5.5.1  โครงสร้างฐานอาชีพของชุมชน ประชากรส่วนใหญ่ในต าบล  ป่าแก่บ่อหิน  ประกอบอาชีพ 

ตารางที่ 12  แสดงจ านวนประชากรในการประกอบอาชีพ(เกษตรกรรม,พาณิชยกรรม,อุตสาหกรรม

,บริการ,ขายแรงงาน,ว่างงาน) 

 

ตารางที่ 13  แสดงปริมาณเทคโนโลย ี
 

หมู่
ที่
  

ศูนย์บริการ
อินเตอร์เน็ตต าบล 

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/จ านวน(คน) 

1 2 3 4 5 6 7 รวม 
1. เกษตรกรรม(ท าสวน

ยางพารา,สวนผลไม้,ท า
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 
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 ตารางที่ 14  แสดงรายได้รวมและเฉลี่ยต่อครัวเรือน/คน/ปี ในต าบลป่าแก่บ่อหิน   

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 และทุนด้านงบประมาณที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์เพื่อการจัดการศึกษา 
  ตารางที่ 15  แสดงแหล่งเรียนรู้ในต าบลป่าแก่บ่อหิน    
 

หมู่ที่ ที ่ แหล่งเรียนรู้ หมำยเหตุ 
1 1. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่าแก่บ่อหิน แหล่งเรียนรู้บุคคล 

2. กลุ่มเลี้ยงแพะเนื้อบ้านป่าแก่บ่อหิน แหล่งเรียนรู้กลุ่มอาชีพ 
3. ศูนย์เรียนรู้เกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน กศน.

ต าบลป่าแก่บ่อหิน 
แหล่งเรียนรู้บุคคล 

 4. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนายปักชูแสง แหล่งเรียนรู้บุคคล 
 5. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนายบุญเลิศ  คงอินทร์ แหล่งเรียนรู้บุคคล 
3 

 
6. มัสยิดบ้านทุ่งดินลุ่ม ศาสนสถาน 
7. โรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่ม สถานศึกษา 
8. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านทุ่งดินลุ่ม สถานที่ราชการ 

5 9. หมู่บ้านสะพานวามีถ้ าโต๊ะสามยอดที่สวยงามมาก ซ่ึง
ตอนนี้ก าลังพัฒนาและปรับภูมิทัศน์ให้เป็นสถานที่
ท่องเที่ยวและพักผ่อน 

ตามธรรมชาติ 

 10. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเขาแดง สถานที่ราชการ 
6 11. ถ้ าวังกลาง ตามธรรมชาติ 
7 12. วัดทุ่งขมิ้น ศาสนสถาน 
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 ตารางที่ 16  แสดงผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่นในต าบลป่าแก่บ่อหิน         

หมู่ที่ 
ผู้รู้/ภูมิปัญญำท้องถิ่น 

หมำยเหตุ 
ที่ ชื่อ – สกุล ความรู้ด้าน 

1 1 นางสมบูรณ์   ชูแสง เกษตรแบบพึ่งพาตนเอง  
2 นายปัก        ชูแสง เศรษฐกิจพอเพียง  
3 นายบุญเลิศ  คงอินทร ์ เศรษฐกิจพอเพียง  

5 4 นางเพ็ญจนัทร์ วัฒนธารากุล จักสานคลุ้ม  
 5 นายอนนัต์  วงค์เมฆ เศรษฐกิจพอเพียง  
6 6 นางสุพรรษา   มินชะ การเกษตรแบบผสมผสาน  
 7 นายสมโภชน์  พลเพชร  ด้านเศรษฐกิจพอเพียง  

 

 ตารางที่ 17  แสดงกิจกรรมทางสังคม – วัฒนธรรม  ในต าบล ป่าแก่บ่อหิน  แยกเป็นรายหมู่บ้าน 
 

หมู่ที่ ที่ กิจกรรมทางสังคม – วัฒนธรรม หมายเหตุ 
1,2,4,5,6,7 1 ประเพณีสงกรานต,์ประเพณีวนัผู้สูงอาย ุ เดือนเมษายน 

2 ประเพณีเข้าพรรษา,ประเพณีทอดผ้าปา่ เดือนกรกฎาคม 
3 ประเพณีวันสารไทย เดือนกันยายน 
4 ประเพณีทอดกฐิน,ประเพณีชักพระ เดือนตุลาคม 
5 ประเพณีวันเพ็ญเดือนสบิสอง เดือนพฤศจิกายน 

3 1 ประเพณีวันผูสู้งอาย,ุประเพณีเข้าสุนัต เดือนเมษายน 
2 ประเพณีเข้าพรรษา,ประเพณีทอดผ้าปา่ เดือนกรกฎาคม 
3 ประเพณีวันสารไทย เดือนกันยายน 
4 ประเพณีวันเพ็ญเดือนสบิสอง เดือนพฤศจิกายน 
5 ประเพณีถือศีลอด เดือนสิงหาคม-กันยายน 
6 ประเพณีวันตรุษจนี เดือนพฤษภาคม 
7 ประเพณีวันตรุษ  (ฮารีรายอ) เดือนกันยายน/ธันวาคม 

  

ตารางที่ 18 แสดงจ านวนบ้านหนังสือชุมชน 
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 
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ตารางที่ 19  แสดงจ านวนการส่งเสริมการอ่าน 

หมู่
ที่
  

ห้องสมุด
ประชาชน 
ทุ่งหว้า 

บ้านหนังสือ
ชุมชน 

อาสาสมัคร
ส่งเสริมการอ่าน 

หน่วยบริการ
เคลื่อนที่ 
(รถโมบาย) 

ห้องสมุด
เคลื่อนที่ส าหรับ
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 
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บทที่ 2 
นโยบำยและจุดเน้นกำรด ำเนินงำน ส ำนักงำน กศน. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

 

วิสัยทัศน์ 
คนไทยทุกช่วงวัยได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมี 

คุณภาพ มีทักษะที่จ าเป็นและสมรรถนะที่สอดรับกับทิศทางการพัฒนาประเทศ สามารถด ารงชีวิตได้อย่าง
เหมาะสมบนรากฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

พันธกิจ 
1. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ 

สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือยกระดับ
การศึกษาและพัฒนาสมรรถนะ ทักษะการเรียนรู้ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย ให้
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวในการด ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม ก้าวสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 

2. พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรมเทคโนโลยี 
ทางการศึกษาการวัดและประเมินผลในทุกรูปแบบให้มีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้และบริบทในปัจจุบัน 

3. ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา และน าเทคโนโลยีมาพัฒนาเพื่อเพ่ิม 
ช่องทางและโอกาสการเรียนรู้ รวมถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดและให้บริการการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง 

4. ส่งเสริมสนับสนุน แสวงหา และประสานความร่วมมือเชิงรุกกับภาคีเครือข่าย ให้ 
เข้ามามีส่วนร่วมในกาสนับสนุนและจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ในรูปแบบต่าง ๆ ให้กัประชาชน 

5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีเอกภาพ เพ่ือการบริหาร 
ราชการที่ดี บนหลักของธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคล่องตัวมากยิ่งข้ึน 

6. ยกระดับการบริหารและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ 
สมรรถนะ คุณธรรมและจริยธรรมที่ดี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการให้บริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพมากยิ่งขึ้น 
 

เป้ำประสงค์ 
1. ประชาชนผู้ด้อย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษารวมทั้งประชาชนทั่วไป 

ได้รับโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และ
การศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง เป็นไปตามบริบท สภาพปัญหาและความต้องการ
ของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 
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2. ประชาชนได้รับการยกระดับการศึกษา สร้างเสริมและปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม หน้าที่ความเป็นพลเมืองที่ดีภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อันน าไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้ชุมชน เพ่ือพัฒนาไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ 
และสิ่งแวดล้อมนโยบาย 

3. ประชาชนได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองผ่าน 
แหล่งเรียนรู้ช่องทางการเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งมีเจตคติทางสังคม การเมือง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม สามารถคิด วิเคราะห์ แยกแยะอย่างมีเหตุผล และน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันรวมถึงการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์ 

4. หน่วยงานและสถานศึกษา กศน. มีหลักสูตร สื่อ นวัตกรรม ช่องทางการเรียนรู้  
และกระบวนการเรียนรู้ ในรูปแบบที่หลากหลาย ทันสมัย และรองรับกับสภาวะการเรียนรู้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามความต้องการของประชาชนและชุมชน รวมทั้งตอบสนองกับการ
เปลี่ยนแปลงบริบทด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม 

5. หน่วยงานและสถานศึกษา กศน. สามารถน าเทคโนโลยีทางการศึกษา และ 
เทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาเพ่ือเพ่ิมช่องทางการเรียนรู้ และน ามาใช้ในการยกระดับคุณภาพในการจัดการเรียนรู้
และโอกาสการเรียนรู้ให้กับประชาชน 

6. ชุมชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการจัด ส่งเสริม และ 
สนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งการขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู้ของชุมชน 

7. หน่วยงานและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ทันสมัย มี 
ประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

8. บุคลากร กศน. ทุกประเภททุกระดับได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมทักษะและ 
สมรรถนะในการปฏิบัติงานและการให้บริการทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมถึงการ
ปฏิบัติงานตามสายงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ตัวช้ีวัด 
รำยละเอียดตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย 

1. ตัวช้ีวัดเชิงปริมำณ  
1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามสิทธิที่ก าหนดไว้ (เทียบกับเป้าหมายตาม 
พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 

ร้อยละ 80 
 

1.2 จ านวนของผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้/ ได้รับบริการ
กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง ที่สอดคล้องกับสภาพ ปัญหา และความต้องการ 

756,675 คน 
 

1.3 จ านวนของผู้รับบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย  9,800,00 คน 
1.4 จ านวนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับภาคีเครือข่าย  ไม่น้อยกว่า 3,000 ฉบับ 



1.6 จ านวนแหล่งเรียนรู้ในระดับต าบลที่มีความพร้อมในการให้บริการ/ การ
จัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

1,787 แห่ง 
 

รำยละเอียดตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย 
1.7 จ านวนประชาชนที่เข้ารับการพัฒนาทักษะอาชีพเพ่ือสร้างรายได้และการ
มีงานท า 

424,500 คน 

1.8 จ านวน ครู กศน. ต าบล ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

100 คน 
 

1.9 จ านวนประชาชนที่ได้รับการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร
ด้านอาชีพ 

22,272 คน 

1.10 จ านวนผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ  6,800 คน 
1.11 จ านวนประชาชนที่ผ่านการอบรมจากศูนย์ดิจิทัลชุมชน 185,600 คน 
1.12 จ านวนสื่อการเรียนออนไลน์ หลักสูตรการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เพ่ืองานอาชีพ 

ไม่น้อยกว่า 30 วิชา 

1.13 จ านวนบุคลากรสังกัดส านักงาน กศน. ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและ
ความก้าวหน้าตามสายงานในอาชีพ 

2,807 คน 
 

1.14 จ านวนบุคลากรสังกัดส านักงาน กศน. ที่เข้ารับการอบรมด้านการ
ปกป้องและเชิดชูสถาบันหลักของชาติ ด้านความปรองดองสมานฉันท์ ด้าน
การมีจิตสาธารณะ 
และด้านทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

10,000 คน 
 

1.15 จ านวนบทความเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระดับต าบล ในหัวข้อต่าง ๆ 
อาทิ อาชีพชุมชน วัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิปัญญา 

8,000 บทความ 
 

1.16 จ านวนศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ (Co-Learning Space)  77 แห่ง 
2. ตัวช้ีวัดเชิงคุณภำพ  
2.1 ร้อยละของนักศึกษาท่ีคาดว่าจะจบในทุกระดับ ที่ส าเร็จการศึกษาในแต่
ละภาคเรียน  

ร้อยละ 75 

2.2 ร้อยละของผู้จบหลักสูตร/ กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง ที่สามารถน า
ความรู้ความเข้าใจไปใช้พัฒนาตนเองได้ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร/
กิจกรรม 

ร้อยละ 80 

2.3 ร้อยละของผู้ผ่านการพัฒนาทักษะอาชีพ สามารถน าความรู้ไปใช้ในการ
ประกอบ 
อาชีพหรือพัฒนาตนเองได้ 

ร้อยละ 80 
 

2.4 ร้อยละของผู้เรียนในเขตพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ 
หรือทักษะด้านอาชีพ สามารถมีงานท าหรือน าไปประกอบอาชีพได้ 

ร้อยละ 80 
 

2.5 ร้อยละของประชาชนที่ได้รับบริการ/ เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

ร้อยละ 80 
 



มีความรู้ความเข้าใจ/ เจตคติ/ ทักษะ ตามจุดมุ่งหมายของกิจกรรมที่ก าหนด 
2.6 ร้อยละของผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย มีโอกาสมาเข้าร่วมกิจกรรม
การศึกษา 
ตลอดชีวิต 

ร้อยละ 80 
 

รำยละเอียดตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย 
2.7 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ที่มีการพัฒนาตนเองในด้าน
พฤติกรรม 
บุคลิกภาพ ทัศนคติ ค่านิยมที่พึงประสงค์ ภาวะผู้น า และมีจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
ที่เหมาะสมยิ่งข้ึน 

ร้อยละ 90 
 

 
นโยบำยและจุดเน้นกำรด ำเนินงำน 

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ได้ก าหนดแผนแม่บทประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอด
ช่วงชีวิต โดยมีแผนย่อยที่เก่ียวข้องกับการใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนได้แก่ แผนย่อยประเด็นการ
พัฒนาการเรียนรู้ และแผนย่อยประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ที่มุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย การพัฒนา
ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงาน รวมถึงการส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ ประเด็น
การพัฒนาการเรียนรู้ ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
ประกอบกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา นโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และนโยบายเร่งด่วนเรื่องการเตรียมคนไทยสู่
ศตวรรษที่ 21 ตลอดจนแผนพัฒนาประเทศอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2568) นโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2568) โดย
คาดหวังว่าการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ประชาชนจะได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ให้เป็นคนดี คนเก่งมี
คุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่ งคั่ ง  และยั่ งยืน และ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดนโยบายและจุดเน้น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น เพ่ือเป็น เข็มมุ่งของ
หน่วยงานภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ ขับเคลื่อนการด าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของแผนต่าง ๆ 
ดังกล่าว 

ส านักงาน กศน. เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ได้มุ่งมั่นขับเคลื่อนภารกิจหลักตามแผนพัฒนาประเทศ 
และนโยบาย และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ค านึงถึงหลักการบริหารจัดการทั้ง ในเรื่องหลักธรรมาภิบาล 
หลักการกระจายอ านาจ การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ และ
ปฏิบัติการด้านข้อมูลข่าวสาร การสร้างบรรยากาศในการท างานและการเรียนรู้ ตลอดจนการใช้ทรัพยากรด้าน
การจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย ใน 4 ประเด็นใหญ่ ประกอบด้วย การจัดการเรียนรู้คุณภาพ การ
สร้างสมรรถนะและทักษะคุณภาพ องค์กร สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้คุณภาพ และการบริหารจัดการคุณภาพ 
อันจะน าไปสู่การสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ า ทางการศึกษา การยกระดับคุณภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพ 
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การให้บริการส าหรับทุกกลุ่มเป้าหมาย และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับริการ โดยได้ก าหนดนโยบาย
และจุดเน้นการด าเนินงาน ส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
 

หลักกำร 
กศน. เพื่อประชาชน “ก้าวใหม่ : ก้าวแห่งคุณภาพ” 

นโยบำยและจุดเน้นกำรด ำเนินงำน ส ำนักงำน กศน. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
1.ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้คุณภำพ 

1.1 น้อมน ำพระบรมรำโชบำยสู่กำรปฏิบัติ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงาน 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริทุกโครงการ และโครงการอันเกี่ยวเนื่องจากราชวงศ์ 

1.2 ขับเคลื่อนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สนองตอบยุทธศำสตร์ชำติ และนโยบายของรัฐมนตรีว่าการ  
และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

1.3 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงควำมม่ันคง การสร้างความเข้าใจที่ 
ถูกต้อง ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย การเรียนรู้ที่ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม สร้างวินัย จิตสาธารณะ 
อุดมการณ์ ความยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชาติและท้องถิ่น และหน้าที่ความ
เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง รวมถึงการมีจิตอาสา ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ 

1.4 ปรับปรุงหลักสูตรทุกระดับทุกประเภท ทั้งหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐานและหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง ให้สอดรับกับการพัฒนาคน ทิศทางการพัฒนาประเทศ สอดคล้องกับ
บริบท ที่เปลี่ยนแปลง ความต้องการและความหลากหลายของผู้เรียน/ผู้รับบริการ รวมถึงปรับลดความ
หลากหลาย และความซ้ าซ้อนของหลักสูตร เช่น หลักสูตรการศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายบนพื้นที่สูง พื้นที่พิเศษ
และพ้ืนที่ชายแดน รวมทั้งกลุ่มชาติพันธุ์ 

1.5 ปรับระบบทดสอบ วัดผล และประเมินผล โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือให้ 
ผู้เรียนสามารถเข้าถึงการประเมินผลการเรียนรู้ได้ตามความต้องการ เพ่ือการสร้างโอกาสในการเรียนรู้ ให้
ความส าคัญกับ การเทียบระดับการศึกษา และการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ พัฒนาระบบการประเมิน
สมรรถนะผู้เรียน ให้ตอบโจทย์การประเมินในระดับประเทศและระดับสากล เช่น การประเมินสมรรถภาพผู้ใหญ่ 
ตลอดจนกระจายอ านาจ ไปยังพ้ืนที่ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

1.6 ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีในกำรจัดหลักสูตรกำรเรียนรู้ในระบบออนไลน์ด้วยตนเองครบ 
วงจร ตั้งแต่การลงทะเบียนจนการประเมินผลเมื่อจบหลักสูตร ทั้งการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อเป็นการสร้างและขยายโอกาสในการเรียนรู้ให้กักลุ่ม
เป้าหมายที่สามารถเรียนรู้ได้สะดวก และตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียน 

1.7 พัฒนำ Digital Learning Platform แพลตฟอร์มการเรียนรู้ของส านักงาน กศน.  
ตลอดพัฒนาสื่อการเรียนรู้ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ และให้มีคลังสื่อการเรียนรู้ที่เป็นสื่อที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย ง่ายต่อการสืบค้นและน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

1.8 เร่งด ำเนินกำรเรื่อง Academic Credit-bank System ในการสะสมและเทียบโอน 
หน่วยกิต เพื่อการสร้างโอกาสในการศึกษา 
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1.9 พัฒนำระบบนิเทศกำรศึกษำ การก ากับ ติดตาม ทั้งในระบบ On-Site และ Online  
รวมทั้งส่งเสริมการวิจัยเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาการด าเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

2. ด้ำนกำรสร้ำงสมรรถนะและทักษะคุณภำพ 
2.1 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำตลอดชีวิต ที่เน้นการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นส าหรับแต่ละช่วงวัย  

และการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเป้าหมายและบริบทพ้ืนที่ 
2.2 พัฒนำหลักสูตรอำชีพระยะสั้นที่เน้น New skill Up skill และ Re skill ที่สอดคล้องกับ 

บริบทพื้นที่ ความต้องการและความหลากหลายของกลุ่มเป้าหมาย เช่น ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน และกลุ่มอาชีพใหม่ที่รองรับ Disruptive Technology 

2.3 ประสำนกำรท ำงำนร่วมกับศูนย์ให้ค ำปรึกษำกำรจัดตั้งธุรกิจ (ศูนย์ Start-up) ของ 
อำชีวศึกษำ จัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ในทักษะอนาคต (Future Skills) ให้กับแรงงานที่
กลับภูมิล าเนาในช่วงสถานการณ์ COVID – 19 

2.4 ยกระดับผลิตภัณฑ์ สินค้ำ บริกำรจำกโครงกำรศูนย์ฝึกอำชีพชุมชน ที่เน้น “ส่งเสริม 
ความรู้ สร้างอาชีพ เพ่ิมรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี” ให้มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของตลาด ต่อยอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม พัฒนาสู่วิสาหกิจชุมชน ตลอดจนเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์และช่องทาง
การจ าหน่าย 

2.5 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำของผู้สูงอำยุ เพ่ือให้เป็น Active Ageing Workforce และมี  
Life skill ในการด ารงชีวิตที่เหมาะกับช่วงวัย 

2.6 ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อเตรียมควำมพร้อม/กำรปฏิบัติตัวส ำหรับสตรีตั้งครรภ์ และ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับแม่และเด็กให้เหมาะสมกับบริบทของชุมชนและช่วงวัย 

2.7 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำที่พัฒนำทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับกลุ่มเป้ำหมำยพิเศษ เช่น ผู้ 
พิการ ออทิสติก เด็กเร่ร่อน และผู้ด้อยโอกาสอ่ืน ๆ 

2.8 ส่งเสริมกำรพัฒนำทักษะดิจิทัลและทักษะด้ำนภำษำ ให้กับบุคลากรและผู้เรียน กศน.  
เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศ รวมทั้งจัดท ากรอบสมรรถนะดิจิทัล (Digital Competency) ส าหรับครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

2.9 ส่งเสริมให้ควำมรู้ด้ำนกำรเงินและกำรออม (Financial Literacy) การวางแผนและสร้าง 
วินัยทางการเงินให้กับบุคลากรและผู้เรียน กศน. 

2.10 ส่งเสริมกำรสร้ำงนวัตกรรมของผู้เรียน กศน. 
2.11 สร้ำง อำสำสมัคร กศน. เพ่ือเป็นเครือข่ายในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา 

ตลอดชีวิต ในชุมชน 
2.12 ส่งเสริมกำรสร้ำงและพัฒนำนวัตกรรมของบุคลำกร กศน. รวมทั้งรวบรวมและเผยแพร่  

เพ่ือให้หน่วยงาน / สถานศึกษา น าไปใช้ในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 
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3.ด้ำนองค์กร สถำนศึกษำ และแหล่งเรียนรู้คุณภำพ 
3.1 ทบทวนบทบำทหน้ำที่ของหน่วยงำน สถำนศึกษำ เช่น สถาบัน กศน.ภาค  

สถาบันการศึกษา และพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร สถานศึกษาขึ้นตรง ศูนย์ฝึกและพัฒนาราษฎรไทยบริเวณชายแดน 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในพ้ืนที่ 3.2 ยกระดับมาตรฐาน กศน.ต าบล 
และศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.) ให้มีความพร้อมเพ่ือเป็นพื้นที่การเรียนรู้ตลอดชีวิต
ที่ส าคัญของชุมชน 3.3 ปรับรูปแบบกิจกรรมในห้องสมุดประชาชน ที่เน้น Library Delivery เพ่ือเพ่ิมอัตราการ
อ่าน และการรู้หนังสือของประชาชน 3.4 ให้บริการวิทยาศาสตร์เชิงรุก Science @home โดยใช้เทคโนโลยีเป็น
เครื่องมือน าวิทยาศาสตร์ สู่ชีวิตประจ าวันในทุกครอบครัว 3.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างพ้ืนที่การเรียนรู้ ใน
รูปแบบ Public Learning Space/ Co - learning Space เพ่ือการสร้างนิเวศการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นสังคม 3.6 
ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของกลุ่ม กศน. จังหวัดให้มีประสิทธิภาพ 

4. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพ 
4.1 ขับเคลื่อนกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนทบทวนภารกิจ 

บทบาทโครงสร้างของหน่วยงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตามกฎหมาย 
4.2 ปรับปรุงกฎหมำย ระเบียบ ค ำสั่ง และข้อบังคับต่ำง ๆ ให้มีควำมทันสมัย เอ้ือต่อการ 

บริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ เช่น การปรับหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการจัดหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง 
4.3 ปรับปรุงแผนอัตรำก ำลัง รวมทั้งก าหนดแนวทางที่ชัดเจนในการน าคนเข้าสู่ต าแหน่ง การ 

ย้าย โอน และการเลื่อนระดับ 
4.4 ส่งเสริมกำรพัฒนำบุคลำกรทุกระดับให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานต าแหน่งให้ตรง 

กับ สายงาน และทักษะที่จ าเป็นในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ 
4.5 เสริมสร้ำงขวัญและก ำลังใจให้กับข้าราชการและบุคลากรทุกประเภทในรูปแบบต่าง ๆ  

เช่น ประกาศ เกียรติคุณ การมอบโล่ / วุฒิบัตร 
4.6 ปรับปรุงระบบกำรจัดสรรทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำให้มีความครอบคลุม เหมาะสม เช่น  

การปรับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของผู้พิการ เด็กปฐมวัย 
4.7 ปรับปรุงระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำเพ่ือการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  

เช่น ข้อมูลการรายงานผลการด าเนินงาน ข้อมูลเด็กตกหล่นจากการศึกษาในระบบและเด็กออกกลางคัน เด็ก
เร่ร่อน ผู้พิการ 

4.8 ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการอย่างเต็มรูปแบบ 
4.9 ส่งเสริมพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐสู่ระบบรำชกำร 4.0 และการประเมิน 

คุณภาพ และความโปร่งใสการด าเนินงานของภาครัฐ (ITA) 
4.10 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของภำคีเครือข่ำยทุกภำคส่วน เพ่ือสร้างความพร้อมในการจัด 

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชน 
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นโยบำยและจุดเน้นกำรด ำเนินงำน กศน.อ ำเภอทุ่งหว้ำ     
ทิศทำงกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ 

กำรวิเครำะห์สภำพขององค์กร Swot Analysis กศน.อ ำเภอทุ่งหว้ำ 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอทุ่งหว้าได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal 

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

1. ระบบการท างาน (System) 
2. โครงสร้างองค์กร (Structure) 
3. กลยุทธ์ (Strategy) 
4. บุคลากร (Staff) 
5. ความสามารถหลักขององค์กร (Skill) 
6. ลักษณะการท างาน (Style) 
7. ค่านิยมรวม (Shared Values) 

รำยกำร จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1. ระบบการท างาน 
(System) 
 

1. ใช้ระบบงานราชการในการท างานซึ่งมี
ขั้นตอน ระเบียบ แบบแผนทีช่ัดเจน 
2. น าเทคโนโลยีดา้นคอมพิวเตอร์และ
การสื่อสารมาใช้ในการท างาน 

1. ภาระงานมากท าให้ล่าช้า 
2. อุปกรณ์ที่ใช้ล้าสมัยและมีไม่เพียงพอ 
3. ระบบสารสนเทศไม่มปีระสทิธิภาพ 

 

2. โครงสร้างองค์กร 
(Structure) 
 

1.ก าหนดโครงสร้างอย่างชัดเจน 
2.มอบหมายงานอย่างเป็นทางการ 
 

1. บุคลากรรับผิดชอบงานหลายงานจงึ
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน 

 

3. กลยุทธ (Strategy) 
 

1. มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในการ
ปฏิบัติงาน 
2. มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พนัธกิจ และ
เป้าหมายชัดเจน 
 

1. นโยบายในแต่ละปีของต้นสังกัดไม่
สอดคล้องกับแผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษา 
2. ขาดการก ากับติดตามอย่างตอ่เนื่อง 

 

4. บุคลากร (Staff) 
 

1. บุคลากรท างานเปน็ทีม 
2. มีความสามัคคีในหมู่คณะ 

บุคลากรขาดทักษะที่จ าเป็นในการเป็นครู 

 
 

5. ความสามารถหลักของ
องค์กร (Skill) 

1. การเข้าถึงกุล่มเป้าหมาย 
2. ประสานงานกับเครือข่าย 

ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลที่
น าไปสู่การพัฒนา 

 
 

6. ลักษณะการท างาน 
(Style) 
 

บุคลากรเรียนรู้ภารกิจให้ชัดแจ้งก่อนแล้ว
ลงมือปฏิบัติด้วยวิธีการที่งา่ย 

ความสามารถเฉพาะบุคคลในการปฏิบัติ
ภารกิจมีความแตกต่างค่อนข้างมาก 

7. ค่านิยมรวม (Shared 
Values) 

สถานศึกษามผีลงานที่ดีมีคุณภาพ 
 

ไม่สามารถสร้างเปน็องค์กรแห่งการ
เรียนรู้ได้ 

 



22 
 
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) 

 

รำยกำร โอกำส(opportunities) อุปสรรค(Threat) 

1. ลูกค้า (Customer) 
 

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

1.ผู้เรียนให้เวลาในการเรียนรู้
ค่อนข้างน้อย 
2.กลุ่มเป้าหมายมีความต้องการ
ในบริการค่อนข้างหลากหลาย 

 

2. สถานการณ์ทาง
การเมือง (Political) 

การปฏิรูปการศึกษาท าให้ทิศ
ทางการจัดการศึกษาชัดเจน 

ภาระงานเพิ่มขึ้นและต้องการ
ความรวดเร็วในการปฏิบัต ิ

 

3. สภาพเศรษฐกิจ 
(Economic) 
 

1.ประชาชนมีที่ดนิท ากินเปน็ของ
ตนเอง 
2.มีทรัพยากรค่อนข้างอุดมสมบรูณ์  

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

4. สภาพแวดล้อม 
(Environment) 
 

1. ส านักงานตั้งอยู่ในเขตชุมชน 
2. มีภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย 

อ าเภอทุ่งหว้ามีพื้นที่กว้าง 
ชุมชนอยู่ห่าง ท าให้การ
รวมกลุ่มท าได้ยาก 

 
 

5. สภาพสังคม(Social) 1.ผู้น าชุมชนเห็นความส าคัญของ
การศึกษา 
2.ภาคีเครือข่ายให้การสนับสนุน 

ผู้ปกครองขาดการติดตามการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

6. เทคโนโลยี 
(Technological) 

1.มีWIFIและICT ให้บริการ 
2.มีช่องทางการประชาสัมพันธผ์่าน
สถานีวิทยุชุมชน 

ขาดแคลนอุปกรณ์ในการเข้าถึง 
เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์  
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จากผลการประเมินสถานการณ์ของสถานศึกษา  โดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ 
(SWOT  Analysis)  ของสถานศึกษาดังกล่าวข้างต้น  สถานศึกษาสามารถน ามาก าหนดทิศทางการด าเนินงานของ
สถานศึกษา  ได้แก่  ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  ตัวชี้วัดความส าเร็จ  และกลยุทธ์ดังนี้ 
 

ปรัชญำ  ปัญญาเกิดด้วยการศึกษา 

วิสัยทัศน์ กศน.อ าเภอทุ่งหว้า จัดการศึกษาตลอดชีวิตให้กับคนทุกช่วงวยัอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง โดยการมี
ส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้คู่
คุณธรรมและมีทักษะในการก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในโลกศตวรรษที่ 21 

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

อัตลักษณ ์ มีความคิดสร้างสรรค์ ยึดมั่นคุณธรรม 
 

เอกลักษณ์ พัฒนาทักษะความคิดด้วยกระบวนการคิดเป็น  ให้ปัญญางอกงามในตัวผู้เรียน 
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เป้ำประสงค์และตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

 
 
 

เป้ำประสงค ์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

1. ประชาชนของอ าเภอทุ่งหว้าที่มีวุฒิการศึกษาต่ า
กว่าการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ได้รบัการยกระดับการศึกษา
ถึงระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่จบหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานนอกระบบ 

2. ประชาชนของอ าเภอทุ่งหว้ามีอาชีพที่สามารถสร้าง
รายได้ให้กับตนเองและครอบครัวบน 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่จบหลักสูตรระยะสัน้ 

3. ประชาชนของอ าเภอทุ่งหว้ามีทักษะ(skill)ที่จ าเปน็
ในการด าเนินชีวิตเทา่ทันการเปลี่ยนแปลงของภูมิภาค
และของโลก 

ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ผา่นหลักสูตรการศึกษา
ต่อเนื่อง 

4. ประชาชนของอ าเภอทุ่งหว้ามีนิสัยแสวงหาความรู้
ตลอดชีวิต 

ร้อยละของประชาชนที่เข้ารับบริการการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

5. มีภาคีเครือข่ายร่วมจัดหรือส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั 
 

จ านวนเครือข่ายที่ร่วมจัดและสง่เสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย 

6. มีแหล่งเรียนรูห้รือจุดบริการการเรียนรู้ด้วยตนเองที่
ครอบคลุมพื้นที ่

จ านวนแหล่งเรียนรู ้

7. มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมใน
กระบวนการจัดการเรียนรู ้

จ านวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ใช้ในกระบวนการเรียนรู้ 

8.มีหลักสูตรสถานศึกษาและหลกัสูตรท้องถิ่นที่ได้รับ
การพัฒนาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงบริบท
ด้านตา่งๆ 

จ านวนหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่นที่ได้รับ
การพัฒนา 

9.สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการได้บรรลุตาม
วัตถุประสงค ์

10. สถานศึกษาได้รบัการรับรองคุณภาพ ระดับคะแนนของการประเมินโดยตนเอง 
ระดับคะแนนการประเมนิโดยตน้สังกัด 
ระดับคะแนนการประเมนิจากภายนอก (สมศ.) 

11. ประชาชนของอ าเภอทุ่งหว้ามีความพึงพอใจใน
บริการของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอทุ่งหว้า 

ร้อยละของผู้รับบริการมีความพงึพอใจ 
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กลยุทธ์ 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอทุ่งหว้า ได้ก าหนดกลยุทธ์การพฒันาไว้ดังนี้ 
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 
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นโยบำยและจุดเน้นกำรด ำเนินงำน กศน.ต ำบลป่ำแก่บ่อหิน 
กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมและศักยภำพ กศน.ต ำบลป่ำแก่บ่อหิน (SWOT Analysis) 

กศน.ต าบลป่าแก่บ่อหินมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพในการด าเนินงาน กศน.ต าบล เพื่อน าผลการ
วิเคราะห์มาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  

กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม กศน.ต ำบล 
(SWOT Analysis) 

ผลกำรวิเครำะห์ SWOT  ของ กศน.ต ำบลป่ำแก่บ่อหินปีงบประมำณ 2565 
 1. กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน 

จุดแข็ง (Strengths - S) 
 -  มีระบบการจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลที่ทันสมัย สามารถสืบค้นข้อมูลด้านประชากร  ฯลฯ ผ่านทาง
ข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐานครัวเรือน และ เว็บไซต์ กศน.ต าบลป่าแก่บ่อหิน 

-   สถานที่กศน.ต าบลเป็นเอกเทศ   
-  มีความพร้อมด้านสื่อการสอน เช่น เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ,จานรับสัญญาณดาวเทียมเพ่ือการศึกษา 

และสื่อมัลติมีเดีย ฯลฯ 
 จุดอ่อน (Weaknesses - W) 

-  จ านวนสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยในการจัดกระบวนการเรียนการสอนน้อย เช่น  
คอมพิวเตอร์,โทรทัศน์ระบบอานาล็อค   
 -   คนในชุมชนส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้แรงงานและออกไปท างานต่างจังหวัดท าให้ผู้รับบริการของกศน.ต าบล 
ค่อนข้างน้อย 
 -   สถานที่คับแคบ ไม่เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมขนาดใหญ่ 
2. กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก 
 โอกำส (Opportunities - O) 
 -   ภาคีเครือข่ายในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 -   มีแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่นด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
 -   มีอาสาสมัครชุมชนช่วยด าเนินงาน กศน.ต าบล ช่วยให้บรรลุตามเป้าหมาย                                    
 อุปสรรค/ควำมเสี่ยง (Threats - T) 
 -  การจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐล่าช้าแต่ต้องการความรวดเร็ว 
 -  ขาดการสนับสนุนด้านงบประมาณจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนท าให้ไม่เพียงพอ
ต่อการจัดการศึกษาด้านต่างๆตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
 -  ผู้ใช้บริการด้านการศึกษาในพื้นที่ต่างๆ มีภาระในด้านการเลี้ยงชีพ 
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3. กำรก ำหนดกลยุทธ์จำก SWOT 
  1. กลยุทธ์จาก จุดแข็งและโอกาส (SO) 
   1.1 พัฒนาแผนประจ าปีเพ่ือการปฏิบัติงาน 
   1.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่าย 
   1.3 ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีกับบุคลากรและผู้เรียน 
   1.4 พัฒนาบุคลากรในทุกด้านอย่างสม่ าเสมอ 
     2. กลยุทธ์จาก จุดแข็งและอุปสรรค (ST) 
   2.1 สร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดกิจกรรม 
   2.2 จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน,กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
   2.3จัดกิจกรรมส่งเสริมด้าน ดิจิทัล 
  3. กลยุทธ์จาก จุดอ่อนและโอกาส (WO) 
   3.1 พัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดกิจกรรม 
   3.2 พัฒนาคู่มือเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
   3.3 สร้างภาคีเครือข่ายเพ่ือช่วยเหลือหน่วยงาน กศน. 
   3.4 จัดสอนงาน จัดอบรม KM เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการท างาน 
  4. กลยุทธ์จาก จุดอ่อนและอุปสรรค (WT) 
   4.1 มีการทบทวนแผนปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 
   4.2 จัดอบรมบุคลากรอย่างน้อยไม่ต่ ากว่า 20ชั่วโมง/ปี 
ปรัชญำ   ปัญญาเกิดด้วยการศึกษา 
วิสัยทัศน์  กศน.ต าบลป่าแก่บ่อหิน จัดการศึกษาตลอดชีวิตให้กับคนทุกช่วงวัยอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง 
โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้คู่
คุณธรรมและมีทักษะในการก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในโลกศตวรรษท่ี 21 
พันธกิจ 

1. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ 

2. ส่งเสริม สนับสนุน แสวงหา และประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ให้เข้ามามีส่วนร่วมจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในรูปแบบต่างๆ ให้กับประชาชน 

3. ส่งเสริมและน าเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้พัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 
4. พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรม การวัดและประเมินผลให้มี

คุณภาพและสอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน 
5. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 
 

อัตลักษณ์ มีความคิดสร้างสรรค์ ยึดมั่นคุณธรรม 
 

เอกลักษณ์ พัฒนาทักษะความคิดด้วยกระบวนการคิดเป็น  ให้ปัญญางอกงามในตัวผู้เรียน 
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เป้ำประสงค์และตัวชี้วัดควำมส ำเร็จเป้ำประสงค์ โครงกำรและตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

เป้ำประสงค์ โครงกำร/กิจกรรม ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

1. ประชาชนของต าบลป่าแก่บ่อหินที่
มีวุฒิการศึกษาต่ ากว่าการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ได้รับการยกระดับการศึกษา
ถึงระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

โครงการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่จบ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนอก
ระบบ 

2. ประชาชนของต าบลป่าแก่บ่อหินมี
อาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้กับ
ตนเองและครอบครัวบนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

-โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
-โครงการพัฒนาอาชีพ 
-โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่จบ
หลักสูตรระยะสั้น 

3. ประชาชนของต าบลป่าแก่บ่อหินมี
ทักษะ(skill)ท่ีจ าเป็นในการด าเนินชีวิต
เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของภูมิภาค
และของโลก 

-โครงการจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาทักษะชีวิต 
-โครงการจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาสังคมและชุมชน 
-โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ
ดิจิทัล 

ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ผ่าน
หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง 

4. ประชาชนของต าบลป่าแก่บ่อหินมี
นิสัยแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต 

โครงการจัดการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

ร้อยละของประชาชนที่เข้ารับบริการ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

5. มีแหล่งเรียนรู้หรือจุดบริการการ
เรียนรู้ด้วยตนเองท่ีครอบคลุมพ้ืนที่ 

กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้และ
ภูมิปัญญา 

จ านวนแหล่งเรียนรู้ 

6. มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมในกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

โครงการสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 

จ านวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ใช้
ในกระบวนการเรียนรู้ 

7.มีหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตร
ท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนา 

โครงการพัฒนาหลักสูตร จ านวนหลักสูตรสถานศึกษาและ
หลักสูตรท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนา 

8. มีภาคีเครือข่ายร่วมจัดหรือส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย 

-โครงการอาสาสมัครส่งเสริม
การอ่าน 
-โครงการบ้านหนังสือชุมชน 

จ านวนเครือข่ายที่ร่วมจัดและ
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

9.สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 

โครงการนิเทศภายใน
สถานศึกษา 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่
ด าเนินการได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

10. สถานศึกษาได้รับการรับรอง
คุณภาพ 

โครงการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

ระดับคะแนนของการประเมินโดย
ตนเอง 



 

การด าเนินงานส าคัญตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
(ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์)ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กศน.WOW 

1) Good Teacher ครู กศน.ต าบลจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้รู้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเสริมสร้าง
การเรียนรู้สู่ยุคดิจิทัล  

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

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

4) Good Partnership มีเครือข่ายที่ดีท างานร่วมกันอย่างเข้มแข็ง และรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน  

5) Good Innovation การจัดการความรู้นวัตกรรมสิ่งใหม่ เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์แบรนด์ กศน.  
6) Good Learning Center ศูนย์การเรียนรู้ส าหรับคนทุกช่วงวัยในชุมชน  
กลยุทธ์ 
กศน.ต าบลป่าแก่บ่อหิน ได้ก าหนดกลยุทธ์การพัฒนาไว้ดังนี้ 
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 

ระดับคะแนนการประเมินโดยต้น
สังกัด 
ระดับคะแนนการประเมินจาก
ภายนอก(สมศ.) 

11. ประชาชนของต าบลป่าแก่บ่อหินมี
ความพึงพอใจในบริการของกศน.
ต าบลป่าแก่บ่อหิน 

การให้บริการ กศน.ต าบล ร้อยละของผู้รับบริการมีความพึง
พอใจ 



 
 

แนวทาง/กลยุทธ์การด าเนนิงาน โครงการ/กิจกรรม 
1.สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมดวงใจของประชาชนชาว
ไทย โดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช เป็นมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่และเป็นที่รักยิ่งของประชาชนชาว
ไทยทั้งชาติ พระองค์ทรงมีพระราชกรณียกิจที่เป็นแบบอย่างใน
การด าเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับ
ประชาชน ตลอดจนปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณ บดินทรเทพยวรางกูร เป็นกษัตริย์องค์ปัจจุบันที่ประชาชน
เคารพเทิดทูน การส่งเสริมให้นักศึกษาได้ท ากิจกรรมที่
แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จะเป็น
การปลูกจิตส านึกในการจงรักภักดีต่อไป 

1.โครงการเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ไทย 
2.โครงการจิตอาสา 
 
 

1.จัดการศึกษาให้กับประชาชนที่พลาดโอกาสให้ได้รับความรู้ 
และน าความรู้ไปปรบัปรุงคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 

1.โครงการจัดการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
2.โครงการพัฒนาผู้เรียน 
3.โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ 

1.การจัดการศึกษาต่อเนื่อง มีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนได้
พัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพ 
มีการใช้ความรู้จากภูมิปัญญาและเทคโนโลยีที่เหมาะสม มี
ทักษะชีวิตที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตในสังคมปัจจุบัน 
รวมทั้งมุ่งใช้กระบวนการศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสังคม
และชุมชนให้พึ่งตนเองได้ ตามหลักปรัชญาคิดเป็น และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.โครงการศูนยฝ์ึกอาชีพชุมชน 
2.โครงการพัฒนาอาชีพ 
3.โครงการ 1 อ าเภอ 1 อาชีพ 
4.โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

1.การใช้สื่อเทคโนโลยสีารสนเทศในการจัดการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย 

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

1.การจัดกิจกรรมเพื่ อพัฒนาทักษะชี วิ ต เพื่ อ ใ ห้ความรู้
ความส าคัญกับการพัฒนาคนทุกช่วงวัย ให้มีความรู้เจตคติ และ
ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตในสังคมปัจจุบันสามารถ
เผชิญสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมส าหรับการปรับตัวให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของข่าวสารข้อมูลและเทคโนโลยีสมัยใหม่
ในอนาคต  

1.หลักสูตรการรณรงค์และป้องกันปัญหายาเสพติด 
2.อบรมหลักสูตรคงพัฒนาการทางกาย จติและสมอง
ของผู้สูงอายุผา่นกิจกรรมร่วมกันอย่างสรา้งสรรค์ 
3.โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษากับการเรียนรู้สู่
ชุมชน 
4.โครงการอบรมอาสายุวกาชาด  
5. 

1.การจัดกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชนเพื่อให้เกิดการ
รวมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สร้างกระบวนการจิต
สาธารณะ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการพัฒนาสังคมและชุมชนุ
อย่างยั่งยืนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนว
ปฏิบัติ ตลอดจนการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม  

อบรมหลักสูตรโครงการส่งเสริมบทบาทสตรสีู่วิถีชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.การเสริมสร้างสนัติสุขในพื้นทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อ
สร้างความเข้าใจอันดีรวมถึงการพัฒนาคนและสังคมบนพื้นฐาน
ของความหลากหลายทางวฒันธรรม ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต
และความต้องการของประชาชน จะเปน็การสร้างสันตสิุขให้
เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน 

1.โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ 
อบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพการท่องเที่ยว
และบริการ   
 
 

1.การจัดกิจกรรมส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นการที่น ากรอบแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตให้แก่
ประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน ให้
ด ารงอยู่ และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น บนพื้นฐานของทาง
สายกลาง และไม่ประมาท โดยค านึงถึงความพอประมาณ ความ
มีเหตุผล การสร้างความคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ 
ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผนการตัดสนิใจ 
ในการด า เนินชี วิ ต  และมีความจงรั กภั กดี  ต่ อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

1.โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
ครงการอบรมการน าโมเดล“โคก หนอง นา”มา
ประยุกต์ใช้ในพืน้ที่ของเกษตรกร ” 
 
 

1.การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับประชาชนอย่าง
ทั่วถึง การจัดตั้งแหล่งเรียนรู้และเครือข่ายที่หลากหลายและ
ครอบคลุมพื้นที่  จะเป็นช่องทางเข้าถึงที่หลากหลายและ
กว้างขวาง การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในกลุ่มเป้าหมายทุก
ช่วงชีวิตเป็นการสร้างนิสัยรักการอ่านอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
 

1.โครงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
2.โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ส าหรับชาวตลาดตาม
พระราชด าริสมเด็จพระเทพฯ 
3.โครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่รถโมบาย 
4.โครงการบ้านหนงัสือชุมชน 
5.โครงการส่งเสริมการอ่าน 
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บทที่ 3 
 แผนงำนและโครงกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

 กศน.ต าบลปา่แก่บ่อหิน  ได้จดัท าโครงการต่างๆ ในการพัฒนาคณุภาพการศึกษา และใหเ้ป็นไปตามยทุธศาสตร์และ
จุดเน้นการด าเนินงาน ส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยได้จดัท าโครงการเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ไตร
มาส 1 - 2 และระยะที่ 2 ไตรมาส 3 – 4 และน าวงจรคณุภาพ PDCA มาใช้ในการด าเนินงานโครงการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผล 
แผนงำน/โครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

งาน/โครงการ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา 
1.งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  1.1 โครงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  1.2 โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 
  1.3 โครงการประกวดความสามารถทักษะของนักศึกษาผ่านบทเพลงพระราชนิพนธ์  
  1.4 โครงการอบรมท าคลิปวีดีโอ 
  1.5 โครงการประกวดโครงงานนักศึกษา กศน.อ าเภอทุ่งหว้า  
  1.6 โครงการจิตอาสาให้ความรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย 
  1.7 โครงการอบรมดิจิทัล  หลักสูตรรู้เท่าทันโลกดิจิทัล ก้าวสู่ tiktok business มืออาชีพ 
  1.8 โครงการยุวกาชาด  หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด 
  1.9 โครงการกีฬา กศน.ชายแดนใต้เกมส์ จังหวัดสตูล 
  1.10 โครงการติวสอบ N-NET ประจ าภาคเรียนที่ 1/2565 
  1.11 โครงการกีฬา กศน.ชายแดนใต้เกมส์ สโตยเกมส์ 
  1.12 โครงการประกวดแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ 
  1.13 โครงการประกวดแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ (ระดับประเทศ) 
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8 
5 

40 
36 
15 
20 
7 

20 
10 
10 
3 
3 

 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 

 
164,864.00 

5,000.00 
13,060.00 
7,818.00 
4,000.00 
4,368.00 
6,280.00 
8,400.00 
6,980.00 
2,480.00 
4,368.00 
7,296.00 
5,781.00 

 
ไตรมาส1-4 
ไตรมาส1-2 
ไตรมาส1-2 
ไตรมาส1-2 
ไตรมาส1-2 
ไตรมาส1-2 
ไตรมาส3-4 
ไตรมาส3-4 
ไตรมาส3-4 
ไตรมาส3-4 
ไตรมาส3-4 
ไตรมาส3-4 
ไตรมาส3-4 

รวม 401 คน 240,695.00 ไตรมาส1-4 
2.งานการศึกษาต่อเนื่อง 
    2.1 โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือไทย  
    2.2 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรจักสานจากเส้นพลาสติก จ านวน 15 
ชั่วโมง 
    2.3 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรจักสานจากต้นคลุ้ม จ านวน 31 ชั่วโมง 
    2.4 โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชวีิต หลักสูตรการรณรงค์และป้องกัน
ปัญหายาเสพติด 
    2.5 โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน อบรมหลักสูตรโครงการ
ส่งเสริมบทบาทสตรีสู่วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 12 ชั่วโมง   
   2.6 การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงโครงการอบรม
การน าโมเดล“โคก หนอง นา”มาประยกุต์ใช้ในพื้นที่ของเกษตรกร จ านวน 6 ชั่วโมง 
   2.7 โครงการภาษาตา่งประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชพี อบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารด้านอาชีพการท่องเท่ียวและบริการ 30 ชั่วโมง 
  2.8 โครงการการจัดและส่งเสริมการจดัการศึกษาตลอดชวีิตเพื่อคงพัฒนาการทางกาย 
จิตและสมองของผู้สูงอายุผ่านการท ากิจกรรมร่วมกันอยา่งสร้างสรรค์ จ านวน 6 ชั่วโมง  
  2.9 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรจักสานจากเส้นยางพาราเทอร์โมพลาสติก 
จ านวน 35 ชั่วโมง 
  2.10 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรการท าไม้กวาดดอกหญ้า จ านวน 13 ชั่วโมง 
  2.11 โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตหลักสูตรทักษะการแก้ปัญหา
ไข้เลือดออก 
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  2.12โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน อบรมเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชน บ้านทุ่งสะโบ๊ะ 
 จ านวน 12 ชั่วโมง 
  2.13โครงการอบรมการน า“โคก หนอง นา”มาใช้ในแปลงเศรษฐกิจพอเพียงอ าเภอทุ่ง
หว้า 
  2.14 โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกาย 
จิตและสมองของผู้สูงอายุผ่านการท ากิจกรรมร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ อบรมหลักสูตร
ผูสู้งอายุ สุขภาพดี ชีวีมีสุข จ านวน 6 ชั่วโมง   
  2.15 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตรการให้ความรู้เรื่องการค้าออนไลน์ กล
ยุทธ์การตลาดเชื่อมโยงจาก Onlineและoffline  12 ชั่วโมง 
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รวม 82 คน 43,300.00 ไตรมาส1-4 

3. โครงการในเขตพัฒนาพิเศษ (จชต.) 
  3.1 โครงการกีฬา กศน.ชายแดนใต้ เกมส์ (ระดับอ าเภอ) 
  3.2 โครงการลูกเสือ จชต. 
  3.3 โครงการส่งเสริมทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กจิกรรม
ค่ายฝึกประสบการณ์ภาษาสู่การประกอบอาชีพ (หลักสูตรฝึกประสบการณ์ภาษาไทยเพื่อ
การประกอบอาชพี) 
  3.4 โครงการค่ายฝึกประสบการณ์ภาษาจังหวัดชายแดนใต้ ค่ายภาษาอังกฤษ 
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รวม 66 คน 40,598.00 ไตรมาส1-4 

4.งานการจัดการศึกษาตามอธัยาศัย 
 4.1 โครงการจัดการศึกษาตามอธัยาศัย 
   4.1.1 ส่งเสริมการอ่าน กศน.ต าบล 
   4.1.2 บ้านหนังสือชุมชน 
   4.1.3 อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน 
   4.1.4 หน่วยบริการเคลื่อนที่ (รถโมบาย) 
   4.1.5 ห้องสมุดเคลื่อนที่ส าหรับชาวตลาด 
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รวม 2,377  คน 4,000.00 ไตรมาส1-4 
รวมทั้งสิ้น 2,926 คน 328,593.00 ไตรมาส1-4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
บทที่ 4 

โครงกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

 











































































































































 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
  
 

  
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 


