
 

 

สรุปโครงการประจําปงบประมาณ ๒๕๕๖ 
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือสงเสริมผูไมรูหนังสือ 

 
๑. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือสงเสริมผูไมรูหนังสือ 
๒. สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ 
ยุทธศาสตรที ่

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยมุงเนนเปาหมายคือ
นักเรียนเปนศูนยกลาง 
๓. สอดคลองกับนโยบายและจุดเนนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ของสํานักงาน กศน. 

นโยบายตอเนื่อง  
ขอ ๑ นโยบายดานการศึกษานอกระบบ 

ขอ ๑.๑ จัดการศึกษานอกระบบตั้งแตแรกเกิดจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ขอ๑.๒ การสงเสริมการรูหนังสือ  
ขอ ๑.๔ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  
ขอ ๑.๕ การประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย     

ขอ ๓ นโยบายดานการสงเสริมการเรียนรูของชุมชน  
ขอ ๓.๔ การสงเสริมการจัดการเรียนรูในชุมชน 

๔.  หลักการและเหตุผล   

กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใหใชหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ เม่ือวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑ เปนหลักสูตรที่มุงจัดการศึกษาเพ่ือตอบสนองอุดมการณการจัด
การศึกษาตลอดชีวิต การสรางสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรูตามปรัชญา “คิดเปน”  

และกําหนดใหศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีบทบาทในการสงเสริมสนับสนุน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อใหประชาชนไดรับการศึกษาอยางตอเน่ือง ภาคีเครือขายเกิด
แรงจูงใจและมีความพรอมในการมีสวนรวมเพ่ือจัดกิจกรรมการศึกษา และผูเรียนไดรับพัฒนาความรูและทักษะ
พ้ืนฐานในการแสวงหาความรูและการนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน อยางมีประสิทธิภาพ 

 
๕. วัตถุประสงค    
         ๑.  เพื่อสงเสริมการรูหนังสือใหแกกลุมเปาหมาย 
        ๒. เพ่ือพัฒนาความรู ทักษะการเรียนรูใหกับผูไมรูหนังสือ 
         ๓. เพ่ือเปนการยกระดับการศึกษาใหกับกลุมเปาหมาย  
 
๖.  เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 
      -  กลุมเปาหมายผูไมรูหนังสือ จํานวน ๓๐ คน 
เชิงคุณภาพ  

  เพ่ือสงเสริมการรูหนังสือใหแกกลุมเปาหมาย พัฒนาความรู ทักษะการเรียนรูใหกับผูไมรูหนังสือ
และเปนการยกระดับการศึกษาใหกับกลุมเปาหมาย  
 



 

 

๗.  ผลการดําเนินงาน 
๗.๑ การใชจายงบประมาณ  

         ไดรับจัดสรร ๙,๘๕๐ บาท ใชจายไป ๙,๘๕๐ บาท ความกาวหนาของการใชจายงบประมาณคิดเปนรอยละ 
๑๐๐ ของ งบประมาณ/โครงการไดรับจัดสรร 

๗.๒ กิจกรรมที่ดําเนินการ ผลผลิตของการดําเนินงาน/โครงการ(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
               เชิงปริมาณ   

                 -  กลุมเปาหมายผูไมรูหนังสือ จํานวน ๓๐ คน 
เชิงคุณภาพ  

         -  กลุมเปาหมายไดรับการสงเสริมการรูหนังสือ พัฒนาความรู ทักษะการเรียนรูและการ
ยกระดับการศึกษา  
 
๘.  ปญหาอุปสรรค/แนวทางแกไข 
 ๑. ประชาชนกลุมเปาหมาย ยังไมตระหนักในความสําคัญของการยกระดับการศึกษา  เนื่องจากมีภารกิจ
การประกอบอาชีพ 
  
๙.  ขอเสนอแนะ/แนวทางการดําเนินงานตอไป 
 ๑. ควรประชาสัมพันธและสรางกระแสความสําคัญของการศึกษาอยางตอเนื่อง 
 ๒. เพ่ิมกิจกรรมการศึกษาที่หลากหลายและสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและชุมชนใหชัดเจน 
 
๑๐.  ประมวลภาพกิจกรรม 
  
 
 
 
 
 
 
  



 

 

สรุปโครงการประจําปงบประมาณ ๒๕๕๖ 
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
๑. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานวิชาการ 
๒. คายภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในการเตรียมความพรอมเขาสูอาเซียน 
๓. สอดคลองกับนโยบายและจุดเนนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ของสํานักงาน กศน. 

นโยบายตอเนื่อง  
ขอ ๑ นโยบายดานการศึกษานอกระบบ 

ขอ ๑.๑ จัดการศึกษานอกระบบตั้งแตแรกเกิดจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ขอ๑.๒ การสงเสริมการรูหนังสือ  
ขอ ๑.๔ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  
ขอ ๑.๕ การประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย     

ขอ ๓ นโยบายดานการสงเสริมการเรียนรูของชุมชน  
ขอ ๓.๑ พัฒนา กศน.ตําบล/แขวง ใหเปนศูนยกลางการสรางโอกาสและกระจายโอกาส

ทางการศึกษาใหกับประชาชนในชุมชน  
ขอ ๓.๒ สงเสริมและสนับสนุนใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมเปนภาคีเครือขายในการจัด 

สงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทํา
อยางยั่งยืน ใหครอบคลุมพื้นที่ทุกระดับ 

ขอ ๓.๔ การสงเสริมการจัดการเรียนรูในชุมชน 
๔.  หลักการและเหตุผล   

จากการที่รัฐบาลมีนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ป อยางมีคุณภาพ โดยสนับสนุนงบประมาณเปนคาใชจายให
นักเรียน นักศึกษา ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยสวนหน่ึงไดจัดสรรเงินเปนคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดกําหนดใหศูนย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีบทบาทหนาที่ในการสงเสริมสนับสนุนการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือใหประชาชนไดรับการศึกษาอยางตอเน่ือง เกิดแรงจูงใจและมีความพรอมในการมีสวน
รวมเพ่ือจัดกิจกรรมการศึกษา และเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความสมบูรณ  ทั้งดานรางกาย  จิตใจ   สติปญญา มี
คุณธรรม จริยธรรมมีทักษะในการเรียนรูและแสวงหาความรูดวยตนเอง และนําความรูไปใชประโยชนใน
ชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ดังน้ัน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพิบูลยรักษ จึงไดจัดทําโครงการคาย
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในการเตรียมความพรอมเขาสูอาเซียนขึ้น  
 
๕. วัตถุประสงค    
        ๑.  เพ่ือใหนักศึกษา ไดฝกฝนทักษะภาษาอังกฤษตามอัจฉริยภาพและความสนใจของตนเอง 
        ๒. เพ่ือใหนักศึกษา ไดรับประสบการณและเกิดแรงจูงใจและเจตคติที่ดีในการเรียนภาษาอังกฤษ 
 
๑.๖  เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 
      -  นักศึกษา   จํานวน ๑๕๐ คน 



 

 

เชิงคุณภาพ  
        -  นักศึกษา ไดรับการฝกฝนทักษะภาษาอังกฤษตามอัจฉริยภาพ  เกิดแรงจูงใจและเจตคติที่ดีในการ
เรียนภาษาอังกฤษ และมีผลสัมฤทธิ์ตอการเรียนเพ่ิมขึ้น 
 
๗.  ผลการดําเนินงาน 

๗.๑ การใชจายงบประมาณ  
         การใชจายงบประมาณ ๖๑,๐๐๐ บาท ความกาวหนาของการใชจายงบประมาณคิดเปนรอยละ ๑๐๐ ของ 
งบประมาณ/โครงการไดรับจัดสรร 

๗.๒ กิจกรรมที่ดําเนินการ ผลผลิตของการดําเนินงาน/โครงการ(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
               เชิงปริมาณ   
                      -  นักศึกษาเขารวม จํานวน ๑๕๐ คน 

เชิงคุณภาพ  
         -  นักศึกษาไดรับการฝกฝนทักษะภาษาอังกฤษตามอัจฉริยภาพ  เกิดแรงจูงใจและเจตคติที่ดี
ในการเรียนภาษาอังกฤษ และมีผลสัมฤทธิ์ตอการเรียนเพ่ิมขึ้น 
 
๘.  ปญหาอุปสรรค/แนวทางแกไข 
 ๑. ประชาชนกลุมเปาหมาย ยังมีพ้ืนฐานดานภาษาอังกฤษนอย 

๙.  ขอเสนอแนะ/แนวทางการดําเนินงานตอไป 
 ๑. ควรมีการสงเสริมความรูดานภาษาอังกฤษ อยางตอเน่ือง 
 ๒. เพ่ิมกิจกรรมการศึกษาที่หลากหลายและสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและชุมชนใหชัดเจน 
 
๑๐. ประมวลภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
  



 

 

สรุปโครงการประจําปงบประมาณ ๒๕๕๖ 
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
๑. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานกีฬาและสงเสริมสุขภาพ 
๒. โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด “กศน.พิบูลยรักษ เกมส” ครั้งที่ ๒  
๓. สอดคลองกับนโยบายและจุดเนนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ของสํานักงาน กศน. 

นโยบายตอเนื่อง  
ขอ ๑ นโยบายดานการศึกษานอกระบบ 

ขอ ๑.๑ จัดการศึกษานอกระบบตั้งแตแรกเกิดจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ขอ๑.๒ การสงเสริมการรูหนังสือ  
ขอ ๑.๔ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  
ขอ ๑.๕ การประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย     

ขอ ๓ นโยบายดานการสงเสริมการเรียนรูของชุมชน  
ขอ ๓.๑ พัฒนา กศน.ตําบล/แขวง ใหเปนศูนยกลางการสรางโอกาสและกระจายโอกาส

ทางการศึกษาใหกับประชาชนในชุมชน  
ขอ ๓.๒ สงเสริมและสนับสนุนใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมเปนภาคีเครือขายในการจัด 

สงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและการจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทํา
อยางยั่งยืน ใหครอบคลุมพื้นที่ทุกระดับ 

ขอ ๓.๔ การสงเสริมการจัดการเรียนรูในชุมชน 
๔.  หลักการและเหตุผล   

ปจจุบันรัฐบาลมีนโยบายสงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาดานรางกาย  จิตใจ  
สติปญญาและจริยธรรม  โดยผลักดันใหมีการปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่สอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม  ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพิบูลยรักษ ตระหนักถึง
ความสําคัญในเร่ืองดังกลาว  เพ่ือชวยพัฒนาสงเสริมบุคลิกภาพของนักศึกษา การแขงขันกีฬาจึงเปนกิจกรรมหน่ึงใน
การพัฒนานักศึกษาใหใชเวลาวางใหเกิดประโยชนในการตอตานยาเสพติดในสถานศึกษา ตลอดจนเปนการสงเสริม
ใหนักศึกษาไดรูจักกติกาในการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ ใหรูจักการมีนํ้าใจเปนนักกีฬา เปนตัวอยางที่ดีแกสังคม 
ดังนั้นจึงไดจัดทําโครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด “กศน.พิบูลยรักษ เกมส”ขึ้น  
 
๕. วัตถุประสงค    
          ๑. เพื่อเปนการสงเสริมใหนักศึกษาไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  
 ๒. เพ่ือใหนักศึกษามีสุขภาพรางกาย จิตใจ อารมณ ที่ด ี
 ๓. เพ่ือสงเสริมทักษะในการเลนกีฬาประเภทตางๆ  
 
๑.๖  เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 
           -  นักศึกษา กศน. อําเภอพิบูลยรักษ จํานวน   ๕๓๐ คน 

 
 



 

 

๒. เชิงคุณภาพ 
 -  นักศึกษาไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน มีสุขภาพรางกาย จิตใจ อารมณ ที่ด ีมีทักษะในการเลนกีฬา
ประเภทตางๆ ใชเปนกิจกรรมตอตานยาเสพติด 
 
๗.  ผลการดําเนินงาน 

๗.๑ การใชจายงบประมาณ  
         ไดรับจัดสรร ๑๐๐,๐๐๐ บาท ใชจายไป ๑๐๐,๐๐๐ บาท คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ของ งบประมาณ/โครงการ
ไดรับจัดสรร 

๗.๒ กิจกรรมที่ดําเนินการ ผลผลิตของการดําเนินงาน/โครงการ(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
               เชิงปริมาณ   
                      -  นักศึกษาเขารวม จํานวน ๕๓๐ คน 

เชิงคุณภาพ  
         -  นักศึกษาไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน มีสุขภาพรางกาย จิตใจ อารมณ ที่ด ีมีทักษะใน
การเลนกีฬาประเภทตางๆ ใชเปนกิจกรรมตอตานยาเสพติด 
 
๘.  ปญหาอุปสรรค/แนวทางแกไข 
 - 
๙.  ขอเสนอแนะ/แนวทางการดําเนินงานตอไป 
 ควรเพ่ิมกิจกรรมการศึกษาที่หลากหลายและสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและชุมชนใหชัดเจน 
 
๑๐. ประมวลภาพกิจกรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

๑. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
๒. โครงการตรวจสุขภาพประจําป 
๓. สอดคลองกับนโยบายและจุดเนนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ของสํานักงาน กศน. 

นโยบายตอเนื่อง  
ขอ ๑ นโยบายดานการศึกษานอกระบบ 

ขอ ๑.๑ จัดการศึกษานอกระบบตั้งแตแรกเกิดจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ขอ๑.๒ การสงเสริมการรูหนังสือ  
ขอ ๑.๔ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  
ขอ ๑.๕ การประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย     

ขอ ๓ นโยบายดานการสงเสริมการเรียนรูของชุมชน  
ขอ ๓.๑ พัฒนา กศน.ตําบล/แขวง ใหเปนศูนยกลางการสรางโอกาสและกระจายโอกาส

ทางการศึกษาใหกับประชาชนในชุมชน  
ขอ ๓.๒ สงเสริมและสนับสนุนใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมเปนภาคีเครือขายในการจัด 

สงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและการจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทํา
อยางยั่งยืน ใหครอบคลุมพื้นที่ทุกระดับ 

ขอ ๓.๔ การสงเสริมการจัดการเรียนรูในชุมชน 
ขอ ๖. นโยบายดานการบริหารจัดการ 

ขอ ๖.๑ การพัฒนาบุคลากร 
ขอ ๖.๒ การกํากับ นิเทศ ติดตาม ประเมิน และรายงานผล  
ขอ ๖.๔ การพัฒนาองคความรูและฐานขอมูล 
 

๔.  หลักการและเหตุผล   

ในปจจุบันการปฏิรูปการศึกษาไดปฏิรูปไปสูการสงเสริมสุขภาพเปนกิจกรรมที่สําคัญและจําเปนมากใน
สถานศึกษาเพราะการทีผู่เรียนมีสุขภาพดี สมบูรณแข็งแรง ทั้งรางกายและจิตใจสามารถครองชีวิตอยางเปนสุข  ดวย
เหตุน้ี ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพิบูลยรักษ ซ่ึงเห็นความสําคัญ ในเร่ืองนี้มาโดย
ตลอด  จึงจัดทําโครงการนี้ขึ้น  เพ่ือเปนการสงเสริมสุขภาพของนักศึกษาใหมีสุขภาพดีทั้งทางดานรางกาย จิตใจ 
อารมณ และสังคม ทําใหดํารงชีวิตอยูรวมกับคนอ่ืนในสังคมไดอยางปกติสุข ไมเสียเวลาในการเรียน เนื่องจากไม
เจ็บปวย ไมเสียคาใชจายในการรักษาอาการเจ็บปวยตางๆและมีพัฒนาการทางดานรางกายเปนไปตามปกต ิและเพ่ือ
พัฒนาผูเรียนใหสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตพรอมที่จะทําประโยชนใหสังคม ตามบทบาทและหนาที่ของตน ในฐานะ
พลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุข โดยผูเรียนมีความรูและทักษะพ้ืนฐานในการ
ดํารงชีวิต ทันตอการเปลี่ยนแปลง มีสุขภาพสมบูรณ ทั้งรางกายและจิตใจ  
 
๕. วัตถุประสงค    

1 เพ่ือใหบุคลากรและนักศึกษา ไดทราบขอมูลเก่ียวกับการดูแลสุขภาพของตนเอง                 
2 เพ่ือใหบุคลากรและนักศึกษา มีความรู ความเขาใจ รูจักวิธีปองกันและหลีกเลี่ยงปญหาการดูแล
สุขภาพ           

 
 



 

 

๑.๖  เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 

           -  นักศึกษา กศน. อําเภอพิบูลยรักษ จํานวน   ๑๐๐ คน 
๒.เชิงคุณภาพ 

 -  บุคลากรและนักศึกษากศน.อําเภอพิบูลยรักษ มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ                
 
๗.  ผลการดําเนินงาน 

๗.๑ การใชจายงบประมาณ  
                   - 

๗.๒ กิจกรรมที่ดําเนินการ ผลผลิตของการดําเนินงาน/โครงการ(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
               เชิงปริมาณ   
                      -  นักศึกษาเขารวม จํานวน ๑๐๐ คน 

เชิงคุณภาพ  
         -  บุคลากรและนักศึกษากศน.อําเภอพิบูลยรักษ มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ                
 
๘.  ปญหาอุปสรรค/แนวทางแกไข 
 - 
๙.  ขอเสนอแนะ/แนวทางการดําเนินงานตอไป 
 ควรเพ่ิมกิจกรรมการศึกษาที่หลากหลายและสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและชุมชนใหชัดเจน 
 
๑๐. ประมวลภาพกิจกรรม 
 

 
 
 
 
 
 
  



 

 

๑. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
๒. โครงการแขงขันกีฬาวอลเลยบอล กศน. เกมส ครั้งที่ ๓ ชิงแชมประดับประเทศ 
๓. สอดคลองกับนโยบายและจุดเนนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ของสํานักงาน กศน. 

นโยบายตอเนื่อง  
ขอ ๑ นโยบายดานการศึกษานอกระบบ 

ขอ ๑.๑ จัดการศึกษานอกระบบตั้งแตแรกเกิดจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ขอ๑.๒ การสงเสริมการรูหนังสือ  
ขอ ๑.๔ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  
ขอ ๑.๕ การประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย     

ขอ ๓ นโยบายดานการสงเสริมการเรียนรูของชุมชน  
ขอ ๓.๑ พัฒนา กศน.ตําบล/แขวง ใหเปนศูนยกลางการสรางโอกาสและกระจายโอกาส

ทางการศึกษาใหกับประชาชนในชุมชน  
ขอ ๓.๒ สงเสริมและสนับสนุนใหทุกภาคสวนเขามามสีวนรวมเปนภาคีเครือขายในการจัด 

สงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและการจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทํา
อยางยั่งยืน ใหครอบคลุมพื้นที่ทุกระดับ 

ขอ ๓.๔ การสงเสริมการจัดการเรียนรูในชุมชน 
ขอ ๖. นโยบายดานการบริหารจัดการ 

ขอ ๖.๑ การพัฒนาบุคลากร 
ขอ ๖.๒ การกํากับ นิเทศ ติดตาม ประเมิน และรายงานผล  
ขอ ๖.๔ การพัฒนาองคความรูและฐานขอมูล 

๔.  หลักการและเหตุผล   

ปจจุบันรัฐบาลมีนโยบายสงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาดานรางกาย  จิตใจ  
สติปญญาและจริยธรรม  โดยผลักดันใหมีการปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่สอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม  ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพิบูลยรักษ ตระหนักถึง
ความสําคัญในเร่ืองดังกลาว  เพ่ือชวยพัฒนาสงเสริมบุคลิกภาพของนักศึกษา การแขงขันกีฬาจึงเปนกิจกรรมหน่ึงใน
การพัฒนานักศึกษาใหใชเวลาวางใหเกิดประโยชนในการตอตานยาเสพติดในสถานศึกษา ตลอดจนเปนการสงเสริม
ใหนักศึกษาไดรูจักกติกาในการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ ใหรูจักการมีนํ้าใจเปนนักกีฬา เปนตัวอยางที่ดีแกสังคม 
ดังนั้นจึงไดจัดทําโครงการแขงขันกีฬาวอลเลยบอล กศน. เกมส คร้ังที่ ๓            (ชิงแชมประดับประเทศ) ขึ้น  
 
๕. วัตถุประสงค    

๑. เพ่ือเปนการสงเสริมใหนักศึกษาไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  
 ๒ เพ่ือใหนักศึกษามีสุขภาพรางกาย จิตใจ อารมณ ที่ด ี
 ๓ เพ่ือสงเสริมทักษะในการเลนกีฬาวอลเลยบอล  
๑.๖  เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 
           -  นักศึกษา กศน. อําเภอพิบูลยรักษ จํานวน   ๓๒ คน 

เชิงคุณภาพ 



 

 

 -  นักศึกษาไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน มีสุขภาพรางกาย จิตใจ อารมณ ที่ด ีมีทักษะในการเลนกีฬา
วอลเลยบอล ใชเปนกิจกรรมตอตานยาเสพติด 
๗.  ผลการดําเนินงาน 

๗.๑ การใชจายงบประมาณ  
                   ไดรับจัดสรร ๖๑,๙๒๐. - บาท ใชไป๖๑,๙๒๐. - บาท  คิดเปนรอยละความกาวหนา รอยละ ๑๐๐  

๗.๒ กิจกรรมที่ดําเนินการ ผลผลิตของการดําเนินงาน/โครงการ(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
        เชิงปริมาณ 

                       -  นักศึกษา กศน. อําเภอพิบูลยรักษ จํานวน   ๓๒ คน 
        เชิงคุณภาพ 

             -  นักศึกษาไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน มีสุขภาพรางกาย จิตใจ อารมณ ที่ด ีมีทักษะในการ
เลนกีฬาวอลเลยบอล ใชเปนกิจกรรมตอตานยาเสพติด 
๘.  ปญหาอุปสรรค/แนวทางแกไข 
 - 
๙.  ขอเสนอแนะ/แนวทางการดําเนินงานตอไป 
 ในการดําเนินงานคร้ังตอไป ควรจัดกิจกรรมที่หลากหลาย และเนนการมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม 
 
๑๐. ประมวลภาพกิจกรรม 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

๑. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
๒. โครงการคายคุณธรรมจริยธรรมและความเปนไทย 
๓. สอดคลองกับนโยบายและจุดเนนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ของสํานักงาน กศน. 

นโยบายตอเนื่อง  
ขอ ๑ นโยบายดานการศึกษานอกระบบ 

ขอ ๑.๔ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  
๑) พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึง      
     ประสงคตามจุดมุงหมายและมาตรฐานของหลักสูตร 

ขอ ๑.๕ การประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย     
๔.  หลักการและเหตุผล   

จากการที่รัฐบาลมีนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ป อยางมีคุณภาพ โดยสนับสนุนงบประมาณเปนคาใชจายให
นักเรียน นักศึกษา ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยสวนหน่ึงไดจัดสรรเงินเปนคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดกําหนดใหศูนย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีบทบาทหนาที่ในการสงเสริมสนับสนุนการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือใหประชาชนไดรับการศึกษาอยางตอเน่ือง เกิดแรงจูงใจและมีความพรอมในการมีสวน
รวมเพ่ือจัดกิจกรรมการศึกษา และเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความสมบูรณ  ทั้งดานรางกาย  จิตใจ   สติปญญา มี
คุณธรรม จริยธรรมมีทักษะในการเรียนรูและแสวงหาความรูดวยตนเอง และนําความรูไปใชประโยชนใน
ชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ดังน้ัน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพิบูลยรักษ จึงไดจัดทําโครงการคาย
คุณธรรมจริยธรรมและความเปนไทยขึ้น  

 
๕. วัตถุประสงค    

๑.  เพ่ือใหนักศึกษา ประชาชน ไดรับการฝกศีลธรรมคุณธรรมพ้ืนฐาน และมีความรูความเขาใจ ตระหนักถึง
การมีคุณธรรมจริยธรรม 
 ๒. เพ่ือใหนักศึกษา ประชาชน รูจักวิธีการทําบุญ การทําทาน และการรักษาศีล 
 ๓. เพ่ือใหนักศึกษา ประชาชน รูจักการอดทน อดกลั้น และการใหอภัย  
๑.๖  เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 
           -  นักศึกษา กศน. อําเภอพิบูลยรักษ จํานวน   ๗๐ คน 

เชิงคุณภาพ 
          -  นักศึกษาและประชาชน ไดรับการฝกศีลธรรมคุณธรรมพ้ืนฐาน และมีความรูความเขาใจ ตระหนักถึงการ
มีคุณธรรม จริยธรรม การรักษาศีลเปนผูมีจิตใจบริสุทธ์ิ รูจักการทาน อดทน อดกลั้น และการใหอภัยมีสัมมาคารวะ 

 
๗.  ผลการดําเนินงาน 

๗.๑ การใชจายงบประมาณ  
                   ไดรับจัดสรร ๖๐,๔๐๐ – บาท ใชไป ๖๐,๔๐๐ – บาท คิดเปนรอยละความกาวหนา รอยละ ๑๐๐  

๗.๒ กิจกรรมที่ดําเนินการ ผลผลิตของการดําเนินงาน/โครงการ(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
        เชิงปริมาณ 



 

 

                       -  นักศึกษา กศน. อําเภอพิบูลยรักษ จํานวน  ๗๐ คน 
        เชิงคุณภาพ 

             -  นักศึกษาไดรับการฝกศีลธรรมคุณธรรมพ้ืนฐาน และมีความรูความเขาใจ ตระหนักถึงการมี
คุณธรรม จริยธรรม การรักษาศีลเปนผูมีจิตใจบริสุทธิ์ รูจักการทาน อดทน อดกลั้น และการใหอภัยมีสัมมาคารวะ 
๘.  ปญหาอุปสรรค/แนวทางแกไข 
 - 
๙.  ขอเสนอแนะ/แนวทางการดําเนินงานตอไป 
 ในการดําเนินงานคร้ังตอไป ควรจัดกิจกรรมที่หลากหลาย และเนนการมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม 
 
๑๐. ประมวลภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

๑. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
๒. โครงการเสริมสรางศักยภาพผูเรียนดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 
๓. สอดคลองกับนโยบายและจุดเนนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ของสํานักงาน กศน. 

นโยบายตอเนื่อง  
ขอ ๑ นโยบายดานการศึกษานอกระบบ 

ขอ ๑.๔ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  
๒) พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึง      
     ประสงคตามจุดมุงหมายและมาตรฐานของหลักสูตร 

ขอ ๑.๕ การประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย     
๔.  หลักการและเหตุผล   

จากการที่รัฐบาลมีนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ป อยางมีคุณภาพ โดยสนับสนุนงบประมาณเปนคาใชจายให
นักเรียน นักศึกษา ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยสวนหน่ึงไดจัดสรรเงินเปนคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดกําหนดใหศูนย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีบทบาทหนาที่ในการสงเสริมสนับสนุนการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือใหประชาชนไดรับการศึกษาอยางตอเน่ือง เกิดแรงจูงใจและมีความพรอมในการมีสวน
รวมเพ่ือจัดกิจกรรมการศึกษา และเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความสมบูรณ  ทั้งดานรางกาย  จิตใจ   สติปญญา มี
คุณธรรม จริยธรรมมีทักษะในการเรียนรูและแสวงหาความรูดวยตนเอง และนําความรูไปใชประโยชนใน
ชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ดังนั้น ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพิบูลยรักษ จึงไดจัดทําโครงการเสริมสราง
ศักยภาพผูเรียนดานศิลปวัฒนาธรรมและความเปนไทยขึ้น  
๕. วัตถุประสงค    

๑. เพ่ือใหนักศึกษา ไดศึกษาศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยในทองถิ่น  
 ๒ เพ่ือใหนักศึกษาไดมีสวนรวมในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยในทองถิ่น 
 ๓ เพ่ือใหนักศึกษา ไดตระหนักถึงคุณคาของศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 
๑.๖  เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 
           -  นักศึกษา กศน. อําเภอพิบูลยรักษ จํานวน   ๑๖๐ คน 

เชิงคุณภาพ 
 -นักศึกษาไดศึกษาศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยในทองถิ่น มีสวนรวมในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม

และตระหนักถึงคุณคาของศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

 
๗.  ผลการดําเนินงาน 

๗.๑ การใชจายงบประมาณ  
                   ไดรับจัดสรร  ๕๐,๐๐๐. – บาท ใชจายไป ๕๐,๐๐๐. – บาท คิดเปนรอยละความกาวหนา        
รอยละ ๑๐๐  

๗.๒ กิจกรรมที่ดําเนินการ ผลผลิตของการดําเนินงาน/โครงการ(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
        เชิงปริมาณ 

                       -  นักศึกษา กศน. อําเภอพิบูลยรักษ จํานวน   ๑๖๐ คน 



 

 

        เชิงคุณภาพ 
 -นักศึกษาไดศึกษาศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยในทองถิ่น มีสวนรวมในการอนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรมและตระหนักถึงคุณคาของศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 
 
๘.  ปญหาอุปสรรค/แนวทางแกไข 
 - 
๙.  ขอเสนอแนะ/แนวทางการดําเนินงานตอไป 
 ในการดําเนินงานคร้ังตอไป ควรจัดกิจกรรมที่หลากหลาย และเนนการมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม 
 
๑๐. ประมวลภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

สรุปโครงการประจําปงบประมาณ ๒๕๕๖ 
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
๑.การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๒. สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยมุงเนนเปาหมายคือ
นักเรียนเปนศูนยกลาง 
๓. สอดคลองกับนโยบายและจุดเนนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ของสํานักงาน กศน. 

นโยบายตอเนื่อง  
ขอ ๑ นโยบายดานการศึกษานอกระบบ 

ขอ ๑.๑ จัดการศึกษานอกระบบตั้งแตแรกเกิดจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ขอ๑.๒ การสงเสริมการรูหนังสือ  
ขอ ๑.๔ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  
ขอ ๑.๕ การประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย     

ขอ ๓ นโยบายดานการสงเสริมการเรียนรูของชุมชน  
ขอ ๓.๑ พัฒนา กศน.ตําบล/แขวง ใหเปนศูนยกลางการสรางโอกาสและกระจายโอกาส

ทางการศึกษาใหกับประชาชนในชุมชน  
ขอ ๓.๒ สงเสริมและสนับสนุนใหทุกภาคสวนเขามามสีวนรวมเปนภาคีเครือขายในการจัด 

สงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและการจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทํา
อยางยั่งยืน ใหครอบคลุมพื้นที่ทุกระดับ 

ขอ ๓.๔ การสงเสริมการจัดการเรียนรูในชุมชน 
ขอ ๖. นโยบายดานการบริหารจัดการ 

ขอ ๖.๑ การพัฒนาบุคลากร 
ขอ ๖.๒ การกํากับ นิเทศ ติดตาม ประเมิน และรายงานผล  
ขอ ๖.๔ การพัฒนาองคความรูและฐานขอมูล 

๔.  หลักการและเหตุผล   

กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใหใชหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ เม่ือวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑ เปนหลักสูตรที่มุงจัดการศึกษาเพ่ือตอบสนองอุดมการณการจัด
การศึกษาตลอดชีวิต การสรางสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรูตามปรัชญา “คิดเปน”  

และกําหนดใหศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีบทบาทในการสงเสริมสนับสนุน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั เพื่อใหประชาชนไดรับการศึกษาอยางตอเน่ือง ภาคีเครือขายเกิด
แรงจูงใจและมีความพรอมในการมีสวนรวมเพ่ือจัดกิจกรรมการศึกษา และผูเรียนไดรับพัฒนาความรูและทักษะ
พ้ืนฐานในการแสวงหาความรูและการนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน อยางมีประสิทธิภาพ 
  
๕. วัตถุประสงค    
        ๑.  เพ่ือยกระดับการศึกษาใหกับชุมชน 
        ๒. เพ่ือใหประชากรวัยแรงงานและผูไมจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความรูเม่ือจบการศึกษาสามารถ       
นําไปศึกษาตอได 



 

 

         ๓.  เพื่อใหประชากรไดรับความรูที่หลากหลาย สามารถนําไปประกอบอาชีพได     
 
๖.  เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 
- หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ จํานวน ๑,๑๐๐  

คน 
- กิจกรรม 

เชิงคุณภาพ  
๑. ประชากรวัยแรงงานนําความรูไปประกอบอาชีพได 

       ๒. ประชากรไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง 
       ๓. ทุกครอบครัวมีโอกาสไดรับการศึกษา เทาเทียมกัน 
๗.  ผลการดําเนินงาน 
๗.๑ การใชจายงบประมาณ(ความกาวหนาของการใชจายงบประมาณคิดเปนรอยละของ งบประมาณ/โครงการ
ไดรับจัดสรร)  รอยละ  ๑๐๐   
 
๗.๒ กิจกรรมที่ดําเนินการ   ผลผลิตของการดําเนินงาน/โครงการ(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

๑.๑  หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 - ระดับประถมศึกษา  จํานวน ๖๔  คน 
 - ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  จํานวน  ๔๘๘  คน 
 - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จํานวน  ๕๖๓  คน 
  รวมทั้งหมด    ๑,๑๑๕  คน 

 
๘.  ปญหาอุปสรรค/แนวทางแกไข 
 ๑. ประชาชนกลุมเปาหมาย ยังไมตระหนักในความสําคัญของการยกระดับการศึกษา  เนื่องจากมีภารกิจ
การประกอบอาชีพ 
 ๒. นักศึกษาสวนใหญมีปญหาเก่ียวกับการพบกลุมหรือการเขารวมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต เนื่องจาก
ภารกิจดานครอบครัวหรือการประกอบอาชีพ 
๙.  แนวทางการดําเนินงานตอไป 
 ๑. ควรประชาสัมพันธและสรางกระแสความสําคัญของการศึกษาอยางตอเนื่อง 
 ๒. เพ่ิมหลักสูตรและกิจกรรมการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและชุมชนใหชัดเจน 
 
๑๐. ประมวลภาพกิจกรรม 
 

 
 
 
 
 
  



 

 

๑.กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๒. โครงการเขาคายยุวกาชาด 
๓. สอดคลองกับนโยบายและจุดเนนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ของสํานักงาน กศน. 

นโยบายตอเนื่อง  
ขอ ๑ นโยบายดานการศึกษานอกระบบ 

ขอ ๑.๔ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  
๓) พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึง      
     ประสงคตามจุดมุงหมายและมาตรฐานของหลักสูตร 

ขอ ๑.๕ การประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย     
๔.  หลักการและเหตุผล   

กิจกรรมยุวกาชาดเปนกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่มุงเนนใหนักศึกษาไดฝกทักษะในการดํารงชีวิตและสามารถ
อยูในสังคมไดอยางมีความสุข และนอกจากนี้ยังมุงเนนใหนักศึกษาเกิดความรักความสามัคคี  เกิดความรักชาติ  และ
บําเพ็ญประโยชนชวยเหลือผูอ่ืน ดั้งน้ันเพื่อเปนการใหสมาชิกยุวกาชาดไดฝก และปฏิบัติจริงจึงจัดใหมีการเขาคาย  
สามารถนําประสบการณตรงที่ไดรับ  นําไปพัฒนาตนเอง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 
 
๕. วัตถุประสงค    

๑.  เพ่ือใหนักศึกษาไดรับประสบการณตรงและนําความรูที่ไดไปใชในชีวิตประจําวัน 
๒. เพ่ือใหนักศึกษา มีความรู ความเขาใจ และมีทักษะในการดําเนินชีวิตดวยคุณธรรม จริยธรรม  ตาม

ระบอบประชาธิปไตยไดอยางมีเหตุผล และสรางความสามัคคีในหมูนักศึกษาได 
๖.  เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 
           -  นักศึกษา กศน. อําเภอพิบูลยรักษ จํานวน   ๖๐ คน 

เชิงคุณภาพ 
 -นักศึกษาไดรับประสบการณตรงและนําความรูที่ไดไปใชในชีวิตประจําวัน และ มีความรู ความเขาใจ และ
มีทักษะในการดําเนินชีวิตดวยคุณธรรม จริยธรรม  ตามระบอบประชาธิปไตยไดอยางมีเหตุผล และสราง
ความสามัคคีในหมูนักศึกษาได 

 
๗.  ผลการดําเนินงาน 

๗.๑ การใชจายงบประมาณ  
                   ไดรับจัดสรร ๑๖,๑๕๔.- บาท ใชไป ๑๖,๑๕๔.- บาท คิดเปนรอยละความกาวหนา รอยละ ๑๐๐  

๗.๒ กิจกรรมที่ดําเนินการ ผลผลิตของการดําเนินงาน/โครงการ(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
        เชิงปริมาณ 

                       -  นักศึกษา กศน. อําเภอพิบูลยรักษ จํานวน   ๖๐ คน 
        เชิงคุณภาพ 
 -นักศึกษาไดรับประสบการณตรงและนําความรูที่ไดไปใชในชีวิตประจําวัน และ มีความรู ความ

เขาใจ และมีทักษะในการดําเนินชีวิตดวยคุณธรรม จริยธรรม  ตามระบอบประชาธิปไตยไดอยางมีเหตุผล และสราง
ความสามัคคีในหมูนักศึกษาได 
 



 

 

๘.  ปญหาอุปสรรค/แนวทางแกไข 
 - 
๙.  ขอเสนอแนะ/แนวทางการดําเนินงานตอไป 
 ในการดําเนินงานคร้ังตอไป ควรเพิ่มระยะเวลาในการจัดกิจกรรมและเพ่ิมกิจกรรมที่หลากหลาย และเนน
การมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม 
 
๑๐. ประมวลภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

๑. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
๒. โครงการสงเสริมประชาธิปไตย คนไทยรักกัน 
๓. สอดคลองกับนโยบายและจุดเนนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ของสํานักงาน กศน. 

นโยบายตอเนื่อง  
ขอ ๑ นโยบายดานการศึกษานอกระบบ 

ขอ ๑.๔ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  
๔) พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึง      
     ประสงคตามจุดมุงหมายและมาตรฐานของหลักสูตร 

ขอ ๑.๕ การประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย     

ขอที่ ๑.๓ การศึกษาตอเน่ือง 

 ๓) มุงจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชนตามแนวคิดการจัดการศึกษาเพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชหลักสูตรและการจัด
กระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการในรูปแบบของการฝกอบรม การประชุมสัมมนา การจัด
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู การสรางชุมชนนักปฏบิัติ และรูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสมกับ
กลุมเปาหมายและบริบทของชุมชนแตละพ้ืนที่ โดยเนนการสรางจิตสํานึกความเปน
ประชาธิปไตย ความเปนพลเมืองดี และการสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน การ
บริหารกองทุน การอนุรักษพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การบริหาร
จัดการนํ้า และการรองรับการเปดเสรีประชาคมอาเซียน และหลักสูตรเชิงบูรณาการเพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๔.  หลักการและเหตุผล   

การปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนการปกครองที่ฝกใหรูจักเคารพ รักษาสิทธ ิ หนาที่ เสรีภาพของ
ตนเองและผูอ่ืน เคารพในความคิดเห็นของผูอ่ืนซ่ึงจะฝกใหนักเรียนไดเรียนรูมีประสบการณ รวมกิจกรรมเก่ียวกับ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข เพ่ือในอนาคตตอไปจะไดปฏิบัติตัวไดถูกตอง
เปนเยาวชนที่ดีของชาติบานเมือง และเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชนและสังคมสามารถดํารงชีวิตในสังคมได
อยางมีความสุข และปฏิบัติตนตามวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข  
๕. วัตถุประสงค    

๑. เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษา ประชาชน มีความรู และเขาใจในขั้นตอนและกระบวนการของประชาธิปไตย 
๒. เพ่ือปลูกฝงจิตสํานึก แนวคดิและคานิยมประชาธิปไตย   
๓. เพ่ือกระตุนใหสมาชิกมีความสนใจและ เขาไปมีสวนรวมกิจกรรมประชาธิปไตยทั้งในสถานศึกษา และใน

สังคม 
 

๖.  เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 

           -  นักศึกษา กศน. อําเภอพิบูลยรักษ จํานวน  ๓๐๐คน 
เชิงคุณภาพ 



 

 

 -นักศึกษามีความรู และเขาใจในขั้นตอนและกระบวนการของประชาธิปไตย ปลูกฝงจิตสํานึก แนวคดิและ
คานิยมประชาธิปไตย  และกระตุนใหสมาชิกมีความสนใจและ เขาไปมีสวนรวมกิจกรรมประชาธิปไตยทั้งใน
สถานศึกษา และในสังคม 

 
๗.  ผลการดําเนินงาน 

๗.๑ การใชจายงบประมาณ  
                   ไดงบประมาณ ๔๑,๐๐๐.-  บาท ใชไป๔๑,๐๐๐.-  บาท คิดเปนรอยละความกาวหนา รอยละ ๑๐๐  

๗.๒ กิจกรรมที่ดําเนินการ ผลผลิตของการดําเนินงาน/โครงการ(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
        เชิงปริมาณ 

                       -  นักศึกษา กศน. อําเภอพิบูลยรักษ จํานวน  ๓๐๐คน 
        เชิงคุณภาพ 
 -นักศึกษามีความรู และเขาใจในขั้นตอนและกระบวนการของประชาธิปไตย ปลูกฝงจิตสํานึก 
แนวคดิและคานิยมประชาธิปไตย  และกระตุนใหสมาชิกมีความสนใจและ เขาไปมีสวนรวมกิจกรรม
ประชาธิปไตยทั้งในสถานศึกษา และในสังคม 
 

๘.  ปญหาอุปสรรค/แนวทางแกไข 
 - 
๙.  ขอเสนอแนะ/แนวทางการดําเนินงานตอไป 
 ในการดําเนินงานคร้ังตอไป ควรเพิ่มระยะเวลาในการจัดกิจกรรมและเพ่ิมกิจกรรมที่หลากหลาย และเนน
การมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม 
 
๑๐. ประมวลภาพกิจกรรม 
 
 

 
 
 
 
 

  



 

 

๑.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
๒. การพัฒนาบุคลากรในการบริหารจัดการและการศึกษากระบวนการเรียนรูตามวิถีชีวิตแบบพอเพียง 
๓. สอดคลองกับนโยบายและจุดเนนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ของสํานักงาน กศน. 

นโยบายตอเนื่อง  
ขอ ๑ นโยบายดานการศึกษานอกระบบ 

ขอ ๑.๔ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  
๕) พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึง      
     ประสงคตามจุดมุงหมายและมาตรฐานของหลักสูตร 

ขอ ๑.๕ การประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย     

ขอที่ ๑.๓ การศึกษาตอเน่ือง 

 ๓) มุงจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชนตามแนวคิดการจัดการศึกษาเพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชหลักสูตรและการจัด
กระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการในรูปแบบของการฝกอบรม การประชุมสัมมนา การจัด
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู การสรางชุมชนนักปฏบิัติ และรูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสมกับ
กลุมเปาหมายและบริบทของชุมชนแตละพ้ืนที่ โดยเนนการสรางจิตสํานึกความเปน
ประชาธิปไตย ความเปนพลเมืองดี และการสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน การ
บริหารกองทุน การอนุรักษพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การบริหาร
จัดการนํ้า และการรองรับการเปดเสรีประชาคมอาเซียน และหลักสูตรเชิงบูรณาการเพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๔.  หลักการและเหตุผล   

ตามที่สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  มีภารกิจในการจัดการศึกษานอก
ระบบโรงเรียน  ใหแกผูดอย  ผูพลาดและผูขาดโอกาสทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจโดยไดกําหนดพันธ
กิจดังนี้  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต  การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสงัคม
และชุมชนตลอดจนสงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรูตลอดชีวิตใหกับประชาชน โดยนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกตใชในการทํางาน 
 ภารกิจดังกลาวขางตน  การจัดกิจกรรมตองใหมีความสัมพันธกับวิถีชีวิตความเปลี่ยนแปลงกระแสยุคโลกาภิ
วัตน  ทําใหกระบวนการจัดการตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหสอดคลองและสนองตอความของผูรับบริการ  จึงมี
ความจําเปนอยางยิ่งที่บุคลากรที่จัดการศึกษานอกระบบ     ตองไดรับการพัฒนาในดานความรู  รูปแบบและ
กระบวนการในการจัดกิจกรรมใหมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน     
         ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพิบูลยรักษ ทราบและตระหนักในแนวทางการ
ดําเนินงานของหนวยงานตนสังกัดและพยายามที่จะพัฒนาตนเองใหเปนองคกรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพมีความพรอม
ที่จะรับใชประชาชนอยางแทจริง  จึงไดจัดทําโครงการดังกลาวขึ้น 
๕. วัตถุประสงค    

    ๑. ไดรับการพัฒนาสมรรถนะในการดําเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
    ๒.เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขาราชการและบุคลากรทางการศึกษาใหมีองคความรูใน
ลักษณะการบูรณาการ  การจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 



 

 

    ๓. พัฒนาการบริการที่ด ี
๖.  เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 
              ผูบริหาร / ครู     จํานวน  ๑   คน 
   ครู กศน.ตําบล   จํานวน  ๖   คน 
      ครูอาสาสมัคร   จํานวน ๑   คน 
   ครู ปวช.     จํานวน  ๓   คน 
                    บรรณารักษอัตราจาง  จํานวน  ๑   คน 
       เจาหนาที่บันทึกขอมูล  จํานวน  ๑   คน 
                    เจาหนาที่พัสด ุ             จํานวน  ๑  คน 
   กรรมการสถานศึกษา  จํานวน  ๗  คน 
 

เชิงคุณภาพ 
                   ผูบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอําเภอพิบูลยรักษ มีความสัมพันธที่ดีตอกัน มีวิสัยทัศน มีความรู ความเขาใจในการบริหารจัดการอัน
เปนการสรางความม่ันใจใน การปฏิบัติงานและสามารถนําไปพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพสูงสุด                                                                                                                             

 
๗.  ผลการดําเนินงาน 

๗.๑ การใชจายงบประมาณ  
                  ไดรับจัดสรร ๒๗,๒๘๐. -  บาท ใชไป ๒๗,๒๘๐. -  บาท คิดเปนรอยละความกาวหนา รอยละ ๑๐๐  

๗.๒ กิจกรรมที่ดําเนินการ ผลผลิตของการดําเนินงาน/โครงการ(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
        เชิงปริมาณ 

                       ผูบริหาร / ครู     จํานวน  ๑   คน 
   ครู กศน.ตําบล   จํานวน  ๖   คน 
      ครูอาสาสมัคร   จํานวน ๑   คน 
   ครู ปวช.     จํานวน  ๓   คน 
                    บรรณารักษอัตราจาง  จํานวน  ๑   คน 
       เจาหนาที่บันทึกขอมูล  จํานวน  ๑   คน 
                    เจาหนาที่พัสด ุ             จํานวน  ๑  คน 
  กรรมการสถานศึกษา  จํานวน  ๗  คน 
        เชิงคุณภาพ 

 -นักศึกษามีความรู และเขาใจในขั้นตอนและกระบวนการของประชาธิปไตย ปลูกฝงจิตสํานึก 
แนวคดิและคานิยมประชาธิปไตย  และกระตุนใหสมาชิกมีความสนใจและ เขาไปมีสวนรวมกิจกรรม
ประชาธิปไตยทั้งในสถานศึกษา และในสังคม 
 

๘.  ปญหาอุปสรรค/แนวทางแกไข 
 - 
๙.  ขอเสนอแนะ/แนวทางการดําเนินงานตอไป 



 

 

 ในการดําเนินงานคร้ังตอไป ควรเพิ่มระยะเวลาในการจัดกิจกรรมและเพ่ิมกิจกรรมที่หลากหลาย และเนน
การมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม 
๑๐. ประมวลภาพกิจกรรม 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

๑. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
๒. สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ 
ยุทธศาสตรที ่

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยมุงเนนเปาหมายคือ
นักเรียนเปนศูนยกลาง 
๓. สอดคลองกับนโยบายและจุดเนนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ของสํานักงาน กศน. 

นโยบายตอเนื่อง  
ขอ ๑ นโยบายดานการศึกษานอกระบบ 

ขอ ๑.๑ จัดการศึกษานอกระบบตั้งแตแรกเกิดจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ขอ๑.๒ การสงเสริมการรูหนังสือ  
ขอ ๑.๔ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  
ขอ ๑.๕ การประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย     

ขอ ๓ นโยบายดานการสงเสริมการเรียนรูของชุมชน  
ขอ ๓.๑ พัฒนา กศน.ตําบล/แขวง ใหเปนศูนยกลางการสรางโอกาสและกระจายโอกาส

ทางการศึกษาใหกับประชาชนในชุมชน  
ขอ ๓.๒ สงเสริมและสนับสนุนใหทุกภาคสวนเขามามสีวนรวมเปนภาคีเครือขายในการจัด 

สงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและการจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทํา
อยางยั่งยืน ใหครอบคลุมพื้นที่ทุกระดับ 

ขอ ๓.๔ การสงเสริมการจัดการเรียนรูในชุมชน 
ขอ ๖. นโยบายดานการบริหารจัดการ 

ขอ ๖.๑ การพัฒนาบุคลากร 
ขอ ๖.๒ การกํากับ นิเทศ ติดตาม ประเมิน และรายงานผล  
ขอ ๖.๔ การพัฒนาองคความรูและฐานขอมูล 

๔.  หลักการและเหตุผล   

กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใหใชหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ เม่ือวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑ เปนหลักสูตรที่มุงจัดการศึกษาเพ่ือตอบสนองอุดมการณการจัด
การศึกษาตลอดชีวิต การสรางสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรูตามปรัชญา “คิดเปน”  

และกําหนดใหศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีบทบาทในการสงเสริมสนับสนุน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั เพื่อใหประชาชนไดรับการศึกษาอยางตอเน่ือง ภาคีเครือขายเกิด
แรงจูงใจและมีความพรอมในการมีสวนรวมเพ่ือจัดกิจกรรมการศึกษา และผูเรียนไดรับพัฒนาความรูและทักษะ
พ้ืนฐานในการแสวงหาความรูและการนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน อยางมีประสิทธิภาพ 
  
 
๕. วัตถุประสงค    
        ๑.  เพ่ือยกระดับการศึกษาใหกับชุมชน 
        ๒. เพ่ือใหประชากรวัยแรงงานและผูไมจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความรูเม่ือจบการศึกษาสามารถ       
นําไปศึกษาตอได 
         ๓.  เพื่อใหประชากรไดรับความรูที่หลากหลาย สามารถนําไปประกอบอาชีพได     



 

 

 
๖.  เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 
            -  นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  จํานวน ๒๐๐  คน 

เชิงคุณภาพ  
นักศึกษาไดนําความรูไปประกอบอาชีพและนําไปศึกษาตอ 

๗.  ผลการดําเนินงาน 
๗.๑ การใชจายงบประมาณ(ความกาวหนาของการใชจายงบประมาณคิดเปนรอยละของ งบประมาณ/โครงการ
ไดรับจัดสรร)  รอยละ  ๑๐๐   
 
๗.๒ กิจกรรมที่ดําเนินการ   ผลผลิตของการดําเนินงาน/โครงการ(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

เชิงปริมาณ 
           หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  จํานวน ๒๑๒  คน 
                       - สาขาธุรกิจคาปลีก  จํานวน ๖๐  คน 

 - สาขาเกษตรกรรม จํานวน  ๕๗  คน 
 - สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ  จํานวน  ๙๗  คน 

     เชิงคุณภาพ 
  นักศึกษาไดมีทางเลือกในการเลือกอาชีพและศึกษาตอที่หลากหลาย 
 
๘.  ปญหาอุปสรรค/แนวทางแกไข 
 ๑. ประชาชนกลุมเปาหมาย ยังไมตระหนักในความสําคัญของการยกระดับการศึกษา  เนื่องจากมีภารกิจ
การประกอบอาชีพ 
 ๒. นักศึกษาสวนใหญมีปญหาเก่ียวกับการพบกลุมหรือการเขารวมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต เนื่องจาก
ภารกิจดานครอบครัวหรือการประกอบอาชีพ 
๙.  แนวทางการดําเนินงานตอไป 
 ๑. ควรประชาสัมพันธและสรางกระแสความสําคัญของการศึกษาอยางตอเนื่อง 
 ๒. เพ่ิมหลักสูตรและกิจกรรมการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและชุมชนใหชัดเจน 
๑๐. ประมวลภาพกิจกรรม 
 
๑.โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตอเน่ือง 
๒. กิจกรรมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. สอดคลองกับนโยบายและจุดเนนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ของสํานักงาน กศน. 

นโยบายตอเน่ือง ขอ ๑.๓ การศึกษาตอเน่ือง 
                    ขอ ๑.๓.๓ มุงจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนโดยใชรูปแบบการฝกอบรมการ

ประชุมสัมมนา การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู  และรูปแบบอ่ืนๆ ที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย โดยเนนการสราง
จิตสํานึกความเปนประชาธิปไตย ความเปนพลเมืองดี เศรษฐกิจชุมชน การอนุรักษพัฒนาธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และการรองรับการเปดเสรีประชาคมอาเซียน และหลักสูตรเชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

                      ขอ ๑.๕ การประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  



 

 

                      ขอ ๓  นโยบายดานการสงเสริมการเรียนรูของชุมชน   
                      ขอ ๓.๒ สงเสริมและสนับสนุนใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมเปนภาคีเครือขายในการจัด 
สงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและการจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทําอยางยั่งยืน ให
ครอบคลุมพ้ืนที่ทุกระดับ 

๔.  หลักการและเหตุผล   

เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาตามแนวทางพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลปจจุบัน 
ซึ่งแนวทางน้ีเปนการพัฒนาคน การพัฒนาชุมชน พัฒนาสังคม และเปนการสงเสริมใหชุมชนสามารถประพฤติปฏิบัติ
ตนใหอยูในหลัก ๓ พอ คือ พอดี พอประมาณ พอเพียง ดังนั้นศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอพิบูลยรักษ จึงไดจัดทําโครงการน้ีขึ้นเพ่ือใหประชาชนไดนําไปบูรณาการในการแกปญหาและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของตน และสังคมไดอยางมีคุณภาพ และสงผลตอการพัฒนาสังคมและชุมชนอยางยืน  
 
๕. วัตถุประสงค    

๑. เพ่ือใหกลุมเปาหมายมีทักษะในการประกอบอาชีพได 
๒. เพ่ือเพิ่มรายได  ลดรายจายใหกับประชาชนในชุมชน 
๓. นอมนําแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดํารงชีวิต 

 
๖.  เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 
นักศึกษา ๑๕๐  คน 

  เชิงคุณภาพ  
- กลุมเปาหมายไดรับความรู ทักษะในการประกอบอาชีพเพ่ือลดรายจาย  เพ่ิมรายไดในครัวเรือน 

สามารถนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดํารงชีวิตของตนเองและครอบครัวได 
 
๗.  ผลการดําเนินงาน 
๗.๑ การใชจายงบประมาณ  

ไดรับการจัดสรรงบประมาณ  ๓๕,๑๐๐ บาท ผลการใชจายงบประมาณ ๓๕,๑๐๐ บาท  
คิดเปนรอยละ ๑๐๐   

 
๗.๒ กิจกรรมที่ดําเนินการ   ผลผลิตของการดําเนินงาน/โครงการ(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

เชิงปริมาณ 
           นักศึกษารวมกิจกรรม จํานวน ๑๕๐   คน  

เชิงคุณภาพ  
     นักศึกษาไดรับความรู ทักษะในการประกอบอาชีพเพ่ือลดรายจาย  เพิ่มรายไดในครัวเรือน 

สามารถนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดํารงชีวิตของตนเองและครอบครัวได 
 
 
 
 



 

 

๘.  ปญหาอุปสรรค/แนวทางแกไข 
 - พื้นที่ในการจัดกิจกรรมไมเพียงพอตอจํานวนผูเขารวมกิจกรรม เนื่องจากตองฝกปฏิบัติ จึงไดจัดกลุมใน
การฝกปฏิบัต ิ
๙.  แนวทางการดําเนินงานตอไป 
 ๑. ควรประชาสัมพันธและสรางกระแสความสําคัญของการศึกษาอยางตอเนื่อง 
 ๒. เพ่ิมหลักสูตรและกิจกรรมการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและชุมชนใหชัดเจน 
 
๑๐. ประมวลภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

๑. โครงการจัดการศึกษาตอเนื่อง 
๒. กิจกรรมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต  
๓. สอดคลองกับนโยบายและจุดเนนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ของสํานักงาน กศน. 

นโยบายเรงดวน (ขอ ๒) , นโยบายดานการศึกษานอกระบบ (ขอ ๑.๓ , ๑.๕ ) , นโยบายสงเสริมการเรียนรู
ของชุมชน (ขอ ๓.๒) 

๔.  หลักการและเหตุผล   

             กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตเปนการจัดกิจกรรมเสริมเพ่ิมเติมจากการเรียนปกติในสาระทักษะการดําเนิน
ชีวิต หลักสูตรการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน เน่ืองจากสังคมปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทั้งดาน
เศรษฐกิจ สังคมขาวสารขอมูล และเทคโนโลยี มีการแขงขันและความขัดแยงมากขึ้น จึงมีความจําเปนที่สถานศึกษา
ตองจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตใหกับ นักศึกษา กศน.  โดยมีวัตถุประสงคหลัก คือ  เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ  
มีเจตคติ คานิยมที่ถูกตอง และมีทักษะ หรือความสามารถพ้ืนฐานที่จําเปนในการเผชิญปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต เชน 
ปญหายาเสพติด การตั้งครรภไมพึงประสงค เพศสัมพันธ ทะเลาะวิวาท ครอบครัวแตกแยก  ความรุนแรง  ภัยพิบัติ 
ความเครียด ฯลฯ  รวมทั้งมีคุณสมบัติที่พึงประสงคในการอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข และสามารถนํา
ความรูจากการเขารวมกิจกรรมไปปรับใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม 
  
๕. วัตถุประสงค    
          ๑. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ มีเจตคติ คานิยมที่ถูกตอง และมีทักษะ หรือความสามารถพื้นฐานที่จําเปน
ในการเผชิญปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต เพ่ือเปนการสงเสริมทักษะชีวิตใหแกชุมชน 
 ๒.  เพื่อพัฒนาคุณสมบัติที่พึงประสงคในการอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข และสามารถนํา
ความรูจากการเขารวมกิจกรรมไปปรับใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม 

 
๖.  เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 
                  นักศึกษารวมกิจกรรมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต จํานวน ๓,๐๙๐ คน 

เชิงคุณภาพ  
 นักศึกษามีความรู ความเขาใจ มีเจตคติ คานิยมที่ถูกตอง และมีทักษะ หรือความสามารถพ้ืนฐานที่จําเปน
ในการเผชิญปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต เพ่ือเปนการสงเสริมทักษะชีวิตใหแกชุมชน และพัฒนาคุณสมบัติที่พึงประสงคใน
การอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข และสามารถนําความรูจากการเขารวมกิจกรรมไปปรับใชใน
ชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม 
 
๗.  ผลการดําเนินงาน 
๗.๑ การใชจายงบประมาณ(ความกาวหนาของการใชจายงบประมาณคิดเปนรอยละของ งบประมาณ/โครงการ
ไดรับจัดสรร)  รอยละ  ๑๐๐   
 
๗.๒ กิจกรรมที่ดําเนินการ   ผลผลิตของการดําเนินงาน/โครงการ(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

เชิงปริมาณ 
            นักศึกษาเขารวมกิจกรรมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต จํานวน ๓,๑๐๐ คน 

๑. ดานสุขภาพอนามัย  



 

 

- การแขงขันกีฬา 
- กิจกรรมเตนแอโรบิก  
- กิจกรรมตอตานยาเสพติด 

                  ๒.  ดานประชาธิปไตย  
                          - รณรงคการเลือกตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
                    ๓. ดานการอนรัุกษและรักษาสิ่งแวดลอม  
                         - โครงการปลูกตนไมทดแทน  
                    ๔. ดานคุณธรรมและจริยธรรม  
                         - คายคุณธรรม จริยธรรม  
                         - กิจกรรมเขาวัดฟงธรรมทุกวันพระ 
                    ๖. กิจกรรมวันผูอายุและประเพณีสงกรานต  
                    ๗. กิจกรรมงานประเพณีโคมลมลอยฟา ผามัดหม่ียอมคราม 

 
เชิงคุณภาพ  

              นักศึกษามีความรู ความเขาใจ มีเจตคติ คานิยมที่ถูกตอง และมีทักษะ หรือความสามารถพ้ืนฐานที่
จําเปนในการเผชิญปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต เพื่อเปนการสงเสริมทักษะชีวิตใหแกชุมชน และพัฒนาคุณสมบัติที่พึง
ประสงคในการอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข และสามารถนําความรูจากการเขารวมกิจกรรมไปปรับใช
ในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม 
๘.  ปญหาอุปสรรค/แนวทางแกไข 
 - 
๙.  แนวทางการดําเนินงานตอไป 
 ๑. ควรประชาสัมพันธและสรางกระแสความสําคัญของการศึกษาอยางตอเนื่อง 
 ๒. เพ่ิมหลักสูตรและกิจกรรมการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและชุมชนใหชัดเจน 
 
๑๐. ประมวลภาพกิจกรรม 
       
  



 

 

๑. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตอเน่ือง 
๒. โครงการศูนยฝกอาชีพเพ่ือการมีงานทํา 
๓. สอดคลองกับนโยบายและจุดเนนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ของสํานักงาน กศน. 

นโยบายเรงดวน (ขอ ๒) , นโยบายดานการศึกษานอกระบบ (ขอ ๑.๓ , ๑.๕ ) , นโยบายสงเสริมการเรียนรู
ของชุมชน (ขอ ๓.๒) 

๔.  หลักการและเหตุผล   

ตามนโยบายของรัฐบาล ใหดําเนินการจัดการศึกษาตอเน่ืองใหสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน กศน. 
เปนผูดําเนินการจัดการศึกษากับประชาชนเพ่ือใหมีทักษะอาชีพมีงานทํา มีรายได ประชาชนเขาสูอาชีพใหม
และเปนการสงเสริมอาชีพเดิมที่มีอยูพัฒนาตอยอดใหดียิ่งขึ้น ดังน้ัน เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของ
นโยบายรัฐบาล ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพิบูลยรักษ  จึงมีโครงการจัด
การศึกษาตอเน่ือง เพ่ือใหเหมาะสมตอการสงเสริมอาชีพในชุมชน และเปนการใหบริการแกนักศึกษา 
ประชาชนทั่วไปในเขตพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกลเคียง อีกทั้งใน พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น จะเปนการศึกษาสูประชาคม
อาเซียน ซ่ึงประชาชนจะตองไดรับการศึกษาเพ่ือใหทันตอการเปดเสรีอาเซียน บนความหลากหลายของการ
จัดการศึกษาของการจัดการศึกษานอกโรงเรียน อันจะกอประโยชนใหกับนักศึกษา ประชาชนในพื้นที่ที่จะ
สามารถแขงขันกับนานาชาติได ฉะน้ัน โครงการศูนยฝกอาชีพเพ่ือการมีงานทํา จึงมีความจําเปนอยางมาก 
ที่จะนําไปสูการพัฒนาคนใหมีคุณภาพตอไป 

๕. วัตถุประสงค    
๑. เพ่ือสงเสริมอาชีพในชุมชน เปนการพัฒนาแหลงเรียนรูดานอาชีพในชุมชนเพ่ิมรายไดใหแกตนเองและ

ครอบครัว 
๒. เพ่ือเปนการสงเสริมทักษะชีวิตใหแกชุมชน 
๓.  เพ่ือพัฒนาอาชีพในชุมชน สรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจและความเขมแข็งของชุมชน โดยนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช 

๖.  เปาหมาย 
เชิงปริมาณ 

            -  นักศึกษา และประชาชนผูสนใจ จํานวน ๓๐๐    คน  
                   ๑.กิจกรรมสงเสริมการทอเสื่อจากกก จํานวน  ๕๐ คน 
                   ๒. กิจกรรมสงเสริมการฝกอาชีพการสานกระติบขาว  จํานวน ๕๐ คน 
                   ๓. กิจกรรมสงเสริมการฝกอาชีพการสานตะกรา จํานวน  ๓๐ คน 
                   ๔. กิจกรรมสงเสริมการฝกอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑจากผามัดหม่ียอมความ จํานวน  ๕๐ คน 
                   ๕. กิจกรรมสงเสริมการฝกอาชีพการเพาะเห็ดนางฟาภูฐาน จํานวน ๓๐ คน 
                   ๖. กิจกรรมสงเสริมการฝกอาชีพการเพาะเห็ดนางรม จํานวน ๓๐ คน 
                   ๗. กิจกรรมสงเสริมการฝกอาชีพการเพาะเห็ดขอนขาว จํานวน ๓๐ คน  
                   ๘. กิจกรรมสงเสริมการเลี้ยงไกไขเสริมไอโอดีน    จํานวน ๓๐  คน  
 
 

เชิงคุณภาพ  
- ชุมชนมีอาชีพ เปนการพัฒนาแหลงเรียนรูดานอาชีพในชุมชนเพ่ิมรายไดใหแกตนเองและครอบครัว 



 

 

ไดรับการสงเสริมทักษะชีวิตใหแกชุมชน พัฒนาอาชีพในชุมชน สรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความเขมแข็งของ
ชุมชน โดยนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช 
 
๗.  ผลการดําเนินงาน 
๗.๑ การใชจายงบประมาณ  

ไดรับการจัดสรรงบประมาณ  ๓๐๓,๕๐๐ บาท ผลการใชจายงบประมาณ ๓๐๓,๕๐๐ บาท  
คิดเปนรอยละ ๑๐๐   
๗.๒ กิจกรรมที่ดําเนินการ   ผลผลิตของการดําเนินงาน/โครงการ(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

เชิงปริมาณ 
         นักศึกษา และประชาชนผูสนใจ จํานวน ๓๑๐    คน 

                   ๑.กิจกรรมสงเสริมการทอเสื่อจากกก จํานวน  ๕๐ คน 
                   ๒. กิจกรรมสงเสริมการฝกอาชีพการสานกระติบขาว  จํานวน ๕๐ คน 
                   ๓. กิจกรรมสงเสริมการฝกอาชีพการสานตะกรา จํานวน  ๓๐ คน 
                   ๔. กิจกรรมสงเสริมการฝกอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑจากผามัดหม่ียอมความ จํานวน  ๕๗ คน 
                   ๕. กิจกรรมสงเสริมการฝกอาชีพการเพาะเห็ดนางฟาภูฐาน จํานวน ๓๐ คน 
                   ๖. กิจกรรมสงเสริมการฝกอาชีพการเพาะเห็ดนางรม จํานวน ๓๓ คน 
                   ๗. กิจกรรมสงเสริมการฝกอาชีพการเพาะเห็ดขอนขาว จํานวน ๓๐ คน  
                   ๘. กิจกรรมสงเสริมการเลี้ยงไกไขเสริมไอโอดีน    จํานวน ๓๐  คน  

เชิงคุณภาพ  
- ชุมชนมีอาชีพ เปนการพัฒนาแหลงเรียนรูดานอาชีพในชุมชนเพ่ิมรายไดใหแกตนเองและครอบครัว 

ไดรับการสงเสริมทักษะชีวิตใหแกชุมชน พัฒนาอาชีพในชุมชน สรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความเขมแข็งของ
ชุมชน โดยนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช 
 
๘.  ปญหาอุปสรรค/แนวทางแกไข 
 นักศึกษาสวนใหญมทีักษะพื้นฐานดานอาชีพดังกลาวอยูแลว จึงไมมีปญหาในการรวมกิจกรรม  
๙.  แนวทางการดําเนินงานตอไป 
 ๑. ควรประชาสัมพันธและสรางกระแสความสําคัญของการศึกษาอยางตอเนื่อง 
 ๒. เพ่ิมหลักสูตรและกิจกรรมการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและชุมชนใหชัดเจน 
 
๑๐. ประมวลภาพกิจกรรม 
 
 
 
  



 

 

๑. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
๒. สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ 
ยุทธศาสตรที ่

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยมุงเนนเปาหมายคือ
นักเรียนเปนศูนยกลาง 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ การสรางโอกาสทางการศึกษาใหกับประชาชนทุกกลุมอยางเทาเทียม 
๓. สอดคลองกับนโยบายและจุดเนนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ของสํานักงาน กศน. 

นโยบายเรงดวน (ขอ ๒) , นโยบายดานการศึกษานอกระบบ (ขอ ๑.๓ , ๑.๕ ) , นโยบายสงเสริมการเรียนรู
ของชุมชน (ขอ ๓.๒) 

๔.  หลักการและเหตุผล   

ตามนโยบายของรัฐบาล ใหดําเนินการจัดการศึกษาตอเน่ืองใหสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน กศน. 
เปนผูดําเนินการจัดการศึกษากับประชาชนเพ่ือใหมีทักษะอาชีพมีงานทํา มีรายได ประชาชนเขาสูอาชีพใหม
และเปนการสงเสริมอาชีพเดิมที่มีอยูพัฒนาตอยอดใหดียิ่งขึ้น ดังน้ัน เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของ
นโยบายรัฐบาล ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพิบูลยรักษ  จึงมีโครงการจัด
การศึกษาตอเน่ือง เพ่ือใหเหมาะสมตอการสงเสริมอาชีพในชุมชน และเปนการใหบริการแกนักศึกษา 
ประชาชนทั่วไปในเขตพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกลเคียง อีกทั้งใน พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น จะเปนการศึกษาสูประชาคม
อาเซียน ซ่ึงประชาชนจะตองไดรับการศึกษาเพ่ือใหทันตอการเปดเสรีอาเซียน บนความหลากหลายของการ
จัดการศึกษาของการจัดการศึกษานอกโรงเรียน อันจะกอประโยชนใหกับนักศึกษา ประชาชนในพื้นที่ที่จะ
สามารถแขงขันกับนานาชาติได ฉะน้ัน โครงการศูนยฝกอาชีพเพ่ือการมีงานทํา จึงมีความจําเปนอยางมาก 
ที่จะนําไปสูการพัฒนาคนใหมีคุณภาพตอไป 

 
๕. วัตถุประสงค    

๓. เพ่ือสงเสริมอาชีพในชุมชน เปนการพัฒนาแหลงเรียนรูดานอาชีพในชุมชนเพ่ิมรายไดใหแกตนเองและ
ครอบครัว 

๔. เพ่ือเปนการสงเสริมทักษะชีวิตใหแกชุมชน 
๓.  เพ่ือพัฒนาอาชีพในชุมชน สรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจและความเขมแข็งของชุมชน โดยนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช 

 
๖.  เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 
                   ๑.กิจกรรมหองสมุดประชาชน จํานวน  ๔,๐๐๐ คน 
                   ๒. กิจกรรมบานหนังสืออัจฉริยะ  จํานวน ๑๙ คน 
                   ๓. กิจกรรมการใชบริการหนวยเคลื่อนที่ จํานวน ๕๐๐ คน 
                    

เชิงคุณภาพ  
- ชุมชนมีอาชีพ เปนการพัฒนาแหลงเรียนรูดานอาชีพในชุมชนเพ่ิมรายไดใหแกตนเองและครอบครัว 

ไดรับการสงเสริมทักษะชีวิตใหแกชุมชน พัฒนาอาชีพในชุมชน สรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความเขมแข็งของ
ชุมชน โดยนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช 



 

 

 
๗.  ผลการดําเนินงาน 
๗.๑ การใชจายงบประมาณ(ความกาวหนาของการใชจายงบประมาณคิดเปนรอยละของ งบประมาณ/โครงการ
ไดรับจัดสรร) ๑๐๐,๐๐๐.-บาท คิดเปนรอยละ ๑๐๐   
 
๗.๒ กิจกรรมที่ดําเนินการ   ผลผลิตของการดําเนินงาน/โครงการ(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

เชิงปริมาณ 
                   ๑.กิจกรรมหองสมุดประชาชน จํานวน  ๔,๐๐๐ คน 
                   ๒. กิจกรรมบานหนังสืออัจฉริยะ  จํานวน ๑๙ คน 
                   ๓. กิจกรรมการใชบริการหนวยเคลื่อนที่ จํานวน ๕๐๐ คน 

 
เชิงคุณภาพ  

- ชุมชนมีอาชีพ เปนการพัฒนาแหลงเรียนรูดานอาชีพในชุมชนเพ่ิมรายไดใหแกตนเองและครอบครัว 
ไดรับการสงเสริมทักษะชีวิตใหแกชุมชน พัฒนาอาชีพในชุมชน สรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความเขมแข็งของ
ชุมชน โดยนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช 
 
๘.  ปญหาอุปสรรค/แนวทางแกไข 
 ๑. ประชาชนกลุมเปาหมาย ยังไมตระหนักในความสําคัญของการยกระดับการศึกษา  เนื่องจากมีภารกิจ
การประกอบอาชีพ 
 ๒. นักศึกษาสวนใหญมีปญหาเก่ียวกับการพบกลุมหรือการเขารวมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต เนื่องจาก
ภารกิจดานครอบครัวหรือการประกอบอาชีพ 
 
๙.  แนวทางการดําเนินงานตอไป 
 ๑. ควรประชาสัมพันธและสรางกระแสความสําคัญของการศึกษาอยางตอเนื่อง 
 ๒. เพ่ิมหลักสูตรและกิจกรรมการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและชุมชนใหชัดเจน 
  



 

 

๑๐. ประมวลภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

๑. โครงการพัฒนา กศน.ตําบล 
๒. สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ 
ยุทธศาสตรที ่

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยมุงเนนเปาหมายคือ
นักเรียนเปนศูนยกลาง 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ การสรางโอกาสทางการศึกษาใหกับประชาชนทุกกลุมอยางเทาเทียม 
๓. สอดคลองกับนโยบายและจุดเนนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ของสํานักงาน กศน. 
     นโยบายดานการสงเสริมการเรียนรูของชุมชน ขอที่ ๓.๑ การพัฒนา กศน.ตําบล ใหเปนศูนยกลางการสราง
โอกาสและกระจายโอกาสทางการศึกษาใหกับประชาชนในชุมชน 
๔.  หลักการและเหตุผล   

กศน.ตําบล เปนหนวยจัดกิจกรรมการเรียนรูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่ตั้งอยูใน
ระดับตําบล ซึ่งยึดชุมชนเปนฐานในการทํางานและการเรียนรู โดยใชตนทุนของชุมชน เชน อาคาร สถานที่ แหลง
วิทยาการ ภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี มีการประสานเครือขายในชุมชนรวมจัดกิจกรรมการเรียนรู  ซึ่งการ
จัดสภาพแวดลอม สถานที่ ภูมิทัศนและแหลงเรียนรูใน กศน.ตําบลเปนสิ่งจําเปนอีกประการหน่ึงที่มีผลตอการ
จัดการเรียนรูและเน่ืองจากอาคาร กศน.ตําบลมีบางสวนชํารุดตองปรับปรุงซอมแซม ดังน้ัน จึงจัดทําโครงการ
ปรับปรุงอาคารสถานที่ กศน. ตําบลขึ้น เพื่อเปนศูนยกลางการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  ในชุมชน และพัฒนาดาน
ตางๆ  ของคนในชุมชน  สังคม  และประเทศชาต ิ ตอไป 
 
๕. วัตถุประสงค    
          ๑.  เพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่ กศน.ตําบล 

๒. เพ่ือพัฒนาสภาพแวดลอมและจัดบรรยากาศภูมิทัศนที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู 
๖.  เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 
                   ๑. กศน.ตําบล ทั้ง ๓  ตําบล ไดแก กศน.ตําบลบานแดง , กศน.ตําบลนาทราย , กศน.ตําบล
ดอนกลอย 

เชิงคุณภาพ  
- ไดอาคาร กศน.ตําบล มีความมั่นคงมีสภาพแวดลอมและจัดบรรยากาศภูมิทัศนที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรู 

 
 
๗.  ผลการดําเนินงาน 
๗.๑ การใชจายงบประมาณ(ความกาวหนาของการใชจายงบประมาณคิดเปนรอยละของ งบประมาณ/โครงการ
ไดรับจัดสรร ๑๒,๐๐๐.-บาท .ใชงบประมาณ ๑๒,๐๐๐ บาท คิดเปนรอยละ ๑๐๐   
 
๗.๒ กิจกรรมที่ดําเนินการ   ผลผลิตของการดําเนินงาน/โครงการ(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

เชิงปริมาณ 
                   ๑. กศน.ตําบล ทั้ง ๓  ตําบล ไดแก กศน.ตําบลบานแดง , กศน.ตําบลนาทราย , กศน.ตําบล
ดอนกลอย 

เชิงคุณภาพ  



 

 

- ไดอาคาร กศน.ตําบล มีความมั่นคงมีสภาพแวดลอมและจัดบรรยากาศภูมิทัศนที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรู 
 
๘.  ปญหาอุปสรรค/แนวทางแกไข 
 ๑. ยังมีการปรับปรุงพัฒนายังไมเต็มที่ เน่ืองจากงบประมาณมีนอย จําพัฒนา กศน.ตําบลที่ตองปรับปรุง
แกไขเรงดวนไปกอน 
 
๙.  แนวทางการดําเนินงานตอไป 
 ๑. ควรดําเนินการพัฒนาตอไปเร่ือยๆจนกวาจะสมบูรณ 
 
๑๐. ประมวลภาพกิจกรรม 

 
กศน.ตําบลนาทราย 

 
 
 
                                                  

 
 
 
 
 
 
 

กศน.ตําบลดอนกลอย 
 

     
 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

คํานํา 
 

    สรุปโครงการประจําปงบประมาณ ๒๕๕๖  ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอพิบูลยรักษ   ไดดําเนินการจัดทําโดยการรวบรวมผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ  ๒๕๕๖ ประกอบดวย งาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน , งานการศึกษาตามอัธยาศัย   งานการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ งานการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะ
ชีวิต  งานการพัฒนาสังคมและชุมชน และงานอื่นๆ ที่ดําเนินการ  

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพิบูลยรักษ  หวังเปนอยางยิ่งวาสรุปโครงการ 
ฉบับน้ี คงจะเปนประโยชนไมมากก็นอย 

 
 
  
 
 
 
 

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพิบูลยรักษ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ก 



 

 

สารบัญ 

 
เรื่อง  หนา 
 
คํานํา  ก 
สารบัญ  ข 
บทที่ ๑ ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา ๑ 
บทที่ ๒ ทศิทางการดําเนินงานของสถานศึกษา ๑๘ 
บทที่ ๓ แผนการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๕ ๒๓ 
บทที่ 4 รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมปงบประมาณ ๒๕๕๕                ๒๙       
  

ข 



 

 

๑. กิจกรรมการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๒. การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาอาชีพ 

     ๓. การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวติ 

     ๔. การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 
 
     ๕. กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

    ๖. กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 
       ๓.๑ โครงการรวมสืบสานงานประเพณีวันสงกรานตและวันผูสูงอาย ุ
       ๓.๒ โครงการบานหนังสืออัจฉริยะ 
       ๓.๓ กิจกรรมสงเสริมการอานนอกหองสมุด  

     ๕. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
         ๒.๓.๑ ดานสุขภาพอนามัย : โครงการแขงขันกีฬา , กิจกรรมตอตานยาเสพติด,โครงการตรวจสุขภาพ
ประจําปนักศึกษา และอ่ืนๆ          
           ๒.๓.๒ ดานประชาธิปไตย : รณรงคการเลอืกตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น และโครงการอบรม  
ประชาธิปไตยคนไทยรักกัน      
             ๒.๓.๓ ดานการอนุรักษและรักษาสิ่งแวดลอม : โครงการปลูกตนไมทดแทน และอื่นๆ 
                  ๒.๓.๔ ดานคุณธรรมและจริยธรรม : กิจกรรมเขาวัดฟงธรรมทุกวันพระและอ่ืนๆ                                                                
                  ๒.๓.๕ ประเพณีบุญบั้งไฟ  ตานยาเสพติด 
                  ๒.๓.๖ โครงการรวมสืบสานงานประเพณีวันสงกรานตและวันผูสูงอาย ุ
                  ๒.๓.๗ กิจกรรมอําเภอยิ้มเคลื่อนที่กับเครือขาย   
                  ๒.๓.๘ กิจกรรมการเรียนรูดานเศรษฐกิจพอเพียง 
      ๖.โครงการปรับปรุงตอเติมอาคาร กศน.ตําบลนาทราย 
     ๗. โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของบุคลากร 
  โดยมีรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมตางๆ 

 
 
 
 

 


